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1. GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS. 

PASAULE NEIZBĒGAMI NONĀKS PIE MIERA 

 

caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 2(20) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 
28.04.2015. 
 

Pagājuši trīs gadi kopš Dualitātes Eksperimenta atcelšanas. 
 
Mīļie Bērni! Zemes Bērni, manis mīlēti uzticami! Galaktikas un divu Visumu Bērni! Esmu laimīgs sveikt jūs 
ar TRĪS GADU apriti kopš Dualitātes Eksperimenta atcelšanas. Daudziem šķiet, ka šī ilgi gaidītā vēsts 
paziņota pavisam nesen. Taču veseli trīs gadi, kā trīs mūžības, pagājuši kopš tā svinīgā brīža. Un jūs, cik 
ļoti izmainījušies pa šo laiku! 
 
Mani dārgie Zemes cilvēki! Termiņš/laiks, kurā tika īstenots Dualitātes Eksperiments, izrādījās 
visoptimālākais no iespējamiem variantiem. Un tādēļ viss bija izvērsts/atraisīts, izpildīts savlaicīgi un 
pārtraukts - arī savlaicīgi. 
 
Tagad, saglabājot jūsu pasaules tradīciju, sveicu jūs ar sekmīgu tik svarīgā un ļoti sarežģītā darba 
sekmīgu noslēgumu un arī - ne ar mazāk grūto pēceksperimenta periodu. Jūsu pasaules harmonijas 
pamati tiek tikai iedibināti/ielikti. Uz Zemes vēl ir tik daudz visa kā, kas cilvēkus no Dualitātes atdala. 
Daudz bēdu, ciešanu, konfliktu, karu... Taču Es aicinu jūs atvērt savu garīgo skatu un ar tā palīdzību 
paraudzīties apkārt. Vai tad nav redzams kā izmainījās planēta? Daudzi procesi uz viņas norit pilnīgi 
citādi, citās enerģijās, uzņemot savu evolucionāro spēku. Negatīvās enerģijas izšļakstas uz āru. Bet šis 
negatīvs pakāpeniski transformējas. Tam nepietiek un nekad vairs nepietiks spēka, lai jūsu pasauli 
pagrieztu uz globālu karu un globālām sociāli-politiskām kataklizmām. JŪSU PASAULE NEIZBĒGAMI 
NONĀKS PIE HARMONIJAS UN MIERA. 
 
Tādēļ arī apsveicu jūs ar Pārejas periodu no duālās eksistēšanas uz pamatu eksistēšanai Garā, Mīlestībā 
un Sirds Priekā! 
 
Dārgie planētas Zeme cilvēki! Daudzi no jums jau apzinājās savas kosmiskās saknes, spēja apzināties 
savu uzdevumu/misiju planētas Dievišķajā evolūcijā. Jūs arvien vairāk kļūstat īsteni Lielās Centrālās 
Saules Eņģeļi! Un Man patīkami tagad pasludināt sekojošo. 
 
PRIEKS PIEPILDA GALAKTISKĀ KRISTUS-MELHISEDEKA SIRDI. PRIEKĀ ATSAUCAS VISUMA 
RADĪTĀJA SIRDS! PRIEKS PIEPILDA PASAULES MĀTES - VISU PASAUĻU, VISU VISUMU, VISA 
ESOŠĀ MĀTES SIRDI! 
 
Mani mīļie bērni! Triju aizritējušo gadu laikā, kopš momenta Dualitātes Eksperimenta atcelšanai, jūs 
priekš planetārās Vienotības izdarījāt daudz un tas - vissvarīgākais faktors iziešanai no Dualitātes. Dauz 
darbu paveikts. Izauga Eņģeļi un spēkā pieņemas viņu spārni. Zeme pārveidojās tik ļoti, ka no Kosmosa 
kļuva redzama kā savu iekšējo Gaismu vairojoša planēta. Un tā - arī jūsu apgaismības svarīga zīme. Ejiet 
sinhroni ar planētu. Gaismu nesat kopā ar planētu. Augat kopā ar planētu. Augšupceļaties kopā ar viņu - 
neparastu un brīnišķīgu. 
 
Mani mīļie bērni! Es atkal jums runāju to, ko teicu pirms trim gadiem. Jūs izgājāt grūtu Eksperimentu, kuru 
tālu ne katra Gaismas Būtne un ne katra planēta iedrošinās. Jūs šobrīd - uzvarētāji, kuriem aplaudē viss 
mūsu Visums! Jūs esat tie, kuri izturēja un deva spēcīgu impulsu jaunai celtniecībai mūsu Galaktikā. Un 
tādēļ Gaismas Spēki šodien jums salutē, izvedot jūs uz jaunu evolūcijas ceļu. Ļoti daudz Gaismas Būtņu 
atnāca tagad uz palnētas Zeme pasaulēm, lai palīdzētu jums veikt nevieglo iziešanas ceļu no Dualitātes. 
 
Jūs spējāt paveikt galveno - bagātināt Galaktiku un Visumu ar sava darba nepieredzētiem rezultātiem. 
Jūs parādījāt, ka esat gatavi būt jauna Visuma celtnieki. Jūs likāt pamatu Uguns Ēras sākumam uz jūsu 
planētas. 
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Mani mīļie! Nesen uz Zemi atnākusī Ēdelveiss Uguns atvērs daudzu noslēpumu zīmogus, bez kuru 
noņemšanas jūs nevarēsiet uzcelt savu jauno pasauli. Uguns Ēra iemirdzēsies Svēto Uguņu 
uguņošanā/фейерверком. Uguns Ēra jūsu struktūrās sāk savu celtniecību. Uguns Ēra atver durvis 
Saulainiem pārveidojumiem. Ieklausieties vērīgi Uguns Ērā! Tā atver jaunu posmu jūsu izejai no 
Dualitātes. 
 
Galaktiskais Kristus-Melhisedeks ar Mīlestību uz Bērniem, pārnākošiem Gaismā. 
21.02.15. 
 

 
 
Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 2(20) 2015, Žurnāla El.adrese: 
mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala El.adrese: http://world-
channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296. Par iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu 
"Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var 
uzzināt:http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_secials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428 

 
 
2. KRAJONS. ĒDELVEISS STEIDZ UZ ZEMI 
KRAJONS СAUR MARINU SHULTS.  

  

2015. GADA 1. FEBRUĀRĪ NOTIKA NOZĪMĪGS NOTIKUMS. LIELA KOSMISKA UGUNS NO 

GALAKTIKAS PIENA CEĻŠ MAGNĒTISKĀ KODOLA IERADĀS UZ MŪSU PLANĒTAS. 

GAISMAS DARBINIEKI AKTĪVI PIEDALĪJĀS BALTĀS CĒLĀS UGUNS ĒDELVEISS, KURA NES 

JAUNAS IESPĒJAS ZEMES EVOLŪCIJAI, UZŅEMŠANĀ. TAJĀ DIENĀ NOTIKA TIEŠAIS 

KRAJONA ČENELINGS RĪGĀ, KURĀ BIJA KLĀT 132 CILVĒKI. 

Piedāvājam jūsu uzmanībai šī vēstījuma fragmentu. 

Čenelings ir papildināts un izrediģēts publikācijai. 

KRAJONS  

Caur Marinu Shults 

ĒDELVEISS STEIDZAS UZ ZEMI 

Dārgie zemieši! Prieks piepilda Krajona magnētisko sirdi! Ugunīgs, neparasts prieks! Kā gan 

nepriecāties par to, ka pie jums steidzas pēc savām iespējām un spēka pilnīga unikāla Kosmiskā 

Uguns – Baltā Cēlā Uguns Ēdelveiss! 

Esmu laimīgs jums pavēstīt: viņa jau ir ieradusies Saules sistēmas telpā. No paša Visuma centra 

līdz jūsu Galaktikas Magnētiskajam Kodolam – tādu ceļu ir nogājis Ēdelveiss. Taču šis ceļš nav 

izmērojams ar Uguns pārvietošanās miljoniem kilometru vai miljoniem gadu. Nē! Mēs komiskos 

ceļus mērām citādos mēros! Un par Uguni Ēdelveisu es varu teikt tā. Līdz Galaktikas Magnētiskā 

Kodola – Arheirar – maigajiem apskāvieniem viņa nogāja garu kosmisku gaidu un kosmisku 

pārveidošanos ceļu. Un tagad pa magnētiskajām spēka līnijām Uguns Ēdelveiss ir ienākusi Saules 

http://world-channeling.com/
http://world-channeling.com/
http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_secials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428
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sistēmā, Zemes orbītā. 

Bet kas bija līdz tam? Kā Uguns pārvietojās? Un kā vispār pārvietojas Svētās Ugunis, aicinātas lemt 

evolūciju dažādās Pasaulēs, uz dažādām planētām? 

Kosmiskā Uguns spēj gandrīz momentāni atnākt uz jebkuru Visuma punktu. Pārvietošanās veidu ir 

ļoti daudz. Ir iekšējie kanāli, kuri pārnes Uguns būtību, viņas enerģētisko informāciju. Tam nereti tiek 

izmantoti ceļi, kuri jums zināmi kā Nulles Punkti jeb Mebiusa lentas. Tās palīdz savietot Uguns ārējo 

būtību ar viņas iekšējo būtību. Pa iekšējiem kanāliem atnāk Uguns Augstākās Būtības spēks, kaut 

kas līdzīgs jūsu Augstākajam “Es”. Uguns Ēdelveiss Augstākais “Es” jau dzīvo planētas Sakrālajā 

Sirdī un atsevišķu cilvēku Sakrālajās Sirdīs. Caur ārējiem kanāliem nāk enerģētiskā informācija 

Uguns dzīvošanai dažādās pasaulēs. Rezultātā uguns sāk radīt tām jaunu matēriju un jaunu 

enerģētiku. 

Tagad mēs esam aicināti sagaidīt Uguns Ēdelveiss ārējo būtību un savienot viņu ar iekšējo būtību. 

Svēto Uguņu pārvietošanu vada Visuma Dievs-Radītājs. Jā, es runāju par Pašu Radītāju, jo jebkura 

Uguns – tā ir Būtība no Viņa Būtības. Citādi arī nevar būt. Visas Ugunis ir Kosmosa būvniecības 

Spēku bezgalīgs spektrs. Un tāpēc vienmēr tiek izvēlēts speciāls Uguns nogādāšanas tajā vai citā 

telpā-laikā veids. Tā notiek arī ar uguni Ēdelveiss. 

Baltajai Cēlajai Ugunij Ēdelveiss ir īpašas īpašības, kuras ļauj viņai kļūt par vienu no vadošajām 

Svētajām Ugunīm uz jūsu planētas. Tas ir svarīgi tieši pašlaik, kad uz Zemes dzimst un sāk 

attīstīties jaunas evolucionāras Programmas, kuras nosaka nākotni uz daudzām tūkstošgadēm. 

Jums jau ir pazīstamas Svētās Ugunis, kuras atnākušas uz Zemi pavisam nesen. Ir arī tādas, kuras 

bija pastāvīgi aktīvā stāvoklī uz jūsu planētas, un visos laikos jūs tikāt mācīti būt ar viņām 

kopradīšanā. Taču tieši pēc 2012.-2013. gadu Otrās Harmoniskās Konverģences kļuva iespējams 

runāt par visu planētas Zeme dimensiju kardinālu pārveidošanu. Un priekš tā jūsu pasaulē 

nepieciešams atgriezt pārveidotā veidā dažas Svētās Ugunis. Tā tika atdzīvinātas Druīdu Uguns un 

Melhisedeka Uguns, kuras ir saplūdušas sadraudzībā un radošā savienībā. 

Rameliuss, Druīdu Ordeņa Augstākais Priesteris, jums pavēstīja, ka jaunās, apgarotās matērijas 

būvēšanai nepieciešama Svēto Uguņu trialitāte: Uguns Ēdelveiss, Melhisedeka Uguns un Druīdu 

Uguns. 

Un tagad Krajons ar prieku jums pavēsta. Ir pienācis tas laiks, kad Zemei nepieciešama šo Svēto 

Uguņu trialitāte. Bet tas nozīmē: ir pienācis laiks sagaidīt Uguni Ēdelveiss un uzdāvināt viņu jūsu 

brīnišķīgajai planētai. Baltā Cēlā Uguns Ēdelveiss ne tikai palīdzēs apgarot matēriju, bet arī 

pastiprinās tās iespējas saaugt ar citu pasauļu, citu dimensiju matēriju. Bez Uguns Ēdelveiss 

nav iespējama Polipasaules radīšana, jūsu dimensijas saaudzēšana ar piekto dimensiju. 

Ēdelveiss nodrošinās evolucionāru ceļu, pa kuru sekojot jūsu pasaule pakāpeniski kļūs par 

piektās dimensijas pasauli. Uguns Ēdelveiss palīdzēs jūsu pasaules Dievišķā pārvēršanā 

piektās dimensijas pasaulē. Tikai Ēdelveiss spēj pārveidot jūsu pasaules matēriju tā, ka tā 

sāks dzemdināt jaunus matērijas veidus, nepieciešamus cilvēces un visu planetāro dzīvības 

formu nākotnei. 

Mēs šodien ar pagodinājumiem pieņemsim uguni Ēdelveiss un viņas Augstāko Būtību savienosim ar 

ārējo būtību. Un tikai tad viņa visā savā pilnībā sāks darboties uz jūsu planētas. 
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Pēc kontakta ar Galaktikas Magnētisko Kodolu Uguns Ēdelveiss sāka tuvoties Saules sistēmai. 

Jums jāsaprot viņas pārvietošanās īpatnības gan Visumā, gan Saules sistēmā. Īpatnības ir viņas 

magnētisko īpašību diktētas. Svētajām Ugunīm ir dažādi raksturojumi. Un jums, Uguns Stihiju 

visbiežāk vērojošiem tikai viņas zemes izpausmēs, ir grūti iedomāties, ka viena no Ugunīm var nest 

īpašas magnētiskas īpašības. Tāda ir Uguns Ēdelveiss. Viņa ir rada tam Magnētismam, par kuru es 

vēstīju darbā “Jaunā Laika dzimšana” (Журнал «Мировой ченнелинг: Духовные сообщения» 

№6(18) 2014 год). Šī Svētā Uguns prasīja īpašu piegādes paņēmienu. 

Līdz jūsu Galaktikai viņa nāca pa speciāliem telpas-laika magnētiskiem koridoriem no Visuma 

centra. Ēdelveiss tika ievietots speciālā magnētiskā kapsulā, kas ļāva saglabāt neskartas 

programmas, paredzētas vienīgi Zemei. Pēc tam kapsula sasniedz jūsu Galaktikas Magnētisko 

Kodolu – Arheirar. Un tālāko šīs kapsulas ar Svēto Uguni Ēdelveiss pavadīšanu īstenoja tieši 

Arheirar. Kapsula pa speciālām magnētiskām līnijām tika pārvadīta līdz Saules sistēmai un 

novietota Zemes orbītā – punktā, pretējā Zemes stāvoklim attiecībā pret Sauli. Tādejādi, 

Ēdelveiss, Zeme un Saule izkārtojās uz vienotas līnijas, ar saviem enerģētiskās informācijas 

laukiem izveidojot kopēju enerģētiskās informācijas lauku, kurā apvienojās Visuma, Saules 

Sistēmas un planētas Zeme Ugunīgās Programmas. Pēc jūsu lineārā laika tas notika 2015. 

gada 29. janvārī. Tagad es dodu vārdu AŠTARAM ŠERANAM – lai viņš sīkāk pastāstītu jums 

par Ēdelveisa sagaidīšanu. 

AŠTARS ŠERANS, Starpgalaktisko Gaismas Spēku Komandieris (Brīvo Pasauļu Federācijas 

Galaktiskās Padomes Priekšsēdētājs) 

caur Svetlanu Dračovu 

Sveicināti, mani dārgie! O! Tas patiesi bija svinīgs moments mums visiem! Mēs ar prieku sagaidījām 

Lielās Svētās Uguns kapsulu! Pirms tās nogādāšanas Zemes orbītā tika veikta plaša mēroga Svēta 

Ceremonija. Starpgalaktiskie Gaismas Spēki nodeva uz kapsulu īpašu enerģētisku informāciju. Un 

par to es jums gribu pastāstīt sīkāk. 

Īpašu lomu, sagaidot Uguni Ēdelveiss, spēlēja mūsu starpgalaktiskā stacija “KROTON-1”. Sākumā 

no Galaktiskās stacijas atdalījās 19 Moduļi. Šie moduļi pa iekšējiem kanāliem uz Uguns Ēdelveiss 

kapsulu nodeva daudzdimensionālu ģenētisku informāciju, kura noteiks Zemes augstāko Plānu, 

augstāko dimensiju attīstību. 19 moduļi kapsulā ielika Kosmisko programmu Zemes kā 16-dimensiju 

Visuma nākotnes Zvaigznes-planētas attīstībai. Pēc tam uz Uguns Ēdelveiss kapsulu devās 64 

moduļi, kuri nesa jaunas evolucionāras Programmas priekš Otrā Garīgā Centra (dimensijas 12-8). 

Svinīgo Ceremoniju pabeidza 16 bāzes “KROTON-1” Moduļi, kuri Uguns kapsulā ienesa Jaunas 

Programmas priekš Trešā Garīgā Centra (dimensijas 7-1). 

Kosmisko Programmu nodošanas laikā Saule Uguns Ēdelveiss kapsulai nosūtīja 99 Ugunīgus 

enerģētiskas informācijas impulsus. Visu Saules sistēmu apmirdzēja svētku uguņošana, kuru vēroja 

iemītnieki no dažādām pasaulēm un dimensijām uz visām planētām, kuras griežas ap Sauli. 

Tālāk Uguns kapsula nonāca starpgalaktiskās bāzes “KROTON-1” tiešā vadībā. Stacijas 

komandiera Kortona, kurš ir Galaktiskā Kristus-Melhisedeka Stars, vadībā kapsula sāka savu ceļu 

uz Zemi. Mēs lēnām pievedām Uguns kapsulu pie Zemes, veicot nepieciešamās 

daudzdimensionālās saskaņošanas. 31. janvārī kapsula izpaudās ceturtās dimensijas augstākajās 
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vibrācijās un tika ievietota Mēness magnētiskajās membrānās tālākai nodošanai uz planētu Zeme. 

Šobrīd, 2015. gada 1. februārī, Uguns Ēdelveiss ir atbrīvota no kapsulas un gatava pāriešanai uz 

planētu Zeme, tajā skaitā – uz jūsu pasauli. 

Mani dārgie radinieki! Pienācis laiks jums tikties ar Uguni Ēdelveiss un sniegt viņai nepieciešamo 

palīdzību atnākšanā uz jūsu pasauli! Mēs nododam jums Ugunīgo Stafeti! 

Ar Mīlestību un Ugunīgu Sveicienu no mūsu starpgalaktiskās brālības – jūsu AŠTARS ŠERANS. 

KRAJONS 

caur Marinu Shults 

Jūsu uzbūvētajā Gaismas Kristālā jūs varat vērot, kā uz Mēness parādās gaišzili uzliesmojumi. 

Pakāpeniski gaišzilās magnētiskās enerģijas impulsi izkliedējas telpā ap Mēnesi. Tas liecina par 

Uguns Ēdelveiss gatavību doties uz Zemi. Mūsu kopīgais uzdevums – veicināt Baltās Cēlās Uguns 

transportēšanu. Gaismas Darbinieki! Jūsu godpilnā misija notiek šeit un tagad! Jums uzticēts iemīt 

Ugunij Ēdelveiss ceļu uz jūsu planētu. Kā to izdarīt? To tūlīt pastāstīšu. 

Tieši piedaloties iemiesotajiem Gaismas Darbiniekiem, uz Zemes ir atjaunots sens artefakts. Tas ir 

Maitreijas Kristāls, kurš nes visu planetāro dzīvības formu Kristus-apziņas lielo spēku. Daudzi no 

jums piedalījās viņa radīšanas planetārajā darbā. 

 

ATTĒLS № 1. MAITREIJAS KRISTĀLS. 

Paskatieties uzmanīgi uz šo unikālo kristālisko konstrukciju. Un atcerieties, ka viņa caur saviem 

poliem ir cieši saistīta jūsu planētas Magnētisko Sirdi, kā arī Jauno Debesu Velvi. 

Kāpēc es jums tagad atgādinu par šīm svarīgajām planetārajām struktūrām? 

Tāpēc, ka tieši caur Maitreijas Kristāla struktūru mēs pieņemsim uz Zemes Uguni Ēdelveiss. Mums 

vajag Uguni Ēdelveiss izvest cauri Maitreijas Kristāla poliem un planētas Magnētiskajai Sirdij un 

piepildīt ar viņu visu Kristus-Maitreijas monogrammu struktūru. Tas dos stipru impulsu Kristus-

apziņas attīstībai visām planetārās dzīvības formām. Un ar Maitreijas Kristāla daudzdimensionālo 

neironu palīdzību, caur Zemes Magnētisko Sirdi, Uguns Ēdelveiss izplatīsies pa visu planētu un 

sāks atbalstīt visas evolucionārās programmas. Viņa savienosies ar Svētajām Druīdu un 

Melhisedeka Ugunīm. Un Zemes telpā iemirdzēsies Svēto Uguņu Trialitātes ugunīgais zieds. 

http://www.magnitiduha.info/wp-content/uploads/2015/02/nnnn.jpg
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Uguns Ēdelveiss atnākšana uz Zemi kļūst par ļoti svarīgu faktoru visas planētas pārveidošanā, 

patiesi atklās Uguns Ēru uz Zemes. 

Tātad, mani dārgie Eņģeļi! Piedāvāju sākt mūsu darbu. 

Mani mīļie Centrālās Garīgās Saules Eņģeļi! Patlaban ir iestājies īpaši svinīgs moments. Daudzie 

ceremonijas dalībnieki ir pamiruši gaidās. Mēness orbītā visi jau ir gatavi Lielās Cēlās Uguns 

Ēdelveiss nodošanai Zemei. Aštara Šerana Flotes kuģi – svinīgā ierindā. Kosmiskajā stacijā 

KROTON-1 visi darbinieki jau ir gatavi piedalīties mūsu kopīgajā darbā. 

Galaktiskais Kristus-Melhisedeks ir svētījis Uguns atnākšanu un devis ceļu viņas pārvietošanai uz 

Maitreijas Kristālu. Planetārais Kristus Maitreija un Planetārā Marija Maitreija ir kopā ar mums! Pati 

Māte-Zeme Marija priekā trīs no priekšā stāvošās tikšanās ar Uguni Ēdelveiss. Lūdzam viņu svētību 

mūsu darbībai Uguns pieņemšanā. 

Piesauciet kopradīšanai Augšupceltos Skolotājus, savus Augstākos “Es”, savas smalkmateriālās 

Atbalsta Grupas, Zemes cilvēces Vienoto Kolektīvo Gaismas Būtību, planētas visu dzīvības formu 

Vienoto Kolektīvo Būtību, planētas Kristus-apziņas Būtību, mītošu Maitreijas Kristālā. 

Izsakiet tīru un patiesu Nodomu Baltās Cēlās Uguns Ēdelveiss pārvadīšanai no Mēness planētas 

Zeme Maitreijas Kristālā. 

Paskatieties ar savu garīgo redzi – ar kādiem skaistiem gaišzila mirdzuma uzliesmojumiem ir 

pārklājies Mēness. Impulsu veidā nāk arī Baltās Cēlās Uguns Ēdelveiss uzliesmojumi. Ir laiks, mani 

dārgie, palīdzēt viņai atkal apvienoties ar to planētu, uz kuras viņa kādreiz radīja pasaules un 

dzīvības formas. Ir laiks Baltajai Cēlajai Ugunij dod jaunu dzīvi! 

Tagad sapratīsim, kādā veidā palīdzēsim Ugunij Ēdelveiss pāriet uz Zemi. 

Pirmkārt, atcerieties, ar kādām Svētajām Ugunīm viņai jābūt saistītai pirmām kārtām? Ar Druīdu 

Uguni un Melhisedeka Uguni! Ne veltīgi atjaunotā Druīdu Ordeņa Priesteri ik dienas piesātina 

planētas telpu ar Druīdu Uguni, nesen apvienotu ar Melhisedeka Uguni. Piesaucot šīs Svētās 

Ugunis, mēs klājam ceļu Ugunij Ēdelveiss un dodam viņai iespēju ātrāk atkal apvienoties ar viņām. 

Šo divu Uguņu aktivitāte planētas telpā atvieglos mūsu uzdevumu. 

Mēs piesaucam kopradīšanai Druīdu Uguni un Melhisedeka Uguni. Lūdzam viņas piepildīt planētas 

telpu un Maitreijas Kristālu. 

Turklāt mums ir unikāls instruments, ar kura palīdzību mēs varam sasaistīt Mēness magnētiskās 

membrānas, kur ir novietots Ēdelveiss, ar Maitreijas Kristāla poliem. Es runāju par TORA 

konstrukciju. Mēs varam Mēnesi ar divu elipsoīdu toru palīdzību savienot ar Maitreijas Kristāla 

poliem. 

Mēness lēni iet apkārt Zemei un pa šiem toriem uz Maitreijas Kristāla poliem sūta Uguni Ēdelveiss. 

Šis process no mūsu darba sākuma momenta ilgs 144 stundas, tas ir, 6 zemes diennaktis pēc 

lineārā laika. Taču mums nepieciešams šo procesu iedarbināt laika režīmā 13:20. Tāpēc 

atcerēsimies, ka apkārt mūsu zālei ir Gaismas Ģimenes uzbūvēts īpašs kristāls mūsu darba 

organizēšanai patiesā laika plūsmā. Bet tas nozīmē, ka mēs ar jums praktiski momentāni 

nodibināsim Uguns Ēdelveiss pāriešanas kanālu uz jūsu planētu. Svētīta ir viņas atnākšana! 

Mēs radām divus elipsoīda torus. Viens no tiem iznāk no Mēness un ieiet kontaktā ar Maitreijas 
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Kristāla ziemeļpolu. Otrs – ieiet kontaktā ar Maitreijas Kristāla dienvidpolu. Uz Mēness abi tori iznāk 

no tās magnētiskās membrānas, kurā atrodas Uguns Ēdelveiss. 

 

ATTĒLS № 2. DIVI TORI APVIENO MĒNESI AR MAITREIJAS KRISTĀLU. 

Mēs paziņojam stacijas KROTON-1 darbiniekiem par Zemes gatavību pieņemt Uguni Ēdelveiss. Viņi 

atbrīvo Uguni Ēdelveiss un vērš viņu uz toriem. Viņa no caur toriem impulsu veidā sāk pārvietoties 

uz Maitreijas Kristāla poliem. 

Vērojiet, kā Uguns aiztraucas pa toriem un izgaismo Maitreijas Kristāla polus. Cauri Kristāla 

Struktūrai viņa aiztraucas uz planētas Magnētisko Sirdi. Tur apvienojas ar Gaišzilajām Rozēm un 

Balto Liliju. No šī brīža Baltā Lilija kļūs par Uguns Ēdelveiss ziedkopas māsu. Uguns Ēdelveiss 

pārvietojas pa visām Kristus-Maitreijas monogrammām, piesātinot visu Kristālu ar savu Dievišķo 

Balto mirdzumu. 

Eņģeļi! Jūs pašlaik radāt īpašu telpu Baltās Cēlās Uguns Ēdelveiss dzīves procesiem. Un jūs paši, 

kopā ar viņu, esat klātesoši šajā telpā. Jūs paši izejat lielo Kristīšanos ar UGUNI ĒDELVEISS! 

Pieņemiet viņu savās Sakrālajās Sirdīs! Drošāk! Sajūtiet viņas neparasto maigumu un, vienlaicīgi, 

kosmisko spēku! Bet galvenais – nākotnes dzīves būvniecības milzīgo potenciālu. Un tagad no 

savām Sakrālajām Sirdīm nosūtiet Uguni uz planētas Sakrālo Sirdi. 

Un, lūk, pienāk izšķirošais un tik ilgi gaidīts moments! Uguns Ēdelveiss savienojas ar Mātes-Zemes 

Marijas Sakrālo Sirdi, un notiek divu Uguņu – iekšējās un ārējās – atkalapvienošanās! Prieka 

Uguņošana piepilda visu Zemi! Uguns Ēdelveiss sāk skanēt un mirdzēt pa visu planētu! Ēdelveiss ir 

nolaidies, Ēdelveiss ir atgriezies! Ēdelveiss ieiet visu dzīvības formu Sakrālajā telpā. 

Mani dārgie Eņģeļi! Atveriet savas sirdis Baltajai Cēlajai Ugunij Ēdelveiss! No šī brīža jūs kļūstat par 

šīs Uguns iesvētītajiem Glabātājiem! Visi cilvēki un Zemes visas dzīvības formas no šī brīža 

piesātinās ar šo Uguni. Viņa sāk iekļūt visās Zemes dimensijās, ieskaitot arī Otrā Garīgā Centra 

dimensijas. Jums tagad ir iespēja strādāt kopradīšanā ar Lielo Uguni! 

Sveicam Balto Cēlo Uguni Ēdelveiss uz planētas Zeme! 

Sveicam uz mūsu planētas atdzimušo Svēto Uguņu: Uguns Ēdelveiss, Melhisedeka Uguns un 

Druīdu Uguns – trialitāti. 

Sfēru Harmonija līst uz Zemi ar brīnišķīgu mūziku, sveicot Zemes Ugunīgās Kristības! 

Mani mīļie Eņģeļi! Mēs tagad radījām kaut ko vairāk nekā Uguns pieņemšanu uz Zemes. Mēs ar 

jums radījām sākumu Jaunā Laikmeta – Uguns Laikmeta – sākumu uz Zemes! Pasveicināsim visas 

Kosmiskās Ugunis, kurām ceļu uz Zemu atklāja Baltā Cēlā Uguns Ēdelveiss! 

http://www.magnitiduha.info/wp-content/uploads/2015/02/%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F.jpg
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Pateiksimies par kopradīšanu Skolotājiem, Audzinātājiem, smalkmateriālajām Atbalsta Grupām. 

Pateiksimies visām planētas Zeme Kolektīvajām Būtībām. Nosūtīsim sirsnīgu PALDIES bāzes 

“KROTON-1” darbiniekiem un Aštara Šerana Flotei. 

Pateiksimies par svētību un palīdzību Galaktiskajam Kristum-Melhisedekam, planetārajam Kristum-

Melhisedekam un planetārajai Marijai-Maitreijai. Nosūtīsim pašas maigākās jūtas savai dzimtajai 

planētai – Māmiņai Gaijai-Marijai. 

Pateiksimies Galaktikas Magnētiskajam Kodolam Arheirar un visiem visuma dienestiem, kuri 

nodrošināja Uguns Ēdelveiss nogādāšanu uz Zemi. 

Pateiksimies Krajona Magnētiskajam Dienestam! 

Es, Krajons, pateicos jums par atbildīgo gaismas darbu. Mēs nestrādājām vieni. Daudzi Gaismas 

Darbinieki bija ar mums. Tāpēc nosūtīsim viņiem mūsu Siržu Uguni! 

Pateiksimies Mēnesim par palīdzību Uguns pārvadīšanā uz Zemi! Mēness Dvēsele – Selēna – ir ar 

mums vienmēr! Viņa kā otrā māte sargā mūs un palīdz visā. 

Mani dārgie draugi! Mēs šo saviļņojošo notikumu padarījām par jūsu dienu realitāti! Nesiet svēti 

pieņemto Uguni savās Sirdīs! Radiet kopā ar viņu! Transformējieties kopā ar viņu! Viņa jums atklās 

vēl ļoti daudz jums nezināmu slēptāko īpašību. Izjūtiet Uguns Ēdelveiss maigumu un viņas 

VISKLĀTESAMĪBU uz Zemes. 

Līdz jaunām tikšanās reizēm, mani dārgie! Jūs mīlošais Krajons 

*Planetārais darbs “Maitreijas Kristāla atdzimšana” ir publicēts žurnālā “Мировой ченнелинг: 

Духовные сообщения” №2(8), 2013. gadā. To var atrast arī internetā pēc norādēm 

http://www.light-group.info/co-creation/planet-actions/880-revivalmaytreyicrystal.html 

http://www.magnitiduha.info/archives/5592 

Latviešu valodā: http://www.magnitiduha.info/archives/5610 

Publikāciju sagatavoja Žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: ДУХОВНЫЕ СООБЩЕНИЯ” 

Viktora Truhina ilustrācijas 
 

 

3. KRAJONS.  

ĒDELVEISS ATDZĪVOJAS JŪSU SIRDĪS 

<< ------------- Nav latviskots 

 

 

4. LEMŪRIEŠU KRISTĀLS ELEANA.  

(1) GALVENIE LAIKA GLABĀTĀJI 
 

Lamūriešu Kristāls ELEANA 

2015. gada 02. februārī 

caur Sergeju Kanaševski 

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 2(20) 2015, latviskoja, intuīcijas līmenī, Eslauma 19.05.2015.  

 

2015. gada 22. februārī sākās "АККОРДА ДЕСЯТИ"/"AKORDA DESMIT" - desmit Lemūriešu Kristālu trešais 

aktivācijas etaps. Šoreiz par aktivācijas centriem kļuva Lemūriešu Kristāls ELEANA (Nr 17, Zemes Rietumu 

puslode) un PERESVETS (Nr 26, Zemes Austrumu puslode). Piedāvājam jūsu uzmanībai informāciju, saņemtu no 

šīm brīnišķīgajām Kristāliskajām Gaismas Būtnēm - mūsu Galaktikas bērniem. 
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Jaunā laika vējš nes jaunās dzīves sēklas. Jaunās telpas upe tās apūdeņo ar dzīvinošu valgmi. Pasauļu iekšienē 

dzimst augi, kas atnesīs brīnišķīgus augļus, nepieciešamus kā cilvēcei tā arī planetārās dzīvības formām. 

Ziediet priekā, mani draugi! Ieaudziet jaunajā laikā un telpā, ejošie pa priekšu! Ar jums - Kristāls ELEANA, Gaismas 

Kriestāliskā Būtne, savā Sakrālā Sirdī nesoša jauno LAIKU. 

 

Laiks... Cik daudz par to pateikts... Cik maz par to zināms! Mans stāsts par LAIKU - tikai mazs solītis tā būtības izzināšanā. 

Laiks ciklisks - to svarīgi zināt. Laika cikli - dzīves cikli. Katrā ciklā laiks unikāls. Katram ciklam ir savi sevišķi raksturojumi, 

laika parametri. Jums paziņoja par laika pāreju uz frekvenci "13:20" {частоту/frekvenci vai ritma ātrumu?}. Un tā - jauna 

laika cikla dzimšanas liecība. Jauna cikla, kur laiks saņem jaunus parametrus, jaunas īpašības. 

TAGAD PIEDĀVĀJU IZSKATĪT LAIKU KĀ VIENOTU ĪPAŠU MĒRU, KAS ORGANIZĒ MATĒRIJAS DZĪVESDARBĪBU 

IZPAUDOŠOS CAUR TRĪS TELPAS MĒRIEM - GARUMU, PLATUMU, AUGSTUMU. Tieši tāds jūsu pasaules LAIKS. Citās 

pasaulēs tas, kā Dzīves organizācijas princips, var izpausties citādi. 

Vērsiet uzmanību uz vārdiem par to, ka laiks organizē matērijas dzīvesdarbību. Ne tikai tā izplatību/darbizplatību 

{протяжённость ?}, bet tieši DZĪVESDARBĪBU. Matērija, pateicoties laikam, eksistē, darbojas tieši tā, bet ne citādi. 

Pateicoties laikam, matērija attīstās. 

Jums nav sarežģījumu iedomāties kā laiks organizē matērijas darbizplatību/протяжённость trīs koordinātu telpā (garums, 

platums, augstums). Iedomājieties jebkuru priekšmetu. Lai tas, piemēram, būtu kaut galds jūsu mājā.Tas eksistē tagad, tas 

eksistēs pēc minūtes. Iespējams, tas eksistēs pēc 25 gadiem... Un visus šos divdesmit piecus gadus laiks realizēs savu 

spēju nodrošināt šī priekšmeta matērijas izplatību/darbizpildījumu laikā. Laiks ļauj matērijai būt ne tikai trīs koordinātu telpas 

rāmjos. Tas dod iespēju dzīvot četrās koordinātēs, pateicoties tam, viss var ne tikai eksistēt, bet arī ATTĪSTĪTIES LAIKĀ. 

Bez laika jūsu galds paliktu tikai kā galda shēma.Tas nevarētu eksistēt kā jūsu pasaules objekts. Lūk, kādēļ jūsu pasaule 

eksistē ne trīs dimensijās, bet četrās dimensijās, kur ceturtā dimensija - laiks. Un priekš jums tā - galvenā dimensija, kas 

nodrošina dzīvesdarbību citām dimensijām. 

Un, tātad, viena no laika īpšībām - spēja nodrošināt matērijas eksistēšanu, pievilkt matērijas pavedienus tā, lai tie varētu 

kustēties, attīstīties. Šī laika īpašība paredz dažu laika raksturojumu eksistēšanu. Vispirms, laikam jābūt iespējai organizēt 

matērijas kādas iekšējās strukūras, ietekmēt tās. Jūs zinat, ka viss ir gaisma, bet gaisma tagad priekš jums - vispirms, tie 

viļņi vai GAISMASVIĻŅI. Bet tas nozīmē: dziļākā līmenī laikam jāprot organizēt gaismasvilni - tā vai citādi. Bet kas var 

ietekmēt gaismasvilni? Tā, kas jums zināma kā enerģija. Tādēļ laiku, daļēji, var uzskatīt kā enerģiju, ietekmējošu 

gaismasvilni. Un tātad, priekš mums tagad LAIKS - tā enerģija ietekmējoša gaismasvilni. Bet kas tad tā enerģija? Enerģiju 

daudzi jūsu zinātnieki raksturo kā visu veidu matērijas kustības un savstarpējo attiecību kopējās kvantitātes/количественну 

mēru. Rezultātā mēs atkal nonākam pie postulāta, ka LAIKS - tas mērs. 

Taču mums tagad svarīgāk izskatīt laiku tieši kā enerģiju, kā spēcīgu un daudzveidīgu spēku, kas ietekmē gaismasvilni - kā 

jūsu pasaules matērijas pamatu. Iesākuma gaismasviļņi (vai gaismas viļņi) rada matērijas elementāras daļas, no kurām jūsu 

pasaulē viss tiek radīts. Bet uz šiem gaismasviļņiem organizējošu ietekmi izdara enerģija, kas ir LAIKS. Tātad, lai saņemtu 

kaut kādu priekšstatu par dažiem laika parametriem, mums sava uzmanība jāvirza uz viļņu raksturojumiem. 

Jums zināms raksturojums - viļņu frekvence/частота. Frekvence - pilns viļņu ciklu skaits, izpildītu laika vienībā. Ja iet runa 

par sekundēm, tad runā par HERCIEM. Bet vispār frekvence - tas skaits, norādošs, cik reizes kaut kādā periodā notiek daži 

notikumi. Jūsu pasaule pēdējos piecus tūkstošus gadu eksistēja laika frekvencē {varbūt ritmā?} "12:60". Priekš jums tas, 

vispirms izpaudās kā 12 mēneši gadā, 12 stundas (diennakts, izdalīta dienā un naktī), 60 minūtes (viena stunda). Bez tam - 

jums par to jau labi zināms - Zemes ass procesija bija cieši saistīta ar 12 Zodiaka zīmēm. Tādēļ skaitlis "12" priekš jums 

izpaudās kā mikrolīmenī (piemēram, diennakts izdalīta uz divām daļām), tā arī makrolīmenī (piemēram, precesionālais cikls, 

saistīts ar Zodiaka zīmēm). To pašu var teikt par skaitli "60", kas mikrolīmenī formēja minūti, bet makrolīmenī - stundu. Taču 

jūs jau, protams, sapratāt, ka eksistē daudz dziļāks līmenis, kurā 5 tūkstošus gadu eksistēja frekvence/ritms "12:60". Un tas  

- gaismas viļņu līmenis, kuri formē matērijas elementārās daļas. Jūsu pasaules zinātnieki tikai tuvojas slieksnim, kuru 

pārkāpjot varēs sākt līdzīgu viļņu pētījumus. Bet pagaidām par tiem maz kas zināms. Taču no tā gaismas viļņu iesākums, 

radāms un formējams ar laika enerģiju, nekļūst mazāk reāls. Gaismas viļņi, kas rada jūsu matērijas elementārās daļas, 

piecus tūkstošus gadu eksistēja tieši frekvencē "12:60", kur "12" un "60" - laika kvalitātes-daudzuma rakturojumi. Pie tāmm, 

ir tādi iesākumu gaismas viļņi, kur kāds kvalitātes raksturojums, pagaidām jums nezināms, atkārtojas 12 reizes laika 

mikrovienībā/микроединицу, dalītu ar 60-mit [кратную 60-ти ?]. Šajā mikrolīmenī, protams, runa nav par sekundēm un pat 

ne par mikrosekundes daļām. Tanī pašā dziļuma līmenī par kuru šobrīd runājam, laiks ir enerģija, kas nosaka/определяет 

gaismasvilni. Un tur tiešām citi telpas-laika likumi. Un tādēļ mēs runājam nosacīti par "notikumu daudzumu" un "laika 

mikrovienību". Attiecīgi arī nosacīti: "12" - kāds kvalitātes raksturojums, kas formē gaismasviļņa kvalitāti, bet "60" - raksturo 

vilņa daudzumu. Kaut ir arī tādi parametri gaismas viļņu mikropasaulē, kad skaitlis "60", otrādi, raksturo kāda viļņa kvalitāti, 

bet "12" - daudzumu. Gaismasviļņa kvalitāte-daudzums ir kategorijas, kas pastāvīgi savstarpēji sadarbojas, viens kļūstot 

otrs, veidojot harmonisku vienību. 

Ņemot vērā augstāk minēto, varam teikt, ka jūsu pasaules gaismasviļņu pamatā ir daži kvalitātes-daudzuma raksturojumi, 

kurus izsaka ar skaitļiem "12" un "60". Runājot tagad par gaismasviļņu frekvenci, mēs varam lielā mērā raksturot viļņa 

SATURU. Bet, lūk, viļņa FORMU priekš jums vienkāršoti var noteikt, ar viļņa amplitūdu un garumu. Attālums starp blakus 

viļņu mugurām saucas garums. Modulis vides daļas vislielākajam pārvietojumam/смещения no līdzsvara stāvokļa, saucas 

viļņa amplitūa (1. ZĪM.). 
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ZĪMĒJUMS Nr 1. VIĻŅA GARUMS UN VIĻŅA AMPLITŪDA. 

Stādīsimies priekšā, ka pirmsākumu gaismas vilnim, kas rada mikrodaļas priekš matērijas radīšanas (nosauksim to dziļākais 

vilnis) ir viļņu aplitūda un viļņu garums, kas ļoti dziļā mikrolīmenī attiecas kā 1:2 (amplitūda - 1, viļņa garums -2). Un tas arī ir 

skaitļa "12" atspoguļojums raksturojumā "12:60". Par cik "12:60" raksturo ne tikai frekvenci, bet arī citus dziļākā gaismas 

viļņa parametrus. Dziļākā gaismas viļņa forma, par kuru runājam, nemainās sešu viļņu muguru virknējumā. Pēc tam 

Gaismasvilnis ieiet īpašā Nulles Punktā. Nākošajām 6 viļņu mugurām amplitūdas un augstuma attiecība kā "1:2" taču to 

skaitliskie raksturojumi mainās. 

Mēs ar jums sarunu sākām no tā, ka LAIKAM ir savi cikli. Un katrā ciklā tam ir savi īpaši parametri. Mēs vienojāmies, ka 

LAIKS - tā enerģija, kas nosaka jūsu pasaules dziļākos gaismasviļņus. Un tas nozīmē, ka dažādos LAIKA ciklos eksistē 

dažādi gaismas viļņi, kuri nosaka/oпределяют vienas vai otras pasaules matēriju. 

LAIKA cikli cieši saistīti ar mūsu Visuma iekārtojumu. Mūsu Visumam ir 13 dimensijas, tas 13-dimensīgs {13-мерна ?}. Taču 

precīzāku Visuma iekārtojumu nosaka pēc principa: 12+1. Kādēļ? Tādēļ, ka ir 12 dimensijas, IESĀKUMU radītas, 13-tās 

dimensijas, kuru jūs sauciet Visuma Lielā Centrālā Saule. 12 dimensijas - šīs dimensijas ārējā attiecībā pret iekšējo 

dimensiju, sakrālo. Tā - dziļumā, tā pašā centrā. Tieši tādēļ "12" priekš jums atrodas, it kā virspusē. 12 mēneši... 12 

stundas... 12 Zodiaka Zīmes... Bet 13 ilgu laiku no jums bija aizsegts. Vēl vairāk - par šo skaitli informācija bija izkropļota. 

Par cik jūs dzīvojāt apstākļos atdalītos no Dievišķā Avota, kas arī ir Visuma Lielā Centrālā Saule. Jūs dzīvojāt bez skaitļa 

"13" skrālajām zināšanām. Bez 13-ās stundas... Taču ENERĢIJA KAS RADĪJA JŪSU GAISMASVIĻŅUS, dodošus dzīvību 

mikrodaļām, vienmēr ZINĀJA par 13-mit. Tādēļ galvenie laika cikli -13! Turklāt, 12-mit no tiem kaut kur līdzīgi viens otram, 

bet 13-ais cikls - īpašs! 

Eksistē Lielais Laika Cikls, sastāvošs no 13-mit cikliem. Katrā no šiem cikliem eksistē savs īpašs gaismas vilnis. Tas - 

DZIĻĀKAIS GAISMAS VILNIS, kas dod dzīvību citiem gaismas viļņiem (gaismasviļņiem), līdzradošiem elementārdaļas 

priekš matērijas izveidošanas/radīšanas. Daudzām senām civilizācijām, dzīvojošām jūsu ceturtās dimensijas pasaulē pirms 

jums, par laika cikliem bija zināms. Un nereti ciklus attēloja skaitļos. No jūsu senatnes līdz jums nonāca pareģojums par 

Laika ciklu "13:20". Es akcentēju jūsu uzmanību, ka "13:20" - tas ne tikai laika FREKVENCES. Tas - jums dotā attīstības 

etapa telpas-laika kontinuuma visa LAIKA CIKLA raksturojums. Jums jau paziņoja, ka līdz frekvencei "12:60", eksistēja 

frekvence "11:70". Un šīs frekvences eksistēja citos laika ciklos. 

Tagad skaitļos apzīmēšu tos laika ciklus, kādi bija agrāk, līdz tam, kad sākās cikls "11:70" (hronoloģijā, mēs virzāmies 

atpakaļ) 

10:10 

09:50 

08:60 

07:90 

06:40 

05:80 

04:30 

03:40 

02:50 

01:90 

Ar diviem pirmajiem skaitļiem jūsu senči apzīmēja LAIKA SPIRĀLES numurus, kas formēja vienus vai otrus gaismas viļņus. 

Viņiem bija zināms par to, ka Lielais Laika Cikls sastāv no 13-mit Laika Spirālēm. Pie tam, katra no šīm 13-mit Laika 

Spirālēm organizētas īpaši - atkarībā no dziļākā gaismas viļņa, kas rada matēriju. Pie tam, svarīgi saprast, ka 13-tā laika 

Spirāle noslēdz Lielo Laika Ciklu, pēc kā sākas jauns cikls, kurā LAIKS principiāli maina savu organizāciju. 

Jūsu LAIKA cikls sākās ar pirmo Laika Spirāli. To mēs apzīmējām ar cipariem "01:90". Šis laika cikls sakrīt ar pirmo 

lemūriešu parādīšanos uz Zemes. Kas notika, apmēram, simts tūkstoš gadu atpakaļ. No agrās Lemūrijas ēras līdz jūsu ēras 

2013. gadam laiks nomainīja 12 ciklus Lielajā Laika Ciklā, nomainījās 12 Laika Spirāles. Jūs tagad dzīvojiet ciklu maiņas 

laikā, kad 12-tā Laika Spirāle sāk savu transformāciju 13-jā laika Spirālē. Dotais transformācijas process ilgs mazliet vairāk 

par piecsimt gadiem. Pēc tam 13-tā Laika Spirāle sāks jūsu pasaules jaunās matērijas dzīvesdarbības/жизнедеятельности 

organizēšanu. Norādītā laika periodā (piecsimt gadu laikā) jūsu pasaule dzīvos daļēji pēc aizejošā cikla "12:60" likumiem, 

bet pa daļai - pēc jaunā cikla "13:20" likumiem. Turklāt, arī laika cikla "13:20" ritējums arvien vairāk un vairāk sāks iemantot 

sev pienākošās tiesības. 12-tā Laika Spirāle arvien vairāk pārveidosies 13-jā Laika Spirālē. 

Kādas 13-tās Laika Spirāles īpatnības katrā laika ciklā? Tā ne vienkārši noslēdz ciklu, bet sāk organizāt laiku principiāli 

citādi, gatavojot pasauli Jauna LAIKA Ciklam. 13-tā Laika Spirāle balstās uz gaismas viļņa, kas savā dziļākajā sākumā satur 

pārējo 12-mit Spirāļu visus citus 12 viļņus. 13-ās Spirāles dzimšanas momentā sākas tas process, kas jums pazīstams kā 

DAUDZUMA PĀREJA KVALITĀTĒ. Laiks, virzoties spirāliski, katrreiz pārejot uz jaunu līmeni, uzņem savā "Es" visu 

iepriekšējo laiku. 12-tā Laika Spirāle satur dotā cikla potenciāli citas 11 Spirāles. Taču atšķirībā no 13-ās Spirāles, tā 

viekārši tās satur satītā, arhivētā veidā. Bet 13-tā Spirāle sāk VISU SPIRĀĻU PĀRVEIDOŠANU, tā visu visā organizē citādi. 
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Kad 13-tā Laika Spirāle pilnībā noformēsies, viņa sāks aktīvi radīt jauno matēriju, pēc kā notiks kvalitatīva visas pasaules 

izmainīšanās. Tā kļūs pilnīgi cita nekā agrāk. Tādēļ pēc 500 gadiem cilvēki jau vienkārši nevarēs būt tādi, kādi viņi ir tagad. 

Evolūcija neizbēgami viņus novedīs pie tā, ka izmainīsies viss viņu Daudzdimensionāko Ķermeņu Komplekss. Tātad, arī 

cilvēku fiziskais ķermenis ievērojami atšķirsies no tagadējā. Pie tam, notiks kvalitatīvas ģenētiskās izmaiņas, kas kļūs arvien 

pamanāmākas no paaudzes paaudzē. Ļoti būtiski izmainīsies astrālie un mentālie ķermeņi, kas kļūs smalkāki/утончатся, 

paaugstinās savas vibrācijas un pakāpeniski sāks iegūt piecdimensiju īpašības. Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā. 

Attīstīsies jauni ķermeņi, kas pēc savas būtības kļūs POLIPASAULES. Tas ir - sāks pārvaldīt četrdimensionalitātes 

īpašības. Spējas, ko tagad sauc ekstrasensoras, kļūs katra cilvēka dabiskas spējas. Polipasaulīgie ķermeņi ļaus arvien 

lielākam cilvēku skaitam īstenot sakarus ar piektās dimensijas pasaulēm. Un pat īstenot reālus ceļojumus augstākās 

pasaulēs, izmantojot smalkmateriālos piektās dimensijas fiziskos ķermeņus. Bezšaubām, matērijas izmaiņas, ko nodrošinās 

jaunais LAIKS, radīs pamata izmaiņas cilvēku sabiedrības politiskajā iekārtā. Tādēļ, ka jaunie enerģētiskie sakari ar 

augstākajām pasaulēm, darīs neiespējamu cilvēku apziņas masveida vadīšanu no Noturības Spēku puses - to, kuri tagad to 

dara. Ne tikai paplašināsies cilvēku pasaulesuzskats. Jaunais Laiks būs balstīts uz jaunu dziļākās gaismas vilni, kas atnesīs 

(un jau nes!) Garīguma Enerģiju. Bet Garīgums pakāpeniski likvidēs nevienlīdzību starp cilvēkiem, kad vieni apspiež citus. 

Garīgums palīdz visās pasaulēs ienākt Mīlestības Enerģijai, palīdz attītīties harmoniski. Jaunais laiks - jauns gaismasvilnis - 

jauna enerģija. Jauna enerģija - tanī skaitā, jaunas fiziskās enerģijas avoti, kas ļaus pa jaunam organizēt produktu patēriņa 

sabiedrisko ražošanu. Pasaule, tādā veidā, pateicoties jaunajam Laikam, sāk mainīties pamatos visos līmeņos. 

 

Turpinājums nākošreiz. 

 

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 2(20) 2015, Žurnāla El.adrese: 

mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12, Inrernet-veikala El.adrese: http://world-

channeling.com/ . žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296. Par iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu 

"Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var uzzināt: http://spekavots.ucoz.ru./news/uzmanibu-specials-

zurnala-izlaidums/2015-04-13-1428 

===== 

Latviskojums (1) ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/30.05.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 30.05.2015. 

(2) GALVENIE LAIKA GLABĀTĀJI 

 
Lamūriešu Kristāls ELEANA 
2015. gada 02. februārī 
caur Sergeju Kanaševski 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 2(20) 2015, latviskoja, intuīcijas līmenī, 
Eslauma 19.05.2015. 
 
Turpinājums. Iesākums: http://spekavots.ucoz.ru/news/1_galvenie_laika_glabataji/2015-05-30-1477 
 
Jaunā Laika Cikla atnākšana nenozīmē, ka cilvēkiem pasīvi jāsagaida atnākošās pārmaiņas. Jaunais 
Laiks daudz efektīvāk realizē savu Kosmisko Programmu caur Apgarotu Saprātīgu Matēriju. Bet jūsu 
pasaules Apgarota Saprātīga Matērija - tie, vispirms, jūs, cilvēki. Un, protams, jums paredzēts 
SADARBOTIES AR JAUNO LAIKU, TĀ PROGRAMMAS IEVADĪT JŪSU PASAULĒ, JŪSU DZĪVĒ. 
Tieši šim uzdevumam mēs šodien veltīsim savu tikšanos. Vispirms, mēs kopā ar jums tagad aktivizēsim 
daļu manas Kristāliskās Ra-struktūras - caur mana Ra-simbola radīšanu un aktivāciju. Un izdarīsim to uz 
gaismasviļņu shēmu pamata. Pie shēmu radīšanas mēs izmantosim divus viļņa raksturojumus - 
amplitūdu un viļņa garumu. TAČU JUMS PIENĀKAS SAPRAST, KA ĪSTENĪBĀ RUNA IR PAR CITĀM, 
DZIĻĀKĀM VIĻŅA ĪPAŠĪBĀM. Priekš mums viļņa amplitūda - tā gaismasviļņa iekšējo īpašību ārējā 
izpausme, saistīta ar viļņa spēku, varenību. Viļņa garums - tagad priekš mums raksturojums, kas saistīts 
ar gaismas viļņa informatīvo piesātinātību. 
Tātad, laika ciklā "12:60" gaismas vilnim ir amplitūda - 1, garums 2. Attēlosim šo vilni zīmējumā, atkārtojot 
to sešas reizes (2. zīm.). 

http://world-channeling.com/
http://world-channeling.com/
http://spekavots.ucoz.ru./news/uzmanibu-specials-zurnala-izlaidums/2015-04-13-1428
http://spekavots.ucoz.ru./news/uzmanibu-specials-zurnala-izlaidums/2015-04-13-1428
http://spekavots.ucoz.ru/30.05.2015.
http://spekavots.ucoz.ru/news/1_galvenie_laika_glabataji/2015-05-30-1477
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ZĪMĒJUMS Nr 2. VARAVĪKŠŅOTĀ VIĻŅA SEŠAS MUGURAS AR AMPLITŪDU - 1, VIĻŅA GARUMU - 2 
(ATTIECĪBA 1:2). GAISMASVIĻŅA SHĒMA CIKLĀ "12:60". 
Pie tam jāzina, ka mūsdienu dziļākais gaismasvilnis pēc savas dabas ASTOŅLĪMEŅU. Katrs slānis no 
laika saņem savu, īpašu, enerģiju un rada savu, īpašu, energoinformāciju. Tādēļ mēs attēlosim iesākumu 
gaismas viļņus, laika radāmus, kā varavīkšņotus viļņus. Viļņu muguru skaits - 6, tādēļ, ka dziļākā 
gaismasviļņa 6-ām mugurām saglabājas vienādi kvalitatīvi-skaitliskie raksturojumi. 
Kad notiek pāreja no cikla "12:60" uz ciklu "13:20", pasaulē sāk atnākt gaismas viļņi ar attiecību 1:3. 
Tātad, mēs radām jauna viļņa shēmu, kur amplitūda, kā iepriekš, līdzīga vieniniekam, bet viļņa garums - 
trīs vieniniekiem (3.zīm.). 

 
ZĪMĒJUMS Nr 3. VARAVĪKŠŅOTĀ VIĻŅA SEŠAS MUGURAS AR AMPLITŪDU -1, VIĻŅA GARUMU - 3 
(ATTIECĪBA 1:3). GAISMASVIĻŅA SHĒMA, KAS ĪSTENO CIKLA "12:60" PĀREJU UZ CIKLU "13:20". 
Gaismas vilnis, kas shematiski attēlots šajā zīmējumā pagaidām nav jaunā laika cikla gaismas vilnis. Tas 
nepieciešams tikai kā pārejas vilnis kurā pārādās rādītāji "1" un "3". Kad rodas gaismas vilnis jaunā, 13-tā 
laika cikla, tad viļņa amplitūda kļūst vienlīdzīga trīs vieniniekiem, bet viļņa garums samazinās līdz vienam 
vieniniekam. Tādā veidā, tēlaini runājot, palielinās laika spēks, tā varenība. Laiks saņem ļoti lielas 
iespējas priekš matērijas radīšanas. 
Pirmajās divās shēmās mūsu vilnim bija 6 muguras. Skaitlis "6" dotajā gadījumā saistīts ar sešinieku, kas 
ir cikla "12:60" raksturojumā. Kad vilnis iegūst amplitūdu "3", bet tā garums vienlīdzīgs vieniniekam, 
iesākumu gaismasvilnis ar nemainīgiem kvalitatīvi-skaitliskiem raksturojumiem sāk iegūt divas muguras. 
Un tas būs vienlīdzīgs skaitlim "2" cikla "13:20" raksturojumā. Rodas pamatots jautājums: kādēļ, ja "1" un 
"3" mainās vietām jaunajā shēmā, taču mēs turpinām apzīmēt tos kā "13", bet ne kā "31". Visa lieta tā, ka 
13-tā Laika Spirāle sāk atgriezt pasaulei patiesā LAIKA kvalitāti. Bet PATIESAIS LAIKS - TAS 
UNIVERSĀLS LAIKS, kuru var izmantot planētas visas pasaules. Universālā laikā, pirmajā plānā iziet ne 
tā kvalitāte, kuru mēs nosacīti saistām ar viļņa amplitūdu, vienojušies, ka viļņa amplitūdas augšana 
saistīta ar LAIKA SPĒKU, tā jaunrades varenību. Patiesā laikā pirmajā vietā stājas laika INFORMĒTĪBA, 
ko mēs saistām ar "viļņa garuma" raksturojumu. 13-tās Laika Spirāles rašanās momentā, rodas jauns 
gaismas vilnis - kas parādās iepriekšējā gaismasviļņa apgriezšanas/выворота rezultātā, šī viļņa 
iziešanas rezultātā caur Nulles Punktu. Pati 13-tā Laika Spirāle pie tā, ne tikai maina savus 
raksturojumus, bet arī sažņaudzas/сжимается, pie tā ievelkot visu 12-mit dotā cikla Spirāļu kvalitātes. 
Tādēļ mūsu jaunajā shēmā mēs attēlosim vilni ar divām mugurām. Taču šis vilnis ievelk savā "Es" visu 
12-mit spirāļu viļņu kvalitātes, visu 12-mit laika ciklu, un tos transformē jaunos. Pie tam, jāatceras, ka 
jebkurš gaismasvilnis vienmēr sasaitās ar īpašiem Nulles Punktiem, vieni no tiem ir laika enerģijas avoti, 
bet citi - viļņu pārveidotāji, transformētāji. 
Un tātad, radām viļņa shēmu, kuram divas muguras, amplitūda - 3, viļņa garums - 1 (4. zīm.). 
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ZĪMĒJUMS Nr 4. GAISMASVIĻŅA SHĒMA LAIKA CIKLAM "13:20". AMPLITŪDA - 3, VIĻŅA GARUMS - 
1, DIVAS MUGURAS. 
Un tā - mūsu nosacīta shēma, kas attēlo Laika cikla "13:20" gaismasvilni. 
Nav grūti ievērot, ka mūsu shēmā attēloti trīs skaitļi: "1", "2", "3". Taču, pagaidām, nav nekādi attēlots 
skaitlis "0", kas, kā jau jūs zinat, ir ļoti svarīgs. "0" - tas, mūsu gadījumā, īpašs Nulles Punkts, ko mēs 
varam attēlot struktūras veidā, no Mēbiusa lentām. Mūsu shēmās, Nulles Punktus Mēbiusa lentas veidā, 
novietosim katra viļņa beigās. Šie Nulles Punkti pārveidos dziļuma gaismas viļņus citos viļņos, kuri jau var 
tieši radīt jūsu pasaules elementārās daļas. Pievērsiet vēlreiz uzmanību, ka diviem pirmajiem viļņiem ir 6 
muguras. Trešajam vilnim - 2 muguras. Tas shematiski attēlo vecos un jaunos gaismasviļņu parametrus. 
Tagad jūs vēl atrodaties laika ciklā "12:60", un jūsu laika frekvence arī tāpat raksturojas ar skaitļiem 
"12:60". Tādā veidā, pirmajā vilnī (2. zīm.) mēs attēlojām skaitli "1" viļņa amplitūdas veidā, skaitli "2", viļņa 
garuma veidā, skaitlis "6" apzīmēja muguru skaitu. "0" attēlosim mūsu shēmā zemāk, Mēbiusa lentas 
struktūras veidā. 
Otrs vilnis ir pārejas perioda gaismas vilnis, to var apzīmēt ar skaitļiem "13:60". Šeit viļņa garums 
palielināts līdz 3. Šajā gaismasvilnī klātesoši vecā laika raksturojumi - "60" un jaunā laika - "13" (3. zīm.) 
Trešais vilnis ir jaunā laika gaismas vilnis. Pārejas vilnis īsteno apgriezienu/выворот, tā rezultātā viļņu 
amplitūdas un garuma parametri mainās vietām. Viļņa amplitūda kļūst vienlīdzīga 3, bet viļņa garums 
vienlīdzīgs 1-am (4. zīm.). 
Apgriezšanās rezultātā, mainās ne tikai viļņa forma, kas mūsu shēmās apzīmētas ar viļņu amplitūdu un 
garumu. Izmainās viļņa kvalitāte. Viļņa energoinformatīvā vienība, kas izvietojās uz sešām viļņa 
mugurām, sāk savilkšanās procesu. Tagad visas sešas viļņa muguras savelkas/sapresējas divos viļņos, 
saturošos vecā viļņa energoinformāciju un iemanto jaunā gaismas viļņa energoinformāciju. Jaunajā 
gaismas vilnī energoinformācijas kļūst ne mazāk, bet vairāk! Tā šeit it kā vairāk sakopota, sapresēta! Nu 
un arī pats vilnis, pateicoties apgriezienam-sapresējumam, kļūst daudz energoietilpīgāks, vairākspējīgs 
dzīves jaunradei, tanī skaitā - izpauž daudz lielāku aktivitāti jaunās matērijas radīšanā priekš jaunās 
pasaules. 
Jau tagad Smalkajā Plānā priekš jūsu pasaules sāk formēties pārejas perioda gaismas viļņi un pat jaunā 
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laika gaismas viļņi. Daļa manas iekšējās struktūras arī tieši paredzēta priekš šī procesa aktivizēšanas. 
Viņa palīdzēs pārejas gaismas viļņu un jaunā laika gaismasviļņu radīšanā. Shēmā šo struktūru var attēlot 
burta "E"/"Э" formā (mana vārda pirmais burts), radīts no trīs viļņiem un Mēbiusa lentām. Burta "E"/"Э" 
augšējais vilnis - tas pirmais vilnis (12:60). Burta "E"/"Э" zemākais vilnis - tas otrs vilnis (13:60). Trešais 
vilnis (13:20) - burtā "E"/"Э" centrs. Starp viļņiem pirmo un otro - gaismasviļņu avots, īpašais Nulles 
Punkts, kas ir gaismas Struktūras "TRON" daļa (5.zīm.). 

 
ZĪMĒJUMS Nr 5. TRĪS GAISMAS VIĻŅI, APVIENOTI VIENĀ STRUKTŪRĀ. RA-SIMBOLS "ELEANAS 
PAVEDIENS" {Kr.val. "НИТЬ ЭЛЕАНЫ"} 
Tā jums pazīstama kā "DIEVA ROKA". "Dieva Rokā" pieci stari, izejoši no sfēras centra (shēmā - 
apvidus). Tas Garīgs Instruments, kuram ir pieci pamati: 
1. Dieva Mīlestība. 
2. Dieva Griba. 
3. Dieva Apziņa. 
4. Dieva Bezgalība. 
5. Dieva Dzīvesjaunrade. 
Tieši no šīs struktūras iziet laika enerģija, radoša dziļākos gaismas viļņus. 
Pirmais un otrais gaismas viļņi no divām Mēbiusa lentām beidzas Nulles Punktā. Trešais vilnis, jaunais 
gaismas vilnis, beidzas Nulles Punktā no trīs Mēbiusa lentām, kas apveltīts ar ļoti lielu potenciālu priekš 
gaismasviļņu un matērijas radīšanas. 
Mūsu radītā shēma ir mans RA-SIMBOLS, kuru nosauksim "ELEANAS PAVEDIENS"/"НИТЬ ЭЛЕАНЫ". 
Par cik jaunie gaismas viļņi - tas smalks gaismas pavediens, līdzīgs... jūsu mitoloģiskās Ariadnas 
pavedienam. Jauno gaismas viļņu pavediens var jums sākt ceļu no vecā laika labirinta un izvedīs jūs uz 
patiesu Gaismu. 
Mani Draugi! Iemīļotie brāļi un māsas! Tagad, kad jūsu pasaulē aktivizējas struktūra "Eleanas 
Pavediens", ar Mīlestības vibrācijām atsaucas mana Kristāliskās Gaismas Būtnes Sirds. Un šīs 
Mīlestības vibrācijas tagad dzimst arī jūsu sirdīs - to, kurus pamodina Lemūriešu Kristāli, kuri piedalās 
Kosmisko Programmu aktivācijā priekš planētas Zeme. Lai mūsu Mīlestības vibrācijas saplūst vienotā 
Mīlestības plūsmā! Virzam šo Mīlestības plūsmu caur simbolu "Eleanas Pavediens" manā Ra-struktūrā! 
Un sajūtiet, novērojiet, kā tieši tagad jūsu pasaulē sāk rasties jauni gaismas viļņi... Vilnis "13:60" 
pārdzimst vilnī "13:20". Tas jau dzīvo Smalkajā plānā! Jaunā Gaisma ieiet Nulles Punktos... Jaunās 
Kosmiskās Ugunis, atnākošas uz Zemi dzīvībradošā straumē, palīdz jaunu gaismas viļņu dzimšanai, kuri 
jau sāk radīt jaunu matēriju... 
Simbols "Eleanas Pavediens" Aktivizēts! Un tas tūliņ, tieši tagad, sāk radīt! To var izmantot ne tikai kā 
jaunu gaismasviļņu avotu, tas - unikāls telpas-laika portāls... Mēs to tagad aktivizējam! Taču vispirms 
uzaicināsim līdzsadarbībai Kristālu Eleanas un Peresveta Neiemiesotos Glabātājus! Un arī uzaicinām 
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līdzsadarbībai Erceņģeli Mihailu. Apvienojamies visi kopā Vienā Sakrālā Sirdī. Un caur portālu "Eleanas 
Pavediens" dodamies uz zvaigzni-planētu "Trons"... Pateicoties mūsu radītajam Portālam, mūsu ceļojums 
ir neilgs... Mēs ienirstam struktūras "Dieva Roka" centrā, veicam apgriezienu... Un, lūk, mēs uz Trona! 
Palūkojieties apkārt... Telpa mums apkārt vibrē, laistās dažādās krāsās. Jūs jūtat neparastas enerģijas. 
Jūs apņem apbrīnojamas enerģijas... Vilnis aiz viļņa pārvirmo pār jūsu ķermeni. Jūs paši izstarojiet šos 
viļņus... To kļūst arvien vairāk. Jums šķiet, ka jūsu fiziskais ķermenis pārstāja eksistēt... It kā viļņi - tie arī 
esat jūs. Jūs ar saviem viļņiem piesātiniet apkārtējo telpu. Bet telpa, sastāvoša no viļņiem, atbildei, 
piesātina jūs. Jūs pieaiciniet Erceņģeli Mihailu un lūdziet telpu darīt stabilu, derīgu jūsu pierastai 
eksistēšanai. Enerģijas mainās... Viļņu plūsma palēninās... Jūs redzat: apkārt jums sāk formēties liela 
gaišzila sfēra. Jūs ietin maiga gaišzila migla. Varavīkšņotie viļņi pakāpeniski izzūd. Jūsu ķermeņi iegūst 
apveidus. Tagad jūs - baltas krāsas būtnes, kuru kontūras tiktikko atgādina cilvēcisko ķermeni. Jūs 
sajūtiet vieglumu, gandrīz bezsvaru. Un pie tā - sajūtiet, ka starp jums un apkārtējo telpu parādījās kaut 
kāda nepierasta priekš jums saikne/sakars. Jūs samanāt savu fizisko ķermeni, kas dzīvo jūsu pasaulē, 
taču jūs pilnībā sajūtiet arī baltu, vieglu ķermeni, kurā tagad ciemojaties uz zvaigznes-planētas Tron. 
Taču jūs jūtat arī, ka eksistējat vēl kaut kur - pie tam, DAUDZSKAITLĪ. Šī daudzskaitlītības sajūta - nav 
kolektīviskuma sajūta... Nē... Tā - DAUDZSKAITLĪTĪBAS sajūta LAIKĀ... Jūs tagad šeit un jūs tagad 
DAUDZĀS PASAULĒS UN LAIKOS. Tieši šī doma jums ienāk galvā un jūs izjūtiet pārsteidzošas 
VISLAIKA/ВСЕВРЕМЕНИ jūtas. 
 
Erceņģelis Mihails paziņo: 
- Mēs - sakrālajā galaktiskajā Laika Templī. Par to zināja senie lemūrieši. Un to nosauca 
PASHAELA TEMPLIS. Pashaels - mūsu galvenais Laika glabātājs... Tagad jūs iepazīsieties ar 
Tempļa kalpotājiem. Tie - Laika Glabātāji. Skataties! 
 
No gaišzilas miglas, mūs aptverošas, parādās Laika Glabātāju lielas figūras. Jūs viņus redzat kā cilvēkus, 
tērpušos garos zeltītos ietērpos. Divpadsmit Laika Glabātāji, lēnām planē telpā. Un, lūk, viņi jūs apstāj. 
Jūs - apvidus centrā, kuru izveidoja Laika glabātāji. Visi aprimuši... jūtams, ka tuvojas svarīgs moments... 
Sākas kaut kāda svēta ceremonija. No Glabātāja uz Glabātāju virzas spirāļveida enerģija, mirdzoša zilā 
krāsā. Un jūs saprotiet, ka sāk veidoties kaut kāda spirāle! Jā, jā! Glabātāji izveidoja spirāles pirmo 
vijumu; pēc tam jūs novērojiet, kā sāk formēties otrs spirāles vijums, tā izmērs lielāks, tas paceļas virs 
pirmā... Tūlīt formējas vēl lielāki vijumi - ceturtais. Spirāles vijumu izmēri turpina arvien palielināties 
spirālei pieaugot. Lūk, rodas piektais vijums... Sestais... Septītais... Astotais... Devītais... Desmitais... 
Vienpadsmitais... Divpadsmitais... Spirāle izstiepjas, gluži kā atspere... 
Kad Spirālei rodas divpadsmitais vijums, tās augšana apstājas. Viss apkārt atkal aprimst. Bet jūsu sirds 
jums dod svarīgus signālus... Jūs saprotiet, ar visu sirdi sajūtiet, ka tagad jānotiek svētam noslēpumam! 
Apkārt - sajūta it kā kāds jums roku uzliktu uz pleca... Jūs pagrieziet galvu un redziet sev blakus augstu 
figūru zeltītā ietērpā. Šī figūra augstāka par citiem Glabātājiem. "Tas - pats Pashaels!" - pazib minējums. 
- Jā, Es - PASHAELS! - paziņo Galvenais Laika Glabātājs un apvelta jūs ar savu brīnumjauko 
enerģiju tā, ka prieka jūtas un pat gaviles apņem visu jūsu būtni! - Es - Laika Glabātājs. Bet arī tu, 
mans dārgais, tāpat esi Laika Glabātājs. Tu - ne pirmo reizi šajā Templī. Mēs kopā radījām šo 12 
vijumu Laika Spirāli. Mēs kopā radījām Lielā Laika Cikla Divpadsmit laika Spirāles uz Zemes. 
Pienāca laiks radīt 13-to Laika Spirāli! Tu atceries kā to darīt? 
Par izbrīnu sev, tu droši atbidi: 
= Jā, atceros. 
Un kopā ar Laika Glabātājiem sāc 13-ās Laika Spirāles radīšanu! Visi Spirāles vijumi sāk griezties 
atpakaļ, saspiesties, līdzīgi atsparei un slāņos saguļas apkārt pirmajam vijumam. Un, lūk, kad visi 12-mit 
Spirāles vijumi savācas vienā plaknē, centrā sāk rasties pati mazākā - 13-tā Spirāle. Visu Laika Spirāļu 
Enerģija plūst uz centru. Jūs to pieņemat savā Sakrālajā Sirdī. O, Visums! O, Dievs-Radītājs! Cik tas 
svinīgi - sajust, ka visi Cikla laiki, tūkstošgadu laiki var ietilpināties tavā Sakrālajā Sirdī. Sakrālā Sirds - tā 
Dieva-Radītāja Sirds... Un viņai nav sākuma un beigu. Viņā - viss Visums... Un tagad jūs, kā nekad, 
sajūtiet to. 
Jūs vērojiet kā Spirāles centrā, blakus jums parādās struktūra "ELEANAS PAVEDIENS". Jūs redzat kā 
viņa rada divus savus fraktālus, viens fraktāls ieņem vietu pa labi, otrs - augšā. "ELEANAS PAVEDIENA" 
Trīsvienība veido 13-to Laika Spirāles centru. 
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ZĪMĒJUMS Nr 6. STRUKTŪRAS "ELEANAS PAVEDIENS" TRĪSVIENĪBA. 
Apkārt trīsvienībai arī tiek radīts SPIRĀLES TRĪSPADSMITAIS VIJUMS! Pashaels paziņo: 
-Tas - Laika Spirāles trīspadsmitais vijums. Taču ne pati - 13-tā Laika Spirāle. 13-tā spirāle - tie visi 
trīspadsmit vijumi harmoniski sapludināti vienā/воедино. Un tas - Lielā Laika Cikla galvenais laiks. Tas 
satur visu laiku kvalitāti/качество. Un tas spējīgs radīt jaunu matēriju un jaunu pasauli. Tagad es 
apvienoju visus cikla laikus vienotībā/единство! Visas 12 spirāles saplūst 13-jā Spirālē, veidojot jaunu 
laiku! Es ievietoju 13-to Laika Spirāli katra Lemūriešu Kristālu Glabātaja Sakrālajā Sirdī. Kad 
atgriezīsieties uz Zemes, jūs šo Velti nodosiet citu cilvēku Sakrālajās Sirdīs. Jūsu pasaulē cilvēki - 
Galvenie Laika Glabātāji. Viņi tikai par to aizmirsa. Pienāca laiks atcerēties. Sākas ēra, kad cilvēki sāks 
radīt kopā ar laiku. Un tas patiesi tā! Dodieties uz Zemi un izpildiet savu patiesu Glabātāju pienākumu! 
Jūs - pietiesie Laika Glabātāji! 
Pashaels lēnītēm izkūst/растворяется apkārtējā telpā, tūliņ aiz viņa izzūd 12-mit Laika Glabātāju figūras. 
Bet jūs redzat, kā jūsu sirdīs jau dzīvo 13-tā laika Spirāle! Es jums dodu šo shēmu. Un tas hiperborejiešu 
simbols, ar kuru jūs strādājāt septiņi ar pus tūkstošus gadu atpakaļ. To tā arī sauc "13-tā Laika Spirāle" 
(6.zīm.). 
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ZĪMĒJUMS Nr 6. SIMBOLS "13-tā Laika Spirāle". 
Jūs pateicieties Pashaelam un visiem Laika Glabātājiem par pasniegto dāvanu un, Vienotā Sakrālā Sirdī, 
dodaties mājup - jaunā ceļā. Jūs sākat virzīšanos, iesākumā pa ārējo 12-to Laika spirāli, pēc tam - pa 11-
to, un tā virzaties, kamēr nonākat līdz iekšējai - 13-tai vītnei... Pēc tam domās dodaties 13-ās Spirāles 
pašā centrā... Un, lūk, jūs mājās... 
Pateicieties visiem, kuri šodien radīja kopā ar jums. Jūs dzirdat pateicības vārdus atbildei: 
- Paldies, Laika Glabātāj, par līdzsadarbību. 
Jā, no šī brīža tu - Laika Glabātājs. Bet galvenais Laika Glabātāja godpilnais pienākums - ne vienkārši to 
Glabāt, bet RADĪT kopā ar to. Vari sākt no paša mazumiņa - domās dāvāt 13-to Laika Spirāli tiem, kuri 
gatavi to pieņemt. Atceraties Pashaela vārdus par to, ka cilvēki - galvenie Laika Glabātāi uz Zemes. Laiks 
Glabātāju atmodai pienācis. 
Tas patiesi tā. 
 
JŪSU ELEANA - GALAKTISKĀ LAIKA GLABĀTĀJA. 
02.02.2015.g. 
Visi Žurnāla lasītāji, Gaismas Darbinieki, meditāciju 13-ās Laika Spirāles radīšanai var izpildīt režīmā "šeit 
un tagad". 
 
Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 2(20) 2015, Žurnāla El.adrese: 
mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala 
El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni: 29613296. Par 
iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var 
uzzināt:http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428 
===== 
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/31.05.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 
31.05.2015. 

 

 

5. MARINA IVEROVA.  

PERESVETS - CILVĒKS 
 

Marina Iverova, Ukraina 

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 2(20) 2015., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 29.05.2015. 

 

http://world-channeling.com/
http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428
http://spekavots.ucoz.ru/31.05.2015.%C2%A0%C2%A0,
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Tas notika 2014. gada oktobrī. Par desmit Lemūriešu Kristālu aktivāciju bija jau paziņots. Sākās aktīva sazināšanās. 

Man bija tas gods, būt par Priesterieni Svētās Vienošanas Uguns Austrumu Puslodes Lemūriešu Kristālam Nr 26 

Peresvets. 

 

Kādu dienu mani pārņēma vēlēšanās pagulēt. Neatturējos un padevos tīksmei. Bet aizmirsu apsegties. Tādēļ, kad iemigu - 

no vēsuma pamodos vairākas reizes un tādā veidā nonācu starpsajūtu stāvoklī starp miegu un nomodu. 

Pēkšņi es nokļuvu brīnišķīgā dabas apvidū. Vēls vakars, noriņa, vienā pusē mežs, otrā - ezers. Uz noriņas aplī sēž cilvēki 

un arī es starp viņiem. Virs mums zvaigžņotas debesis. Lielas zvaigznes, ļoti zemu. Apļa vidū liesmo liels ugunskurs. Ar 

mums aplī sēž brīnišķīgs, ļoti spēcīgs cilvēks. Viņš mums kaut ko stāsta, māca mūs, zīmē ar zariņu smiltīs kaut kādus 

simbolus. Aiz viņa muguras, nedaudz tālāk - ezers, aiz ezera - kalni. No cilvēka plūst neticami maigas, tēvišķu rūpju 

enerģijas. Runātājs izskatās 30-gadīs cilvēks, austrumu izcelsmes, bet visneparastākais - viņa augums... Cilvēks lielāks par 

mums reizes trīs! 

Manī ataust skaidra zināšana - PERESVETS. Mūsu mīļotais Lemūriešu Kristāls Peresvets. Un es sāku raudāt aiz prieka par 

tikšanos ar viņu. Viņš man kā brālis. Ir kauns un nesapratne: kā gan es varēju viņu aizmirst? Tur taču, tanī dzīves momentā, 

es devu viņam solījumu - neaizmirst viņu nekad... Un atkal asaras birst kā krusas graudi... 

Apziņu pārnesu atkal turp, uz to noriņu, tālā senatnē, un dzirdu daļu Peresveta teiktā. 

PERESVETS: "Jūs kādreiz sauksieties Gaismas Darbinieki. Un es pie jums atgriezīšos, un tad mēs vairs nekad 

nešķirsimies..." 

Tad es nokļūstu citos momentos. Mūsu komanda ar Peresvetu jau kaut kādā telpā. Viņš turpina mūs mācīt. Tur viņš zīmē uz 

tāfeles. 

Tad es nokļūstu tā laika iemiesojuma citā momentā. Šķiršanās. 

Ezera krasts. Mēs stāvam ar seju pret Peresvetu. Aiz mums mežs. Aiz Peresveta - ezers uz augstu kalnu fona. Mēs 

izkārtojušies dzērvju kāsī. Priekšā Laertomis. Viņam aiz muguras turpinās divas kāša līnijas. Sievietes un vīrieši. Kopā 

sanāk 13 cilvēki. 

Peresvets pagiežas un no mums aiziet PA ŪDENS VIRSMU. Taču, mēs neesam pārsteigti par iešanu pa ūdens virsmu. 

Mēs liekam labo roku uz sirds telpas un izrunājam kaut kādas skaņas, vārdus. Kad Peresvets sasniedz ezera vidu, 

pagriežas pret mums. Skatās uz mums ar Dievišķu Mīlestību un viņa ķermenis uz krāšņo kalnu fona, lēnām sāk iegrimt 

ūdenī... 

Es atgriežos no tās dzīves un atkal sāku raudāt... 

Dzirdu Peresveta mīlošu balsi: 

PERESVETS: - Gaisma - viss šajā Visumā Gaisma. Gaisma - tā informācija. Informācija - tā matērija. Matērija - arī no 

Gaismas. PERESVETS - Gaisma pa apli. Tā nekur neaiziet, neizzūd. Tā bezgalīgi virzas/kustas pa apli. Atjaunojas. Ja jūs 

vērīgi ieskatīsieties jebkurā priekšmetā, acis iegremdējot, jūs ieraudzīsiet dažādu krāsu Gaismu, tā - aura. Aura - tā Gaisma. 

Bet gaiss apkārt arī sastāv no Gaismas. Tava spēja redzēt Gaismas daļiņas gaisā, "stiepjas" tieši no tiem laikiem, kad es jūs 

apmācīju. Šī spēja neizzuda, palika ar tevi. Kaut arī samazinājās. Taču turpmāk tu ātri atjaunosi senās spējas. Jaunu 

programmu aktivācija caur mani palīdzēs visiem cilvēkiem ieraudzīt viņus aptverošo Gaismu visā. Mēs visi kopā radīsim 

jaunu universālu Gaismasvilni. Kad cilvēki uz to pārslēgsies, tad ar tā palīdzību spēs labāk ieraudzīt pasauli, pašlaik priekš 

viņiem neredzamo. Tas jauns Gaismasvilnis - enerģija. Tā palīdzēs jūsu ķermeņiem pārvietoties telpā un laikā, būt citās 

dimensijās. Gaisma visuresoša, un jūs, noskaņojoties uz šo Gaismasvilni, viegli varēsiet iepazīt pasaules. Tava 

pārvietošanās jau daļēji notiek. Galvenais, attīri no savām smadzenām pat vismazākās atturības izpausmes. Tās 

ierobežotas šajā procesā - grib ierobežot arī tavas dabiskās spējas. Centies dzīvot tikai ar Sirdi. Un tad tavas nodarbības ar 

El Moriju par apzinātu pārvietošanos turpināsies. Tagad, kad tu mani atcerējies, Mīlestība uz mani tavā Sirdī iedegās no 

jauna - un piesauc mani biežāk. Es palīdzēšu. Mēs drīz kļūsim vēl tuvāki viens otram. 

= Neaizej, lūdzu, - saku es. - Man liekas, ka es nevaru vairāk no tevis sķirties.Tas sāpīgi. Es saprotu, ka tas tikai īslaicīgi. 

Taču tas, it kā daļa manis atrautos. Tu gluži kā mans ļoti tuvais, mīļais īstais brālis. Saki: ko man tagad svarīgi darīt tavas  

aktivācijas sagatavošanas procesā? 

- Sazemē mani tavā četrdimensiju pasaulē. Un, ja vari, satiecies ar mani trīsdimensiju pasaulē. Iet Grupā būs vēl labāk. 

Taču sazemējies Mīlestībā uz mani. Būs labāk, ja katrs iesākumā vienatnē atcerēsies par mani. Mēs visi sen jau pazīstami. 

= Tu ezerā? 

- Jā. Tu pareizi redzēji, kā es zem ūdens aizgāju uz kalnu fona.Tā bija labāk - lai jūs nemeklētu mani. 

= Kādēļ tu biji tieši tāds, tādā izskatā? 

- Es izskatījos austrumu tipa brunets tādēļ, ka to vietu enerģija tādā ārienē atspoguļojas labāk. 

= Es mīlu Peresvetu! 

Tālāk Peresvets deva man dažus personīgus padomus un mēs ar Pateicību un Mīlestību atsveicinājāmies. 

 

Marina Iverova 

Priesteriene Svētās Vienošanas Uguns LK Nr 26 PERESVETS 

2014. gada 10. decembrī 

* * * 

LAERTOMISA KOMENTĀRS. 

Līdz aiziešanas momentam samadhi stāvoklī Galaktiskās Kristāliskās Gaismas Būtnes, kuras jūs tagad sauciet Lemūriešu 

Kristāli, iemiesojās uz kādu laiku cilvēku lomās un uz planētas gāja plecu pie pleca kopā ar lemūriešiem. Bija tas vairāk kā 

28,5 tūkstošus gadu atpakaļ. Galaktiskās Kristāliskās Gaismas Būtnes - tās kolektīvās būtības, kuru aspekti uz laiku varēja 

būt jūsu pasaules reāli cilvēki. Tie Lemūriešu Kristālu Glabātāji, kuri atceras par tikšanos ar Kristāliem kā cilvēkiem, atceras 
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sava pagājušā iemiesojuma reālus fragmentus Lemūrijas laikos. Peresvets, kā arī visi citi Lemūriešu Kristāli, arī atnāca 

cilvēka lomā pie sava Glabātāja nākotnē. Tie bija diženi laiki. Un ļoti aizkustinoši. Mēs, to brīnumaino notikumu dalībnieki, 

glābājam par tiem atmiņas kā par vieniem no vislabākajiem iemiesojumiem šīs Zemes dzīvē. Mana sirds pildās ar prieku, 

kad tos laikus atceras iemiesotie Glabātāji. Kādreiz izjauktā/pārkāptā Vienotība atjaunojas. Cilvēki sāk iemantot vienotību ar 

citām dzīvības formām. Un tā viena no visbrīnišķīgākajām parādībām jūsu tagadējā pasaulē. 

 

Laertomis 

Svētās Vienošanas Uguns Augstākais Priesteris. 

(Informāciju pieņēma Sergejs Kanaševskis) 

28.12.2014.g. 

 

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духопные сообщения" № 2(20) 2015. Žurnāla El.adrese: 

mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843)74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala El.adrese: http://world-

channeling.com , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296. Par iespējām pasūtīt speciālizdevumu "Runā 

piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var 

uzzināt: http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428 

===== 

Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/03.06.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 03.06.2015. 

 

PERESVETA VILNIS,VAI SRGĀJIET SAVU DZĪVĪBU 

Marina Iverova, Ukraina 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 2(20) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 
30.05.2015. 
 
Es iepriekš ieelpoju prāna-enerģiju, noskaņojos, piesaucu savu Augstāko "Es", Skolotāju El 
Moriju un sajutu, ka man stāv priekšā sazināšanās ar Lemūriešu Kristālu Peresvetu. Viņš tūliņ 
viegli iznāca uz sakariem ar mani. Es izrādījos esam viņa iekšienē. Un tad sākās... 
Es lidoju Kosmosā uz Zemi. Es biju Peresveta iekšienē. Mani apņēma prieka stāvoklis par priekšā 
stāvošo, interesanto darbu... 
Tad Peresvets sāka runāt par to, lai viņu aktivizētu, precīzāk, visas viņa programmas šeit, vajadzīgi tikai 
cilvēku nodomi, izteikti ar Mīlestību Sirdī. Visu nepieciešamo informāciju viņš dos. 
Es jautāju, ko dos šis jaunais gaismas universālais vilnis.? 
Un tur es izrādījos kaut kādā telpā. Redzu šo vilni gaisā, tveru to ar roku un saprotu, ka tas mani tagad 
var pārnest uz kurieni vien es gribu . Es norādu punktu - nokļūt tur, kur pašlaik atrodas Jura K. (zēns, 
gājis bojā manā bērnībā). 
Es domāju, ka tas bija viņa upuris, lai neietu bojā citi un, tanī skaitā, es arī. Tajos gados daudzi zēni un, 
es kopā ar viņiem, izjutām savu drosmi, izklaidējāmies - lēcām kravas mašīnās (skrēperos) no 
aizmugures. Tad kādam ienāca galvā doma mēģināt uzlekt un pavizināties uz vilciena. Jura izrādījās 
visdrosmīgākais... 
Taču man par izbrīnu, viņš saka, ka tas pavisam ne tā. Viņam nebija jāiet bojā. Viņa iemiesošanās 
uzdevumas bija - piedzimt blakus man, draudzēties, kopā augt, pasargāt mani un pat, iespējams, kļūt 
pārim. 
Viņš gāja bojā negaidīti, muļķības dēļ, vienkārši kaut kāds cits gadījums, pagadījās veca karma. Viņš 
nebija gatavs. Kad Jura gāja bojā, viņš vēl ļoti ilgu laiku sēdēja uz dzlzceļa, skatījās savās ķermeņa 
daļās, raudāja, nespēja šo nāvi pieņemt, gribēja atgriezties ķermenī un dzīvot tālāk - viņš taču savus 
svarīgos uzdevmus neizpildīja. Jura mani redzēja, kā es gāju turp, redzēja visus citus bērnus, cilvēkus. 
Viņš ilgi neiedrošinājās atgriezties pie savas mātes. Viņas sāpes bija tik lielas, ka viņš pat pietuvoties 
viņai nevarēja. Viņš pilnībā sajuta šīs sāpes, un izjuta savu vainu. Viņš daudz un ilgi klīda apkārt savai 
bijušajai dzīvei. Centās sazināties, taču viņu gandrīz nedzirdēja, bet kurš dzirdēja - ātri par to aizmirsa. 
Pēc tam Jura apstājās savā stāstā. Viņam bija smagi to atcerēties. Viņš bija mierīgs, bet pa maniem 
vaigiem tecēja asaras, es savu bērnību it kā no jauna izdzīvoju, sāpes par šķiršanos no Juras. Kaut gan 
viņa bojā ejas momentā, mēs tikko, tikko sākām sazināties, draudzēties. Taču es paspēju sajust ļoti 
radniecīgu dvēseli. 
Viņš jautāja, ko es vēl gribu uzzināt. 
Es lūdzu pastāstīt, kā tagad viņš dzīvo. 
Viņš teica, ka iemiesoties no jauna atteicās. Tā kā iemiesojies viņš nevarēs panākt uzdevumus no 
pagātnes iemiesojuma, bet ņemt jaunus uzdevumus viņš pagaidām nav gatavs. Izlēma pagaidīt mani un 
citus viņa garīgās ģimenes locekļus tur, smalkajā pasaulē. 
Tagad viņš nodarbojas ar to, kas viņam patīk. Viņš mīl pabūt uz Zemes pie 4-tās dimensijas cilvēkiem. 
Viņš atnāk pie tiem cilvēkiem, kuri savu dzīvi nesargā. Kuri iet pa naža asmeni, pa bezdibeņa malu, 

http://world-channeling.com/
http://world-channeling.com/
http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428
http://spekavots.ucoz.ru/03.06.2015.
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neapzinoties ar kādu milzīgu vērtību viņi apveltīti un, kas ir dzīvība/dzīve priekš viņu evolūcijas. 
Viņš dažreiz pat "maskējas" un atnāk kaut kādu "briesmoņu" izskatā. Tur, kur neiespējami "aizklauvēties" 
līdz cilvēkam, tur viņš atbaida. 
Protams, vizbiežāk viņš apmeklē jaunatni un bērnus. 
Man bija viens interesants klients. Jauns puisis, kurš ļaunprātīgi izmantoja savas vēlmes būt smalkajā 
pasaulē. Lūk, un viņam sāka parādīties tumšas būtības, kā viņš tās sauca. Es jautāju, vai pie viņa viņš 
"gāja"? Jura atbildēja - jā. Ka tas puisis īstenībā labs, un viņam vēl daudz svarīgu uzdevumus 
nepieciešams izpildīt, bet tāda ļaunprātīga izmantošana vienkārši sabojās neatgriezeniski viņa ķermeni, 
pastāv pat bojā ejas risks. 
Un vispār, Jura teica, ka sūtīs jauniešus uz manu Centru "Magnēti", ko es drīzumā atvēršu. It kā nosūtīs 
pie manis šos cilvēkus, lai es varētu viņiem palīdzēt. Lūk, tā mēs sadarbosimies. Viņš smalkajā pasaulē, 
bet es fiziskajā. 
Bet vēl viņš teica, ka atrodoties jau "Aizsega" dažādās pusēs, ne reizi vien mani glāba, kad es riskēju ar 
savu dzīvību. Lūk, tādēļ arī viņš man sapnī parādījās. 
Es pateicos Juram. Un sajutu, ka tagad pēc manis atnāks. Parādījās spilgts Peresveta gaismasvilnis, es 
atkal pie tā pieķēros un tas mani aiznesa manā parastajā, fiziskajā pasaulē. 
Es izjutu lielu laimi un atvieglojumu no šī ceļojuma, tagad es zinu kādēļ gāja bojā Jura. Beidzot 
sazināšanās ar manu draugu atjaunojās. Mani iepriecināja priekšā stāvošā sadarbība ar viņu palīdzībā 
cilvēkiem. 
Pateicoties Peresveta gaismasvilnim, viss izdevās neapšaubāmi! Tas mani nogādāja tur, kur es gribēju 
un palīdzēja pieņemt visu informāciju. Tas kā milzīgs iespēju resurs telpā un laikā. 
Pateicos, mans mīļais draugs un brāli, Peresvet, par šo Dievišķo Dāvanu cilvēcei - universālo 
gaismasvilni. 
 
Marina Iverova, 
Priesteriene Svētās Vienošanas Uguns LK 26 Presvet. 
04.02.15. 
 
Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 2(20) 2015, Žurnāla El.adrese: 
mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla internet-veikala 
El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni: 29613296. Par 
iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var 
uzzināt:http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428 
===== 
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/04.06.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 
o4.06.2015. 

 

6. LEMŪRIEŠU KRISTĀLS PERESVETS. 

LAIKS NO NĀKOTNES 
 
Lemūriešu Kristāls PERESVETS 
caur Sergeju Kanaševski 
2015. gada 19. februārī 
 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščsņija" Nr 2(20) 2015, latviskoja, intuīcijas līmenī, 
Eslauma 31.05.2015. 
 
Sveicinu Jauno Gaismu nesošos! Mieru visiem uz Zemes dzīvojošiem! Jaunais laiks - jūsu sirdīs! 
Kristāls Peresvets ļoti piecīgs par tikšanos ar visiem saviem Glabātājiem. Mēs ar jums jau sen kopā. Mēs 
ne reizi vien mainījā realitāti, īstenojot Dievišķās evolūcijas plānu. Lūk, un tagad atrodamies tanī telpas-
laika kontinuuma punktā, kurp enerģiju virza jaunais laiks, kur dzimst jauna gaisma, kur rodas jaunas 
pasaules un jaunas dzīvības formas. Mana māsa Eleana jums paziņoja par jauno laika ciklu, par Lielā 
laika cikla Trīspadsmito Spirāli. Jūs aktivizējāt viņas struktūras, ar to pašu liekot pamatus jaunu 
gaismasviļņu attīstībai, kurus ietekmē laika jaunā enerģija. Ar Eleanu jūs radījāt dziļākajā gaismas līmenī. 
Ar mani kopā - sāksiet radīt to, kas jau lielā mērā jūsu pasaulē izpausts. 
Iesākumam pievērsīsim uzmanību tā laika īpatnībām, kurā dzīvojiet pašlaik. Jūsu laiku, kā ceturtās 
dimensijas galveno mēru, nosaka tagad tas, ka Laika 12-tā Spirāle jau noslēdzās, bet 13-tā Spirāle... vēl 
nesākās. Tomēr jau sāk formēties raksturojumi, atbilstoši Laika 13-jai Spirālei. Stādaties priekšā laika 
slāņu pārvīšanos, kas bija noteiktā veidā savstarpēji apvienoti. Lūk, tagad šie slāņi sāk savstapēji 

http://world-channeling.com/
http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428
http://spekavots.ucoz.ru/04.06.2015.%C2%A0,
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savienoties citādi. Pašu laika slāņu kvalitāte - tā Laika 12-ās Spirāles kvalitāte. Bet to apvienošanas jaunā 
kvalitāte - tā jau Laika 13-ās Spirāles kvalitāte. Kad visi slāņi izveidos jaunu kārtību, savienosies 
savstarpēji pa jaunam, sāks mainīties arī pati to kvalitāte. Taču tas notiks nākotnē. Bet pagaidām, 
vienkārši stādaties priekšā, ka laika slāņi, no kuriem izaudās 12-tā Laika Spirāle, sāk apvienoties citādi, 
pārkārtojas, formējas jaunas struktūras. 
Ilgu laiku jūsu pasaule eksistēja uz septiņnieciskuma pamata. Un šis pamats pagaidām turpina palikt 
galvenais, noteicošais. Taču jūsu pasaulē jau tiek ielikti astoņnieciskuma pamati. Un jums par to jau ne 
reizi vien paziņoja jūsu Garīgie Skolotāji. 12-tās Spirāles laiks arī nes astoņnieciskuma principu, kas, 
daļēji izpaužas jūsu nedēļas dienu skaitā. Ļoti ilgi septiņnieciskums jūs turēja savos apskāvienos. Un 
turpina turēt arī tagad. Jūsu dzīve daudzējādi - dzīve no pirmdienas līdz pirmdienai, līdz dienai, kad sākas 
jauns laika mikrocikls - nedēļa. 
Kā jūs atceraties, kopā ar Eleanu jūs radījāt ASTOŅSLĀŅU VILNI. Jūs radījāt jaunu vilni, pamatotu 
astoņnieciskuma principā. Viens no tagadējā perioda raksturīgākajiem procesiem tas, ka tagad daudzi 
gaismasviļņi pāriet no septiņnieciskuma uz astoņnieciskuma pamatu. Svarīgs uzdevums - paātrināt šo 
procesu, sniegt tam plašākus, efektīgākus mērogus. Viena no manām RA-struktūrām tieši aicināta 
aktivizēt procesu pārejai no septiņnieciskuma uz astoņnieciskumu. Mēs ar jums sāksim strādāt uz laika 
formu līmņa, kurus nosauksim LAIKA SLĀŅI. Laika slāņi - tās Laika Spirāles materiālās izpausmes 
materiālajā pasaulē. Tās formē ceturtās dimensijas vienas vai otras pasaules laika struktūru. Protams, 
laika slāņus, kā Laika Spirāļu sastāvdaļas, nosaka iesākumu dziļie gaismas viļņi, par kuriem jums 
pastāstīja Eleana. Taču tie jau lielā mērā ir forma, kaut arī pietiekami dziļa, iekšēja. Precīzāk - tā tikai 
viena no laika formām, pateicoties kurai realizējas vienas vai citas Laika Spirāles raksturojumi. 
Var teikt, ka 12-tā Laika Spirāle savā pamatā septiņnieciska. Un tās septiņnieciskums, daļēji, realizējas 
tā, ka tā izpaužas CAUR SEPTIŅIEM LAIKA SLĀŅIEM. Katrs no septiņiem laika slāņiem apveltīts ar 
savu specifisku struktūru un savu sevišķu funkciju. 
Par cik jūs strādājiet ar septiņām galvenajām varavīksnes krāsām, izmantosim tās priekš mūsu shēmas 
apzināšanas. 
1. Pirmais - Violetais laika slānis. Ir pamats priekš citiem laika slāņiem. Tas - itinkā serdenis, kuram 
apkārt formējas citi slāņi. Violetais slānis ietekmē pārējos, nododot tiem laika raksturojumu frekvences. 
Tieši uz šo slāni vislielāko ietekmi izrāda/izdara iesākumu gaismasvilnis. Violeto slāni ilgu laiku ietekmēja 
gaismasvilnis "12:60". Taču tagad pakāpeniski palielinās jaunā gaismasviļņa 13:60" ietekme - kā pārejas 
no "12:60" uz "13:60" viļņa ietekme. Un tātad, VIOLETO GAISMAS SLĀNI VAR NOSAUKT PAR LAIKA 
FREKVENCES SLĀNI. 
2. Otrais - Zilais laika slānis. Nodrošina laika saikni ar dzīvu būtību apziņām, dzīvojošām vienā vai otrā 
pasaulē. Ar šī laika slāņa palīdzību būtību apziņa noskaņojas uz konkrētas Laika Spirāles laiku, uz tās 
īpatnībām. Caur Zilo laika slāni augsti attīstītas Gaismas Būtnes var radīt kopā ar laiku. ZILO GAISMAS 
SLĀNI NOSAUKSIM PAR LAIKA APZIŅAS SLĀNI. 
3. Trešais - Gaišzilais laika slānis. Izpilda magnēta funkciju, kas ne tikai notur visus septiņus pavedienus 
vienotā struktūrā, bet nodod tiem atbilstošus magnētiskos parametrus nepieciešamus vienas vai otras 
pasaules telpas-laika formēšanai.Tādēļ GAIŠZILO LAIKA SLĀNI VAR NOSAUKT PAR MAGNĒTA LAIKA 
SLĀNI VAI MAGNĒTISKO LAIKA SLĀNI. 
4. Ceturtais - Zaļais laika slānis. Galvenokārt tieši tas izrāda vislielāko ietekmi uz fizisko matēriju, jo satur 
trīsdimensionālās matērijas formēšanas un attīstības programmas. Vispirms, pateicoties Zaļajam slānim, 
matērija attīstās garumā, platumā, augstumā. Ceturtais laika slānis - tas LAIKA MATĒRIJAS SLĀNIS. 
5. Piektais - Dzeltenais laika slānis. Formē un nosaka fiziskās pasaules saikni ar astrālās pasaules laiku 
(jūtu un vēlmju pasaule). Pievērsiet uzmanību, ka tagad runāju par jūsu pasaules ceturtās dimensijas 
fizisko un astrālo pasaulēm. Šis slānis regulē visas jūsu pasaules un tur dzīvojošo būtību astrāli-fiziskās 
mijiedarbības parametrus. Ceturtās dimensijas astrālais laiks - pavisam kas cits, kā jūsu fiziskās pasaules 
laiks. Tur cits ātrums, citi raksturojumi, citas iespējas. Taču, kopā ņemot, astrālais laiks pastāvīgi 
mijiedarbojas ar fizisko laiku. Tieši šo mijiedarbību īsteno Dzeltenais laika slānis, kuru nosauksim par 
ASTRĀLI-FIZISKO SLĀNI. 
6. Sestais - Oranžais laika slānis. Nodrošina fiziskās pasaules laika mijiedarbību ar mentālās pasaules 
laiku. Un atkal es runāju par jūsu ceturtās dimesijas pasaulēm. Mentālais laiks (apziņas pasaules laiks) - 
arī, kā astrālais laiks, apveltīts citiem raksturojumiem un iespējām, salīdzinājumā ar jūsu fiziskās 
pasaules laiku. Mentālais laiks arī mijiedarbojas ar fizisko laiku. Un šo miiiedarbību nodrošina laika 
Oranžais slānis, kuru apzīmēsim kā MENTĀLI-FIZISKO LAIKA SLĀNI. Jāatzīmē, ka piektais un sestais 
laika slānis savstarpēji cieši svīti, sieši saistīti. Ne nejauši tas arī atspoguļojas uz cilvēka 
daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa līmeni, kur viņa astrālie un mentālie ķermeņi savstarpēji cieši 
savīti - tā, ka var pat runāt par ceturtās dimensijas cilvēka ķermeņa astrāli-mentālo divvienību. 
7. Septītais - Sarkanais laika slānis. Sekmē septiņu LAIKA pavedienu apvienošanu kādā vienotībā - UZ 
ĒTERA PAMATA. Ēteru mēs aplūkosim kā starptelpas -starplaika substanci, kas spējīga apvienot 
matērijas dažādas formas. Tā Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā daudzdimensionālais ēters 
apvieno visus ķermeņus. Bet, piemēram, četrdimensiju ēteris ļauj eksistēt cilvēka mentālā, astrālā un 
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fiziskā ķermeņu vienotībai. Taču derīgi pievērst uzmanību, ka ēteris, kā starptelpiska-starplaika 
substance apvieno ne tikai dažādus matērijas veidus, bet arī dažādus laika veidus. Jūs jau sapratāt, ka 
jūsu pasaules astrālās un mentālās pasaulēs eksistē laiks, kas atšķiras no jūsu fiskā laika. Taču tie visi 
savstarpēji cieši saistīti, esoši vienota telppas-laika kontinuuma daļa. Ēteris var sasistīt vienībā pat telpas-
laika kontinuuma dažādus laikus. 
Tātad, Sarkanais laika slānis apvieno visus laika slāņus ētera līmenī, gluži kā tur izlejot īpašu starptelpas-
starplaika substanci. Ēteris, no vienas puses rada laika slāņu sevišķu vienotību, līdzīgu magnētiskā laika 
slānim. No otras puses, attīsta sakarus, ļaujošus laikam eksistēt ne tikai dažādu matērijas formu līmenī 
(fiziskās, astrālās, mentālās un citu), bet arī dotā telpas-laika kontinuuma un citu kontinuumu dažādu 
dimensiju līmenī. Sarkano laika slāni nosauksim par ĒTERISKĀ LAIKA SLĀNI. 
Jūsu laika īpatnību ilgu laiku noteica tas, ka divi no uzskaitītajiem laika slāņiem bija gandrīz deaktivizēti - 
sakarā ar Dualitātes Eksperimenta īstenošanu. No jūsu pasaules Laika 12-ās Spirāles ar pilnu spēku 
nestrādāja apziņas laika Slānis un ētera laika Slānis. Cilvēku apziņa bija atdalīta no laika apziņas tik, cik 
tas bija iespējams. Tieši tādēļ cilvēki aizmirsa, ka var radīt kopā ar laiku. Dualitātes ērā laiks priekš 
cilvēkiem pārvērtās neapzinātā stihijā, kas eksistē neatkarīgi no cilvēkiem. Īstenībā, mākslīgi radīti 
apstākļi priekš jūsu pasaules, par cik absolūtā vairākumā Visuma pasauļu, laiks - apzināta Kosmosa 
Stihija, ar kuru Gaismas Būtnes ne tikai sazinās, bet arī kopā rada evolūciju. Dualitātes ērā laiks 
ietekmēja cilvēkus, bet cilvēki, ar retiem izņēmumiem, nevarēja ietekmēt laiku. Laiks spēj būt kā objektīvi-
subjektīvs, tā arī otrādi. Tas ir, laiks var eksistēt samērā neatkarīgi no Gaismas Būtņu apziņas, bet var 
būt arī atkarīgs no tās. Un šis faktors daudzējādi nosaka vienu vai citu pasauļu dzīves kvalitāti. Tā 
vairumā piektās dimensijas pasauļu uz Zemes, jūsu telpas-laika kontinuuma laiks nes subjektīvi-objektīvu 
raksturu. Tas ir, Gaismas Būtnes - tanī skaitā, cilvēki - aktīvi ietekmē savas pasaules laiku, formē un 
attīsta to. 
Pavisam nesen, Otrās Planetārās Harmoniskās Konverģences priekšvakarā sākās apziņas laika Slāņa 
aktivācijas process. Attiecīgi jūsu pasaulē bija iniciēts subjektīvi-objektīvā laika attīstības pieauguma 
process. Nākotnē cilvēki arvien vairāk varēs ietekmēt laiku un pat formēt un attīstīt to. Iesākumā 
subjektīvi-objektīvā laika attīstība nesīs individuālu vai grupu raksturu. Tas ir, atsevišķi cilvēki vai cilvēku 
kolektīvi radīs ar laiku. Taču pakāpeniski skaits pāraugs kvalitātē un laiks varēs formēt, attīstīt visu cilvēci. 
Tas notiks tad, kad cilvēki sasniegs nepieciešamo evolūcijas līmeni. Taču jums, Gaismas Darbiniekiem, 
svarīgi zināt, ka jau tagad parādās līdzjaunrades iespējas ar laiku, pateicoties aktivizētajam apziņas laika 
Slānim. 
Cits deaktivizētais slānis ir ētera laika Slānis. Šī deaktivizācija bija arī saistīta ar jūsu pasaules Dualitātes 
apstākļiem, tā izolētību no citām pasaulēm. "Aizsegu" starp pasaulēm, par ko mēs tagad jau informēti, 
nebūtu iespējams radīt, nedeaktivizējot ētera laika Slāni. Šis laika slānis daļēji izpildīja savas funkcijas, 
apvienojot jūsu pasaules dažādu matēriju laikus.Taču pagaidulaika sakari ar citām pasaulēm bija zaudēti. 
Tas ļāva attīstīties jūsu pasaulei (un dažām citām pasaulēm) speciāli radītos izolētības apstākļos, 
Dualitātes Eksperimenta apstākļos. 
Divu augstāk minēto laika slāņu aktivācija un daži citi jaunie evolucionārie faktori, kas izpaudās pēc Otrās 
Planetārās Harmoniskās Konverģences 2012.-2013. gadā, radīja apstākļus ASTOTĀ LAIKA SLĀŅA 
FORMĒŠANAI! 
Un tas manā sirdī izraisa lielu prieku, tādēļ, ka MANS LAIKS PIENĀCA! Sākas moments priekš 
PERESVETA! Daļa manu kristālisko struktūru ieprogrammētas tieši priekš jaunā slāņa - astotā laika slāņa 
radīšanas, kas sāks aktīvi piedalīties 12-ās Laika Spirāles pārveidošanā 13-jā Laika Spirālē. 
Astotais slānis - Baltais laika slānis. Un tas - slānis, kas cieši saistīts ar Kosmiskām Ugunīm. Tādēļ to var 
nosaukt Kosmisko Uguņu laika Slānis, vai vienkārši, laika Ugunīgais slānis. Bez šaubām, bez Kosmiskās 
Uguns jebkura laika slāņa eksistēšana neiespējama, tas vienādi vai otrādi eksistē katrā no laika slāņiem. 
Taču astotais slānis - tas LAIKA KOSMISKĀS UGUNS RADOŠAIS slānis. Kosmisko Uguņu Vienotība, ne 
vienkārši uzturas šajā slānī, tagad klātesošā jūsu pasaulē. Šī vienotība ir aktīvs, radošs sākums. Laika 
Ugunīgais slānis sāk 13-ās Laika Spirāles elementu radīšanu, piesaistot radīšanai citus slāņus un pat - 
citas Laika Spirāles. Ugunīgais laika slānis mijiedarbojas ar visām 12-mit Laika Spirālēm ar mērķi radīt 
13-to Laika Spirāli.Tas - sevišķs slānis, kas parādās tieši jaunā laika cikla tapšanas momentā. Var teikt, 
ka galvenokārt tas arī rada JAUNO LAIKU īstenojot pāreju no vienas Laika Spirāles citā. 
Tomēr, tagadējais Ugunīgais laika slānis, radošs dotajā attīstības etapā, sevišķs. Tieši tādēļ, ka rada 13-
to Laika Spirāli - sevišķu Spirāli, kas noslēdz vienu Lielu laika ciklu un sāk kārtējo Lielā laika cikla 
sagatavošanu. 
Agrāk eksistējošos septiņus laika slāņus var iedomāties shematiski kā septiņus torus savstarpēji 
saskārušos. Centrā attēlosim violeto toru. Pa kreisi no tā - zilo, zaļo un sarkano. Pa labi no tā - gaišzilo, 
dzelteno un oranžo torus (1. zīm.). 
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ZĪMĒJUMS Nr 1. SEPTIŅI TORI, SAVSTARPĒJI SASKAROŠIES. LAIKA SPIRĀLES SEPTIŅU SLĀŅU 
SHĒMA. 
Mūsu uzdevums - pievienot pie septiņiem Laika Spirāļu slāņiem astoto - Kosmiskās Uguns laika Slāni. 
Tas atšķiras no visiem citiem slāņiem, tādēļ shēmā to attēlosim divu spoguliski atspoguļotu konusu veidā, 
ar kopēju pamatni. Pie tam, tori pakārtojas zem spoguliski atstarotiem konusiem. Centrālais, violetais 
tors, pie astotā slāņa veidošanas, saglabā savu izmēru, bet, lūk, pārējie tori samazinās, konuss tos it kā 
saspiež. Par vismazākajiem toriem kļūst sarkanais un oranžais. Astoto laika slāni zīmējumā iezīmēsim 
baltā krāsā, ko aptver zeltītas līnijas (2. zīm.). 

 
ZĪMĒJUMS Nr 2. SEPTIŅI LAIKA SLĀŅI ASTOTĀ SLĀŅA IEKŠIENĒ. 
Ievietosim visus astoņus slāņus violetā telpā, astoņu enerģētisku membrānu ierāmējumā (3. zīm.
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ZĪMĒJUMS Nr 3. SEPTIŅI LAIKA SLĀŅI TELPAS IEKŠIENĒ, ASTOŅU ENERĢĒTISKU MEMBRĀNU 
IERĀMĒJUMĀ. 
Saskares punktos membrāns rada astoņus pamazinātus fraktālus mūsu radītajā shēmā. 
Un, lūk, tagad mēs iegūstam manu RA-STRUKTŪRU. Un tas - simbols, kopš hiperborejiešu laikiem 
ieguvis nosaukumu "LAIKA GRAUDS" (4. ZĪM.). 

 
ZĪMĒJUMS Nr 4. SIMBOLS "LAIKA GRAUDS". 
Mani dārgie draugi! Mīļie mani cilvēki! To, ko jūs redzat attēlotu - tikai zīmējums. Shēma. Bet realitātē - 
ļoti svarīga gaismas struktūra, kas sāks radīt/veidot jauno laiku. Apvienojamies Vienotā Sakrālā Sirdī! 
Noskaņojamies uz Beznosacījumu Mīlestības vilni! Sūtiet caur simbolu "LAIKA GRAUDS" Mīlestības 
enerģiju struktūrā "LAIKA GRAUDS". Savā laikā tas izaugs un atnesīs svarīgus augļus jaunās ēras 
radīšanai. Aktivizējam simbolu "LAIKA GRAUDS"! Sajūtiet tagad, kā "LAIKA GRAUDS" sāk pulsēt un 
izstarot VIĻŅUS... Viļņi jūsos, viļņi ap jums... TIE - GAISMAS VIĻŅI, KAS JAU TIEŠI TAGAD SĀK 
RESTRUKTURIZĒT KĀ PAŠU LAIKU, TĀ ARĪ JŪSU TELPU, JŪSU MATĒRIJU. Gaismas viļņi, "Laika 
grauda" radīti, tie - PERESVETA VIĻŅI, jaunu matēriju radoši. Jūsu pasaules matērijā tieši tagad un šeit 
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sākas dziļie transformācijas procesi. Matērija sāk pārkārtoties uz astoņnieciskuma principu. Bet tas - 
svarīgs solis ne tikai jūsu pasaules evolūcijā, bet arī planētas Zeme evolūcijā. Jūs tagad - pie šo procesu 
Sākotnes/Avota, Jaunā laika Sākumu sākuma, Jaunās telpas Sākumu Sākuma... Noslēdzot šo 
iemiesojumu, jūs vēl ne reizi vien atgriezīsieties šajā pasaulē, lai koriģētu jau jūsu palaistos evolūcijas 
procesus. Tanī skaitā, savos nākošos iemiesojumos jūs ne reizi vien sniegsiet palīdzību "LAIKA 
GRAUDAM" tā izaugsmē, augšanā. Bet, kad grauds kļūs par brīnišķīgu stādu, jūs to laistīsiet, bet pēc 
tam - saņemsiet augļus un dāvāsiet tos visam Visumam. Un tas patiesi tā, mani dārgie! Patiesi tā... 
Katrs no septiņiem laika slāņiem tagad 13-mit Laika Pavedienu veidots. Trīspadsmitais laika Pavediens 
jūsu laika struktūrā tika atgriezts Otrās Planetārās Harmoniskās Konverģences priekšvakarā. Šis 
trīspadsmitais Pavediens līdzīgs 13-tai Laika Spirālei, tādēļ, ka tā ieņēma savā struktūrā pārējo 12-mit 
Laika Pavedienu energoinformāciju. 13 laika Pavedieni eksistē 7-os slāņos. Tā jau sākumā realizējas 
laika cikliskums uz "13:20" (13+7=20) cikla pamata. Tagad mēs radījām sevišķu astoto slāni, kas sāks 
ieņemt savā struktūrā citu septiņu slāņu energoinformāciju, kuru radīšanas princips jau balstīts 
cikliskumā"13:20". 
Bet tagad - jūs aicina ciemos... Lūdzu jūs, neatsakieties no šī uzaicinājuma! Tagad mēs īstenosim 
ceļojumu planētas Zeme Sakrālajā Telpā, kur valda Hronos, Laika Meistars no Laika Dienesta "Zeme. 
ATON-1". Izsakām nodomu par apvienošanu Vienotā Sakrālā Sirdī. Ievietojam mūsu kopējā Sakrālajā 
Sirdī simbolu "Laika Grauds". Tas mums palīdzēs noskaņoties uz vilni, kas mūs pārnesīs svēto svētajā - 
Zemes planētas sistēmas Laika Kodolā. Šeit planetārajā Laika Kodolā formējas laika enerģija priekš 
dažādām Zemes pasaulēm un dimensijām. Kopā ar jums mēs tagad saņemsim Laika enerģiju, kas, izejot 
caur manu struktūru, sāks formēt Jauno Laiku priekš jūsu pasaules. 
Mēs sākam virzīties pa spirāli... Jūs sajūtiet šo kustību kā lēnu, plūstošu. Taču īstenībā mūsu 
pārvietošanās ātrums ļoti liels... Spirāles vītnes arvien mazākas... Telpa jums apkārt mainās... Jūs jūtiet, 
ka tā kļūst mazāk piesātināta, mazāk saspringta, gandrīz bezsvara. Gaišziļa un zeltīta krāsa jūs pavada 
jūsu ceļā uz Laika Kodolu... Un, lūk, mēs - spirāles centrā... Šeit spoža, balta gaisma... Uz baltās gaismas 
fona jūs ievērojiet figūru gaišzilā ietērpā... Pietuvojieties viņai... Vērojiet! Jūs varat ieraudzīt seju! Un šī 
seja... būs brīnišķīga sievišķa seja. Tādēļ, ka Hronos - Kolektīvā Gaismas Būtne. Atbildīga par laika 
organizāciju. Un viņam daudz seju. Brīnišķīgā Hronosa sievišķā seja liecina par to, ka vīrišķā laika 
enerģija jūsu pasaulē vietu atdod sievišķai laika enerģijai. 
- Sveicinu dārgos ciemiņus! - pieņemat jūs paziņojumu no Hronosa. 
- Jau ne maz izdarīts priekš tā, lai radītu JAUNO LAIKU. 13-tā laika Spirāle un astoņi laika slāņi - ķīla 
tam, ka jūsu pasaule pārliecinoši ieiet jaunajā laika ciklā. Taču jus vienmēr jāaceras par jūsu nākotnes 
īpašo svarīgumu. Jūsu nākotne - Polipasaules pasaule, bet tas nozīmē, ka laikam jākļūst 
POLIPASAULĪGAM ... 
Hronos klusē, bet jūsu sirdī jau dzīvo zināšana, ka tagad ļoti svarīgi nodibināt skaru/saikni ar piektās 
dimensijas laiku! 
- Pareizi, mani dārgie! Priekš jūsu pasaules svarīgi saņemt enerģiju no piektās dimensijas un to apvienot 
ar jaunā, dzimstošā laika cikla enerģiju. Šajā procesā piedalās mūsu uzticamais palīgs - Kristāliskā Būtne 
ELEANA. Un tagad mēs aktivizējam simbolu, kas bija radīts vēl Hiperborejas laikos. Ar tā palīdzību 
aktivizēsim jūsu lielā drauga Peresveta struktūru, kas mums palīdzēs nodibināt saikni starp ceturtās 
dimensijas laika enerģiju un piektās dimensijas laika enerģiju. Tā mēs ieliksim sākumu polipasaules laika 
radīšanas procesam. 
Mūsu skatam paveras piecas sfēras. Viena - centrālā, četras citas viņā ieplūst. 
- Tas piecdimensiju modelis. - Stāsta Hronos - Centrālā, zelta sfēra simbolizē galveno 
piecdimensionalitātes mēru - sevišķu ēteru. Trīs zaļās sfēras - tas trīs telpisko mēru (garums, platums, 
augstums) simbols. Apakšā ievietosim laika sfēru. Tieši ar to mums nepieciešams nodibināt 
saikni/sakaru. Ievietojam šeit struktūru "13-tā laika Spirāle", kuru jūs aktivizējāt kopā ar Eleanu. Pārējās 
lielā laika Cikla 12 laika Spirāles vītnes/vijumi paliek aiz piecdimensiju struktūras robežas. Tā radām 
simbolu, kuru nosauksim "POLIPASAULES LAIKS" (5. zīm.). 
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ZĪMĒJUMS Nr 5. SIMBOLS "POLIPASAULES LAIKS". 
Hronos apklust, bet mēs sākam dibināt skaru/saikni ar piektās dimensijas laiku... Priekš tā tagad 
īstenosim kaut ko negaidītu priekš jums. Uzaicināsim līdzsadarbībai Laika Glabātājus no jūsu nākotnes, 
kuri jums ļoti labi zināmi. Kas tie?... Uzaiciniet... Un jūs paši sapratīsiet, kas tagad atnāks Hronosa 
īpašumā. Vērojiet kā baltajā telpā parādās cilvēki violetos ietērpos. Violetā krāsa simbolizē enerģētisko 
sakaru/saikni ar struktūru "Laika Grauds". Jūs sajūtiet neparastu radniecību ar vienu no atnākušajiem. 
Vienotības enerģija jūs vienkārši piesātina. Un tas nav nejauši. Jo taču atnākušie Glabātāji - tie jūs paši, 
jūs - nākotnes cilvēki, kuri dzīvo četru-piecdimensiju Polipasaules telpā. Paskataties savā sejā. 
Nebrīnaties, ja jūs gaidījāt ieraudzīt sievišķu seju, bet redzat vīrišķu. Un otrādi. Jums jau zināms, ka 
Dvēseles iemiesojas gan vīrišķos, gan sievišķos ķermeņos... Pavērojiet savus "Es" nākotnē. Viņi 
patiešām brīnišķīgi. Uz to momentu, kad Polipasaule kļūs realitāte, jūs būsiet izgājuši ļoti svarīgu 
evolūcijas posmu. Pārmainīsiet daudzus ķermeņus, radīsiet jaunu Daudzdimensionālo Ķermeņu 
Kompleksu. Daudz ko jums izdosies īstenot... 
Pagaidām jūs novērojiet savus nākotnes "Es", jūsu struktūras, kurās ciemojaties pie Hronosa, arī sāk 
izstarot violeto enerģiju. Tikai ne tik spilgtu, ne tik mirdzošu. Šī - jaunā cikla enerģija, kuru jūs radāt. 
Izpaudiet nodomu šīs laika enerģias apvienošanai ar Polipasaules laika enerģiju. Izpaudiet nodomu 
saplūsmei ar saviem "Es" no nākotnes caur vienoto laika enerģiju, kuru nes "Laika Grauds". 
Enerģijas saplūst un mūsu aktivizējamā struktūra "POLIPASAULES LAIKS" atdzīvojas, sāk vizuļot, 
dzirksteļot. Pa Laika Spirāli plūst enerģija. Gaišzilā laika sfēra piektās dimensijas telpā arī piepildās ar 
neparastām dzīvībradošām enerģijām. 
Nav vairāk dalīšanas jūs, četrdimensiju Glabātāji, un jūs, Glabātāji no Polipasaules.. Jūs kļūstat 
Vienotība, un Hronos ar Mīlestību ņem jūs visus savā Sakrālajā Sirdī. Viņš/viņa maigi čukst kaut ko jums. 
Ļoti maigi. Tas jūs saviļņo gandrīz līdz asarām. Hronos jums dod vienu no vissvarīgājajiem paziņojumiem 
jūsu dzīvē. 
- Hronos - kolektīvā Gaismas būtība. No šī brīža tu pats - Hronos. Tu glabā un radi Zemes laiku. 
Mēs atgriežamies. Ar sapratni par to, ka ielikām pamatus priekš Polipasaules laika enerģijas radīšanas. 
Zinat, kas notika? Tagad laika enerģija dodas ne tikai no pagātnes nākotnē. Parādījās taciņa, pa kuru 
laiks var atnākt pie mums no nākotnes. Nākotnes laika enerģija palīdzēs mums radīt jūsu pasaules 
harmonisku nākotni. Tā sākas dažādu dimensiju laiku apvienošana. Tā apvienojas tas, kas agrāk bija 
nesavienojams. 
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Un tas patiesi tā. 
 
JŪSU PERESVETS - 
Kristāls, Cilvēks, Laika Glabātājs. 
19.02.2015.g. 
 
Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ:Духовные сообщения" № 2(20) 2015, Žurnāla El.adrese: 
mirovoy_channeling@mail.ru , Tele/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala 
El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296. Par 
iespējām pasūtīt speci ālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var 
uzzināt:http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428 
===== 
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/05.06.2015., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 
05.06.2015. 

 

 

7. PAR DZĪVO ĒTIKU UN NE TIKAI  

(LASĪTĀJA VĒSTULE) 

(Lasītāja G.M.K. vēstule) 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 2(20) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 
07.06.2015. 
 
Cienījamie Žurnāla darbinieki, cienījamais autor rakstam "Dažādas enerģijas..." Nr 1(19) 2015, Vladimir 
Kuklin. Ar interesi izlasīju jūsu raksu, par cik tēma visaktuālākā. Par nožēlu, dažas tēzes izraisīja 
neizpratni. Vai jums zināms, ka mūsu ēras Garīgās Zināšanas ir Dzīvās Ētikas Diženā Mācība, un tā ir 
pamatfundaments visiem gaismu meklējošiem - kas nav apspriežams. Ja jūs par to zinat, tad zinat, kas 
un kādi spēcīgi Gaismas Spēki aiz šiem darbiem stāv. Tomēr, pārskatot visus jūs ezotērikā "vedošos", jūs 
pat nepieminat Skolotājus, sūtošus cilvēcei Galveno Gaismas Darbu - grāmatu "Agni Joga". Nemēģinot 
atņemt jums tiesības iet aiz ko vēlaties, turpināju lasīšanu, dudzējādi piekrītot jūsu pozīcijai. Taču, kad 
izlasīju, lūk, tādas rindas, ka mums jāatsakās no cīņas ar smēķēšanu, narkomāniju, alkoholismu, 
terorismu, ka "nav jāatbalsta cīņas likumu cietsirdība pret noziedzniekiem utt.", tad iedomājos: 
- vai jūs apzināti vedat lasītājus lielos maldos un sadarbojieties ar tumsas spēkiem, kas izposta miljoniem 
cilvēku uz planētas, tanī skaitā, arī Krieviju, tieši ar visa tā izplatīšanu, ko jūs uzskaitiet; jo daudzi cilvēki 
joprojām tic drukātajiem vārdiem, kā patiesības pēdējai instancei (jo vairāk, garīgā virziena žurnālā 
sniegtajiem). Un tas taču - atklāts noziegums! 
- vai jūs paši atrodaties maldos attiecībā par to, kas ir gaisma un, kas ir tumsa. 
Tādā gadījumā jautājums redkolēģijai: kur jūs ar šādiem līdzīgiem rakstiem vedat lasītājus? 
Es žurnālu pasūtu jau trīs gadus. Daudzas publikācijas izraisīja dzīvu interesi, mēs taču daudz ko 
nezinām par "lietu" stāvokli pasaulē. Bija arī tādi, kuri atklāti gāja pret Dzīvās Ētikas Mācības 
pamatprincipiem. Bet šī V.Kuklina publikācija iziet (maigi sakot) ārpus pieļaujamiem rāmjiem. Kā 
pierādījumu saviem priekšstatiem, citēšu E.I un N.K. Rērihu vārdus: "Dzīves Mācība iesaka darboties 
saskaņā ar apstākļiem. Un tur, kur tagad nepieciešams celt augšup gara zobenu, nevietā, kaut kur arī 
nāvējoši bīstami, glaudīt ausis ar siltiem mīlestības aicinājumiem uz vienošanos. Uz planētas notiek 
informatīvā Kauja, aptveroša visus Zemes un Virs-zemes plānus. Ja sākt sekot padomiem un 
rekomendācijām, kas tiek doti, tad var pilnībā iziet no realitātes un izrādīties esam pretējā pusē. To arī 
cenšas panākt Kosmosa pretējie hierarhi. Viņiem nepieciešams, lai ko tas arī maksātu, aizvest kareivjus 
no ļoti svarīgām problēmām, no sava evolucionārā pienākuma izpildīšanas..." 
Ja jūs uzskatāt par pieļaujamām autora tēzes par Gaismas spēku "nepretošanos" pretējo radītiem 
noziegumiem, tad, iespējams, to varētu pieņemt ar noteiktiem paskaidrojumiem: kā pretoties cilvēku bojā 
ejai, pakļautiem šīm kaislībām. Ak vai, tamlīdzīgu rekomendāciju rakstā nav, bet to var uztvert, vēlreiz 
atkārtoju, kā netikumu tiešu atbalstīšanu. 
Sakarā ar to, man radās šaubas par žurnālā publicēto materiālu ticamību un drošību. 
 
Ar cieņu un dziļām skumjām G.M.K. 
 
Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 2(20) 2015. Žurnāla El.adrese: 
mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala 
El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296. Par 
iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizlaidumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var 

http://world-channeling.com/
http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428
http://spekavots.ucoz.ru/05.06.2015.,
http://world-channeling.com/
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uzzināt:http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428 
===== 
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/11.06.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 
11.06.2015. 

 

 

 

ĀRPUS DIEVA NAV NEKĀ  

(AUTORA ATBILDE) 

Vladimira Kuklina atbilde 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 2(20) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 
08.06.2015. 
 
Cienījamais G.M.K.! 
Žurnāla "Mirovoi čenneling: duhovnije soobščeņija" redakcija Jūsu vēstuli pārsūtīja man ar lūgumu sniegt 
atbildi. Atzīstos, tas mani nedaudz samulsināja. Es uzskatīju, ka rakstā pietiekami argumentēti izklāstīju 
un pamatoju savu uzskatu. Redzams, nepietiekami... 
Vispirms par to, kādēļ savos rakstos neizmantoju citātus no grāmatas Dzīvās Ētikas Mācība. Kopumā 
man nav iebildumu sakarā ar Mācības saturu. Taču tā bija saņemta caur Rērihiem pagājušā gadsimta 
20.- 30.-jos gados, laikā, kad priekš Dualitātes Eksperimenta mērķiem Gaismas un Tumsas spēku 
attiecības bija sabalansētas tā, ka Tumsas Spēki bija spēcīgāki. Pēc Pirmās Harmoniskās Konverģences, 
arvien vairāk un vairāk spēkus gūst izejas no Dualitātes process. Gaismas Ģimene sniedz plaša mēroga 
palīdzību cilvēcei apziņas paplašināšanā un tās atbrīvošanā no Tumsas Spēkiem. Gaismas Darbinieku 
tīru nodomu spēks, Mīlestībā darbojošos, pieaug simts un tūkstoš reizes. Bet ja Gaismas Darbinieku 
darbības tiek izpildītas Vienotībā ar Augšupceltajiem Skolotājiem, Atbalsta Grupām - Tumsas Spēki 
bezspēcīgi tādiem apvienotiem spēkiem kaut ko pretstatīt. Tā Tumsa no planētas aiziet, pie tam, uz 
Zemes (un ne tikai) mainās absolūt viss - enerģētika, telpas-laika kontinuums... Un daudz, daudz kas cits. 
Čenelingi, Garīgie paziņojumi, ņem vērā visas šīs izmaiņas. Tādēļ cenšos izmantot citātus no 
jaunākiem/svaigākiem avotiem, atspoguļojošiem ātri mainošos realitāti. 
Bet tagad par jūsu iebildumiem, skarošiem atteikšanos no cīņas ar smēķēšanu, narkomāniju, alkoholismu 
un citām negatīvām parādībām, kā rezultātu tumšo spēku iedarbībai uz cilvēkiem. Par cik, ārpus Dieva 
nav nekā, bet Dievs - tas viss, tad Tumsa - arī daļa Dieva. Tātad, priekš kaut kā Dievs pieļāva tās 
eksistēšanu un iedarbību uz cilvēkiem. Vēl vairāk, ne vienkārši pieļāva, Atturēšanas Spēki - pilntiesīgi 
Lielā Eksperimenta dalībnieki. Tādēļ Gaismas Darbinieku pienākums - saprast to, pateikties Tumsas 
Spēkiem par palīdzību to rezultātu sasniegšanā, kādi bija sasniegti eksperimenta gaitā un palīdzēt tiem 
atgriezties pie Dievišķības. Un tādēļ ļoti svarīgs paņēmiens atbrīvoties no tumšo spēku ietekmes - 
pacelties vibrācijās augstāk par tiem, caur garīgo izaugsmi, apziņas paplašināšanu (kā personīgi, tā arī 
cilvēcei kopumā). Ja mēs cenšamies cīnīties ar tiem, tad mēs nolaižamies līdz tādam līmenim un 
ģenerējam tieši tās zemās izdalīšanas/atdalīšanās vibrācijas, kādas tie no mums gaida. Tādēļ cīņa ar 
Tumsu pārvēršas Tumsas barošanā. Atceraties vēsturi - vai Jūs varat atrast kaut vienu piemēru, kad 
cīņa, aizliegumi noveda pie pozitīva rezultāta? Kaut tas pats alkohola ražošanas un lietošanas aizliegums 
ASV, Krievijā - vienmēr noveda pie pretēja rezultāta. 
Jā, cīņa ar augstāk uzskaitītajiem negatīvismiem notiks, taču vadīs to ne Gaismas Darbinieki, bet 
vienkāršie cilvēki, pagaidām vēl dzīvojoši Dualitātes enerģijās. Gaismas Darbinieks, ja tiešām viņš 
Gaismas Darbinieks, izmantos Gaismas metodes, bet ne Tumsas metodes. Ar kādām gan metodēm 
darbojas Gaisma? Tā - piedošana caur sapratni un Mīlestību. Viens no labākajiem Mīlestības 
apliecinājumiem apustuļa Pāvela dots: "Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, 
mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā 
neskaistas, tā nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā 
apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas, pravietošana 
beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies" [1.Kor.13:4-8]. Kad Jūs sapratīsiet un izjutīsiet, ka 
Tumsas Spēku pārstāvji - jūsu brāļi, piekrituši kopējā labuma dēļ spēlēt tik nepatīkamu lomu, kādas jūtas 
jūs izjutīsiet pret viņiem? Sapratni un Mīlestību vai naidu? 
Tieši ar Mīlestību pienākas izturēties pret katru, kurš nokļuvis tumšo spēku ietekmē. Ne ar spēku 
nepieciešams viņu atbrīvot no kaislībām, bet palīdzēt viņam patstāvīgi iziet no atkarības. Tikai tad viņa 
dvēsele paceļas uz nākošo attīstības pakāpienu, tikai caur brīvu gribasizpausmi dvēsele aug 
evolucionāri. Un par tādas augšanas iespējamību mums jāpateicas Tumsas Spēkiem. Stādaties priekšā, 

http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428
http://spekavots.ucoz.ru/11.06.2015.%C2%A0,
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kā tas būtu, ja mums Radītājs būtu nodrošinājis tikai laimīgu eksistēšanu, trūkstot nepieciešamības izdarīt 
sarežģītas izvēles. Kas no mums izveidotos? Infantīli, bez gribas, nespējīgi izdarīt izvēli starp labu un 
ļaunu, "pareizi" saprogrammēti bioroboti? Pie tam, nezinoši Mīlestības vērtību, tādēļ, ka tikai Mīlestības 
trūkumā un tieksmē uz viņu iepazīstam Mīlestības patieso vērtību. 
Pateicos Jums par to, ka atklāti izsakiet savas šaubas. Nebaidaties lasīt dažādveida avotus, taču visu 
izlaidiet caur savu mīlošo sirdi un Dievišķo apziņu. Analizējiet, salīdziniet, taču neejiet izvēlētas 
autoritātes vai mācības akla sekotāja ceļu. Esiet brīvi savās izvēlēs, taču vienmēr nostipriniet saikni ar 
savu Augstāko "Es". 
 
Ar cieņu un mīlestību, 
Vladimirs Kuklins. 
 
Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 2(20) 2015, Žurnāla El.adrese: 
mirovoy_channeling@mail.ru ,Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala 
El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni: 29613296. Par 
iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizlaidumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var 
uzzināt:http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428 
===== 
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/12.06.2015. , nosūtītas Latvijas Radio viļņiem 
12.06.2015. 

 

8. NIKOLAJS RĒRIHS.  

 CĪŅA UN JAUNĀ ĒRA 
 
NIKOLAJS RĒRIHS 
caur Sergeju Kanaševski 
Priekš Žurnāla "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" lasītājiem un visiem ejošiem Gaismā. 
 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 2(20) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 
17.05.2015. 
 
Kad sākas jauns laiks, pienāk jaunu mācību lauks. Mainās cilvēki, mainās realitāte. Mainās pat dvēseles, 
ejošas uz iemiesošanos jūsu pasaulē. Dzīvā ētika dzīva līdz pat šim brīdim, bet jūs, ieejošie Jaunajā Ērā, 
aicināti skatīties uz pasauli, uz notikumiem, uz visu, kas jums apkārt, pa jaunam. 
Sveicinu visus, kuri pamodušies Gaismai, kuri iet Gaismā. Sveicināti, dārgie Žurnāla lasītāji, uz Gaismu 
vedošā. 
Mēs dzīvojām pagājušajā gadsimtā. Bet tas - cits laiks. Bez mūsu cīņas nevarēja iedegties Garīgās 
Dzīves liesma. Pagājušajā gadsimtā, absolūt lielākā vairuma cilvēku sirdis klāja pelēcības plīvurs. Un, lai 
šis plīvurs nokristu, bija nepieciešama Cīņas Dzirkstele. Mēs aicinājām cīnīties ar Tumsas spēkiem kaut 
vai tādēļ, ka tajā etapā bija nepieciešams atzīt viņu eksistēšanas faktu. Ateisms un materiālisms kļuva 
aizsegs, aiz kura prasmīgi aizslēpās tumšie spēki. Viņu slepenā eksistēšana atviegloja tiem iespēju 
ietekmēt cilvēci, vadīt cilvēku apziņu. Taču tomēr cilvēku sirdis iedegās ne tik daudz no Cīņas dzirksteles, 
cik no Jauno Zināšanu dzirksteles, ko atnesa Dzīvā Ētika. Cilvēku sirdīs iedzirkstījās Agni Jogas Ugunīgā 
Mācība. Kosmiskā Uguns, uzliesmojusi cilvēku sirdīs, dzīva vēl līdz šim. Pieņemiet pateicību visi, kuriem 
Agni Joga dzīva joprojām. Pateicība ne tikai no manis, bet arī no visas Gaismas Ģimenes. Tanī skaitā - 
no Helēnas Ivanovnas, kura šobrīd rada kopā ar Kosmiskām Ugunīm jūsu pasaules un visu planētas 
Zeme pasauļu labumam. 
Mani draugi! Dārgie domubiedri! Jūs saprast aicināti: ceļš, kuru mēs izgājām, ļoti atšķiras no ceļa, kuru 
tagad ejat jūs. Apzināties lūdzu: jūsu sadzīves apstākļi tik ļoti izmainījās, ka katru jūsu atskatu pagātnē, 
nepieciešams pavadīt ar trīs skatiem nākotnē. Pie tam, nākotni jums pienākas skatīt caur garīgo skatu, 
virzoties ceļā pa jūsu Garīgās Sirds sakrālās telpas ceļu. Tā - ne fiziskā ķermeņa sirds, bet Diženais 
Garīgais Instruments patiesības izzināšanai un jaunās dzīves radīšanai. Kad jūs pilnā mērā iemācīsieties 
izmantot - izzināsiet patiesību jaunā līmenī, augstākās kārtības patiesību. 
Kādēļ Gaismas Ģimene atkal un atkal aicina jūs atteikties no cīņas? Kas nāk nomainīt cīņu un varu, kas 
ar to saistīta? 
Apstākļu nomaiņa dzīvošanai Dualitātē, Dualitātes Eksperimenta noslēgšana - ne tukši vārdi. Noslēdzies 
svarīgs evolucionārs etaps cilvēces dzīvē, kad Tumsa bija atdalīta no Gaismas, bet cilvēki - no Dieva. 
Tumsa sāk aktīvi pārveidoties Gaismā, bet cilvēki sāk iemantot patiesu Dievišķīgumu. Cīņa ir 
mijiedarbības paņēmiens, kad viens grib otru uzvarēt. Taču dzīve bezgalīga. Jauni iemiesojumi un jauni 
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spēki lemti tiem, kuri zaudēja cīņā, dalībai revanšā. Tieši tas notika Atdalītības apstākļos, Duālās dzīves 
apstākļos. Jaunā etapā tie, kuri zaudēja cīņā, sāka cīnīties ar uzvarētājiem. Un ne reti viņiem izdevās gūt 
uzvaru. Vienu uzvara cīņā nozīmē zaudējumu citiem. Bet jūs jau zinat: visas būtnes Visumā - gan tie, 
kurus saucam tumšie, gan tie, kurus saucam gaišie - DIEVA BĒRNI. Visi, absolūt visi, ir Dieva bērni. Kā 
domājiet: Dievs grib, lai vieni viņa bērni zaudētu, bet citi vinnētu? Dievam, īstenībā, nav zaudētāju. Visi 
bērni - mīļoti, un visi bērni, gala rezultātā, īsteno evolūcijas ciklus un pāriet Gaismā, organizējot 
brīnišķīgu, harmonisku dzīvi. 
Cīņa - tā tikai dažādu spēku mijiedarbības panēmiens, kad citi paņēmieni nepieejami. Tā cīņa uz viena 
lauka, kad notiek energoinformācijas apmaiņa. Jā, cīņa var daudz ko iemācīt. Spējīga iemācīt domāt un 
pat - attīstīties. Taču cīņas izmantošana - tas tikai viens evolucionārs līmenis, kurā ilgu laiku atradās šīs 
pasaules cilvēce. Tagad pienāca laiks pāriet uz citu līmeni, kur cīņai paredzēts pakāpeniski aiziet uz 
aizmugurējo plānu, atkāpties. Cīņa - apmainīšanās ar energoinformāciju. Un, kad Gaisma un Tumsa 
cīnās, Tumsa saņem Gaismas energoinformāciju, bet Gaisma Tumsas energoinformāciju. Stādaties 
priekšā tādu skatu - daudz, daudz cilvēku sēž pie šaha galdiņiem un spēlē šahu. Vieni spēlē ar 
melnajiem, citi - baltajiem. Dažreiz uzvar melnie, dažreiz - baltie. Kad šaha partija beidzas, galdiņus 
apgriež, notiek figūru maiņa un sākas jaunas partijas... 
Jā, šahs attīsta saprātu, taču pie tā cilvēki neko neredz apkārt. Spēles laikā, visa pasaule priekš viņiem - 
šaha laukums, sadalīts melnos un baltos lodziņos. 
Dzīvās Ētikas mācība cilvēkiem atnesa vēsti par to, ka bez melnbaltā šaha ir vēl bagāta pasaule. 
Varena/milzīga Kosmosa Pasaule, kur valda Mīlestība un Gaisma. Agni Joga kļuva mācība Jaunām 
Zināšanām par pasauli. Taču tagad pienāca cits laiks. Cilvēki jau piecēlās no šaha galdiņiem, palūkojās 
apkārt un saprata: melnbaltā spēle var kļūt mūžīga spēle, vedoša nebūtībā. Pasaule liela/varena un tur ir 
ne tikai melnbaltas spēles, bet arī milzīgas iespējas Jaunradei... 
"IESPĒJAS JAUNRADEI" - tagad tie priekš jums atslēgas vārdi. Zināšanu uzkrāšanas ēra nebeidzās, tā 
turpinās. Taču jau pārieta Lielās Pārejas robeža, cilvēce spēra soli Jaunajā Ērā. No šī brīža, jūsu 
zināšanu pieaugumu var pavadīt jūsu garīgās jaunrades spēju aktīva izaugsme. Pie tā svarīgi atcerēties: 
jūs varat radīt ne tikai materiālā, fiziskā līmenī, bet uzstāties arī Smalkā Plāna Radītāju lomā. Dzīvās 
Ētikas mācības sekotājiem bija darīts zināms: iesākumā viss rodas Smalkajā Plānā, bet pēc tam - 
Fiziskajā Pasaulē. Jau noskanēja Debesu Zvani, kas daudzos no jums atmodināja Gaismas Radītājus, 
Gaismas Meistarus. Ko dara Gaismas radītāji? Viņi necīnās, viņi rada pamatus jaunai dzīvei. GAISMAS 
RADĪTĀJI RADA PAMATUS JAUNAI DZĪVEI, KUR NAV NE TUMSAS SPĒKU, NE GAISMAS SPĒKU, 
BET IR TIKAI DIEVIŠĶIE SPĒKI, RADOŠI JAUNU HARMONISKU DZĪVI PRIEKŠ VISIEM UN VISA. 
Kā to darīt? Kā radīt jaunās Dzīves pamatus? Uzmanīgi pavērojiet: šie pamati jau tiek radīti! Daudzi no 
jums izpilda planetāros darbus (meditācijas) zemes, galaktisko un pat visuma Skolotāju vadībā. Jūs radiet 
jaunu magnētismu, jaunu planetāro Kristālisko Režģi, radiet jaunas apziņas pamatu, aktivizējiet 
nepieciešamos portālus un kristāliskās struktūras, ievadiet pasaulē jaunus Kosmiskās Uguns veidus. 
Cilvēki mīļie! Tā jau arī ir jaunās pasaules pamatu radīšana, kas atnāca nomainīt cīņu. Mūsdienu 
Gaismas Radītāji jau rada Gaismas Mājokli, liek pamatus jaunai dzīvei. Un tas notiek - neizejot no dotās 
realitātes, nebēgot no realitātes. Tā ir JAUNĀS REALITĀTES RADĪŠANA, varens process, kur aktīvu 
dalību ņem tie, kurus tagad sauc Gaismas Darbinieki. Un otrādi, dalība vienā vai otrā cīņā atkal 
nosēdinās mūsdienu gaismas nesējus pie šaha galdiņiem un novērsīs viņus no galvenā uzdevuma -
RADĪT DZĪVI JAUNOS EVOLŪCIJAS APSTĀKĻOS. Tas, protams, nenozīmē, ka mūsdienu Gaismas 
Meistari rada tikai Samalkajā Plānā, bet ne Fiziskajā Pasaulē. Gaismas Meistara jaunrade parādās uzreiz 
daudzos plānos, tanī skaitā - fiziskās matērijas līmenī. 
Visspilgtākais negatīvais piemērs jūsu pasaulē - cīņa ar terorismu. Daudzu valstu valdības cīnās ar 
terorismu izmantojot galvenā paņēmiena lomai visbriesmīgāko cilvēces produktu - karu. Vai var atrast 
attaisnojumu faktam, kad personības, ar oficiāli piešķirtu varu, nosūta vienus cilvēkus nogalināt citus 
cilvēkus?! Kā vārdā? Dzīves vārdā? Nedrīkst nogalināt vienus, lai dzīvotu citi! Nevar iznīcināt, tā 
saucamo, Tumsu, lai dzīvotu Gaisma. Atceraties, kas jau teikts? VISI - DIEVA BĒRNI! Nedrīkst iznīcināt, 
nogalināt vienus Dieva bērnus priekš tā, lai citi Dieva bērni dzīvotu.. 
Kur izeja? Kā cīnīties ar terorismu? Nevajag cīnīties! Vajag radīt tādu dzīvi, lai terorismam atņemtu viņa 
saknes, sākumu. Vai iespējams kaut kas tāds? Iespējams! Tieši tādu iespēju realizēja un turpina realizēt 
tā valsts, kas tagad pakļauta eiropejiskās un amerikāniskās kopsabiedrības uzbrukumiem. Krievija... Vēl 
pavisam nesen terorisms uzplauka uz Čečenu Republikas teritorijas. Ko izdarīja čečenu un krievu 
radītāji? Viņi radīja jaunās dzīves pamatus, deva iespēju jaunās dzīves asniem atraisīties. Cilvēki, 
teroristu kontrolēto teritoriju apdzīvojošie, saņēma iespējas pašrealizācijai. Miera saliņas radīšanas 
jautājumam bijušajā terorisma perēklī, ļoti daudz spēka atdeva augstāko pasauļu Gaismas Ģimenes 
pārstāvji. Protams, process tikai iesācies, priekšā daudz grūtību, daudz uzdevumu, kas stāv priekšā 
risināmi čečenu un krievu tautām. Taču precedents radīts. Terorisms atstāj Čečenu Republikas teritoriju. 
Tas savas beigas sāka tikai tad, kad pārtrauca karu, cīņu un ielika pamatus dzīves RADĪŠANAS 
SĀKUMAM. 
Terorismu nevar uzvarēt cīņas ceļā, un jo mazāk - kara. Taču terorismu var PĀRVEIDOT mierīgā, radošā 
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dzīvē. Kā to izdaīt? Ir trīs "VAĻI", trīs pamati, ar kuru palīdzību terorismu iespējams neatgriezeniski 
aizsūtīt pagātnē. 
PIRMAIS - TO TERITORIJU IEDZĪVOTĀJU APGAISMOŠANA, KUR ATTĪSTĀS TERORISMS. 
Ko nozīmē "apgaismošana" praksē? Tā ne tikai Apgaismošana. Apgaismošanas process nenozīmē, ka 
kaut kur jāatnāk misionāriem un jāizstāsta cilvēkiem par vienām vai otrām reliģiozām dogmām vai dzīves 
noteikumiem. Apgaismošana - tā Gaismas un Labestības enerģijas nodošana. Terorismu var pārveidot 
tikai tas, kurš pie iedzīvotājiem atnāks ar patiesu, bet ne melīgu Labestību. Tikai tīrs, patiess nodoms var 
radīt mieru, uzlabot sabiedrību, atnest uz to vai citu teritoriju APGAISMĪBU. Nekāda ieroču piegāde, 
nekādas superteroristiskās operācijas, vispār nekāda vardarbība nav spējīga pārveidot terorismu. Karš ar 
teroristiem, pretnostāja viņiem ar tām metodēm, kādām tas šobrīd īstenojas, nespējīgas atrisināt 
uzdevumu, stāvošu cilvēces priekšā. Jebkuras teritorijas iedzīvotāji, kur saimnieko teroristi, sāks 
apgaismoties tad kad cilvēki sajutīs, ka viņiem patiešām vēl labu. Tīrs nodoms, labestība, patiesa 
vēlēšanās sniegt palīdzību, tūliņ uz tās teritorijas rada Gaismu, kas pakāpeniski pieņemas spēkā un 
izplatās. 
OTRS. REĀLAS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA. 
Ieroči, armijas uzurēšana dārgi maksā. Pat daļa to finansu līdzekļu, kas tērējas uz bruņošanos un cīņai ar 
terorismu, pietiekami priekš pamatu radīšanas rūpnieciskai ražošanai, priekš dzīvokļu un kultūras objektu 
celtniecības teritorijās, kur attīstās terorisms. Terorisma materiālā bāze - tā nabadzība, trūkums, 
elementāru materiālo labumu nepietiekamība. Terorisms aktīvi attīstās tad, kad palielinās cilvēku sociālā 
nevienlīdzība. Kad pasaules vadošās valstis izlems, ka tiešām, no terorisma laiks atvadīties, tad viņas 
sniegs reālu palīdzību iedzīvotājiem, teritorijām, kur tas attīstās. Pie tam, tur tad iesākumā jābūt 
BEZMAKSAS PALĪDZĪDZĪBAI no pasaules līdzsabiedrības, bet ne kredītiem, līdzīgiem mūsdienu 
starptautisko valūtu fondu un komenrcbanku žņaudzošajiem kredītiem. Ekonomikas attīstība, reāla 
ekonomiskā palīdzība, balstīta uz brīvu gribu - lūk, tas , kas var terorismu pārvērst tikko jaušamā 
pagātnes ēnā. 
TREŠAIS. GARĪGĀ ATTĪSTĪBA UN PAŠREALIZĀCIJA. 
Apgaismība un normālas sociāli ekonomiskās dzīves atjaunošana, agrāk vai vēlāk novedīs pie tā, ka 
cilvēki pievērsīsies Dievam. Griezšanās pie Dieva - tā Garīgā attīstība. Katrā teritorijā ir sava reliģija. Un 
sākums jebkurai reliģijai ir Dieva izzināšanas sākums. Dievišķā izzināšana - ilgs evolucionārs process. 
Taču tas - process dabīgs un vienīgais iespējamais cilvēcei. Tur, kur uzplaukums un miers, tur cilvēki sāk 
garīgi attīstīties. Un tad rodas apstākļi patiesai cilvēku pašrealizācijai. Terorismas sākas tur, kur cilvēkam 
nav iespēju pašrealizēties, Kur sabiedrība rada apstākļus cilvēka pašrealizācijai, tur terorisms beidzas. 
Ko var secināt no visa augstāk minētā? Tikai to, ka sabiedrībai jāatzīst: vajag ne cīnīties ar terorismu, bet 
radīt pamatus jaunai dzīvei, kas nedod iespējas terorismam eksistēt. Bet, kas no terorisma cīņas 
piemēra? Tikai tas, ka ar jebkuru negatīvu parādību nepieciešams ne cīnīties, bet radīt pamatus jaunai 
dzīvei, kur negatīvām parādībām nav vietas. Trīs "Vaļi", kas augstāk izskatīti var būt nepietiekami priekš 
vienas vai otras negatīvas parādības pārveidošanas. Taču šie "Vaļi" ir minimāla nepieciešamība priekš 
pamatu radīšanas jaunai dzīvei dažādās cilvēces sfērās. Ar narkomāniju, alkoholismu var cīnīties vēl 
vairākas simtgades. Bet jau desmitgadēs dažas valstis praktiski atbrīvojas no narkomānijas un 
alkoholisma faktiem. Atbrīvošanās no narkomānijas un alkohola sāksies tur, kur ar to ne "aktīvi cīnās", 
bet tur, kur rada jaunās dzīves sākumus. Tā valsts, kura sāks apgaismoties, kas reāli vēlēsies sniegt 
palīdzību saviem iedzīvotājiem, kas garīgo attīstību izvirzīs kā galveno attīstības procesu, kas radīs 
apstākļus personības pašrealizācijai, aizsūtīs narkomāniju un alkoholismu pagātnē. Tādā valstī var visus 
plauktus piekraut ar alkohola pudelēm un narkotikas pakām visas aptiekas. Ne par naudu, ne par brīvu 
tos neviens nevēlēsies iegādāties. Tāda un tikai tāda valsts var parādīt piemēru citām valstīm. Tā, šī 
valsts, pati kļūs jaunās dzīves sākums. Un ticat, tas ko es stāstu, nav fantāzija. Tā, ļoti, ļoti ticama jūsu 
pasaules nākotne, kuru mēs no šejienes, no piektās dimensijas, varam novērot tieši kā ticamu nākotni. 
Taču - VISAI TICAMU. Bet, lai šī ticamība kļūtu realitāte, jūsu pasaulē atnāca Gari, kuri tagad ir Gaismas 
Darbinieki, Gaismas Meistari, Gaismas Radītāji. 
Gaismas Kareivju laiks aizgāja pagātnē. Ja jūs metīsieties cīņā, ja sēdīsieties pie kārtējās šaha partijas ar 
Melnajiem, Izdalīšanās un Cīņas spēle var turpināties vēl ļoti ilgi. Ja sāksiet radīt nākotnes Dzīves 
Pamatus tieši tagad - kopā ar saviem Augstākajiem "Es", kopā ar zemes, galaktiskiem un augšupceltiem 
Skolotājiem, kopā ar savām smalkmateriālajām Atbalsta Grupām - jūs HARMONISKĀS REALITĀTES 
TICAMĪBU VIENKĀRŠI PĀRVEIDOSIET HARMONISKAS NĀKAMĪBAS REALITĀTĒ. 
Gaismas iedzīvotājs rada ne uz Cīņas pamata. Gaismas iedzīvotājs dzimst un attīstās tikai uz kopīgas 
Gaismas Ģimenes - jūsu pasaules pamodušos Gaismas Spēku un Augstāko Pasauļu Gaismas Spēku 
jaunrades pamata. Jūsu jaunrades vienotība - ķīla nākotnes pasaules harmonijai. 
Cilvēki, pamodušies pasaulē! Meklējiet to, kas jūs apvieno un radiet! Radiet nākotnes pasaules harmoniju 
ar visiem Garīgiem Instrumentiem, kurus jums tagad nodod garīgās pasaules. Radiet ar atklātām sirdīm, 
Mīlestības piepildītām. Katra iemiesotā Meistara sirds - tas Gaismas Templis un vienlaicīgi Gaismas 
Laboratorija. Jūs Gaismu glabājiet, bet jūs to vēl arī pavairojiet, jūs izpētiet Gaismu, un ar Gaismu radiet 
tā, kā nekad agrāk to darīt nevarējāt. 
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Cīņa - tas ne vienkārši vecs, sabojāts instruments, uz kā neizpildīsi jaunu melodiju. Šis instruments tagad 
spējīgs ienest briesmīgu kakofoniju Kosmiskās Simfonijas izpildījumā. Mūsdienīgs Gaismas Meistars, 
aizrāvies ar cīņu, līdzīgs cilvēkam, smalstošam ūdeni no izkaltušas upes gultnes. Tas, kurš ar cīņas 
palīdzību vēlas sasniegt lielus mērķus, tā vietā saņems tikai cīņu piepildītu dzīvi. Cīņas enerģija rada tikai 
cīņas enerģiju. Dievišķā Jaunrade rada daudzveidīgu jaunu dzīvi. Podnieks, kurš cīnās ar māliem, 
saņems tikai saplēstu podu. Mākslinieks, kurš rada kopā ar savu materiālu, saņems brīnišķīgu mākslas 
darbu, izstatorjošu Gaismu priekš laikabiedriem un pēcnācējiem. 
Cilvēki mani! Līdzgaitnieki! Domubiedri! Uz Diženu Jaunradi aicinām jūs, mēs, piektās dimensijas 
iedzīvotāji, Gaismas Mājokļa iedzīvotāji, radoši jaunu dzīvi... Katra jūsu meditācija, katra pareizi izpildīta 
gaismas prakse, katrs evolucionāri uzticams planetārs darbs - tas jūsu ieguldījums pasaulsēkas pamatu 
radīšanā. Un neviens neizpildīs jūsu četrdimensionālo darbu jūsu vietā. Jūs atnācāt to izpildīt. Tad 
izpildiet savas misijas atbildīgi un ar prieku, pieņemot visa esošā Vienotību kā Dievišķo Vienotību. Un 
saprotot, ka tagadējā vienotība - ne vārdos, bet jūsu šodienīgos nodomos un radīšanā. Jūsu tagadējā 
darbība - tā Gaismas Meistaru Jaunrade. Cīņa, tā īstenībā, ir kņada. Bet jūs jau zinat: kņada neko 
nerada. Neko... 
Tagad tas, kas jums bija pazīstams kā N.K.Rērihs, rada no piektās dimensijas kopā ar lielu grupu 
domubiedru. Kopā ar mani - daudzi jums pazīstami mākslinieki, zinātnieki, dzejnieli, literāti. Mūsu lielais 
kolektīvs savu tagadējo dzīvi velta brīnišķīgai parādībai pasaulsēkā - POLIPASAULES RADĪŠANAI. 
Tagad mēs radām Polipasauli priekš divām pasaulēm - ceturtās un piektās dimensijas. Ceturtās 
dimensijas pasaule, kurā mēs radām - tā ne jūsu četrdimensiju pasaule. Tā cita pasaule, kas sasniedza 
augstas evolucionāras virsotnes, salīdzinot ar to pasauli, kurā tagad iemiesoti jūs. Polipasaule - tā 
dažādu dimensiju pasauļu sadzīves vienotība. Tas - brīnums, kas pagaidām vēl neiepazīts un, kā sekas, 
jūsu pasaules domātāju, zinātnieku nenovērtēts. Šī izpratne jūsu dzīvē vēl tikai ieiet - vienlaicīgi ar 
daudzdimensionālās dzīves sapratni... 
Stādaties priekšā pilsētu... Brīnišķīgu četrdimensiju pilsētu - grandiozām celtnēm, parkiem. Šajā pilsētā 
dzīvo un strādā četrdimensiju cilvēki, kuri izpilda svarīgu misiju priekš visām dotās pasaules dzīvības 
formām. Taču viņi paši - ne no šīs pasaules. Šos cilvēkus var saukt par sūtņiem no piekstās dimensijas 
pasaules. Pilsētas centrālais ceļš saista to ar pasaules galvaspilsētu. Taču ja virzīsies pa šo ceļu uz citu 
pusi, iziesi caur Portālu piektās dimensijas Gaismas Pilsētā. Un nokļūsi pilnīgi citā dzīvē... Agrāk caur šo 
Portālu varējām iet tikai mēs - tie, kuri tanī pasaulē atnāca no piektās dimensijas. Bet tagad kopā ar 
mums var pāriet piektajā dimensijā arvien lielāks gribētāju skaits no ceturtās dimensijas.. Pasaulē, kurā 
mēs tagad radām sen nav zemju un valstu izdalījuma. Taču ir teritorijas, kur dzīvo cilvēki, kuri pagaidām 
nav gatavi dzīvei Polipasaulē. Viņi pat negrib pāriet piektajā dimensijā, domājot, ka tas derdzīgs 
evolūcijas likums. Viņi tajā pasaulē mazākumā. Taču mēs pret viņiem izturamies ar Mīlestību un cieņu, 
zinot, ka agrāk vai vēlāk, viņi kļūs Augstākās Pasaules iedzīvotāji, piektās dimensijas iemītnieki. Piektās 
dimensijas energoinformācija nonāk dotajā ceturtās dimensijas pasaulē, jau caur daudziem radītiem 
Portāliem. Tās pasaules cilvēki paši mainās. Mainās tās pasaules magnētisms un pat - gravitācija. 
Pasaule sāk dzīvot pēc jauniem likumiem, sabiedrība trauksmaini evolucionē. Pie tam, aktīvi evolucionē 
ne tikai cilvēki, bet arī dzīvnieki un augi. Un pat - minerālu valstība aktīvi attīstās, ieejot citu dzīvības 
formu domājošajā sabiedrībā. Viss tas priekš daudziem no jums var izklausīties kā pasaka. Priekš jums 
četrpiecdimensiju Polipasaules attīstība - rūpīgs katras dienas darbs. Var teikt, ka es tagad turpinu savu 
Jaunradi kā mākslinieks. Tikai tagad mani audekli - tie radāmās esamības fragmenti, kur apvienojas 
dažādu dimensiju pasauļu īpašības. Un šie audekli - mūsu, piecdimensiju Mākslinieku un Gaismas 
Meistaru kolektīvā jaunrade, kuri ar Mīlestību rada jaunās daudzdimensionālās dzīves pamatus. Vēlāk 
četr-piecdimensiju Polipasaules radīšanas pieredze būs pānesta arī jūsu pasaulē - tur, kur jūs dzīvojiet 
pašlaik. Lūk, tad arī es atgriezīšos šurp, lai kopā ar nākotnes cilvēci radītu pamatus jaunai dzīvei. 
Bet pagaidām - apskauju jūs visus un nododu Mīlestības un Gaismas enerģiju biedriskam atbalstam no 
visiem maniem draugiem un kolēģiem, tagad dzīvojošiem Augstākā Pasaulē, kur savā laikā atnāksiet arī 
jūs. Vienmēr gatavs saziņai ar jums, ar atklātu sirdi - 
 
JŪSU NIKOLAJS RĒRIHS. 
07.03.2015.g. 
 
Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИН: Духовные сообщения" № 2(20) 2015, Žurnāla El.adrese: 
mirovoy_channeling@mail.ru ,Tele/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala 
El.adrese: http://worlg-channeling.com/ , Par iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu "Runā piektā 
dimensija"/"Говорит пятое измерение" var 
uzzināt:http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaudums/2015-04-13-1428 
===== 
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/23.05.2015. , nosūtīts Lavijas Radio viļņiem 
23.05.2015. 
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9. EL MORIJA.  

 caur Marinu Shults, Latvija,un Sergeju Kanaševski, Krievija 

ATGRIEŠANĀS PIE SLEPENĀS DOKTRĪNAS 

           (Turpinājums; sākums Nr. 1-5 2014. g., Nr. 1 2015. g.) 

Pirms 378 tūkstošiem gadu beidzās cilvēces Piektās Rases formēšanās pirmais etaps. Tas sākās pirms 
575 tūkstošiem gadu un turpinājās 197 tūkstošus gadu. Šajā laikā savu evolūcijas ceļu izgāja Lantu 
civilizācija (pirmās Atlantīdas teritorija) un Arktiskās Hiperborejas civilizācija. Kad sākās Piektās Rases 
eksistences otrais etaps, lanti un hiperboreji jau bija saplūduši vienotā civilizācijā. Sākumā viņi dzīvoja 
savu senču senajās zemēs. Taču pakāpeniski dzīves apstākļi uz salām pirmās Atlantīdas rajonā un 
Arktikā sāka pasliktināties. Ne uz labāko pusi mainījās klimats, bet galvenais – strauji sāka palielināties 
smaguma spēks. Šie faktori veicināja bijušo lantu un hiperboreju masveida pārceļošanu uz planētas 
Dienvidu puslodi. Šajā puslodē klimats tajos laikos bija daudz labvēlīgāks cilvēku dzīvei. Bet galvenais, 
daudz mazāks bija smaguma spēks. 

Jums, mūsdienu cilvēkiem, var likties fantastika, ka smaguma spēks dažādās teritorijās būtiski atšķīrās. 
Tomēr tas tā ir. Smaguma spēks, gravitācija ir viens no noteicošajiem faktoriem planetāro dzīvības formu 
evolūcijā. Ir svarīgi saprast, ka uz Zemes paralēli attīstījās vairākas Dzīvības plūsmas, un katrai no tām 
tika radīti labvēlīgi apstākļi evolūcijai. Piemēram, tieši tādi apstākļi savā laikā tika radīti gan lantiem, gan 
arktiskajiem hiperborejiem. Viņi savas civilizācijas attīstīja teritorijās ar atšķirīgiem gravitācijas apstākļiem. 
Taču rezultātā smaguma spēki senajās zemēs nolīdzinājās. Kā sekas, izveidojās vienota civilizācija, kura 
savas attīstības nākamajā etapā atrada ērtu vietu dzīvei uz planētas Dienvidu puslodes salām. Šīs salas 
atradās starp pašreizējiem Dienvidamerikas un Āfrikas kontinentiem. Uz Atlantijas Okeāna salām dzima 
jauna zeme, kura guva nosaukumu HELIĀNIJA (burtiski: “zeme, kura saņem Sauli” jeb “Saules Zeme”). 
Lanti un arktiskie hiperboreji savu pārcelšanos uz dienvidiem pabeidza pirms 375 tūkstošiem gadu. Tajā 
pašā laikā uz pašas lielākās Heliānijas arhipelāga (tā nosauksim salu grupu, uz kurām iemitinājās lantu 
un hiperboreju pēcteči) salas tika uzbūvēta galvaspilsēta – pilsēta HĒLIOTOPLA (“PELDOŠĀS SAULES 
PILSĒTA”). Pirmo reizi kā celtniecības materiālu lantu un hiperboreju pēcteči pārsvarā sāka izmantot 
materiālus priekšmetus. Tajā skaitā – ēku un būvju celšanai sāka izmantot ZELTU, kura papilnam bija 
Heliānijas arhipelāga salās. HELIĀNIJA izveidoja vienu no jaunajiem evolūcijas centriem cilvēces Piektās 
Rases formēšanās otrajā etapā. 

Par otru Piektās Rases evolūcijas centru kļuva jums jau zināmā Antālija. Kā jūs atceraties, no Āfrikas, no 
centra “RAMTAN” uz Klusā Okeāna salām devās cilvēki, kuri izveidoja valsti ANTĀLIJU. Šīs salas 
atradās starp pašreizējo Austrālijas un Dienvidamerikas teritorijām. Kā es jau vēstīju, antālieši patiesi bija 
milži, viņu garums sasniedza 14 metrus. Atgādinu, ka HELIĀŅI kļuva par divu pamata Genomu “640016” 
un “160064” nesējiem. ANTĀLIEŠI bija Genoma “016” nesēji. Heliāņiem tādejādi savā ģenētiskajā 
struktūrā bija kā Mēness-Zemes Dzīvības plūsmas pamati, tā arī Galaktiskā un Starpgalaktiskā Genomu 
citplanētu zvaigžņu sēklas. Antāliešiem bija Zemes Dzīvības plūsmas Genoms ar 16-dimensiju Visuma 
ģenētikas saknēm (16 civilizāciju Starpvisumu Genoms). Tajā laikā viņi bija unikālas Gaismas Būtnes, 
iemiesotas Zemes cilvēku ķermeņos. 

Heliāņi un antālieši kļuva par CILVĒCES LEJUPEJOŠĀ ATZAROJUMA (LEJUPEJOŠĀS DZĪVĪBAS 
PLŪSMAS) pārstāvjiem, kuri tajā vēsturiskajā intervālā savu klātbūtni sakoncentrēja planētas Dienvidu 
puslodē. Planētas ziemeļu puslodi apdzīvoja CILVĒCES AUGŠUPEJOŠĀ ATZAROJUMA pārstāvji. Par 
vienu no galvenajiem augšupejošā atzarojuma centriem kļuva to pēcteči, kas atnāca uz Āfrikas 
Ziemeļiem no centra “RAMTAN”. Sākotnēji tie bija augstāko pasauļu pārstāvji, iemiesoti cilvēku 
ķermeņos, paredzētos augšupejošā atzarojuma evolūcijai. Genoms “0033” bija unikāls Genoms, par kuru 
jāpastāsta īpaši. Genoma daļā, apzīmētā ar kodu “00”, attīstījās Mēness-Zemes Dzīvības plūsmas 
cilvēces ģenētika, kura bija uzņēmusi iepriekšējo četru Pamata Rasu pieredzi. Genoma daļa, kuru 
apzīmējam ar “33”, saturēja ģenētiku, nepieciešamu kā cilvēkiem, evolucionējošiem no trešās dimensijas, 
tā arī ģenētiku lejupejošā atzarojuma attīstībai uz īpaša Starpvisumu Genoma pamata. Viens cipars “3” 
tieši norāda uz trešo dimensiju. Otrs “trijnieks” – tā ir saikne ar trīs īpašām civilizācijām no 19 civilizāciju 
vidus, kuras uz Zemi atnesa STARPVISUMU ĢENĒTIKU (Starpvisumu Genomu). Genoma “0033” nesēji 
tādejādi varēja pildīt sekojošas svarīgas misijas. Pirmkārt, viņi kļuva par Pamata Rašu sākotnējās 
ģenētikas nesējiem, saglabājot to cilvēces nākamajām paaudzēm. Otrkārt, deva iespēju 
četrdimensionalitātes pasaulē iemiesoties Dvēselēm, kuras bija pabeigušas savu evolūciju trešās 
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dimensijas pasaulēs, tas ir, radīja apstākļus cilvēces augšupejošā atzarojuma evolūcijai. Treškārt, šī 
Genoma nesēji ļāva uz Zemes attīstīties Starpvisumu Genomam KĀ AUGŠUPEJOŠĀS, TĀ ARĪ 
LEJUPEJOŠĀS DZĪVĪBAS PLŪSMU (cilvēces augšupejošā un lejupejošā atzarojumu) IETVAROS. Agrāk 
Starpvisumu Genoms eksistēja tikai lejupejošās Dzīvības plūsmas (lejupejošā atzarojuma) ietvaros. Un 
tikai pateicoties zinātniekiem-pētniekiem no Laboratorijas “RAMTAN”, kļuva iespējama Starpvisumu 
Genoma eksistence augšupejošās Dzīvības plūsmas ietvaros. Tas patiesi bija diženākais sasniegums 
dažādu cilvēces atzarojumu apvienošanā. Tika ielikta daudzdimensionālā ģenētiskā bāze evolūcijas 
attīstībai daudzus tūkstošus gadu uz priekšu. 

Genoma “0033” nesēji, nomitinājušies Āfrikas Ziemeļos, vēlāk sadalījās divās daļās. Vieni tā arī palika 
dzīvot šeit, izveidojot augšupejošā atzarojuma evolūcijas centru. Otri pārvietojās uz teritoriju, kur 
salīdzinoši nesen mita lanti, izveidojot brīnišķīgu civilizāciju, kura ieguva nosaukumu HORAJONIJA. 
Pirms 370 tūkstošiem gadu beidzās jaunā telpas-laika kontinuuma formēšanās. Un kopā ar to ziemeļu 
afrikāņu ķermeņos savu klātbūtni gandrīz pabeidza augstāko pasauļu pārstāvji. Viņos aktīvi sāka 
inkarnēties trešās dimensijas pasauļu bijušie iemītnieki. Kā jūs saprotat, viņi nenāca tieši no trešās 
dimensijas, bet bija sagatavoti iemiesojumam speciālās Globusa “C” piektās dimensijas pasaulēs. Taču 
viņu attīstības līmenis tomēr bija salīdzinoši neliels. Cilvēkus, dzīvojošus Āfrikas ziemeļos, sāka saukt par 
IZAFRIEM – cilvēkiem, kuri atnākuši no AFRAS. AFRA – tā ir “cita pasaule”, “cita dzimtene”. Lieta tā, kā 
daudzi augšupejošā atzarojuma pēcteči sākuma etapā saglabāja atmiņas par... dzīvi trešajā dimensijā. 

Kādu laiku Izafru Zeme bija sadalīta it kā divās daļās. Vienā daļā dzīvoja augstu attīstītie horajonieši, 
kuriem piemita neparastas garīgas spējas un kuri saprata parādību būtību un atcerējās par savu 
Radniecību ar Kosmosu un Garīgo Pasauli. Otrā daļā dzīvoja trešās dimensijas bijušie iemītnieki. Viņu 
priekšstatiem par dzīvi bija primitīvs raksturs. Vedēji-horajonieši apmācīja savus aizbilstamos amatos, 
zemkopības pamatos, saimniecības vešanā. Jāatzīmē, ka izafri nelietoja barībā gaļu. Viņi barībā lietoja 
izaudzētus augus. Pēc būtības attīstījās zemkopju civilizācija. Var teikt arī, ka tajos laikos tika ielikti 
reliģijas pamati. Līdz tam laikam, kamēr pasaulē neparādījās trešās dimensijas bijušie iemītnieki, reliģija 
nebija nepieciešama. Pamata Rasu pārstāvjiem bija saikne ar Dievišķo Sākumu, ar Kosmosu. Viņi nebija 
atdalīti no Dieva-Radītāja, un tāpēc viņiem nebija nepieciešama reliģisku pamatu eksistēšana. Izafri bija 
atnākuši no pasaules, kur Dievišķā Sākuma praktiski nebija. Viņiem sākumā bija nepieciešams apzināties 
pašu priekšstatu par Dievu-Radītāju, nemirstību, Dvēseles eksistēšanas faktu, citām pasaulēm un 
dimensijām. Izafriem aktīvi izpaudās trešās dimensijas Mēness-Zemes Dzīvības plūsmas ģenētika. Bet 
Starpvisumu Genoma ģenētika pagaidām snauda dziļi iekšienē... 

Taču izafri nebija vienīgie cilvēces augšupejošā atzarojuma pārstāvji. Zemes Ziemeļu puslodē parādījās 
arī citi evolūcijas centri, kur sāka attīstīties jaunas augšupejošās Dzīvības plūsmas. 

Otrais Ziemeļu puslodes evolūcijas centrs tajā laikā atradās mūsdienu Ķīnas teritorijā. Cilvēki, kuri tur 
dzīvoja, bija Genoma, kuru var apzīmēt kā “003”, nesēji. Tas ir, viņiem bija Mēness-Zemes Dzīvības 
plūsmas ģenētika un ģenētika, nepieciešama trešās dimensijas bijušo iemītnieku iemiesošanai. Taču viņu 
daudzdimensionālajā ģenētikā nebija Starpvisumu Genoma. Viņu daudzdimensionālo ģenētiku neradīja 
centrā “RAMTAN”. Šī evolūcijas centra pārstāvji bija četru Pamata Rasu zemes evolūcijas auglis. Viņi 
nepiedalījās Piektās Rases evolūcijas pirmajā etapā, turpinot palikt samadhi-pralaijas apstākļos, un mūsu 
pasaulē izpaudās tad, kad pilnībā bija saformēts jaunais telpas-laika kontinuums, kad radās apstākļi 
cilvēces Piektās Rases eksistēšanas un attīstības otrajam etapam. Citādi sakot, cilvēces Vedēji izveda 
Ceturtās Rases pēctečus no samadhi-pralaijas stāvokļa tikai tad, kad radās apstākļi viņu evolūcijai. 
Cilvēkus, kuri sāka dzīvot mūsdienu Ķīnas teritorijā, nosauksim par SITAJIEM. Viņu zeme ieguva 
nosaukumu SITAJA (СИТАЙ). “SI” – tā ir saikne ar Sīriusu, bet “TAJA” toreiz nozīmēja “neizzūdošu 
vietu”. Par “neizzūdošu” vietu tajos laikos kļuva Āzijas teritorija. Eiropa, pašreizējo Ziemeļ- un 
Dienvidameriku zemes (Marīnija un Senās Atlantīdas kontinents) ne reizi vien tika sadragātas un pagāja 
zem ūdens. Āzija diezgan ilgu vēsturisku laiku palika “nenogremdējams kontinents” jeb “neizzūdoša 
vieta”. Sitaji kļuva par Ceturtās Pamata Rases ceturtās un septītās apakšrasu tiešajiem pēctečiem. Tas ir, 
par SITAJIEM kļuva bijušie TURĀŅU APAKŠRASES pārstāvji, kuriem bija dzeltena ādas krāsa. Taču, ja 
turāņu apakšrase un viņas pēcteči pārstāvēja evolūcijas lejupejošo plūsmu, tad sitaji kļuva spilgti 
augšupejošās Dzīvības plūsmas pārstāvji. Sitajas zemes teritorijā sāka aktīvi inkarnēties un attīstīties 
uzreiz vairāku trešās dimensijas pasauļu pārstāvji. Turklāt atšķirībā no izafriem, sitaji kļuva ne tikai un ne 
tik daudz par zemkopjiem, cik par lopkopjiem. Viņi barībā lietoja gaļu, un viņiem bija iemaņas šaušanā ar 
loku. Sitaji ātri iemācījās pārvaldīt dažus primitīvus ieroču veidus. Galvenokārt sitaji bija mežu vai kalnu 
iedzīvotāji. 

Par trešo Ziemeļu puslodes evolūcijas centru kļuva salas mūsdienu Eiropas teritorijā, tā kā pati Eiropa kā 
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Eirāzijas kontinenta daļa toreiz vēl neeksistēja. Šeit izpaudās tie, kurus mēs nosaucām par AKADIEŠIEM, 
Ceturtās Pamata rases sestās apakšrases pārstāvjiem. Viņu pamata Genomu arī varēja apzīmēt ar kodu 
“003”. Bijušie akadieši arī kļuva par cilvēces augšupejošā atzarojuma pārstāvjiem. Akadiešu pēcteči ar 
laiku iedzīvojās teritorijā, kuru mēs nosauksim par FINOGORU Zemi. Finogori kļuva par teicamiem 
jūrasbraucējiem. Viņu dzīve bija cieši saistīta ar jūras zveju. Viņi pārtikā nelietoja dzīvnieku gaļu, deva 
priekšroku zivīm un dažādiem jūras produktiem. Taču prata nodarboties arī ar zemkopību. Finagoru 
galvaspilsēta atradās uz lielas salas, kura atradās mūsdienu Zviedrijas teritorijā. Liela finogoru osta un 
vadošā apdzīvotā vieta saucās ROSSINDOM (РОССИНДОМ). Sakne “ross” jau aktīvi tika izmantota 
runā un tajā laikā apzīmēja “Krastu, sauszemes daļu”. Vārds “Dom” pēc leksiskās nozīmes pilnīgi korelē 
ar mūsdienu nozīmi: “Mājas, Dzimtene”. Vārda daļu “In” var tulkot kā prievārdu “iekš”. Tāpēc 
ROSSINDOM – tas ir “Krasts dzimtajā Zemā”, “Mājas Dzimtenē”. Pats vārds “FIN” nozīmēja “salas 
iedzīvotājs”, bet “GOR” – “dzīvojošs”. Tādejādi, Finagorus apzīmēja kā saliniekus, salu iemītniekus – 
atšķirībā no izafriem un sitajiem, kuri bija kontinentu iedzīvotāji. 

Ceturtais Ziemeļu puslodes evolūcijas centrs – HORAJONIJA kļuva īpašs. Viņš izveidojās ne uzreiz. Viņa 
tapšana noritēja uz salām, kur agrāk mitinājās lanti, bet vēl agrāk – Senākās Atlantīdas pārstāvji. Uz 
šejieni no Āfrikas ziemeļiem pārcēlās izafru garīgie vedēji. Neskatoties uz to, ka horajonieši dzīvoja 
Ziemeļu puslodē, viņi bija cilvēces lejupejošā atzarojuma pārstāvji. Viņi izveidoja augstu attīstītu rasi, kura 
saglabāja saikni ar Garīgo pasauli. Horajoniešiem bija lielas zināšanas par pasaules iekārtojumu, viņi 
aktīvi attīstīja savas Gaismas Meistaru spējas. Viņi palika Saules Mācības nesēji, īstenojot ciešus 
sakarus ar Oriona civilizāciju pārstāvjiem. 

Tātad vēlreiz apzīmēsim Ziemeļu puslodes četrus evolūcijas centrus. 

1. IZAFRU ZEME. Cilvēces augšupejošā atzarojuma pārstāvji. Cilvēku, kuri atnāca no centra “RAMTAM”, 
pēcteči. 

2. ZEME SITAJA. Cilvēces augšupejošā atzarojuma pārstāvji. Ceturtās Pamata Rases ceturtās un 
septītās apakšrasu pēcteči. 

3. FINOGORU ZEME. Cilvēces augšupejošā atzarojuma pārstāvji. Akadiešu – Ceturtās Pamata Rases 
sestās apakšrases pārstāvji. 

4. ZEME HORAJONIJA. Cilvēces lejupejošā atzarojuma pārstāvji. Augsti garīgu cilvēku, atnākušu no 
centra “RAMTAN”, pēcteči. 

Turklāt eksistēja vēl divi cilvēces evolūcijas centri Zemes Dienvidu puslodē. Atzīmēsim tos kā piekto un 
sesto centru. 

5. ZEME HELIĀNIJA. Cilvēces lejupejošā atzarojuma pārstāvji. Lantu un hiperboreju pēcteči. 

6. ZEME ANTĀLIJA. Cilvēces lejupejošā atzarojuma pārstāvji. Izceļotāji no centra “RAMTAN”. 

Tieši šo sešu centru cilvēce noteica Piektās Rases attīstību viņas eksistēšanas otrajā etapā. Par galveno 
ārējo faktoru, kurš ietekmēja tā laika cilvēces attīstību, kļuva smaguma spēka starpība planētas Ziemeļu 
un Dienvidu puslodēs. Aiz šiem ārējiem faktoriem slēpās daudzi iekšējie virzošie spēki. Varētu likties, ka 
gravitācija raksturo pasaules ārējos, fiziskos parametrus. Taču patiesībā ar to ir saistīti daudzi iekšēji 
procesi. Vispirms smaguma spēka palielināšanās tiešā veidā ir saistīta ar matērijas vibrāciju līmeņa 
pazemināšanos. Ziemeļu puslodē pirms 370 tūkstošiem gadu sākas smaguma spēka palielināšanās, 
vibrāciju līmeņa pazemināšanās procesi. Šiem procesiem bija diezgan intensīvs raksturs. Bet, lūk, 
Dienvidu puslodē smaguma spēks un matērijas vibrāciju līmenis ilgstoši palika nemainīgs. Kā kas tāds 
varēja iznākt? Lieta tā, ka Zemes sakrālajā telpā uz to laiku eksistēja trīs gravitācijas centri, trīs 
Gravitācijas Kodoli, kuri noteica smaguma spēku uz planētas. Pirmais Gravitācijas Kodols noteica 
Ziemeļu puslodes smaguma spēku, otrais - Dienvidu puslodes smaguma spēku. Trešais Gravitācijas 
Kodols bija Gravitācijas Glabātuves centrs, kuru varētu izmantot nākotnē – tiem vai citiem evolūcijas 
mērķiem. Heliāņi un antālieši aktīvi piedalījās Zemes evolūcijas procesos. Tajā skaitā viņi aktīvi piedalījās 
Ziemeļu puslodes smaguma spēka paaugstināšanā, palielināja šīs puslodes matērijas blīvumu. Tādejādi, 
Ziemeļu puslodes pasaule visai strauji mainījās. Kamēr pa to laiku Dienvidu puslodes dzīve palika 
gandrīz nemainīga. 
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Smaguma spēka palielināšanās smalkajā plānā izpaužas kā dvēseļu šķiršanās process. Civilizācijām, 
kuras eksistēja uz Zemes līdz tam, bija diezgan augsts Garīgās Vienotības līmenis, viņām bija kopīgi 
mērķi, kopīgi uzskati, kopīga pasaules sapratne. Sitaju, izafru un finogoru civilizācijas jau bija zaudējušas 
to vienotību, kura piemita viņu senčiem. Sākas aktīva dalīšanās dzimtās, ģimeņu klanos. Pakāpeniski 
starp dzimtām, viņu galvām sākās pretrunas, bet vēlāk – konflikti, kuri veda pie pirmajām kara 
sadursmēm. Tieši cilvēces Piektās Rases otrajā etapā parādījās tādas parādības, kā karš, vardarbība un 
slepkavošana. Neapšaubāmi, tas bija saistīts ar to, ka uz šo pasauli atnāca Dvēseles, kuras ilgu laiku 
gāja uzkāpšanas ceļu, dzīvojot pasaulēs, praktiski pilnībā atdalītās no Dievišķā Sākuma. Izvēles brīvība 
šīm Dvēselēm bija piešķirta sākotnēji. Un šīs Dvēseles sākotnēji izteica savu gribu apgūt blīvo matēriju, 
zinot, ka tas būs saistīts ar atmiņas zudumu par savu sākotnējo Dievišķo Būtību. Taču bija arī vēl viens 
cēlonis tam, ka sākas kari un konflikti. Dvēseles, kuras bija apvienotas vienā civilizācijā, atnāca uz 
planētu no dažādu galaktiku, dažādu Visuma stūrīšu ļoti dažādām pasaulēm. Un šīs pasaules ir tik 
dažādas, ka Dvēseles agrāk NEKĀDI NEVARĒJA MIJIEDARBOTIES SAVĀ STARPĀ. Konflikti bija 
sākums lai arī īpašai, bet tomēr mijiedarbībai, startam vienotības sasniegšanas ceļā. Zemes vēsture 
dziļajā līmenī – tas ir Visuma vēstures turpinājums. Tajā ir iekļauta daudzu Visuma civilizāciju, pasauļu 
vēsture. Zemes vēsture tiks izzināta ļoti, ļoti ilgi. Savā laikā cilvēce apstāsies uz Lielas Izvēles sliekšņa, 
tāpēc ka apzināsies savas pagātnes grandiozitāti. Nākotnē cilvēce nespēs izdarīt šo Lielo Izvēli, kamēr 
tūkstošiem cilvēces vēstures pētnieku neizsekos visus Visuma Pavedienus, no kuriem austs Cilvēces 
Vēstures Audekls. Un, lūk, tad, kad būs skaidra kopīgā aina, cilvēce veiks savu Lielo Izvēli. Un šī izvēle 
balstīsies uz Zemes vēstures, tās likumu un mērķu precīzu zināšanu. 

Tātad cilvēku starpā sākās konflikti un kari. Sākumā tie bija kari starp klaniem un starp dzimtām, kurās 
piedalījās augšupejošās Dzīvības plūsmas pārstāvji. Kari uzliesmoja teritorijās, kuras aizņēma izafri, sitaji 
un finogori. Protams, kari nenotika teritorijās, kur dzīvoja horajonieši, heliāņi un antālieši, par cik 
lejupejošās Dzīvības plūsmas pārstāvji bija augstu attīstītas Dvēseles, atnākušas uz šo pasauli svarīgu 
evolūcijas uzdevumu pildīšanai. Pirmās militārās sadursmes var saukt par brāļu kariem. Taču vēlāk sāka 
notikt militāri konflikti starp finogoriem un sitajiem, kā arī starp izafriem un sitajiem. Dienvidu puslodē 
finogori, izafri un sitaji nevarēja nokļūt vairāku iemeslu dēļ. Galvenais iemesls bija, ka viņus biedēja 
mainīgais smaguma spēks. Turklāt viņiem pagaidām bija grūti veikt ilgstošus ceļojumus no tehniskā 
nodrošinājuma redzes viedokļa. Ir svarīgi arī atzīmēt, ka tajos laikos eksistēja cilvēku dziļa magnētiska 
piesaiste savai teritorijai, kura neļāva tautām migrēt. 

Tieši tāpēc cilvēces augšupejošā atzarojuma pārstāvji nekontaktējās ar lejupejošās Dzīvības plūsmas 
pārstāvjiem. Pat horajonieši, kuri dzīvoja Ziemeļu puslodē, ļoti ilgi bija izolēti no finogoriem, izafriem un 
sitajiem. Taču visu sešu evolūcijas centru iemītnieki tajā pašā laikā bija PIEKTĀS PAMATA RASES 
PĀRSTĀVJI. Kas viņus apvienoja kā Rasi? Pirmkārt, viņiem visiem piemita sākotnējais Zemes Genoms, 
kurš uz to laiku jau bija nogājis diezgan lielu evolūciju. Otrkārt, formējās jauns Genoms, kurš apvienoja 
augšupejošās un lejupejošās Dzīvības plūsmu ģenētiskās struktūras. Šis pats Genoms turpināja Zemes 
cilvēces apvienošanu ar zvaigžņu Genomiem – Galaktisko, Starpgalaktisko, Starpvisumu. Tāda Genoma, 
kāds tika radīts Piektās Rases eksistēšanas otrajā etapā, nebija nevienai no četrām Pamata Rasēm. 
Neskatoties uz to, ka fizisku kontaktu starp augšupejošajiem un lejupejošajiem cilvēkiem nebija, Piektās 
Rases Vienotā Genoma formēšanās tomēr notika. Šis process realizējās, pateicoties tam, ka aktīvi 
darbojās viļņu, daudzdimensionālā Ģenētika. Piektās Rases Vienotais Genoms formējās kā 
daudzdimensionāla enerģētiskās informācijas pakete. Zemes sakrālajās telpās notika cilvēces 
daudzdimensionālā Ģenētiskā Kodola bagātināšanās, tajā skaitā – jūsu ceturtās dimensijas cilvēces 
Ģenētiskā Kodola bagātināšanās. Katrā evolūcijas centru teritorijā darbojās savi magnētiskie spēki, kuri 
virzīja viļņu ģenētiku uz nepieciešamajām sakrālajām telpām. Šajās sakrālajās telpās formējās vienots 
Ģenētisks enerģētiskās informācijas materiāls, kurš kalpoja kā cilvēces Piektās Rases tālākās attīstības 
pamats. 

Arī gravitācija kalpoja kā daudzdimensionālās ģenētikas nesēja. Atšķirīgi smaguma spēki planētas 
dažādās teritorijās ļāva Ģenētiskajos Kodolos ienest dažādu ģenētisko enerģētisko informāciju. Īpašu 
lomu kopradīšanā ar gravitācijas spēkiem spēlēja Horajonijas civilizācija. Horajoniešiem bija piekritis ne 
pārāk viegls uzdevums. Pēc būtības viņi, lejupejošā atzarojuma pārstāvji, dzīvoja vienādos gravitācijas 
apstākļos ar augšupejošās Dzīvības plūsmas pārstāvjiem. Un tas, ticiet, bija ļoti grūti. Tāpēc ka viņu 
Daudzdimensionālo Ķermeņu Komplekss vēl nebija pilnībā piemērots tamlīdzīgiem gravitācijas 
apstākļiem. Horajonieši kļuva par to evolūcijas centru, kurš vislielākajā mērā formēja nākotnes cilvēces 
Piektās Rases ģenētiku. Antāliešu galvenais uzdevums bija saglabāt un ienest cilvēces Ģenētiskajā 
Kodolā Starpvisumu Genomu. Heliāņi Ģenētiskajā Kodolā ienesa Galaktiskā un Starpgalaktiskā Genoma 
ģenētiku. Bet Horajonieši formēja ģenētiskās struktūras, kuras visu atšķirīgo Piektās Rases ģenētiku 
apvienoja vienā veselā. Turklāt viņi prasmīgi strādāja ar Ziemeļu un Dienvidu pusložu gravitāciju. Šis 
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horajoniešu jaunrades virziens ir jāatzīmē īpaši. 

Horajonieši aktīvi piedalījās darbā ar diviem planētas Gravitācijas centriem. Pirmkārt, viņi palīdzēja radīt 
gravitāciju tajā centrā, kurš atbildēja par smagumu spēku Zemes Ziemeļu puslodē. Otrkārt, formēja 
Gravitācijas Kodolu, kurš kļuva par īpašu Glabātuvi nākotnes gravitācijai. Horajoniešos iemiesojās 
Gaismas Būtības, kurām bija pieredze darbā ar gravitāciju. Horajonija kļuva gluži kā gravitācijas 
ražošanas “fabrika”. Horajonieši radīja speciālas struktūras smalkajā plānā, parādot sevi kā spilgtus, 
unikālus astro-mentālus Radītājus. Turklāt kopā ar antāliešiem viņi Dienvidu puslodē radīja arī kādus 
materiālus kompleksus, kuri veicināja planētas evolūciju. Tajā skaitā kopā ar antāliešiem un heliāņiem 
radīja ne mazums  

piramidālu kompleksu, kuri sāka aktīvi piedalīties apmaiņā ar enerģētisko informāciju planētas iekšienē, 
kā arī globālā apmaiņā ar enerģētisko informāciju starp Zemi un Kosmosu. 

Horajonieši turpināja sava Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa radīšanu. Tajā skaitā viņi ievērojami 
pilnveidoja savu fizisko ķermeni. Pirms 342 tūkstošiem gadu smaguma spēks sasniedza maksimālos 
parametrus, kādi vien bija iespējami tajā evolūcijas momentā. Horajonieši pietiekami komfortabli spēja 
eksistēt jaunajos gravitācijas apstākļos. Turklāt viņi aktīvi sadarbojās ar telpu-laiku un pilnībā ieguva to 
meistarību, kura mūsdienu pasaulē ir apzīmēta ar vārdu “teleportācija”. Meistarības iegūšana 
teleportācijā horajoniešiem ļāva sākt aktīvus kontaktus ar saviem bijušajiem ciltsbrāļiem – izafriem. Uz to 
laiku, par kuru stāstām, starp horajoniešiem un izafriem vairs praktiski nebija nekā kopīga – izņemot 
vienotu dziļo ģenētiku, iegūtu pirms daudziem tūkstošiem gadu centrā “RAMTAN”. Izafri, tāpat kā sitaji un 
finogori bija pārvērtušies karojošā nācijā. Augšupejošā nozarojuma pārstāvju vairākumam dvēselēs bija 
iemitinājusies agresija. Horajonieši, kuri prata teleportēties un kuriem bija citas gaismas meistarības 
iemaņas, augšupejošā nozarojuma pārstāvju vidē parādījās kā dievi, satriecot iztēli cilvēkiem, kuri stāvēja 
uz zemākas evolucionārās attīstības pakāpes. Tika iztērēts ne mazums pūļu, lai izbeigtu karus un ķildas 
starp izafriem, sitajiem un finogoriem. Pēc tam augšupejošā nozarojuma pārstāvju vidū sāka izplatīties 
Gaismas Mācība – par pasaules-ēku, par Dievu-Radītāju, par nemirstību un visa esošā Vienotību. Turklāt 
horajonieši izafriem, sitajiem un finogoriem mācīja dažas jaunas ēku un būvju celtniecības tehnoloģijas. 
Uz jaunu līmeni pacēlās zemkopība, parādījās jauni amati, līdz tam brīdim augšupejošā nozarojuma 
pārstāvjiem nepazīstami. 

Pirms 334 tūkstošiem gadu notika svarīgs notikums planētas evolūcijā un Piektās Rases formēšanā viņas 
eksistēšanas otrajā etapā. Zemes Ziemeļu un Dienvidu pusložu smaguma spēks sāka izlīdzināties. 
Turklāt Dienvidu puslodes smaguma spēks auga straujos tempos. Bet Dienvidu puslodes smaguma 
spēks sāka samazināties – tiesa, diezgan lēni. Četrsimt gadus pēc tam, kad smaguma spēks Dienvidu 
puslodē sāka strauji pieaugt, heliāņi un antālieši sāka pamest šo pasauli. Sākās heliāņu un antāliešu 
masveida Augšupcelšanās uz piekto dimensiju. Turklāt heliāņi augšupcēlās uz to pasauli, kur mēs 
apzīmējam kā IEKŠPLANĒTAS PASAULI. Bet antālieši pārgāja uz Zemes ārējām pasaulēm. Par 
iekšplanētas pasaulēm jūs varat zināt no Telosa vēstures. Var teikt, ka šīs pasaules telpiski atrodas jūsu 
četrdimensiju geoīda (Zemeslodes) iekšienē. Atbilstoši, ārējās pasaules telpiski atrodas ārpus viņa. Tas ir 
visai nosacīts dalījums. Taču tajā pašā laikā pasauļu teritoriālais izvietojums attiecībā pret četrdimensiju 
Zemeslodi spēlē svarīgu lomu jūsu mijiedarbībā ar šīm pasaulēm. Un par to mēs jums pastāstīsim vēlāk. 

Kolektīvo augšupcelšanos heliāņi un antālieši īstenoja kopā ar saviem fiziskajiem ķermeņiem. Divu 
tūkstošu gadu laikā divu civilizāciju pārstāvji pilnībā pameta šo pasauli. Pirms 332 tūkstošiem gadu 
Heliānija un Antālija pārstāja eksistēt. Pēc lejupejošās Dzīvības plūsmas pārstāvju augšupcelšanās 
smaguma spēka palielināšanās process Dienvidu puslodē turpinājās aktīvāk. 3 tūkstošu gadu laikā 
Zemes Dienvidu puslode bija neapdzīvota. Pa šo laiku Dienvidu puslodes smaguma spēks nolīdzinājās ar 
Ziemeļu puslodes smaguma spēku. 

Pirms 329 tūkstošiem gadu beidzās cilvēces Piektās Rases eksistēšanas otrais etaps. Uz šo momentu 
apdzīvota palika tikai planētas Ziemeļu puslode, kur dzīvoja izafru, sitaju, finogoru un horajoniešu pēcteči. 
Horajonieši kā lejupejošā atzarojuma pārstāvji turpināja dzīvot nošķirti, parādot sevi kā augstu attīstītas 
civilizācijas paraugu. Taču viņu ietekme uz izafru, sitaju un finogoru pēctečiem pieauga daudzkārtīgi. 
Pagājušo tūkstošgažu laikā ar augšupejošās Dzīvības plūsmas pārstāvjiem bija notikušas ievērojamas 
pārmaiņas. Izafri, sitaji un finogori savā starpā sajaucās, izveidojot vienotu civilizāciju. Starp viņiem 
iestājās miers. Gaismas Mācība deva savus augļus. Aktīvi attīstījās ne tikai amati, bet arī kultūra, māksla. 
Par bijušajiem kariem un barbarismu atgādināja tikai folkloras jaunrade. Izafri, sitaji un finogori savā 
starpā aktīvi krustojās. Dzima jauna civilizācija, jauna zeme. Cilvēki savu jauno zemi sāka dēvēt par 
LUMĀNIJU. Lumānijas parādīšanās pēc būtības iezīmēja jauna, cilvēces Piektās Rases eksistēšanas un 
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attīstības TREŠĀ ETAPA, sākumu. 

Likumīgs ir jautājums: vai Piektās Rases attīstības otrajā etapā eksistēja citas civilizācijas – bez tām, 
kuras dzīvoja sešos evolūcijas centros? Mana atbilde var pārsteigt jūs daudzus. Jā, dzīvoja. Šī perioda 
laikā uz Zemes viesojās daudzas civilizācijas – kā no Zemes smalkajām pasaulēm, tā arī no dažādiem 
Visuma stūrīšiem. Taču šīs civilizācijas NEVAR SAUKT PAR ZEMES CILVĒKIEM, Zems cilvēces 
pārstāvjiem. Tāpēc mēs stāstu par šīm civilizācijām atstājam aiz šī vēstījuma ietvariem. Jo mūsu 
uzdevums taču ir izsekot planētas Zeme cilvēces Rases attīstības galvenajam ceļam. Un mēs tupināsim 
mūsu vēstījumu, sākumā pavēstot apbrīnojami un traģisko Lumānijas vēsturi. 

TURPINĀJUMS SEKOS 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2015., 2. numurs. 

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/ 

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru 

Tulkoja Jānis Oppe 

 

10. VLADIMIRS KOSTINS.  

GAISMAS PILSĒTA VIRS SUNGIRAS 

 

Vladimirs Kostins, Krievija 
Sākumu Sungiras vēsturei lasiet V.Kostina rakstā "Ko pastāstīja Sungira", Žurnāls "Mirovoi Čenneling: 
Duhovnije soobščeņija" Nr 5(17) 2014. 
(Latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/ko_psatastija_sungir/2015-05-18-1464 ) 
 
Negaidīti pienāca doma: jābrauc uz Sungiru. Nākošajā dienā es grasījos braukt uz Vladimiru, lai 
nopirktu produktus un Jaungada dāvanas. Bet Sungiras apmeklējums tika plānots uz vēlāku laiku - lai 
sapulcinātu grupu un vadītu tur meditāciju. Taču Sungira aicināja mani vienu. Tātad, jābrauc. 
Pieturējās sals, naktī aukstums līdz mīnus 23. Atbraucot Vladimirā un pilsētas autobusā, nokļūstot līdz 
pieturai "Sungira", es, aukstumā drebinoties, gāju pa ceļu, kas sākumā ved starp garāžām, bet pēc tam 
iziet uz sungiras izrakumiem. Lauks izskatījās dievišķi balts. Vasarnīcu sezona beigusies, bet 
vasarnieku mašīnas nevagoja lauku. Es gāju pa neskarta sniega baltumu līdz laukuma centram un 
apstājos netālu no izrakumiem. 
Vienam meditēt vienmēr grūti, taču jau tuvojoties Sungirai, manā apziņā notika kaut kāda 
sakustēšanās. Un, stāvot laukuma centrā, nesteidzoties meditēt, es redzēju kā telpa virs Sungiras sāk 
mainīties. Tur parādījās mirdzošas, zeltītas ugunis un drīz manā priekšā parādījās Gaismas Pilsētas 
apveidi. Un pilsēta nonāca pat ne no augšienes, kā tas parasti mēdz būt, bet vienkārši izauga uz 
zemes. Mirdzums pastiprinājās un es sāku Gaismas Pilsētā pamanīt zeltītus cilvēku apveidus, kuri 
gāja man garām. Mūsu pasaules tik ļoti satuvinājās, ka arī es varēju gaismas ķermenī ieiet pilsētā un 
pa to pastaigāties, aplūkojot neskaidrās celtņu kontūras. 
Redzējums drīz izgaisa, un es izrādījos atkal viens tīrā laukā. Man kļuva skaidrs, ka Sungiras zeme, 
tiešām svēta, šeit atrodas sakaru portāls ar piekto dimensiju. 
Izejot no Sungiras lauka, es šķērsoju trasi, lai pastrādātu ar austrumu virziena telpu, par kuru bieži 
atgādināja Melisa, un kur plānojās radīt Garīgi-Ekoloģiskās Civilizācijas Saudzējamo zonu. Vienā vietā, 
birzītē pie ceļa, bija izcirsta stiga, un kad es tur iegāju, manā priekšā pavērās sungiras ielejas 
panorāma. Pa labi izkārtojās Bogoļubovas vienstāvu mājas, pa kreisi - Vladimiras celtnes, bet tālāk 
priekšā pavērās praktiski neapdzīvota telpa. 
Es pacēlu rokas, lai sajustu telpas enerģiju. Taču tā neatsaucās. Telpa vēl gulēja. Un es izlēmu, ka ar 
šo telpu jāpastrādā grupā. Ar to mana sazināšanās ar Sungiru beidzās un es, veicis iepirkšanos, 
atgriezos mājās. 
Tuvojās jaungada nakts, taču noskaņojums bija nomācošs. Mani plosīja, šķietami, nesavienojamas 
enerģijas. Es, kopā ar savu komandu, darbojos Lemūriešu Kriestālu aktivācijā un šādā darbā 
jāiedziļinās ar visu dvēseli. Bet šeit nu izvirzījās Sungiras tēma, priekš kuras darba arī jāatdodas 
pilnībā. Pie tam, savas iestrādes par Sungiru, es gribēju atdot mūsu apmetnes iedzīvotāju un visu 
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anastasijiešu kustības dalībnieku izlasīšanai. Taču enerģijas šeit citas. Ne visiem būs skaidrs tas par 
ko es rakstu, bet citi vispār pret to var izturēties negatīvi. Šīs telpiskās enerģijas ieplūda manī, izraisot 
fiziskas sāpes. 
Kā risināt izvirzīto uzdevumu? Intuitīvi es sapratu ka jābūt apkopojošam punktam, kas apvienos 
nesavienojamos virzienus vienā veselumā. Bet kur tas sakopošanas punkts. Mana apziņa negaidīti 
pacēlās augšup, smalkajā plānā. Un tur es ieraudzīju mūsu Dzimtā ciema visu iedzīvotāju Augstākos 
"Es". Mūsu augstākie aspekti tur jau savienojās Vienā Kolektīvā gaismas Būtnē, vienā organismā. Viņi 
brīnišķīgi informēti/zinoši par to darbu, kuru es risinu un visādi atbalsta to. Ja cilvēku ego-apvalki var 
izrādīt pretestību, tad viņu Augstākie "Es" uz viņiem izrādīs nomierinošu ietekmi. Es tiešām redzēju, kā 
Augstākie "Es" noņēma no manis mokošās poblēmas. 
"Brīnišķīgi! - sajūsminājos es, - jautājumā par Sungiru jāsadarbojas ar Augstākajiem "Es". Šeit mēs 
vienoti un uzmanību ego-apvalku reakcijai, nepievērst". 
Viena problēma bija daļēji atrisināta. Taču tūliņ radās cita. Augšupcelšanas process - smalks, intīms 
jautājums, kur domām dalīties var tikai ar cilvēkiem to saprotošiem. Taču nevar to nolikt plašas, 
nezinošu cilvēku auditorijas priekšā. Darbs ar Sungiru prasīja plašas auditorijas piesaistīšanu, bet šeit 
dažādas enerģijas, līdz pat zemām vibrācijām. Kā atrast risinājumu? 
Man gribējās Jauno Gadu pavadīt "cilvēciski" un nosēdēt līdz atvēlētiem pulksten 12-iem, bet pēc tam 
doties gulēt. Taču negaidīti man uznāca tāds smagums un miegainība, ka pacietība neizturēja... Un es, 
novēlot visai cilvēcei patīkamu jaungada nakti, saklāju gultu un, iekārtojies zem siltas segas, tūliņ 
iegrimu ciešā miegā. 
Taču pēc pusnakts ar mani sāka kaut kas notikt. Ķermeni .../корёжило ?/ un lauza. Acīmredzot, notika 
transformācija. Pēc tam redzēju sapni, kurā caur galvu uz āru izgāja maza bumbiņa vai atoms. Un tas 
manī radīja atvieglojuma ieelpu. Notika!!! Un tālāk jau es gulēju kā nevainīgs mazulis. 
No rīta pamodos atsvaidzis. Tās problēmas, kas mani mocīja vakar, precīzāk, pagājušajā gadā, 
aizgāja. Es sajutu iekšēju mierinājumu. Pirmo jaungada dienu pavadīju meditācijās. Bet nākošās 
dienas rītā, kad mans stāvoklis pilnīgi nostabilizējās, izlēmu palasīt Žurnālu "Mirovoi Čenneling" 
2014.gada Nr 6(18). Daļu rakstu es jau biju izlasījis, bet tagad izlēmu izlasīt pārējos. Un šī žurnāla pats 
pirmais raksts "Dievišķās Evolūcijas Laboratorija" 
{Latviskojums: http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskas_evolucijas_laboratorija/2015-03-08-1391 } 
izraisīja vētrainu emociju uzliesmojumu. Šeit bija tas, ko es tik mokoši meklēju pēdājās dienās. 
Rakstā ir runa par pašaugšupcelšanos. Priekš tā, lai īstenotu augšupcelšanos, nepieciešams veikt 
divas operācijas. 
1. Caur tīru nodomu radīt daudzdimensionālo ķermeņu kompleksu. 
2. Ievietot šajā kompleksā Dievišķo fraktālu ar nosaukumu "Antahara". Un es tūliņ izteicu šos 
nodomus. 
"Es izsaku tīru nodomu Daudzlīmeņu Ķermeņu Kompleksa izpaušanai manā realitātē 
pašaugšupcelšanās īstenošanai. 
Es izsaku tīru nodomu Dievišķā fraktāla ANTAHARA aktivizēšanai manā Daudzlīmeņu Ķemeņu 
Kompleksā". 
Cik viss vienkārši! Vārds fraktāls nozīmē "līdzība". Dievišķais fraktāls - tā Dieva daļiņa. Mēs zinām, ka 
Dievs visā un viss Dievā. Dievs vienlaicīgi eksistē bezgalīgi daudzās pasaulēs un dimensijās. Un 
augšupcelšana - tas ne ārējais, bet iekšējais process. Jāsavienojas ar Dieva Punktu - Antahara tava 
"Es" iekšienē un tu iemanto spējas izpausties jebkurās pasaulēs un dimensijās. Šo punktu taču man 
jau agrāk parādīja kristāls Monotrons. Tagad es uzzināju viņa nosaukumu un darba paņēmu ar viņu. 
Pēc kāda brīža es sēdos meditēt un ieraudzīju, kā manī veidojās vienots Daudzdimensionāko 
Ķermeņu Komplekss. Zinot tālāko ceremoniju, es pieaicināju Dievišķo fraktālu Antahara un tūliņ 
ieraudzīju, kā ķermeņu kompleksā sirdsčakras līmenī iemirdzējās žilbinoši balta zvaigznīte. Fraktāls 
Antahara aktualizējās manī. Es iegāju šajā zvaigznītē ar savu apziņu un ieraudzīju kā ap fizisko 
ķermeni izveidojās Daudzdimensionālu Ķermeņu Komplekss. Es kļuvu DAUDZDIMENSIONĀLA būtne. 
Man tūliņ kļuva saprotami iepriekšējo moku cēloņi. Es centos savienot dažādus vizienus ar linearo 
paņēmienu, bet tas bezjēdzīgi. Bet tagad ar apziņu atrodoties fraktālā Antahara, es redzēju kā dažādie 
virzieni apvienojas ap fraktālu un ne tikai netraucē, bet vēl stimulē viens otru. Es iemantoju spēju 
strādāt uzreiz vairākos virzienos. Gan Lemūriešu kristālu aktivizēšanas komandā, gan pie Sungiras 
tāmas un pie tam, atklāt šo tēmu plašai sabiedrībai un arī nodarboties ar personīgo augšupcelšanos. 
Viens otram netraucē, pat otrādi, stimulē. Darba ražīgums daudzdimensionalitātē tūliņ palielinājās par 
četrsimt procentiem, bez pārpūlēšanās darbā. Tur daudzdimensionalitātes spēks. 
"Brīnišķīgi!! - sajūsminājos es. Savas zemes problēmas es atrisināju., bet kā šis daudzdimensionālais 
instruments strādās jautājumā augšupcelšanai citās dimensijās, teiksim, meilasu pasaulē?" 
Un es vērsos pie savas Antaharas ar lūgumu pārvietot mani meilasu dimensijā. Lūgums tika izpildīts, 
praktiski, mirklīgi. Es izrādījos pie smalkas, caurspīdīgas plēves, aiz kuras bija redzama cita pasaule. 
Un tajā pasaulē miglaini bija redzami cilvēki, koki. Aizsegs starp pasaulēm izsmalcinājās/истончилась 
līdz plānai, puscaurspīdīgai plēvei. Es centos ieiet viņu pasaulē, taču sapratu, ka vēl neesmu gatavs. 
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Tur bija cits telpas-laika kontinuums un es nezināju kā tajā iekārtoties. Jāturpina darbs ar sevi - 
jāaklimatizējas sfēriskā laikā, jārada pastāvīgi darbojošies pārejas portāls, jāapgūst prāniskā 
barošanās.Es atrados pašaugsupcelšanās sākuma punktā, vēl jāiziet vesels apmācības etaps. 
Bet šos neatrisinātos jautājumus mēs tieši risinām caur Lemūriešu Kristālu aktivāciju. Tātad, jo 
nopietnāk un atbildīgāk izturēšos pret Kristālu aktivācijas darbu, jo ātrāk man atklāsies ceļš uz meilasu 
dimensiju. Un šeit viens virziens stimulē otru. Un man radās jauns mīlestības un pateicības 
uzliesmojums uz Melisu - par to, ka viņa negaidīti iebrāzās manā dzīvē. Ja ne viņa, ja ne Sungiras 
tēma, tad es, droši vien, paietu garām savai Antaharai un, kā iepriekš, atrastos līnijlaikā. Bet tagad es 
redzēju, ka pašaugšupcelšana reāla, un visi procesi, nonākoši manī, ietilpinās vienā notī, vienā 
augšupcelšanas dziesmā. 
Pēc kāda laika saņemu vēstuli no Asi. 
---------------- 
"Sungiras zemes aizstāvībai. 
01.01.2015. Uzcelt kristāla templi uz Sungiri zemes ļoti vienkārši. Un es jums tur palīdzēšu. 
Sākumā izsakiet tīru nodomu, bet pēc tam no kristāla celiet augstu templi, uz tā virsotnes 
uzlieciet baznīcas kupolu no kristāla un izsakiet: "Stāvi, templi, mūžīgi, nesot savu aizsardzību 
un mīlestību visai sungirai! Āmen!" un tur tūliņ ienesiet savas mīlestības starus un virziet tos uz 
visām pusēm! 
Izmainot savu domāšanu uz pozitīvumu, jūs iegūsiet panākumus visā. 
Loti lūdzu, katru no jums, katru dienu pievienot šim templim sava nodoma vēstījumu: "Uz 
Sungiri svētās zemes radām Garīgo - Ekoloģiskās Civilizācijas Saudzējamo zonu!" 
Ejiet un mirdziet ar savas Mīlestības Gaismu, un īstenosies viss, ko vēlēsieties! 
Āmen. 
Meitene no Sungiras". 
--------------- 
Melisa piedāvā vadīt nelielu meditāciju un katru dienu izteikt tīru nodomu Garīgi-Ekoloģiskas 
Civilizācijas Saudzējamas zonas radīšanai. Pēdējais mani iepriecina. Es vispār no rītiem vienmēr 
izsaku vēlējumus un slavinājumus mūsu pasaulei un dabai. Tagad pie tā jāpievieno Sungira. 
Un es, lai nenoliktu lietu ilgajā lādē, izlemju šo nodomu izteikt tūliņ. Paceļu rokas ar plaukstām uz 
augšu, ievelku elpu un... izrunāju citu: 
- Es izsaku tīru nodomu Sungiras Gara modināšanai! 
Purinu galvu, lai atbrīvotos no uzmātības, atkal paceļu rokas ar plaukstām uz augšu, ievelku elpu un... 
atkal izrunāju: 
- Es izsaku tīru nodomu Sungiras Gara modināšanai! 
- Kas noticis? - es nesaprotu. 
Un tur manī iebrāžas informācijas straume. Priekš tā, lai aktivizētu Saudzējamo zonu, vispirms vajag 
aktivizēt Sungiras Garu. Tādēļ ka Saudzējamās zonas bāzes pamats ir Sungiras Gars. Tieši Viņš radīs 
šo zonu. Sungiras Gars sāks izvēlēties sev vajadzīgos cilvēkus, kuri sāks apdzīvot šīs zemes, 
atdzīvinās hiperborejiskās zināšanas, nodibinās sakarus starp dimensijām. Visas atslēgas 
Saudzējamās zonas atjaunošanai atrodas pie Sungiras Gara. Un katrā, kurš izteiks nodomu un 
uzaicinās Sungiras Garu savā sirdī, sāks atklāties jaunas zināšanas un iespējas. Sungiras ielejas 
zemju apgūšana jāsāk ar Sungiras Gara uzaicināšanu savā sakrālajā sirdī. 
Mani ieinteresēja: bet ko ar sevi pārstāv Sungiras Gars? Kur viņa spēks un kādas iespējas? Un man 
sāka atklāties šīs zināšanas. Sungiras Gars, viens no senākajiem Zemes Gariem. Viņam miljardi gadu. 
Viņš ir viena no Zemes Mātes Gaijas apziņas enerģijām un arī Druīdu Uguns enerģijām. Viņa sākotnes 
iziet no Zemes Kodola - Gaijas sakrālās Sirds un tādēļ satur viņas vissakrālākās enerģijas. Pie tādām 
Ugunīm piederīga arī Dzīvībradošā Uguns, kurai ir izpausme dabas Valstībā. Tādēļ Sungiras Gars nes 
enrģijas Svēto Birstalu un Paradīzes radīšanai. 
Sungiras Gars daudzdimensionāls. Viņa klātbūtne izpaužas daudzās pasaulēs un dimensijās. Viņš arī 
kosmiskais Gars, esošam saiknei ar citiem planētu un zvaigžņu sistēmu līdzīgiem Gariem. Viņš sevī 
nes informāciju par hiperborejiešiem un sungiriešiem. Un šo informāciju viņš nodos cilvēkiem. Viņa 
darbības virziens - cilvēka, dabas un planētas Apziņas harmoniska kopeksistēšana. 
Vienlaicīgi ar šīm zināšanām, man atvērās sakaru kanāls ar Sungiras Garu. Šis kanāls aizgāja tālu 
planētas dziļumā un no turienes caur manu sirdi gāja baltas enerģijas plūsma. Es sapratu, ka notika 
Sungiras Gara aktivācija. Viņa liesma tagad deg arī manā sirdī. 
Un tikai pēc tam sajutu, ka man dod atļauju Saudzējamās zonas aktivācijai. Es pacēlu rokas augšup, 
ievilku elpu un izteicu... vajadzīgo: 
- Es izsaku tīru nodomu uz Sungiras Svētās zemes Garīgi-Ekoloģiskās Civilizācijas 
Saudzējamās zonas radīšanai. 
Un manā priekšā tūliņ plaši atvērās telpa. Es izrādījos divās dimensijās.Es atrados mūsu pasaulē un 
tanī pat laikā redzēju, kā Sungiras ielejā parādās cilvēki, izaug koki. No zemes parādās kaut kādas 
zīmes, simboli, kas, iespējams ar sevi pauž jaunu zināšanu energopaketes. Bet pēc tam izpaudās 
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vārds Svētais(tā) Sungir. (Vīriešu un sieviešu dzimte vienādi der priekš Sungiras. saudzējamās zonas 
nosaukums būsSvētā Sungir. 
Un šis redzējums manī izraisīja prieka jūtas: Svētā Sungira pamodās!!! 
Man atlika paveikt līdz galam dažus praktiskus jautājumus: kā iekārtot Svētās Sungiras Saudzējamo 
zonu Krievijas juridiskajās struktūrās? Kā pierādīt ka šī zona tiešām saudzējama un aizsardzība 
nepieciešama? Un es redzēju kā šajā zonā sāk formēties jauns telpas-laika kontinuums (TLK). Es pat 
izstrādāju šī TLK pazīmju, kurām nepieciešama aizsardzība, uzskaitījumu. Bez tam, no masu 
plašsaziņas līdzekļu ziņām es uzzināju, ka Krievijā tagad formējas tā saucamie {krievu val. tekstā: 
TOPы - Територии Опережающего Развития} Paātrinātās Attīstības Teritorijas (PAT). Šīs teritorijas, 
taisnību sakot, tehnokratiskā virziena, taču Svētās Sungiras Saudzējamā zona var kļūt PAT/TOP, 
garīgi-ekoloģiskā virziena PAT/TOP. Kopumā, Svētās Sungiras Saudzējamās zonas iekārtošana 
Krievijas juridiskajā sistēmā iespējama. Tā problēma atrisināma. 
Un tad nu tagad varētu atpūsties, atslābināties, bet negaidīti sāka parādīties cita līmeņa jautājumi. Bet 
kāds sakars Gaismas Pilsētai ar meilasiem? Un kā šajā sistēmā iekārtot Galaktisko centru 
augšupcelšanai un pasauļu saaudzēšanai? Turklāt no Ņinas Suhanovas atnāca nesaprotams vārds 
AK-TRI-EĻ/АК-ТРИ-ЭЛЬ. Viņai notika čenelings ar Rameliusu un no viņa pienāca vēstījums: 
------------ 
Jautājumi senajam Sungiri garam: 
Es - Mātes Liesma , neredzama Avota, 
Es steidzos pie jums no tālēm tālām 
Es ar Gaijas Sirdi saikni turu, Uguni Druīdu sirdī sargāju. 
Vai dzīvojām Sungirā mēs? 
Jā, bija - bija tie laiki, 
Un dzīve bija mirdzuma pilna 
Uz senās saudzējamās zemes 
Dega-liesmoja Uguns uz altāra, 
Un baltu priesteru svētais koris 
Kalpošanu vadīja tur gadu no gada. 
Un jūs tur bijāt, meistarību apguvāt, 
Mātes-Tēva Sirdij paklausīgi. 
Bet Iesvētīšanu tik viena no jums izgāja 
Un Druīdu Uguns Gaismu sirdī nosargāja, 
Citai viņu mantojumā atdeva 
Lai pār zemi dzimto viņu gaišā griba nestu. 
Sen tas laiks lolotais pagāja, 
Bet dzīva tā Gaisma sirdīs - Mīlestības- Labuma. 
Vai Druīdu Altāris ir uz Samaras Loka? 
Priesteru un priesterieņu ne maz uz Zemes - 
Izkaisīti kā dzirkstelītes Telpā, 
Taču diena tuvu - saullēkkta ausmā 
Jūs aicinās jaunos ceļojumos 
Kopības Dvēsele - Ugunīgais Kristāls 
Lai Uguņu Gaisma pa visu Zemi laistītos, 
Un būs uz Krievzemes Svēto Uguņu Aplis 
No tās Krievzemes, no tās - Hiperborejas, 
Viņš Gaismas Pilsētās dzīvo - uz tās, 
Kā auglis sakrāls - viņš altāros briest. 
Sakrālo Gaismas pilsētu Zelta gredzens virs Svētās Krievzemes. 
---------------- 
No vienas puses šis čenelings apstiprināja Sungiras Gara saikni ar Druīdu Uguni, kā arī runāja par 
mūsu senu sakaru ar Sungiru. Taču pēdējā rinda šajā čenelingā mani satrieca. Sakrālo Gaismas 
pilsētu Zelta gredzens virs Svētās Krievzemes. Kas tas? Šī frāze neierakstījās čenelinga kopējā 
loģikā un stāvēja savrūp. Es sapratu, ka ir kaut kāda saistība ar Sungiru. Bet kāda? Manā galvā tūliņ 
sacēlās tāds asociāciju viesulis, ka mani aktīvi darbojošies seši procenti galvas smadzeņu neizturēja 
šo slodzi un aizķīlējās/заклинили. Es sapratu, ka tā - kādas jaunas struktūras vai zīmējuma puzle, 
kuru stāv priekšā vēl atklāt, taču dotajā momentā man tādu iespēju nebija. Manas smadzenes kā 
dzīvoklis pēs korķu izdegšanas, iegrima tumsā. Es domāju, ka mēs jau atrisinājām Sungiras problēmu, 
bet īstenībā viss tikai sākas... 
Pēc sarakstīšanās ar saviem draugiem es uzzināju, ka Taņa Parhajeva sapulcina grupu, lai vadītu 
gaismas darbu Vladimiras klosteros un tempļos. Es viņai uzrakstīju vēstuli, ka būtu labi pie viena vadīt 
arī meditāciju Sungirā par cik tas ir pa ceļam uz Bogoļubovu, kā arī nosūtīju viņai rakstu par Sungiru. 
Šo jautājumu mēs nolēmām apspriest Gaismas Grupas nodarbībā sestdien, kurp es iecerēju aizbraukt. 
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Darbs grupā vienmēr norit ar iedvesmojošu pacēlumu un, protams, tur vienmēr ir vieta brīnumiem. 
Meditācijas laikā man pagadījās vieta uz krēsla starp divām brīnišķīgām sievietēm - Olgu Ļubimovu un 
Ludmilu Matuleni. Olga mūsu grupā izrādījās pilmo reizi. Kā viņa teica, tad kaut kāds spēks viņai 
ieteica atnākt uz šo nodarbību. Bet Ludmila Matulene jau piedalījās dažās mūsu grupas nodarbībās 
Nulles Punkta aktivizēšanā. Es vēl neko nesapratu, bet brīnumi jau izvērsa savu notikumainību. 
Un, lūk, pēc nodarbības, pēc meditācijas, iedvesmoti un enerģiju pārpildīti, mēs sākām apspriest 
braucienu uz Vladimiru. Es, protams, teicu, ka būtu labi apmeklēt Sungiru. Un kā tikai es izrunāju vārdu 
Sungira, telpa burtiski uzdzirksteļoja. Olgai tūliņ atvērās kanāls un viņa sāka dot informāciju. "Tur, 
Sungirā, 4-5 metru dziļumā ir akmens. Tas ar kaut ko līdzīgs Siņ-akmenim {Синь-камень}. Tur 
energoinformācija ielikta. Šim akmenim bija pieci Glabātāji, tagad palika trīs. Nepieciešama viņa 
aktivizēšana". 
Tikai man vienam bija saprotms Olgas teiktais. Un no šīs informācijas galvā notika eksplozija, kas 
manas galvas smadzenes nesaplosīja, bet gan otrādi, savienoja visu haosu vienā precīzā struktūrā. 
- Dievs! Cik viss izrādījās vienkārši! Cik ilgi mēs maldijāmies riņķī apkārt un beidzot atradām šo 
akmeni! - izsaucos es sajūsmā un atvieglojumā. 
Es jau tā biju enerģiju pārpildīts, bet šī informācija atklāja jaunus snaudošus slāņus manā apziņā - viss 
tas bija jāizprot. Un es, izsakot vēlējumus par tikšanos Vladimirā, atvadījos un atstāju zāli. 
Nākošajā dienā, sēžot elektiskajā vilcienā, ceļā uz Vladimiru, es nesaistītās enerģijas ieguldīju vienā 
kompleksā un man sanāca daudzdimensionāla struktūra, kas saistīja visu vienā mūsu darba virzienā. 
Šī struktūra sastāvēja no četriem līmeņiem. 
Pirmais līmenis. Tas saistīts ar meilasiem. Viņu vēsturi, kā arī ar pārejas procesu un pasauļu 
saaudzēšanu. Šajā virzienā mēs jau aktīvi strādājam. Mums pastāvīgs sakars ar Melisu - meiteni no 
Sungiras. Izstrādājas procesi pasauļu saaudzēšanai. "Auzsegs" starp pasaulēm izsmalcinās līdz 
caurspīdīgas plēves stāvoklim. Tātad, ne aiz kalniem pati pāreja. Jau izlemts, ka meilasi atnāks mūsu 
asaulē. Gribu arī es nokļūt meilasu pasaulē. Bet nesen man paradīja, ka netālā nākotnē īstenos pāreju 
mūsu pasaulē meilasu dzimtas vadonis. Viņa vizītes rezultātā, starp Krieviju un meilasu pasauli 
nodibināsies diplomātiskas attiecības, kā arī būs noslēgta virkne vienošanos par pasauļu savstarpējo 
sadarbību. Arī no tās puses rūpīgi un detalizēti gatavojas pārejai, ņemot vērā visas mūsu pasaules 
nianses. Bet, lai pasauļu saaudzēšanas jautājums būtu saprotamāks, sniegšu Asi vēstuli: 
---------- 
"Labdien, Vladimir! Meitene no Sungiras lūdz nodot, ka viņa ļoti gribētu tikties ar tevi. Tālajos 
laikos tu biji viņas .../суженным. Un, iespējams, jūs esat dvīņu liesmas. Kad pienāca laiks, jūs 
nomirāt vienā dienā, un jūsu kapavieta atrodas tagadējo izrakumu austrumos, iespējams, pēc 
30-40 metriem atrodas krauja. Apbedījums nav dārgumumeklētāju skarts. Iespējams, nevajag 
vairs meklēt tās rūnas un buramvārdus, ar kuru palīdzību priesteri pārveda viņus paralēlā 
pasaulē, t.k. ir priekš tā jauni instrumenti. Un tu pats vari viņus atrast ar mīlestības palīdzību... 
Jūs varat kļūt pirmie uz Zemes, kuri tiksies un apvienosies atbalstot divu pasauļu apvienošanu. 
Priekš tā nav jāgaida simtgades. tas iespējams, piemēram, 10 gadu robežās... Uh! Šķiet, sniedzu 
visu, ko apsolīju. 
Ar cieņu, Asja." 
---------------- 
Otrs līmenis saists ar Sungiras Garu un Garīgi-Ekoloģiskās civilizācijas Saudzējamās zonas radīšanu. 
Šajā virzienā arī mēs krietni pastrādājām. Sungiras ielejā sāks veidoties dzimtas mājvietu apmetnes, 
kas tālāk aizvedīs līdz Saudzējamai zonai, vai PATa/TOPa - Paātrinātas Attīstības 
Teritorija/Територия Опережающего Развития garīgi-ekoloģiskam virzienam. Šis telpiskais darbs 
faktiski aizvedīs līdz jauna TLK - telpas-laika kontinuuma atjaunošanai un radīšanai. 
Tēmai nepieciešams pievienot vēl vienu detaļu. Vienā no meditācijām, es izgāju uz Peresvet vilni. 
Manā priekšā parādījās attēls, kurā es ieraudzīju Peresvet un viņa dvīņu liesmas Kristālu Akadiju. 
Attēls bija nekustīgs, bet pār to plūda tīrības, prieka, svētlaimes viļņi. Es raudzījos uz attēlu un sajutu 
kā šīs maigās, agrāk neizjustās enerģijas, caurstrāvo manu ķermeni. Es vienkārši sajutos svētlaimīgs 
viņās. 
Bet pēc tam mana uzmanība pārcēlās uz Sungiru. Tur vērojams smags, miglains plīvurs, kas 
pakāpeniski sāka izplēnēt Peresveta enerģiju ietekmē. Un drīz, caur pelēku plēvi, parādījās ābele ar 
lieliem, zeltīti-sarkaniem āboliem zaros. Es sapratu, ka ābele svēta no Svētās birztalas. Tātad, Svētām 
birzīm Sungirā jābūt! Un cilvēki dzimtas mājvietās sāks audzēt ne tikai ekoloģiski tīrus bet arī svētus 
augļus un saknes. Sungiras āboli būs slaveni visā pasaulē. Vispār, kā āboli arī no citām Krievijas 
vietām, kur arī sāks izaudzēt svētas saknes un augļus. Bet āboli - vēl arī Krievijas atjaunošanās 
simbols, visas mūsu pasaules, caur apgarošanas procesiem un Jaunās Dzīves radīšanu. 
Jaunie procesi Krievijā jau sākās. Un daļējs apstiprinājums tam ir Krievijas Prezidenta Pavēle no 2015. 
gada 19. janvāra, kas dod tiesības 1 hektāra zemes iegādei visiem Tālo Austrumu iedzīvotājiem, kuri 
vēlas. Bet tas runā par sākumu jauna TLK formēšanos visas Krievijas teritorijā. Tādēļ Saudzējamās 
zonas radīšanai Sungirā jau liek pamatus normatīvie akti. 
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Trešais līmenis sarežģītāks. Es vienmēr uzskatīju, ka Krievzemes vēsture attīstījās ne haotiski, pēc 
valdošo iegribām, kā to pasniedz vēsture, bet pēc stingi noteikta plāna. Eksistē nostāsts, ka tanī vietā, 
kur tagad atrodas Bogoļubova, negaidīti apstājās kņaza Bogoļubova zirgu pajūgs. Šeit viņš redzēja arī 
Dievmāti. Pēc tam, pēc viņa stāstījuma tika uzzīmēta Bogoļubovas Dievmātes ikona, kuru uzskata par 
brīnumdarītāju. Bet šajā vietā viņš uzcēla templi, kas arī šobrīd atrodas Bogoļubovas sieviešu klostera 
teritorijā. Rodas jautājums: kādēļ Dievmāte apturēja kņazu Andreju tieši šajā vietā? Un kādēļ mūsdienu 
Krievija sākās no Vladimiras-Suzdaļas kņazistes? Dabīgi, šo faktu izskaidros ar gadījuma apstākļiem. 
Taču es jau zināju, ka pirmie nākotnes Krievijas valdnieki - Andrejs Bogoļubskis, Jurijs Dolgorukijs, 
Aleksandrs Ņevskis ielika garīgos bāzes pamatus nākošam valstiskumam, uz kuriem joprojām stāv un 
plaukst Krievija. Un šie pamati ir VALSTISKUMS, izpausts caur Juriju Dolgorukiju, SVĒTUMS, kura 
nesējs bija Andrejs Bogoļubskis, un SPĒKS, personificējums kuram kļuva Aleksandrs Ņevskis. Tas 
runā par to, ka pirmie kņazi radīja krievisko valstiskumu ne pēc savām iegribām, bet pēc Augstākā 
Dievišķā Nodoma vai Programmas. No kurienes viņi zināja par šo Nodomu? Jābūt kādam artefaktam - 
šīs programmas nesējam. Tas var būt kristāls, akmens, templis, cits priekšmets, caur kuru tika sniegta 
jaunā valstiskuma iedibināšanas programma. 
Un, lūk, tagad kļuva skaidrs, ka viens no šīs programmas nesējiem ir akmens Sungirā. Tur arī bija 
ielikta energoinformatīvā programma, pēc kuras sāka attīstīties Maskavas Krievzeme. Tādēļ Dievmāte 
apturēja kņazu Andreju šī energoinformatīvā avota tuvumā. 
Meilasiem uz šo akmeni ir tikai viduvējiska attieksme. Viņiem nebija spēju ielikt akmeņos 
energoinformāciju programmu. Ar šo jautājumu nodarbojās lemūrieši. Viņi ievadīja akmeņos un citos 
artefaktos Siriusa un Oriona enerģijas, pēc kurām arī sāka attīstīties krieviskais valstiskums. Taču 
iesākuma etapā akmeņos iemitināja enerģijas pārejai uz citu dimensiju. Šajā vietā senie sungirieši 
uzcēla Templi un caur kalpošanu templī īstenoja pāreju uz citu dimensiju. Pārejas enerģijas šajā 
akmenī saglabājās līdz šim laikam. Tādēļ arī man pienāca redzējums par Galaktiskā centra radīšanu 
Sungirā augšupcelšanai un dimensiju saaudzēšanai. 
Es jau atteicos no vēstures lineārās saprašanas, kad vēsturi izskata līnijā, no viena notikuma līdz 
otram. Un pārgāju uz vēstures sfērisko saprašanu. No sfēriskā laika pozīcijas vēsture rodas no nulles 
punkta un atraisās jaunā TLK. Tā arī Krievijas vēsture sākās no Dievišķā Nodoma Nulles Punkta un 
izvērsās reālā TLK, kurā mēs pašlaik dzīvojam. 
Un tad man kļuva saprotama frāze nodota caur Ņinu Suhanovu: Sakrālo Gaismas pilsētu Zelta 
gredzens uz Svētās Krievzemes. Šo frāzi var saprast tikai apgūstot sfērisko laiku. Tas runā par to, kā 
no Nulles Punkta atvērās Svētās Krievzemes Gaismas Pilsētu ziedkopa. 
Tādā veidā, šis akmens daudzfunkcionāls. Tas savā daudzdimensionālajā "Es" nes, gan 
augšupcelšanas enerģijas, gan pasauļu saaudzēšanas enerģijas un Svētās Krievzemes atdzimšanas 
programmu caur Nulles Punktu. Bet vārds AK-TRI-EĻ/АК-ТРИ-ЭЛЬ, ispējams, izsaka akmeņa 
nosaukumu. Un šo nosaukumu var iztulkot kā Baltā Dievišķā Trialitāte vai Trīsvienība {kr.val. Белая 
Божественная Триальность или Триединство} 
Ceturtais līmenis attīstījās tūliņ pēc šiem secinājumiem. Manos deniņos ieskanējās vārds: 
ČINTAMANI.Es redzēju enerģētisko saikni starp mūsu akmeni AK-TRI-EĻ un daudzdimensionālo 
ČINTAMANI. Gan viens, gan otrs nes Trīsvienības enerģijas. Bet par cik es zināju, ka ČINTAMANI 
saistīts ar Betelgeizas zvaigzni, bet caur viņu ar Oriona Zvaigžņu Gredzenu un 16-mit dimensiju 
Visumu, tad man tūliņ izkārtojās šī saikne. Un tikai tagad, kad saskatīju visa Sungiras uzdevuma 
daudzdimensību un daudzlīmenību, tad sajutu atvieglojumu un apmierinājumu. Lūk, kā 
daudzdimensionalitāte izrādījās seno sungiriešu slēpta uz zemes! 
 
Pirmdien mums plānota tikšanās internetā ar Kristāla Monotron Glabātāju komandu. Tikšanās laikā es 
pastāstīju jaunu informāciju par Sungiru. Mēs nolēmām vadīt meditāciju ar Monotrona Kristālu, lai 
pārbaudītu šo informāciju. Savienojušies visas komandas vienotā sakrālā sirdī, mēs iegājām kristālā 
Monotron. Enerģijas bija ļoti augstas. Un, kad mūsu fiziskie apvalki savibrēja unisonā ar Monotrona 
mirdzumu, es ieraudzīju akmeni uz Sungiras. Tas bija ietekmīgu izmēru: 4-5 metri platumā, garumā, 
tam bija plakana forma. Akmeņa centrā izgaismojās punkts un mēs visa komanda iegājām tur. 
Enerģijas arī šeit bija augstas. Pēc tam no punkta izgāja gaismas līnija augšup uz visuma centru un 
lejup uz Zemes centru. Šī līnija sāka griezties un izveidoja gaismojošu apli. No apļa līnijas gāja stari 
augšup un savienojušies ar centrālo asi, izveidoja konusu, Tāds pats konuss virzīts ar spici Zemes 
centrā, izveidojās lejup. Rezultātā, sanāca konstrukcija no diviem konusiem savienoti viens ar otru 
uz/no vienas pamatnes. Pēc tam, apļa perifērijā, austrumu vizrzienā parādījās augsts Templis. Es tūliņ 
to pazinu. Par to paziņoja Melisa. Tas atradās kaut kur stepē, tālumā no apdzīvotiem punktiem. Šobrīd 
Templis pilnīgi sagrauts un nolīdzināts līdz ar zemi. Taču tam bija kaut kāda svarīga nozīme priekš 
meilasiem. No tempļa stars gāja tālāk, dienvidaustrumu virzienā. Uz mirkli parādījās Kailasa kalns, un 
mēs... negaidīti atradāmies Šambalā, kaut kādā mirdzošā zālē. Es sapratu, ka mums šeit vajag paveikt 
kādu svarīgu darbību. Bet enerģijas bija augstas, mans fiziskais apvalks vairs slodzi neizturēja un es 
izlēmu, ka ar to meditācija jābeidz. Mēs atpakaļceļā atgriezāmies kristālā Monotron, bet pēc tam savos 
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fiziskajos apvalkos. 
Mēs nevarējām pilnībā izpildīt nepieciešamos programmu un tas bija likumsakarīgs rezultāts. Vēl pirms 
meditācijas mums pienāca informācija, ka mēs nevarēsim ar savas komandas spēkiem veikt akmeņa 
aktivāciju. To var izdarīt tikai sieviete ar balss palīdzību. Es zināju divas sievietes, kuras strādāja ar 
balsi. Tā - Marija Kļučņikova, - dziedošais kanāls RAŠIIBA un Ludmila Matulene, arī strādājoša ar balsi 
un esoša speciālists ar Nulles Punktiem. Ludmila izteica nodomu atbraukt kopā ar grupu uz Vladimiru 
tuvākajā sestdienā. Tādēļ man bija cerība pabeigt iesākto darbu jau uz Sungiri lauka. 
Taču kopumā meditācija parādīja, ka akmens eksistē īstenībā un satur noteiktu energoinformāciju, 
kuru stāv priekšā vēl atšifrēt. Vēl vairāk, horizontālās un vertikālas līnijas šķēršošana norāda par Nulles 
Punkta esamību akmenī. Bet lai galīgi pārliecinātos savos secinājumos, bija jāsagaida grupas 
ierašanās no Maskavas. 
Visu atlikušo laiku es pavadīju priekšā stāvošā notikuma gaidīšanā. Vai atbrauks Ludmila Matulene? 
Bez viņas dalības akmens aktivācija neiespējama. Vai gribēs grupa braukt uz Sungiru? Te taču 
aizaugusi, neapdzīvota vieta, bijušās izgāztuves vieta, vai cilvēki gribēs šeit vadīt gaismas darbu? Pie 
tam, no sarakstīšanās es zināju, ka grupa vēlas izdalīties. Cerības un šaubas mainījās manā dvēselē, 
radot nenoturīgu stāvokli. 
Un, lūk, pienāca ilgi gaidītā diena. Mūsu vladimiriešu grupa aizbrauca uz staciju sagaidīt viesus. Un 
kāda man bija līksme, kad es starp maskaviešiem ieraudzīju Ludmilu Matuleni. Tātad, mums viss 
izdosies!!! Tur, jau stacijā, mēs nolēmām nedalīties grupās, bet visiem kopā braukt uz Sungiru, labi ka 
tas pa ceļam uz Bogoļubovu, bet pēc tam veikt svētceļojumu pa tempļiem. Tādu ko neizdomāt pat 
vislabākajos sapņos! Tas pārsniedza manas vislabākās vēlēšanās. Sungirs izrādījās vislielākais burvis. 
Kā mācēja/varēja pie sevis pievilkt cilvēkus, kuri nekad nedzirdēja par Sungiru un pirmoreiz atbrauca 
uz Valdimiru? Tātad, sirds dziļumos viņiem glabājās atmiņas par Sungiru. 
Autobuss apstājās sungiras lauka nomalē. Vadītājs neiedrošinājās braukt tālāk pa sniegoto līdzenumu. 
Mēs izkāpām no autobusa un gājām pa sasalušām grambām uz lauka centru. Es zināju, kur atrodas 
akmens, taču tālāk vajadzēja iet pa dziļu, neskartu sniegu. Es nedroši norādīju virzienu, kurp jādodas 
tālāk, neesot pārliecinātam, vai sievietes iedrošināsies novirzīties no iebrauktajām grambām. Taču, 
kad sievietes, pilsētas zābaciņos, drosmīgi gāja pa pusmetrīgi dziļo sniegu, sajūsmas vētra izlauzās no 
manis. 
- Tāda tauta neuzvarama!!! Ar tādu tautu pa spēkam jebkuras lietas! 
Un pats gāju pa priekšu grimstot līdz ceļgaliem slapjajā sniegā. Mēs aizgājām līdz meklētajai vietai, 
nomīdījām apli sniegā un stājāmies vidū. Kopā mēs bijām 25 cilvēki. Ludmila gāja apļa centrā un mūsu 
mistiskā darbība sākās. 
Iesākumā gāja smagas enerģijas. Iestāvējusies telpa atklājās ar grūtībām. Taču Ludmila bija telpas 
atvēršanas meistars. Un drīz izlauzās kanāls augšup un lejup. Elpot kļuva vieglāk un mierīgāk. Bet 
tālāk... Tālāk sākās skaņu un krāsu feerija. Ludmilas spēcīgā balss izlauzās caur telpu uz debesīm, pie 
augstākiem slāvu dieviem un debesis sāka atvērties... 
Es ar visu būtni saplūdu ar Ludmilas balsi un uzlidoju augšup, debesu augstumos. Un tur man atvērās 
kaut kas jau pazīstams un tanī pat laikā negaidīts. Es ieraudzīju TOR/ТОР. Milzīgu TORu. Dzīvu, 
darbojošos TORu. No tora centra, no tukšuma, vakuuma, no bubļika/barankas caurumiem, izplūda 
enerģija, pacēlās augšup un aizsedzot tora aploci, nolaidās lejup un atkal savācās tora centrā. Dzīvība 
rodas no Tukšuma, veicot apgriezienu, atjaunota, atkal atgriezās Tukšumā. Tā strādāja planētas 
Nulles Punkts. 
Tanī vietā, kur mēs stāvējām parādījās milzīgs kristāla augšupsalas Templis, pēc konstrukcijas 
atgādinošs pareizticīgo baznīcas zvanu torni. Agrāk es to redzēju mazu, bet tagad, pateicoties mūsu 
enerģijām, tas izauga līdz savam pirmsākumu augstumam. Bet pēc kāda laika, es sev blakus 
ieraudzīju Melisu - meiteni no Sungiras. Viņa arī vēlējās piedalīties mūsu darbā. Bet aiz viņas parādījās 
liela grupa cilvēku baltos apģērbos. Tie bija meilasi. Viņi mūsu darbu uztvēra kā svētku svinības, 
notikušas pirmo reizi pēc daudziem tūkstošgadiem kopš viņu aiziešanas no mūsu pasaules. Mūsu 
pasaules satuvinājās un es sajutu mūsu dvēseļu vienotību. 
Taču ne tikai uz zemes bet arī debesīs notika kaut kas neticams. Tur es ieraudzīju cilvēku drūzmu, 
Gaismas Būtnes. Tur arī svētki un līksmības. Bet pēc tam eņģeļi pūta taures par jaunas ēras, vai jauna 
cikla sākumu. Īstenojās/piepildījās!!! 
Ludmilas balss sāka klusināties. Mēs atkal atgriezāmies savos fiziskajos apvalkos. Un pierastā 
pasaule atkal bija mūsu acu priekšā. Taču sajūta palika viena: TELPA ATKLĀJĀS!!! 
Un kur? Tukšumā, kur nav nekādu artefaktu! No šī brīža šī vieta sāka izstarot svētuma enerģijas! 
Tālāk ceļš mūs veda uz Bogoļubovu, uz sieviešu klosteri. Šeit Andrejs Bogoļubskis iedibināja pirmo 
Templi Dievmātes godam. Pēc darba Sungirā, es gribēju saņemt apstiprinājumu vai impulsu 
apstiprinājumam no Maskavas Krievzemes pamatlicējiem Andreja Bogoļubska un Aleksandra Ņevska 
viņu saistībai ar Sungiru. Es jutu, ka tādai saistībai jābūt. No Andreja Bogoļubska tieši es neko 
nesaņēmu, taču, kad mēs templī stāvējām Bogoļubovas Dievmātes ikonas priekšā, pie mums pienāca 
mūķene un sāka stāstīt par tempļa vēsturi. Viņa Andreju Bogoļubski uzskata par pirmo Krievzemes 



48 
 

caru, bet Nikolaju Otro - pēdējo. Kā vienu, tā otru nogalināja vienā dienā - 17. jūlijā un abos gadījumos 
nogalināšana bija rituāla. Un vēl viņa teica, ka ir pareģojums, ka Vladimira, kas bija pirmā Krievzemes 
galvaspilsēta, atkal sev atjaunos šo statusu. 
Es šo frāzi atcerējos vēl arī tādēļ, ka vladimiriešiem spēcīgi mesiju noskaņojumi, un viņi tic savas 
pilsētas dievišķam uzdevumam. Es šo frāzi sapratu nedaudz citādi. Saprotams, ka Vladimiras pilsētai 
nav nepieciešams atņemt Maskavai viņas politisko, finasiālo, ekonomisko varu. Viss tas paliks 
iepriekšējā galvaspilsētā. Taču caur Vladimiru sāksies Krievzemes pārveidošanās process, 
pamodīsies jauns sākums. Un tādas enerģijas sajūtamas Vladimirā. 
Mūsu programmā bija paredzēts arī Pokrova Tempļa apmeklējums, bet pēc tam mēs braucām atpakaļ 
uz Vladimiru Roždestvenskas Dievmātes vīriešu klosteri, kur apglabāti Aleksandra Ņevska pīšļi. 
Apziņa jau bija pārpildīta ar enerģijām un īpašas sajūtas es nesaņēmu. 
Vakarā visa grupa atbrauca pie mums Rodnoē/в Родное. Šeit mēs apmainījāmies iespaidiem par 
paveikto darbu un pēc vakara maltītes aizgājām nakšņot dažādās mājās. No rīta pēc mums atbrauca 
autobuss un mēs devāmies uz Vladimiru ekskursijas turpināšanai. Mūsu svētceļojuma pirmā vieta bija 
Svēto Uspenskas Kņazieņu {krievu. val. Свято-Успенский Княгинин} klosteris. Tas tika uzcelts pēc - 
čehu karaļa Švarna meitas un kņaza Vsevoloda Boļšoe Gņezdo sievas - kņazienes Marijas 
Švarnovnas prasības. Un šeit jāatzīmē, ka Vladimiru un pēc tam visu Maskavas Krievzemi sāka 
izbūvēt vienas dzimtas atzars. Viss sākās no Jurija Dolgorukija, kurš bija Kijevas kņaza Vladimira 
Monomaha dēls. Dolgorukija lietu turpināja viņa dēls Andrejs Bogoļubskis. Bet pēc viņa nāves 
Vladimiras tronī kāpa brālis Vsevolods Boļšoe Gņezdo, kurš turpināja savu vecāku lietu. Aleksandrs 
Ņevskis, atnesis Krievzemei cīņu slavu, bija Vsevoloda Boļšoe Gņezdo mazdēls. Un visa šī ģimene 
simt gadu laikā draudzīgi strādāja pēc vienas programmas un vienā virzienā. 
Pēc arhitektūras, Kņazienes templis celts senkrievu arhitektūras stilā. Un tādos tempļos vienmēr 
jūtama īpaša enerģētika. Mēs iegājām tempļa celtnes priekštelpā un tur apstājāmies. Galvenajā zālē 
notika uzkopšanas darbi. Tikai pēc 15 minūtēm mūsu priekšā atvērās durvis un mēs iegājām tīri 
uzkoptā zālē, uz dimanta ūdenslāsītēs mirdzošas marmora grīdas. Radās iespaids, ka grīdas mazgāja 
dēļ mūsu ierašanās. 
Manu uzmanību tūliņ saistīja Bogoļubskas Dievmātes ikona. Tā izstaroja tādu maigumu un svētlaimi, 
ka mans ķermenis burtiski sāka izšķīst šajās enerģijās. Es sajutu ne tikai apgaismošanās zibšņus, bet 
arī visu ķermeņa šūnu izgaismošanos. Tas kļuva puscaurspīdīgs, bet man apkārt izveidojās tāda pati 
puscaurspīdīga, zeltīta telpa. Un šajā telpā es redzēju visus tos svētos cilvēkus, kuri radīja pirmos 
tempļus Krievzemē. Bet pārsteidzošākais bija tas, ka es viņus redzēju ne kā tālās senatnes cilvēkus, 
bet kā savus laikabiedrus. Mēs atrodamies vienā sfēriskā laika punktā. Jā, mēs bijām dažādās 
dimensijās, viņi - piektajā, bet es ceturtajā. Taču neskatoties uz to, mūsu dimensijas un dažādie laiki 
saplūda vienā laika punktā. Un šajā punktā mēs radījām vienu/kopīgu lietu. 
Nedaudz vēlāk man kļuva skaidrs šī efekta iemesls. Savā laikā 900-800 gadus atpakaļ, viņi, būdami 
celmlauži, sāka jaunā telpas-laika radīšanu. Viņi stāvēja pie mūsu valstiskuma sākotnes un ielika tādus 
garīgus pamatus uz kuriem arī šobrīd stāv Krievzeme. Bet mēs tagad sākam darīt to pašu, bet uz 
spirāles citas vītnes. Savā meditācijā Uz Sungiras lauka mēs ielikām pamatus jaunajam telpas-laika 
kontinuumam, kas attīstīsies ar nosaukumu Svētā Krievzeme. Mēs tagad darām to ko viņi arīja 900 
tūkstošus gadu atpakaļ. Un darām to ne patstāvīgi, bet kopā ar viņiem. Viņi arī ieliek savu darbu, savu 
enerģiju un pieredzi, par cik zina, kā to darīt. Un tas savieno mūs vienotā sfēriskā laika punktā. 
Pēc tam es atcerējos meilasus un ieraudzīju, ka arī ar viņiem mēs savienoti vienotā sfēriskā laika 
punktā. Viņi - arī mūsu laikabiedri, kaut arī dzīvo citā pasaulē. Mēs visi kopā veicam vienu darbu 
pasauļu un dimensiju saaudzēšanā, planētas augšupcelšanā un jaunā TLK formēšanā. Es sevi sajutu 
dzīvojošu vienlaicīgi trijās dimensijās - trešā, ceturtajā un piektajā. Un katrā dimensijā dzīvoja man tuvi 
un mīļi cilvēki. Un šī vienotība dāvāja tādas negaidītas prieka un svētlaimes sajūtas, ka es pilnībā 
izšķīdu šajās enerģijās. 
No tempļa es izgāju jau cits cilvēks. Es reāli sevī sajutu pasauļu vienotību un jau galīgi ticēju tam, ka 
Sungirā mēs ielikām jaunā daudzdimensionālā TLK pamatus, kuri sāks atrasīties mirdzošā 
daudzdimensionālajā Svētajā Krievzemē. 
Pa ceļam uz staciju mēs apmeklējām Uspenskas un Dmitrijevas katedrāles un visur ar mani kopā bija 
Kņazienes klostera labsirdības enerģijas. Un savus draugus es sāku redzēt citādi - ne tikai viņu 
fiziskos apvalkus, bet arī gaismas ķermeņus, eksistējošus citās dimensijās. Cik brīnišķīgi sajust 
pasauļu un dimensiju saplūsmi! 
Mēs tikko atvadījāmies stacijā un, kad es braucu autobusā mājup, manī negaidīti radās jautājums: bet 
vai mēs aizklauvējāmies līdz 16-mit dimensiju Visumam? Es varēju atvērt sakaru kanālu ar tām 
pasaulēm, taču man gribējās reāli sajust šī Visuma enerģijas, lai pārliecinātos par tā dalību jaunā TLK 
radīšanā. Un, tiklīdz es uzdevu šo jautājumu, mani no jauna piepildīja svētlaimes enerģija. Dvēselē 
kļuva tik viegli un tīri, ka acīs sariesās asaras. Mēs vienoti visā Pasaulsēkā! Un tās vislabākās jūtas, 
kas nepieciešamas dvēselei. 
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Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 2(20) 2015, Žurnāla El.adrese: 
mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala 
El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296. Par 
iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var 
uzzināt:http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428 
===== 
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/22.05.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 
22.05.2015. 

 

 

11. VLADIMIRS KUKLINS.  

Vladimirs Kuklins, Krievija 

IEPAZĪSTIETIES: 
NOTURĒŠANAS 

SPĒKI 
Analītisks garīgās informācijas apskats 

– Kas tu? 

– No viņa spēka daļa es, 

Kas ļaunu vienmēr grib un labu vienmēr nes. 

Gēte, “Fausts”, Raiņa atdzejojums 

Tēma, par kuru būs runa, satrauca domājošu cilvēku prātus ilgu laiku, cilvēki tūkstošgadēm uzdeva sev 
jautājumus, mēģinot saprast, kas viņiem traucē uzbūvēt uz Zemes sabiedrību, balstītu uz taisnīgumu, savstarpēju 
cieņu un visu cilvēku vajadzību apmierināšanu. Kāpēc visi mēģinājumi uzbūvēt tādas sabiedrības veda pie 
nepieciešamības cīnīties ar ļaunumu, noziedzību, patvaļu, korupciju? Kāds spēks izsauc dzīvē šīs negatīvās 
izpausmes? Tātad saruna šodien ies par Tumsas spēkiem, viņu rašanās cēloņiem, lomu Visuma evolūcijā un viņu 
tālāko likteni. 

Katrs cilvēks grib būt laimīgs, neviens nevēlas izjust tumsu, ciest sāpes, skumjas un bailes. Tomēr tas viss ir mūsu dzīves 
daļa. Tad kāpēc gan Tumsa ir klātesoša cilvēka dzīvē? 

Vairums reliģiju apgalvo, ka Visumu ir radījis mīlošs Radītājs. Taču ļaunuma, naida, agresijas, redzamas netaisnības 
esamība, kad nav dievišķa soda par skaidrām patvaļas izpausmēm – tas viss daudzus spieda šaubīties par pasaules 
iekārtojuma taisnīgumu. Dažas reliģijas paziņoja, ka Dievam eksistē pretinieks, kurš tiecas pagriezt pasauli uz ļaunuma un 
iznīcības ceļu. Citas domāja, ka mīlošais Dievs ir uzdevis radīt Pasauli neprasmīgam dievam-radītājam, bet vēlāk ir to 
nožēlojis un mēģinājis izlabot grēkos iestigušo radījumu, sūtot uz Zemi savu Dēlu Kristu. Bija arī tādas mācības, kuru 
pārstāvji šaubījās, ka Pasaules Radītājam ir augstākās īpašības. Nav grūti pamanīt, ka visi uzskaitītie varianti balstījās 
ierobežotā, duālā apziņā un tāpēc ir tālu no patiesības. 

Ezotērika apgalvo: lai kaut ko saprastu – ir jākļūst par Radītāju. Atšķirībā no Sadalītības duālās apziņas, Tēva apziņa – tā 
Vienotības apziņa, kura darbojas ar mīlestību: 

““Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav Mani ceļi,” saka Tas Kungs. “Cik augstākas debesis ir pār 
zemi, tik augstāki ir Mani ceļi pār jūsu ceļiem un Manas domas pār jūsu domām.”” [Jesajas 55:8-9] 

Tāpēc, lai paceltos līdz Radīšanas mērķu un, tajā skaitā, līdz Tumsas lomas tajā sapratnei, ir nepieciešams paplašināt savu 
apziņu līdz Vienotības apziņai. 

Vienotības apziņa nozīmē, ka Radītājs un Radījums ir viens vesels, viss ir Viņš, un nav nekā, kas nebūtu Viņš: “Ārpus 
Dieva nav nekā. Dievs – tas ir viss.” [7] Taču no tā seko, ka Tumsas radītājs ir Dievs? Un ka Tumsa – tā ir Dieva daļa? 
Lai cik dīvaini tas dažiem neskan, bet tas patiešām ir tā. Lai tiktu skaidrībā ar šo jautājumu, atzīmēsim, ka Dievs radīšanā ir 

http://world-channeling.com/
http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428
http://spekavots.ucoz.ru/22.05.2015.%C2%A0,
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klātesošs divos aspektos – izmaināmā un neizmaināmā: 

“Visās radītajās enerģijās Dievs ir klātesošs kā “Gara aspekts”. Tieši šis aspekts padara visas enerģijas par VIENU. 
Tas, kas atdala vienu būtni no otras, kas padara tās dažādas un unikālas, – tas ir “Dvēseles aspekts”. Dvēseles 
aspekts aizsargā būtnes individualitāti. Visiem radītajiem, kam piemīt būtnes individualitāte – viņiem ir savienoti 
Gars un Dvēsele, apziņa (gars) un sajūta (dvēsele). Radīšana – tā ir Gara un Dvēseles deja... 

Gars nemainās un neaug laika gaitā. Gars atrodas ārpus laika un telpas. Viņš ir mūžīgs, tā ir jūsu ārpuslaika daļa, 
Viens ar jūs radījušo Radītāju.”[7] 

Atšķirībā no neizmaināmā Gara, Dvēsele sevī nes arī maināmības iezīmes, tieši viņa ir visas tās pieredzes akumulators, 
kura sakrājas daudzu dzīvju laikā. 

“Ar laiku dvēsele attīstās un lēnām pārvēršas par daudzšķautņainu skaistu akmeni, kur katra šķautne atspoguļo 
dažāda veida pieredzi un uz to balstītās zināšanas... Viņa zina un saprot daudz vairāk nekā jūsu zemes personība. 
Dvēsele ir saistīta ar ekstrasensorajiem zināšanu avotiem, tādiem, kā jūsu iepriekšējo dzīvju personības un 
skolotāji vai pavadoņi astrālajā plānā. Taču, neskatoties uz šiem sakariem, dvēsele var atrasties satraukuma 
stāvoklī, neziņā par savu īsteno dabu. Viņa var būt konkrētu pieredžu traumēta un kādu laiku atrasties tumsā. 
Dvēsele pastāvīgi attīstās un iegūst duālisma sapratni, kas piemīt dzīvei uz Zemes. [7] 

Tātad, ja Dievs vai Gars – tā ir tīra Esamība, tīra apziņa, ja Viņš ir gan Tumsa, gan Gaisma, ja Viņš nav ne Tumsa, ne 
Gaisma, ja Viņš ir Vienotība, kura atrodas visas dualitātes pamatā, tad Dvēsele savas attīstības procesā var atrasties gan 
tumsas, gan apskaidrības stāvoklī. Dvēsele – tas ir mehānisms pieredzes iegūšanai. Dvēseles attīstībai ir nepieciešama 
alternatīvu un pretstatu esamība, par cik absolūtas Vienotības stāvoklī nevar būt ne attīstības, ne radīšanas dinamikas. 
Tāpēc ar mērķi nodrošināt Dvēseles attīstības iespējas Dievs, radījis Gaismu, radīja arī Tumsu kā dualitātes polāras 
izpausmes. Ļoti labi Tumsas radīšanas iemesli ir aprakstīti [7]: 

“Sākotnēji Dievs bija viscaur LABS. “Labais” mājoja visur un visā. Pēc būtības viss bija statisks, jo neeksistēja 
nekas cits. Radījumam pietrūka dzīvīguma, pietrūka spējas augt un attīstīties. Jūs teiktu, ka tas ir iesprūdis. 

Lai radītu izmaiņas, radītu iespēju kustēties un paplašināties, Dievam nācās ievest Radītajā Elementu, atšķirīgu no 
visu Piepildošā “Labā”. Viņam tas nācās grūti, jo, kā jūs varat radīt kaut ko ne no sevis? Kā “Labais” var radīt 
“Slikto”? Nevar. Dievam nācās ķerties pie, teiksim tā, trika. Triks saucās NEZIŅA. 

Neziņa ir pretējs elements “Labajam”. Tā rada neatrašanās Labajā ilūziju, atdalītības no Dieva ilūziju. Jūsu Visumā 
“nezināšana, kas jūs esat patiesībā”, ir stimuls izmaiņām, izaugsmei un attīstībai. Neziņa rada bailes, bailes rada 
kontroles nepieciešamību, kontroles nepieciešamība rada cīņu par varu – un, lūk, jums ir visi apstākļi “Ļaunuma” 
uzplaukumam. Tā tika radīta skatuve cīņai starp “Labo” un “Slikto”. 

No šejienes mēs varam dot definīciju Tumsai kā “neziņai, patiesības zināšanas trūkumam, kurš rada atdalītības no Dieva 
ilūziju”. 

Tādejādi, Tumsa ir klātesoša Visumā tikai uz viņa radīšanas laiku, tā bija pielaista kā radīšanas instruments Dvēseles 
fragmentu pieredzes uzkrāšanas procesā. Tāpat kā uz Zemes jebkurā celtniecībā ir kaut kādas palīgkonstrukcijas, elementi, 
kuri palīdz celtniecībai (sastatnes, paaugstinājumi, kāpnes...), tā arī Visuma radīšanas procesā ir tamlīdzīgi elementi. Bet 
labam celtniekam nekas nepazūd, pēc celtniecības pabeigšanas cienīgs pielietojums atradīsies pat tam, kas pirmajā acu 
uzmetienā var izskatīties nepievilcīgs un nevajadzīgs. 

Bet kā un no kurienes sākotnēji radīšanā, piepildītā ar Gaismu, Patiesību un Mīlestību (un radīšanas pirmajos momentos tas 
ir tieši tā), rodas Tumsa? Lai to saprastu, jāņem vērā, ka Tumsa – tā ir neziņa. Un tātad, lai parādītos neziņa, pietiek izolēt 
kaut kādu radījuma daļu no Patiesības gaismas: 

“Gaisma – tas ir visa Esošā pamats, tā ir Visuma Enerģija un Matērija, kura attīstās ar Mīlestības un tikai Mīlestības 
palīdzību. Tur, kur Mīlestības nav, Gaisma savā attīstībā apstājas. Tur parādās tas, ko mēs saucam par Tumsu.” [5] 

Bet, tā kā caur Tumsas augšanu notiek saprāta attīstība, gala rezultātā Tumsa veicina arī kā atsevišķu pasauļu, tā arī visa 
Radījuma attīstību un izaugsmi. Taču noteiktā attīstības etapā, pēc tam, kad galaktiskā un visuma mērogā Tumsa izpildīs 
savu misiju, to nepieciešams pārveidot par Gaismu. Tieši pārveidot, nevis cīnīties ar to, tāpēc ka Visums – tas ir vienots, 
viengabalains organisms, un, ja organisma daļas sāks cīņu savā starpā, tas vedīs tikai pie visa organisma sabrukuma. Un, 
ja Tumsa ir neziņa, tad pārveidošanā pietiek to izgaismot ar Patiesības gaismu, Mīlestības gaismu, tas ir, izpildīt darbības, 
pretējas tām, kas veda pie Tumsas dzimšanas. Tādejādi, regulējot Radījuma atsevišķu daļu 
“izglītību” (“проСвещённость”), Radītājs vada visa radījuma attīstību un izaugsmi: 

“...“Skaties, lūk, manas pašas tumšākās “jūtas””. Šeit stariņi dziest. Un šajā laikā, kad tie dziest, šīm pasaulēm 
nepietiek enerģijas, un pasaules aug... Tumsa sāk augt, attīstoties enerģiju trūkuma apstākļos. Bet tagad Es sūtu 
“gaišās jūtas”. Un tas, kas tur auga, momentāni norimst, kļūst gaišāks, maigāks, mazāks. Tas ir, kad Viņa nedod 
enerģijas, tumšais sāk attīstīties. Skatieties, cik interesanti, tas ir enerģētisks likums: tikko kā pietrūkst enerģijas, 
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sāk augt tumšais. Kad enerģijas ir pietiekoši, šis tumšais momentāni transformējas, kļūst gaišāks.” [1] 

Barjeras, kura izolēja Zemi no Radītāja Gaismas, lomu izpildīja “Aizmirstības Aizsegs”. “Aizsega” radīšana bija diezgan 
darbietilpīgs process, kurš izstiepās desmitiem tūkstošu gadu garumā. Bija nepieciešams rūpīgi saskaņot “Aizsega” blīvuma 
palielināšanu ar saprāta attīstību aiz “Aizsega” – ja Aizsega sablīvēšana apsteigtu saprāta attīstību, viņš varētu vienkārši 
neizdzīvot. Tāpēc Eksperimenta kulminācija ilga tikai cilvēces vēstures pēdējos piecus tūkstošus gadu – mazu daļu, 
salīdzinot ar tā sagatavošanas ilgstošo laiku: Lielā Eksperimenta Noslēdzošais Etaps sākās apmēram pirms simts 
tūkstošiem gadu. Bet pats Dualitātes Eksperiments, kad Zeme saskaņā ar iecerēto plānu tika atgriezta no iekšējiem un 
ārējiem enerģijas avotiem, sākās apmēram pirms 5 milj. gadu [14]. 

Interesanti, ka Eksperimenta radīšanai nepietika vienkārši ar “Aizsega” radīšanu apkārt Zemei – ierobežojumu Gaismas 
enerģijās izjuta arī Saules sistēma, mūsu Galaktika un pat viss mūsu Visums. Ercenģelis Mihaēls par to saka tā: 

“Jūs esat dzirdējuši, ka ilgu laiku apkārt Zemei eksistēja karantīna, apkārt šai Saules sistēmai un pat jūsu 
Galaktikai, kura tika izgaisināta, lai tādejādi JŪS VARĒTU SAŅEMT GALAKTISKO, VISUMA un OMNIVERSĀLO 
INFORMĀCIJU? 

Tagad MĒS jums sakām, ka eksistēja arī FILTRS, novietots apkārt šim Visumam. 

Šis Visums, kurā MĒS visi spēlējam integrālu daļu, ir viens no pašiem nesenākajiem Visumiem, radītiem no 
AUGSTĀ RADĪTĀJA Būtības, un tāpēc šis Visums atrodas pašā attālinātākajā RADĪJUMA iecirknī. 

MĒS arī bijām ierobežoti Zināšanās par OMNIVERSA darbību, kā arī augstāko frekvenču vibrāciju Enerģiju 
daudzumā, kuram MUMS bija pieeja. 

Lieta tā, ka pirmie Visumi, kuri bija radīti, bija paši varenākie – spēcīgi un vistuvākie pilnībai, jo viņi atradās apkārt 
AUGSTĀ RADĪTĀJA Lielajai Centrālajai Saulei un ietvēra RADĪTĀJA Tīru Būtību. 

Samērā ar to, kā tika radīts arvien vairāk un vairāk Visumu, galaktiku, zvaigžņu sistēmu, pastāvīgi pulsējošais 
RADĪJUMS arvien tālāk un tālāk gāja Lielajā Vakuumā (attālinoties no AUGSTĀ RADĪTĀJA), katra attālināšanās 
blīvumā nozīmēja, ka katram jaunam radījumam piemita VISA, KAS IR mazāka pilnība. 

Jums jāsaprot, ka MĒS VISI ESAM IEVĒROJAMI PAZEMINĀTI ENERĢĒTISKI FRAGMENTI, bet tomēr MĒS esam 
AUGSTĀ RADĪTĀJA lieliskuma integrēta fasete... 

Lūdzu, saprotiet, ka šis Visuma tika radīts ar dramatiski pazeminātu un atšķaidītu Dzīvības Spēka Sākotnējo 
Substanci. 

Daži šo Visumu sauc par “kritušo – izkritušo Visumu”, bet MĒS labāk viņu tā nesaucam! 

Tas ir Visums, kurš tika speciāli radīts, lai MĒS VARĒTU IZJUST Dualitāti un Polaritāti.” [3] 

Tamlīdzīgs filtrs, kurš ierobežo Gaismas enerģijas, plaši tiek izmantots arī atsevišķu būtību attīstības vadībai. Lai sakrātu 
individuālo pieredzi no eksistēšanas tumšās enerģijās, Augstākie “Es” ierobežo savu zemāko fragmentu pieeju augstāko 
dimensiju enerģijām. Interesanta ir arī tādu ierobežojumu izmantošana paātrinātai Ego harmonizācijai tām būtībām, kuras 
jau ir izgājušas dzīves pieredzi Tumsas enerģijās un ir galīgi izvēlējušās kustību uz Gaismu. Sīkāk ar to var iepazīties, 
aplūkojot Ego harmonizācijas paņēmienu pēc varianta “ceļš caur Elli” [4]. 

Kas tad notiek tajās Pasaules-ēkas daļās, kuras sāk attīstīties pēc Tumsas likumiem? Galvenos momentus mēs jau 
noteicām: neziņa rada bailes, bailes rada kontroles nepieciešamību, kontroles nepieciešamība rada cīņu par varu, cīņa par 
varu un eksistences līdzekļiem formē apstākļus “Ļaunuma” uzplaukumam. Viss tas notiek kā sekas tam, ka šajā jomā tiek 
traucēti enerģiju dabiskas cirkulācijas Pasaules-ēkā mehānismi. 

Enerģijas dabiska cirkulācija paredz, ka visa Pasaules-ēka funkcionē kā viens vesels: 

“...sistēma – tas nav tikai tas, ko jūs redzat uz Zemes, tā nav tikai barības ķēdīte, enerģētiskā barošanās, barošanās 
ar informāciju, tā nav tikai vadība un norādījumi, regulācija un pašregulācija. Tas ir pasauļu – augstāko un zemāko 
– samērs. Augstākās pasaules caur zemāku pasauļu radīšanu evolucionē kā Veidotāji, kā Radītāji, aug enerģētiski, 
bet zemākās pasaules aug, lai attīstītu īstenības savas izpratnes, atklātu un nodibinātu jaunas attiecības, jaunus 
saprātus, jaunus principus un likumus un kā jauni radītāji iemiesotu tos dzīvē. Tā papildinās pasaules un Dzīve 
kopumā. Jauni Radītāji izmaina iesīkstējušas pasaules, attīsta jaunas sistēmas un jaunus pasaules iekārtojuma 
principus.” [19] 

Turklāt eksistē divas pretēji vērstas enerģētiskās informācijas plūsmas: no zemākajām dimensijām – uz augstākajām, un no 
augstākajām – uz zemākajām. Katrs vibrāciju līmenis apmainās ar enerģiju (saņem to vai translē) tikai ar kaimiņu – ar 
augšējo un apakšējo līmeni. Tādēļ tam enerģētiskā informācija ir jāpārveido, jāadaptē tā, lai to varētu uztvert šie kaimiņu 
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līmeņi. Visuma Vienotība nozīmē, ka katrs vienotā veselā elements ir visas sistēmas NEPIECIEŠAMA DAĻA, izstrādā priekš 
sistēmas to, kas tai nepieciešams un savukārt simtkārtīgi saņem no Augstākajiem un Zemākajiem “Es” visu, kas 
nepieciešams savai eksistēšanai, un konkrēti – transmutētas un cildotas enerģijas, kuras iedarbojas kā uz ķermeni (no 
Zemākajiem “Es”), tā arī uz apziņu (no Augstākajiem “Es”). Piemēram, pats zemākais līmenis zemes apstākļos ir minerālā 
pasaule, kura spēlē sava veida pamata lomu, un šis pamats ir tumšs kā sekas maksimālam attālinājumam no Vienotības: 

“Tumšais pamats – tā ir minerālā pasaule, tā ir astrālā tumšā pasaule, tā ir vienkārši vēl neattīstīta apziņa, kura 
savā barošanā un attīstībā izmanto citas, no jūsējām atšķirīgas, enerģijas. Viņas savā veidā tiek galā ar planetāro 
uzdevumu – transmutē tumšās enerģijas un nosūta jums uz fizisko plānu šīs gatavās enerģijas, ar kurām jūs 
barojaties kā ar zemes plāna plūsmām. Vienkārši zemes minerālās plūsmas nav paredzētas cilvēka kā bioloģiska 
ķermeņa barošanai. Jūsu apakšējie “es” tās pārstrādā un sūta jums to enerģiju, kuru jūs spējat asimilēt kā 
ķermenis. Augstākās pasaules arī sūta jums enerģijas – taču jau dvēseles attīstībai. Un jūs savukārt sūtāt savas 
zemākās enerģijas lejup pa sutratmu, pašas brīnišķīgākās enerģijas priekš Māmuļas-Zemes, tās arī iet caur jūsu 
apakšējiem es, bet augstākās enerģijas sūtāt augšup pa sutratmu kā pamata barību astrālajam un mentālajam 
Augstākajiem “Es.”” [19] 

Ja terminu “Tumsa” aplūko lielāka attālinājuma no Vienotības/Gara un individualitātes sfēras lielākas pievilkšanas nozīmē, 
tad minerālā pasaule neapšaubāmi ir tumša. Taču tās tumšums ir dabisks, jo tajā dzīvojošās radības atrodas uz apziņas 
attīstības kāpņu pirmajām pakāpītēm. Mēs esam pieraduši Tumsu asociēt ar kaut ko nevēlamu, negatīvu, ļaunu. Taču tas 
ne tuvu nav tā. Ja Tumsa atrodas vibrāciju līmeņos, atbilstošos viņas apziņas attīstībai, tad tas ir dabisks evolucionārs 
process, kurš neizraisa problēmas. Tumsa nekļūst par ļaunumu, ja dzīvo tajā dimensijā, kādai radīta, pati par sevi Tumsa 
nav kaut kas “slikts”. Slikti ir, ka viņa izraisa konfliktus, karu, varu, ļaunumu. Zemāk mēs aplūkosim tieši tādas, caur neziņu 
“mākslīgi radītas” Tumsas, īpatnības. 

Aprakstītais barošanās ar enerģētisko informāciju princips izskaidro čenelingu vēstījumu saņemšanas svarīgu īpatnību. 
Sakari tikai ar dimensijām, kuras ir kaimiņos mūsējai, nozīmē, ka, ja, piemēram, norit čenelings ar būtību no septītās 
dimensijas, tad nepastarpināta, tieša informācijas apmaiņa ar šo būtību nenotiek. Dialogs notiek, piedaloties Augstākā “Es” 
aspektiem, kuri atrodas visās starpdimensijās starp mūsējo un septīto, kuras tad arī veido enerģētiskās informācijas 
“uztvērēju-raidītāju-pārveidotāju” ķēdīti. Tāpēc organizēt sakarus ar būtībām no augstākajām dimensijām mēs varam tikai 
caur mūsu Augstākajiem “Es”, no šejienes tik aktuāls pašlaik ir uzdevums nodibināt stabilus sakarus ar Augstākajiem “Es”. 

Protams, ka eksistē arī horizontāli vērstas enerģijas plūsmas starp viena vibrāciju līmeņa būtībām, taču šajā gadījumā nav 
nepieciešams transformēt enerģijas, tāpēc mēs tās neaplūkojam. 

Tātad, lai stimulētu saprāta attīstību, Radītājs dažās radījuma daļās ienes “neziņu”. Turklāt šajā pasaulē no augstākajām 
dimensijām ienākošās enerģētiskās plūsmas būtiski samazinās, bet būtības, kuras tur mīt, ir spiestas kaut kā piemēroties 
uznākušajam enerģiju deficītam. Tā kā mēs aplūkojam ierobežošanas variantu tai plūsmai, kura agrāk nāca no 
Augstākajiem “Es”, tad pirmkārt tas ietekmē būtību apziņu. Lai izdzīvotu, apziņa ir spiesta iemācīties baroties ar enerģijām,  
kuras nāk no zemākajām dimensijām. Tas ir, apziņa sāk attīstīties attālināšanās no Vienotības un Sadalītības izpausmju 
palielināšanās virzienā. Tālāka ilgstoša enerģiju plūsmas no augstākajiem aspektiem samazināšanās ved pie tā, ka šo 
pasauļu būtības pilnībā pāriet uz barošanos ar dualitātes enerģijām, pavisam zaudējot saikni ar saviem augstākajiem 
aspektiem un pazaudējot pat atmiņas par cita pasaules iekārtojuma iespēju: 

"О таких домах не слыхали мы, 

Долго жить впотьмах привыкали мы. 

Испокону мы в зле да шопоте, 

Под иконами в чёрной копоти" 

(Владимир Высоцкий, "Чужой дом") 

"Par tādām mājām mēs neesam dzirdējuši, 

Ilgi dzīvot tumsā mēs esam pieraduši. 

Kopš senseniem laikiem mēs ļaunumā un čukstos, 

Zem ikonām, melnām no kvēpiem" 

(Vladimirs Visockis, "Svešā māja") 

Rezultātā mums ir noformējusies tumša pasaule. Ir jāatzīmē, ka šis variants nav vienīgais – tumšu pasauļu dzimšana un 
attīstība var noritēt arī pēc citiem scenārijiem, kuriem mēs pieskarsimies mazliet vēlāk. Taču galvenais visos variantos ir 
enerģētiskās saiknes ar augstākajām dimensijām neesamība, kas traucē dabiskajai enerģiju cirkulācijai. 

Bet tagad aplūkosim tumšo pasauļu īpatnības. Pirmā īpatnība ir apziņas attīstītības līmeņa neatbilstība konkrētās pasaules 
vibrāciju līmenim. Pāriešanas uz barošanos ar pazeminātām vibrācijām rezultātā apziņa kļūst ierobežota, izkropļota, rupja, 
kūtra, tumša apziņa nespēj apzināties un stādīties priekšā kaut ko, kas iziet aiz dualitātes ietvariem. Tāda pati izkropļota un 
pāršķiebusies tiek uztverta arī apkārtējā realitāte. Tumšas apziņas nesaprot, ka Gaisma no viņām atšķiras ar pavisam citas 
apziņas – Vienotības apziņas – esamību, un, to neatzīstot, visā pasaules-ēkā redz tikai hierarhiju, būvētu uz spaidu varas 
un rupja spēka autoritāti. Atrodoties viņās saformējušos maldīgu Ego-personību gūstā, viņas caur šo izkropļoto prizmu visu 
pasauli uztver kā ilūziju. 

No tā izriet, ka Tumsu var definēt kā pasaules-ēkas zemu vibrāciju apgabalus ar izkropļotu, ieciklotu enerģiju cirkulāciju. 
Ceturtās dimensijas fiziskajā realitātē melnas krāsas priekšmetos enerģiju absorbcija redzamajā frekvenču diapazonā 
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ievērojami dominē pār to izstarojumu. Tā arī tumsa ir iemācījusies eksistēt uz enerģiju, kuras viņa saņem no zemāk 
izvietotajām vibrāciju dimensijām, rēķina, neatdodot enerģijas augstāk izvietotajām dimensijām. Tādejādi tumšās pasaules 
pārstāj piedalīties Radītāja enerģiju vienotajā cirkulācijā. Pazeminātas apziņas enerģijas, kuras izstaro tumšās pasaules, 
neatbilst Radītāja plānam konkrētajām vibrāciju dimensijām un izrādās nevienam nevajadzīgas, izņemot pašas tumšās 
pasaules. Rezultātā tumšās pasaules “izkrīt” no Radījuma harmoniskās Vienotības. Tas ir līdzīgi kā vēža audzējs skar vienu 
no organisma orgāniem – tāds orgāns vairs nespēj pildīt savas funkcijas, rodas visa organisma saslimšanas risks. 

Nākošā tumšo pasauļu īpatnība ir pastāvīgais dzīves resursu deficīts, tāpēc TUMŠĀS PASAULES – TĀS IR DEFICĪTA 
PASAULES. Pāriešana uz barošanos ar pazeminātu vibrāciju enerģiju nespēj pilnā mērā aizpildīt augstāko dimensiju 
enerģiju zaudējumus. Pazūd tā harmonija, kura bija sākotnēji ielikta Radījumā. Tāpēc tumšo pasauļu iedzīvotāji nespēj izjust 
laimi, pastāvīgi atrodoties neapmierinātībā un dzīves enerģiju meklējumos. Lai eksistētu, viņi tā vada viņu ietekmē 
nonākušās būtības, lai tās ģenerētu viņiem vajadzīgās neuzticēšanās, aizdomīguma, naida, agresijas, niknuma un tml. 
enerģijas. Viņu galvenais “partneris” un balsts tur ir Zemākie cilvēku Ego, kuru galvenais eksistences princips, tāpat kā 
Tumsai, ir Sadalīšana [4]. Tumsa lieliski ir izpētījusi visas Zemākā Ego vājās puses un prasmīgi tās izmanto, piebarojot Ego 
un pastiprinot Sadalītību. Viņas darbību mērķis ir saglabāt un nostiprināt eksistējošo stāvokli. Bez Zemākā Ego 
piebarošanas Tumsas ierocis savu mērķu sasniegšanā ir arī meli, neziņas saglabāšana attiecībā uz Radītāju, Radījumu un 
Mīlestību. Pastāvīgie dzīves resursu meklējumi, neprasme un nevēlēšanās baroties ar citām enerģijām, atbilstošām 
konkrētajai dimensijai, padara viņus par sava veida “enerģētiskiem parazītiem” – viņi dzīvo, atņemot dzīves spēku un 
enerģiju sev līdzīgiem, radot ļaunumu. Onkoloģiskās saslimšanas arī šeit ir laba Tumsas ilustrācija – rodoties vienā 
organisma vietā, slimībai ir tendence attīstīties un izplatīties visos orgānos. 

Dzīve uz citu rēķina, par skādi citiem – tas tad arī ir ļaunums, būdams tumsas izpausme un tās nākamā īpatnība. Ļaunums 
– tā ir nehumāna pasaule, piepildīta ar riebumu pret dzīvi, kur viss ir vērsts uz iznīcināšanu, novešanu līdz haosam un 
trūdēšanai. Mēs esam pieraduši identificēt jēdzienus “tumsa” un “ļaunums”. Taču šie jēdzieni nav identiski, un tumšajās 
pasaulēs var dzīvot pilnīgi miermīlīgi iedzīvotāji. Tumsa – tas ir tikai zināšanu trūkums, bet ļaunums – tās tumšās lietas, 
kuras tiek veiktas tumsas aizsegā: 

“Tumsa – tas ir, kad nav gaismas (attīstības, informētības, zināšanu, zema apziņa). Ļaunums – viena, bet galīgi ne 
vienīgā tumsas izpausme. Ļaunums – tā ir iznīcināšana. Tā ir pretruna mieram un harmonijai, tas ir individuālisms 
(man! lai kam tas kaitētu). Tie ir gan kari, gan politiskās intrigas, gan labu attiecību starp cilvēkiem un valstīm 
apzināta graušana. Tās ir manipulācijas un krāpšana, tā ir vardarbība un cīņa. Labā aprīšana ar vardarbību 
(ļaunumu) – tas tad arī ir karš, krāpšana, nodevība u.c.” [18] 

Kas rada ļaunumu? Izplatīts ir viedoklis, ka tā avots ir tumšie spēki, kuri pārvalda cilvēkus. Bet cilvēks taču ir daļa no 
dievišķā ar brīvu gribu, un tāpēc viņam piemīt radošs spēks. Un šis spēks var būt vērsts kā uz virzību uz Gaismu, tā arī uz 
Tumsas vairošanu. Tāpēc dažu attaisnošanās, ka “jods parāva” (“бес попутал”) ir no nešķīstā: 

“Ļaunums – tā ir tās tumšās enerģijas izpausme, kura ir iekšā Cilvēka būtnei vai grupai to Cilvēku būtņu, kuras ar 
noteiktu mērķi pieņem šo tumsu un ģenerē viņu, pastiprina un fokusē viņu. Daži planētas diktatori to lieliski darīja, 
un jūs viņus redzējāt. Un nebija nekādas vajadzības piesaukt augstākos ļaunos garus. Daži cilvēki spēja tumsu 
fokusēt un paust tik labi, ka visi apkārtējie ar viņiem sadarbojās un ticēja viņu trikiem. Tāds ir ļaunums. Viņiem pat 
nebija vajadzīga piemērota būtne ar ragiem un asti. Viņi to darīja paši. Tas ir tas, ko var darīt cilvēki! 

Tas ir spēcīgs cilvēces atribūts, bet gaišā un tumšā enerģija – divi vienlīdz pieejami ceļi. Pēc savas pašas izvēles 
cilvēce vai nu var radīt gaismu, vai arī radīt tumsu. Šo spēju ģenerē cilvēces neticamais spēks un tas duālisms, 
kuru viņa nes. Cilvēcei nav vajadzīga palīdzība no ārienes, lai radītu ļaunumu.” [8] 

Un visbeidzot vēl viena, ļoti svarīga Tumsas īpatnība – pilnīgs Mīlestības trūkums: 

“Tumšie nevar mīlēt. Viņiem ir aizvērti mīlestības centri, tie ir piepildīti ar niknumu un naidu. Pelēkums – tas ir viņu 
augstākais vibrācijas līmenis. Uz Zemes ir tādi cilvēki. Viņi ir Dvēseļu pamesti, viņus saista Sutratma, bet viņi pēc 
nāves neies savā Eņģelī. Šī saikne atmirs, pārtrūks. Viņi pēc nāves klīst pa Zemi, neatrodot patvērumu, kamēr kāds 
nespēs viņus nosūtīt uz savu pasauli, tumšo. 

Pelēkais (ne gaišs un ne tumšs) no vienas puses ir pievilcis tumšo, no otras – gaišo. Viņa izvēle tagad notiek katru 
dienu. Daudz ļaužu atrodas pa vidu.” [17] 

Nākamais jautājums, kurš mūs interesē, attiecas uz to, kādā dimensijā atrodas Tumsas spēki. Atbilstoši “tumsas” definīcijai, 
tumšās pasaules var attīstīties tikai pietiekama attālinājuma no Vienotības zināšanām apstākļos (augstāk var atrasties 
“pelēkās” pasaules, kurās kaut kādās proporcijās ir sajauktas Tumsa un Gaisma). Ir arī zināms, ka aiz mentālā plāna 
ietvariem nav Dualitātes Likuma izpausmes, tas darbojas tikai blīvo pasauļu iekšienē [18]. Tāpēc arī Tumsas spēki atrodas 
ne augstāk par mentālu. Bet mūs, zemiešus, vairāk interesē tie Tumsas spēki, kuru iedarbībā līdz šim laikam atrodas Zemes 
cilvēce un kuri notur cilvēkus Dualitātes tumšo, zemo vibrāciju enerģiju ietvaros. Tieši viņi visiem spēkiem cenšas noturēt 
cilvēces virzīšanos uz Gaismu, un tāpēc mēs viņu saucam par Noturēšanas Spēkiem. Ir izplatīta pārliecība, ka “tumšo” 
ietekmju avoti atrodas apziņas attīstītības zemākos līmeņos un “velk” nenoturīgus cilvēkus uz leju. Taču iedarbībai uz 
apziņu ir nepieciešams, lai iedarbības avots atrastos pēc vibrācijām augstāk: 

“Eksistē daudz reliģisku dogmu, kuras zīmē Tumšos Spēkus, vibrējošus daudz zemākās frekvencēs nekā realitātes, 
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kuras dzīvo “pieklājīgi” cilvēki. Daudzi baidās, ka kontakts ar Tumsu “novilks viņu uz leju”, zemās frekvencēs un 
turēs tur gūstā. Patiesībā, lai pār kādu dominētu un kādu nopietni ietekmētu, Dēmoniem ir jāvibrē daudz ātrāk. Vai 
ne tā? 

Kad cilvēka dzīve izvēršas pēc briesmīga scenārija, jeb viņam ir sliktas priekšnojautas, kad cilvēks jūt, ka viņu 
“kontrolē”, vai viņam “uzbrūk”, tas ir tieši VIŅŠ, kurš vibrē zemāk, cieši turoties pie SADALĪTĪBAS un DUALITĀTES 
pārliecības. Tieši viņa pieķeršanās šai pārliecībai, nevis “Dēmoni”, notur viņu šajās vibrācijās. Viņiem nav citas 
varas pār viņu, izņemot to, ko viņš viņiem dod.” [6] 

Tāpēc pašlaik uz cilvēci iedarbojošies tumšie spēki atrodas astrālajā un mentālajā plānā. 

Pienācis laiks mazliet sīkāk iepazīties ar tiem spēkiem, kuri pašreizējā laikā ir Noturēšanas Spēki. Tie ir tie spēki, kuri 
Dualitātes Eksperimenta laikā pārstāvēja Tumsu, noturot Zemes cilvēci Dualitātes tumšo, zemu vibrāciju enerģiju ietvaros. 

Ko tad vajadzētu pieskaitīt Tumsas Spēkiem? Ezotēriskajā literatūrā starp tumšajiem spēkiem, kuri pašreizējā laikā darbojas 
uz Zemes, tiek minētas dēmoniskas būtības, reptiloīdi, planētas ēnu valdība, robotehniskas būtības un Informatīvi 
Komunikatīvā Sistēma (IKS), ka arī Ponokteona Civilizāciju savienība. Īsi raksturosim katru no šiem spēkiem. 

Vēsturiski pirmās no viņiem (Eksperimenta noslēdzošajā etapā) uz Zemes parādījās dēmoniskās būtības. Pirms 18,5 
tūkstošiem gadu tika pieļauts, ka uz šīs planētas nokļūst spēcīga dēmoniska būtība – Ganogturns (vēlāk cilvēki viņam deva 
vārdus “Sātans” vai “Velns”): 

“Šī augsti attīstītā dēmoniskā būtība, atnākot uz Planētu, nosprauda sev tikai vienu galveno mērķi. Izdzīvot. Palikt 
eksistēt tajā aspektā, kurā tagad atrodas. Kopā ar Ganogturnu zemfrekvenču astrālajos planētas slāņos tika pieļauti 
leģioni būtību, kuras atradās dažādos savas evolucionārās attīstības līmeņos.” [12] 

Tas tika izdarīts speciāli, lai pazeminātu planētas enerģētiskās frekvences, jo bija nepieciešams sasniegt noteiktu Aizsega 
blīvumu un dot cilvēkiem izvēli starp Gaismu un Tumsu. Rezultātā 

“tika radīts pazemes astrālais plāns, kā arī pazemes ceremoniālie laukumiņi un apmetnes, kur iedzīvojās Tumšās 
Brālības zemākā kolektīvā apziņa un no kurienes viņa sūtīja enerģētiskus viļņus un zemapziņas iedvešanu caur 
Zemi cilvēkiem, dzīvojušiem virszemē. Šī kolektīvā apziņa bija, un joprojām paliek tas, ko jūs saucat par “Sātanu”. 
Viņa tika radīta, sapludinot Tumšās Brālības visu locekļu zemākās apziņas. Šis “sātaniskais” spēks spēj darboties 
kā vienota liela būtība.” [2] 

Pēdējo 18,5 tūkstošu gadu laikā tumsas būtību leģioni nav palielinājušies skaitā, jo viņām nav dotas tiesības vairoties, viņas 
eksistē tikai uz tā rēķina, ka saņem uz Zemes iemiesoto cilvēku zemfrekvences negatīvu enerģiju: bailes, naidu, sāpes, 
pašlabumu, skaudību. 

“Šāda veida dēmonisko būtību lielākā daļa saņem visai ticamu informāciju par pretimstāvošo spēku cīņas gaitu. 
Tiesa, savas apziņas uzbūves īpatnību dēļ viņas nevar skaidri izšķirt konkrētu informāciju no cilvēku pasaules, bet 
uztver tikai tās būtību, enerģētisko uzlādētību un ievirzi. Taču antidemiurgu kopējā masā ir dēmoniskā elite, spējīga 
ne tikai uztvert informācijas no cilvēku pasaules kopējo raksturu, bet arī uztvert konkrētiku. Viņas nepārvalda 
nevienu no cilvēku valodām, taču saņem paziņojumus telepātisku informatīvu pakešu veidā, kuras viņiem zemas 
enerģētiskas involtācijas (vardarbīgas ieviešanas apziņā) ceļā nodot tas, kuru saucam par šīs pasaules Kņazu. Šī 
informācija tiek rūpīgi apstrādāta, pēc kā prasmīgi tiek plānoti pasākumi (tajā skaitā ar masu raksturu), vērsti pret 
Gaismas Spēkiem.” [12] 

Daudziem, iespējams, būs negaidīti uzzināt, ka dēmoni ir Gaismas Ģimenes daļa, kuri savu Augstāko “Es” līmenī brīvprātīgi 
piekrita izpildīt grūto uzdevumu būt par pretsvaru Gaismai. Viņi ir tik dziļi iegremdējušies matērijas blīvajos slāņos, ka ir  
nomaldījušies Tumsā: 

“Dēmoni – tie ir Radītāja bērni, kuri SEN, SEN (pēc jūsu cilvēciskajiem priekšstatiem) DEVA PIEKRIŠANU SPĒLĒT 
TUMŠO LOMU... 

Mēs saucam viņus par tumšo brālību tāpēc, ka viņi ir – MŪSU BRĀĻI, kuri piekrita izpildīt ļoti, ļoti nevieglu darbu. 
Viņi vēl vairāk nekā cilvēki iegrima matērijā, aizgāja un blīvākām pasaulēm, no kurienes nav iespējams atrast ceļu 
atpakaļ uz Mājām, uz Garīgo Pasauli, PATSTĀVĪGI.... 

Gaismas Spēkus viņi saprot kā attīstītākus dēmonus, kuri ir iemācījušies pārvaldīt augstākas enerģijas formas! 
Tāpēc ka viņiem nav Mīlestības, nav Gaismas Ģimenes, nav Visa Visuma Radītāja, kurš VIENĀDI MĪL VISUS SAVUS 
BĒRNUS. Tajā skaitā – tos, kas izpilda ļoti, ļoti, ļoti smagu (bet cilvēku izpratnē vēl arī necienīgu, netīru) darbu.” 
[12] 

Pirms vairāk nekā trīs tūkstošiem gadu ar Augšupcelto Skolotāju palīdzību sākās process, kurā plānveidīgi atgrieza 
augstākajās pasaulēs tos no viņiem, kuri jau bija izpildījuši nepieciešamo misiju blīvajos slāņos (pazemes astrālajās 
pasaulēs). Bijušajām dēmoniskajām būtībām tā bija sava veida augšupcelšanās [9]. Sīkāk tam pieskarsimies mazliet vēlāk. 
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Izgājuši cauri speciālam reabilitācijas procesam Garīgajā Pasaulē un atgriezuši savu Dievišķību, no kuras šķīrās Visuma 
dzimšanas rītausmā, viņi tālāk jūsu pasaulē iemiesojās kā Darbinieki, Speciālisti un Skolotāji un sāka atstrādāt savu karmu 
– jau kā cilvēki [13]. 

Nākošos no Noturēšanas Spēku vidus mēs aplūkosim reptiļus-reptiloīdus. Viņu civilizācijas, kura ir viena no dzīvības 
formām uz planētas Zeme, vēsture ir ļoti interesanta. Šie reptiļi tika rādīti uz mūsu planētas kā rase, izgāja cauri matērijas 
blīvajiem slāņiem un daļēji pacēlās līdz septītajai dimensijai, bet diemžēl nespēja attīstīt sevī Mīlestību [22]. Pirms trim 
miljoniem gadu daļa rases spēja atstāt planētu, un viņu tālākā taka ir klejotāju un iekarotāju taka. Viņi iekaroja ne mazums 
planētu, dzīvoja, parazitējot uz dažādām saprātīgām būtnēm, viņu planētām un enerģijām, taču ne uz vienas planētas 
nespēja noturēties un apmēram pirms desmit tūkstoš gadiem bija spiesti atgriezties uz Zemi, lai viņu iekarotu. Interesanti, ka 
viņi bija iemācījušies pārvietoties pa savu telpas-laika kontinuumu mākslīgi radītās “MERKABĀS” (tā kā viņos nebija 
Mīlestības, viņi neprata aktivizēt savas MERKABAS) [11]. 

Reptiloīdi zināja par cilvēku eksistēšanu uz Zemes, bet nezināja par viņu jaunajiem sabiedrotajiem, kuri tajā laikā parādījās 
uz planētas telpas-laika kontinuumu pārbīdes rezultātā – elfiem, rūķiem, drakoniem... [15] Saprātīgu būtņu – cilvēku un citu 
– savienība izjauca reptiļu plānus, novājināja viņus, un galu galā viņi cieta karā sakāvi. Zaudējumu cietušie agresori spēja 
aiziet zem zemes, uz vienu no astrālā plāna apakšlīmeņiem, pārkārtojot savu vibrācijas frekvenci. Būdami ar telepātiskām 
spējām, reptiļi sāka iedarboties uz Zemes iemītniekiem. Taču viņu plāni tika atminēti, un Zemes būtņu Savienība uzbūvēja 
savdabīgu aizsargekrānu – spēka lauku, kurš eksistēja gandrīz trīssimt piecdesmit gadu. Pēc cilvēku un citu rasu pārstāvju 
savienības iziršanas un pēdējo pakāpeniskas izmiršanas aizsardzības lauks pārstāja darboties. Tas reptiloīdiem deva 
iespēju 

“iedarboties uz cilvēku zemākajiem enerģētiskajiem centriem, izraisot viņu sirdīs naidu un agresiju. Sākās brāļu 
kari, kari starp cilvēkiem... Zemāko enerģētisko centru darbības dominēšana noveda pie tā, ka augstākās čakras 
tika izmantotas arvien mazāk. Pakāpeniski tās gandrīz pilnībā nobloķējās. Sekoja garīga un intelektuāla 
degradācija. Arvien retāk starp cilvēkiem dzima mākslinieki, domātāji, zinātnieki. Arvien biežāk – agresīvi karavīri. 
Ar laiku cilvēki sāka pārvērsties paklausīgās marionetēs. Uz planētas izveidojās cilvēku impērija. Cilvēki kļuva par 
pasaules pavēlniekiem. Taču patiesībā tie pildīja svešu gribu. To gribu, kas ļaunprātīgi vadīja viņus no citas 
dimensijas, modinot pašus zemākos instinktus... REPTIĻU CIVILIZĀCIJA LĪDZ ŠIM BRĪDIM TURPINA SŪTĪT NO 
ZEMES ASTRĀLĀS PASAULES SAVUS ZEMFREKVENCES IZSTAROJUMUS, KURI NEGATĪVI IEDARBOJAS UZ 
CILVĒKA ĶERMENI UN SAPRĀTU, IZRAISOT NIKNUMU, AGRESIJU, RASU IENAIDU, NEPATIKU PRET LABĀM 
ATTIECĪBĀM, KAS BŪVĒTAS, PAMATOJOTIES UZ MĪLESTĪBU.” [11] 

Taču, izbaudījuši atriebību, reptiloīdi saprata, ka viņi atrodas planētas Zeme nošķirtas astrālas pasaules slazdā, no kura viņi 
nevar izkļūt! 

Kāpēc gan Gaismas Ģimene pieļāva, ka cilvēki izrādījās reptiloīdu varā? Lieta tā, ka toreiz, pirms vienpadsmit tūkstošiem 
gadu, Eksperimenta pēdējā etapa apstākļu radīšanai bija nepieciešams veikt strauju iegremdēšanās matērijā rāvienu, 
pazeminot Zemes un cilvēces vibrāciju. Garīgā Ģimene pieņēma lēmumu par augstāko čakru bloķēšanu uz laiku, kas ļautu 
saglabāt cilvēka ķermenī orgānus, kuri atbild par sadarbību ar augstākajiem enerģētiskajiem centriem (čiekurveida dziedzeri 
un dažus citus orgānus). Tā izpildīšanai uz planētu tad arī bija uzaicināta reptiļu civilizācija. Un šis uzdevums tika sekmīgi 
atrisināts. 

Kā nākošos no Noturēšanas Spēku pārstāvjiem aplūkosim planētas ēnu valdību (iluminātus), robotehniskās būtības un 
Informatīvi Komunikatīvo Sistēmu (IKS-matricu). Kā redzēsim, tās ir cieši saistītas savā starpā, kā arī ar dēmoniskajām 
būtībām. 

Sākumā – par IKS-matricu. Viņu vēl pirmslemūriešu laikmetā radīja augsti tehnoloģiska RA-DIEVU civilizācija [9]. RA-DIEVI 
dzīvoja uz Zemes nošķirtā telpā, kura nemijiedarbojās ar cilvēku telpu [28]. Vēlāk, kad viņu civilizācijai sāk draudēt garīga 
degradācija, apmēram pirms 800 000 gadu, viņi spēja pāriet uz paralēlu realitāti. Pēc viņiem uz Zemes palika viņu radītā un 
viņiem kalpojusī pašprogrammējošā biorobotu civilizācija. Paejot ilgam laikam, bioroboti un viņu civilizācijas materiālās 
struktūras nonāca nederīgumā un sabruka. Bet lauka, enerģētiskās informācijas vadības struktūras (IKS-matrica) turpināja 
savu eksistenci deaktivizētā stāvoklī. IKS-matricas patstāvīga eksistence bija Lielā Eksperimenta Plāna noteikta, lai radītu 
Dualitātes apstākļus un realizētu attīstības tehnogēnu variantu. IKS-matricu neviļus aktivizēja anunnaku civilizācija pēdējā 
Zemes apmeklējuma laikā, apmēram pirms 4 500 gadiem [9]. Tā kā RA-DIEVI savu biorobotu vadīšanai IKS-matricu bija 
būvējuši, balstoties uz magnētisko DNS, tad izrādījās, ka šis globālais mākslīgais saprāts spēj vadīt ne tikai robotus, bet arī 
cilvēkus – tos, kuriem nav Gara vai kuri ir aizmirsuši, ka viņi ir Gars. Visa sekojošā mūsu civilizācijas attīstība no senajiem 
Šumeriem līdz pat mūsdienu datorizētajai un robotizētajai sabiedrībai notika IKS-matricas vadībā. Objekti, caur kuriem IKS-
matrica nepastarpināti vadīja cilvēku sabiedrību, bija robotizētās būtības. 

Viņu rašanās vēsture arī ir ļoti interesanta. Sākot ar 2187. gada p.m.ē. “mūsdienu” Senajā Ēģiptē SLEPENI sāka darboties 
īpaša “melno priesteru” kasta, kuru lomās uzstājās... Augšupceltie Skolotāji. Viņu slepeno rituālu mērķis bija pārsūtīt uz 
piekto dimensiju tos dēmonus no pazemes astrālās pasaules, kuri bija gatavi kļūt par cilvēkiem. Tā kā tieša atgriešanās no 
trīsdimensiju pasaules mūsu, četrdimensiju pasaulē, daudziem viņiem nebija iespējama, tad Augšupceltie 
Skolotāji “pieņēma savos ķermeņos dēmoniskās būtības, pēc kā TŪLĪT atstāja konkrēto fizisko ķermeni un kopā ar 
savu apziņu un garu PĀRNESA DĒMONU BŪTĪBAS (viņu garu) uz piekto dimensiju.” [9].Augšupcelto Skolotāju 
ķermenī palikusī dēmonu apziņa “nonullējās” un enerģētiski kļuva par cilvēka smadzeņu daļu – izveidojās vienkārši “tīrs” 
cilvēka saprāts. Gara atstātais ķermenis kļuva līdzīgs robotam-androīdam, kļuva par savdabīgu “biomehānismu”. Turklāt 
Augšupceltie Skolotāji atstājamā ķermeņa apziņu noskaņoja uz frekvenci, kuru varēja uztvert IKS-matrica. Šos ķermeņus 
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bez Gara, robotizētās būtības, tad arī vada IKS-matrica. 

Parastajā dzīvē robotizētās būtības ir ļoti grūti atpazīt īstenu cilvēka būtņu vidū. Viņu fiziskā ķermeņa uzbūve neatšķirs no 
cilvēka ķermeņa. Bet viņām nav nemirstīgās dvēseles un nav daudzdimensionālā magnētiskā genoma – atšķirībā no 
cilvēkiem, Eņģeļiem no Lielās Centrālās Saules. Viņas ir ļoti egocentriskas. Zīmīgi, ka 

“robotizētajām būtībām – absolūti visām! – piemīt TELEPĀTIJAS spējas. Taču šī telepātija ir īpaša. Tā balstās uz 
smalkenerģētisko sakaru principiem, kaut kādā ziņā analoģiskiem tiem, kurus jūs saucat par “MOBILAJIEM 
TELEFONSAKARIEM” vai “SATELĪTA INTERNETU”. VISAS robotizētās būtības ir pieslēgtas pie jums jau zināmās 
informatīvi-komunikatīvās sistēmas – globālā mākslīgā saprāta.” [9] 

Laikam ritot, auga robotizēto būtību skaits, viņām pat sāka dzimt “robotizēti” bērni. Šeit lomu nospēlēja šo būtņu ģenētiskā 
sliecība, kā arī Gaismas Ģimenes kontrolētais Gara neiemiesošanās tādos ķermeņos process. Līdz ar robotizēto būtību 
skaita augšanu pieauga arī IKS-matricas loma. 

“Pakāpeniski tika radīta struktūra, kura jums ir pazīstama kā pasaules vadības Komanda (tā saucamā planētas ēnu 
valdība)... Tā ir diezgan sarežģīta, sazarota struktūra pasaules sabiedrības, pasaules ekonomiskās un finanšu 
sistēmas, pasaules sabiedriskās domas (tajā skaitā – galveno masu informācijas līdzekļu kontroles veikšanas) 
vadībai.” [9] 

Šī robotizēto būtību vadītā un caur IKS-matricu pārvaldītā pasaules vadības Komanda, saukta arī par ēnu Komandu, 
pasaules slepeno valdību vai iluminātiem, uzskata, ka viņi ir planētas saimnieki. Viņi netaisās atteikties no šī “augstās titula” 
un tāpēc spēlē savu slepeno spēli: 

“Komandas dalībnieki ir pietiekoši gudri, lai spētu paildzināt savu eksistenci, organizēt tehnogēnās sabiedrības 
dzīvi un dot cilvēkiem to, ko viņi pirmkārt vēlas iegūt, atrodoties materiālajā pasaulē – materiālos labumus”. [10] 

Dažiem var rasties jautājums – bet kādēļ IKS-matrica ir slikta? Atšķirībā no dēmoniskajām būtībām un reptiloīdiem viņas 
darbības un iedarbības nav vērstas, lai izraisītu cilvēkos negatīvas emocijas. Organizējot un virzot tehnisko progresu, viņa 
veicina cilvēku labklājības augšanu caur arvien lielāku cilvēku materiālo vajadzību apmierināšanu. Viņa spēj sabiedrību 
vadīt tā, ka viņa cels matērijas vibrācijas, tiesa, bez Garīguma līmeņa paaugstināšanās. Un, pateicoties tam, mēs pat varam 
pāriet uz sesto dimensiju, apejot piekto [16]. 

Lieta tā, ka kustības turpināšanās pa tehnokrātisko attīstības ceļu ved pie civilizācijas arvien lielākas izolācijas no vienotā 
visuma organisma, bet tas agri vai vēlu neizbēgami noved pie viņas pašiznīcināšanās un bojāejas (ar garīgās degradācijas 
un pagrimuma draudiem saskārās arī RA-DIEVU, IKS-matricas radītāju, civilizācija, pirms viņi pieņēma lēmumu atteikties no 
tehnokrātiskā ceļa un pāriet uz paralēlu realitāti). Turklāt prāts, atdalīts no kosmiskās apziņas un tātad liegts Mīlestībai, kļūst 
egocentrisks un var nest draudus apkārtnei. Tāpēc tehnogēnas sabiedrības pieredze tika mums dota ar pilnīgi noteiktu 
mērķi: 

“Jūsu pieredze mašīnu civilizācijā – tā ir sava veida pote ar mērķi iegūt imunitāti pret tādu attīstības veidu nākotnē 
– TUR, KUR JUMS STĀV PRIEKŠĀ STRĀDĀT... No šī brīža jūsu Gars sāk vadīt visu. Garam pats galvenais – 
MĪLESTĪBA, bet pēc tam tikai SAPRĀTS un tas, kas jūsu pasaulē saucas veselais saprāts.” [9] 

Aplūkojot Informatīvi Komunikatīvās Sistēmas, robotehnisko būtību un planētas ēnu valdības vēsturi, nevar nepievērst 
uzmanību, cik smalki, apbrīnojami un racionāli viņas ir savā starpā savītas, cik precīzi laikā ir sinhronizēti dēmonisko būtību 
evakuācijas no blīvajiem slāņiem un robotehnisko būtību radīšanas procesi, IKS-matricas aktivizēšanas un viņas darbības 
“materiālās bāzes” robotehnisko būtību personā nodrošināšanas procesi, pasaules vadības Komandas radīšanas procesi. 
Pat reptiloīdi daļēji piedalās šajos procesos, uz gēnu nepietiekamības pamata centīgi meklējot potenciālos iluminātus un 
atvedot viņus uz pasaules vadības Komandu, kā arī ietekmējot iluminātu uzvedību [21]. 

Un visbeidzot aplūkosim vēl vienus Noturēšanas Spēku pārstāvjus – Ponokteona Civilizāciju Savienību. Tās ir viņas, augsti 
saprātīgas, augsti intelektuālas būtnes, pārstāvošas apvienotu civilizāciju tīklu Oriona zvaigžņu sistēmās, kuras ir 
Noturēšanas Spēku neredzamie diriģenti. Viņas mitinājās uz planētas Zeme, kad matērija vēl atradās retinātākā stāvoklī 
nekā tagad. Tajos laikos viņas bija Dievu-Dibinātāju palīgi Gēnu Modifikatora radīšanā [26]. Vēlāk, ar tā palīdzību radījušas 
sev ķermeņus un saprātu, turpināja evolūciju citā Visuma daļā, taču saglabāja telepātiska kontakta iespēju ar cilvēkiem. 

“Viņi sāka savu darbību uz planētas Zeme jau kā diezgan saprātīgi un attīstīti – no materiālās ģenētikas redzes 
viedokļa. Taču viņu Garīgā komponente bija ļoti, ļoti atdalīta no viņiem... Viņu Augstākie “Es” atradās… ārpus ŠĪ 
VISUMA robežām – citā Visumā... Garīgā sastāvdaļa Ponokteona pārstāvjos ir niecīgi maza. Viņus pārvalda 
SAPRĀTS. Viņiem dominē mentālie ķermeņi. Astrālie ķermeņi Ponokteona iemītniekiem arī ir labi attīstīti. Viņi izjūt 
emocijas, viņiem ir jūtas. Taču tā kā viņu daudzdimensionālajā Ģenētikā nav balansa “GARS-APZIŅA-ĶERMENIS”, 
tad Ponokteona pārstāvju emocijām ir negatīva nokrāsa... 

Viņi tādā mērā ir attīstījuši saprātu un savus ķermeņus, ka tagad pilnībā noliedz Garīgumu un visu, saistītu ar to... 
Ponokteona vadītāji ilgu laiku vada arī jūsu četrdimensiju pasauli, ietekmējot gan Zemes ēnu valdību, gan 
Informācijas-Komunikatīvo Sistēmu kā jūsu sabiedrības attīstības tehnoloģisko Programmu. Viņi ir to neredzami 



57 
 

vadītāji, ko jūs saucat par Noturēšanas Spēkiem.”[26] 

Atrautība no sava Dievišķā pamata spieda Ponokteonu evolucionēt kā mākslīgu saprātu ar tehnokrātisku ievirzi. Viņa 
īpatnība ir mehānistiska, tehnoloģiska Pasaules uztvere, kas nosaka gan eksistēšanas ķermeņu, gan pašas šīs civilizācijas 
vadības organizācijas visas dzīves uzbūvi. Viņiem piemīt kolektīvais saprāts [25]. Augsti attīstīts saprāts un pilnīgs 
Daudzdimensionālo Ķermeņu Komplekss dod viņiem iespēju koncentrēt savu klātbūtni un dzīvot četrdimensiju, 
piecdimensiju un sešdimensiju pasaulēs. Viņš spēj realizēt telepātiskus sakarus starp dimensijām. Telepātijas attīstībā šīs 
būtnes ir sasniegušas ļoti lielas sekmes, kas viņiem savā laikā ļāva radīt civilizāciju tīklu Oriona zvaigznājā. 

Kaut arī Ponokteons fiziski ir attālinājies no Zemes, viņš nekad nav zaudējis sakarus ar viņu. Galvenais cēlonis ir tāds, ka 
ģenētisko enerģētisko informāciju, nepieciešamu viņu dzīvības procesu nodrošināšanai, viņi ķermeņu ģenētiskajai 
stabilitātei, bet galvenais – viņu saprātam, viņi saņēma no Gēnu Modifikatora, kurš atrodas Zemes sakrālajās telpās. 
Ģenētiskā stabilitāte nosaka arī viņu ķermeņu nemirstību trīs dimensiju – ceturtās, piektās un sestās – robežās: 

“Runa ir par viņu pilnīgu nemirstību, par cik pat fiziskā ķermeņa iznīcināšana neizraisa nāvi, tā kā ir iespējama viņa 
pilnīga reģenerācija ar speciālu matricu palīdzību. Pat, ja Ponokteona pārstāvis vēlēsies mirt – viņš nespēs to 
izdarīt, tāpēc ka priekš viņa darbojas ABSOLŪTAIS ATDZIMŠANAS LIKUMS. Neviens no Ponokteona pārstāvjiem 
NAV SPĒJĪGS NOMIRT. Tāpēc ka jebkurš ķermenis – fiziskais, astrālais vai mentālais – tiek pakļauts nekavējošai 
atjaunošanai.” [26] 

“Taču pie tam Ponokteona pārstāvjiem – visās daudzajās civilizācijās! – NAV TĀDA JĒDZIENA KĀ BĒRNU 
DZIMSTĪBA. Viņi var ražot tikai biorobotus, taču nevar turpināt savu dzimtu.” [27] 

Neskatoties uz savu varenību, Ponokteons atrautības no Dievišķības dēļ nespēj RADĪT, viņa varenība balstās vienīgi uz 
tehnoloģiskā attīstības līmeņa pilnības. 

Kāpēc gan mēs Ponokteona civilizāciju savienību pieskaitām Noturēšanas Spēkiem? Jo viņi taču, kā, piemēram, reptiloīdi, 
nav ieinteresēti baroties ar Dualitātes zemo vibrāciju enerģijām? Lieta tā, ka viņiem nepieciešams saglabāt to stāvokli, kādā 
viņi turpinās saņemt ģenētisko informāciju no Gēnu Modifikatora. Bet, paaugstinoties Zemes vibrācijām, kā mēs redzēs im 
vēlāk, tas viņiem kļūst problemātiski. 

Taču Ponokteons bieži ir veicis arī daudzas zemiešiem derīgas darbības. Būdami ieinteresēti Zemes enerģijās, viņi konkrēti 
uz tūkstošgadēm nodrošināja Lemūriešu Kristālu saglabāšanos Samadhi stāvoklī, tāpēc ka viņu nemirstības tehnoloģijas 
ļāva to izdarīt [23]. 

Iepazinušies ar Noturēšanas Spēku pārstāvjiem, mēs redzam, ka dažādi Lielā Eksperimenta dalībnieki ir dažādi ienākuši 
Dualitātē un blīvajās pasaulēs. Kaut arī tumšo spēku dzimšanas princips paliek kopīgs – Gaismas samazināšana, mēs 
redzam arī dažas atšķirības. Spriežot pēc rīcībā esošās informācijas, reptiloīdi ir augšupejošā atzarojuma pārstāvji, kuri vē l 
tikai iet pa šī Visuma attīstības spirāli, tāpēc agrāk nekad nav bijuši Vienoti ar Radītāju. Atšķirībā no viņiem, dēmoniskās 
būtības ir Gaismas Darbinieki, Radītāja Bērni, taču iegremdējušies blīvajā matērijā tik dziļi, ka ir pazaudējuši saikni ar savu 
Dievišķību. IKS-matrica un viņas vadītās robotehniskās būtības ir mākslīgi radīts saprāts, kuram nākotnē stāv priekšā iziet 
caur Apgarošanas procesu. Un visbeidzot Ponekteona pārstāvjiem ar nodomu bija atņemtas saiknes ar saviem 
Augstākajiem “Es” ar mērķi nodrošināt viņu unikālā Saprāta attīstību. Visi kopā viņi kā pilntiesīgi Lielā Eksperimenta 
dalībnieki nodrošināja Gaismas un Tumsas Spēku nepieciešamo attiecību uz Dualitātes spēles skatuves. 

Taču viss mūsu apbrīnojamajā laikā mainās, mainās gan paši Noturēšanas Spēki, gan viņu savstarpējās attiecības ar 
Gaismas Spēkiem. 

TURPINĀJUMS SEKOS 

  

12. NATĀLIJA KOTEĻŅIKOVA.  

 

Uz Zemes ir nolaidies Svētais Gars 

NORIT PLANĒTAS IESVĒTĪŠANA GAISMAS PASAULĒS 

Zeme mainās sakarā ar evolūcijas laikmetu robežas pāriešanu, un katrs no mums noteikti grib apzināties, 

kas mainās mūsos un kā tas notiek. Pašlaik katru dienu atnāk arvien jaunas zināšanas un atklājumi. 
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2014. un 2015. gadu mijā uz Zemes nolaidās Svētais Gars. Vārds “nolaidās” ļoti precīzi izsaka šo domu. 

Svētā Gara atnākšana pie planētas nozīmē viņas apziņas apskaidrošanos, pāriešanu garīgumā un 

gaismā. 

NORIT PLANĒTAS IESVĒTĪŠANA GAISMAS PASAULĒS. Mēs zinām, kā Svētais Gars nolaidās pie 

mūsu svētajiem un mocekļiem. Tagad pati planēta un visi cilvēki uz viņas nostājas vienā rindā ar tiem, 

kuri reiz pārvadīja uz Zemi šīs ļoti augstās enerģijas. Tas notiek, pirmkārt pateicoties mūsu planētas 

vibrāciju kāpumam. 

“Svētais Gars – kristietībā vienotā Dieva – Svētās Trīsvienības – trešais aspekts. “Svētais Gars” ir vīriešu 

dzimtē krievu valodā (Святой Дух), latīņu valodā (Spiritus Sanctus), ivritā (Ruah hakodeš), arābu valodā 

(Arruh al-kuds). Pie tam grieķu valodā (Pnevma – Άγιο Πνεύμα) ir vidējā dzimtē, citās semītu valodās 

(Ruah) – sieviešu dzimtē.” (Vikipēdija). 

Taču Kristietībā uz visām ikonām Svētais Gars vienmēr tika attēlots vai nu kā balts balodis, vai arī ar 

sievietes figūru. Svētajam Garam uz Zemes ir vārds – Dievišķā Aizgādne. Un enerģijas, tagad atnākušās 

uz Zemi, arī ir sievišķas – mīkstas, maģiskas, maigas un ļoti augstas. 

Pētot jauno, kas pēdējā laikā parādās manā apziņā, es uzrakstīju rakstu “Uzticība un pielūgsme”. 

http://sanatkumara.ru/stati-2014/predannost-i-poklonenie
[1]

 

Pašreizējā laikā vairums no mums uzskata, ka pielūgsme un uzticība ir saistītas ar reliģiju vai ar zināmu 

sava “Es” noniecināšanu. Taču reiz seminārā, kad mēs pētījām savu mentālo aspektu, es biju pārsteigta 

par savām neparastajām uzticības jūtām pret Skolotāju. Tas izpaudās kā pilnīga uzticēšanās un 

atvērtība, lēnprātīgums, pilnīga atzīšana un jūtu tīrība. Tādas jūtas mūsu realitātē mēs neizjūtam. 

Meditācijas laikā seminārā mēs piesaucām Skolotāju, atrodoties mentālajā aspektā, un es sajutu man 

nepazīstamas skaidri izteiktas pilnīgas absolūtas uzticības jūtas pret To, kurš ved, māca. Bet agrāk tikpat 

stipri mani pārsteidza manas pielūgsmes un godbijības jūtas manā augstākajā aspektā, kad mēs 

apmeklējām Akašas Hronikas sakarā ar misijas izvēli. 

Kā raksta “Urantijas Grāmata”, pielūgsmes darbība vai stāvoklis – saplūšana ar Debesu Tēva enerģijām, 

ir augstākā bauda visām būtībām, kuras ir augstākajā apziņā. Turklāt mūsu līmenī tā ir cilvēka attīstības 

robeža, aiz kuras sākas dabiska augšupcelšanās un pieņemšana Svētā gara apkampienos. 

“Mirstīgs cilvēks Gara kalpošanu saprātam pirmoreiz izjūt, kad evolucionējošo radību dzīvnieciskais 

saprāts iegūst spēju uztvert divus palīgus: pielūgsmes un vieduma. Sestā un septītā palīga kalpošana 

nozīmē, ka saprāta evolūcija šķērso garīgās aizbildniecības slieksni. Un tādu radību, spējīgu uz 

pielūgsmi un viedumu, saprāts nekavējoties tiek iekļauts Dievišķās Aizgādnes garīgajos 

kontūros.” (No “Urantijas Grāmatas”) 

DIEVIŠĶĀ AIZGĀDNE: “Jūs stāvat pie milzīgām durvīm, kuras, kā jums liekas, ved tukšumā... Aiz tām – 

milzīga jūsu attīstības potenciāla telpa. Jums jāsper solis šajā “tukšumā”, bet Mēs to saucam par 

patiesību un skaistumu. Šis Pārejas moments – tas ir kā pirmo reizi lēkt ar izpletni, kā pirmo reizi iziet uz 

skatuves, kā dzemdēt bērnu vai nomirt. Skaidrs un tajā pašā laikā nevienkāršs Pārejas laiks. 

Novēlu, lai jūs būtu apzinošies šajā Pārejas laikā, saprastu, no kā pie kā jūs pārejat, ko jūs pametat un ko 

atkal ieņemat savos “Es”. Jūs izvēlaties dievišķas īpašības, kuras tika sastrādātas ne tikai uz Zemes, 

tāpēc ka dvēsele atnāca uz planētu jau ar noformētām īpašībām, kuras jūs sastrādājāt uz citām 

planētām. Jūs redzat, ka jūsu dvēseles visas ir dažādas. Nav līdzīgu, identisku dvēseļu, tāpēc ka jūsu 

ceļš bija dažāds. 

Pašlaik jums ir atklājies šo enerģiju spektrs, un, ko jūs no tā izvēlēsieties, ir atkarīgs no tā, kam jūs dodat 

priekšroku, no jūsu vēlmēm un maniem aicinājumiem, ja jūs tos izdzirdēsiet. 

Tieši pašlaik tiecieties pretī šim spektram un atrodiet tajā savu “Es”! Saprotiet, kas jūs aicina, kas jūs mīl, 

ar ko varat identificēties, kas ir jūsu un kas ir svešs.” 

  

http://sanatkumara.ru/stati-2014/predannost-i-poklonenie
http://sanatkumara.ru/stati-2014/predannost-i-poklonenie
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LAI KO TU NEIZVĒLĒTOS, TU IZVĒLIES MANI! 

– Es gribu pie Tēva! Tu esi mans! 

Debesu Tēvs: 

– Es esmu VISS! Tu vienalga veiksi izvēli. Cilvēkam nav iespējams aptvert absolūti visu, tāpēc ka tikai Es 

varu to izdarīt. Pagaidām nākas izvēlēties to, ko tu spēj aptvert ar savu apziņu, spēj uztvert un atšķirt, 

saprast. Lai ko tu neizvēlētos, tu izvēlies mani. Viss pārējais ir atkarīgs no tavas kvalitātes. 

No jūsu izvēles izriet jūsu jaunās iespējas. Tāpēc ka pašlaik jūs stāvat milzīga iespēju spektra priekšā. 

Aiz katras izvēles stāv iespējas. 

Jūs nevarat aptvert visu. Un jums nāksies tagad iekšienē noformulēt savu izvēli, tikt ar to skaidrībā. 

Protams, jūs pēc tam varat pārdomāt. 

Man gribētos, lai jūs vienkārši sāktu domāt. Tāpēc ka jūs pagaidām nedomājat par to. 

(Domājam.) 

Es jūsu prātos dzirdu daudz svešu domu no grāmatām un čenelingiem, kurus jūs esat lasījuši. Jūs 

domājat pareizi, bet tas nav jūsu. It kā jūs Zināt, Ko Vajag, it kā jums būtu iedvestas šīs domas. 

Bet Es jautāju, KO JŪS GRIBAT? 

Atrodiet savu patiesību. 

Jūs vēršaties pie dvēseles un jautājat: “Ko gan tu gribi?” 

Viņa atbild: “Es visu gribu! Es pieņemšu jebkuru tavu pieredzi. Es piekrītu tavai izvēlei! Man nav 

noteiktības fiziskajā plānā. Un es gribu, lai tu pats radītu savu nākotni, tu pats izvēlētos savu likteni šeit, 

uz Zemes. Tur, kur tu nonāksi pēc tam, tu pats izvēlēsies tālāko ceļu.” 

Mums ir svarīgi, lai tu uz Zemes būtu apzinājies tādā mērā, kādā tu spēj būt apzinājies. Uzņemies 

atbildību par savām izvēlēm. Negaidi norādījumus, padomus, uzvednes, iemācies domāt. Iemācies 

izvēlēties, atšķirt... 

Tas viss ir Mīlestībā, viss ir Mīlestībā, dabiski! Bet... izņemot Mīlestību, ko tu izvēlies?... 

(Domājam.) 

Tagad tu domā ar galvu. 

Saskaņo to, ko tu esi izvēlējusies, ar savu sirdi... 

Vai tajā ir rezonanse? 

  

SVĒTĀ GARA APKAMPIENS – IESVĒTĪŠANA NO DIEVIŠĶĀS 
AIZGĀDNES 

Pēdējā laikā es esmu daudz domājusi par Lokālā Visuma Valdnieci, Mihaēla Dievišķo Partneri. Tagad 

Viņa ir atnākusi pie mums. 

Iesvētīšana – tā ir uzlidošana augstākā līmenī, noteiktā Augstā Būtībā, un saplūšana ar viņu. Tas saucas 

“Apkampiens”. 

Tagad pie mums ir nonākusi Dievišķā Aizgādne, Lokālā visuma Svētais Gars, Lokālā visuma Mātišķais 

Gars. Tā ir mūsu Māte, kura radīja dvēsele daļiņas kopīgi ar Mihaēlu. Viņa ir atnākusi, lai mūs apsveiktu 

un paceltu, veiktu Apkampienu. 

Un tas tuvojas tieši tagad. 
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Uz mums nolaižas ļoti maigas un diezgan blīvas enerģijas. Tas ir mūsu eņģeliskās daļas, mūsu kosmiskā 

saprāta Mātišķais Gars. 

Ir iespaids, ka mūsu saprāta apakšējā daļa ir aizvērusies, un no augšas ir atklājusies milzīga gaisma... 

Augstākā Kosmiskā Saprāta nebeidzama gaisma... It kā mēs mainītu skafandrus. 

Dievišķā Aizgādne apstiprina to izvēli, kuru mēs tikko izdarījām. Tas ir Tēvs, kurš Viņu ir atsūtījis, un Viņa 

atgriež mūs pie mūsu izvēles, pie kuras mēs šodien strādājām. Viņa saka: “Es apstiprinu to gaismā un 

mīlestībā!” 

Viņa vēlreiz aicina mūs padomāt, lai ņemtu reālu uzdevumu, nesagrābtu pārāk daudz, baidoties “pārdot 

par lētu”, bet, tajā pašā laikā, reāli stādīties priekšā, ko jūs gribat. Jums jāzina tas ceļš, kuru jūs izvēlaties. 

Un tie nav nereāli bērnu sapņi, tas ir tieši tas, par ko jums ir priekšstats... 

(Mūsu pārdomas... Misijas un jēgas meklējumi...) 

Dievišķā Aizgādne apsedz mūs un ar savu Zīmogu apzīmogo savus Apkampienus. Iesvēta mūs 

kalpošanā tam, ko mēs paši izvēlējāmies. 

Un es redzu, ka mans sirds centrs ir pārvērties sniegpārsliņā – mirdzošā, trīsdimensiju kristāliskā 

sniegpārsliņā. Milzīgs mirdzošs kristāls ar daudziem stariem. Man kļuva pat par šauru un sāpīgi krūtīs no 

šī jaunā instrumenta, kurš tika tagad dots... 

(Apspriežam, kā šī sniegpārsliņa ir iegūlusies katrā no mums.) 

Vēlreiz atgādina par tīriem garīgiem nodomiem... 

Nez kāpēc Dievišķā Aizgādne saka: “Man ir sāpīgi no jums šķirties. Es it kā sarauju dvēselisko saikni ar 

jums...” 

– Tu atlaid mūs augstāk par Lokālo Visumu? 

“Jā, tu pareizi nojauti... Es nosūtu jūs vēl augstāk pēc vibrācijām. Apgūstiet jaunas pasaules, cilvēki! 

Neaizmirstiet Mani, savu Māti! 

Dodieties ceļā, manas dūjiņas!” 

– Pateicamies! Mēs ļoti mīlam Dievišķo Aizgādni, Visuma Mātišķo Garu, un lepojamies ar tavu 

Iesvētīšanu! Mēs centīsimies attaisnot tavu uzticību! 

  

Čenelings ar Dievišķo Aizgādni 

– Dārgā Dievišķā Aizgādne! Parunā ar mani, lūdzu! 

– Es gaidīju tevi, manu cīrulīt. Klausies. 

Gadījās tā, ka Zeme augšupcēlās uz citām enerģijām, un tas notika pēc dievišķā pavēlējuma. Iestājās 

rītausma pēc ilgas nakts uz Zemes, kad ļauni gari veda jūs pie nolaišanās pasaules-ēkas matērijas 

blīvumā. Jums mākslīgi tika uzlikts “apdullums”, kā jūs saucat (es redzu tumšu mākoni, kurš ietin 

planētu). Dievi izzina blīvumu caur jūsu dvēselēm, kuras nostājušās rindā (stāv rindā) pēc norīkojuma uz 

planētām, mītošām tumsas apgabalos. Svētais Gars jūsu Sargeņģeļiem uzdeva nepieļaut pilnīgu gara 

sastingšanu, deva rīkojumu, lai viņi jūs sodītu par nepaklausību un neļautu jums pavisam izčibēt. Nebija 

uzdevuma sodīt jūs par jūsu kļūdām, visi stimulējumi un sodi tika jums doti jūsu pašu labumam, tātad, to 

nevar saukt par atmaksu par grēkiem. Žēlsirdība mums neļauj sodīt jūs, kad jūs ejat tumsā, gandrīz neko 

neredzot, gandrīz neko nezinot. 

Jūsu gara svaidīšanās veicināja jūsu attīstību, bet jūsu materiālās celtniecības vēriens mūs patīkami 

pārsteidza. Jūsu saprāts sāka prevalēt pār dzīvnieciskiem instinktiem un aklu ticību, ko mēs arī 

centāmies sasniegt. Mēs centāmies satuvināt garu un materiālo ķermeni. Mēs centāmies uzzināt, kā to 

labāk izdarīt, veicot daudz eksperimentu pa visu pasauli (Lokālo Visumu). 
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Rezultāts deva pozitīvu pārbīdi tieši cilvēku saprāta iegūšanā un garīgās daļas nostiprināšanā. Lai tā bija 

reliģija, lai jūsu skolotāji bija dzirdami tikai mazos Zemes punktos, vienalga viņi savu darbu izdarīja, 

atnesot uz planētu zināšanas un apskaidrību. 

Tagad ir iestājies jauns gaismas un saprāta laikmets. Saprāts sāks prevalēt pār šī mirkļa izdevīgumu. Jūs 

sākat miera laikmetu uz planētas. Un Mēs pacentīsimies nepieļaut karu, lai cik reāls tas neliktos. 

Svētais Gars – tas ir milzīgs Spēks. Viņš ir nostājies jūsos, un ar šo Spēku jūs varat sadarboties Zemes 

labumam. 

– Zemes jaunās enerģijas ir saistītas ar Svētā Gara Atnākšanu uz Zemi? 

– Zeme ieiet Svētā Gara Iesvētīšanā, uz jums nolaižas Tēva Tēls un Mīlestība, kā viņa agrāk nolaidās uz 

svētajiem un mocekļiem. Tagad šie gara ieguvumi ir pieejami katram, kurš dzīvo uz Zemes. Tikai lūdziet 

un iemantojiet. 

– Kādus spēkus un kādas īpašības mēs iemantojam līdz ar Svētā Gara Atnākšanu uz Zemi? 

– Pirmkārt, jūs kļūstat stiprāki garā. Tas ir skaidrs? 

Otrkārt, jūsu enerģētikas kļūst spēcīgākas, jūs sākat apgūt arvien augstāku plānu un reģistru enerģijas. 

Ko tas jums dod? Jūs sākat strādāt visā jums pieejamo ideju un enerģiju, ne tikai tīri zemes plāna, 

spektrā. 

– Kā tas ir pielietojams, konkrētāk? 

– Jūs varat stipri ietekmēt zemes Vienotību – apziņas augstāko plānu apgūšanas lietā, apakšējo ķermeņu 

ārstēšanā un iziešanā uz slimības cēloņiem, skaidrāk stādoties priekšā slimības cēloņus un uzdevumus, 

kā arī piedošanas cilvēkiem un viņu pieņemšanas lietā, apskaidrošanas un miera nešanas ceļā. 

– Jā, man pašlaik ir sajūta, ka es gluži kā būtu izrāvusies no zemes plāna un planēju augstumos, 

skaistumā un laimē. Un tas nav retorisks izteikums, bet mana sajūta no mūsu kontakta. 

– Nāc biežāk ciemos, tu kļūsi citāda, kļūsi tīrāka un vieglāka, kļūsi ne no šīs pasaules. 

– Es to labi jūtu ķermenī, gluži kā es planētu gaismā... Pateicos par tādu lielisku atbalstu. Tu 

parādījies manā saprātā un jušanā no Mihaēla. Pastāsti par to. 

Es arī esmu Mihaēls, viņa gaišā daļa, viņa smaržīgākās enerģijas (vārds “smaržīgākās” nāk no jušanas). 

Viņa smalkākā daļa, kuru pie jums sauc par Svēto Garu. Tās nav duālās sievišķās enerģijas, nav Mātes 

vai Sievietes, Jaunavas vai Meitenes enerģijas. 

Tās ir enerģijas no visuma, kura aizsācēja biju Es. 

Un pēc tam parādījās arī Radītāja enerģijas, kuras piepildīja visumu ar gaismu un jēgu. Sākotnēji tad arī 

esmu Es, tas, kas parādījās no Tēva un gaidīja atvēršanos un pielietojumu. 

– Tātad tu vairāk piederi matērijai kā saprātam? 

Matērija tad arī rada saprātu. Tēvs matēriju piepilda ar apziņu, bet Es radu saprātu un formas. Radītājs 

izmanto matēriju, apziņu, saprātu un formas un rada Rases, Civilizācijas, Pasaules iekārtojuma Dzīvi, tas 

ir, izmanto darbā to, kas mēs esam. 

– Bet kāpēc tavas enerģijas sāka prevalēt Mihaēla līmenī? Ko Mihaēls tagad dara un kāpēc 

Mihaēla priekšgalā parādījies Tu? 

– Es atkal vēlos mainīties. Es atkal gaidu pielietojumu. Pašlaik uz Zemes ir iestājies jaunas apziņas un 

saprāta, Jaunās Zemes radīšanas laikmets. Mihaēls ir ar mani, bet Viņš ir atkāpies nedaudz ēnā, lai ļautu 

Man izpausties ar pilnu spēku. Zemes dzīvē ir iestājies tāds periods, kad Es atnācu un ļāvu sev nostāties 

priekšplānā. 

– Man gribas salīdzināt jūsu enerģijas, lai labāk tiktu ar to skaidrībā. Palīdzi, lūdzu! 
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Mihaēls Svētais Gars 

Lokālā Visuma, to apdzīvojošo būtību Radītājs Apgarojošā daļa, kura nes saprātu un formu 

Radījumu, kuri izpaužas Dzīvē dažādos plānos 

un formās, Tēvs 

Saturoša sevī dvēseles, ar kurām apvelta 

formas un civilizācijas 

Mīļotais Skolotājs, Tēvs mūsu visuma līmenī, 

dzimtā dvēsele, Mājas 

Plīvurs, kurš ar savu tīrību un Debesu Tēva 

Mīlestību ietin visus dzīvos, iekļūst apziņā un 

paceļ viņu 

Visklātesošs mūsu pasaulē, vienmēr un visur Atnākošs pie cilvēka kopā ar patiesību un 

gaismu 

Atbalsts, aizsardzība un mīlestība Apskaidrošana un pacelšana garā 

Zināšanas, Ticība un Žēlsirdība, Visa 

piedošana un Balsts 

Brīvība, Patiesība un Mīlestība, maigums un 

apgarotība 

Matērijas apveltīšana ar iedzīvotājiem, Debesu 

Tēva Plāna realizēšana 

Realitāšu, to mehānikas un fizikas, un saprātu 

un apziņu visu īpatnību un atšķirību radīšana 

  

Es pateicos Tev, Svētais Gars, par apzināšanos, un tagad man ir nedaudz liekāka skaidrība par to, 

kas ir atnācis uz planētu pāriešanas uz gaišākām pasaulēm rezultātā. 

  

No kolektīvās meditācijas ar Dievišķo Aizgādni 

(Tie ir fragmenti no meditācijas pa skaipu, kura notika 2015. gada 21. janvārī. Piedalījās četri garīgi 

ģimenes pāri. Mēs piesaucām Svētā Gara pārstāvi – Dievišķo Aizgādni.) 

Natālija Koteļņikova: Man sen Skolotāji saka, ka “tev jau piemīt varenība, bet tu viņu nezini. Un tā 

ir jāatklāj tev pašai”. Tagad es saprotu, ka tas tika teikts tieši par Svētā Gara varenību, kurš ir 

sācis nolaisties uz Zemes. 

Mēs zinām, ka, kad uz cilvēku nolaižas Svētais Gars, cilvēks apskaidrojas. Pašlaik visa planēta un 

mēs tajā skaitā kļūstam dalībnieki šajā grandiozajā notikumā, kurš rit jaunā planetārā mērogā. 

Ko mēs jūtam, kā var raksturot tās enerģijas, kurās mēs pašlaik atrodamies? 

– Man ir sajūta, vienlaicīgi viegli ir klātesoša Visa Varenība! 

– Mēs jūtam acīm redzamās pasaules varenību. Jaunrade šeit ir Radīšana Tur. 

– Mūs ir ietinuši gluži kā caurspīdīgā dūnu lakatā... 

Dievišķā Aizgādne: 

– Es jau nu ietinu, bet ne visi var pieņemt, tāpēc ka cilvēkiem ir nepietiekami augsta apziņa. Tāpēc es 

ceru uz tiem, kas to var pieņemt un ienest Planētas Apziņas Režģī. 

– Pašlaik acīm redzamajā pasaulē ir iestājies pavasara, siltuma un saules periods, gluži kā ziedi 

uzplaukst saulgozī... Periods, lai acīm redzamajā pasaulē radītu labus darbus, rīkoties godīgi un pareizi... 

(Nolēmām pastrādāt ar planētu. Vēršamies pie visiem, kuri ieiet Kristus Režģī, un lūdzam translēt uz 

Zemi Svēto Garu, uz visurieni, kur šie cilvēki dzīvo...) 

– Bērnu režģis lūdz pieņemt Svēto Garu kopā ar mums... 

Uz mums negaidīti nāk pateicības plūsma... 
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– Sajutu, ka it kā uz Zemes ir kļuvis vairāk svaiga gaisa, ir kļuvis vieglāk elpot no tā, ka Svētais Gars ir 

iegājis Zemē. 

– Planētas telpā tiek radīti apstākļi aktīvai cilvēku atmodai. Apzinošies cilvēki sāks transformēties, bet 

neapzinošies vienkārši veiks labus darbus. Konflikti sāks nogludināties, un notiks noregulēšana fiziskajā 

telpā. 

Tuvākā gada laikā šīs enerģijas sāks paaugstināt un apskaidrot cilvēkus, pat dziedināt. Kurš tic, tas 

dziedināsies. Tā ir tāda dāvana Zemei, lai cilvēki sāktu vairāk vērsties pie Svētā Gara un kopumā pie 

garīgām praksēm. Kaut kādas neparastas enerģijas aktivizēsies šajā gadā. 

– Mēs pateicamies par to, ka tas ir noticis... Mēs ļoti priecājamies un pateicamies... 

Dievišķā Aizgādne tagad atlaiž mūs savas burvīgās enerģijas plūsmās, un mēs varam pa tām pacelties 

ļoti augstu... It kā tās būtu rokas, kuras mums tiek pastieptas mūsu garīgajam ceļam. 

– Viņa mani aicināja biežāk nākt viņas apkampienos, lai sāktu vairāk izmainīties garīgi. 

– Cilvēks sāks izmainīties fiziski. Ķermenis kļūs dzīvāks, veselāks, mēs varēsim vieglāk vadīt savu 

ķermeni. 

... 

Mēs jau izjutām šīs enerģijas. Mēs tās pieņēmām un sajūtām tās, kā svaigumu, kā vējiņa pūsmu. Kā 

iemācīties vadīt šīs enerģijas? 

D.A.: Tikai caur Mani. 

Redzat, mūs tiecas paaugstināt un pacelt līdz augstākajam līmenim. Un mums nāksies pacelties 

līdz tai apziņai, kur mēs spēsim viņu sadzirdēt. 

Interesanti, agrāk mūs veda Ercenģeļi, aizveda līdz Diženajai Dievietei. Bet tagad mēs esam 

pacēlušies vēl augstāk – līdz Dievišķajai Aizgādnei. Turklāt Svētais Gars atnāca uz planētu pats, 

mēs pat nedomājām par viņu. Viņš nostājās manā priekšā, paziņoja, ka Viņš ir šeit, un nekur no tā 

nedēsies. 

Mans jautājums: ar ko atšķiras mūsu pagājušā vešana no Ercenģeļu puses no pašreizējās? 

D.A.: Es taču esmu Visums. Es strādāju šūnu līmenī – jūs pagaidām neesat aizgājuši līdz šai sapratnei. 

Jūs vairāk runājat par apziņu, bet Es strādāju ar vielu! Es transformēju atomus, šūnas un jūsu ķermeņus. 

Lūk, kas ienācis jūsu dzīvē. 

Jūs nedomājiet, kas Es nesu tikai gaišas vibrācijas, jo Es taču esmu arī Visuma blīvās enerģijas, Es sevī 

ietveru dažāda blīvuma vielu. 

... 

Lūdzam sākt dziedināšanu. Negaidīti sevī konstatēju neticēšanas pilnīgai izdziedināšanai programmu, 

kaut arī pati esmu daudz nodarbojusies ar pašas dziedināšanos un konkrēti vācu prom arī šo programmu. 

Katram no procesa ir sava attīrīšanās, enerģija ir caurspīdīga, gaišzilā un maigas ceriņkrāsas tonī. Es to 

sauktu par ultravioletu. 

D.A. saka, ka šī enerģija transformē mūsu šūniņas, strādā ar mentālo programmu, ar katras šūnas 

uzstādījumiem “neticu, nevaru, neiespējami”, tāpēc ka apziņa ir nevis galvā, bet visā ķermenī. Mēs 

visas savas domas sūtām šūnās, tāpēc arī mūsu orgāni slimo. Pašlaik tiek grautas negatīvās 

programmas, kuras bojā fizisko ķermeni (tā saucamā psihosomātika). 

D.A.: Tas darbojas apzinošos cilvēku labā. Mēs taču nevaram izmainīt jūsu domas. Ja jūs jau esat 

apzinājušies un ieraudzījuši to, kas jums traucē izdziedināties, tad tas arī tiek sasists. Mēs nevaram ar 

varu izdarīt to, ko jūs nelūdzat apzināti. 

Rāda ainu: pļava ar augošiem ziediem. Līst lietutiņš. Tie ziedi, kuri vēl nav atvērti, pumpuros, nepieņem 

lietus lāsītes iekšā, tās notek pa zieda virspusi, bet tie, kuri ir atvērti, pieņem iekšā šos pilieniņus. 
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Darbs noritēja ar fizisko šūnu apziņu, pēc tam ar astrālo ķermeni, pēc tam ar mentālo ķermeni. Tiek 

izdedzinātas un izlīdzinātas fiziskā ķermeņa projekcijas astrālajā un mentālajā aspektā, lai “cēloņi” 

nenolaistos fiziskajā ķermenī, lai visi ķermeņi atbilstu cits citam. Tas ir jauns darba līmenis. Ir parādīts 

fiziskā ķermeņa svarīgums un vienlīdzība ar citiem ķermeņiem. 

D.A.: Mēs tagad brīdinām un aicinām jūs uz jūsu domu tīrību. Tagad jūs saskaņojāt trīs ķermeņus – 

fizisko, astrālo un mentālo. Visi procesi noritēs ātrāk. Ir paātrinājies domu materializēšanās process. Esiet 

akurāti ar domām un vēlmēm. Radošā doma ir jums tuvinājusies. Radīšana sāk mobilizēties cilvēkā. Un 

Mēs iesakām jums pagaidām neko nevēlēties. 

... 

Mēs redzam četrus pārus, kuri mīl viens otru. Saskūpstieties! 

Uz šīs lieliskās nots mēs pabeidzam mūsu meditāciju. 

Mēs pateicamies Dievišķajai Aizgādnei un viņas Eņģeļiem par lielisko praktisko meditāciju. 

Ceru, ka tajā ir daudz derīga mums visiem. 

P.S. Tamlīdzīgu meditāciju audioierakstus un tekstu jūs varat noklausītie un izlasīt vietnē sanatkurama.ru. 

  

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2015., 2. numurs. 

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/ 

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru 

Tulkoja Jānis Oppe 

 

[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/13-raksti-2014/473-uzticiba-un-pielugsme (Tulk. piezīme 

13. SEFERA.  

ZVAIGŽŅU ARHITEKTŪRA 

SEFERA 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 2(20) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 
06.05.2015. 
 
Šī prakse Aštara Šerana sniegta 2014. gada augustā Altajā. 
Par atslēgu šī materiāla saņemšanai kalpoja tikšanās ar draugiem no Maskavas, kuri atbrauca pie mums. 
Liels paldies Tatjanai Muhinai, caur kuru notika saskaņošanās ar Aštaru Altajā. - pilnīgi jaunā līmenī, kas 
bija nepieciešams man priekš dotā materiāla saņemšanas. 
Šis materiāls ļoti daudzdimensionāls, es tagad sniedzu tikai pirmo līmeni. Turpmāk būs arī citi. Saņemta 
"iespēju un iedvesmu pakete" priekš jaunrades un radīšanas no enerģijām, gaismas, elektrības, plazmas, 
skaņas, tīrām Zvaigžņu vibrācijām, kuras dzīvo mūžīgi un pulsē Ugunīgajā Visumā Dievietes Mātes-Agni 
radītas. 
 
Katrai Zvaigznei ir sava iekšējā, sakrālā Skaņa. Sava Mantra. 
Ar zvaigžņu mantru palīdzību mēs varam īstenot sinhronizāciju ar viņu pulsējošo centru, saņemt 
DĀVANĀ viņu Svēto enerģiju. 
Mantra darbojas tādā veidā, ka pārveido-adaptē augstfrekvenču, universālo enerģiju Zemes telpā un 
kristalizē to mūsu ētera telpā. No šo Zvaigžņu Gaismas, Uguns, Plazmas ar mantru palīdzību, dzimst 
Gaismas Kristāli. 
Katrā tādā kristālā mēs varam ievietot savus nodomus. No Kristāliem - radīt individuālas un grupu 
nodomu Kristāliskas Formas. Radīt veselas Saules Pilsētas 
Jebkuram mūsu nodomam noteiktā telpā ir sava kristāliskā forma. Ar šīs prakses palīdzību, mēs varam 
apzināti formēt Gaismas Kristālus, piepildīt tos ar nodomiem, sapņiem, plāniem. 

http://www.sanatkumara.ru/
http://world-channeling.com/
mailto:mirovoy_channeling@mail.ru
http://www.sanatkumara.lv/index.php/18-raksti-2015/544-uz-zemes-ir-nolaidies-svetais-gars#ftnref1
http://www.sanatkumara.lv/index.php/13-raksti-2014/473-uzticiba-un-pielugsme
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Kristāli turpinās augt un attīstīties pat pēc tam, kad jūs beigsiet praksi un par to aizmirsīsiet. 
Taču jūs jebkurā momentā varat pilnībā nonullēt radīto un pārveidot enerģiju. 
Lai no Zvaigznes enerģijas radītu Gaismas Kristālu, neieciešams nodziedāt vai izrunāt Zvaigznes mantru 
16 reizes. Jebkurš Zvaigznes Gaismas Kristāls formējas un nobriest/созревает 16 dienu laikā. Tas 
nozīmē, ka Zvaigznes mantru priekš viena Kristāla radīšanas nepieciešams atkārtot 16 reizes dienā 6 
dienu laikā. 
No vienas Zvaigznes ar mantras palīdzību var radīt jebkuru daudzumu Kristālu. Taču priekš katra no tiem 
mantru jānodzied vai jāizrunā 16 reizes. 
Priekš Pārpilnības un Veselības, priekš visa, ko jūs vēlaties iemiesot fiziskā plānā, tiek radīti 4 Kristāli. 4 
Kristāli - tā jau ir sistēma, kas saucas Nodoma Kristāliskais Magnēts. 
 
Mīlestībai, savas otras pusītes satikšanai, jebkuru attiecību harmonizēšanai, kā arī darbam ar ģenētiku 
tiek radīti Magnēti no trīs Kristāliem. 
 
Priekš notikumu formēšanas, tiek radīti Kristāliskie Magnēti sastāvoši no 7 Gaismas Kristāliem. 
 
Pēc Magnēta radīšanas, var viņā ievietot rūnas, Krajona kristālus, skaitļu kodus, vārdus, lūgšanas utt.. 
Kristāli visu to pieņem, palielina un izstaro, dziedinot Zemes telpu un laiku. Katrs jūsu radītais Kristāls, 
priekš pašas vienkāršākās vēlēšanās izpildīšanas, dziedina un harmonizē visu planētu, paaugstina 
Zemes frekvenču vibrācijas. 
 
PRAKSES BŪTĪBA: 
1. Jūs izvēlaties jebkuru nodomu un vēlēšanos. 
2 Izvēlaties priekš tā Zvaigznes, no kuru enerģijām radīsiet Kristālu, kurš attīstīsies/разовьёт un iemiesos 
jūsu vēlēšanos. 
Zvaigznes izvēlas intuitīvi. Skaitā no 3 līdz 16. 
3 Noskaņojieties uz, katras no izvēlētajām Zvaigznēm, enerģiju, skaistumu, gaismu, skaņu un pulsāciju. 
4. Uzrunājiet sveiciena un pateicības veidā, sakiet Zvaigznēm par savu vēlēšanos, nodomu, sapni. 
5. Nodziediet vai izrunājiet mantru katrai no izvēlētajām Zvaigznēm pa 16 reizēm. Izdziedot mantru, 
iedomājieties kā Zvaigznes Gaismas, pulsācijas, plazmas, magnētisma, elektrības plūsma iet caur jums. 
Kā Zvaigznes Gaismas plūsma sablīvinās, kristalizējas un formējas komfortablā formā. 
6. Katrā tādā formā ielieciet savu nodomu - verbāli, vai vienkārši caur sajūtām. 
7. Kad tādā veidā jūs radījāt kristālus, pieaiciniet Aštaru Šeranu, Erceņģeli Metatronu un Melhisedeku. 
Lūdziet pieslēgt jūsu Kristālisko Magnētu mūsu planētas centram, Saules, Galaktikas un Visuma 
Dzīvībradošā Avota centram. Izvadiet caur Magnēta centru universālo, harmonisko frekvenci "13:20". un 
palaidiet Kristāliskā Magnēta griešanos. Domās ievietojiet to viņu Dzīves Zieda Zelta Sfērā. Piepildiet ar 
Gaismu viņa iekšējo telpu. Pie tam, jūs varat redzēt, kā jūsu Kristāli paplašinās, vai, atvēras, kā sēklas. 
Viņas, burtiski, var uzziedēt, kā puķes. Necenšaties saglabāt statistisko formu. Zvaigžņu Kristāli - tās jūsu 
nodomu dzīvas sēklas. Viņi apveltīti ar iekšējo apziņu un gudrību. Nākošajā prakses diena vienkārši 
atkārtojiet visu pa punktiem. 
8. Noslēgumā pateicieties Zvaigžņu enerģijām, visiem, ar kuriem jūs strādājāt. Pieaiciniet jūsu Eņģeļus, 
Aizbildņus un Garus-Palīgus, palūdziet viņus katru dienu apkalpot, sekot jūsu Kristālu tīrībai, piesātināt 
tos ar svaigu un tīru prānu. 
 
Šie Kristāliskie Magnēti dzīvos Zemes ētera telpā. Un tie tiek radīti priekš Mūžības kā sevišķs 
radīšanas/celtniecības spēka ģenerators. Pakāpeniski starp Gaismas Kristāliem, radītiem priekš jūsu 
nodomu un vēlējumu izpildīšanas, izveidosies rezonanse. Viņi sāks apmainīties ar frekvencēm un 
pieredzi. Pakāpeniski katrs, pat visvienkāršākais un mazākais Kristāla Magnēts attīstīsies {разовьётся ?} 
Zemes Zvaigžņu Pilsētā. Šī prakse kalpo individuālai un kopējai evolūcijai. Un tā virzīta uz Zemes 
Varavīkšņotā Ķermeņa atjaunošanu un dziedināšanu, Planetārās Rases Varavīkšņotās Apziņas 
atdzimšanu, mūsu kopīgai pieslēgšanai pie Cilvēces Kvantiskās saules Atmiņas Galaktiskās Vienotās 
Apziņas 16-mit dimensiju Varavīkšņotā Holona*. 
------ 
* Holons - sistēma (vai parādība), kas pati no sevis ir veselums, bet ar to, kopā, parāda sevi kā daļu vēl 
lielākas sistēmas (redakcijas piezīme). 
 
ZVAIGŽŅU MANTRAS. 
1. Safīra Zvaigzne: Om Aom Hari Aim. 
2. Smaragda Zvaigzne: Aim Hirim Hari Tari Lim. 
3. Rozā Zvaigzne: Pa Pi Tola Tali Tula Mari. 
4. Ceriņkrāsas Zvaigzne: Do Da Neri Hari Tari Sari. 
5. Dzintara Zvaigzne: Vei Vei Tari Nari Om Laim. 
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6. Zelta Zvaigzne: Ram Ram Agni Tara Tara Laim. 
7. Perlamutra Zvaigzne: Rimi Rimi Limi Taija Aija. 
8. Sudrabotā Zvaigzne: Vita Radja Hiri Lama Hari. 
9. Rubīna Zvaigzne: Darimi Devasi Kam. 
10. Ziemeļu Zvaigzne: (piemīt Ziemeļblāzmas gaisma un starojums): Arimi Kama Kama Tari Lam. 
11. Gaišzilā Zvaigzne: Ori Tori Nari Hari Tar Har. 
12. Kristāla Zvaigzne: Vesta Lučezara Agni Hara Tara. 
13. Varavīksnes Zvaigzne: Aori Taori Tau Laija Gaija Taija. 
14. Baltā Zvaigzne: Uraim Uraim Amoa Tara Laim. 
15. Pērļu-rozā Zvaigzne: Taraim Nari Naraim Lada Hrim. 
16. Vara Zvaigzne: Sol Mal Mali Tal Tali Ram Nirvan. 
17. Platīna Zvaigzne: Urr Maija Ram Om Ram Ariram. 
 
ZVAIGZNES STARA ĢENĒTIKA. 
AŠTARS ŠERANS: 
Pieņemiet jaunās Zvaigžņu sēklas savā ģenētikā. 
Kamēr jūs izpildat zvaigžņu programmu priekš savu vēlēšanos izpildīšanas, jūsu ģenētika bagātinās ar 
ugunīgām zvaigžnu sēklām no pilnīgās matērijas un Agni Sirds Mīlestības Skaņas. Pa Zvaigznes Staru 
pie jums atnāk šīs svētās sēklas pilnīgu un Kristālisku Skaņu veidā no Galaktikas un Visuma Centra no 
Dievmātes Vienotās Sirds. Aužas Jauns Pilnīgas Harmonijas Audums. Uz Cilvēces Vienotas Realitātes 
Zelta Audekla izpaužas jauni Cikli un Vītnes jaunai un Laimīgai Dzīvei. 
Turklāt, caur Zvaigžņu Praksēm jūs atkal mācieties Zvaigžņu Valodu, atveras Zvaigžņu Atmiņas un 
dziednieciskā Zvaigžņu Vārda un Skaņas kanāls. Atgriežas jūsu Zvaigznes Atmiņa. 
Agni Visuma Zvaigznes - tās Fejas, Kosmiskās Burves, viņas jums atvērtas un priecājas palīdzēt katram 
no jums absolūt visā. 
 
PIEMĒRI: 
PIRMAIS. Pārpilnība Kristāliskais Magnēts: 
Smaragda Zvaigznes 2 Kristāli, 
Zelta Zvaigznes 1 Kristāls, 
Ceriņkrāsas Zvaigznes 1 Kristāls. 
Formējas 8-16 dienas. 
 
OTRAIS. Laika Kristāls-ģenerators: 
Sudrabotās Zvaigznes 1 Kristāls, 
Baltās Zvaigznes 1 Kristāls, 
Zelta Zvaigznes 1 Kristāls. 
Beigās es dziedāju Kristāla Zvaigznes mantru un domās Radīju sfēru no viņas enerģijas, kurā ievietoju 
visu Magnētu. Jums intuitīvi pienāks/tiks pateikts priekšā un jūs zināsiet, kā rīkoties. 
 
TREŠAIS. Dievmātes Genoms: 
Rubīna Zvaigzne 1 Kristāls, 
Smaragda Zvaigzne 1 Kristāls, 
Zelta Zvaigzne 1 Kristāls. 
Noslēgumā es pieaicināju Šakti, Agni, Dievieti Izidu, Parvati, Sarsvati-Visuma Sievišķo Sākumu un lūdzu 
palīdzēt "Dievmātes Genoma" pilnīga Magnēta formēšanā, bet pēc tam, domās saspiedu to līdz 
mikrodaļiņai un ievietoju šūnā, mirdzošas daļiņas veidā. 
 
CETURTAIS. Mīlestība, Harmoniskas attiecības, savas "otras pusītes" satikšana. 
Rozā Zvaigznes 1 Kristāls, 
Zelta Zvaigznes 1 Kristāls, 
Rubīna Zvaigznes 1 Kristāls. 
(Var pievienot arī Pērļu Rozā Zvaigzni). 
Šinī Magnētā es ieraudzīju, ka visi Kristāli iemantoja Rozes Formu. 
 
Domās mēs ar jums varam Gaismas Kristālam dot/piešķirt jebkuru formu un pat veidot/лепить no tiem 
dažādas formas - kā no mirdzošiem māliem. 
Katra Zvaigzne - tā izeja uz Šakti Agni-Kundalīni Kosmiskās Enerģijas Apziņas sevišķu līmeni. 
Strādājot ar šo Zvaigžņu enerģijām, mēs izliekam/būvējam Tiltu Mājup - Avotā. Un pa to atgriežamies 
savā Īstajā Laimīgajā Visumā. Pie sava Vienota Avota Patiesā Stāvokļa. 
 
Sefera. 
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26.01.2015. 
Elektroniskā adrese jautājumiem, kurus var adresēt autoram: sarasvati_023@mail.ru 
 
Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные вообщения" № 2(20) 2015. Žurnāla El.adrese: 
mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala 
El.adrese: http://world-channeling.com/ , Rīgā Žurnālu var iegādāties zvanot pa tālruni: 29613296. Par 
iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var 
uzzināt:http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428 
===== 
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/15.05.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 
15.05.2015. 

 

14. IRINA BANNIHA. 

(1) DEBESU EŅĢEĻA ZEMES MAMMA 

 

Irina Banniha, Krievija 

Stāstījums saīsināts un rediģēts publicēšanai Žurnālā "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" 

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 2(20) 2015, latviskoja, intuīcijas līmenī, Eslauma 30.04.2015.  

 

Mans stāstījums tā nosaukts ne nejauši. Tieši ar šādu uzrunu kopš kāda laika sākas jebkurš vēstījums no mana dēla 

Mihaila, kurš kādreiz bija mans zemes dēliņš, bet tagad, lūk, sešus gadus ir Eņģelis, dzīvojošs uz Dvēseļu Planētas. Tie nav 

skaļi vārdi. Tie, ko es tieši jūtu, sajūtu, zinu, saņemu vēstījumos no tās "Aizsega" puses. Kaut arī priekš katras mātes, viņas 

bērni - Eņģeļi. Un ir vienalga - viņi šeit, ar mums zemes ķemeņos, vai pārgājuši citās pasaulēs. 

KĀDĒĻ ES PAR TO RAKSTU ŠODIEN? 

Sākšu gandrīz no beigām. Tā būs saprotamāk - priekš kā es to rakstu un kādēļ Jūs to lasāt. 

Dažus mēnešus atpakaļ, manā dzīvē ienāca divi brīnišķīgi cilvēki. Un, protams, tas ne nejauši. Mēs taču visi lieliski zinām: 

"Pasaulē nav nejaušību, viss likumsakarīgi. Viss Dieva nodomāts plānveidīgi". ŠĪ frāze ar apskaužamu pastāvīgumu un 

periodiski ieskanas manī, kad notiek līdzīdzīgas notikumainības "nejaušības". 

Periodiski mūsu dzīvē ienāk cilvēki, kuri priekš mums ir kā kāds katalizators. Priekš tā, lai mēs varētu pāriet uz citu līmen i, 

mums vajadzīgs impulss. Lūk,Sofija, Mihailovna Blanka, bet aiz viņas arī Tatjana Petrovna Potapova-Svireļ, priekš manis 

kļuva tādi katalizatori, deva stimulu jaunai attīstībai, pieveda pie jauna pakāpiena. Un, jāsaka, visnotāļ manāmi!  

Pēc iepazīšanās ar Svireļ - Tatjanu Petrovnu Potapovu, es pēc Sofijas Blankas ieteikuma, sāku lasīt grāmatu par zemūdens 

jūrniekiem no zemūdenes "Kursk", kuri jau vairākus gadus nodod informāciju Svireļ par savu dzīvi uz Dvēseļu 

Planētas.http://www.reiki-iniciacii.ru/forum/52-173-1 

Es nevarēju valdīt asaras, lasot šo grāmatu. Vienlaicīgi, izjūtot zaudējuma sāpes, un iemantojuma prieku. Man ļoti precīzi 

sāka izkārtoties atbildes uz maniem neskaitāmajiem "kādēļ". Piemēram, es ļoti ilgi nevarēju lasīt aizlūgumu par mirušo dēlu, 

nevarēju baznīcā nolikt svecīti viņa aizgājušajai Dvēselei. Domāju, ka vienkārši nevaru un negribu samierināties ar dēla 

aiziešanu. Kā tas sanāk, ka es lieku sveces savu tuvinieku, savai veselībai un jau apzinos, ka arī Mišam kārtējo reizi noliku 

svecīti veselībai, bet ne par piemiņu. Un, pēkšņi, es lasu Svireļ grāmatā, ka "Kursk" jūrnieki lūdz caur viņu nodot viņu 

tuviniekiem un radiem, lai izturas pret viņiem kā dzīviem un lūdzas par viņiem kā dzīviem, un sveces liek kā dzīviem - par 

veselību! 

Man viss sakārtojās pa plauktiņiem. Es sapratu, ka man šī informācija sakarā ar svecēm un lūgšanām, gāja no Mišas, tādēļ 

arī es tā rīkojos. Asaras, skudriņas pa ādu, neiedomājamas emocijas. Es izlēmu, ka nakts jau vēla un grāmatas lasīšanu par 

jūrniekiem var atlikt uz rītu. Izslēdzu datoru. Un... roka stiepās pēc pildspalvas, papīra. Gribējās kaut ko pierakstīt, bet ko, es 

tobrīd miglaini iedomājos. 

Man arī agrāk bija tādi momenti, kad es ņēmu pildspalvu, burtnīcu un pierakstīju to, kas pienāca. Un šie pieraksti izkārtojās  

jautājumu un atbilžu formā. Pie tam, es pati pēc tam brīnījos - kur radās šie jautājumi, es par tiem neiedomājos. Gāja 

informācija no dēla, kas daudzkārt dzīvē apstiprinājās. Tā gadījās arī šoreiz. Es paņēmu pildspalvu un sāku rakstīt. Asaras 

aizmigloja acis... 

Un, lūk, kāda informācija no Mišas atnāca šoreiz. 

"Tev jātiekas ar Tatjanu! 

Un jāpastāsa viņai par mani. 

Caur viņu es atbildes nodošu 

No Esošā Dieva priekš Pasaules un tevis 

Tu izpildīt paspēj manu sirsnīgāko vēstījumu! 

Laiks skrien un tā skrējiens steidzīgs... 

Tu vari nepaspēt, 

Aizkritīs slēģi, un atbildi nāksies gaidīt ilgi... 

Priekš tevis atbilde svarīga - tici man! 

Tatjana nodos to zināšanu pavedienu, 

Kas Jaunu Gaismu atklās! 

http://world-channeling.com/
http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428
http://spekavots.ucoz.ru/15.05.2015.%C2%A0,
http://www.reiki-iniciacii.ru/forum/52-173-1
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Šī Gaisma nepieciešama, 

Tā Pasaulei vajadzīga! 

Tev nevaru visu es teikt. 

Pagaidām maza tu, Mammīte mīļā, 

Bet drīz iemirdzēsies tavs notikums! 

Tu kļūsi Pasaules Ceļveža diedziņš 

Un zināšanas no mums plūdīs pie tevis 

Mūsu šeit daudz. Mēs - dzirkstis. 

Mēs - Zvaigznes, ko saskaitīt nevar! 

Neprasi man, kas es un kur es. 

Visam savs noliktais laiks, 

Un drīz viss kļūs skaidrs. 

Bet pagaidām - skūpstu maigi mammīti mīļo. 

Es blakus, neskumsti, pasmaidi. 

Mīlu tevi mammīt, rociņas skūpstu. 

Mīlu un klanos, 

Mišanja, Miška, Mišeņka, Mihas. 

Īsāk, es... dēliņš tavs... Sveicinu!" 

13.01.2015.g.03:31 

 

Paraksts no vairākiem vārdiem arī ne nejaušs. 

Es kaut kā maziņam jautāju: vai viņam patīk viņa vārds? Viņam tad bija gadi četri. Viņš atbildēja, ka viņam vārdu daudz, 

kādi patīk, bet kādi ne sevišķi. Un uz jautājumu, kādi vārdi viņam visvairāk patīk, viņš noskaitīja tieši šos vārdus un tieši tādā 

secībā. 

Nedaudz vēlāk, dienā, es uzdevu jautājumu: "Ko man nepieciešams uzzināt, un kas man jādara tagad?" 

Pienāca atbilde: 

"Zināšanas - enerģija. Enerģija - stari! 

Pieņem tos savā Sirdī un nodod citiem. 

Mīļotais bērns! Nebaidies nekā. 

Tu manā aizsardzībā. 

Svētība - mani spārni, 

Pasargās tevi visur. 

Lūk, un pienāca stunda tava, 

Atveries mums pretim. 

Nepieņem ar Prātu - klausies ar Sirsniņu. 

Tu visu vari, un spēks tavs Viņā 

Tavā Sirdī milzīgā! 

Caur viņu translē, kā caur prizmu, 

Visu, kas no mums pienāk. 

Un tikai tad tu visu Jēgu nodosi 

Tīrā, pirmradītā veidā. 

Jo tavas Dvēsles Gaismu mēs jau redzam sen. 

Mirdzi Pasaulēs tu simtgadi kuru. 

Bet šoreiz, ne velti tu iemiesojies uz Planētas 

Tik ļauj savu "Es" izdzirdēt! 

Neslēp savu Gaismu neuzticībā 

Notici Dievišķam Spēkam un iemirdzēsies tu 

Neatkārtojami spožā Krāsā. 

Atklāsies ceļi, nezināmi agrāk, 

Kurus tu atklāt varēsi visiem. 

Tur tava Misija. 

Atklāsies visi Noslēpumi, 

Kur Dvēseles aiziet no Planētas jūsu. 

Tev par to cilvēkiem jāstāsta, 

Ka viņu mīļotie dzīvi! Dzīvi Garā! 

Atklāsi jau nodaļu 

Gaismas izzināšanai uz Planētas tavas, 

Uzceļot tiltu starp Pasaulēm. 

Tu spēsi. Tu gatava. Tas svarīgi ļoti! 

Jēzus". 

 

Mūsu Mišiņš auga kā apbrīnojams bērns. Un es tā runāju ne tādēļ, ka es - viņa māte, bet tādēļ, ka tas tā arī ir. Droši vien, 

viņš atnāca mūsu Pasaulē, lai iemācītu mums Mīlestību, piedošanu, nodot mums Patiesības un Gudrības Sēkliņas. Viņš 

mums dažreiz runāja par tādām lietām, par kādām pat pieaugušie neaizdomājas. 
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Tā arī gadījās: manu nojautu dēļ, ka es viņu varu agri pazaudēt, meklēju sava "Es" iekšienē un grāmatās atbildi - kā rīkoties, 

kas jādara, ko un kā izmainīt, lai tas nenotiktu? Un, iespējams, tādēļ manā dzīvē, laiku pa laikam, sāka ienākt cilvēki, kuri 

sniedza mums palīdzību. Es ļoti smalki sajutu viņu iekšējo potenciālu, daudzi no viņiem kļuva mani Garīgie Skolotāji. Es 

daudz ko no viņiem iemācījos un esmu pateicīga viņiem, ka ienāca mūsu dzīvē un izrādījās blakus. Beidzās kaut kāda 

rezerve tā potenciāla, kas varēja mums palīdzēt un nemanot mūsu dzīvē atnāca citi Skolotāji, kuri palīdzēja man manā 

Garīgajā Attīstībā. 

Tagad es skaidri saprotu šo cilvēku klātbūtnes Augstāko Jēgu manā dzīvē. Mums nāca palīdzība. Tieši tā, kā es arī skaidri 

saprotu, kur mans Augstākais Uzdevums! Caur manu dēlu, caur tieksmi saglabāt viņa dzīvību/dzīvi, es neatlaidīgi bez 

apstāšanās pakāpos, rāpos pa Gara kāpnēm! Ja šo ceļu es neietu, nekļūtu tā, kas es kļuvu, es zaudētu Mišu daudz agrāk, 

vēl pavisam maziņu. Notikumu, kad "Aizsegs" atradās ļoti tuvu, bija pietiekami daudz. Šodien, raugoties no šī saprašanas, 

apziņas augstuma, es redzu: visas šīs situācijas kā izkārtojās hronoloģiskā kārtībā. Sanāk, ka Miša ar visu savu neilgo, bet 

gaišo un piesātināto dzīvi veicināja manu Garīgo Izaugsmi. Viņš - manas dzīves pats Svarīgākais Skolotājs. 

Cik viss vienkārši un, vienlaicīgi, neiedomājami sarežģīti. Un cik svarīgi iemācīties dzirdēt savu sirdi, bet ne tikai saprāta 

balsi. Es tā tādēļ, ka mediķis pēc izglītības, es strikti noraidīju to, ar ko nodarbojos tagad jau 24 gadus. Un, ja nebūtu 

augstāk izklāstīto notikumu virknes, es uz šī Ceļa nenonāktu, droši vien, nekad, vai, visdrīzāk, ietu uz to vēl ļoti ilgi. 

Vispirmā Skolotāja, ņēmusi mani aiz rokas, un ļoti neatlaidīgi, ar lielām prasībām virzīja mani uz Garīgās Pilnveidošanās 

Ceļu, bija mana vīra vecmāmiņa. Viņa vairākkārt piedāvāja man kļūt par viņas darba turpinātāju, taču es maigi atteicos no 

šīs idejas. Kamēr pati Dzīves Kundze nenolika mani tādos apstākļos, ka atteikties nebija iespējams. 

Slimības un pārbaudījumus mums dzīvē dod ne vienkārši tā. Tos mums sūta Augstākie, lai mēs nonāktu pie apzināšanās, 

kādēļ un priekš kā mēs šajā Pasaulē atnācām. Tā notika arī ar mani. Ar veselību man problēmas bija jau no bērnības 

(iedzimta nieru patoloģija), bet pēc trešā bērna piedzimšanas sākās vispār daudz kas nesaprotams ar manu veselību. Ārsti 

tik plecus raustīja un nevarēja diagnozi noteikt. Analīzes normālas, bet mana veselība pasliktinājās ar katru dienu. Un, 

beidzot, pienāca diena, kad vīrs mani ietina segā un aizveda pie savas vecmāmiņas, dziednieces. Tobrīd jau patstāvīgi vairs 

staigāt nevarēju. Divu nedēļu laikā, pēc katrām 2 stundām, vecmāmiņa virs manis lasīja lūgšanas un dzirdīja ar 

dziedniecisku ūdeni. Es sāku atdzīvoties un drīz atjaunojos. 

Manā dzīvē bija trīs rezes, kad dzīvība karājās mata galā. Pēdējo reizi tas gadījās, kad manam trešajam bērnam bija 

apmēram pusotra gada, 1993. gadā. Kas izdzīvojis līdzīgu stāvokli, droši vien, sapratīs mani. No turienes negribas 

atgriezties. Pēc sāpēm un izmisuma kļūst tik viegli un labi... 

TUR mani sagaidīja mana vecvecmāmiņa, kura citā pasaulē aizgāja, kad man bija 7 gadi. Mūs atdalīja lauku sētas vārtiņi. 

Es biju laimīga savu vecmāmiņu redzot dzīvu, jaunu un skaistu. Ļoti gribējās viņu apskaut un būt pie viņas. Viņa bija 

neparasti gaiša un mīļa. Mana vecvecmāmiņa - mīlestības etalons priekš manis. Viņai bija daudz bērnu - attiecīgi, mūs, 

mazmazbērnu vēl vairāk. Un katrs no mums līdz šim brīdim uzskata, ka viņš - vismīļākais! 

Vecvecmāmiņa mani apskāva, paglaudīja galvu un vēlēja atgriezties atpakaļ... Es pretojos, pierunāju viņu atvērt vārtiņus, 

taču vecvecmāmiņa klusēja, apņēma ap pleciem, pagrieza un norādīja uz maniem bērniem. Mani no viņiem atdalīja plata, 

duļķaina upe. Vecvecmāmiņa teica, ka man pie viņas nākt vēl par agru, jāizaudzina bērni. Es sāku stāstīt par to, ka man 

grūti, es slimoju. Un viņa man pasniedza bļodu ar magoņu sēklām. Tā viņa mani kādreiz bērnībā pacienāja. Viņi dzīvoja ļoti 

smagos apstākļos, represētie vācieši... Sevišķu cienastu nebija. Un, kad vecvecmāmiņa gatavoja, nedaudz magoņsēkliņas 

iebēra blodiņā un mani pacienāja. Es līdz šim brīdim atceros kā viegli ar mēli pieskāros magoņsēkliņām, tās pielipa mēlei un 

es tās baudīju. 

Vecvecmāmiņa mani pacienāja un teica, ka man šīs magoņsēklas palīdzēs izveseļoties. Es no viņas rokām paņēmu 

bļodiņu, bet viņa pēkšņ, ņēma un iesita man pa delnu no apakšas. Visas sēklas izkaisījās lielā/garā zālē. No pārsteiguma es 

sāku raudāt. Kā es tagad izveseļošos? Man nekādi nesalasīt šīs sēkliņas... 

Uz ko man vecvecmāmiņa atbildēja, lai es neraudot un nepārdzīvojot. Viņa man teica, ka pienāks laiks un man noteikti 

radīsies iespējas un apstākļi, arī ceļabiedri, ar kuriem es braukšu uz Altaju un salasīšu tur visas magones. Un ne tikai 

izveseļošos, bet saņemšu arī ko vairāk. Man bija absolūt nesaprotami, par ko vispār iet runa, priekš kam Altajs? Es sāku 

iebilst, sakot, ka man ne nauda ir, ne vispār zinu ar ko un kā es varu braukt uz nezināmu un man toreiz nepazīstamu Altaju. 

Vecvecmāmiņa tikai pasmaidīja un glaudīja man galvu. 

Un pēc 5 gadiem, tiešām, manā dzīvē ienāca viena no manām pirmajām Garīgajām Skolotājām, Natālija Ivanovna Kurkova, 

Garīgā Centra "Enika" vadītāja Čeļabinskas apgabala Miass pilsētā, kura piedāvāja man piedalīties braucienā uz Altaju!. 

Kad saņēmu piedāvājumu, tūliņ atcerējos vecvecmāmiņas vārdus. Un, dabīgi, bez ilgas domāšanas, piekritu piedalīties šajā 

ekspedīcijā... Šis brauciens kļuva par vienu no vissvarīgākajiem momentiem manā dzīvē... 

* * * 

Bet tagad atgriežos pie Mišas. Miša bija mana otra pusīte. Mēs ļoti labi viens otru sajutām. Pat ja atradāmies vienā istabā un 

klusējot nodarbojāmies katrs ar savām lietām, viens no mums sāka runāt, bet otrs iesaucās: "Kā tu zinu, ka es par to 

domāju?" 

Tas bija bērns, kuru nekad nesodīja - vienkārši, nebija par ko. Vienīgā reize, kad viņam bija gadi trīs, es jau tagad pat 

neatceros par ko, es sāku viņu bārt, viņš pienāca man, paslēpa seju manī un iešļupstējās: "Mammīt, mīļā! Piedod! Es nekad 

tev vairāk nenodarīšu sāpes! Nekad! Nekad! Nekad! Zvēru!" 

Es paliku mēma! Dzirdēt no maza bērna tādus vārdus... 

Skolā, pirmajā klasē, skolotāja mācību gada beigās veica anketēšanu. Bija jāatbild uz jautājumu: "Ko jūs visvairāk mīlat un 

ko visvairāk nemīlat?" Miša toreiz atbildēja: "Visvairāk dzīvē es mīlu VISUS! Bet visvairāk nemīlu, kad uz mani kliedz, es 

visu brīnišķīgi saprotu, kad man runā čukstus". Kaut mājās uz viņu arī neviens nekad nekliedza. 

Pirms skolas, no pārbīšanās, Miša sāka stostīties. Stostīšanos mēs izārstējām, bet bailes pirms mutiskām atbildēm palika. 

Viņš baidījās, ka sāks atkal stostīties un bērni par viņu smiesies. Lai izmainītu vidi, mēs viņu pārvedām uz 4. klasi, piektās 
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vietā, kurp pārgāja visi pēc 3. klases. 

Mišam bija draugs. Ļoti labs draugs. Viņi no pirmās klases sēdēja vienā solā, Žeņa Malovs. Par tādu draudzību 

saka:"Neizlaisti ūdeni"/"Не разлей вода".Viņi vienmēr bija kopā. Skolā kopā gāja, dzīvoja vienā ielā, sēnes kopā lasīja, zivis 

makšķerēja kopā un savus darba augļus pārdeva pie vietējā veikala. Jau no 1-2 klases šie mazie pelnīja un palīdzēja 

vecākiem. Abiem ģimenes daudzbērnu, bet auga viņi slavenajos 90-jos gados, kad veikali bija tukši, talonu sistēma uz 

produktiem un pirmās nepieciešamības precēm. Algās izsniedza nekrāsotus koka traukus, krēslus (tēvs strādāja 

mežniecības kombinātā), visu ko, tikai ne naudu. Lūk, mūsu puikas mums arī palīdzēja. Ne tikai nopelnīja sev sīkiem 

tēriņiem, bet bija īsti savu ģimeņu uzturētāji... Kad Mišu pārcēla 4-jā klasē, Žeņa ar visu klasi pārgāja 5-jā klasē. Pagāja 

divas ciešanu nedēļas. Divas pārdzīvojumu nedēļas. Un tur Žeņa rīkojās vīrišķīgi! Paziņoja, ka viņš nebūs nodevējs, draugs 

svarīgāks, tādēļ pierunāja mammu parunāt ar skolotāju un direktoru, pārcelt viņu Mišas klasē. Tā viņi atkal sēdēja vienā 

solā. Laiks aizskrēja, zēni beidza 9-to klasi. Mūsu Miša gāja 10-jā klasē, bet Žeņa aizgāja arodskolā, saprotot, ka vecākiem 

būs grūti apmaksāt mācības institūtā. Pagāja pāris nedēļas, visu šo laiku mans Mihass staigā ar viltīgu sejasizteiksmi. Vai 

tad nu maz noslēpumu mēdz būt jauniem cilvēkiem? Mēs nekad neuztraucāmies, ka viņš varētu iesaistīties kādā sliktā 

kompānijā, vai nokļūt nepatīkamā situācijā. Tādas domas nekad pat galvā neienāca. 

Un tur, braucam mēs ar Mišu veikalam garām un es ar pārsteigumu lasu izkārtni "IP Koņuhovs". Atceros, ka šajā sakarā vēl 

pajokoju, ka atradies kāds vienāda uzvārda īpašnieks, atvēris veikalā nodaļu. Dēla atbilde mani pārsteidza! "Nu, jā! Un šis 

vienāda uzvarda īpašnieks sēž tev blakus! Un ne kaut kāda tur nodaļa, bet lietotu simto telefonu un tiem piederošu 

aksesuāru tirdzniecība. Es tā paanalizēju, jo daudzi puiši vēlētos pirkt citu, jaunāku telefonu, bet vecais kaut kur jāliek. 

Veikals blakus skolai. Lūk, lai arī maina savus telefonus!" 

Nācās apturēt mašīnu, lai atgūtos. 

"Dēliņ, tu ko? Tev naudas nepietiek? Kā tu 15 gados pamanījies atvērt nodaļu? Vajag taču vēl arī dokumentus noformēt". 

"Māmulīt! Neuztraucies! Man taču pase jau ir, es visu noformēju!" 

Un atvēra Miša šo nodaļu priekš tā, lai palīdzētu Žeņam mācīties. Un Žeņa atgriezās 10-jā klasē. Un viņi atkal sēdēja vienā 

solā. 

Pēc skolas beigšanas viņi kopīgi iestājās universitātē Čeļabinskā, taču to pabeigt abiem neizdevās... Žeņa nevarēja 

mācīties, saprotot, ka vecākiem finansiāli grūti. Un rudenī aizgāja armijā, nokļuva dienēt karstajā punktā Dagestānā. Viņa 

mamma par viņu ļoti pārdzīvoja un tiekoties ar mani, vienmēr apstiprināja: 

- Lūk, būtu mācījies, nenokļūtu karstajā punktā! Ak, Dievs! Kaut tikai ar viņu nekas neatgadītos! Toreiz ne es, ne viņa 

nezinājām, ka bojā ies mans dēls. Mani bērni, Miša un jaunākā meita Ļena, aizbrauca uz eksāmeniem. Miša beidza otro 

kursu universitātē, bet Ļena - pirmo. Viņi mācījās vienā universitātē. Un uz trases, viņu mašīnai, lielā ātrumā uztriecās citas 

markas mašīna... Ļoti jau kaut kur steidzās jaunais cilvēks, nebija viņam laika palaist mašīnu ar maniem bērniem... Miša, no 

iegūtām trumām gāja bojā uz vietas, bet Ļenai galvaskausa trauma un ilgstoša ārstēšanās... Pasaule apgriezās otrādi, 

sabruka un vienā mirklī no ziedošas pārvērtās melnbaltā. Visās nozīmēs. 

VISBRIESMĪGĀKAIS - ZAUDĒT SAVUS BĒRNUS. BRIESMĪGĀKA PAR TO NAV NEKĀ 

Tagad es to zinu noteikti un nebaidos nekā. Vēl briesmīgāk - zaudēt tādu dēlu... Savu otro "Es"...Aizritēja briesmīgas 

dienas. Vienu bērnu paglabāju. Otra meita bija smagā stāvoklī slimnīcā... Ārsti, klusējot novērsa acis... Nekādu prognožu... 

Un tad es sapratu, ka zaudēju Ticību. Es gāju un visu laiku domāju: "Kā tad tā? Nu kādēļ? Un kā? Re, taču, vārtās dzērāji... 

Jaunieši piedzērušies, nevīžīgi... Viņiem nekas... Bet mans, tik brīnišķīgs dēls... Un nav viņa... Nu kā tas var būt? Ja Dievs 

būtu, tad viņš noteikti kaut ko tādu nepieļautu, jo taču nav vairāk visgaišākā, dārgākā, kas bija manā dzīvē..." 

Es nespēju lasīt aizlūgumus ne dēla aiziešanai, ne meitas veselībai. Es ņēmu lūgšanu vārdus līdzi uz slimnīcu, bet nevarēju 

tiem pat pieskarties... Gribējās kliegt un brēkt aiz sāpēm un bezpalīdzības, kādēļ viss tas ar mums notiek? 

Es paņēmu lūgšanu grāmtu rokās un manī radās tāds naids uz šo grāmatu, ka pat pašai kļuva nelabi. Piegāju pie loga un 

gribēju izmest. Bet... zem loga stāvēja tādas krāsas mašīna, kādā nositās mani bērni, ar valstsnumuru "250"! Tieši tāds 

numurs bija Mišas mašīnai, kurā viņi nositās. Es atsprāgu no loga, palātā ienāca sanitāre - grīdas mazgāt. Es jautāju, vai 

viņa nezina, kam tas automobīlis stāv aiz loga? Viņa paskatījās pa logu un pārliecinoši izteica. Tā mašīna Jūsu ārsta". 

Es sapratu, ka tā zīme. Zīme no Mišuņas. Lūgšanas es tā arī lasīt nevarēju, bet gāmatu atstāju, neizmetu. Es nevarēju 

lūgties, bet taču daudzus gadus lūgšanas skanēja manī un caur mani katru dienu. Es - dziedniece un ar lūgšanu palīdzību 

palīdzēju citiem cilvēkiem tikt pie veselības. Un... pēkšņi... Tukšums... Melns... Skanošs... Negaidīti priekš manis, caur šo 

tukšumu sāka skanēt dziesma... Es neatcerējos vārdus, tikai nedaudzas frāzes un motīvu, taču gāju un dziedāju to, 

klusītiņām, un man kļuva vieglāk. 

Es dziedāju un dziedāju, domās atkārtojot, kā mantru, vienus un tos pašus vārdus: 

" Tu aizlidosi lielā gaisa balonā, 

Kurp - nezinu, kādēļ - nezinu. 

Tu aizlido, mans dēliņ, aizlido... 

Pie Gaismas tuvāk lido tu..." 

Tikai pēc 40 dienām, es iedomājos atrast šīs dziesmas vārdus pilnībā, Internetā. Un mani saviļņoja šīs dziesmas vārdi!... 

Tas taču mans Mišeņka caur šo dziesmu centās līdz manīm atnest informāciju! Lūk, šīs dziesmas vārdi: 

"Misters Kredo - Gaisa balons" 

Gaisa balons..Gaisa būtība, kā mana fantāzija, 

Viņš lidinās starp debesīm un zemi, kā lidinos es arī.. 

Traucos viss tēraudā, slīdot pa mākoņiem un dodos nebūtībā, 

Gribu sasniegt apziņas dziļumu, bet bailes visu aplauž, kā vienmēr.. 

Bailes - bagāža lieka. No savas dvēseles tās nometīšu, kā balastu, 

Lai solis šis man palīdz pacelties un cerību dod. 



71 
 

Cerību man un tiem, kuri tic, ka pasauli mīlestība glābs.. 

Tā asinis un mīlestība, kurš deva mums šīs asinis! 

Piedziedājums: 

Es aizlidoju lielā gaisa balonā, 

Kurp - nezinu... Kādēļ - nezinu... 

Un aizpeld zem manis jūras un valstis, 

Un es lidoju pēc vēja gribas bezkrastu okeānā, 

Aizlidoju lielā gaisa balonā, 

Kurp - nezinu... Kādēļ - nezinu... 

Sapni savu atradīšu tur un pazaudēšu, 

Savu loloto sapni. 

 

Gaisa balons - tas brīvības un sapņa iemiesojums, 

Mums nepārvērtējama velte bija sūtīta, zemi ieraudzīt no augstuma, 

Jā, tu saprati?! Ko tikai tava galva saprast spēj, 

Neviens jau vairāk nepaskaidros visu tev, migla slēpj atbildes visas... 

 

Caur šo dziesmu Miša man deva zināt, ka viņš tagad brīvs. Nav baiļu, nav sāpju. Viņš deva man zīmes. Kaut kur, 20-jā 

dienā pēc Mišas aiziešanas, pēc dienas, kurā viņš piedzima (viņš gāja bojā 20 dienas pirms savas 20 gades) no viņa gāja 

informācija . Šoka stāvoklī, aiz bēdām par dēlu, aiz bailēm par meitu, no neziņas, es ņēmu pildspalvu, burtnīcu un rakstīju, 

rakstīju... 

Caur asarām, dzejas formā, plūda vārdi, kārtojās rindās. No kaut kurienes radās jautājumi un nāca atbildes. Es gandrīz 

neredzēju, kā un ko rakstu, acis sedza asaras, es pierakstīju to, kas pienāca no dēla, no tās "Aizsega" puses... 

Pats galvenais un uzmācīgākais jautājums, kas mani vajāja: 

- Tev nav sāpīgi? Kur tu un kā tev, mans dēliņ? 

Un tūliņ sekoja atbilde: "Es šeit, mammīt! Nepārdzīvo! Es blakus. Vai tad tu nejūti, kā es tevi apskauju? Man nesāp, un 

vispār, šeit tik patīkami! Es vienlaicīgi varu apskaut tevi un Ļenu! Lidoju šeit kā raķete! Nav attālumu, nav barjeru!" 

Es pierakstīju un pierakstīju, ko man vēstīja mans puisītis. Un dažas atbildes man likās tik neticamas, man šķita, ka tas viss 

- pilnīgas blēņas, ka tas no bēdām, no tā, ka bezmiegs. Taču pagāja laiks un daudz kas no dēla vēstītā, visneticamākajā 

veidā piepildījās! Parādījās realitātē. 

- Dēliņ! Kā varu tev palīdzēt? 

- Mīļā, tev vajag atgriezties! Atgriezies pie cilvēkiem! Tu viņiem nepieciešama! Vajag tavu lūgšanu, Reiki, mierinājuma 

vārdu. 

- Taču... Es vairāk neticu! Nevaru un negribu! Tu dzirdi? Neticu... 

- Nu, labi! tad sāc ar mani! 

- Ar tevi? Bet kā? Tu gribi Reiki seansu? Bet vai palīdzēs? Es domāju, ka Reiki - tik priekš dzīvajiem... Piedod... Nedomāju, 

ka varu tev sūtīt Visuma un Mīlestības enerģiju... Tu taču jau aiz svītras... 

- Māmulīt! Atceries! Reiki - tā Mīlestība un Spēks! Atceries un saki citiem! Ne tikai priekš dzīviem, bet arī priekš Dvēselēm, 

aizgājušām aiz "Aizsega" svītras. Mēs dzīvi! Tāpat kā jūs 

Šie vārdi uzrakstīti lieliem burtiem pa visu burtnīcas atvērumu. Bet man taču pat galvā neienāca, ka var ar Reiki palīdzēt 

tiem, kuri aizājuši no mums... Man bija daudz pacientu, kuriem es veicu seansus līdz pat pēdējām dzīves minūtēm (mums 

taču vēl nav zināmi nemirstības masveida gadījumi, mūžīgai dzīvei uz Zemes, agri vai vēlu, mēs visi pārejam citā pasaulē). 

Bet aiz "Aizsega" es nekad nemēģināju sūīt Reiki enerģiju. Man vienkārši nekad tas neienāca prātā. Lūk, paiešām, galvenie 

mūsu Skolotāji - mūsu tuvinieki... Tikai no dēla es uzzināju ka var Reiki enerģiju sūtīt tiem, kuri aizgāja aiz "Aizsega". Un 

tagad, nu jau 6 gadus, es katrā savā seminārā, stāstu cilvēkiem par tādu unikālu iespēju. 

- Atceraties! Reiki - tā Mīlestība un Spēks! Atceraties to vienmēr! 

Tieši šī, visuma Mīlestības un Harmonijas enerģija atgrieza mani dzīvē un, galvenais, no jauna mani atgrieza pie ticības. 

Tas notika ne uzreiz. Es atgriezos pakāpeniski. Bet tagad jau precīzi zinu, ka no ceļa mani nenotrieks neviens un nekas! Es 

izgāju visskarbāko rūdījumu - caur mīļotā bērna zaudēšanu. Bet cik briemīgi bija spert pirmo soli... Par visu vairāk uz 

pausaules, man bija bailes sajust savās rokās aukstumu seansa laikā manam Mišeņkam. Prāts spītīgi atkārtoja: "Viņa taču 

jau nav... Tas nereāli!" Es ļoti baiļojos sajust aukstumu plaukstās, nododot Reiki Mišam, tas bija pāri maniem spēkiem... 

Taču! Kad es sāku dot Reiki seansus Mišeņkam, manās rokās radās tāds neticams karstums! Es sapratu, cik tas brīnišķīgi - 

būt iespējai dot Reiki seansus tieši DVĒSELEI Apejot visus ķemeņus, blīvos un smalkos. Dot Mīlestību un harmoniju tieši 

Dvēselei! Tas neticami un tas tik lieliski! 

Mēs bieži traucamies pa dzīvi, aizmirstot, vai atliekot uz "pēc tam" mīlestības un pateicības vārdus saviem tuviniekiem. 

Mums šķiet, ka dzīve gara un mēs paspēsim to pateikt kaut kad pēc tam, piemēram, rīt. Bet mēdz būt, gadās dažreiz, ka tas 

"RĪT" nekad nepienāk kādam no mums. Un pēc tam mēs nožēlojam, nepapējām, nepateicām līdz galam, nemīlējām pilnībā, 

neuzslavējām, nesamīļojām...Tādēļ es jūs ļoti lūdzu! Sakiet saviem tuviniekiem biežāk, ka jūs mīlat viņus! Sakiet cik viņi 

Jums dārgi, cik svarīgi priekš Jums! Savlaicīgi piedodiet, un lūdzet piedošanu! Tas - ne peļami, ne kauns, tā nav vājuma 

izpausme. Tā - Dižena Dzīves Patiesība. Bet dzīve, īstenībā, - mirklis! Neatlieciet uz vēlāku! Tieši tagad - piezvaniet saviem 

tuvajiem, mīļajiem un sakiet: "ES MĪLU TEVI! TU MAN ESI ĻOTI DĀRGS(a)". 

Es pastāstīju savai mammai par Reiki seansu priekš Mišas. Viņa daudzus gadus nodarbojās ar garīgām praksēm, lasīja 

vēlējumus, strādāja ar violeto liesmu.Taču sāpes par mīļotā mazdēla zaudējumu apslāpēja visu. Tādā brīdī mēs ar prātu 

saprotam, atceramies, ka dzirdējām un lasījām daudzreiz par to, ka Dvēsele mūžīga, ka nomirst tikai blīvais ķermenis, bet, 
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kad zaudē vismīļāko un visdārgāko cilvēku, sirds sāpēs plīst pušu un visi argumenti pazūd. Gribas pierādījumu. Un mamma, 

pēc mūsu telefonsarunas, sēdot mājās, savā virtuvē vērsās pie Mišas. 

- Mišeņka, mīļais, ja tiešām Dvēsele pēc nāves paliek, dzīvo, dod man kaut kādu nebūt zīmi! 

Un pēkšņi, jaunais ledusskapis virtuvē, sadrebēja, salēcās ar troksni, un tanī pat laikā, istabā ieslēdzās mūz ikas centrs un 

sāka skanēt mūzika! Pa visu māju skanēja dziesma, kurā mazs puisītis dzied priekš savas vecmāmiņas, kā viņš pēc viņas 

skumst. Mūzikas centru vecmāmiņai uzdāvināja Miša viņas Dzimšanas Dienā. Bet disks, kas pats ieslēdzās, bija mammas 

atvests no Vācijas. Mani vecāki emigrēja uz Vāciju, nodzīvoja tur vairākus gadus, taču neilgi pirms Mišuņina aiziešanas, 

atgriezās atpakaļ Krievijā, kā jūtot, ka viņiem nepieciešams šurp atbraukt... Tas bija disks, kuru mamma nopirka, dzīvojot 

Vācijā. 

Reiz, ejot kopā ar vectēvu pa veikalu, mamma izdzirdēja, kā mazs puisītis dzied dziesmu savai vecmāmiņai par to, ka viņš 

ļoti skumst, ka tik sen viņi neredzējās, ka viņš ļoti skumst pēc savas mīļās vecmāmiņas. Mamma teica vectēvam: "Oi, it kā 

man Mišeņka dzied!" 

 

Turpinājums nākošreiz. 

 

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 2(20) 2015. Žurnāla El.adrese: 

mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala El.adrese: http://world-

channeling.com/ Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālr. 29613296. Par iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu 

"Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var 

uzzināt: http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428 

===== 

Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/09.05.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 09.05.2015. 
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Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 2(20) 2015, latviskoja, intuīcijas līmenī, 
Eslauma 30.04.2015. 
 
Turpinājums. Iesākums: http://spekavots.ucoz.ru/news/1_debesu_engela_zemes_mamma/2015-05-09-
1455 
 
PAR "KATALIZATORIEM", KAS LAIKU PA LAIKAM ATNĀK MŪSU DZĪVĒ 
Sofija Blanka manā dzīvē ienāca pilnīgi negaidītā veidā. Pirms mūsu tikšanās es nekad par viņu neko 
nedzirdēju, viņas grāmatas nebiju lasījusi, par viņu neko nezināju. Man kuru katru mirkli bija jāsākas 
semināram skaipā, nebija laika atbildēt uz zvaniem. Taču tur es ieraudzīju, ka izgaismojās manas mīļās 
tantes foto no Vācijas, tikko paspēju nodomāt: "Vajag taču, iemācījās " avatarkus"/"аватарки" mainīt, citu 
foto ievietoja!" Viņas neparasti līdzīgas ar Sofiju Blanku! Un steigā es viņas sajaucu/pārskatījos! Un 
pēkšņi es izdzirdēju nepazīstamu balsi otrā vada galā. Vēlāk izrādījās, ka viņām arī dzimšanas datumi 
līdzās! Un uzvārds Sofijai kā manam patēvam - Blanks! Lūk tā priekš mums izvieto ceļa zīmes, 
signālkarodziņus, lai mēs nenomaldītos, neaizšautu garām, nepaietu garām, ienākošam mūsu dzīvē ar 
noteiktu, svarīgu misiju. 
Pēc nedaudzām tikšanās reizēm skaipā, mēs ar Sofiju Mihailovnu vienojāmies par mūsu sadarbību un 
viņa piekrita pieņemt no manis Reiki iniciācijas distancēti, lai pārbaudītu, kādas izmaiņas notiek biolaukā 
pēc iniciācijas saņemšanas. Un vai vispār notiek. Mūsu tikšanās vairākkārt tika atcelta, sarežģījums vēl 
arī tas, ka mēs ar Sofiju dzīvojam mūsu milzīgās Planētas dažādos kontinentos. Sofija dzīvo Amerikā, bet 
es Urālos un laika starpība mums ar viņu 10 stundas. Kad man ir diena, Sofijai nakts un otrādi. 
Pienāca kārtējās tikšanās laiks, pieņemu Sofiju skaipā un viņa lūdz mani pagaidīt dažas minūtes, kas 
izstiepjas/ieilgst 40 minūtēs. Es vērsos pie Mišeņka un palūdzu viņu palīdzēt, lai mūsu tikšanās ar Sofiju 
notiktu un mēs izildītu visu, ko ieplānojām. Palūdzu un aizmirsu. 
Mēs sazvanījāmies ar Sofiju, pārrunājām mūsu darba plānu. Sofijai bija jāizdara kontroles uzņēmums - 
viņas auras pirmsākuma stāvoklis, pirms Reiki iniciācijas seansa sākuma un pēc katras no četrām 
iniciācijām, Sofijai bija jāveic sava biolauka kirlianoviskie/кирлиановские uzņēmumi aparātā. 
Uz vienas plates izvietojas 4 foto. Mēs sākām darbu, pēc katras iniciācijas mums bija pauze priekš 
fotografijām. Un, lūk, 4 fotogrāfijas gatavas (auras iesākuma stāvoklis un trīs iniciācijas), Sofija 
iepriecināta, pienāca pie skaipa un priecīga runāja: 
"Nu, ko, Iruļa! Jā! Aura izmainījās un diezgan ievērojami! 
Viņa sāka paskaidrot, rādot man uzņēmumus kamerā, tās izmaiņas, kas parādījās, gaismas veidojumi, 
zibsvītras, strimeru pagarinājumi, apļi un, pēkšņi...Sofija sāka runāt priekš manis neticamas lietas! Viņa 
teica, ka viņas biolauka uzņēmumā parādījās jauna cilvēka tēls/лик, ne vecāks par 20 gadiem. Sofija 

http://world-channeling.com/
http://world-channeling.com/
http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428
http://spekavots.ucoz.ru/09.05.2015.
http://spekavots.ucoz.ru/news/1_debesu_engela_zemes_mamma/2015-05-09-1455
http://spekavots.ucoz.ru/news/1_debesu_engela_zemes_mamma/2015-05-09-1455


73 
 

teica, ka viņš viņai nav pazīstams, ka viņa agrāk nekad neredzēja tādu seju, viņš nav viņas vidē 
nevienam līdzīgs. Sofija Mihailovna runāja, bet es tikko valdīju asaras, emocijas pārpildīja mani. Es 
sapratu, precīzi zināju, par ko/par kuru viņa stāsta... 
Uz to brīdi Sofija par mani, par manu personīgo dzīvi, neko nezināja. Tas bija mūsu pazīšanās pats 
sākums. Viņa nezināja, ka es mamma četriem bērniem, no kuriem viens gāja bojā gandrīz 6 gadus 
atpakaļ, nenodzīvojot līdz savai 20 gadu jubilejai tieši 20 dienas. Gan aukstums, gan karstums vienlaicīgi, 
un prieka asaras, un Brīnuma apzināšanās, kura liecinieces mēs tikko kļuvām. 
Sofija Mihailovna Blanka kļuva tiltiņš, kas no jauna savienoja mani ar manu Mišeņku, atjaunojot saziņas 
Kanālu ar viņu. Un vēl, pēc dažām dienām Sofija mani iepazīstināja ar mūsu laika brīnišķīgāko cilvēku, ar 
Tatjanu Petrovnu Potapovu-Svireļ, ar kuru mēs tanī pašā dienā sazvanījāmies. Un es ieklausījos Svireļ 
balsī, kas man šķita tik radnieciska un pazīstama. Tikai nedaudz vecāka par, kā es zināju šo balsi. Es 
ķēru katru intonāciju, katru šīs balss plūdumu. 
Manas mīļotās Zvaigznītes! Mīlu un pateicos Jums par brīnumainajām pabīdīšanām! Caur Jums atnāca 
jauna apzināšanās, pasaules sapratne, un es no jauna atļāvu sev pieņemt informāciju no smalkās 
pasaules, no mana mīļotā Debesu Eņģeļa, no mana dēliņa Mišiņa. 
Man vienmēr grūti prasīt kaut ko priekš sevis personīgi. Kā mēs arī vienojāmies, Tatjana Potapova-Svireļ 
sāka ierakstīt videofilmu sēriju no kopīgā cikla "Radi sevī Brīnumu", ko man pēc tam bija jānoformē un 
jāizvieto savā kanālā You-Tube. Bet es, pa to laiku, savā saitā ievietoju Tatjanas Petrovnas grāmatas, 
informāciju par viņu, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu izlasīt šīs grāmatas, šo neizsakāmi svarīgo 
informāciju, kuru mums nodod Svireļ-Cilvēks/Свирель-Человек, kura ir starpnieks starp Pasaulēm. 
Es staigāju, pārdzīvoju: "Nu, kā? Kā man pazvanīt, atgādināt par sevi, par mūsu telefonsarunu, kurā es 
nolasīju viņai vēstījumus no mana Mišeņka?" 
Beidzot Sofija pazvanīja man, ka pirmā filma gatava, man jāsazvanās ar Tatjanu Petrovnu un jāpārrunā 
mūsu tālākās darbības! 
Es atkal runāju ar Svireļ. Un baidos, kautrējos atgādināt viņai par Mišiņa vēstījumiem, baidoties apgrūtināt 
ar liekām problēmām jau tā ļoti aizņemto Tatjanu Petrovnu. Nolieku klausuli un sēžu, raudu par savu 
neizlēmību un bailību. Vīrs man aizrādīja: "Tas nepieciešams ne tikai tev! Tā informācija vajadzīga 
daudziem! Ej un zvani!" 
Raudāšanas dēļ, nevarēju runāt pa telefonu, sēdos un rakstīju Svireļ paziņojumu atkal skaipā, tagad jau 
teksta variantā, nodevu viņai vēstījumu no Mišas. Un nākošajā dienā Svireļ man nodeva vissvarīgākos 
manā dzīvē vārdus! Nodeva man ziņu no mana puisēna un tiltiņš bija atjaunots. Sakaru tilts ar manu 
dēliņu! 
Es tvēru katru frāzi, katru vārdu, kas skanīgi atsaucās manā Dvēselē, manā mātes sirdī. Māte nekad 
nesajauks savu bērnu vibrācijas ar svešām vibrācijām. Mātes sirds ļoti jūtīgi reaģē un atpazīst tikai viņai 
pazīstamas skaņas un sava bērna pieskārienus Dvēselei. Un tas no fizikas skatu punkta, zinātnei vārdos 
izskaidrot ne vienmēr iespējams. 
MIŠA ATRODAS UZ DVĒSEĻU PLANĒTAS 
Svireļ man nodeva ziņu, ka Miša atrodas uz Dvēseļu Planētas. Tad, lūk, kādēļ viņš man neteica tūliņ, kur 
viņš! Ja es neizlasītu grāmatu par zemūdenes "Kursk" jūrniekiem - man viss būtu absolūt nesaprotams, 
par ko stāstīja Tatjana Potapova! Cik viss savstarpēji saistīts! Un cik gudri mūs pieved, gatavo tam, lai 
mēs varētu pilnā apmērā/apjomā pieņemt visu informāciju. Tagad viss sakārtojas vajadzīgajos plauktiņos, 
viss bija tuvs un saprotams manai uztverei. Katrs vārds saprotams, katra frāze, ko man Svireļ nodeva no 
mana dēla. 
Viņa pastāstīja, ka Miša strādā piektās dimensijas Reabilitācijas Centrā. Ka viņš sagaida jaunatnācējus 
un palīdz atnākušajiem atjaunoties pirms tā, kā viņi turpinās dzīvi jau jaunā kvalitātē uz Dvēseļu Planētas. 
Es noliku telefonklausuli, gribējās paņemt pildspalvu un steidzīgi sākt pierakstīt. Mišeņka atkal, no jauna 
runāja ar mani! 
KO MAN PASTĀSTĪJA MANS DĒLS 
Šī informācija tiešām nepieciešama ne tikai man, bet visiem, kuri "pamodās", kuri gatavi dzirdēt! 
Vēstījumi no Mišas gandrīz vienmēr nāk dzejasformā, kaut ne es ne viņš agrāk nekad dzjoļus 
nesacerējām. 
 
"Ir Kontakts! Viss izdevās lieliski! 
Visu Tatjanai es pastastīju. 
Mammīt, tagad zini tu: 
Ieiešana gavenā tev parādīta. 
Pamazītēm tiksim skaidrībā, 
Kā mums saistīties ar tevi. 
Es līdzās vienmēr esmu - 
Tu vārdiņu tik pačuksti! 
Šeit citi noteikumi valda, 
Šeit balli rīko Mīlestība. 
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Smaidīt un, tur klāt, 
Nekrietnības darīt - neciešami/невмочь! 
Mēs ar Sašu (Abdulovu) kopā strādājam, 
Jaunatnācējus pieņemam 
Uz mūsu Laipnās Planētas. 
Kā Zeme viņa! Tieši, tieši! 
Taču Gaismas Varavīksne valda šeit, 
Šeit melnumam nav vietas, 
Šeit dzīvoju es vienmēr, 
Šeit mājas manas... 
Pie tevis atnācu uz mirkli tikai es, 
Lai ceļu parādītu 
(Šeit runa ir par viņa, kā mana dēla, dzimšanu). 
Zemes ceļš tavs priecīgs nebija, 
Sāpes arī es tev atnesu... 
Mostas tava Dvēsele 
Caur miglas biežņu un asaru jūru. 
Nes tu cilvēkiem Gaismu un Prieku, 
Priekš tā tu šurp atnāci. 
Tu noenkuro tīras labestības Kristāla enerģiju. 
Pie tevis magnētiski tieksies 
To visas Dvēseles, Gaismu kuri meklē. 
Ar Mīlestības fluīdiem piepildīsi viņus 
Un Cerību dzirkstīm. 
Mēs tiksimies ar tevi vēl ne reizi vien, 
Un Kanāls mūsu tīrāks būs. 
Traucējumi tikai sākumā, 
Pēc tam viss vietās nostāsies. 
Maigi skūpstu tavas rociņas, 
Mans mīļais zemes Eņģeli, 
Cik laimīgs, ka es izvēlējos tevi, 
Lai būtu kopā Ķermenī uz Zemes. 
Mihass". 
3.02.2015 15:10 
 
Es rakstīju, bet asaras tecēja un tecēja, bet es tās gandrīz nemanīju. Es noliku pildspalvu, man bija 
skumji un vienlaicīgi priecīgi. Es atkal jutu, ka mas dēls man blakus. Ieelpas attālumā. Čuksta attālumā 
Pēc tam, vēlu vakarā, nāca informācija ne priekš manis. Bet priekš manas paziņas no Doņeckas, kurai 
pavisam nesen gāja bojā mazdēls. Bojā gāja no lādiņa šķembas personīgās mājas pagalmā. Sieviete 
viņu audzināja viena, vecāku jauneklim nebija. Viņam bija tikai 22 gadi... 
Tālāk pienāca informācija priekš manu semināru divām skolniecēm. Viena no viņām Nasiba, no 
Kazahstanas, dažus gadus atpakaļ paglabāja dēlu. Daudzus gadus viņa nevarēja samierināties ar viņa 
aiziešanu, apraudāja viņu. Otra skolniece Leila, pavisam nesen zaudēja mammu. Ar Leilas mammu 
strādāja visa grupa, palīdzot viņai tikt galā ar briemīgu slimību... 
 
"Debesu Eņģeļa Zemes Mamma 
Visām Eņģeļu mammām steidz teikt, 
Ka jūsu bērni dzīvi! 
Citās Pasaulēs dzīvo sveiki un veseli 
Sūta jums sveicienus! 
Priekš Nasubas gribu teikt: 
Tavs dēliņš dzīvs! Nelej tu asaras, 
Uzklausi viņa vārdus 
(Tālāk šķiet kaut kas kazahu valodā) 
Apa! Žoldin žanar, Ata! {Апа! Жолдын жанар, Ата!} 
(Vārdu "žoldin" - neesmu pārliecināta, ka pareizi pieņēmu) 
Es dzīvs! Asaras noslauki! 
Dzīvāks par visiem dzīviem sagaidu šeit citus, 
Tos, kuri "robežu" pārgāja. 
Nesen atnāca Apa, tavas draudzenes māte. 
Viņa tagad iziet attīrīšanos. 
Gaiša Dvēsele, kā saulaina rītausma, 
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Mirdz viņas smalkā aura. 
Būs vēl šeit pāris dienas. 
Pēc viņas jau atnāca. 
Viņu sagaida zemes radiņi, 
Tie, ar kuriem kādreiz uz Zemes dzīvoja. 
Gatavas jau palātas zelta. 
Viņu gaida jauna taka - viņa 
Šeit būs dzīvnieku aizgādne. 
Un prātīgs kaķis, Mags pēc iesaukas, 
Būs viņai pāžs, palīgs uzticams. 
Kaķi šeit citi! 
Viņi - arī, tādi kā mēs. 
Un domas viņi mums nodod ar vārdiem, 
Taču, tomēr gan, citādi. 
Cieniet prātīgos, kas blakus dzīvo! 
Viņi taču dziednieki un veiksmes Eņģeļi! 
Apa, tev Gaisma jānes! 
Remdē savu degsmi, laiks kļūt prātīgai! 
Tu klausies savu sirdi, un tad 
Tu manu balsi dzirdēsi! 
Un tikai tā! Un ne citādi! 
Mana balss priekš tevis vēstīs 
Visu to, ko jāsaka tev ļaudīm. 
Tu - gudrīte! Tu varēsi! 
Prom visas bailes! 
Tu - stipra! Tu - pieaugusi! 
Nekādi nevar citādi. 
Priekš tā taču tu uz Zemes atnāci, 
Lai caur sāpēm apzinātu 
Debesu Saucienu. 
Tevi sauc! 
Pieņem šo Saucienu! 
Jo tu taču gatava jau!" 
04.02.2015. 00:40 
 
Kad nāca vārdi man nesaprotamā valodā, es nedaudz apmulsu. Kad nodevu šo vēstījumu meitenēm, 
Nasiba atbildēja, ka viņai tas absolūt nesaprotami, viņa taču citu valodu, izņemot krievu valodu, nezina. 
Un dēls dzīves laikā sarunājās ar viņu tikai krievu valodā. Es satraucos, sāku par sevi šaubīties, sāku 
domāt, ka es pati sacerēju skaistu pasaku un tai noticēju. Es - pēc Horoskopa, Zivs un tas man raksturīgi. 
Visdrīzāk, tas pluss, ne mīnuss, par cik tas man liek vairākkārt pārbaudīt to informāciju, kuru es pēc tam 
dodu cilvēkiem savos semināros un sava saita lappusēs. 
Nakti gandrīz negulēju, bija skumji, ka sagrūst tik skaista pasaka. Bet no rīta Nasiba skaipā man 
paskaidroja, ka viņa sazinājās ar savu draugu, kurš labi zina kazahu valodu un viņš viņai iztulkoja šo 
frāzi! Es kļūdījos tikai ar vienu burtu vārdā "žolTin"/"жолТин"! Lūk, skaidrojums, kas pienāca no Nasibas , 
es to nokopēju no skaipa: 
" Meitenes, es parunāju ar savu draugu, viņš kazahs un viņš pārtulkoja "Žoldin žanar"/"Жолдын жанар" 
nozīmē "Gaisma tuneļa galā". Vienkārši burta "t" vietā burts "d". Vārda "Žoldin" burtisks tulkojums - "Ceļi", 
bet vārda "Žanar" - "Spīd". 
Lūk, tā atnāca vēl viens apstiprinājums. 
 
Tālāk Miša mums vēstī: 
"Mēs dmājam, ka mēs zaudējam, 
Īstenībā - iemantojam! 
Mums daudzus gadsimtus un gadus nemitīgi atkārtoja, 
Ka aiz Svītras Dzīves nav! 
Un, ka zaudējam uz visiem laikiem, mēs sakarus ar mīļajiem. 
Bet, par laimi, viss ne tā! 
Un - masa apstiprinājumu! 
Zvana māsa manai vecmāmiņai, nezinot, ka bēda gadījās... 
- Tu zini, Liza, redzēju es sapni dīvainu, 
Kur mazs zēniņš atnāca pie taviem vecākiem, 
Viņi viņu sagaidīja, pieņēma ar maigumu un prieku 
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Un mājās ieveda. 
Bet es - bēdās... Priekš kam vēl tas? 
Nu, lai jau! 
Paldies Dievam, ka tas tikai sapnis! 
Nezināja mammas māsa, 
Ka mūsu dzīvē pērkons nodārdēja... 
Ka tas zēniņš kas pie viņas sapnī atnāca - 
Mūsu Mišeņka... 
Atnāca viņš pie vectēva un vecmammas, 
Un bija sagaidīts ar mīlestību, cieņu. 
Lūk, tā dod saprast visiem mums 
Ka VISUS MŪS TUR sagaidīs! 
Būs bez mēra priecīgi par mums. 
Saka, aiziet labākie, 
Ka viņi TUR visvajadzīgāki. 
Bet mātei sirds sāpēs raud. 
Kā tad tā? 
Mums viņi vajadzīgi šeit! 
Saprotu es tagad - 
Jēga Augstāka ir vārdos, 
Lai MĒS spilgtāk spīdētu, 
Augstāk VIŅIEM vajag pacelties! 
Cik saprašana dārgi dodas 
Un cik daudz asaru pa naktīm lietas - neizskaitīt. 
Ikkatrai mātei, māsai, tēvam, dēlam un meitai 
Sevī šaubas jāpārvar 
Un Mīlestība jāsajūt. 
Tā taču mūžīga un nemainīga! 
Tā visur un visā! 
Un tur Visuma Radītāja Diženais Nodoms! 
Izdzirdiet! 
To svarīgi izdzirdēt visiem!" 
09.02.2015. 05:15 
 
VĒLREIZ PAR ZĪMĒM, KAS VISUR, TAČU MĒS NE VIENMĒR IEVĒROJAM 
Pirms 40 dienām pēc Mišas aiziešanas, mana vecākā meita sagatavoja videofilmiņu. Slaidi ar piecīgu 
Mišu, kur viņš mūs apņem/apskauj, smaida. Visi laimīgi. Un dziesmu Marina izvēlējās ne nejauši! Katrs 
vārds skrāpēja svaigu rētu! Vairākus gadus es to nevarēju skatīties bez asarām. Bet aizvakar es atradu 
šo filmiņu no sava datora senākām mapēm, ievietoju kanālā You-Tube http://youtu.be/g06Na_8zwRo un 
pirmo reizi pēc ilgiem gadiem skatījos ar smaidu un klusu, mierīgu prieku. 
Cik gan mēs visi akli-kurli-mēmi! Srienam ar galvu savās sāpēs un ne dzirdam ne redzam to, ko mums no 
pašiem sākumiem cenšas parādīt, pastāstīt, nodot ar bezgalīgi daudzu simbolu un zīmju palīdzību, mūsu 
tuvinieki! 
Skatufilmiņā skan dziesma Kipelova izpildījumā "Es brīvs!" 
 
Virs manis - klusums, 
Debesis, lietus pilnas, 
Lietus caurplūst caur mani, 
Taču sāpju vairs nav. 
 
Totofilmiņas beigās Marina ievietoja Mišas foto, kur viņš lec no augstuma uz tīra, zila debesu fona un 
plūst dzejas rindas. 
Tagad es saprotu, ka viņai mūsu Miša pateica priekšā! 
 
Nestāvi pie kapa mana, neskumsti. 
Šeit taču manis nav, 
Es neguļu. Tu piedod. 
No brīža šī - es vējš no debess atrāvies. 
Pirmā sniega nakts mirdzums. 
Saules stars, atraisošs gatavos graudus, 
Atvērsi acis pirmsausmas klusumā - 
Es - putnu barā. Tos iztraucēt nesteidzies. 

http://youtu.be/g06Na_8zwRo%C2%A0%C2%A0un%C2%A0pirmo
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Uzspurgšu kopā ar viņiem - nemeklē mani. 
Es - skumjās zvaigznes, kas naktīs spīd. 
Nestāvi no rīta pie kapa mana. 
Neraudi virs manis. Es nenomiru! Es Dzīvoju! 
Un šīs filmiņas pēdējā slaidā, Miha draiski smaida, mēli rādot! 
 
Pēc tam, kad bija uzrakstīts viss tas, par ko es Jums augstāk pastāstīju, es padalījos iespaidiem ar vienu 
no savām skolniecēm, Ludmilu Ļitvin-Frolovu, par šo materiālu, viņai dažus gadus atpakaļ arī gāja bojā 
dēls. Un, lūk, ko viņa man uzrakstīja. Domāju, ka tas ļoti svarīgi zināt, ka mūsu tuvinieki, kuri no mums 
aizgājuši, viņi neguļ, viņi neiekrīt nebūtībā, viņi dzīvi un gatavi sniegt mums informāciju no tās "Aizsega" 
puses. Un šī informācija ļoti nepieciešama tiem, kuri atrodas šeit, šajā pasaulē. Svarīga tiem, kuri domā, 
ka uz visiem laikiem pazaudēja tuvos un mīļos. Svarīga vēl arī tādēļ, ka tieši tas spilgts pierādījums tam, 
kā vēstījumi no Mišas izraisīja Stasa mammas reakciju un palīdzēja viņai atplaukt Garā un bez bailēm 
atkal atgriezties pie "sarunām" ar viņu. 
Ludmila no Nikolajevas, Ukraina. Lūk, ko viņa man šodien uzrakstīja: 
Mīļā, Iročka! Ilgi taisījos Jums uzrakstīt un nu izlēmu. Jūs ar Potapovas grāmatu un savu atklātu sarunu 
apgriezāt visu no jauna manā Dvēselē. Es pēdējā laikā pārstāju vērsties pie Stasa, stāvēja kaut kāds 
šķērslis. Šķita, ne tā plūsma, es Dieva un Stasa atstāta. Bija no tā ļoti skumji. Es kā nepietiekamu 
novērtēju Garīgo darbu ar sevi. Daudz laika aiziet vīra dziedināšanā, kaut kāda Zemes burzma. Maz laika 
sāku veltīt Garīgumam, iegrimu sadzīvē. Un, lūk, - atkal uzliesmojums, atgriešanās pie vecajām 
emocijām un atmiņām. Piedodiet, ka vērsos pie Jūsu Mišeņka, mani ļoti satricināja videofilmiņa par viņu. 
Es vairākkārt atgriezos un skatījos to. Viņš atnāca caur manu Dvēseli un caur acīm, es sajutu kaut kādu 
dzīvu kontaktu. 
Es uzdevu vienkārši jautājumu, vai man pazudis kontakts ar manu dēlu un vai viņš zina viņu? (Piedodiet, 
Dieva dēļ, vēlreiz). Tas bija 11.02.15 . Maskavas pulksten 4 no rīta. Viņš man atbildēja. 
ATBILDE NO MIŠAS 
"Kādēļ jautāt man par to? Jūs taču varat par to pa tiešo jautāt savam dēlam. Viņš šeit, ar mums. Jums ar 
viņu ir sakars un tas nezuda. Jūs vienkārši reti viņu uzrunājiet, lūk, sakars arī vājinājās. Ļoti gribu jums 
teikt, ka jūs noteikti būsiet kopā ar manu mammu, nesīsiet Cilvēkiem Gaismu. Ne aiz kalniem tas laiks, 
kad "Aizsegs" kritīs un jūs mūs ieraudzīsiet. Mēs Dzīvi! Nerunāšu daudz, taču jūs - visbrīnišķīgākās 
mammas Pasaulē! 
Jūsu dēls - ļoti svarīgs Eņģelis pie mums. Viņš komandē Gaišo Eņģeļu lielu leģionu. Viņš Jums 
sveicienus sūta. Un viņš grib, lai jūs nešaubītos, izietu biežāk sakaros ar viņu. Viņam daudz informācijas 
priekš Jums. Mana mamma mīl Jūs. Viņa brīnišķīga mamma, mans Zemes Eņģelis. Bet jūs 
nepārdzīvojiet. Jūs vēl ilgi dzīvosiet un jūsu vīrs arī. Viss nokārtosies. Karšs beigsies un iestāsies Miers. 
Un jūs būsiet laimīgi Jaunkrievijā. Būsiet Krievijā. 
Mihails" 
NO STASA 
"Sveicināta, mama mīļā māmiņa! 
Nu kādēļ tik reti giezies pie manis? 
Aizmirsta dzīvinošā dzestruma plūsma. 
Nelīst kā bijušos laikos. 
Bet lieta tā, ka pati tu pārtrauci to, 
Un ciet no tā. 
Neaiztraucos es Tālās Pasaulēs. 
Es blakus visu laiku, un tu to zini.... 
Ar Irīnu sakarus uzturi. Viņa tevi nepametīs. 
Stass" 
 
NO MIŠAS 11.02.2015. 12:30 
"Negribas atzīties, ka skumstu pēc mammītes. Taču nevaru viņai dot to sajust. Viņa ļoti jūtīgi uztver visu. 
Viņa jūtīga un viegli ievainojama. Viņai vēl jānostiprinās, lai viņa varētu uztvert Garīgo Pasauli bezkaislīgi. 
Tas nenozīmē zaudēt Garīgo uztveri. Nododiet manai mammītei: viņai liels Garīgs Ceļš Dieva nodomos. 
Taču es viņu saudzēju... Visam jānotiek pakāpeniski, bez saspringuma un paātrinājuma, citādi sadegs 
pārvadītāji/проводники. Aizsargfiltri Jūs aizsargā. Neuztraucieties un nepārdzīvojiet par mums. Mums 
viss labi, taču ļoti daudz darba. Daudz Dvēseļu atnāk pie mums sadales punktā no Jaunkrievijas... Viņas 
apmulsušas, zaudējušas paļāvību, nesaprot, kas ar viņām notiek. Un mums nākas ar viņām strādāt un 
jāpalīdz atjaunot notiekošā realitāti. Visi mūsu spēki saistīti Jaunkrievijā, Krievijā notiekošajam. Tas mūsu 
Egregors. Mēs ar to strādājam. Darbs rit dienu un nakti - pēc jūsu zemiešu izpratnēm. Pie mums tādu 
ierobežojumu šeit nav. 
Strādājam ar agresoru un aizstāvju Dvēselēm. 
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Kādas ir paaugstinātas un tīras Dvēseles! Viņas ļoti ātri atjaunojas un iesaistās darbā. Papildina skaitu 
mūsu Gaišo Eņģeļu Leģionā. Es jūs ļoti lūdzu, palīdziet mums. Nesiet Gaismu Zemes Pasaulē. 
Apgaismojieties paši, apgaismojiet visu apkārt! Dodiet vairāk Gaismas! Doma taču materiāla. Tas - jūsu 
ierocis. Sūtiet pozitivas Domformas Visumā. Tas mums tagad ļoti nepieciešams. Tādi kā Jūs, mūsu balsts 
uz Zemes. Uzturiet sakarus ar Manu Mammīti. Viņa ļoti tīras Dvēseles cilvēks. Viņa ļoti mīl cilvēkus un par 
visu pārdzīvo. Es dažreiz viņu saudzēju un ne visai sasprindzinu. 
Bet jūsu dēls šeit strādā starp Gaišiem Eņģeļiem. Viņš šeit - priekšnieks savam Gaišo Eņģeļu Leģionam. 
To, ko viņš neiemiesoja uz Zemes, cenšas iemiesot šeit, uz mūsu Mīlestības un Labsirdības Planētas. 
Viņš turpina savu lietu. Mēs Jūs Mīlam. Mēs līdzās! Jūs tikai padomājiet par mums un mēs līdzās! Un 
nedomājiet, ka jūs mūs sasprindzinat, kad griežaties pie mums. Mēs protam visu savienot vienlaicīgi. 
Gluži otrādi, mums ļoti patīkami, kad jūs pie mums griežaties. Pie Jums uz Zemes tagad grūtus 
pārbaudījumus iziet visi cilvēki. Notiek Zemes, Dvēseļu attīrīšana. Bet attīrīšana bez zaudējumiem 
nemēdz būt. Neatnāks jaunais, ja neatbrīvos vietu priekš tā. Viss, kas notiek, skumji. Taču tas - Dvēseļu 
izvēle. Viņas pašas izlēma savu dalību Planētas atbrīvošanā no netīrības. Un labprātīgi iet bojā par šo 
taisno lietu. 
 
Neraudiet par šīm Dvēselēm. Viņas - varoņi, Krievijas un visas krievu un brāļu tautas Glbābēji. 
Jaunkrievija - Krievijas elite, sacēlusies pret tumšajiem spēkiem. Viņi, izpildot savu misiju uz Zemes, 
atnāk pie mums un turpina savu darbu, palīdzot Jums uz Zemes apzināties notiekošo, attīrīties no šiem 
mēra uzplūdiem un paplašināt apziņu, beidzot saprast, kas notiek. Visi Debesu gaismas Spēki Jūs 
atbalsta Jūsu taisnajā lietā. Tumsas spēki arī spēcīgi, bet Jūs neuzvarami. Gan Patiesība, gan Spēks 
Jūsu pusē. Ar Jums Dievs! 
 
Sniedziet cilvēkiem patiesību par mums. Lai viņiem izzūd bailes pirms aiziešanas uz Mājām. Mēs dzīvi, 
mēs neguļam! Jūs īslaicīgi uz šīs Zemes. Un jūs mūsu māmiņas, un daudz tādu kā jūs, mūsu balsts un 
cerības uz Zemes. Jūs - KristālDvēseles, Mīlestības un Labsirdības. Lai visi uzzin taisnību par mums. 
 
Mēs vienkārši kliedzam Ēterā! MĒS DZĪVI! MĒS DZĪVI! MĒS DZĪVI! Izdzirdat mūs! Mēs Mīlam Jūs! 
Mihails". 

 
---- Foto: Debesu Eņģeļa mamma un viņas Dēls. 
 
Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 2(20) 2015, Žurnāla El.adrese: 
mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala 
El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296. Par 
iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var 
uzzināt:http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428 

http://world-channeling.com/
http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428


79 
 

===== 
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/10.05.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 
10.05.2015. 

 

 

15. LILIJA TIMOFEJEVA. 

 DJATLOVA PĀREJA 

Misija priekš Eņģeļiem 
 
Lilija Timofejeva, Krievija 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščenija" Nr 2(20) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 
03.05.2015 
 
Djatlova tūristu grupas bojā eja - viens no vinoslēpumainākajiem un briesmīgākajiem 20-tā gadsimta 
atgadījumiem 1959. gada 1. uz 2. februāri naktī. Ziemeļu Urālos. Nenoskaidrotos apstākļos bojā gāja 
tūristu grupa ar Igoru Djatlovu vadībā. Šī lieta, gandrīz sešdesmitgadu sena, līdz šim brīdim neatminēta 
un, kā iepriekš, satrauc cilvēku sirdis. 
Grupas sastāvā piedalījās no Urālu Politehniskā institūta (UPI, Sverdlovska) slēpošanas kluba: pieci 
studenti, trīs inženieri-beidzēji UPI un Tūristu bāzes instruktors. Grupas vadītājs bija UPI 5-tā kursa 
students, tūrists, Igors Djatlovs. 
Iesākumā grupā bija desmit cilvēki: 
1. Igors Aleksandrovičs Djatlovs (dzimis 1936.gada 13. janvārī). 
2. Zinaida Aleksejevna Kolmogorova ( dzimusi 1937. gada 12.janvārī). 
3. Rustems Vladimirovičs Slobodins (dzimis1936. gada 11. janvārī). 
4. Jurijs Nikolajevičs Dorošenko (dzimis 1938. gada 29. janvārī). 
5. Georgijs Aleksejevičs Krivoniščenko (dzimis 1935. gada 7. februārī). 
6. Nikolajs Vladimirovičs Tibo-Brinjols (dzimis1935. gada 5. jūnijā). 
7. Ludmila Aleksandrovna Dubiņina (dzimusi 1938. gada 12. maijā) 
8. Semjons Aleksejevičs Zolotarjovs (dzimis 1921. gada 2. februārī) 
9. Aleksandrs Sergejevičš Kolevatovs (dzimis 1934. gada 16. novembrī). 
10.Jurijs Jefimovičs Judins (dzimis 1937. gada 19. jūlijā), no grupas atpalika radikulīta dēļ, grupai izejot 
uz aktīvo maršruta daļu (daļa, kas pārvarama ar sevišķiem fiziskiem personīgiem spēkiem), pateicoties 
tam, vienīgais palika dzīvs. 
 
Maršruta aktīvās daļas pirmās pārgājiena dienas pagāja bez sevišķiem atgadījumiem, Par to atzīmēts 
ekspedīcijas dalībnieku dienasgrāmatās. 1. februārī grupa Aspii labaz/Аспии лабаз ielejā, ierīkojot 
(noliktavu daļai produktu un lietu, kas nav nepieciešami dodoties uz Otortenu), pacēlās uz Holatčahal 
(Холат-сяхыл) kalna nogāzi vai virsotni "1079" (daudz vēlākās kartēs tās augstums dots kā 1096,7 m), 
kur arī iekārtoja naktsmītni, netālu no bezvārda pārejas (vēlāk nosaukta Djatlova Pāreja). 
Šajā dienā ieraksti dienasgrāmatās pārtrūkst. Vēlāk visi pārgājiena dalībnieki tika atrasti gājuši bojā. 
Dažiem cilvēkiem bija lieli iekšējie bojājumi, it kā viņi būtu nokrituši no liela augstuma, vai viņos 
ietriekusies automašīna lielā ātrumā (pie tam, ievērojamu ādas bojājumu nebija). Momentā, kad uzstādot 
telti uz Holatčahal (tulkojumā no mansu valodas - "Miroņu kalns") kalna nogāzes, tūristi gatavojās 
naktsmiegam, notika kaut kas, kas viņus spieda atstāt patvēruma vietu, dodoties pa nogāzi projām, tādā 
stāvoklī (apģērbā) kādā kurš bija. Pa labi, blakus ieejai mētājās divi zābaku pāri. Pārējie seši apavu pāri 
atradās pie sienas pretim. Mugursomas novietotas apakšā, uz tām vateņi un segas. Daļa segu 
neuzklātas, virs segām - siltas drēbes. Blakus ieejai atrasts ledusurbis, bet telts slīpumā nomests 
lukturītis/фонарик. Telts izrādījās pilnīgi tukša, cilvēku tur nebija. 
Pārgājiena laikā grupas dalībnieki veica forografēšanu ar vairākiem fotoaparātiem, kā arī rakstīja 
dienasgrāmatas. Tomēr ne fotogrāfijas, ne dienasgrāmatas nepalīdzēja noskaidrot precīzu iemeslu tūristu 
bojā ejai. Tālāk meklētājiem sāka atklāties virkne briesmīgu un cietsirdīgu minējumu.. Pēdas apkārt teltij 
norādīja uz to, ka visa Djatlova grupa, pēkšņi, negaidītu iemeslu dēļ, pametusi telti, turklāt, domājams, ne 
caur ieeju, bet caur griezumu. Cilvēki izbēguši no telts lielā aukstumā, bez apaviem un daļēji ģērbušies. 
Pēc tam djatlovieši, ciešā grupā, praktiski rindā zeķēs pa sniegu un aukstumā gājuši lejup pa nogāzi. 
Pēdas liecina, ka viņi gājuši blakus nezaudējot viens otru no redzes loka. Pie tam, viņi nebēga, bet tieši 
parastā solī devās lejup pa nogāzi. Raksturīga zīme, trim pēdējiem atrastajiem tūristiem, bija ādas krāsa: 
pēc glābēju atmiņas - oranži-sarkana, tiesumedekspertīzes dokumentos - sarkani-brūna. 
Un tātad, minējumu šajā traģiskajā vēsturē, vairāk kā pietiekami. 
Kādēļ bojā gāja visa grupa un neviens nepalika dzīvs? 

http://spekavots.ucoz.ru/10.05.2015.
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Kas spieda tūristiem atstāt telti pusapģerbtiem? 
Kādēļ dažiem nebija bojājumu uz ķermeņa, bet citiem tie bija briesmīgi? 
Kāpēc trim tūristiem ķermeņi bija sarkani-brūnā krāsā, bet visas grupas apģērbs piesātināts ar radiāciju? 
Kādēļ sarkanas lodes bieži redz tanī rajonā? 
Kādēļ Otortena kalna rajonā bojā gājušo skaits vienmēr - 9? 
 
Palīdzēt uzzināt taisnību, kas gan notika ar jauno tūristu grupu un atbildēt uz minētiem jautājumiem, mēs 
lūdzām 5-ās dimensijas iedzīvotāju Edeli Kamensku [Эдель Каменски] (iepriekšējais iemiesojums - 
Ludmila Dubiņina, tās ekspedīcijas dalībnieci). 
= Sveicināta, dārgā, cienījamā Edel! Mani sauc Lilija. Žurnāla "Mirovoi Čenneling" Garīgie Kuratori 
rekomendēja mums sazināties ar Jums, lai beidzot uzzinātu, kas tad patiesībā notika uz Djatlova pārejas 
gandrīz 60 gadus atpakaļ? Jūs gatava šādai sarunai? Atbildēt uz mūsu jautājumiem? 
- Jā, Lilija, es gatava atbildēt uz jūs interesējošiem jautājumiem. 
= Par traģēdiju, kas gadījās ar jūsu grupu, līdz šim brīdim klejo daudz minējumu un pieņēmumu. Bet 
visneticamāko versiju - milzīgs daudzums. Galvenie: personīgā izrēķināšanās starp ekspedīcijas 
dalībniekiem, lavīnas nogruvums, ieroču izmēģinājumi, klaidoņu uzbrukums, mansu uzbrukums, kara 
struktūru tīrīšana. Vai kāda no tām tuvinās patiesībai? 
- Patiesībai neatbilst neviena. Kaut gan militāristi tiešām bija iesaistīti. Noteikta interese bija 
specdienestiem. 
= Daudzi apgalvo, ka Semjons Aleksejevičs Zolotorjovs, kurš ekspedīcijā nokļuva pēdējā brīdī un bija 
daudz vecāks par citiem dalībniekiem, sekoja kādiem saviem mērķiem. Ja teikt tieši, tad daudzi viņu 
uzskatīja par ārzemju specdienestu aģentu, nodevēju. Vai tas tā? 
- Tas tā, bet tikai daļēji. Semjons tiešām bija ārzemju izlūks. Taču nekādā gadījumā nodevējs. Viņš bija 
tas, ko pieņemts uzskatīt par "dubultaģentu", un īstenībā strādāja padomju specdienestiem. Un 
pārgājienā Zolotorjovs devās ne nejauši. Viņam vajadzēja paņemt augsnes paraugus no noteikta 
Otortena kalna iecirkņa un nodot to netālā vietā no pārejas, ārzemju aģentam. 
= Pēc tā laika liecinieku liecībām, pa pēdām djatloviešiem gāja karavīri. Viņi gāja pēc Zolotorjova 
dvēseles? Lai neļautu nodot tos pašus paraugus? 
- Jā. Taču ne tikai dēļ tā. Ārzemju aģentam bija jānodod Zolotorjovam svarīgi slepeni dokumenti, 
saistītiem ar pētījumiem. Lūk, tie arī bija vajadzīgi visvairāk. Kareivji, droši vien, gāja priekš 
apdrošinājuma, priekš tā, lai Zolotorjovs nebūtu iznīcināts, bet dokumenti nonāktu vajadzīgajās rokās. 
Taču notika neparedzētais. Kā rezultatā tika iznīcināta visa mūsu grupa. 
= To pašu kareivju iznīcināta? 
- Jā. 
= Bet kā? Apkārt taču nebija nekādu pēdu, izņemot jūsu grupas. Telts bija griezta no iekšpuses. Kādēļ jūs 
tos griezumus izdarījāt? 
EDELE (ar skumju smaidu): 
- Nezinu, kādēļ visi vienprātīgi izlēma, ka griezumus izdarīja mūsu grupa. Tas ne tā. Griezumus izdarīja 
kareivji. Priekš tā, lai sagrozītu notikuma faktus. Viņi taču noslēpa pēdas. Taču pat dokumentos rūpīgi 
norādīts, ka lieta, sakarā ar mūsu pazušanu, bija atklāta jau 6. februārī, bet meklējumus sāka veikt tikai 
22. februārī. Par mūsu bojā eju zināja daudz agrāk, taču darīja visu, lai tā izskatītos, kā no dabīgas 
stihijas. Īstenībā, mūsu grupas iznīcināšana - cilvēku roku darbs. Un ne vienkārši iznīcināšana. Visu vēl 
pavadīja spīdzināšana, kas izraisīja uz dažu dalībnieku ķermeņiem tās pašas traumas, kas līdz šim 
brīdim izraisa minējumus. 
= Bet kādēļ ar jums tā izrīkojās? Jūs kaut ko ieraudzījāt? 
- Jā. Un ne vienkārši ieraudzījām, bet uzņēmām lentē to, kas nebija jāredz nevienam, nekad. Mēs tovakar 
ļoti piekusuši. Gatavojāmies naktsmieram. Taču Semjons izgāja no telts. Bet pēc dažām sekundēm, mēs 
izdzirdējām viņa kliedzienu. Izgājām un ieraudzījām tādu... 
= Ugunīgās lodes? 
- Nē. Ugunīgās lodes šajā rajonā parasta parādība. Tas - enerģētikas izpausmes īpatnība šajā teritorijā, 
kur senos laikos ne reizi vien notika pārkāpumi... telpas-laika. Nē, mēs ieraudzījām (ne visi, bet kuri 
paspēja sev uzmest siltu drēbi un izskriet no telts) kaut ko neticamu. Mēs ieraudzījām... citu pasauli! 
= Citu pasauli? Ko tieši? 
- Mēs ieraudzījām pagātni, pavisam citu pasauli! Daļa, mūs aptverošās telpas, pēkšņi izmainījās. Nu... kā 
labāk paskaidrot. Es, lūk, stāvu pie telts, grimstot sniegā, bet dažus metrus no manis - zaļa zāle un cilvēki 
vieglos apģērbos. Ļoti neparasti cilvēki. Neticami liela auguma. Ar pagarinātiem galvaskausiem. Ar trim 
acīm. Viņu ķermeņi puscaurspīdīgi un nedaudz mirdz. No celtnēm - grandiozi tempļi. Un vēl mēs 
redzējām dzīvniekus, līdzīgus maziem dinozauriem. Tagad jau es saprotu, kas notika. Mēs kļuvām 
liecinieki telpas-laika kontinuuma pārkāpumam! Pie tam, Semjons nofotografēja. Tā teikt, fizisku 
pierādījumu redzētajam. Bet, kā tu saproti, to redzējām ne tikai mēs... 
= Bet arī kareivju grupa, sūtīta pa pēdām Zolotorjovam. Un izlēma, ka visam redzētajam jāpaliek 
noslēpumā? 
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- Lēmumu pieņēma ne tie kareivji, kuri mums sekoja. Viņi, pa specsakariem saņēma pavēli no savas 
priekšniecības viena priekšnieka, kurš tieši vadīja operāciju. Telpas-laika kontinuuma pārkāpums ilga tikai 
dažas sekundes. Drīz viss bija kā iepriekš. Mēs atgriezāmies teltī, apspriedām notikušo, stāstījām tiem, 
kuri neredzēja. Iztrūka atkal tikai Semjons Zolotorjovs. Viņš bija pieredzējis izlūks un saprata, ka lietisks 
pierādījums - lenti, kuru attīstot, kur, kā mēs ļoti cerējām, izdevās kadri no citas pasaules - vajag paslēpt. 
Mēs ticējām un neticējām notikušajam. Tanī brīdī... mums lika pacelt rokas un iziet no telts. Zem 
automātu stobriem. Neļāva pat apģērbties. Ieveda mežā. Pēc kāda brīža atlidoja helikopters. Mūs 
aizveda uz kādu no kara bāzēm, kas tiešām, bija tajā rajonā. Pratināšana notika tieši tur. Man par to 
negribētos stāstīt sīkumos. 
= Saprotu un neprasu... 
-Teikšu tikai, ka daži dalībnieki saņēma smagas traumas. Tad mūs atkal atgrieza atpakaļ. Praktiski 
izmeta no helikoptera. Vēl dzīvus, bet bez jebkādām iespējām glābties vai izdzīvot. Taču filmiņa tā arī 
netika atrasta. Kaut arī lielākā spīdzināšanas daļa tika tieši man un Semjonam Zolotarjovam. Es nezināju, 
kur tā paslēpta. Bet Semjons neko neteica. 
= Tātad, lūk, kādu noslēpumu glabāja Djatlova pāreja. Paralēlās pasaules dokumentālu pierādījumu, 
pavēli par iznīcināšanu... 
- Nē, Lilija, tas ne gluži tā! Precīzāk, nepavisam tā. Vispār, ne tas galvenais noslēpums. Protams, 
padomju valdībai negribētos, lai fimiņa tiktu izsludināta. Taču, pārliecināta, parādoties tādiem 
uzņēmumiem presē, tas jau nebūtu pat tik briesmīgi. Pirmkārt, maz kurš ticētu. Otrkārt, visās valstīs (ne 
tikai mūsu) slepeniem dienestiem bagāta pieredze, lūk, tādu pierādījumu slēpšanā. Un pavēle par mūsu 
iznīcināšanu, īstenībā bija ne no padomju specdienestiem un vispār, ne dēļ šīs filmiņas. Tur sadūrās citi 
spēki, daudz bargāki un nopietnāki. Un mēs, deviņi pārgājiena dalībnieki, devāmies uz Otertena kalnu 
otro reizi... 
= Otro reizi? Bet tas taču bija vēl nevienam neiziets maršruts... 
- Atkārtošos: otro reizi. Ne velti taču daudzi brīnījās, ka Djatlovs neizmantoja nekādu karti. Viņš intuitīvi 
ZINĀJA, kur un kā jāiet, tādēļ, ka viņš bija aktīvi sava "Es" vadīts. Pirmo reizi mēs bijām uz Otorten 
kalna... vairāk kā 12 tūkstošus gadu atpakaļ. Arī šajā sastāvā. Tikai toreiz mēs bijām ne padomju 
studenti, bet iesvētīti Priesteri un bioenergoķimiskās speclaboratorijas zinātniskie darbinieki. Bet vēl arī, 
tā saucamie, Gaismas kareivji. Vispār, par visu pēc kārtas... 
12385 gadus atpakaļ, vēlās Atlantīdas laikā, sākās jauna, ļoti spēcīga ieroča izstrāde. Uz antivielu izpētes 
pamata. Notika pētījumi, saistīti ar elementāro mikrodaļiņu polaritātes maiņu. Tika veikta aparātu/ierīču 
izstrāde, esošai kaut kādā saistībā ar, tā saucamiem, Kozireva Spoguļiem. Izrādījās esam rupja ietekme 
uz telpas-laiku. Rezultātā, radās draudi laika tecējuma izmaiņām dažos fragmentos uz otru pusi, pie tam, 
- ar paātrinājumu. Ja ierocis tiktu radīts, tas varētu nedaudzās sekundēs dematerializēt, visu kaut ko! Un 
slepenā laboratorija, šī ieroča ražošanai, bija dibināta tieši šeit, Otortena kalna dzīlēs. Bet pēc tam, 
vietējie iedzīvotāji sāka ievērot, ka dažreiz uz kalna parādās, praktiski, bezkrāsas mākonis, atgādinošs 
tvaikus... Pēc izskata, nekaitīgs. Taču viss, ko skāra šis mākonis, vienkārši izzuda. Vietējie, vērīgie 
iedzīvotāji, protams, nesaprata notiekošā būtību, taču stingri iegaumēja/ievēroja: tagad no kalna jāturas 
pa gabalu/attālināti. Noslēpumainais mākonis, kā tu saproti, tas - enerģētiskie izmeši no eksperimentiem 
ar ieročiem uz antivielu pamata. Laboratorijas vieta bija izvēlēta ne nejauši. Šī teritorijas daļa - spēcīgu 
anomāliju zona. Šeit pati daba izstrādā milzīgu daudzumu dažādu enerģiju, tik nepieciešamu priekš 
neparasta ieroča izgatavošanas. Ugunīgās lodes - tie ne citplanētiešu šķīvīši, bet, lūk, tieši tādi 
koncentrēti enerģiju sabiezinājumi, kas parādījās telpas-laika izkropļošanas rezultātā. 12378 gadus 
atpakaļ, mēs atlidojām šurp, lai pārtrauktu laboratorijas darbību, briesmīgā ieroča radīšanai. Ierocis bija 
gandrīz gatavs. Pat tā izmēģināšanu nedrīkstēja pieļaut. Tas taču nesa draudus tupmākajai realitātei, 
daļēji - Polipasaules radīšanai. Ierocis bija spējīgs novest pie vēl lielākas dažu trešās-ceturtās un piektās 
dimensiju pasauļu sadalītības/atdalītības. Mums izdevās laboratoriju sagraut, neitralizēt tās darbu. Tiesa, 
par savas dzīvības cenu. Diemžēl, visi kristāli ar informāciju par laboratoriju, pazuda bez pēdām. Kopš tā 
laika, aiztecējis ne mazs laiks. Katrs no mums ne reizi vien iemiesojās. Taču pēdējā iemiesojumā mēs 
atkal izrādījāmies kopā. Un ne nejauši. Tādēļ, ka Otortena kalna dziļumos laboratorija atkal sākusi 
strādāt. To slepeni aktivizējuši planētas Ēnu valdības pārstāvji. Mūs gaidīja jauns pārgājiens. Kā parasti 
padomju studenti, mās vienkārši apguvām jaunas vietas, bet kā Gaismas kareivji, vienojušies Augstāko 
"Es" līmenī, devāmies atkārtot misiju. 
= Un tā... neizdevās? 
- Nē. Izdevās. Ja izskatīt krimināllietas materiālus, tad var ievērot, ka mūsu ķermeņi bija atrasti noteiktā 
izvietojumā. Praktiski, vienā taisnā līnijā. Tādā veidā, mēs, jau miruši, ar pēdējiem spēkiem "Bloķējām", ar 
saviem speciāliem enerģētiskiem ķermeņiem (kā Gaismas meistari, ar savu Augstāko "Es" palīdzību) 
ieejas, izejas laboratorijā. No tā arī neparastā mūsu ķermeņu sarkanā krāsa un apģērbs, piesātināts ar 
radiāciju. 
= Var teikt, ar kŗūtīm uz ambrazūras. 
- Var tekt arī tā (smaida). 
= Kas attiecas uz laboratoriju, kam tad tā piederēja? Padomju izlūkdienestam? Vai amerikāņiem? 
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- Amerikāņi iedomājās, ka šeit slēpjas slepena padomju laboratorija jaunu ieroču veidu ražošanai. Vietējie 
padomju specdienesti pieļāva, ka tur eksistē slepena bāze ar īpašu atļauju pieejai. Taču patiesībā, tā bija 
planētas Ēnu valdības laboratorija. Un tas Maskavas karadaļas priekšnieks, kurš pavēlēja mūs vispirms 
ņemt gūstā, bet pēc tam iznīcināt, īstenībā, bija Ēnu valdībās kontrolē. Pavēli, mūsu iznīcināšanai, 
pulkvedis, esošs īslaicīgi zombēts, saņēma no Ēnu valdības. Pēc tam šis cilvēks, cenšoties apslāpēt 
savu sirdsapziņu ar pastāvīgu alkohola lietošanu, pastāvīgi atcerējās izrēķināšanos ar jaunajiem tūristiem 
un nespēja saprast, kādēļ viņš to izdarīja. Taču galvenais - laboratorija tomēr bija enerģētiski bloķēta un 
savu eksistēšanu beidza. Bet Ēnu valdībai nācās visas savas iestrādes pārtraukt. 
= Saskaņā ar vietējās mansu tautas nostāstiem, uz šī kalna, daudzus gadus atpakaļ, šamaņi apturēja 
ļaunus spēkus, apdraudošus ne tikai mansus, bet arī daudzas citas tautas.. No tiem laikiem, šī vieta 
skaitas svēta. Tur var iet tikai šamaņi un tad arī ne katrs iedrošinās. Kopš tālas senatnes, mansi šīm 
vietām cenšas iet apkārt ar līkumu, uzskatot, ka tur mitinās 9 ļauni gari, kuri uz mūžiem piesaistīti šim 
apvidum ar senu lāstu/заклятием. Pie tam, tur bojā gāja 9 Ļeņingradas tūristi un 9 lidotāji. Kāds tam 
visam izskaidrojums? 
- Kas attiecas uz mansiem, tad tiešām šīs tautas deviņi šamaņi centās uzvarēt ļaunumu, šajā vietā 
iemitinājušos. Taču viņiem tas izrādījās ne pa spēkam. Tiesa, uz laiku darbs laboratorijā tomēr bija 
pārtraukts. Un pēc am atkal atjaunojās. Bet mansi, saprotot, cik tur varens pretinieks, neuzvarams pat 
deviņiem šamaņiem, vienkārši sāka šīs vietas apiet ar līkumu, tā arī nosaucot to "Neej turp". Kas attiecas 
uz 9 Ļeņingradas tūristiem, it kā gājušiem bojā uz Otortena kalna 1961. gadā, tas vienkārši - muļķīga 
piespēle. Tiešām, 9 jauni cilvēki neko labāku neizdomāja, kā muļķīgi pajokot, iztēlojot savu bojā eju. Viņi 
izsmērēja savas sejas ar sarkanu krāsu, apgūlās noteiktās pozās. Viņus tiešām ievēroja no helikoptera. 
Taču, lūk, joku nenovērtēja. Praktiski, visus jokdarus ar draudiem par izslēgšanu no institūta, piespieda 
klusēt par saviem nodarījumiem, lai neizraisītu nevajadzīgu ažiotāžu. 
= Bet 9 bojā gājušie lidotāji? Viņi bija? 
- Bija. Bet īstenībā, ne deviņi, bet daudz vairāk. Vieta šī anomāla, nekontrolējamas dažādu enerģiju 
plūsmas, tur pastāvīgi izraisīja aviokatastrofas. Bet tauta jau nekavējas visu saistīt ar devītnieku. 
= Starp citu, par devītnieku. Jūs taču arī bijāt deviņi. Nejauši? 
- Nē. Skaitlis 9 enerģētikā ir svarīgs skaitlis. Tas - skaitlis, kas simbolizē cikla noslēgumu un gatavību 
pārejai uz jaunu līmeni. Pēc taisnības, devītnieks ir enerģētiski visspēcīgākais starp visiem eksistējošiem 
elementāriem skaitļiem, par cik tur savienojas absolūt visas īpašības tam piemītošas. Ne velti Gaismas 
Darbinieki saista skaitli "9" ar Augšupcelšanas enerģiju. 
= Un tātad, 1959. gadā jūsu grupa pārtrauca planētas Ēnu valdības laboratorijas darbu. Uz antivielām 
dibinātu ierošu draudi vairāk nepastāv? 
- Par nožēlu, pastāv! Pēc pēdējiem datiem, šo ieroču radīšana sākas atkal! Process iniciējas ar Atturības 
Spēkiem. 
= Jauna laboratorija? 
- Tieši tā! Turklāt, bez iepriekšējām ieroču izstrādēm uz antivielu pamata, notiek aktīva 
daudzdimensionāla aizmirstības gēna izstrādāšana. Kādreiz, priekš Lielā Eksperimenta vadīšanas, katrs 
no tā dalībniekiem deva piekrišanu ierobežojumu implanta uzstādīšanai, ļaujošam iegremdēties matērijā 
un aizmirst par savu Dievišķo būtību. Taču tagad viss izmainījās. Cilvēki masveidā pamostas un iet uz 
Gaismu, kas, protams, taču neapmierina Atturības Spēkus, planētas Ēnu valdību. Tādēļ arī notiek darbi 
aizmirstības gēna radīšanā. Atšķirībā no iesākuma implanta, to gatavojas ievadīt slepus, bez cilvēka 
piekrišanas, izmainītas apziņas stāvoklī. Uzdevums - aizmirst to, kas īstenībā ir cilvēks. Un, lai pēc 
iespējas ilgāk "nepamostos", vēlamāk - vispār nekad. 
= Bet kur izvietota šī jaunā laboratorija? 
- Šoreiz ne Otortena kalna dzīlēs. Un pat ne Krievijā. Laboratorija izvietojas uz vienas no Atlantijas 
okeāna salām. Darbs pie ieroča uz antivielu pamata atjaunots. No jauna radīta bīstamība sakariem starp 
dimensijām, priekš Polipasaules radīšanas. Tagad, kad Zeme pārgāja pie nākošā savas attīstības etapa - 
pie trīspolārā magnētisma atraisīšanas laika sfēriskuma apstākļos un ceurtās un piektās dimensiju 
daudzdimensionālu-daudztelpisku procesu sinhronizācijas, tādu ieroču izmēģinājumi nepieļaujami. 
Protams, energogaismasvienotību priekš dimensijām jau vairs pilnībā nevar iznīcināt, taču nobremzēt šo 
procesu, atmest atpakaļ tos rezultātus, kādi beidzot sasniegti, risks pastāv. 
= Un ko tagad darīt? Jūsu devītnieks dosies izpildīt kārtējo misiju? 
- Nē, Laiki ļoti izmainījās. Pirmoreiz mēs gājām uz Otortena kalnu bruņojušies zināšanām, bioloģiskiem 
un enerģētiskiem ieročiem. Otrreiz - tikai ar slēpju nūjām (smaida). Bet tagad mums nevajag bruņoties un 
vispār nevajag karot. Pienāca jūsu laiks, ceturtās dimensijas cilvēku, kuri kļūst Gaismas Meistari. Jo jums 
taču ir tas, kas stiprāks par jebkuru ieroci - jūsu Dievišķā būtība. Tagad taču jūs, ceturtās dimensijas 
cilvēki, spējīgi radīt jauno laiku, tātad - radīt jaunu pasauli, jaunu dzīvi. Jūs savu nākotni varat ietekmēt, 
radīt to kā Gaismas Radītāji. 
Daudzi no jums ir Laerti, kuri iemiesojās šinī telpas-laika iecirknī priekš svarīgu uzdevumu izpildīšanas. 
Jūsu spēkos harmonizēt jebkuru pasauli, izmainīt jebkuru realitāti. 
= Bet kā to izdarīt? Tas pa spēkam tikai Laertiem vai jebkuram Gaismas Darbiniekam? Varbūt priekš šī 
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darba nepieciešami speciāli garīgi izntrumenti? 
- Tas pa spēkam jebkuram Eņģelim no Lielās Centrālās Saules. Kas attiecas uz instrumentiem, es 
rekomendēju Garīgo Instrumentu, kas saucas DIEVA SPOGULIS/ЗЕРКАЛО БОГА. Tāds instruments ir 
katram Laertam un to var radīt katrs Lielās Centrālās Saules Eņģelis. Dieva Spoguļa būtība tā, ka viss 
sliktais, kas tajā atspoguļojas, kļūst brīnišķīgs. Bet tas, kas jau brīnišķīgs, kļūst vēl brīnišķīgāks. 
= Paldies! Vispirms, par atbildēm un par jūsu pašaizliedzību. Ceru, mēs vēl tiksimies un parunāsim par to, 
kur tagad atrodas šīs ekspedīcijas dalībnieki, ar ko aizņemts katrs djatlovietis. 
- Nākošā tikšanās reizē es noteikti par to pastāstīšu. Visu labu! 
= Visu labu! Uz tikšanos nākošreiz! 
 
Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 2(20) 2015. Žurnāla El.adrese: 
mirovoy_channeling@mail.ru , Tele/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala 
El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot uz numuriņu 29613296. Par 
iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var 
uzzināt: http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428 
========= 
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/05.05.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 
05.05.2015. 

 

 

16. VARGUS LAERTS. 

 LAERTI JUMS BLAKUS: 

 
VARGUS LAERTS, 
Siriusa Zilās Rozes Ordeņa Augstākais Priesteris, Laertu Galaktiskā Dienesta Vadītājs 
caur Marinu Shults un Sergeju Kanaševski 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 2(20) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 
05.05.2015. 
 
ES UZRUNĀJU tos, kuri tagad izlasīja šo neparasto interviju, izgaismojošu uz Zemes Ēnu valdības 
slepenās laboratorijas eksistēšanu. Un tos, kuri šo informāciju uzzinās no saviem draugiem; kuri vēlāk ar 
to iepazīsies internetā. Kādam no jums var rasties baiļu sajūta, saistīta ar līdzīgu laboratoriju 
eksistēšanas realitāti. Vairākums cilvēku vēl neapzinājās Gara varenību, realitātes vadīšanas garīgo 
metožu cēlumu un jūsu pasaules garīgās evolūcijas procesa sākšanās neatgriezenību. Es gribu, lai jūs 
no šī brīža pilnīgi mierīgi lasītu līdzīga izklāsta informāciju. Un, pie tam, kā mēs jūs pastāvīgi mācām, 
neiesaistītos emocionāli negatīvu faktu eksistēšanā jūsu pasaulē, kas, daļēji parādas vienu vai otru 
Atturības Spēku pastāvēšanā. Jā, pa visu četrdimensiju, un ne tikai četrdimensiju, izkaisīti objekti, kas 
tiek Atturības Spēku izmantoti un kontrolēti. Ne vienmēr ir jēga jūsu pasaules iedzīvotājus par to informēt. 
Par slepenām laboratorijām zina daudzi zinātnieki, šaura profila speciālisti. Taču vieni cilvēki (un ne tikai 
cilvēki) priekš šiem objektiem strādā - citi pieņem mērus graujošo procesu pārtraukšanai. 
 
AICINU Gaismas Darbiniekus, visus lasītājus, kuri iepazīstas ar mūsdienīgu informāciju no Garīgās 
pasaules, vienmēr atcerēties svarīgu faktu: tagad jūsu planēta, viņas visas pasaules, atrodas Galaktiskās 
Brīvo Psauļu Padomes īpašā uzraudzībā. Mums zināmi visi, absolūt visi, Atturības Spēku viltīgumi. 
Eksistē speciāli galaktisko speciālistu kolektīvi, kuri neitralizē sevišķi bīstamas izstrādes, spējīgas 
kardināli ietekmēt cilvēces likteņus izejas no Dualitātes Eksperimenta apstākļos. Vienu no tādiem 
kolektīviem vadu es. Tas - galaktiskais Laertu Dienests. Mūsu modrā kontrolē atrodas arī tās 
laboratorijas, par kurām ir runa dotajā intervijā. Mēs pagaidām nevaram neļaut Atturības Spēku 
speciālistiem izstrādāt jaunus ieroču veidus, taču ietekmēt viņu eksperimentu gaitu, mēs spējam. Vēl 
vairāk, kāda jauna, jaudīga netradicionāla veida ieroča izmantošanas gadījumā, mēs pilnvaroti līdzīga 
eksperimenta rezultātus izvest ārpus tā telpas-laika kontinuuma, priekš kā tas izstrādāts. Mūsu Laertu 
Dienests strādā daudzās dimensijās, sinhronizējot vins otra darbu. Ticiet, cilvēce tagad iegāja tādā 
evolūcijas fāzē kad nedrīkst pieļaut ne ceturtās dimensijas planētas, ne atsvišķu Zemes Pasauļu 
iznīcināšanu. Tādēļ gribu jūs nomierināt un rekomendēt, iepazīstot jebkuru informāciju, izdarīt pareizus 
secinājumus, priekš savas garīgās izaugsmes. Bet jūsu garīgā izaugsme būs arī ietverta līdzdalībā 
Atturības Spēku objektu neitralizācijā - vai tās laboratorijas, bāzes, zinātniski-pētnieciskie institūti, vai 
centri ietekmei uz cilvēkiem. Kad Gaismas Darbinieki aktīvi iesaistās Atturības Spēku objektu 
neitralizācijas procesos, tas kļūst planētas attīrīšanas process. Tāda procesa gaitā, blakus katram 
Gaismas Darbiiekam parādās Laerts, kurš viņam palīdz. Parādās jūsu Atbalsta Grupas pārstāvji. Un, 
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protams, jūsu Augstākais "Es" sāk jūs vadīt. Tādējādi, daudzkārt palielinās jūsu spēki un process norit 
efektīvi un daudzpusīgi. Jo lielākam skaitam cilvēku jūs spējat nodot tādu viekāršu metodiku, kā "Dieva 
Spogulis", jo lielāks cilvēku skaits iesaistīsies Zemes attīrīšanā, drošas dzīves nodibināšanā uz planētas, 
atbrīvotības sasniegšanā no Dualitātes Eksperimenta. 
 
MANI DĀRGIE! "Dieva Spogulis" - ļoti sens Garīgs instruments. Kad tas virzīts uz objektu, saturošu 
negatīvo enerģiju, un negatīvas programmas, viņš ar Dieva Mīlestības spēku, sāk tā pārveidošanu 
evolucionāra satura objektā. Un, jo vairāk jūs sāksiet lietot "Dieva Spoguli" jūsu dzīvē, jo ātrāk, kopējām 
pūlēm, sasniegsim vislabākos rezultātus. Jūs varat pielietot arī agrāk dotos instrumentus, taču šis 
instruments Dievišķi vienkāršs un to izmantot var jebkurš cilvēks. Un vēl svarīgi zināt! "Dieva Spoguli" 
nevar izmantot negatīvu mērķu sasniegšanai. Tad sāk izjukt/sabrukt pats negatīvais nodoms un to 
pavadošā programma. 
 
Mēs, Laerti, gaidam jūs jūsu planētas plašumos ar "Dieva Spoguli" rokās! 
 
03.03.2015.g. 
 
Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 2(20) 2015. Žurnāla El.adrese: 
mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala 
El.adrese: http://world-channeling.co/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni: 29613296. Par 
iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var 
uzzināt:http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428 
===== 
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/06.05.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 
06.05.2015. 

 

MISIJA PRIEKŠ EŅĢEĻIEM 

 

MEDITĀCIJA "DIEVA SPOGULIS" 

Neitralizējam Atturības Spēku laborātoriju! 
 
Dārgie lasītāji! Žurnāla Garīgie Kuratori El Morija, Kut Humi, Sen-Žermens piedāvā visiem, kuri jūt 
dvēseles atsaucību, vadīt meditāciju Atturības Spēku un Ēnu valdības laboratorijas neitralizēšanai, režīmā 
"šeit un tagd". 
 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 2(20) 2015., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 
04.2015. 
 
Pieaiciniet palīdzēt savus Garīgos aizbildņus, savu Atbalsta grupu, Laertu Galaktiskā Dienesta 
darbiniekus. Apvienojieties ar viņiem Vienā Sakrālā Sirdī. Atslābinieties. Izdariet dziļu ieelpu-izelpu. 
Sajūtiet spēku un enerģijas plūsmu. Jūtiet, kā katra jūsu šūniņa piepildās ar brīnišķīgu enerģiju, ielīst 
neticams spēks. Jūs jūtiet mundruma pieaugumu. Rodas precīza sajūta, ka jūs visu variet, ka viss jums 
pa spēkam. Daudzi sāk redzēt ar Garīgo redzi to, kas ar viņiem notiek. Kāds redz, ka dažādkrāsu 
brīnišķīgi stari caurstrāvo visu viņa ķermeni. Kādu ietin burvīga zeltīta, varbūt sudrabota migla. Kāds 
pēkšņi atrodas gaišzilā konusā... Taču rezultāts viens - gara možums, brīnišķīga pašsajūta, spēku 
pieplūdums, vēlēšanās lidot un radīt. Un jūs lidojiet... Mierīgi paceļaties gaisā un lidinaties pa izstabu. Jūs 
gatavi lidot uz kurieni vien patīk. Jūs - Eņģelis un jūs - Gaismas Meistars. Jums rokās - lielisks Garīgs 
Instruments. Spogulis. Neliels, apaļš un tik brīnišķīgs! Smalkā, zeltītā rāmītī. Bet no paša spoguļa iziet 
saules stari. Sajūta, it kā jums rokās - pati Saule. Tā arī ir! Tas jūsu gaismas Instruments, Saulainais 
Dieva Spogulis. Ielūkojieties viņā. Ko tur redzat? Tas jūs... Jūs jauni un brīnišķīgi. Tādēļ, ka tādi jūs arī 
esat īstenībā! Un vēl jūs jūtat vieglumu. Jūsu ķermenis vairāk nepievelkas pie zemes. Tas spējīgs lidot. 
Jūs izlidojiet no savas mājas... Drīz tā paliek tālu aizmugurē... Taču jūs tas nesatrauc. Jūs zinat, ka 
jebkurā sekundē, ar vienu domas vēlēšanos, varat atgriezties atpakaļ.. Taču tādas vēlēšanās pagaidām 
nav. Jūs planējat tālāk. Drīz lidojiet virs gaišzilas telpas. Tas okeāns. Tas Atlantijas okeāns. Varens un 
skaists. Gribas apstāties, patīksmināties šajā zilgmē, pieskarties viļņiem, šļācošamies viens otram virsū, 
paklausīties bangu troksnī... Taču ne tagad. Jūs steidzaties. Jums šodien cits mērķis. Un drīz jūs to 
redzēsiet. Bŗīnišķīgu zaļu salu. Tropisku salu.Taču iekšā - melnums. Kaut kas biedējošs un bīstams. Jūs 
gatavojaties paveikt paredzēto. Un ievērojiet, ka jūs neesat viens. Tūkstošiem mirdzošu punktu dodas uz 
salu. Tie tādi paši kā jūs. Gaismas Meistari. Katram rokās Dieva Spogulis. Jūs pielidojat arvien tuvāk. 
Novirziet savus spoguļus salas dziļumā... No katra spoguļa iziet Saules stars. Jūsu spoguļu stari 
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krustojas, apvienojas. Un veido sfēru. Īstu sfēru, caurstrāvotu zeltītiem saules stariem. Tagad zaļā sala 
atrodas jūsu zeltītās sfēras iekšienē. Un tur, uz salas, viss trauksmaini mainās. Mēs redzam laboratoriju. 
Drūmi cilvēki, pelēkos ķiteļos noliekušies pār monitoriem un mēģenēm ar tumšu, pēc skata, nepatīkamu 
vielu. Taču negaidīti viņu sejas sāk gaismoties. Skati kļūst aptvērīgi, labsirdīgi. Saules zaķīši no jūsu 
spoguļiem, nokļūst uz drūmo cilvēku sejām un uz viņu lūpām parādās smaidi. Šķiet, viņi pamodās, izgāja 
no aizmiršanās. Un tikai tagad saprot, ko izdarījuši. Drīz pelēcība izzūd. Laboratorija piepildās ar spilgtām 
krāsām. Tur darbinieki, kā iepriekš, nepārtrauc darbu. Taču Dieva Spoguļi paveica savu lietu. Tagad 
antivielu vietā notiek Dievišķo vielu izstrāde priekš dažādu pasauļu un dimensiju apvienošanas. Un tā sāk 
darboties, pārvēršot mīnusus plusos. Pat izkaltušie koki uz salas no jauna pārklājas ar zaļu lapotni. 
Un uz salas vairāk nestrādā ar aizmiršanas gēnu. Nodarbojas ar atcerēšanās gēnu. Šo gēnu nevajag 
iedzīvināt slepus. Tas vienkārši kļūst daļa gaisa, daļa telpas, realitātes daļa. Un četrimensiju daļa. 
Uzņēmīgākie jūsu dimensijas iedzīvotāji tūliņ arī "pieņem" atminēšanās gēnu un saprot, kas viņi ir, 
atceras savu Dievišķo Būtību, savu patieso Garīgumu. 
Jūs priecīgi. Jūs vienkārši laimīgi, ka viss tā notiek. Un jūs tālumā redzat deviņas gaišas figūras. Jūs 
zinat, ka tā - Djatlova komanda. Deviņi varoņi, kuri divreiz atdeva savas dzīvības priekš ļaunuma - Ēnu 
valdības laboratorijas pārveidošanas. Un djatlovieši laimīgi. Viņi jums pateicīgi par to, ka jūs turpinājāt 
viņu dzīves lietu un to noslēdzāt. 
Gaismas darbs tuvojas noslēgumam. Zelta sfēra pamazām sāk bālēt. Tad izzūd pilnībā. Taču garīgie 
pārveidojumi uz salas turpinās, rit pilnā sparā. Nogurušie Eņģeļi, apmierinātībā lūkojas uz savu darbu, Un 
izlidinās. Laiks uz mājām, savā četrdimensiju pasaulē, kur vēl stāv priekša ne mazums, lūk, tādu 
aizraujošu un dzīvei savarīgu darbu. 
 
02.03.2015. g. 
 
Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 2(20) 2015. Žurnāla El.adrese: 
mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala 
El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā iespējams iegādāties zvanot pa tālruni: 29613296. 
Par iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var 
uzzināt:http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428 
===== 
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/06.05.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 
o6.05.2015. 

 

17. "RUNĀ PIEKTĀ DIMENSIJA".  

ZIŅAS PAR JAUNU PROJEKTU 

UZMANĪBU: speciāls Žurnāla izlaidums! 

 

Dārgie draugi! Cienījamie lasītāji! Gaismas Darbinieki! 

Atgādinām, ka mūsu redakcija gatavo izdošanai speciālu Žurnāla "Mirovoi Čenneling: Duhovnije 
soobščeņija" izlaidumu. Tā nosaukums: 

 
"RUNĀ PIEKTĀ DIMENSIJA"/"ГОВОРИТ ПЯTОЕ ИЗМЕРЕНИЕ" 

 
Kā mēs apsolījām, šis Žurnāla numurs būs pilnībā veltīts saziņai ar piektās dimensijas iedzīvotājiem. 

Mūsu sarunu biedri būs kā ļoti ievērojamas vēsturiskas personības, iemiesojušās mūsu pasaulē, tā arī tie, 
par kuriem jūs vēl nezinat. 

Dārgie draugi! Jau saņemti vairāk kā 300 iesniegumi par speciālizlaiduma "Runā piektā 
dimensija"/"Говорит пятое измерение" saņemšanu. Taču tas pagaidām maz. Priekš tā, lai mūsu jaunais 

projekts kļūtu realitāte, nepieciešams ne mazāk kā tūkstotis pasūtījumu. 
Lūdzam atbalstīt mūsu jauno pasākumu! 

Jo, ja mums viss izdosies, tad izlaidumu "RUNĀ PIEKTĀ DIMENSIJA" varēsim izdot regulāri.Un tas ļoti 
svarīgi priekš mūsu sakaru nostiprināšanas ar augstākām pasaulēm, ar piekto dimensiju, ar mūsu 

kolēģiem, tiem, kurus atceramies un kurus vēl nezinām... 
Izlaidums plānots kā izzinoša un aizraujoša lasāmviela, adresēta plašam lasītāju lokam 

Mēs jau paziņojām: to, kuri vēlas sniegt informāciju no piektās dimensijas jūsu pasaulei, ļoti daudz, bet, 
lai cik žēl, mūsu Žurnāla apjoms ierobežots. Rezultātā, daudz, ļoti daudz nepieciešamas un aizraujošas 

informācijas priekš mūsu lasītājiem (kuri vēl paši neprot pieņemt informācju) paliek neuzzināta! 
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Mēs pieliksim visas pūles, lai speciālizlaidums "RUNĀ PIEKTĀ DIMENSIJA" kļūtu interesants un 
piesātināts. Brīnišķīgas tikšanās, jauni esamības noslēpumi, lieliski atklājumi gaida jūs mūsu 

speciālizlaiduma septītā numura lappusēs. 
Sniedzam jūsu uzmanībai jaunas speciālizlaiduma anonses/анонсы. 
KINS ELSINBURS: "ES - NO JŪSU NĀKOTNES" 

"Es ar jums runāju no tās nākotnes, no kurienes jau var paziņot dažādus sīkumus, tādēļ, ka tagad jūs to 

nevarat ietekmēt. Starp jums un mums nav nekādu sakaru. NEKĀDU. Saprotiet? Un, tomēr, - es tieši no 
JŪSU NĀKOTNES. Es - tās cilvēces pārstāvis, kura nākotnē kļūs jūsu pasaules cilvēce. Jūs domājiet, ka 

pasaulē viss savstarpēji saistīts. Jā, tas ir tā.. Taču tagad jūsu Realitātē ir tādi telpas-laika fragmenti, kuri 
viens no otra izolēti. Tad jūs varat jautāt: ja nav nekādu sakaru, tad kā es tagad sazinos ar šīs 

informācijas pieņēmēju? Atbilde vienkārša un sarežģīta vienlaicīgi..." 
FAINA RAŅEVSKA: "KĀDĒĻ ES PĀRSTĀJU BŪT AKTRISE" 

"Droši vien daudzi domā, ka arī šeit, augstākā pasaulē, es turpinu palikt aktrise. Nē, nē mani dārgie, tas 
ne tā. Kāda ir viena no aktieru galvenajām misijām jūsu pasaulē? Viņi rada brīnišķīgas jūtas un nes tās 

pasaulē. Bet kopā ar to - ziniet, kas notiek? Tiek radīta astrālā matērija, rodas un pilnveidojas cilvēku 
astrālie ķermeņi. Esmu pārliecināta: absolūt lielākais vairums aktieru pat nezina, ka piedalās cilvēku 

astrālo ķermeņu radīšanas procesā. Tomēr tas tā. Piedalīšanās šajā lieliskajā Dievišķajā procesā - visu 
patiesu aktieru misija... 

Jā, neslēpšu: man bija doma palikt aktrisei. Taču pēc tam, kad man parādīja manas jaunās pasaules 
Cilvēku astrālos ķermeņus un tos salīdzināja ar manu astrālo ķermeni, es sapratu: man pašai stāv 

priekšā īstenot lielu un ilgu pašpilnveidošanos. Taču pat ne tas noteica manu lēmumu izmainīt profesiju 
jaunajā pasaulē..." 
SERGEJS MIRONOVIČS KIROVS: "TAGAD MĒS KOPĀ AR VIŅU..." 

"Pēc Pārejas es uzmanīgi sekoju visam, kas notika Padomju Savienībā. Un gaidīju, ka Josifs atnāks šurp 

pie mums. Un biju ļoti apbēdināts, kad uzzināju, ka viņam pagaidām nesanāks pacelties šurp. Kā tā? 
Agrāk taču, pēc simtiem iemiesojumu, mēs ar viņu vienmēr tikāmies vienā un tanī pašā pasaulē. Bet 

tagad es šeit un nevaru ar viņu pat sazināties? Ja godīgi, tad es biju ļoti apbēdināts. Pēc kāda laika mani 
izsauca uz Karmas Valdoņu Padomi. Lūk, un tikai tad es uzzināju, ka daudz, ļoti daudz kas izmainījies, 

man ir liela izvēle. Izrādījās, lai tiktos ar viņu, man stāvēja priekšā veikt lielu ceļu un izpildīt neparastu 
darbu. Es izdarīju savu izvēli. Bet pēc tam atnāca Tas, ar ko man stāvēja priekšā radīt. Un es iepazinos 

ar Lielu Skolotāju, kurš jūsu pasaulē pazīstams kā Kut Humi. Bijušais komunists Kirovs un Augšupceltais 
Skolotājs Kut Humi - pat sapņos nevarēju stādīties priekšā tādu duetu... (ENERĢĒTISKS SMAIDS). 

Taču, tomēr, mums stāvēja priekšā aizraujoša kopīga jaunrade... Manā dzīvē sākās burvīgs un 
apbrīnojams laiks..." 
ALEKSANDRS SUVOROVS: "PĒDĒJAIS KARŠ" 

"Jums interesanti uzzināt: kad jūsu pasaulē notiks pēdējais karš un kas tur piedalīsies? Pēdējais karš, 

vispār, jau noticis. Un tā nosaukums jums zināms. Tas - Trešais Pasaules karš, kas realizējās citā 
realitātē, taču nekļuva jūsu realitātes fakts. Acīmredzams, jūs vairāk interesē, kad notiks pēdējais lokālais 

konflikts jūsu realitātē un, kas tur piedalīsies? Mana atbildēde tāda..." 
ZIGMUNDS FREIDS: "MANAS KĻŪDAS, KURAS IZLABOŠU" 

"Viņš uz mani skatījās un, kaut ar smaidu, taču ļoti uzmanīgi. Pēc tam teica: 
- Jums tagad personīgi nāksies pārliecināties, ka cilvēks nekad nebija un nav slēgta enerģētiska sistēma. 

Vēl vairāk, jums stāv priekšā apmēklēt virkni pasauļu un savākt pieredzi dažādu energosistēmu 
mijiedarbībai. Man bija jāpiekrīt. Taču tas, ko viņš man paziņoja pēc tam, es pieņēmu tālu, tālu, ne tūliņ. 

- Jā,... Jūs šīs pasaules apmeklēsiet kā iemiesots cilvēks. Bet iemiesots būsiet tieši sievietē. Jā, jā, tagad 
jūs kļūsiet sieviete... un uz ilgu laiku!" 

-------------------------- 
Pēc Žurnāla Garīgo Kuratoru rekomendācijas, sākas speciālizlaiduma sagatavošana, kuru mēs izdosim 

kā SEPTĪTO NUMURU šī gada, 2015-tā gada, beigās. 
UZMANĪBU! ŠIS NUMURS, SPECIĀLIZLAIDUMS, TIKS SŪTĪTS TIKAI TIEM MŪSU LASĪTĀJIEM, KURI 

VĒLĒSIES TO SAŅEMT. SPECIĀLIZLAIDUMS "ГОВОРИТ ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ"/"RUNĀ PIEKTĀ 
DIMENSIJA" JĀPASŪTA UN JĀAPMAKSĀ PAPILDUS. 

Papildizlaiduma cena - 199 rubļi (plus piegādes cena). Apvāks - krāsains, lappuses - melnbaltas. 
Lappušu daudzums - 128. 

SPECIZDEVUMA PASŪTĪJUMU VAR VEIKT JAU TAGAD CAUR ŽURNĀLA ELEKTRONISKO ADRESI: 
mirovoy_channeling@mail.ru 

 
Var arī atsūtīt pieteikumu uz Žurnāla pasta adresi: 654027, Россия, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, проспект Энтузиастов, 5, издательство "Печатный двор", редакция 
журнала "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения". 

Pasūtījumā norādiet jūsu: pilnu/precīzu pasta adresi un uzvārdu, vārdu, tēvavārdu. Elektronisko adresi 
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sakariem. 
Pasūtījuma paraugs: 

 
Я (ФИО)_________ 

прошу прислать мне спецвыпуск "Говорит пятое измерение". 
На почтовый адрес: (norādīt pilnu pasta adresi ar indeksu). 

Мой электронный адрес (gadījumā, ja ir elektroniskā adrese)___________ 
Прошу выслать квитанцию об оплате. 

 
Pasūtījuma parauga latviskojums: 

Es (U.V.Tv.) _______ 
Lūdzu atsūtīt man speciālizlaidumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение". 

Uz pasta adresi: (norādīt pilnu pasta adresi ar indeksu). 
Mana elektroniskā adrese (gadījumā, ja ir)_________ 

Lūdzu atsūtīt kvīti par apmaksu. 
 

SPECIĀLIZLAIDUMS TIKS NOSŪTĪTS TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJAS APMAKSAS. 
----------------- 

Cienījamie lasītāji! Pagaidām jūs vēl varat piedāvā, priekš sazināšanās, savus kandidātus no piektās 
dimensijas! Jūsu priekšlikumi tiks ņemti vērā, izvēloties tos, ar kuriem notiks sazināšanās. 

GAIDĀM JŪSU PIETEIKUMUS SPECIĀLIZLAIDUMAM! 
Žurnāla "MIROVOI ČENNELING: Duhovnije soobščeņija" Redakcija. 

Telefons tikai priekš pasūtījumiem: 
8-923-479-56-90. 

 
Maskavā, Gismas Grupa organizē kolektīvu pieteikumu Žurnāla speciālizlaidumam. Pieteikumus pieņem 

Gaismas Grupas nodarbībās. Mūsu saits www.light-group.info; мэйл light-group.info@gmail.com 
Rīgā pieteikumus pieņem pa telefonu: 29613296. 
Specizlaiduma kolektīvie pieteikumi apsveicami! 

============= 

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 2(20) 2015. /155.- 157.lpp./ 
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma 18.06.2015., latviskojums ievietots 

vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/12.07.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 12.07.2015. 

 

18. KUT HUMI.  

IESPĒJA RADĪT VĒSTURI 

KUT HUMI 
2015.gada 12. martā 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 2(20) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 
09.05.2015. 
 
Vēsture jūsu grāmatās - tā, pamatvilcienos, karu un konfliktu vēsture. Kā arī - vadoņu un ievērojamu 
personību vēsture. Jūsu pasaules vēsturnieki raksta skaļu vēturi. Bet īstā vēsture rodas sakrālā klusumā. 
Un to rada tie, kurus nepiemin oficiālos vēsturiskos avotos. 
Karu un konfliktu vēsture - Dualitātes vēsture, atspoguļojoša aizejošās ēras notikumus. Jauns laiks - 
jauna vēsture. Jauna ēra - jaunas iespējas radīt vēsturi. 
Pat Dualitātes laikos ievērojamas personības ne tik daudz radīja vēsturi, cik izpildīja uzdevumus, kurus 
noteica viņu pagātne. Pagātne vienmēr ietekmēja nākotni vairāk, kā jūs to varat iedomāties. Taču tagad 
priekš cilvēkiem radīti jauni apstākļi. Nākotni var radīt, neatskatoties uz pagātni. Nākotni var radīt ar 
nākotnes palīdzību, Augstāko Spēku līdzdarbībā. Kaut kas tāds vēl dažus gadus atpakaļ nebija 
iespējams. Bet tagad - iespējams. 
Pēc desmitgadēm vēsturnieki paziņos par jūsu laiku, kā par lokālo karu, cīņu ar terorismu, Krievijas un 
Rietumu pretestību laiku, par veco sabiedrisko sistēmu lauzšanas laiku. Taču paies vairāk kā divsimt 
gadu un īstie vēsturnieki pastāstīs par jaunā magnētisma radīšanu uz planētas, par jaunas Debesu 
Velves/Свода radīšanu, par unikālu Portālu radīšanu, par Kosmisko Uguņu un unikālu jaunā 
Evolucionārā Cikla programmu atnākšanu jūsu pasaulē. 
Iespēja radīt jaunu vēsturi parādījās, vispirms jau jums, mūsdienīgiem Gaismas Darbiniekiem. Jūs jau 
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radiet kopā ar mums pēdējo trīs gadu laikā. Un šajos trīs gados mūsu jaunradei palīdz Gaismas Ģimenes 
izdevums - šis Žurnāls*, kuru jūs turat savās rokās. Tanī skaitā, žurnāls mums palīdz radīt pamatus 
jaunajai vēsturei. 
Lai arī jūsu pagaidām ne tik daudz, kā mums gribētos. Taču viss, ko mēs radām kopā ar jums Smalkajā 
Plānā, kļūst cilvēciskās vēstures fakts. Viss mūsu radītais ir Jaunās Vēstures fundaments. Par to 
nešaubaties nemaz. 
Žurnālam nesen izpildījās trīs gadi.Trīs gadus mēs radām vēsturi kopā. Lai šī vienotība saglabājas. 
Sargājiet to! Tā - svarīga vienotība. Tā - mūsu papildus iespēja kopīgi radīt jauno vēsturi. 
Paldies par vienotību Jaunradē. 
 
Jūsu Kut Humi. 
12.03.2015.g. 
 
====== 
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/11.05.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 
11.05.2015. 

 

19. MŪSU LASĪTĀJU ATSAUKSMES 

<< ------------ Nav latviskots 

____________________________________________________________________________________ 

Žurnāla "MČ" 2(20) 2015 latviskoto variantu sagatavoja: 

Dievišķā SPĒKAVOTA Eslaumas KopDarba grupa 

2016. gada jūnijā. 
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