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1. KRAJONS. JAUNĀ UGUNS - ZEMES SIRDĪ 

KRAJONS 
caur Marinu Shults 
tiešs čenelings Rīgā, 2015. gada 20. septembrī 
(čenelings rediģēts un papildināts publikācijai) 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 6(24) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 04.04.2016. 
 
Marina Shults: 
Sveicināti, dārgie draugi! 
Esmu priecīga jūs sveikt, jaunā tikšanās reizē ar Krajonu. Mēs turpinām attīstīt Kosmisko Uguņu gada notikumus. 
2015. gada 1. februārī mēs uz Zemes pieņēmām Balto Cildeno Uguni Ēdelveiss. Tā atklāja Kosmisko Uguņu Ēru uz mūsu 
planētas. 
Piektajā jūlijā mēs vadījām darbu Zvaigšņu Vienotības Uguns pieņemšanai. 
Uguns Ēra pieņemas spēkā. 2015. ir priekš viņas starta gads. 
Un šodien mums stāv priekšā pieņemt vēl vienu Uguni, kas palaidīs visu mūsu planētas dzīvības formu dziļu vienotību 
magnētisma līmenī. Tā - MAGNĒTISKĀ LĪDZSVARA UGUNS. Tagad mēs ar jums iedarbinām tik svarīgus procesus, kuru 
nozīme priekš planetārās dzīvesdarbības pakāpeniski pieaugs. 
Viens no mūsu piektā jūlija darba rezultātiem kļuva Augšupcelšanas Uguņu Vispasaules Tempļa dzimšana. Un šodien mēs 
caur šī Tempļa struktūru strādāsim. 
Kad tika gatavota šī tikšanās, kā vienmēr, Gaismas Ģimene savlaicīgi sāka izkārtot apkārt ēkai, kur mēs atrodamies, un arī 
mūsu zāles iekšienē, noteiktu gaismas konstrukciju. Šī uguns-gaismas konstrukcija radīta priekš tam, lai palīdzētu mums šo 
Uguni pārvadīt {провести ?}. Šodien ar mums sinhroni strādās Atbalsta Grupas. Mēs saitos/vēstvietnēs publicējām 
materiālus priekš šo Grupu darba. Sajūtiet viņu pieslēgšanos. Bez tam, ceturtās un piektās dimensiju Augšupcelšanas 
Uguņu Priesteru Grupa darbosies pēc padziļinātas programmas tieši Tempļos, atbildīgos par jaunās Uguns pieņemšanu.  
Man gadījās pavadīt jauno Uguni no Arheirar Sirds uz mūsu Saules sistēmu un pēc tam arī iekš viņas/viņā. Saule pārveidoja 
Zemes hologrammu un nodeva visu Sakrālajās Sirdīs, kuri Uguni pieņēma. Ugunij izejot pa Saules sistēmu šī hologramma 
bagātinājās ar jaunām enerģijām un programmām. Tagad mēs to mūsu darba laikā nodosim Zemei. 
Bet tagad Uguns gaida mūs uz Mēness. 
Pievērsiet uzmanību Magnētiskā Līdzsvara Uguns simbolam (zīm. Nr 2.). 

 
ZĪMĒJUMS Nr 2. "MAGNĒTISKĀ LĪDZSVARA UGUNS" SIMBOLS. 
Bet vēl mums priekš darba būs nepieciešams Zemes Magnētiskā Kodola attēls (zīm. Nr 3.). 
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ZĪMĒJUMS Nr 3. JAUNĀS DEBESS VELVES UN MAGNĒTIKĀ KODOLA SHĒMA. 
Tā jums daudziem pazīstama. Tas - mūsu darba rezultāts Jaunās Debesu Velves uzcelšanai. Atceraties darbu Krajona 
vadībā "Kā Debesis nokrita uz Zemes (2013. gada februāris-marts). Zemāk dota arī jaunās Uguns mantra. 
Tagad mēs izkārtosim mūsu zālē Gaismas Kristālu - oktaedru, spoguliski atspoguļotu lejup. Sūtīsim viens otram Mīlestības 
stariņus... Virziet Mīlestības starus augšējā piramīdas virsotnē, bet pēc tam - apakšējā... Atveriet savas sirdis - jūsu Dvēseļu 
ziedus... Nav nekā brīnišķīgāka par jūsu Dvēseles ziedu. Paplašiniet šo ziedu tā, lai viņš aizpildītu abas piramīdas.... Un 
nebaidaties, ka jūsu ziedi viens otram traucēs. Viņi tagad piramīdās formē Dievišķo puķudārzu, Dievišķo pušķi. Un tagad 
apvienotajā piramīdu pamatnes centrā ievietosim Zemi... Viņai tik patīkami būt Gaismas Kristālā, mūsu radītā, un jūsu 
Dvēseļu ziedu ieskāvumā... Izteiksim nodomu, lai visas dzīvības formas uz mūsu planētas redzētu, saņemtu jūsu ziedus, 
sajustu viņu aromātu, viņu maigo mirdzumu, lai caur viņām izjustu mūsu mīlestību. 
Bet tagad līdzjaunradei piesauksim Zemes, Saules sistēmas, Galaktisko Gaismas Ģimeni, piesauksim mums palīgos 
Galaktisko Kristu Melhisedeku, Galaktisko Māti, lūgsim viņu svētību. Piesauksim savus Augstākos "Es", viņi šodien, kā 
nekad strādās kopā ar visiem saviem aspektiem, ar mums. Piesauksim savus Skolotājus, Aizbildņus, Eņģeļus-Glabātājus. 
Piesauksim Galaktisko Magnētiko Kodolu Arheirar. Piesauksim sadarbībai Stihiju Kodolu, piesauksim sadarbībai Māti Zemi, 
Planetāro Kristu-Melhisedeku un Planetāro Mariju Maitreiju. Piesauksim līdzjaunradei visas uz mūsu planētas strādājošās 
Augšupcelšanas Ugunis. 
Sajūties Krajona Mīlestības enerģiju, viņš jau sen ar mums, viņš jau sen mūs apņem ar saviem magnētiskajiem spārniem un 
ar nepacietību gaida, kad mēs kopā sāksim darbu. 
Tagad mēs stāsimies pie mūsu darba pirmās daļas pildīšanas. Tā būs meditācija, Krajona diktēta ar Allas Loiteršteinas 
muzikālo noformējumu. Un tā, īstenībā, būs mūsu darba pirmā daļa, izturaties pret to nopietni. 
 
KRAJONS 
caur Marinu Shults 
MEDITĀCIJA 
Sveicināti zvaigžņu ceļu atklājēji! 
Sveicu Vienotības radītājus uz atdzimstošās Gaišzilās Liesmas planētas! Cik svarīgi sajust savu Vienotību visos līmeņos ar 
Zemes pasaulēm un visiem radošajiem Spēkiem, strādājošiem planetārās evolūcijas labā. 
Mēs jums palīdzam šim stāvoklim pieiet no dažādām pusēm un zem dažādiem uztveres leņķiem.Tādā veidā jūs pakāpeniski 
sasniedzat Vienotības daudzpusību. Vienotība daudzumā... Daudzveidība Vienotībā... Es jums piedāvāju šodien 
iedziļināties ļoti svarīgā Vienotības aspektā, bez kuras jūs nenonāksiet Vienotībā ar visu planetāro dzīvību/dzīvi, 
neatjaunosies jūsu pašu - kā cilvēku kosmiskās rases viengabalainība. 
Runa ir par Vienotības enerģijas radīšanu ar planētas Stihiju Spēkiem. Tas palīdzēs arī jums, un Augšupecelšanas Ugunīm 
un visām dzīvības formām dabīgi un harmoniski savienoties Zvaigžņu Vienotības Uguns radītās Vienotības enerģiju 
plūsmās. Iedziļinaties pašizpratnē - Stihiju Spēki. Un saprotiet pašu galveno, kas jūs ar viņiem saista. Stihijas - tās ne dabas 
pretdarbības spēki. Tās - Pasaules-ēkas elementi un zemes dzīves uzbūves elementi. Tie - diženi celtnieki. Taču viņi arī 
sagrauj veco, novecojušo. Ar Stihijām var sadraudzēties. Ar Stihijām vajag radīt planētas dzīvi un jūsu personīgo dzīvi, 
kopīgos evolucionāros centienos. Stihiju līdzsvars lielā mērā atkarīgs no jums pašiem. 
Tagad mēs sāksim mācīties Vienotības nostiprināšanu ar Stihiju Spēkiem. Domāju, ka tas jums sagādās patiku. 
Pie tam, Stihiju Kodols, par ko jums jau labi zināms, gatavs ņemt darbīgu dalību jūsu tikšanās organizācijā ar Stihijām.  
Un tātad, mēs sākam jums pierasto noskaņošanos. Tanī iesaistās Stihiju Kodols, kā Augsta Garīga Gaismas Būtne, savā 
struktūrā saturoša visiem jums zināmās Stihijas. Mēs lūgsim Stihiju Kodolam palīdzēt sajust katras Stihijas klātbūtni visu 
jūsu ķermeņu iekšienē. Sevišķi - fiziskajā ķermenī. Šī nelielā līdzsaskaņošanās ar Stihijām dos Vienotības sajūtas ar viņām - 
kā obligātu faktoru jūsu viengabalainībai Zemes pasaulē, Visuma Pasaulēs... 
Aiciniet savus Augstākos "Es"; savus Skolotājus, Aizbildņus, Eņģeļus-Glabātājus; savas smalkmateriālās Atbalsta Grupas. 
Aiciniet Zemes cilvēces Vienoto Kolektīvo Gaismas Būtni. 
Un obligāti - visu planētas dzīvības formu formējošos vienoto Kolektīvo Gaismas Būtni... 
Ar mīlestību vēršamies pie Mātes-Zemes Marijas... Priekš viņas ārkārtīgi svarīga jūsu mijiedarbība ar Stihijām... 
Neaizmirsīsim izpildīt vēl vienu aicinājumu... Mēs nesasniedzam vajadzīgo rezultātu, ja genoma līmenī nesāksim radīt kopā 
ar jūsu daudzdimensionālo genomu. Un jums derīgi aicināt visuriekļūstošās, jautrās būtnes no manas magnētiskās 
hierarhijas - akvafomus. Viņi gatavi ar prieku iekļauties kopējā darbā... 
Sajūtiet, mani dārgie, kādu jauku kolektīvu jūs sapulcinājāt! Un, protams, ar jums es - Visuma Magnētisma Meistars, 
Krajons... 
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Un, tātad, jūs jau noskaņoti izjust savas struktūras iekšienē šos dzīvībradošos, dzīvībnodrošinošos, dzīvīb-apstiprinošos 
elementus. Un tas - tās pašas Stihijas, kuras dažkārt jūs ietekmē no ārienes un iekšienes ne gluži patīkamā veidā; tālu ne 
tā, kā jums pašiem gribētos. Nu ko! Jāsadraudzējas ar viņām un jāvienojas par pilnvērtīgu sadarbību... 
Nomieriniet savu domu skrējienu... Atslābinaties. Ar jums tagad visi tie, kuri uzaicināti... Griežaties pie Stihiju Kodola un 
lūdziet precīzi izpaust jūsu iekšienē katru Stihiju-elementu... 
Pirmā izpaužas Uguns... Nebaidaties no viņas parādīšanās... Labāk pārbaudiet - vai tādu jūs viņu iedomājāties savos 
ķermeņos?... Jūs taču vairāk pieradāt pie fiziskas Uguns, redzamu sveces liesmā, degošu kokā, aizdedzinošu gāzi... Un 
jums ir skaidrs, dziļi iesakņojusies pārliecība, ka Uguns apdedzina, sadedzina, iznīcina... Mani dārgie Eņģeļi! Uguns stihija 
atbildēja uz jūsu saucienu ar ugunīgu uguņošanu! Un nav nekādas dedzināšanas... Vēl vairāk, jūs jūtiet maigu siltumu, 
izlīstošu pa visu ķermeni... Uguns mierīgi strādā jūsu būtības iekšienē, ienesot attīrīšanos, atjaunošanos, radīšanu... Ar viņu 
var un vajag saprasties... Ar viņu vajag saplūst kā ar savu dabīgumu, bez kuras nebūtu visu jūsu ķermeņu dzīves... 
Paspēlējaties ar Uguni... Palūdziet viņu parādīt jums savu klātbūtni dināmikā... Lai viņa izpaužas pēc jūsu vēlēšanās, kādā 
ķermeņa daļā... Izskries siltā vilnī no galvas līdz kājām... Bet tagad atpakaļ - no kājām līdz galvvidum... Sakiet, mani dārgie, 
jums patīkami? Sakiet Ugunijj, ka no šī brīža jūs gribat ar viņu draudzēties, dzīvot mīlestībā un saskaņā... Un ziniet, ka šis 
uzticamais draugs jums signalizēs par kaut kādām novirzēm, jūsu stihiskajā līdzsvarā... Tā - arī viena no viņas funkcijām. 
Iemācaties Uguns valodu... Iemīlat saskarsmi ar viņu... Neaizmirstiet par to, kas tagad sasniegts... 
Uguns paliek ar jums un glāsta jūs ar savu siltumu... Bet Stihiju Kodols izsauc nākošo Stihiju uz tikšanos ar jums - Ūdens 
Stihiju... Mazliet pagaidiet... Jums vajag pārslēgties no sajūtām, Uguns atstātām, uz Ūdens, kā jūsu pašu svarīgas 
sastāvdaļas pieņemšanu... Ūdens... ūdens... ūdens... Noslēpumaina un visuresoša substance... Apzinaties savu ķermeņu 
dziļumā... Sajūtiet, cik ļoti jūs visi sastāvat no šīs Brīnumainās Stihijas... Ūdens... Tā šķidrikristāliska Gaismas Būtne...  Tā 
mirdz jūsos - visur... Viņa virmo jūsos un nogulsnējas visās šūniņās... viņa virzas pa visiem asinsvadiem... Viņa piepilda, 
piesātina, iesmērē, aiznes netīrumus... Palīdz gremošanai... Dod ķemenim kustības... Mitrina audus... 
Kā Krietāliska Būtne viņa ar katru dienu, arvienvairāk uzņem Gaismu... Paplašinās ar šo Gaismu... Piešķir jūsu ķermenim 
mirdzumu... O, Ūdens! Dzīvības avots. Šķiet, viņu vajadzētu uzskatīt par antipodu Ugunij. Taču uzmanīgi sajūtiet, vai 
novērojiet, kā Ūdens mirdzums jūsu ķermeņos harmoniski saskaņojas ar Uguns mirdzumu... viss notiek saskanīgā 
mijiedarbībā... 
Bet tagad - vēršaties pie Ūdens jūsu ķermeņu iekšienē... Jā, jā, parunājiet ar viņu! Ūdens labi uzņem/iesūc informāciju, 
atceras to un nodod jūsu organismā tālāk - tiem orgāniem un sistēmām, kurām tā paredzēta... Tādēļ turiet tīrus savus 
vārdus, domas, darbības... Lai jūsu organisma burvju Ūdens piesātinās tikai ar pozitīvu informāciju... 
Sūtiet visam jūsu ķermeņa Ūdenim sirsnīgu mīlestību un pateicību par to, ka viņš jums dod dzīvību... Vienojaties ar Ūdeni 
par līdzjaunradi... 
Bet tagad ieklausaties Ūdens un Uguns KUSTĪBAS skanējumā jūsu ķermeņos... Es nejokoju... Šo kustību pavada viņu 
pārvietošanās skaņas, savstarpējā mijiedarbība; samērojas ar jūsu pasaules stāvokli... jā, jā, jā... skan pati kustība! Un visu 
šo dinamisko attēlu rada nekas cits kā Gaisa Stihija... O! Jūs domājāt ka viņu nevar sajust? Gaiss jūsu ikšienē strādā kā īsta 
Kosmiska Stihija. Viņš uzdod dinamiku visiem procesiem jūsu ķermenī. Pārnes matērijas daļas, informāciju. Palīdz jums no 
apkārtējās vides pieņemt dzīvībai nepieciešamos elementus... Lēnām ieelpojiet Gaisu un aizturiet elpu... Viņš ieiet ne tikai 
elpceļos, bet visās ķermeņa šūniņās... Lēnām izelpojiet Gaisu caur visu ķermeni... Tagad saikne ar Gaisu izpaužas skaidri... 
Palūdziet Gaisa Stihiju jūsos izpausties jūsu rokās... Pēc tam - kājās... Kaklā...Galvā... Vēderā. Sajūtiet, kā Gaiss uz jūsu 
lūgumiem atsaucas... Ielejiet viņa izpausmēs dinamisku mīlestības enerģiju... Un palūdziet Gaisu sadalīt viņu pa visu jūsu 
daudzdimensionālo ķermeņu kompleksu... Jūs varat daudz ko izdarīt kopā ar Gaisu, jūsu iekšējo Gaisa Stihiju... Vērtējiet 
augstu šo nodibināto saikni... 
Tagad jūs pilnībā gatavi tikties ar Zemes Stihiju. Mīļie, priekš tā nevajag iziet dabā un ar rokām pieskarties zemes garozai.  
Vai tad jūs nezinat, kur jūsos dzīvo Zemes Stihija? Uzaiciniet viņu izpausties! Sakiet: "Zemes Stihija ! Es mīlu tavu klātbūtni 
manos ķermeņos. Dod signālu mūsu savienošanai! Iezīmē/uzrādi savu atrašanās vietu! Kas tu esi manī, Zemes Stihija?" 
Bet tagad, aizturiet elpu un ieklausaties... Sākas šūnu dziedājums... Vēl vairāk, jūs saprotat, ka dzirdat katru atomu savos 
ķermeņos... Zemes Stihija pauž jūsu Dievišķīgumu... Pati Radītāja Dvēsele caur šo Stihiju piepilda jūs, paplašinot jūsu 
Sakrālo Sirdi... 
Un, lūk, - negaidītais ! Uz Zemes Stihijas skanējumu jūsu atomos jautrās balsīs atsaucas visu citu dzīvības formu atomi... 
Un pašas Planētas ķermenis sāk dziedāt rezonansē ar Zemes Stihiju dziesmu jūsos, jūsu ķermeņos, jūsu sirdīs, jūsu 
Dvēselē... 
Tagad jūs zinat kāda draudzīga Stihiju Ģimene dzīvo jūsos. Kā kopā ar viņu vajag radīt savu un planetāro evolūciju... 
Cik tas brīnisšķīgi, kad visa esošā Vienotība, jūsu izteikta... 
Tādēļ, ka katrs no jums - Mikrokosms, 
Tādēļ, ka katrs no jums - viss Visums, 
Tādēļ, ka katrs no jums - Pasauļu radītājs... 
Un tas patiesi tā... 
Jūsu Krajons 
* * * 
KRAJONS: 
Es, Krajons no Magnētiskā Dienesta, priecājos jūs šodien sveikt! Mani dārgie Eņģeļi, jūs tikko kā savienojāties ar Stihiju 
Spēkiem jūsu ķermeņos. Jūsu organismi neatkārtojami. Tā - daudzu jūsos strādājošu kosmisko spēku neparasta ģimene. 
Un visu šo spēku galvenais izrīkotājs, viņu galvenais noskaņotājs, galvenais programmists - jūs paši. Tā - jūsu sirds, tā - 
jūsu Dvēsele un Gars, tā - no sākumiem, jūsu Monāda. Un tagad nav nepieciešams brīnīties par to, ka mēs savu darbu 
sākām no saskaņošanās ar Stihijām. Es jūs ļoti lūdzu, saglabājiet uz visu mūsu darba periodu, to Stihiju sajūtu, kas tagd 
jūsu sasniegta. Jums tā būs nepieciešama. Pavisam drīz jūs sapratīsiet, kādēļ mēs sākām tieši no tā. 
< Kā saprast uzbūves pilnību 
< Jūsu dzīvības un Zemes dzīvības? 
< Kā aptvert radīšanas dziļumu 
< Visa Visuma un jūsu pašu? 
<< Lai saules gaisma iemirdzētos, 
<< Lai Pasauli piepildītu dzīvība, 
<< Radītāja Doma, kā bezrobežu Avots, 
<< Radīja Spēku ģimeni. 
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< Kosmosā šie Spēki dažādi, 
< Bet starp visiem Spēkiem priekšlaicīgiem 
< Ir tādi, kuri svin 
< Burvju Stihiju dzimšanu. 
<< Kā atzīmēt dzimšanu Kosmosā 
<< Daudzu formu, dzīvību nesošu, 
<< Nesakot neko par pamatu 
<< Elementu-Stihiju izcelsmei? 
< Mīļie Mani Cilvēki-Eņģeļi! 
< Vai ne jums skatīties plaši 
< Uz visas Pasauls-ēkas pamatiem, 
< Dvēselēm iedziļinoties tanī, 
<< Kā Stihija ugunīgi ceļ, 
<< Izjauc un atkal rada; 
<< Visu Pasauli ar sevi piepildot 
<< Arī dzīvības pamatus nes. 
< Magnēta Avota pulss vijas, 
< uzdodot ritmu celtniecībai. 
< Ieplūstot dziļi telpā, 
< Stihiju komanda Kosmosu ceļ. 
<< Visas Stihijas - Veselums Viens, 
<< Neatņemt Elementu nevienu. 
<< Neviena celtne bez Stihijām 
<< Nespēj dzīvībā celties. 
< Bez Stihijām vārds neiedomājams 
< Un bez viņām nespēlē Gaisma. 
< Bez stihijām nav zemes telpas 
< Nav Visuma un Kosmosa - nav. 
<< Bez Stihijām sazināties nevaram mēs 
<< Neelposim un neskriesim, 
<< Un nevaram saldmē peldēties, 
<< Tādēļ ka Stihijas - Pasaule visa! 
< Cilvēki-Eņģeļi! Jūs - Dieva ģimene! 
< Jūs radīja, mīlestību radot, 
< Tie paši Elementi, 
< Tie paši Spēki. Un redzu Es, 
<< Kā Stihijas apvieno 
<< Jūsu dzīvības un Zemes dzīvību. 
<< Stihijām nav robežu. Visi zin, 
<< Cik Stihijas svarīgas mums. 
< Paceliet apziņu uz Avotu 
< Un saprotiet visu Stihiju jēgu. 
< Un nonāciet atziņā dziļā 
< Par Kosmisko Spēku Vienotību! 
Jā, šodien mēs sākām mūsu darbu līdzsaskaņotībai ar stihijām, bet tagad uz kādu laiku mēs viņas atstāsim. Tas nenozīmē, 
ka aizmirsīsim vai izslāgsim no mūsu darba, nē, nekādā gadījumā. Viņas šodien strādā ļoti mērķtiecīgi. Un jūs vēl paši 
sajutīsiet viņu klātbūtni savā Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā, palīdzību, viņu rūpes par jums un par to, ko jūs 
tagad darīsiet. Sajūtiet viņu prieku par darāmo. Tādēļ, ka šodien jaunās Kosmiskās Uguns pieņemšanā Stihijas spēlē ļoti 
lielu lomu. 
Bet tagad pienāca laiks pastāstīt jums par to, kādu tad Uguni mēs pieņemam, kas tā par Uguni, kādēļ tā atnāk uz jūsu 
planētu, kādēļ vajadzīga katram no jums un visiem kopā, visām Zemes dzīvības formām, pašai planētai. Gaišzilā Roze 
planētas Sakrālā Sirdī, viņas magnētiskajā dziļumā, trīc šīs Uguns gaidās. Tā - sevišķa magnētiskā liesma, kuru mēs 
nosaucām Uguns, atnākoša pie jums no Arheirara Sirds, no Galaktiskā Magnētiskā Kodola. Pats Arheirars viņu pavadīja līdz 
Saules sistēmai, bet pēc tam, pa dažiem sevišķi svarīgiem Saules sistēmas Magnētiskiem Nulles Punktiem, šo Uguni 
pavadīja līdz jūsu Mēnesim. Magnētiskie Nulles Punkti - Sevišķi Nulles Punkti, par kuriem mēs sīkāk ziņosim nākotnē. Uz 
Mēness, Uguns sevišķā kapsulā atrodas noteiktu laika sprīdi, nepieciešamu priekš adaptācijas un enerģētisko potenciālu 
izlīdzināšanas ar planētu. Un, lūk, beidzot pienāca laiks Ugunij nākt uz jūsu planētu. Zeme kļūs astotais magnētiskais Nulles  
Punkts viņas ceļojumā no Arheirara Sirds līdz Zemei. Magnētisko Nulles Punktu iziešanas procesā ievērots 
astoņnieciskums. Uz Mēness - septītais, bet uz Zemes - astotais magnētiskais Nulles Punkts. 
Magnētiskā Līdzsvara Uguns aicināta kopīgi ar citām Augšupcelšanas Ugunīm, kopīgi ar planētas Gaismas Darbiniekiem, ar 
visu planetāro Gaismas Ģimeni, sasniegt dziļu magnātisko līdzsvaru genomu līmenī. Un tas skar visas cilvēciskās pasaules 
dažādās planētas dimensijās, bet ne tikai jūsu četrdimenisju pasauli. Tas skar katru dzīvības formu visas Zemes dzīvē. 
Tādēļ Magnētiskā Līdzsvara Uguns iesākumā palīdzēs izveidot šo līdzsvaru katras dzīvības formas genoma iekšienē, bet 
pēc tam panākt magnētisko līdzsvaru visām planetārām dzīvības formām kopumā. Šis darbs notiks vairākos etapos un jūs 
kļūsiet atsevišķu, sevišķi svarīgu notikumu, ķēdes posmu dalībnieki. 

Un tātad, Magnētiskā Līdzsvara Uguns nes dziļu magnētisko vienotību. Jūs zinat, ka visa jūsu bioloģija strādā uz 
magnētisma pamata. Jūs zinat, ka magnētisms tagad uz planētas mainās, tas mainās arī jūsu ķermeņos. Visa jūsu struktūra 
vai nu jau noskaņota uz jaunu triālo magnētismu, vai atrodas pārejas stadijā uz to. Jaunā Magnētiskā Līdzsvara Uguns 
palīdzēs šīm pārkārtošanām, sākumā palīdzēs šīm pārkārtošanām, bet pēc tam - sasniegt noteiktu magnētisko līdzsvaru. 
Kādēļ tas tagad svarīgi, kādēļ agrāk mēs nerunājām par magnētisko līdzsvaru, kādēļ šī uguns neatnāca pirmā starp 
Augšupcelšanas Ugunīm, kuras atnāca no Kosmosa? Taču tādēļ, mani dārgie, ka magnētiskais līdzsvars nodibinās arī 
priekš katras dzīvības formas, arī planetārā mērogā priekš noteiktas evolucionāras stadijas. Un, par cik, tagad runa ir par to, 
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ka lielākais vairākums dzīvības formu uz Zemes, maina savus evolucionāros ciklus, maina savas programmas, 
nepieciešams no kaut kāda kādreiz uzstādīt magnētiskā līdzsvara pāriet uz jaunu, jaunos apstākļos, ar jauniem 
parametriem, jauniem uzdevumiem. Tā vienmēr tika darīts. Tanī skaitā, arī uz jūsu planētas. Kad planēta iegāja jaunā 
evolucionārā ciklā, vienmēr mainījās magnētiskais līdzsvars, kā katrai dzīvības formai, tā arī kopumā visām planētas 
dzīvības formām. Un, protams, mainās planētas genoms. Un viņā arī uzstādas savs planetārais magnētiskais līdzsvars. 
Magnētiskā Līdzsvara Uguns ar savu atnākšanu ne tikai izdaiļos Augšupcelšanas Uguņu Ģimeni. Viņa sāks izkārtot jaunus 
magnētiskos sakarus starp visām Augšupcelšanas Ugunīm un tas pamatos izmainīs viņu darbu uz jūsu planētas. 
Māgnētiskā līdzsvara Uguns - ļoti maiga Uguns. Nedomājiet ka jums tagad būs grūti viņu pieņemt; es pat nosaucu viņu 
priekš manas lidzdarbinieces par VISMAIGĀKO NO UGUNĪM. Šo Uguni, iespējams, jūs redzēsiet kaut kādā formā: 
gaismas, liesmas, degošas uguns... visdrīzāk, tā būs jūsu iztēle, tādēļ ka cilvēciskajai apziņai ļoti gribas visu ietvert kaut 
kādā formā, tuvu/līdzīgu kaut kādai pazīstamai materiālai formai. Iespējam, Uguns speciāli priekš jums pieņems tādas 
formas, lai būtu ieraugāma/redzama, gandrīz taustāma priekš tā, lai ar viņu varētu sazināties un sadarboties. Tā taču tāda 
pati, kā citas Ugunis, Augsti Garīga būtne. Īstenībā, šī Uguns neredzama pat ar garīgo redzi, toties ļoti skaidri izpaužas caur 
jūsu genomisko, šūnu līmeni. Un jums stāv priekšā iziet jaunu pieredzi. Iemācīties uztvert/pieņemt atnākušo Uguni ar visiem 
saviem ķermeņiem, šūnu līmenī. Ne vienkārši sajust, bet īstenībā pieņemt kā jaunu substanci, kuru līdz šim nesajutāt un 
neredzējāt. Es saku, ka Uguns var palīdzēt tēlu materializācijā, priekš tā jums viņa jāpalūdz/jāpaprasa. Taču šodien no tā 
atvirzīsimies. Ar to jūs nodarbosieties, kad būsiet iegājuši kontaktā ar Ugunīm, savā darbā vai mājās. Jūs taču strādājiet ar 
Augšupcelšanas Ugunīm - tātad, strādāsiet ar Magnētiskā Līdzsvara Uguni. Bet tagad es gribu teikt, ka šī Magnētiskā 
Līdzsvara Uguns ņems dalību magnētisma nomaiņā pa ceturtās un piektās dimensijas apakšlīmeņiem. Viņa daudz darīs 
priekš ceturtās un piektās dimensijas Polipasaules radīšanas. Kaut arī viņas darbība neaprobežojas tikai ar šīm dimensijām. 
Magnētiskā Līdzsvara Uguns ļoti drīz izpaudīsies dažādos enerģijas spēkos un veidos. Jā, tiešām, viņa, atrodoties planētas 
magnētiskajā sirdī, radīs priekš jūsu jaunā evolucionārā etapa tik ļoti nepieciešamās enerģijas. Tanī skaitā - radīs specifisku 
magnētisko pamatu priekš jaunu enerģiju saņemšanas, jaunu energoavotu radīšanais ar kādus šodienas cilvēce vēl 
neizmantoja. Tas nenotiks rītdien, mani Eņģeļi, taču notiks obligāti. Daudzi var teikt, ka šodienas zinātniekiem jau ir 
izstrādes jaunu enerģijas veidu radīšanai. Jā, ir. Un bija pat agrāk. Taču tehnoloģijas neattīstījās dažādu iemeslu dēļ. 
Daudziem ceļš bija slēgts laikmetīguma dēļ. Un pat tagad daudzas energotehnoloģijas nevar tikt cilvēces apgūtas, jo jūsu 
pasaule, jūsu sociums nav gatavs saņemt bezmaksas enerģiju no telpas un tā arī starp jums, izmantotājiem, izplatīt bez 
maksas. Starp cilvēkiem un citām dzīvības formām, kurām arī nepieciešama. Magnētiskā Līdzsvara Uguns radīs telpas 
enerģiju tieši tanī laikā, kad cilvēce tam būs gatava un mēs no Smalkā plāna dažādi atbalstīsim tehnoloģiju nodošanas un 
saņemšanas procesu, jauno enerģiju veidu izmantošanai. Enerģija patiesi būs jauna. Un saņems viņu neiedomājami 
vienkārši. Jūs paši par to kādreiz būsiet pārsteigti. Magnētiskā Līdzsvara Uguns pēc atnākšanas uz Zemi un visos jūsu 
ķermeņos, darīs iespējamas ļoti nopietnas pārmaiņas jūsu genoma līmenī. Magnētiskie sakari starp genoma slāņiem būs 
citādi aktivizēti, vai pat izveidoti pavisam no jauna. Un, ja pat tagad, aktivizējot savu genomu, jūs atverat savas agrāk 
iestrādātās iespējas, savu meistarību, kā man patīk teikt, jūs burtiski kļūstiet citi cilvēki, sava genoma atklāšanas ietekmē, 
tad ar Magnētiskā Līdzsvara Uguns atnākšanu sāksies jauns etaps jūsu iespēju atklāšanā un jūsu genoma magnētisko 
sakaru izveidošanā. Atvērsies jūsu darbam "otra elpa" genoma līmenī. Protams, tas notiks arī ar planetāro genomu, un ar 
absolūt visu dzīvības formu gēnu līmeni. Tādēļ vienošanas process, Magnētiskā Līdzsvara Uguns palaists, notiks uzreiz no 
visām pusēm. Tas arī jāatzīmē. Jums laiks apgūt/ievērot, ko dod katra Augšupcelšanas Uguns priekš jums, priekš planētas. 
Kā Uguns strādā atsevišķi, kā Ugunis strādā kopā. Uguņu jau pieņemts ne mazums. Taču tās vēl turpina pienākt uz planētu. 
Mums stāv priekšā šī gada decembrī pieņemt vēl vienu Uguni - priekš jums ļoti svarīgu. Mēs jau par to izziņojām - tā Saules 
Atdzimšanas Uguns. Es jau nozīmēju mūsu tikšanās datumu, viņas pieņemšanai veltītu. Es jūs uzaicinu mūsu kopīgajā 
telpā uz tikšanos ar Uguni 20. decembrī. 
Bet tagad pastāstīšu, kā mēs pieņemsim svētīto Magnētiskā Līdzsvara Uguni. Jūs mūsu iepriekšējās tikšanās darbā 5. jūlijā, 
ielikāt sākumu jaunas planetārās struktūras eksistēšanai. Tā sastāv no Gaismas un Plazmas, mēs to nosaucām 
Augšupcelšanas Uguņu Vispasaules Templis. Viņā 25 Tempļi, kuri izvietoti dažādos zemeslodes punktos, dažādos ceturtās, 
piektās un pat augstāku dimensiju apakšlīmeņos. Vairākums no tiem daudzdimensionāli, aptveroši daudz dimensiju un 
daudzfunkcionāli. Viss kopumā Augšupcelšanas Uguņu Vispasaules Templis paredzēts ļoti daudzu virzienu realizācijai, 
nepieciešamu planētas Augšupcelšanai kopumā, bet ne tikai jūsu Augšupcelšanai. Jums par to pakāpeniski tiks paziņots un 
mēs priecāsimies, ja jūs piebiedrosities darbam norādītajos virzienos. Bet tagadējā etapā Augšupcelšanas Uguņu Templis, 
pirmām kārtām, pieņems Kosmiskās Ugunis. Un šodien es ar labpatiku atzīmēju, ka Vispasaules Templis jau gatavs šo 
Uguņu pieņemšanai, un trīs Tempļi, trīs Centri šodien strādās kopā ar mums. Viens Centrs atrodas uz Baikāla - tas 
Ormandusa Centrs, otrs centrs atrodas uz Urāla, Arkaimas rajonā un tas saucas Orkanirs, bet trešais Centrs atrodas Āfrikā, 
blakus Sfinksai un tas saucas Orzaliss. Šie trīs Tempļi, pie visu pārējo divdesmit divu Tempļu atbalsta, strādās Magnētiskā 
Līdzsvara Uguns pieņemšanā. Tam speciāli sagatavojās Augšupcelšanas Uguņu Priesteri, kuri atrodas četrdimensionalitātē, 
viena Priesteriene atrodas mūsu zālē. Šo Tempļu piektās dimensijas Priesteri arī šodien strādā pēc speciālām 
programmām. Tieši augstāk nosauktie trīs Tempļi, pirmām kārtām, pieņem no Mēness Magnētiskā Līdzsvara Uguni. Mēs arī 
tagad pievienosimies šo ceturtās un piektās dimensijas Priesteru darbam, bet dažos Tempļos - arī vēl augstākās dimensijās. 
Atsevišķi skatot, viss Vispasaules Augšupcelšanas Uguņu Templis savu divdesmit piecu Tempļu noskaņots tādā veidā, ka 
tie veicina maigu/mīkstu, komfortablu Augšupcelšanas Uguņu pārvietošanos pa planētas dimensijām un pa katras 
dimensijas apakšlīmeņiem. Tieši ar to tagad nodarbojas Priesteri Samalkajā plānā. Un arī mēs strādāsim ar šiem trim 
Tempļiem. Un tagad es aicinu jūs būt šo Tempļu viesiem. Priesteri tagad gatavībā. Viņi jau paveica nepieciešamos 
noskaņojumus Uguns pieņemšanai. Un vienlaicīgi strādās visi trīs Tempļi, tādēļ jums šodien stāv priekšā nevienkāršs 
uzdevums. Mums nebūs laika iet vienā Templī, pēc tam otrajā, bet pēc tam trešajā. Un Atbaksta Grupas arī mulsina šis 
jautājums un visiem piedāvāts pamēģināt vienlaicīgi atrasties visos trijos Tempļos. Lūk, tas īstens gaismas darbs. Un jūs 
redzēsiet, cik jūs paši daudzdimensionāli un daudztelpiski, tādēļ, ka es jau redzu, ka jums tas izdevās/sanāca. Ne sanāks, 
bet sanāca. Un tagad mēs to īstenosim, lai katrs no jums to sajustu. Un tatad, uz Mēness, no sava pagaidu, magnētiskā 
stāvokļa, noteiktā zonā, Magnētiskā Līdzsvara Uguns atbrīvota Magnētiskajā Nulles Punktā. Viņa gatava atnākt planētas 
Magnētiskajā Sirdī. Taču viņa ies pa noteiktiem pakāpieniem {ступенями ?}, noteiktos etapos. Pa Saules sistēmu viņu 
pavadīja Aštara Šerana flote. Jums jau zināms par starpgalaktisko bāzi "Krotons-1", kas atrodas Zemes orbītā; zināms par 
komandieri Kortonu. Viņš Uguni pavadīja arī pa visām Saules sistēmas planētām. Starpgalaktiskie Gaismas Spēki atveda 
Magnētiskā Līdzsvara Uguni uz Mēnesi. "Krotona-1" bāzē, priekš darba ar Kosmiskām Ugunīm, radīta speciāla 
līdzdarbinieku grupa. Šie darbinieki šodien mums aktīvi palīdzēs, atbalstīs, tādēļ ka viņi arī savu misiju grib izpildīt un kopā 
ar mums aizvest Uguni līdz planētas Magnētiskajai Sirdij - tā, lai viņa savienotos vienā skanošā plūsmā ar Galaktiskās 
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Gaišzilās Rozes vibrācijām. Tagad piesauksim no starpgalaktiskās stacijas "Krotons-1" šo brigādi. Sajūtiet, viņi mums sūta 
sveicienus, savu siržu siltumu. Varbūt kāds ieraudzīs kā viņi māj ar rokām sveicienus mums. Viņi stāv gatavībā pie portāla 
uz Mēness, no kura Uguns izies uz trim Tempļiem, par kuriem es teicu. Un tātad, es jums tagad piedāvāju noskaņoties 
iesākumā uz Templi, kas atrodas uz Baikāla - Ormanduss. Tas Templis daudzdimensionāls, viņš atrodas ūdens masīvā, 
laistās dažādās jūras viļņu krāsās... Kurš redzējis Baikāla viļņus, atceras vienmēr to ūdeņu neatkārtojamo krāsu. Lūk, šīs 
krāsas tagad spēlē Ormandusa Templī... tas arī tagad aiziet augstākās dimensijās. Skataties... Lūk, tagad mēs redzam 
četrdimensiju altāri uz tā mirdz visas Augšupcelšanas Ugunis draudzīgā Ģimenē... Paskataties, gaisma no šī altāra ceļas 
arvien augstāk un augstāk, tā kļūst arvien smalkāka un smalkāka... Nu, lūk, mūsu priekšā jau atveras šī Tempļa virszemes 
daļa, tur jūs sveicina šī Tempļa Priesteri. Jūs redzat altāri. Redzat tās pašas Ugunis, taču tur viņas izskatās citādi... Tās  - 
viņas smalkmateriāli sastādošās daļas. Saglabājiet Tempļa Ormanduss klātbūtni savā Sakrālā Sirdī, tieši Sakrālā Sirds jums 
šodien palīdzēs visu izdarīt vislabākajā veidā... Bet tagad mēs pārvietosimies uz Urāliem, Arkaimas rajonā. Nelielas kalnu 
atradzes, daudz zaļumu Un nepateikt, ka šeit tik svarīgs Templis - Orkanīrs. Šis Templis lielā mērā saistīts ar zemākām 
dimensijām. Paskataties, tur koncentrējas ļoti daudz dažādu kristālu... Tā tieši kā pusdārgakmeņu valstība... Brīnišķīgi... 
Taču arī viņam ir virszemes daļa. Orkanīrs savienots ar planētas Gēnu Modifikatoru, bet tas ļoti svarīgi, jo gēnu Modifikatorā 
atrodas jūsu evolūcijas programma. Jūs sveicina šī Tempļa Priesteri, gan ceturtās dimensijas, gan piektās... Saglabājiet šī 
Tempļa klātbūtni savā Sakrālajā Sirdī... Bet tagad es piedāvāju pārcelties uz Āfrikas ziemļiem. Āfrikas kontinents deva 
dzīvību vēl vienam Templim, kura vārds Orzaliss. Tas atrodas Sfinksas rajonā, plivinās virs tuksneša tveices... Oranžie 
atspulgi spēlējas visā Templī. Orzaliss nolaižas Gaismas pīlāros lejup, četrdimensijā, bet augstākās dimensijās atklājies 
maigās gaismas niansēs. Orzalisa Tempļa Priesteri neparasti. Viņi nav līdzīgi visiem citiem. Tur daudz Priesterieņu. Tur 
daudz citu saprātīgu būtņu, ar kurām jūs, droši vien, vēl nesaskārāties. Viņas šurp ieradās priekš Uguns pieņemšanas. Jūs 
varat ieraudzīt Sfinksas apakšā. Saglabājiet šī Tempļa sajūtu, tā redzējumu savā Sakrālajā Sirdī. 
Bet es gribu atgādināt vēl vienu svarīgu planetārās celtnes detaļu: visos punktos, kuros mēs tikko pabijām - Baikāls, Urāli, 
Sfinksa Āfrikā - atrodas Kristāli, īpaši Kristāli, sastādoši mūsu planētas Kristālisko Sirdi. Uz Baikāla atrodas Kristāls 
Saelvotors, uz Arkaimas - Uralans, bet Kristāls Āfrikā tā arī saucas - Sfinksa. Ne nejauši Augšupcelšanas Uguņu 
Vispasaules Tempļa trīs Tempļi atrodas šeit, tādēļ, ka viņi ir ļoti svarīgi priekš planētas Kristāliskās Sirds apgaismošanas ar 
Augšupcelšanas Ugunīm. Un tāds darbs jau tiek Vispasaules Tempļa Priesteru intensīvi vadīts, tanī skaitā - četrdimensiju 
Priesteru. Bet šodien es jums atgādinu par to tādēļ, ka pirmais, kur mēs Uguni atvedīsim, kļūs planētas Kristāliskā Sirds. 
Un tātad, visi trīs Tempļi jūsu Sakrālajā Sirdī. Paskataties, nav taču tur nekā grūta - visi trīs. Viņi draudzīgi turas Sakrālajā 
Sirdī. Bet jūs starp šiem Tempļiem ieņemat kaut kādu sevišķu, centrālo punktu - jūs, vienlaicīgi, katrā no tiem un, tanī pat 
laikā, šinī centrālajā punktā. Un katram šis punkts būs savs, es nevienam to neatzīmēju. Tas - kā formējošies Nulles Punkts, 
kurā jūs atrodaties un tanī pat laikā, jūs katrā Templī. 
Un tā, sākas svarīgs moments, tagad jums pievienojas Atbalsta Grupas un visu divdesmit piecu Tempļu Priesteri no 
Augšupcelšanas Uguņu Vispasaules Tempļa. Šis Templis piepildīts ar gaismas-plazmas matēriju. Tagad Priesteri sāk šīs 
matērijas aktivāciju. Un viss Vispasaules Templis, kuram ir ikosaedra forma, sāk ar šo matēriju mirdzēt. 

 
ZĪMĒJUMS Nr 1. IKOSAEDRA ATTĒLS - DIVDESMITSKALDNIS AR 12-MIT VIRSOTNĒM. 
Īpašs mirdzums vērojams Tempļos, kuros mēs tikko pabijām. Mēs paziņojam par gatavības stāvokli bāzes "Krotons-1" 
līdzdarbiniekiem, kuri tagad gaida darba sākumu, izvietojušies uz Mēness. Viņi atver starptelpas vārtus un dod iespēju 
Kosmiskajai Liesmai, atnākušai no Arheirar sirds, atnākt uz Zemi. Trijos Tempļos radīta speciāla magnētiskā pievilkšana 
priekš Uguns. Tā jūt šo radniecīgo pievilkšanu un iet uzreiz visos trīs Tempļos. Pie tam, viņai nevajag dalīties trīs daļās. Tā 
kā arī jūs tagad - viņa ārpus Tempļiem un katrā no viņiem. 
Un Uguns nolaižas! Uzaiciniet viņu uz trīs Tempļu altāriem! Sveiciniet Uguni! Aktivizējiet viņas simbolu savās sirdīs! (zīm. Nr 
2., skatāms teksta iesākumā). 
Lai šis simbols ar jūsu palīdzību iemirdzas uz Augšupcelšanas Uguņu trīs Tempļu altāriem. Piesauksim Uguni ar mantru. 
Dziedot to maigi, stiepti, nesteidzoties. Uguns ies uz šo skanējumu uz šīm vibrācijām. Tās viņai radniecīgas. 
 
OMAR-RA-A-OM-AR 
OMAR-RA-A-OM-AR 
OMAR-RA-A-OM-AR 
(pasvītroti uzsvari) 
 
Sajūtiet, kā Uguns iet trīs Tempļos, piepilda telpu. "Magnētiskā Līdzsvara Uguns" simbols sāk mirdzēt uz Tempļu altāriem. 
Un, lūk, paskataties, pacenšaties ieraudzīt, kā Tampļu Priesteri sāk vadīt speciālu rituālu priekš Uguns pārvadīšanas 
planētas Kristāliskajā Sirdī. No Tempļa uz Baikālu Uguns nokļūst Kristālā Saelvators, uz Urālu - Kristālā Uralans, Āfrikā no 
Tempļa Orzaliss viņa nonāk Kristālā Sfinksa. Paskataties uz Zemi, ievietotu jūsu radītajā Gaismas Kristālā. Paskataties, kā 
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iemirdzējās trīs punkti planētas telpā. Planētas Kristāliskā Sirds piepildās ar Magnētiskā Līdzsvara Uguni. Un Zeme jau pati 
sāk to nodot visai savai kristāliskajai valstībai. Magnētiskā Līdzsvara Uguns plūsma aiztraucas jūsu pasaulē! 
Bet tas vēl ne viss, mani dārgie Eņģeļi! Mums šo Uguni jānoved planētas Magnētiskajā Sirdī. Un mēs ar jums to tagad 
izpildīsim. Jo vairāk tādēļ, ka jums ar Uguni kontakts jau ir. Viņa mierīga, viņa stabila, daudzi viņu sajūt ļoti labi. Un tātad, es 
piedāvāju palūkoties uz attēlu Debesu Velve un planētas Magnētiskā Sirds (zīm.Nr 3., skatāms teksta sākumā). Mēs šo 
Uguni pārvedīsim Magnētiskajā Sirdī un savienosim ar Gaišzilo Rozi. Paskataties uz Debesu Velves attēlu. Jūs varat uz tā 
izdalīt it kā augšup un lejup, ziemeļu polu un dienvidpolu. 
Palūgsim tagad bāzes "Krotons-1" līdzdarbiniekus, kuri jau ar mums kontaktā, novirzīt Uguns plūsmas uz Debesu Velves 
poliem. Paskataties, kā plūsmas aiztraucās, sāka mirdzēt Debesu Velves ziedlapiņas. Nu tagad no šiem poliem, var arī teikt, 
no šīs struktūras augšējā punkta un apakšējā, pavadīsim Magnētiskā Līdzsvara Uguni. Uzstādiet augšā un apakšā pa 
Magnētiskā Līdzsvara Uguns simbolam. Divi simboli uz poliem Tie jau aktīvi un mirdz. Šie simboli atspoguļo gan 
septiņnieciskumu, kurā jūs vēl dzīvojiet, gan rodošos astoņnieciskumu, bet centrā - trialitāte, vienotība. Šeit arī magnētiskā 
vienotība un trīsvienība visā viņas plašajā būtībā. Un kopējā Uguns forma - zelta sirds, mūsu Galaktikas zelta zīme priekš 
atdzimstošās planētas Zeme. Bet tagad, mani dārgie, maigi un saudzīgi pavadiet šos divus simbolus no Debesu Velves 
poliem pašā centrā Zemes magnētiskjā kodolā, kā mēs viņu saucam, Zemes Magnētiskajā Sirdī. Jūs šos divus simbolus 
vedat pa asi, lūk, tie jau sasniedz vidu, tie sasniedz ziedu no Mēbiusa lentām, sāk sakārtoties viens uz otra un saplūst.  
Un, lūk, uzliesmojums, uzliesmojums! Mēs Zemes Magnētiskajā Sirdī atvedām Magnētiskā Līdzsvara Uguni. Paskataties, kā 
uz Debess Velves gaišzilās ziedlapas sāk mirdzēt Gaišzilā Roze. Viņa sāk savas vibrācijas savienot ar atnākušās Uguns 
enerģijām. Pakataties, kā viņā Uguns iemirdzas. O, viņas taču abas atnāca no Arheirar sirds! Gan viena, gan otra - 
magnētiskā struktūra, magnētiskā konstrukcija, magnētiskā būtne. Un no šodienas momenta, mani dārgie, Magnētiskā 
Roze, Gaišzilā Roze, saņem jaunas iespējas, kuras dāsni atdos planētas Zeme un jūsu evolūcijas labumam. 

Bet tagad mēs izpildīsim mūsu darba trešo daļu un, beidzot taču, atcerēsimies par līdznoskaņošanos ar Stihijām. Mani mīļie, 
jūs tagad visu darbu izpildījāt savā Sakrālajā Sirdī. Tas nozīmē, jūs savā Sakrālajā Sirdī pieņēmāt Magnētiskā Līdzsvara 
Uguni. Viņa jau jūsos! Un jums nav nekādu grūtību to tagad nodot visām stihijām, kas strādā jūsu ķermeņos, visā jūsu 
Daudzdimensionālo Ķermeņu kompleksā. Atceraties par vienošanos ar Stihijām jūsu ķermeņos, ar ko mēs sākām mūsu 
darbu. Atsvaidziniet šo vienotības sajūtu ar Stihijām jūsu ķermeņu iekšienē un sāciet šo Uguni nodot Stihijām jūsu 
ķermeņos. O, notiek brīnumaini/burvīgi procesi, tiešām pasakaini. Ja jūs noskaņosieties uz katru stihiju atsevišķi, tad jūs 
sapratīsiet, cik/kā jums parādās citas sajūtas, salīdzinot ar to, kā jūs veicāt meditāciju. Pirmā jums bija Uguns. O, bet tās 
taču radniecīgas Dvēseles - Uguns Stihija un Magnētiskā Līdzsvara Uguns. Paskataties kā pārveidojas Uguns Stihija. Jūsu 
sajūtas kļūst padziļinātākas, fantastiski brīnišķīgas. Es domāju, ka arī Uguns Stihiju jūs uztversiet citādi un viņu ļoti mīlēsiet. 
Un kad jūs ar viņu kopīgi kaut ko radīsiet, atceraties, ka jūs viņai uzdāvinājāt Magnētiskā Līdzsvara Uguni. Bet Ūdens 
Stihija, šī lieliskā informācijas nesēja, tagad ar pateicību pieņem informāciju, ko viņai bagātīgi nodod Magnētiskā Līdzsvara 
Uguns. Esiet pārliecināti, ka informācija priekš jums atnestā, jau iegāja arī jūsu genoma aurā. Lūk arī Gaisa Stihija, jūs viņu 
uztvērāt kā pārējo Stihiju kustību savos ķermeņos. Nu ko, kādēļ gan ne? Magnētiskā līdzsvara Uguns uzdod arī viņai citu 
dināmiku, tagad jau Gaisa Stihijai. Arī Gaiss kļūst citāds, tas kļūst maigs, kaut kāds aizsedzošs. Un kaut kā citādi sāk izpildīt 
citu Stihiju kustību. Zemes Stihija - nemaziniet viņas nozīmi, viņā, tiešām, strādā Radītāja Dvēsele. Un kā jūsu ķermeņos 
tagad šī Dvēsele atplaukst, jūsu genomā! To veicina Magnētiskā Līdzsvara Uguns. Bet, galvenais, viņa rada līdzsvaru starp 
Stihijām, tā sāk atjaunot harmoniju starp stihijām jūsu ķermeņos. Bet tas priekš jums ļoti svarīgi, ļoti pilnvērtīgi, tādēļ ka no 
Stihiju līdzsvara jūsu ķermeņos atkarīga arī jūsu fiziskā veselība un jūsu psihiskais stāvoklis, jūsu emocionālais līdzsvars,  
jūsu harmonija ar apkārtējo pasauli. Mīļie, sajūtiet, kā jūs paši kļūstat citādi. 
Un, ko Krajons jums piedāvā darīt tālāk? Noskārstiet paši. Nododiet tagad caur Stihijām, strādājošām jūsu ķermeņos, 
Magnētiskā Līdzsvara Uguni visiem planētas stihiskiem spēkiem. Nododiet Stihiju Kodolā šo svētīgo Uguni. Tas taču 
ārkārtēji svarīgi un tas notiek mirklīgi. Priekš tā nevajag nekādu speciālu prakšu. Stihijas, jūsos strādājošas, šo Uguni 
mirklīgi nodod ar visu programmu kompleksu un enerģijām, viņu atnestām, planētas Stihiju Kodolam. Tātad, šo Uguni 
saņem ne tikai Stihijas, bet visi stihiskie spēki, visa Stihiju Kodola struktūra jau saņēma šo Uguni. 
Paldies, mani dārgie! Mēs spējām ar jums šo uzdevumu izpildīt. Un sajūtiet tagad visu, kuri mums palīdzēja, līksmošanu. 
Bet tas vēl jautājums - kurš kuram palīdzēja, mēs viņiem vai viņi: mums. Mēs visi strādājām kopā. Mēs tiecāmies uz vienu 
mērķi. 
Bet tagad es gribu jums vēl ko pastāstīt. Tam ir tiešs sakars ar tās dienas enerģiju, kurā mēs strādājam. Ne nejauši Krajons 
izvēlas noteiktas dienas priekš darba. Un diena, kurā mēs šodien sapulcējāmies, ir sevišķa pēc savas enerģētikas. Jums 
visiem zināms, ka rītdiena ir Pasaules Mātes diena. Dažās reliģijās to atzīmē kā Dievmates dzimšanas dienu, taču jūs lieliski 
zinat, ka visi svēto sieviešu iemiesojumi - tie Pasaules Mātes Sari. Un šie Stari neatnāk tikai uz vienu dienu, vai vienu 
stundu. Šie Stari plūst spēcīgā straumē plus-mīnus četras dienas. Tādēļ mēs ar jums strādājam gandrīz vai staru 
kulminācijā, kurus Diženā Māte sūta tagad uz Zemi. Diženā Pasaules Māte - Diženā Sievišķā Sākotne visa esošā. Ne 
nejauši Uguni pieņem šajās, Viņas dienās, Viņas svētības dienās. Tagad šī Uguns un viss mūsu darbs saņem Diženās 
Mātes svētību. Tagad, kā nekad, uz Zemi plūst īpašie Pasaules Mātes Stari. Nedomājiet ka šīs septmebra dienas katru 
gadu ir vienmēr vieni un tie paši kaut kādu kulmināciju atkārtojumi vai, varbūt, stiprāki Pasaules Mātes Stari. Uz Zemes jau 
sākās Pasaules Mātes Ēra. Un jūs varat iebilst Krajonam, sakot, ka Pasaules Māte pastāvīgi ar mums. Jums būs taisnība, 
mani Eņģeļi. Es runāju par to, ka vienmēr jūsu kalendārā ir kaut kādi īpaši punkti, bet precīzāk - jūsu daudzdimensionālajā 
dzīvē, kad Pasaules Māte sūta sevišķus Starus, tas nozīmē - sevišķās enerģijas, speciālas programmas priekš jūsu 
planetārās attīstības. Un šodien plūst enerģijas priekš šīs jaunās, tik ļoti svarīgas priekš planētas, Uguns saņemšanai. 
Šodien Pasaules Māte dod polipasaules enerģijas - tas arī ļoti svarīgi. Viņa šodien dod sevišķas programmas, kas jūsu 
planētas ass nolieci novedīs pie plūstošām izmaiņām. Jā, bija uz Zemes laiki, kad jūsu planētas zemes ass līkne mainījās 
pietiekami strauji priekš zemiešiem. Taču tagad neviens nav ieinteresēts, lai nolieces izmaiņas novestu pie planetārām 
katastrofām. Tādēļ zemes ass nolieci Zeme mainīs ļoti lēni, plūstoši, tik ļoti komforti, lai varētu visas dzīvības formas 
adaptēties. Un šajās dienās uz Zemi nāk enerģijas un programmas priekš kārtējās zemes ass nolieces korekcijas. 
Mani dāgie! Pasaules Māte strādā caur jums, viņa strādā caur tām, kuras jūs saucat Dieva Mātes, Dievmātes, Svētās 
Jaunavas visu reliģiju, visu laiku. Tie - visspēcīgākie Pasaules Mātes Stari! Jums pazīstams vārds Urusvati. Viņa ir tās 
telpas sargātāja, kurā mēs strādājam. Un tas - spēcīgs Pasaules Mātes Stars uz jūsu planētas. Un tagad Urusvati, kā 
nekad, kopā ar mums. Urusvati palīdzēja jums pieņemt jauno Uguni. Viņa priecājas, ka kādreiz no Latvija, no Rīgas, sākās 
Mācības par Uguni - "Agni-Jogas" izplatīšanās. Viņa priecājas, ka šeit mēs, internacionāla Gaismas Darbinieku grupa, 
sākam Uguns Ēru uz mūsu planētas. Viņa atbalsta Pasaules Mātes Satrus un tagad raida Starus jūsu katra sirdī. 
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Paskataties atkal savās Sakrālājās Sirdīs. Jūs tur ieraudzīsiet daudz sieviešu seju. Iespējams, viņas maina viena otru, viņas  
uzpeld un aizpeld. Un viņas ne obligāti svētās, tās - sievietes, kuras savu dzīvi velta kalpošanai mieram; tie - paraugi 
žēlsirdībai, mīlestībai, tās - Pasaules Mātes sūtnes. Un Kosmiskās Ugunis - arī Pasaules Mātes sūtņi. Ievērojiet, Pasaules 
Mātes Ēra jau rit, kaut arī tikai nesen tā sākās. Un viens no šīs ēras fragmentiem ir Uguns Ēra. Tas nav nejauš i, mani 
dārgie, un šodien mēs ar jums, kā nekad, savienojam Pasaules Mātes enerģijas un Kosmisko Uguņu enerģijas, atnākušas 
īstenot jūsu planētas Augšupcelšanu, un, tātad, katru no jums. Magnētiskā Līdzsvara Uguns, nostiptinot Augšupcelšanas 
Uguņu Ģimeni, strādās kopā ar viņām daudzos Augšupcelšanas jautājumos. Tagad, saņemot Pasaules Mātes svētību, bet 
svētību saņem viss Vispasaules Augšupcelšanas Uguņu Templis uzreiz, izkārtosies jaunas iespējas priekš Augšupcelšanas, 
plūstošai augšupcelšanai, komfortablai, tanī skaitā - augšupcelšanai ar fiziskiem ķermeņiem, par ko sapņo daudzi Gaismas 
Darbinieki. Mēs jums jau iepriekš sakām par jūsu iespējām, taču šī attēla, šī ceļa puzles, saliekas/sakārtojas pakāpeniski. 
Tas tiek dots ne nejauši priekš tā, lai jūs soli pa solim, nesteidzoties, apgūtu jaunos, priekš jums, procesus. Un visi tie - 
planetāri procesi, viss tas - ieguldījums kopzemes evolūcijā. Un jums jāzin, ka mēs ar jums - planētas Zeme evlūcijas 
priekšējās rindās. 
Paskataties tagad uz Zemi mūsu Gaismas Kristālā. 
 
< Mātes mīlestībā apmīļota, 
Rasas pērļu apmazgāta, 
Uzplauka priecīgā smaidā 
Sārtvaidze Māte Zeme. 
<< Vai gan nepriecāties viņai gaišos svētkos, 
Kosmiskām Ugunīm izrotātos? 
Sūtīja saviem brāļiem un māsām 
Sava varenuma Starus. 
< Visa Saules pasaule gavilē, māsai dāvājot 
Uguns salūtu, feierverku! Robežas noslaukot, 
Pasaules Mātes Mīlestība uzliesmoja. 
Viņa parādījās un svētīja 
<< Zemes Ugunīgo pārveidošanos. 
Atnāca Viņas vēstneši - Kosmiskās Ugunis! 
Tās Ugunis, kas Augšupcelšanu rada. 
Attīra visus plānus, dod atvieglojumu. 
Atgiezīs Vienotību, svētkus Mīlestībai, 
Savienos vienībā Pasaules izjauktās. 
< No sejas skaidrās aizsegu atmetot, 
Zemi ar Dievišķu skatu apņēma. 
Dāvina zemiešiem no Sirds Diženās 
Labuvēstošus Starus. Meita sārtvaidze 
<< Iemirdzējās Pasaules Mātes Zīmē! 
Viņu Sirdī pieņēma - bērniem dāvināja 
Un mēs atkal uz planētas augšāmceļam 
Pasaules Mātes Ēru, kur valda Mīlestība! 
 
Mani dārgie Eņģeļi! Es no jums atvados uz pavisam neilgu laiku. Mūs gaida atkal, brīnišķīgs darbs. Mēs pabeigsim 2015-tā 
gada starta pozīcijs ar jaunas Uguns pieņemšanu. Bet šodien es jums pateicos par brīnišķīgo darbu. Par to, ka jūs Zemei, 
cilvēcei un visām dzīvības formām uzdāvinājāt jaunu Kosmisko Uguni. Tā svarīga priekš kopējās planetārās 
Augšupcelšanas un jūsu planētas atdzimšanas; svarīga priekš jums, kā cilvēkiem, savas Dievišķās būtības atgiešanai. Es 
katrā no jums atpazīstu to Eņģeli, kurš atnāca uz Zemi lielo evolūcijas programmu īstenošanas dēļ. Un tas patiesi tā, mani 
dārgie. Es laimīgs esmu, ka ir iespēja ar jums kopā radīt. 
Es jūs bezgalīgi mīlu... 
jūsu Krajons. 

 

2. NATĀLIJA MIRONOVA, JŪLIJA SKURIHINA. KOLEKTĪVĀS APZIŅAS REŽĢA 
SAGATAVOŠANA 

<< --- Nav latviskots 

 

3. KRISTĀLS AKĀDIJA. OSĪRISA ATGRIEZŠANĀS. RADĀM TĪRAS APZIŅAS 
MENTĀLO ĶERMENI 

Kristāls AKĀDIJA 
caur Sergeju Kanaševski 
 
Projekts "Augšupcelšana": Lemūriešu Kristālu aktivācija 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 6(24) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 26.02. 2016.  
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Sveicināti, mani dārgie... AKĀDIJIEŠI. Tagad es griežos ne tikai pie tiem Glabātājiem, kuri tieši sadarbojas ar mani, 
kā Kristālisku Gaismas Būtni. AKĀDIJA - tā uz kādu laiku saucās planēta Gaija, jūsu Zeme. Tas bija tajā ērā, kas 
bija tiešs priekštecis Lemūriešu civilizācijas dzimšanai. Pirms jūsu pasaulē atnāca lemūrieši, tā izbaudīja... pralaijas 
stāvokli. Zeme ceturtajā dimensijā gluži kā gulēja trīs tūkstošus gadu garumā. Tomēr dzīve aktīvi mutuļoja piektās 
dimensijas iekšplanētas pasaulēs. No turienes aktīvi uz Zemes ceturtās dimensijas virspusi pienāca 
energoinformatīvās plūsmas, noteicošas četrdimensiju cilvēces un citu dzīvības formu, nākošo/turpmāko evolūciju. 
Tieši tad Sīriusa civilizācijas lielā, lielā daudzumā ieradušās šurp, nosauca planētu "AKĀDIJA" - IEKŠĒJĀS 
PASAULES PLANĒTA, ĀRĒJI GUĻOŠĀS PLANĒTAS... 
JŪS VISI, Lielās Centrālās Saules Eņģeļi, atnācāt no iekšējām pasaulēm uz ārējām. - priekš tā, lai tās attīstītu un radītu šeit 
jaunu dzīvi. Vārds "Akādija" nozīmē ciešu iekšējo un ārējo mijiedarbību, aktīvu energoinformatīvo apmaiņu starp iekšējo un 
ārējo. Šī mijiedarbība izpaužas tagad, daļēji, kā parādība, kuru jūs nosaucāt polipasaule. Polipasaule - tā, tanī skaitā, 
saistība/sakars starp iekšējo un ārējo. 
Visu manu māsu un brāļu vārdā - Galaktisko Kristālisko Gaismas Būtņu, kurus jūs nosaucāt Lemūriešu kristāli, apsveicu jūs 
ar planetāra mēroga svarīgu notikumu - Augšupcelšanas Uguņu Vispasaules Tempļa izveidošanu. Šīs struktūras dzimšana 
planētas energoinformatīvā lidojumā, ļaus mums līdzsadarboties jaunā līmenī, ļaus izpildīt tos plānus, kuru realizāciju uzsākt 
agrāk mēs nevarējām. Tanī skaitā, mēs saņemam iespēju aktīvi apvienot ārējo un iekšējo. 
Viens no maniem uzdevumiem - radīt priekš cilvēkiem jaunus mentālos ķermeņus, bez kuriem neiespējama tālāka cilvēces 
apziņas evolūcija četrdimensionalitātē. Bez tam, šie ķermeņi jums palīdzēs pilnvērtīgi dzīvot piektajā dimensijā, jau pēc šīs 
dotās evolūcijas beigām. Man zināms, ka Galaktiskais Kristus Melhisedeks tagad jums palīdz radīt polipasaules ķermeņus. 
Kādiem no jums jau radīti polipasaules ķermeņi: fiziskais, astrālais, mentālais, ēteriskais un ugunīgais. Vēl vairāk, jūs tos 
apvienojāt vienotā ģenētiskā struktūrā, veidojot četru sfēru struktūru.* 
--------- 
* Par to sīkāk var izlasīt Žurnālā "Mirovoi čenneling: Nr 3(21), 5(23) 2015. g. GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS. 
"DIEVIŠĶĀS EVOLŪCIJAS LABORATORIJA". Latviskojums 
lasāms:http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskas_evolucijas_laboratorija/2015-11-25-1655 
--------- 
Ģenētiskā Polipasaules struktūra, radīta no fiziskās, astrāli-mentālās, ugunīgās un ēteriskās matērijas vienotības, ļaus 
cilvēkiem radīt JAUNU MENTĀLO ĶERMENI, kāda viņiem agrāk nebija. Par kādu ķermeni runa? Kādu priekšstatu tas 
sniedz? Priekš kam cilvēkam tagadējā evolūcijas etapā nepieciešams? 
Pirmkārt, nepieciešams saprast: runa ir par augstākās kārtības mentālo ķermeni. Nosacīti to var saukt, augstākās apziņas 
nesējs, vai IEKŠĒJĀS, SAKRĀLĀS apziņas. Baz šaubām, cilvēkiem arī agrāk eksistēja smalkie ķermeņi, kas bija augstāko 
pasauļu apziņas nesēji. Vispirms, tādiem ķermeņiem apveltīti bija lejupejošā atzara pārstāvji - tie, kuri atnāca ceturtajā 
dimensijā no augstākām dimensijām. Taču pat visaugstāko pasauļu pārstāvjiem nebija mentālā ķermeņa, kas varēja labi 
pārvadīt energoinformāciju kā "no augšas lejup", tā arī "apakšas augšup". Daudzi lejupejošā atzara pārstāvji, ieradušies 
ceturtajā dimensijā, savas misijas izpildīšanai, varēja labi pieņemt informāciju un enerģijas no augstākām pasaulēm. Tomēr 
nodot energoinformāciju viņiem izdevās ievērojami sliktāk. Tādēļ nereti gadījās pārrāvumi {сбои ?} energoinformācijas 
apmaiņā. Vienkāršs piemērs. Vienam telefona sakaru abonentam brīnišķīgs jauns telefons ar spēcīgu, kvalitatīvu signālu, 
otram - vecs telefons, vājus signālus devošs. Pēdējais dzird, ko viņam saka, par cik no jauna telefona pienāk spēcīgi signāli. 
Taču, kad viņš atbild, viņa sarunu biedrs, otrā komunikatīvās līnijas galā dzird ne katru viņa vārdu, sakari pārtrūkst. Šeit 
secinājums - nepareizas izpratnes, nesaskaņoti darbi. 
"Vecs telefons" - tas vispirms, vecie četrdimensiju ķermeņi, kas ilgu laiku nebija apveltīti ar polipasauli, spēju labi saistīt 
ārējo un iekšējo. Piektā dimensija priekš jums - iekšējā. Ceturtā dimensija priekš piektās dimensijas iemītniekiem - ārējā. 
Priekš jums ārējā ir trešā dimensija. 
Jaunais materiālais ķermenis nodrošinās ārējo un iekšējo energoinformatīvo sakaru jaunu līmeni. Priekš jums tagad, 
vispirms, svarīgi sakari ar iekšējo, piekto dimensiju. Jaunajā mentālajā ķermenī jau nokārtoti cieši sakari starp dažādiem 
ceturtās un piektās dimensijas, dažādiem matērijas veidiem. Un šie sakari dibināti uz ģenētisko struktūru eksistēšanas 
pamata, kur izveidota fiziskās, astrāli-mentālās ugunīgās un ēteriskās matērijas polipasaule. Šajā struktūrā, kā jūs zinat, 
dzīvo HEBA SĒKLA, AFRODĪTES SĒKLA, MERKURIJA SĒKLA, PROMETEJA SĒKLA UN EOLA SĒKLA. 

 
Zīmējums Nr 1. Polipasaules ģenētiskā struktūra, kurā apvienotas fiziskā, astrāli-mentālā, ugunīgā un ēteriskā matērijas. 
Sarkanajā sfērā - Heba Sēkla (fiziskā matērija), oranžajā sfērā - Afrodītes Sēkla un Merkūrija Sēkla (astrāli-mentālā 
matērija), dzeltenajā sfērā - Prometeja Sēkla (ugunīgā matērija), zaļajā sfērā - Eola Sēkla (ēteriskā matērija). 
KUR apvienoto ģenētisko sēklu principiālais jaunums? Ne tikai tas, ka šeit apvienojas piecdimensionalitāte un 
četrdimensionalitāte. Caur Kosmiskās Uguns sfēru, caur Prometeja Sēklu, jūsu ģenētikā tiek ienestas jaunas evolucionāras 
programmas, kuras agrāk vienkārši nevarēja būt. Un formējas jauns polipasaules ēters ar jaunām īpašībām. Caur šo ēteri 

http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskas_evolucijas_laboratorija/2015-11-25-1655
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iespējams mijiedarboties ar tiem pašiem jaunajiem mentālajiem ķermeņiem, par kuriem tagad stāstu. Pievērsiet uzmanību, 
ka jaunais ķermenis sastāv tieši no tīras mentālās matērijas. Tā nav saistīta ar jūsu astrālo matēriju, kas ir parastu cilvēcisko 
jūtu nesējs, tanī skaitā - zemisku, negatīvu. Augstākās kārtības mentālā metērija, kas formē jūsu jauno ķermeni, nav saistīta 
ar zemes jūtām. Tā - tīra Apziņa, kurā dzīvo tikai Mīlestība, kā Visuma dzīvībradošais spēks. Tādēļ augstākā mentālā 
matērija kvalitatīvi atšķiras no jūsu mentālās matērijas, saistītas ar zemes jūtām. 
Un tātad, jūsu jauno mentālo ķermeni var nosaukt par augstākās apziņas nesēju, kas nav saistīts ar zemes jūtām, bet 
saistīts tikai ar Mīlestību kā visuma dzīvībradošo spēku. Mums ar jums derīgi zināt par to sīkāk un domās sākt tā radīšanas 
un attīstības procesu. Jaunajam mentālajam ķermenim piemīt PĀRFORMĒŠANĀS īpatnība, jūsu astrāli-mentālās matērijas 
un fiziskās matērijas transformēšana. Ko tas nozīmē īstenībā? Jauno ķermeni var nosaukt par jaunās apziņas Dievišķo 
Avotu. Šis energoinformācijas avots iesākumā maina jūsu astrālos un mentālos ķermeņus, bet pēc tam - jūsu fizisko 
ķermeni. Turklāt, tagad es runāju ne tikai par atsevišķu cilvēku, bet par cilvēci vispār. Tādēļ, ka jaunajam mentālajam 
ķermenim ir kolektīvais pamats. Tas darbojas kā energoinformatīvais lauks, kas ietekmē apkārtni tagadnē un nākotnē. 
Izpaudies jūsu pasaulē, tas caur atsevišķu cilvēku pāries uz daudziem citiem cilvēkiem. Bet, bez tam, izpaudies cilvēka 
Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā, strādās, radīs tur arī tad, kad viņš dzīvos piektajā dimensijā. Iemiesojies 
nākošreiz, jūs būsiet tūliņ apveltīts ar jauno mentālo ķermeni, kas nodibinās ciešus sakarus ar augstākām pasaulēm. Un 
jums nākošajā iemiesojumā nebūs jānodarbojas ar kaut kādām gaismas praksēm savu sakaru stiprināšanā ar augstākām 
pasaulēm, priekš "trešās acs" atvēršanas, gaišredzības u.t.j. 
UN, LŪK, kas vēl svarīgi. Piektajā dimensijā jaunais mentālais ķermenis palīdzēs jums sazināties ar tiem, kuri dzīvo ceturtās 
dimensijas pasaulē. Piemēram, pēc pārejas jūs varat sazināties ar tiem radiniekiem, draugiem, kuri palika četrdimensiju 
pasaulē vai nodibināt sakarus ar jauniem, līdz tam nezināmiem jums cilvēkiem - priekš kopīgas jaunrades, priekš vienu vai 
citu evolucionāro uzdevumu, gaismas darbu izpildīšanas. Ticiet, iespēja saistīties ar ceturtās dimensijas iedzīvotājiem bez 
speciālām pielāgošanām - svarīga iespēja/spēja, kas augsti vērtējas piektajā dimensijā. Tā tagad jūs varat ieslēgt datoru vai 
ņemt rokās telefonu un pazvanīt vienam vai citam jūsu pasaules iedzīvotājam, dzīvojošam tālu no jums. No piektās 
dimensijas to izdarīt nedaudz grūtāk (AKĀDIJAS SMAIDS). 
JŪSU jaunais mentālais ķermenis būs cieši saistīts ar polipasaules struktūru no četrām sfērām. Vēl vairāk, priekš sakariem 
ar šo struktūru, tā veidos piekto... nē, ne sfēru - bet piekto sastāvdaļu, kas "iekārtojas", ieplūst piec-četrdimensijas ēterā. 
Mēs izmantosim shēmu, ar kuru jūs jau pazīstami (skat. zīm. 1) - priekš tā, lai energoinformatīvi mums būtu vieglāk strādāt. 
UN TĀTAD, zaļās sfēras centrā - tas īpašs polipasaules ēteris. Eola Sēkla, rozā sfēra, no kuras iziet trīs stari. Katrs stars 
attēlo ētera sakaru ar vienu no matērijas veidiem. Sarkanais stars - sakaru ar fizisko matēriju, oranžais stars - ar astrāli-
mentālo matēriju, dzeltenais stars - sakaru ar ugunīgo matēriju. Pati rozā sfēra - visu matērijas veidu, visu 
energoinformācijas veidu apvienošana, sajaukšana. Ko šeit nepieciešams izdarīt vispirms? Mums jārada brīnišķīgs sakaru 
Kanāls starp ārējo un iekšējo, starp ceturto un piekto dimensijām. Priekš tā mums eksistē burvīgs instruments, jums jau labi 
zināms. Tas - Nulles Punkts-20 (NP-20). Tas unikāls Garīgs instruments priekš energoinformatīvajiem sakariem, starp ārējo 
un iekšējo. Katrā no trim Eola Sēklām mēs ievietosim NT-20 [HT-20]. (Zīm. Nr 2). 

 
Zīmējums Nr 2. Trīs Nulles Punkti-20 trijos Eola sēklas staros. 
Tagad mūsu struktūrā sāksies kvalitatīva energoinformācijas apmaiņa starp piecdimensionālo matēriju un četrdimensionālo 
matēriju. Pie tam, eneroinformatīvā apmaiņā dalību ņems: fiziskā matērija, astrāli-mentālā matērija un ugunīgā matērija. Par 
cik mēs radām MENTĀLO ĶERMENI shēmas centrā, attēlojošas Eola Sēklas struktūru, rozā sfēras centrā, ievietosim 
Merkurija Sēklu - sešu energoinformatīvo membrānu lēcu veidā. Tas kļūs mentālās polipasaules matērijas avots. Tikai 
šoreiz, membrānas lēcu-pusmēness veidā, krāsosim violetā krāsā. Šīs membrānas spējīgas nodot daudz augstākas 
vibrācijas (Zīm. Nr 3) 
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Zīmējums Nr 3. Merkurija Sēkla, Eola sēklas centrā. 
Tālāk mūsu uzdevums, nodibināt sakaru ar tīrās Dievišķās Apziņas Avotu, balstītu uz Mīlestību. Mums nepieciešama 
mentalitāte, atbrīvota no negatīvām zemes jūtām. Tāda ir jūsu Augstākiem "Es". Jūs pieskaraties šai apziņai, kad sazinaties 
ar Augstākiem "Es" ar saviem Garīgiem Aizbildņiem un Skolotājiem. Jums ir pat iespēja izmantot tādu apziņu. Taču svarīgi 
saprast, ka jūsu pašu iekšienē, pagaidām, tāda Dievišķās Apziņas avota nav, tādēļ, ka jūsu mentalitāte cieši saistīta ar 
astrālo četrdimensionalitāti. Jūs tagad spējīgi lidināties augstajās pasaulēs, izjust visbrīnišķīgākās jūtas, augstu Mīlestību, 
bet pēc tam... Pēc tam jūs atgriežaties četrdimensionalitātē, ikdienas dzīvē, savos nepilnīgajos fiziskajos ķermeņos. Un atkal 
sākat izjust ne visaugstākās zemes jūtas - piemēram: satraukumu, neapmierinātību, aizvainojumu... un tas ietekmē jūsu 
apziņu. Jūs no jauna "krītat no debesīm uz zemes". Jaunais mentālais ķermenis, kuru mēs tagad radam, un, kas cilvēkiem 
sāks aktīvi attīstīties turpmākajās desmitgadēs, ļaus cilvēka apziņai vienmēr palikt AUGSTAI. Bet ar augstas apziņas 
palīdzību cilvēks varēs iespaidot zemes jūtas. Augstas Apziņas centrā dzīvo Mīlestība. Tieši viņa spējīga saknē izmainīt 
četrdimensionālā cilvēka jūtas un domas. 
KĀ jūs zemes plānā attēlojat Mīlestību? Visbiežāk cilvēki zīmē sirdi. Vai izmanto gatavu uzzīmētu sirds simbolu. Protams, 
tas it nemaz nav līdzīgs jūsu fiziskajai sirdij. Taču jūs pieradāt priekš sirds apzīmēšanas izmantot tieši šo simbolu. Nejauši? 
Nē, protams. Nejaušības nav. Galarezultātā viss izkārtojas likumsakarībā, kuru var ieraudzīt, ja izmaina notikumu uztveres 
mērogus. Jūsu astrāli-mentālais lauks noteiktā vibrāciju frekvencē ļoti līdzīgs sirds simbolam. Taču jūsu sirds simbols - 
duāls. To bez grūtībām var sadalīt uz vertikālās līnijas divām daļām. Pati jūsu fiziskā sirds, sastāvoša, daļēji, no divām 
priekšsirdīm {предсердий ?}, arī duāla. Tādēļ, ka tā arī bija paredzēta priekš duālā cilvēka, duālajā pasaulē. Tagad jūs 
aktīvi pārejat no dualitātes trialitātē. Jūs atgriežat Dievišķo Triādu, no kuras šķīrāties, iegremdējoties Dualitātes 
Eksperimentā. Tādēļ gluži vietā mums ar jums... izmainīt priekš jums pierasto sirds simbolu un padarīt to TRIĀLU. Kā mēs 
to izdarīsim? Vispirms izveidosim trīs gaišzilus energoinformatīvos, trīs lēcu veidā, membrānus. Tie novietoti horizontāli, 
savstarpēji saskaras. Bet tālāk... vienkārši piezīmējam sirds kontūras. Tā mēs dabūjam TRIĀLĀS SIRDS shēmu , kas 
spējīga vadīt daudz augstākas enerģijas.Taču lai mums sanāktu ne vienkārši zīmējums, bet shēma smalkajā plānā reāli 
eksistējošas struktūras, mēs, mūsu triālās sirds apakšējā punktā, ievietosim zaļu spirāli, kas triālo sirdi saista ar Augstāko 
Apziņu. Spirālei - 13 vijumi. Taču uz mums radāmā simbola zīmējuma, mēs atveidosim tikai trīs spirāles vījumus, 
eksistējošus piecdimensionālā līmenī. Tādēļ, ka pārējie energoinformatīvie spirāles vijumi eksistē augstākās dimensijās. 
Īstenībā, šīs spirāles iekārtojums diezgan sarežģīts. Mums tagad svarīgi zināt, ka tā eksistē reāli un jūs aicināti to izpaust 
savā jaunajā mentālajā ķermenī - kā triālās sirds daļu. Lemūrijas laikos jūs zinājāt, gan par triālās sirds eksistēšanu, gan par 
spirāles eksistēšanu viņas iekšienē. Šo sirds spirāli jūs nosaucāt Melhisedeka Pavediens, bet pašu triālo sirdi saucāt 
KRISTUS SIRDS. 

 
Zīmējums Nr 4. Triālā sirds. 
Šī triālā sirds ir manas RA-STRUKTŪRAS pamats, saulainās struktūras. Melhisedeka Pavediens, Kristus Sirds - tas mans 
kristāliskais pamats, caur kuru sāk pienākt jaunās evolucionārās programmas priekš cilvēces pārejas no viena apziņas 
līmeņa uz citu. Jauais apziņas līmenis, balstīts uz Mīlestību un neatkarīgs no cilvēka zemes jūtām. Šī - cilvēka kā 
Kosmiskas Gaismas Būtnes iekšējā apziņa, saistīta ar Zemes Iekšējo Centrālo Sauli, Visuma, Galaktikas Saules Sistēmu... 
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Jūsu leksikā ir tāds vārds - "KRISTUSAPZIŅA". Tā parādījās salīdzinoši nesen, taču tā - ļoti apjomīgs un energoinformatīvi 
piesātināts vārds. Vārds "Kristus" daudziem cilvēkiem asociējas,vispirms, ar vārdu "MĪLESTĪBA". Tādēļ KRISTUSAPZIŅA - 
TĀ MĪLESTĪBA-APZIŅA, TĀ - MĪLESTĪBAS APZIŅA. Jums tagad jāzina, jāsajūt ar sirdi, ka VISUMA MĪLESTĪBA APZINĪGA. 
BET DIEVIŠĶĀ APZIŅA IR APZINĀTA MĪLESTĪBA. Mīlestība un Dievišķā apziņa viena no otras neatdalāmas. Lūk, kādēļ 
mēs runājam par mentālā ķermeņa radīšanu, bet attēlojam jūsu shēmā SIRDI, kā mīlestības simbolu. 
TAČU triālās sirds simbols vēl nav pilnībā mūsu radīts. Ne pilnībā radīts mans RA-SIMBOLS. Mēs runājam par sakariem ar 
piekto dimensiju, bet mūsu sirdī... darbojas PIECI MEMBRĀNI. Trīs augšējie triālās sirds membrāni strādā ar trīs matērijas 
veidiem - fizisko, astrāli-mentālo un ugunīgo. Tagad mums stāv priekšā izveidot vēl divus membrānus kuri aktīvi radīs ar tīru 
piektās dimensijas mentālo matēriju un piektās dimensijas Mīlestības enerģiju kā Dievišķu Avotu, kurš sākumu ņem 
augstākās pasaulēs, Lielajā Centrālajā Saulē. Šie membrāni, kurus mēs iekrāsosim violetā krāsā savstarpēji apvienoti un 
veido Kristus monogrammu. Nu tad, saudzīgi, ļoti maigi, ievietosim šo Monogrammu mūsu triālās sirds centrā. Tā arī 
veidosim manu RA-SIMBOLU, kuru jūs Lemūrijas laikā nosaucāt "KRISTUS SIRDS". 

 
Zīmējums Nr 5. "KRISTUS SIRDS". Akādijas kristāla Ra-simbols, kas ir pamats priekš cilvēka jaunā mentālā ķermeņa. 
MANI DĀRGIE! Mīļotās māsas un brāļi! Aicinu jūs aktivizēt "KRISTUS SIRDI" manā RA-STRUKTŪRĀ un vienlaicīgi - savās 
Sakrālās Sirdīs. Sūtiet Mīlestības enerģijas trim membrāniem... Sajūtiet, kā sākas enerģētiskā kustība pa jūsu fizisko 
ķermeni, pa astrāli-mentālo ķermeni. Sajūtiet kustību jūsu UGUNĪGAJĀ ķermenī... Sūtiet enerģiju Melhisedeka Pavedienā - 
daudzdimensionālajā Spirālē, kura jūs apvieno ar Augstāko Pasauļu tīro Apziņu, atver jūsu iekšienē DIEVIŠĶĀS APZIŅAS 
DAUDZDIMENSIONALITĀTI. Sūtiet mīlestības enerģiju diviem membrāniem Kristus Monogrammas formā... Tas, kurš gāja 
pa Zemi, Zivju Ēras rītausmā modinot cilvēku apziņu jaunai dzīvei, tagad jaunā līmenī atdzīvinās arī jūsu SIRDS APZIŅĀ, lai 
atklātu jums ceļu jau Jaunā Ērā - Ūdensvīra Ērā. Vērojiet kā Kristus simbols atdzīvojas... Aktivizējas viņa krāsas, viņa 
enerģijas. Un sajūtiet, kā KRISTUS SIRDS izpaužas ne tikai saules pinuma apvidū, bet arī - galvas apvidū. 
NEsteidzaties... Dodiet laiku, lai KRISTUS SIRDS pilnībā izpaužas jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā... Sajūtiet, 
ka jūs sākāt it kā paplašināties, augt/izaugt uz visām pusēm. Bet pēc tam sāksies sažņaugšanās process, iedziļināšanās, 
iekšķīgi, process... Lūk, un tikai tad sākam mūsu darbu. Ievietojam "Kristus Sirds" simbolu zaļās sfēras iekšienē, starp Eola 
stariem. Zaļajā sfērā radam ŠĪ SIMBOLA ētera TRĪS FRAKTĀLUS (Zīm. Nr 6.) 

 
Zīmējums Nr 6. "Kristus Sirds" ētera matērijas sfēras iekšienē, kopā ar "Eola Sēkla" simbolu. 
TAGAD mums - ēteriskā sfēra, kuras iekšienē Eola Sēkla bagātināta ar Nulles Punktu-20, un trīs "Kristus Sirds" struktūrām. 
Šī ētera sfēra ir tā bāze, fundaments, kur mēs radīsim jauno mentālo ķermeni. Tas - ģētiskais pamats priekš mūsu jaunā 
mentālā ķermeņa. Taču, lai ķermenis lielākā mērā izpaustos mūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā, mums 
nepeciešams nodrošināt tā jaunradi ar augstākajām Kosmiskās Uguns formām. Tā Kosmiskā Uguns, kas tagad dzīvo jūsu 
ģenētiskās struktūrās, nes ierobežotas Uguns zīmogu, Dualitātes ēras uguni. Polipasaules ugunīgais ķermenis, kas tagad 
dzimst/rodas jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā, ir veco ugunīgo struktūru funkcionēšanas ierobežots. Jaunais 
mentālais ķermenis saņems jaunās kosmiskās Uguns augstākās kārtības energoinforāmāciju. 
Es jūs tagad uzaicinu iegremdēties rozā sfērā - "Eola Sēklas": simbola centrā. Mēs šeit jau ievietojām Merkurija Sēklu, (zīm. 
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3) ar violetiem membrāniem-pusmēnešiem. Taču arī šī "Merkurija Sēkla" pagaidām nes aizejošās ēras ierobežoto 
energoinformāciju. Vispirms, pie jau esošām sešām membrānām, mēs pievienosim vēl sešas violetās membrānas lēcu-
pusmēnešu veidā, kā tas norādīts zīmējumā. Tagad mums Merkurija Sēkla sastāvēs no 12 membrānām, kuru iekšienē - 
Dievišķās ApZiņas Portāli (Zīm. Nr.7.). 

 
Zīmējums Nr 7. Merkurija Sēkla no 12-mit membrānām rozā sfēras iekšienē. 
JAUNIE membrāni ievērojami uzlabos ceturtās un piektās dimensiju matērijas energoinformatīvo apmaiņu. 
Energoinformācija būs labi pārvadīta abos virzienos. Tas nozīmē, ka abi sakaru "abonenti" - gan ceturtās, gan piektās 
dimensijas - saņems "jaunus telefona modeļus" (AKĀDIJAS SMAIDS). Taču, īstenībā, runa ir ne tikai par saziņas 
uzlabošanu starp ceturtās un piektās dimensiju pārstāvjiem. Es jums paziņoju par energoinformatīvās apmaiņas procesu, 
ģenētiskās apmaiņas procesu, kā arī par jaunās ģenētikas veidošanu - UGUNĪGI-MENTĀLĀS AUGSTĀKĀS KĀRTĪBAS 
ĢENĒTIKU. Kādēļ priekš mentalitātes nepieciešama Kosmiskā Uguns? Caur jauno mentālo ķermeni būs daļēji īstenots 
cilvēka jaunais energoinformatīvās apgādes process. Viņa saprātīga, apzinīga darbība saņems jaunus enegoavotus. 
Kosmiskā Uguns ļaus harmoniski mijiedarboties jaunajam mentālajam ķermenim ar citiem ķermeņiem un matēriju veidiem. 
Paliekot augstākās kārtības sthija, jaunā Kosmiskā Uguns atnesīs jaunas evolucionārās ģenētikas programmas. Viņa ļaus 
jaunajam mentālajam ķermenim saistīt ne tikai ceturtās un piektās dimensiju matēriju, bet arī pārvilks sakaru savienojuma 
valdziņu uz citām dimensijām. Uguns, dzīvojoša jaunajā mentālajā ķermenī, sāks aktīvi veicināt fiziskās un astrāli-mentālās 
matērijas attīrīšanu un izdziedināšanu. Praksē tas novedīs pie cilvēku fizisko ķermeņu, kā arī - viņa astrāli-mentālo ķermeņu 
atveseļošanas. 
LAI mentalitāte efektīgāk mijiedarbotos ar ugunīgumu, mēs ar jums jaunās Merkurija Sēklas iekšienē ievietosim atjaunoto 
Prometeja Sēklu. Kā mēs pilnveidosim Prometeja Sēklu? Apkārt zīmei "Ж" ["Ž"] izvietosim 32 starus - 16 violetus lielus un 
16 zelta mazākus. Tieši tādi stari mirdz uz Zvaigžņu Vienotības Uguns simbola. Ar šo staru palīdzību mūsu Prometeja Sēkla 
aktīvi sadarbosies ar visiem Uguņu veidiem, kas tagad dzīvo jūsu pasaulē vai uz Zemes parādīsies nākotnē. 
ATJAUNOTĀS, Merkurija Sēkla un Prometeja Sēkla, veido citu manas struktūras daļu, kuras attīstībai programma bija 
ielikta Hiperboreju laikos, mazliet vairāk kā septiņus tūkstošus gadu atpakaļ. Un abas Sēklas kopā veido struktūru, kuru mēs 
ar jums pagātnē nosaucām "UGUNĪGĀ OSIRISA SĒKLA". 

 
Zīmējums Nr 8. "Ugunīgā Osīrisa Sēkla". 
Ugunīgā Osīrisa Sēkla izaug jūsu ģenētiskajā struktūrā ne tikai apvienojot un attīstot fizisko, astrāli-mentālo, ugunīgo un 
ēterisko matēriju. Tā atver ceļu jaunai mentalitātei, radot jaunu piecdimensiju ģenētiku. Ugunīgā Osīrisa Augstākā Sēkla 
apvienojas ar daudzdimensionālajām Eola, Prometeja, Merkurija, Afrodītes un Heba Sēklām. Veidojas vienotība no sešām 
daudzdimensionālām sēklām, kas tiešām jūs padarīs par sešspārnotiem Serafimiem. Serafims - nozīmē "ugunīgs, 
kvēlojošs". Sešspārnotais - tādēļ, ka katra sēkla ir jūsu augšupcelšanas un jūsu Dievišķās pārveidošanas 
daudzdimensionāls spārns. Lūk, kādēļ pilns mūsu hiperborejiskais simbols ietver visu sešu sēklu attēlojumu. Un tas tiešām 
saucas "Sešspārnu Serafims". 
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Zīmējums Nr 9. Simbols "Sešspārnu Serafims". Ģenētiskās struktūras tēls, kurā apvienotas daudzdimensionālās sēklas: 
Heba, Afrodītes, Merkurija, Prometeja, Eola un Ugunīgā Osīrisa. Ģenētiskā struktūra apgaismota ar īpašu kristālisku centru - 
"Kristus Sirds". 
Mani mīļotie brāļi un māsas! Tagad piedāvāju jums veikt ceļojumu uz to telpas-laika punktu, kur mēs ar jums jau aktīvi 
sadarbojāmies. Telpiski mēs pārcelsimies Baikāla ezera austrumu daļā. Hiperborejas laikos, 7352 gadus atpakaļ, šeit bija 
izveidots liels tempļu komplekss, veltīts Osirisam. Daži no jums, ņemoši dalību projektā "Augšupcelšana", bija iemiesoti 
toreiz un ņēma aktīvu dalību mūsu - Galaktisko Kristālisko Gaismas Būtņu pārprogrammēšanā. 25 gadus pēc Osīrisa 
tempļu kompleksa radīšanas uz viņa tempļu laukuma sapulcējās 252 Priesteri, lai vadītu speciālu kalpošanu, veltītu jaunu 
evolucionāru programmu ielikšanai. Tieši tad jūsu pasaulē tika ievadītas programmas priekš nākošiem evolucionāriem 
procesiem, kuriem bija jāaktivizējas pēc septiņiem tūkstošiem gadu. Tieši tagad, jūsu laikā, šī aktivācija arī notiek.  
Tagad es aicinu jūs atgriezties Osīrisa Tempļu Kompleksā. Pārvietojieties turp caur manu Sakrālo Sirdi - Akādijas Sirdi. 
Toreiz es uzturēju aktīvu sakaru, apvienojot Baikālu ar plato Naska. Starp Priesteriem, ieradušamies uz ceremoniju, bija ne 
mazums to, kuri vēl agrāk ņēma dalību evolucionāro programmu ielikšanā uz plato Naska. Un sirdīs viņi bija savienojušies 
arī ar mani, Akādiju, un ar sakrālo telpu Naska. 
252 Priesteri izkārtojās uz laukuma, izveidojot centrālo sfēru un sešpadsmit starus: astoņus lielus un astoņus - mazākus pēc 
izmēra. Sākās ilgstoša meditācija... Tagad es jums došu attēlu no putna lidojuma augstuma... Vērojiet, kādas brīnišķīgas 
enerģijas plūst no Gaismas Darbinieku kolektīva - Hiperborejiešu Priesteriem. Skataties kādu pārsteigumu un sajūsmu viņos 
izraisīja parādīšanās uz katra stara nobeiguma... kaut kādas smalkmateriālas Gaismas Būtnes. Vērojiet arī jūs. Uz katra 
lielā stara nobeiguma parādījās brīnišķīga vīrieša tēls, gaišzilā ietērpā. Uz katra mazā stara nobeiguma parādījās brīnišķīgas 
sievietes tēls, rozā ietērpā. Pats Osīriss izpauda savus starus materiālā plānā un daudzi no Priesteriem ieraudzīja to! Daži 
neatturējās no sajūsmas saucieniem! 
Jā, toreiz pats Osīriss savienoja Baikālu ar plato Naska un ienesa šajā pasaulē evolucionārās Programmas, paredzētas 
priekš ārējā un iekšējā apvienošanas, priekš CILVĒKU UGUNĪGĀS MENTALITĀTES attīstības nākotnē. Bet kopā ar 
Osīrisu, nepieciešamās evolucionārās Programmas, nodevu arī Es - Galaktiskā Kristāliskā Gaismas Būtne vārdā AKĀDIJA. 
Aktivizējiet sakaru ar to laiku savās Sirdīs! Pieņemiet Osīrisa un Akādijas programmas! Pieņemiet Sakrālajās Sirdīs jaunu - 
UGUNĪGO MENTALITĀTI. Radām jaunu apziņu - MĪLESTĪBAS APZIŅU... Kristusapziņu! Dodam enerģiju jaunu mentālo 
ķermeņu attīstībai - jaunās apziņas nesējus. 
MANI MĪĻIE! Vai jūs kādreiz par to domājāt, ka OSĪRISS - TAS "O-SĪRIUSS"? Tā - dižena Kolektīvā Gaismas Būtne, 
ieradusies no Sīriusa uz Zemes un sen ņemoša dalību Zemes un cilvēces evolūcijā. Taču "O-Sīriuss" - tas vēl arī liels 
Sīriusa Gaismas Darbinieku kolektīvs, kurš saucas "Sīriusa Gredzens". "O-Sīriuss" - tas "SĪRIUSA GREDZENS". Un tas arī 
- "Sīrius-16". Sīriuss - cilvēces 16-mit civilizāciju-senvecāku {цивтлтизаций-прародительниц ?} sastāvā... 
SĪRIUSS PRIEKŠ CILVĒCES - GARĪGĀ DZIMTENE, TĀDĒĻ, KA VIŅŠ - GALAKTIKAS GARĪGAIS CENTRS, KUR 
DZIMUŠAS DAUDZAS, DAUDZAS MŪSU "PIENA CEĻA" CIVILIZĀCIJAS. TĀDĒĻ, AKTIVIZĒJOT UGUNĪGO 
MENTALITĀTI, AKTIVIZĒJAM SAKARUS AR VISU GARĪGO DZIMTENI. AKTIVIZĒJOT MŪSU UGUNĪGO APZIŅU, MĒS 
PIETUVINĀMIES DIEVIŠĶAI SĀKOTNEI. OSĪRISS UN SĪRIUSS PALĪDZ MUMS SAVĀKT/SALASĪT MŪSU ATSEVIŠĶĀS 
IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS TELPAS DAĻAS. 
MĒS KĻŪSTAM PATIESI DIEVIŠĶI VIENGABALAINI {ЦЕЛОСТНЫМИ ?}. 
JAUNAIS UGUNĪGAIS OSĪRISS ATDZIMST PRIEKŠ JUMS ARĪ JŪSU IEKŠIENĒ. ATDZIMST TĪRAS UGUNĪGĀS 
APZIŅAS AVOTS. 
UN TAS PATIESI TĀ. 
 
Jūsu AKĀDIJA. 
2015.g. 15.-18. oktobris. 
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4. KRISTĀLS LAERTĪDA. SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS ZELTA VĀRDS 

KRISTĀLS LAERTĪDA 
caur Sergeju Kanaševski 
 
Projekts "Augšupcelšana", Lemūriešu Kristālu aktivācija 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" 6(24) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 20.02.2016 
 
Sveicināti, dārgie draugi! Es redzu, jūs noskaņojāties uz nopietnu darbu. Jūs koncentrējāties, esat uzmanīgi. Paldies par 
gatavību sadarboties ar mums - Kristāliskām Būtnēm. Taču, pirms sākam mūsu darbu, gribu jums uzdot vienu ļoti svarīgu 
jautājumu: "Kāpēc apvainoja gaili?" (LAERTĪDAS SMAIDA ENERĢIJA). Par kādu gaili runa? Nu kā tad, kā tad... Atceraties 
ļoti pazīstamu mīklu jautājuma formā: "Kas bija sākumā: vista vai ola?" Bieži šo jautājumu uzdod uzdevuma piemēra lomā, 
kuram nav atrisinājuma. Īstenībā, jebkurš uzdevums atrisināms, ja doti korekti, pareizi izejas dati. Jautājums par vistu un olu 
izteikts nekorekti, ar nepareiziem izejas datiem. Un lieta pat ne tā, ka bez gaiļa olas parādīšanās neiespējama. Ja mēs 
uzdevumā atgādināsim par gaili, vienalga atbildi uz jautājumu nesaņemsim. Un tas skar ne tikai triādi: "vista-gailis-ola". To 
var attiecināt uz jebkuru triādi: "Vīrišķā sākotne-sievišķā sākotne-pēcnācēji". Analoģisku jautājumu var attiecināt arī uz 
cilvēkiem. Kas parādījās no sākuma: sieviete vai bērns? Jo, pirms dzemdēt bērnu, katra sieviete pati radās bērna lomā. 
Un tātad, ja jautājumu aplūkot plašāk, tad mums ir darīšana ar triādi: "Vīrišķais sākums, sievišķais sākums, ģenētiskais 
auglis". Jo ola taču ir nekas cits kā ģenētisks auglis. Cilvēks pirmos deviņus mēnešus arī attīstās ģenētiskā augļa formā. 
Bībele ziņo, ka Dievs vispirms radīja Ādamu, bet no viņa ribas - Ievu. Tas - piemērs tam, kā sākotnēji pareizās, augstās 
mācības izkropļojas informācijas nodošanas gaitā no vienas paaudzes uz nākošo, no vieniem avotiem uz citiem. 
Nevienā triādē nav tā, kas bija iesākumā, bet kas dzima pēc tam. Triāde eksistē telpas-laika režīmā "šeit un tagad". Un 
vīrišķais sākums un sievišķais sākums, ģenētiskais auglis, kā daudzdimensionāli objekti sākotnējā telpas-laikā. Bet svarīgi 
saprast: triādei vai trialitātei ir ne tikai trīs kādi sākumi, bet apveltīti ar TRIĀDES/TRIALITĀTES VIENOTĪBU. Lūk, kādēļ 
TRĪSVIENĪBU pareizāk attēlot ne tik daudz ar "3", cik ar "13". Tas nozīmē: VIENOTĪBA TRĪS vai TRĪS SĀKUMU 
VIENOTĪBA". Sanāk, ka iesākumā eksistēja ne vista, ola un gailis, bet kāds SĀKUMS, kas apvieno šīs trīs sastāvdaļas 
vienā veselumā. Bet, bez tam, katrai triādes sastāvdaļai, savukārt, ir savs TRĪSVIENOTS SĀKUMS, kuru var nosaukt 
TRĪSVIENĪBAS TRĪSVIENĪBA. Ja jautājumu izskatīt jūsu pasaules plakaniskumā, tad, piemēram, vistai TRĪSVIENĪBA 
eksistē viņas tēva, mātes un ģenētiskā augļa (olas) veidā. Taču jums, laikmetīgiem Gaismas Darbiniekiem, nākas saprast, 
ka eksistē trīsvienība smalkajā plānā. Katram bērnam eksistē, piemēram, smalkajā plānā vīrišķais sākums, sievišķais 
sākums un kāds smalkmateriālais ģenētiskais auglis. Varu jums paziņot, ka līdzīga trīsvienība ir katram cilvēciskam bērnam. 
Viņam ir augstākās pasaulēs sievišķā sākotne, vīrišķā sākotne un kāda ģenētiska programma-matrica. Jebkurš ģenētiskais 
auglis apveltīts ar savu smalkmateriālo programmu. 
Un tātad, trīsvienība - tā tieši VIENOTĪBA TRĪS (13), apveltīta vienmēr ar īpašību TRĪSVIENĪBU TRĪSVIENĪBĀ. Matemātiski 
pēdējo izteiksmi var izteikt skaitļos "trīs kubā", bet beigās - ar skaitli "9". Bet "devītniekam" ir sava vienotība. Un, tātad, 
deviņi vienotību mēs varam apzīmēt ar skaitli "19". Vēršu uzmanību: krievu alfabētā šis skaitlis atbilst burtam "C" {latv. va l. 
"S"}. 
Kāda no ģeometriskām figūrām vislabāk attēlo trīsvienības ideju? Piramīda ar trīstūra pamatu. Pamats (1) savienots ar trīs 
šķautnēm (3). Skaitļu izteiksmē piramīda ar trīsstūra pamatni - "13". Ar skaitli "13" apzīmēsim jebkuru trīsvienību. Šim 
skaitlim atbilst burts "Л"/"L". Piramīdas virsotne personificē pašu trīsvienību, kur viss saplūst vienā punktā. Šeit, virsotnē, 
koncentrējas kopumā visa triādes energoinformācija. Par cik jūs strādājiet ar simboliem, attēlojošiem realitāti plaknē, priekš 
mums trīsvienības simbolam kalpo trīsstūris. Un mēs to ņemsim par pamatu priekš to likumsakarību izpratnes ar kurām 
mums šodien stāv priekšā iepazīties. Uz plaknes, zīmējumā jūs varat uzskatāmi redzēt to, kas pašlaik no jums 
segts/nezināms {скрыто ?}. 
Un tātad, trīsstūris - tā mūsu trīsvienība. Bet kas tad ir trīsvienības vienotība? Trīs trīsstūri, apvienoti savstarpēji. Tad 
savienosim trīs vienādmalu trīsstūrus ar virsotnēm un izvietosim tos pa apli - tā, lai starp trīsstūru vertikālām asīm izveidotos 
120 grādu stūris (Zīm. Nr 1). 

 
Zīmējums Nr 1. Trīs apvienotie trīsstūri. Trīsvienības trīsvienība. 
Tādā veidā trīsvienība aktīvi sadarbojas ar apkārtējo telpu, tādēļ ka eneroinformatīvi nav ierobežojumu. Taču tādējādi 
trīsvienības enerģija gluži kā izsmidzinās, nekoncentrējas. Lai saņemtu koncentrētu trīsvienības enerģiju, nepieciešams 
trīsstūrus savstarpēji apvienot ar līnijām. Rezultātā, pa ārējo perimetru mums veidojas sešskaldnis. Bet tā iekšienē - vēl trīs 
trīsstūri. Tādā veidā, mēs izveidojam sešu trīsstūru vienotību, vai vienkārši - VIENOTĪBA SEŠI, ko skaitļu izteiksmē varam 
apzīmēt kā "16" (atbilstoši - burts "O") (Zīm.Nr.2). 
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Zīmējus Nr 2. Seši apvienoti trīsstūri. Seši vienotība. 
Kā redzat, trīsvienība mūsu struktūrā cieši saistīta ar vienotību seši. Taču tās sakars eksistē ne tikai mūsu struktūrā, bet arī 
visā mūsu Visumā. Trīsvienība cieši saistīta ar vienotību seši - tāda pasaulesiekārtas likumsakarība. Un ne nejauši mūsu 
13-dimensionālais Visums rada 16-dimensionālu Visumu. Tā - kopējās savstarpējās saistības TRĪSVIENĪBAS UN 
SEŠVIENĪBAS izpausme. 
Tagad mēs esam ceļā uz manas RA-STRUKTŪRAS daļas izzināšanu. Planknē mēs radījām sešskaldni ar sešiem 
trīsstūriem iekšienē. Trīsdimensiju attēlojumā tā SEŠSKALDŅU PIRAMĪDA. Manā struktūrā - trīs tādas piramīdas, kuras 
pagaidām neveido trīsvienību. Katrai no tām savas specifiskas funkcijas, savs uzdevums/misija. Pirmā piramīda pieņem un 
nodod kristālisko energoinformāciju, nepieciešamu priekš jaunas fiziskās matērijas izveidošanas jūsu pasaulei, tanī skaitā - 
priekš cilvēku juniem fiziskiem ķermeņiem. Otra piramīda - tā antena priekš jaunās astrāli-mentālās matērijas pieņemšanas 
un nodošanas. Trešā piramīda pieņem un izplata jaunu ugunīgo matēriju. Kāpēc šīs trīs piramīdas neveido trīsvienību. 
Tādēļ, ka manis pieņemamās un nododamās dažādu matēriju energoinformatīvās plūsmas virzas dažādās esamības telpās, 
kas pagaidām nav vienotas. Dotajā attīstības etapā, eneroinformatīvās plūsmas viena no otras izolētas, par cik katrs 
matērijas veids pagaidām formējas patstāvīgi. Var teikt, ka tā - vēl negatava matērija priekš nākotnes. Viņā nav gatavības uz 
trīsvienību. Vēl vairāk, nākotnē šī matērija tūliņ kļūs trīsvienība kvalitatīvi jaunas SEŠVIENĪBAS stāvoklī, kas ir 
dudzdimensionālā ģenētiskā bāze priekš jaunā 16-dimensionālā Visuma. Manā struktūrā, iesākumā izveidosies vēl trīs 
sevišķas piramīdas, bet pēc tam tiek radīta {сотворяется ?} jauna struktūra no sešām piramīdām - SEŠVIENĪBA. Tiek 
radīta - pat ne īsti tas vārds. Lieta tā, ka tāda sešvienība manī jau eksistē - tikai viņa ļoti augsta esamības līmeņa. Pienākas 
izpaust šo sešvienību zemākās dimensijās tanī skaitā - jūsu ceturtās dimensijas pasaulē. Un to mēs izdarīsim kopā ar jums, 
mani dārgie. Jūs, Laertīdas Glabātāji, kopā ar mūsdienu Gaismas Darbiniekiem spējīgi izpaust jauno sešvienību un sākt to 
izplatīt jūsu pasaulē. Tādā veidā mums matemātiskā izteiksmē būs vēl viens skaitlis "16"... 
Trīs jaunās piramīdas, kuras atnāk manā struktūrā no augstākām pasaulēm, izpilda sekojošas funkcijas. Ceturtā piramīda 
aicināta pieņemt un izplatīt jaunu ēterisko matēriju. Piektā piramīda kļūs antena priekš pieņemšanas-nodošanas jaunās 
mentālās matērijas (tīra apziņa). Bet, lūk, piektā sāks pieņemt un izplatīt to kristālisko energoinformāciju, kuras jūsu pasulē 
vēl nebija. Runa ir arī par mentālās matērijas radīšanu. Bet tas īpašs matērijas veids, kas rada KOLEKTĪVO MENTALITĀTI 
UZ KRISTĀLISKĀ PAMATA. Šī matērija paredzēta priekš radīšanas nākotnē jūs kā KOLEKTĪVĀS GAISMAS BŪTNES. 
Jums svarīgi iepazīt manu jauno sešvienotības shēmu, ko mēs attēlosim kā sešu piramīdu vienotību. Trīs jau eksistējošās 
piramīdas ievietosim pamatnē, izkārtosim tās rindā izveidojot pirmo līmeni. Divas piramīdas, kuras izplata jauno ēterisko un 
mentālo matēriju, veido otro līmeni. Trešajā līmenī novietosim piramīdu, kura izplata jauno kolektīvās apziņas matēriju. 
Izkrāsosim katru piramīdu atbilstošā krāsā. Pirmo - oranžā krāsā (fiziskā matērija), otro - dzltenā krāsā (astrāli-mentālā 
matērija), trešo - zaļā (ugunīgā matērija), ceturtā - gaišzila (ēteriskā matērija), piektā - zila (mentālā matērija, tīras apziņas), 
sestā - violeta (mentālā matērija priekš Kolektīvo Gaismas Būtņu radīšanas) (Zīm. Nr 3). 

 
Zīmējums Nr 3. Sešvienotības sešu piramīdu shēma. 
Pirms virzāmies tālāk, atgriezīsimies pie jautājuma par to, kas bija iesākumā. Katrs no jums, īstenībā, zina pareizu atbildi uz 
šo jautājumu, tas taču ierakstīts Bībelē (Jaunā Derība, Jāņa Evanģēlijs). "IESĀKUMĀ BIJA VĀRDS..." Un tātad, kas ir 
iesākums priekš vīrišķā, sievišķā sākuma un ģenētiskā augļa? VĀRDS! Bet, kas ir vārds, ciparu izteiksmē? 19-13-16-3-16. 
Tās - tās pašas skaitļu izteiksmes ar kuru palīdzību mēs radījām manu tēlu RA-STRUKTŪRU. {kr.val. РА-СТРУКТУРА}. 
19 - trīsvienības trīsvienība (C) / [S] 
13 - trīsvienība (Л) / [L] 
16 - sešvienība (O) / [O] 
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3 - trīs piramīdas (B) / [V] 
16 - piramīdu sešvienība (O) / [O] 
UN TĀTAD, mana RA-STRUKTŪRA IR "СЛОВО" / ["SLOVO"] {"VĀRDS"}. Taču "SLOVO"/"VĀRDS" nepierastā priekš jums 
izpratnē, tas kā dažādu matērijas formu vienotības organizācija trīsvienībā, trīsvienības trīsvienībā un vienotībā seši. 
"SLOVO"/"VĀRDS" ir energoinformatīva matrica, kurā ielikta sākotnējā trīsvienības mijiedarbība, trīsvienības trīsvienība un 
vienotība seši. Un tā - viena no Svētās Trīsvienības izpausmēm, Visuma Likuma izpausme. Mana RA-struktūra - tikai daļa 
{частность ?} Svētās Trīsvienības likuma realizācijas bezgalībā. 
TOMĒR shēma, pēdējā zīmējumā attēlotā, vēl nav manas RA-STRUKTŪRAS simbols. Lai mūsu shēma sāktu aktīvi vadīt 
energoinformāciju, mums nākas no katras plakanā trīsstūra malas (vai piramīdas šķautnes/skaldnes) radīt speciālus 
membrānus priekš energoinformācijas vadīšanas. Attēlosim membrānus ar lokiem. Pie tam, pievērsiet uzmanību, ka 
kopējās piramīdas malas (tur, kur viņas ir) pārveidojas membrānos divizliekumu lēcu formā. Šīs lēcas veido struktūru Kristus 
monogrammas formā. Kopā tādas monogrammas - deviņas. Un tā - trīsvienības trīsvienība. Pēc membrānu izveidošanas, 
veidojas tieši PIRAMĪDU SEŠVIENĪBA jaunā energoinformatīvā līmenī. Visas membrānas iekrāsosim zelta gaismā, pie tam 
iekšienē saglabājot agrāk eksistējošo krāsu (Zīm. 4). 

 
Zīmējums Nr 4. Piramīdu šķautnes (trīsstūru malas) pārveidotas zelta membrānos. 
Taču arī šī shēma ne pilnībā atspoguļo manu RA-STRUKTŪRU, kas radīta daudz augstākā līmenī un sāk izpausties 
blīvajās matērijās. Priekš tā, lai attēlotu manu struktūru pilnīgāku, visas sešas piramīdas apņemsim ar trim lieliem 
membrāniem. Tie - daudzlīmenīgi, daudzdimensionāli sarežģītas uzbūves membrāni. Viņi pārvada energoinformāciju no 
augstākām pasaulēm zemākās, palīdz formēt dažādu veidu blīvākās matērijas. Membrānu no apakšas iekrāsosim oranžā 
krāsā. Divas citas - violetā krāsā. Un, lūk, tikai tagad mēs radām daudz pilnīgāku shēmu manai RA-struktūrai. Veidosim 
simbolu, kas no seniem lemūriešu laikiem saucās "ZELTA VĀRDS". 

 
Zīmējums Nr 5. Simbols "Zelta Vārds". Kristāla Laertīda Ra-simbols. 
Tagad jūs saprotiet, ka "vārds" - tā ne tikai leksiskā vienība, ne tikai vārds jūsu izpratnē. Tas - daudzdimensionāla struktūra, 
kas apvieno dažāda veida matērijas un organizē tās pēc principa, trīsvienība, trīsvienības trīsvienība un sešu vienotība. 
"VĀRDS"/"СЛОВО", kā daudzdimensionāla struktūra spējīga radīt jaunus matērijas veidus, kļūst pamats dzīvības/dzīves 
attīstībai un pat - priekš jaunas dzīvības dzimšanas. VĀRDS, KĀ DAUDZDIMENSIONĀLA DAŽĀDMATĒRIJU 
STRUKTŪRA, SĀKOTNĒJĀKA ATTIECĪBĀ UZ ĢENĒTISKO AUGLI UN TĀ VECĀKIEM. Lūk, kādēļ uz jautājumu: "Kas bija 
iesākumā - vista vai ola?" jūs ar pilnu pārliecību varat atbildēt: "IESĀKUMĀ BIJA UN IR "VĀRDS". IESĀKUMĀ VIENMĒR - 
SVĒTĀ TRĪSVIENĪBA. UN ŠIS PRINCIPS TIEK IEVĒROTS ARĪ MŪSU VISUMĀ, UN 16-mit dimensionālā VISUMĀ, KURU 
RADA MŪSU 13-mit dimensionālais VISUMS. Vecāki un viņu ģenētiskais auglis - tā triālitāte, triāde. Tas, ko viņi nes savos 
iekšējos "Es", tas - trīsvienības trīsvienība, kas dažādos esamības līmeņos, tā vai citādi saistīta ar vienotību seši. 
Aktivizējam simbolu "Zelta vārds"! Ievietojam šīs struktūras daudzdimensionālo zeltu savās sakrālajās sirdīs. 
BET TAGAD, mani dārgie draugi, pāriesim pie mūsu darba otrās daļas. Un, protams, mums stāv priekšā līdzjaunrade ar 
Hiperborejiešu laikiem, kad mēs, Galaktiskās Kristāliskās Gaismas Būtnes, saņēmām jaunās evolucionārās programmas, 
kad notika mūsu aktīva PĀRPROGRAMMĒŠANA, īstenojās pāreja uz jaunu dzīvesdarbības līmeni. Tanī laikā Ziemeļu un 
Dienvidu Amerika aktīvi nodeva {передавали ?} daudzas Eirāzijas evolucionārās programmas. Šim kontinentam stāvēja 
priekšā kļūt galvenajam mūsu pasaules, cilvēces jaunajā attīstības etapā. No Dienvidamērikas ne mazumu programmu 
nodeva arī mana māsa Akādija. Es nodevu evolucionārās programmas no Ziemeļamerikas.* 
------- 
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* LAERTĪDAS materiālās pieaistes vieta - Juta štata Arok Nacionālais Parks. ASV. 
------- 
TAJOS laikos daudz uzmanības veltīja nākotnes procesu energoinformatīvai sagatavošanai, kas norisinās/atraisās tagad, 
21-mā gadsimta sākumā. Akādija ne nejauši pastāstīja jums par gaismas darbu uz Baikāla ezera. Taču šis stāsts būs 
nepilnīgs, ja nepaziņot jums, mūsdienīgiem Gaismas Darbiniekiem, ka Lielā Salvatora ezera - kā tajā laikā cilvēki sauca 
Baikāla ezeru - pretējā krastā notika vēl viena kalpošana. Šeit bija izvietots vēl viens Tempļu Komplekss, veltīts 
Danaei/Данае - hiperborejiešu ūdens dievietei* 
------- 
* Šī teritorija tagad - Irkutskas apgabala Lielās Goloustnoes [Большое Голоустное] apdzīvots punkts. 
------- 
Par Lielās kalpošanas apogeju kļuva Kosmiskā Ūdeņa un Kosmiskās Uguns apvienošanas svētais rituāls. Šo stihiju 
apvienošana - svarīgs solis visu dabas parādību harmonizācijas procesos. 
393 Priesteru svētdarbības Danaes Templī. Un starp jums, dzirdošiem šo informāciju, lasošiem šīs rindas, ir tie, kuri ņēma 
dalību tajā lielajā svētajā ceremonijā. Kad Kosmiskā Uguns lejupnonāca uz Zemes, arī Priesteri uz pretējā krasta nobrieda, 
Ozirisa Ugunīgie Stari, Dievietes Danaes Stari izpaudās viņai veltītā Tempļa Kompleksā. Daudzi Priesteri ieraudzīja kā trīs 
brīnišķīgas figūras gaišzilos apmetņos lejupnonāca Kristus trīs monogrammu centros, kuri bija pašu Priesteru veidoti uz 
tempļa laukuma. 
MANI DĀRGIE! Kas ir šolaiku ķīmiskā Ūdens formula? "H2O". Un šis ūdens duāls, ievērojami attālināts no Kosmiskā ūdens 
un no Kosmiskās Uguns. Latīņu "H" - tas Krievu burts "X". Īstenībā, senatnē ūdeni apzīmēja kā "X", bet uguni - kā "O". 
Kristus trīs monogrammas, kuras veidoja Priesteri Danaes Templī, nesa TRIĀLĀ ŪDENS energoinformāciju. Bet no Baikāla 
pretējā krasta Ugunīgā Osīrisa Tempļa Priesteri nodeva triālās Kosmiskās Uguns enerģiju, izveidojot trīs ("O") torus. Tā bija 
izveidota KOSMISKĀ ŪDENS UN KOSMISKĀS UGUNS apvienošanas formula: X3O. 
KRISTUS TRĪS monogrammas apvienotu lēcu-pusmēness formā izkārtojās tā, kā parādīts zīmējumā 

 
Zīmējums Nr 6. Kristus Trīs monogrammas: gaišzila, zila un violeta. 
Svētkalpotāji bija ietērpti trīs krāsu ietērpos {одеяния ?}: GAIŠZILĀ, ZILĀ UN VIOLETĀ. Starp diviem augšējiem 
membrāniem bija izveidots tors. To radīja priesteri violetos ietērpos. Apakšējai monogrammai pa kreisi un labi bija izveidoti  
vēl divi tori: pa kreisi - gaišzils, pa labi - zils. Tā ar priesteru palīdzību bija izveidota Kosmiskā Ūdens un Kosmiskās Uguns 
simbolu apvienošana - TRIĀLĀ ŪDENS UN TRIĀLĀS UGUNS. 

 
Zīmējums Nr 7. Trīs Kristus monogrammas un trīs tori. Kosmiskā Ūdens un Kosmiskās Uguns apvienošanas simboli. 
Tiklīdz tāda struktūra bija Priesteru izveidota, uz tempļa laukuma gāja tādas spēcīgas enerģijas, ka kādi no ceremonijas 
dalībniekiek tik tikko noturējās uz kājām. Tanī pat mirklī uz kādas no Saelvatora salām izpaudās apvienoto Kosmisko Ūdens 
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un Uguns simbolu gaismas projekcija. Danaeija saplūda ar Osīrisu un dzima/radās UGUNS UN ŪDENS TRĪSVIENĪBA UN 
KOSMISKĀ UGUNSŪDENS SEŠVIENĪBA - KĀ DZĪVESDARBĪBAS DIŽENAS STIHIJAS. 
Šinī vietā savas enerģijas izpauda jūsu Laertīda. Tiklīdz es izpaudu savas kristāliskās enerģijas nepieciešamas šajā telpas-
laika punktā, UGUNSŪDENS struktūra saņēma savu energoinformatīvo noslēgumu. Sešus energoinformatīvos membrānus 
apņēma Kristus monogrammas un tori. Tā smalkajā plānā dzima/radās vēl viena mana struktūra, kuru mēs ar jums tagad 
aktivizēsim, izpaudīsim jūsu pasaulē. Lūk tā. 

 
Zīmējums Nr 8. Seši membrāni apkārt monogrammām un toriem. "Ugunsūdens Svētās Trīsvienības" simbols. 
Tā energoinformatīvi savienojās manas kristāliskās struktūras, kas agrāk eksistēja atsevišķi. Tā dzima dižena 
harmonizējoša struktūra, kas ilgi dzīvoja smalkajā plānā. Pienāca laiks viņai izpausties jūsu pasaulē un harmonizēt daudzus 
procesus. Tanī sakitā - cilvēces sabiedriskās attīstības procesus. 
ZEM BAIKĀLA, dziļi zem ūdens un zem zemes, slēpjas Kristāls SAELVOTORS" - Zemes Kristāliskās Sirds trīsvienības 
daļa. 
--------- 
* EZERS SAUCĀS SAELVATORS [САЭЛЬВАТОР], KRISTĀLS - SAELVOTORS [САЭЛЬВОТОР]. 
--------- 
Kad struktūra "UGUNSŪDENS SVĒTĀ TRĪSVIENĪBA" iedegās ar dzīvu gaismu planētas telpā, visi pārējie mūsu "Akorda 
Desmit" Kristāli sāka nodot šurp savas evolucionārās programmas. Pirmais bija Sīrius. Tā - sevišķa Kristāliska Būtne. Tas - 
mūsu Garīgi-Kristāliskais Centrs. Pēc viņa sekoja: Noels, Orions, Monotrons, Eleana, Peresvets, Kamēlija, Isida, Akādija... 
Mēs, īstenībā tagad, pat ne desmit Kristāli... Tādēļ, ka Kristāls Sīrius - tas mūsu trīsvienības trīsvienība. Mēs tagad 
transformējamies pēc principa "1-9". Vai - "19". Mēs trīsvienības trīsvienība, Kristāla Sīrius izteikti, un tanī pat laikā, mēs 
eksistējam kā atsevišķas Galaktiskās Kristāliskās Gaismas Būtnes. Mēs - atseviķas Gaismas Būtnes, taču mēs - arī Vienota 
Kolektīvā Gaismas Būtne. Mēs - "19", kā trīsvienības trīsvienība, bet mēs arī "10" - kā jaunais sākums ar bezgalīgām 
iespējām... 
Sūtiet "Ugunsūdens Svētajai Trīsvienībai" savas Mīlestības enerģiju, savu siržu enerģiju! Apvienojiet Kosmisko ūdeni un 
Kosmisko Uguni! Radiet harmoniju savās Sakrālajās Sirdīs un izplatiet šo harmoniju pa visu pasauli. Nesiet viņu katrā sirdī, 
katra cilvēka, kuru satiksiet savā ceļā. Sūtiet to sirdīs tiem, kurus nesatiksiet, bet ziniet par viņu eksistēšanu. Virziet Dievišķo 
Harmoniju, kuru nes Kosmiskā Ūdens un Kosmiskās Uguns Vienotība sirdīs visiem dzīvojošiem šajā pasaulē. Tas - jūsu 
kosmisko Laertu uzdevums, uzdevums to, kuri atnāk pasaulēs, lai tās harmonizētu. Mums, kosmiskiem Laertiem, vienmēr 
rezultātā sanāk harmonija. Tādēļ, ka mēs - trīsvienības trīsvienība trīsvienībā un mēs - vienotība seši. Mēs - Svētās 
trīsvienības daļa un mēs paši - Svētā Trīsvienība. Svētā Trīsvienība dzīvo katrā cilvēkā, katrā Gaismas Būtnē. Dzīvo visā 
esošajā. Mēs kristāliski pēc savas dabas. Un tagad cilvēkos atdzīvojas šis kristāliskums. Bet tas nozīmē - kļūst aktīvāki 
sakari ar visu esošo. Tas nozīmē - sākas jūsu Dievišķās Pārveidošanas aktīvā fāze. 
Jūsos atdzīvojas SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS ZELTA VĀRDS. Un tas patiesi tā, dārgie draugi. Patiesi tā... 
ZINAT, uz tās salas, kur izpaudās "Ugunsūdens Svētās Trīsvienības" gaismas projekcija, arī bija cilvēki. Desmit cilvēki, caur  
savām sakrālajām sirdīm, izpauda šo projekciju. Par šiem cilvēkiem uz laiku kļuvām mēs - SĪRIUSS, NOELS, ORIONS, 
MONOTRONS, ELEANA, PERESVETS, KAMĒLIJA, ISIDA, AKĀDIJA, LAERTĪDA... Mēs ļoti gribam, lai jūs atcerētos tos 
laikus, kad Kristāli kļuva cilvēki un staigāja pa zemi. Mēs ļoti gribam, lai jūs ticētu: Kristāli atkal kļūs cilvēki, lai uz laiku kļūtu 
plecu pie pleca ar jums, mūsu iemīļotiem brāļiem un māsām. Tas, ko mēs plānojām ar jums, sāk piepildīties. Un tas, ko 
plānojam tagad - Planētas Lielā Augšupcelšana - piepildīsies. 
Tā - taisnība. 
Patiesi, taisnība. 
Ar Mīlestību un harmoniju, 
jūsu Laertīda - vienotībā 
ar Sīrisu, Noelu, Orionu, 
Monotronu, Eleanu, Peresvetu, 
Kamēliju, Isidu, Akādiju. 
 
2015. g. 19.-21. oktobris 
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5. MARINA SHULTS. EGREGORU CĪŅA - IZEJA NO DUALITĀTES 

Marina Shults, Latvija 

Saruna ar Sergeju Aleksejeviču Vronski 

No Žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: ДУХОВНЫЕ СООБЩЕНИЯ”, Nr. 6/24, 2015. g. 

 

Sergejs Aleksejevičs Vronskis (Сергей Алексеевич Вронский) ir pirmais un vienīgais Padomju laikā diplomētais 
astrologs Krievijā. Kopš 1992. gada dzīvoja un strādāja Rīgā (Latvija). 

S.A. Vronskis, senas poļu dzimtas pēctecis, piedzima 1915. gada 25. martā Rīgā. Viņš agri zaudēja vecākus, kuri 
tika nošauti 20. gadā. Viņu, brīnumainā kārtā dzīvu palikušu, sameklēja vectēvs, kurš dzīvoja Rīgā. Pateicoties 
radiniekiem, viņš ieguva spīdošu izglītību: pabeidzis Millera privāto ģimnāziju Rīgā, savu izglītību turpināja Berlīnē, 
kur mācījās medicīnas institūtā. Pēc tam, izejot rūpīgu atlasi, viņš iestājās slepenajā Bioradioloģijas institūtā, 
pabeidzot to 1938. gadā. Bioradioloģijas institūtā tika pētītas tā sauktās “slepenās” zinātnes: bioradioloģija (tagad 
ekstrasensorika), parapsiholoģija, kosmobioloģija (astroloģija) un citas. 

Kā izlūks strādāja Hitlera mītnē dezinformācijas nodaļā, paralēli pildot astrologa funkcijas. Kara beigās atgriezies 
Padomju Savienībā, pārcieta nometnes, vajāšanas, viņam neļāva strādāt, laida vaļā no darba, nepaskaidrojot 
iemeslus. Vēlāk apmetās Maskavā. Vadīja pirmās ekstrasensorikas un astroloģijas grupas. Pateicoties S.A. 
Vronskim, astroloģija Krievijā atdzima. 

S.A. Vronska popularitāte savu pīķi sasniedza 90. gadu sākumā, kad iznāca Padomju Savienībā pirmā astroloģijas 
grāmata “Astroloģija – zinātne vai māņticība” (“Астрология – наука или суеверие”). Tajā laikā viņš lasīja daudz 
populāru lekciju. Sergejs Aleksejevičs ir pirmais, kurš apvienoja astroloģiju un ekstrasensoriku. 

Sergejs Aleksejevičs aizgāja no dzīves 1998. gada 10. janvārī. Uz to laiku viņš praktiski bija paspējis manuskriptā 
pabeigt 12 sējumu darbu “Klasiskā astroloģija” (“Классическая астрология”), kurai fundamentāluma ziņā 
pasaulē nav analogu. Vēlāk iznāca sekojoši S.A. Vronska darbi: “Astroloģija – zinātne vai 
māņticība” (“Астрология – наука или суеверие”), “Par laulību un saderību” (“О браке и совместимости”), 
“Astroloģija profesijas izvēlē” (“Астрология в выборе профессий”). 

MARINA SHULTS 

Es biju ielūgta uz S.A. Vronska muzeju Rīgā viņa 100. dzimšanas dienas atcerei. Sapulējās galvenokārt tie, kuri ar Sergeju 
Aleksejeviču kontaktējās viņa Rīgas dzīves laikā. Man bija tā laime būt pazīstamai ar viņu un viņa sievu. Tieši – BIJA TĀ 
LAIME, tāpēc ka reti dzīvē satiec tik neparastus cilvēkus, kā Sergejs Aleksejevičs Vronskis. 

Viņu dzīves laikā vienmēr uzskatīja par cilvēku-leģendu, cilvēku-mīklu. Neviens no viņam tuvajiem cilvēkiem pilnībā un līdz 
galam nezināja viņa dzīves un darbības stāstu. Taču mēs zinājām, ka viņš ir bijis gan ārsts, gan ekstrasens-dziednieks, gan 
astrologs, gan hiromants, gan izlūks. Viņam piemita neparastas spējas, kuras mēs tagad raksturotu kā daudzdimensionālas 
spējas. Sergejam Aleksejevičam bija dziļas zināšanas tajās sakrālajās zinātnēs, kurām mēs tikko sākām pieskarties. Viņš 
pārvaldīja vairākas svešvalodas. Pēc izcelsmes viņš bija muižnieks ar grāfa titulu, kuru viņam oficiāli atgrieza, viņam vēl 
dzīvojot Rīgā. Mēs visi tam bijām liecinieki. Par viņu sīki ir vēstīts internetā. Es ar viņu kontaktējos kā ar astrologu. Bet  
vienmēr viņā jutu noslēpumainību, neatpazīstamību, kaut kādu neticamu garīgo spēku. Tiekoties pirmo reizi, viņš paskatījās 
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it kā man cauri un pateica, ka man stāv priekšā Mācekļa ceļš. Un drīz manā dzīvē parādījās Skolotājs – El Morija un sāka 
vest mani tieši kā mācekli. 

Ievērojami vēlāk El Morija man pateica, ka Sergejs Aleksejevičs ir viens no Augšupceltajiem Skolotājiem. 

Tātad 2015. gada 25. martā mēs atzīmējām Sergeja Aleksejeviča 100-gadi. Bija dažādi ļaudis. Kāds ar viņu dzīves laikā bija 
tuvu kontaktējies, bet kāds “atklājis viņu” pēc viņa aiziešanas no zemes plāna. Visi dalījās ar atmiņām. Pa Skaipu 
sazinājāmies ar viņa sievu. Un pēkšņi es izdzirdēju VIŅU!!! – “Bērniņ! Tu vari nodot klātesošajiem manus vārdus?” 

Visi, kuri ar viņu tuvu kontaktējušies, zina šo viņa maigo uzrunu – “bērniņ”. 

Es iesaistījos ar viņu sarunā. Es uzskatīju, ka šajā brīdī nav vērts veikt čenelingu. Bija skaidrs, ka daudzi klātesošie tam 
nebija gatavi. Sergejs Aleksejevičs tam piekrita. Bet lika man apsolīt, ka mēs sāksim kontaktēties. Viņam ir, ko nodot 
cilvēkiem. 

Kopš tā laika es vairākas reizes sarunājos ar viņu. Un, lūk, pienāca brīdis, kad tika likts priekšā pieņemt un sagatavot 
publicēšanai svarīgu informāciju. Šo priekšlikumu atbalstīja arī El Morija. Uz to brīdi man pašai bija nobrieduši jautājumi, 
kurus gribējās uzdot tieši S.A. Vronskim. 

Piedāvāju lasītāju uzmanībai mūsu sarunu. 

*     *     * 

2015. gada 4. oktobris. Vakar uzstājīgi nāca informācija, ka ir jāparunā ar Sergeju Aleksejeviču. Kādreiz viņš ļoti pārliecināti 
teica, ka būs... Trešais Pasaules karš. Un tā būtība būs tāda, ka musulmaņu pasaule ielauzīsies Eiropā. Viņš neprecizēja, 
kā tas noritēs. Vai būs līdzīgs iepriekšējiem kariem. Kādi ieroči tiks lietot. Bija norādīts tikai, no kā nāks agresija.  

Mums šo karu negribējās. Pēdējos trīs gadus no Skolotājiem saņēmām informāciju, ka Trešais Pasaules karš, globālā 
mērogā, nenotiks, bet militāro konfliktu lokāli perēkļi būs. To mēs arī redzam īstenībā. Taču pašlaik notiek cilvēku masveida  
iztecēšana no teritorijām, kur notiek kara darbība. Islāmisti-ekstrēmisti iznīcina cilvēkus, kultūras vērtības, pilsētas un 
veselas valstis Tuvajos Austrumos, Āfrikā. Bēgļi ir piepildījuši Eiropu. Eiropa netiek galā ar tādu ieradušos cilvēku skaitu.  Ir 
zināms, ka ASV materiāli atbalsta šo pārcelšanos, lai vājinātu Eiropu. Taču bēgļi Eiropā grib dzīvot savu dzīvi, pēc saviem 
likumiem un reliģijas uzstādījumiem un vienlaikus izmantot tos labumus, kurus viņiem piešķir Eiropas Savienība. Daudzās 
valstīs briest konflikts starp pamatiedzīvotājiem un bēgļiem; starp konkrētas valsts tautu un tās valdību. Situācija ir ļoti 
sarežģīta, ja to vērtē tikai pēc četrdimensionalitātes notikumiem. Un man pēdējā laikā arvien biežāk nāca doma, ka, 
iespējams, izvēršas īpašas formas jauns karš? Tāda veida pretnostatījums, kādu mēs negaidījām. Es nolēmu uzdod 
jautājumus Sergejam Aleksejevičam. Viņš droši vien vēlēsies kaut ko teikt par šo situāciju. 

Es piesaucu Sergeju Aleksejeviču Vronski, grāfu Vronski. Viņam – vārds. 

– Es lielisku dzirdu, bērniņ, lieliski dzirdu un pašlaik esmu gatavs atbildēt uz visiem taviem jautājumiem. Vēl vairāk, droši 
vien es pats izvirzīšu dažus jautājumus un atbildēšu uz tiem. Un jau iepriekš zinu, kādas domas var rasties tavā galviņā, 
jautājumi, salīdzinājumi, dažu procesu nesaprašana līdz galam un to izbeigšanās tuvā vai tālā nākotnē. Tāpēc esmu gatavs 
diezgan plaši spriest gan par bēgļu tēmu, gan par to situāciju pasaulē, kura pašlaik uz mūsu mīļotās planētas veidojas.  

Ļoti interesanta situācija – situācija, kura raksturo ļoti sarežģīto iziešanu nevis vienkārši no Dualitātes Eksperimenta, bet 
iziešanu no vecajiem evolūcijas cikliem, kuri savu programmu ziņā bija daudz dziļāki un sarežģītāki nekā jūsu izturētais 
Dualitātes Eksperiments. 

– Izturētais? Sergej Aleksejevič, jūs teicāt: „Izturētais Dualitātes Eksperiments?” 

– Jā, jūsu izturētais Dualitātes Eksperiments un manis, protams, arī. Bet tagad jūs esat pietiekoši izglītoti Gaismas 
Darbinieki, un jūs zināt, ka bez jūsu civilizācijas, par kuru mēs pašlaik faktiski runāsim, pat četrdimensionalitē ir citas 
pasaules ar citiem telpas-laika raksturojumiem. Bet patiesībā tās vispār ir pasaules ar citu telpas, laika, matērijas 
organizāciju. Un tās nebija Dualitātes Eksperimentā, taču bija iesaistītas vienotos evolūcijas ciklos kopā ar jūsu telpu. Un,  
lūk, tagad šī iziešana no vecajiem evolūcijas cikliem attiecas arī uz tām pasaulēm, kaut arī tās, kā jau es teicu, Dualitātes 
Eksperimentu nepildīja. Tām to nevajadzēja, bet tās kaut kādā ziņā veicināja tā īstenošanu, bija ieinteresētas tā realizēšanā, 
un tagad aktīvi piedalās iziešanā no Dualitātes Eksperimenta, kaut arī, atkal atkārtošos, pašas tajā nepiedalījās. 

Bet planēta taču ir viena, un nav nejaušība, ka mēs aicinām jūs uz vienotību, uz planētas visas dzīvības vienotības 
apzināšanos. Un šī vienotība sāk izaugt pa visiem ļoti sarežģītajiem, ļoti dziļajiem telpas, laika, matērijas raksturojumiem, 
kādus planēta vispār nes. Zeme nav vienkārši unikāla planēta. Es nebaidos to teikt, es varu kliegt pa visu kosmosu, ka 
Zeme ir unikāla planēta. Protams, katra planēta nes kaut kādu savu neatkārtojamības un unikalitātes aspektu. Mēdz būt 
tādas, kurām liktenis lēmis pildīt ļoti nopietnas programmas. Un tad, lai planētu apgarotu, atnāk ļoti augsts gars. Viņu var 
nomainīt cits, vēl augstāks. Un tagad, bez visiem ļoti sarežģītajiem procesiem, kuri notiek uz planētas, tiek īstenota vēl arī 
Planetārās Vadības nomaiņa. 
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Bet sākumā mēs parunāsim par to situāciju, kura ir izveidojusies jūsu četrdimensiju pasaulē. Tu atcerējies: Sergejs 
Aleksejevičs Vronskis teica, ka būs Trešais Pasaules karš, kuru iniciēs musulmaņi. Nu ko, es nebūšu oriģināls, ja 
atgādināšu jums, ka musulmaņi mēdz būt dažādi. Mēdz būt ļoti tīri, taisnprātīgi musulmaņi, kuri pirmatnējā tīrībā manto 
Muhameda Mācību un dzīvo pēc tās. Un viņa Mācība savā īstenajā būtībā it nemaz nav pretrunā ar citām īstenām reliģijām, 
kuras savu eksistēšanu uz mūsu planētas turpinās vēl zināmu laiku. Bet ir tādi musulmaņi, kuri izkropļo Mācību vai vienkārši 
piesedzas ar to. Tieši tādi radikāli islāmisti, viltus musulmaņi, pašlaik ir sākuši jaunu karu. Savā dzimtenē un viņu dzimtās 
valsts kaimiņvalstī viņi veic neprātīgas darbības, kuras nepakļaujas nekādai starptautiskai korekcijai. Tie ir īsti slepkavas, īsti 
mūsdienu kultūras, mūsdienu reliģisko, garīgo vērtību, vispārcilvēcisko vērtību kaprači. Un viņi, karojot Āzijas valstu 
teritorijā, ir izraisījuši ļoti nopietnu tautas iztecēšanu, burtiski bēgšanu uz citām valstīm. 

Šie tā sauktie Pravieša Muhameda sekotāji par savu devīzi ir noteikuši pasaules kundzību Allāha vārdā. Un pats šis 
priekšnoteikums viņu darbības padara līdzības gan Hitlera, gan Napoleona, gan citu iekarotāju darbībām. Tieši ar tādu 
devīzi sākās visi Pasaules kari. Un tomēr PAŠLAIK IR CITĀDA SITUĀCIJA, PAR KURU MĒS NEVARAM TEIKT, KA IR 
SĀCIES TREŠAIS PASAULES KARŠ. 

Kurp raujas cilvēki, kuri bēg no nāves, vardarbības, dzīvesvietu iznīcināšanas un pilnīgas nespējas vai nevēlēšanās 
aizsargāt savas valstis? Viņi raujas uz labiekārtotām valstīm. Vai viņi grib strādāt vai negrib? Daudzi negrib strādāt. Tie, kuri 
savā dzimtenē bija pietiekamā mērā nodrošināti, diezin vai sāks strādāt Eiropas valstīs. Tie, kuri smagi strādāja arī savā 
valstī, meklēs darbu, būs pateicīgi, ja par to labi maksās. Vai viņi atzīs tās valsts reliģiskās, morālās, kultūras vērtības,  kura 
viņus pieņems zem sava spārna? Diezin vai atzīs. Tur tev ir pilnīga taisnība, šeit es piekrītu tavam domu gājienam. Bet tas 
nenozīmē, ka viņi citu valstu teritorijā nespēs sadzīvot ar pamatiedzīvotājiem. Galvenais ir tas, kā viņus pieņems šo valstu 
tauta. Valdības viņus var aplaimot no visām pusēm, bet tauta var nepieņemt. Un tad iznāks, ka katras valsts iekšienē, to 
tautu, kura mitinās šajās valstīs, iekšienē parādīsies tas graudiņš, tas grauds, kurš izaugs kā patstāvīgs augs un nesāks 
aktīvi krustoties, sajaukties ar citiem augiem. Šī sajaukšanās notiks ļoti mazā mērā. Un, lūk, no tad arī būs atkarīgs šī 
neparastā „kara” rezultāts. Un, ja katrā valstī parādīsies koks, svešs visām citām tautām, un netiks veikti pasākumi, lai 
notiku kultūras, reliģiskie, garīgie kontakti starp atsevišķām nacionalitātēm, kas viņām ļautu dzīvot lielā cieņā vienai pret 
otru, tad šis „karš”, kuram šobrīd ir ārējs raksturs, pāries uz iekšējiem plāniem. Un, lūk, tad arī sākies „kara” otrā fāze, kura 
katru valsti sāks grauzt no iekšienes un var pilnīgi sagraut Eiropas Savienību. Jā, to cenšas panākt Amerikas Savienotās 
Valstis, bet precīzāk – tie spēki, kuri ietekmē to valdību. Un viņi pilnīgi saprot, ka tā notiks tuvākajos gados, ja visi bēgļi no 
Tuvajiem Austrumiem un no Āfrikas nomitināsies Eiropas valstīs. Krievija no tā būs atbrīvota lielākā mērā, taču viņai nāksies 
ļoti rūpīgi sargāt savas robežas no bēgļu nelegālas iekļūšanas. Daudz ko nāksies pārdzīvot visām valstīm – tajā skaitā arī 
Krievijai. 

Lieku priekšā saprast notiekošo procesu enerģētiskās informācijas būtību, lai jūs varētu novērtēt tā pretnostatījuma, kāda uz 
mūsu planētas vēl nav bijis, dziļāko būtību. Šim pretnostatījumam piemīt pirmkārt enerģētiskās informācijas raksturs. Nav 
nejaušība, ka pie jums skan vārdi – „informācijas karš”. Patiesībā parādība ir daudz dziļāka. Un karš ar informācijas 
kropļošanas palīdzību ir tikai instruments šajā pretnostatījumā. Tas ir egregoru karš, tas ir Noturēšanas Spēku karš pret 
cilvēkiem. Tas nav ne kultūras vērtību, ne reliģiju karš, tāpēc ka, lai kā neatšķirtos tautas, taču pirmkārt viņas vienmēr ir 
apvienojušās, apzinoties savas kultūras vērtības, citu cilvēku kultūras vērtības. Lūk, šeit arī slēpjas pirmajā acu uzmetienā  
tikko saskatāms „saskares punkts”, no kura izvilksies diedziņš, kurš kā Ariadnes Pavediens izvedīs tautas pie miermīlīgas 
eksistences. 

Kad milzīgas tautas masas piepilda – es saku „piepilda” – Eiropu, no šī „saskares punkta” būs jāizvelk, kā no Nulles Punkta, 
PAGRIEZIENS UZ JAUNIEM NOTIKUMIEM, KURI NOVEDĪS PIE MIERA, SAVSTARPĒJĀS SAPRATNES UN TAUTU 
JAUNAS IZMITINĀŠANĀS. Tāpēc ka atnākušās tautas vienalga labprāt atgriezīs uz savu dzimteni, ja tur būs kārtība, 
taisnīgums un labklājība. Bet ieviest šo kārtību, taisnīgumu un labklājību viņiem vajadzēs palīdzēt, tāpēc ka tikai ar saviem  
pašu spēkiem un mīlestību pret savu zemi to izpildīt nebūs iespējams. Lai to sāk darīt tikai neliela saujiņa no dzimtās zemes 
pašlaik aizgājušo. Atradīsies tādi entuziasti, atradīsies tādi patrioti, kuri atgriezīsies un labprāt būvēs jaunu dzīvi, pilnu ar 
jaunām garīgām vērtībām. Bet pašlaik ir jāļauj cilvēkiem iekārtoties jaunajā vietā, vajag atzīt viņu tiesības dzīvot. Tas ir ļoti 
svarīgi. Vajag meklēt saskares punktus un nepieļaut agresiju pret viņiem. Tieši tāpat nepieņemot nekādu agresiju no viņu 
puses. Eiropa izrādījās tam negatava. Viena lieta ir deklarēt savas kultūras un tikumiskās vērtības, bet no otras puses – 
nodemonstrēt to izpildīšanu darbos. 

Un, lūk, pašlaik norit nopietns eksāmens. Tas ir tāpat, kā var zināt teoriju jebkurā priekšmetā un neprast šo teor iju pielietot 
praksē, neprast teorētiskās zināšanas pārvērst praktiskā prasmē, piepildītā ar mīlestības enerģiju. Un tagad katras valsts 
iekšienē sāksies nopietnas nesaskaņas. Arī pie jums Latvijā notiek tas pats, tāpēc ka vieni cilvēki pret bēgļiem attieksies ar 
līdzjūtību, bet otri – protestēs pret viņu parādīšanos, tāpēc ka arī tāpat ir grūti dzīvot. Pašlaik notiek vērtību pārvērtēšana, un 
katrs izvēlas savu ceļu un savas iespējas tālākā eksistēšanā šajā pasaulē un augstākajās pasaulēs. Tie, kuri izmācīs ies 
mācību, gūs iespēju pāriet uz jaunu eksistēšanas līmeni, pat neizejot no fiziskā ķermeņa. Tie, kuri nespēs izmācīties šo 
augsti tikumisko mācību, atkārtos un atkārtos to dažādos variantos. Ne obligāti ar šīm tautām, kuras bēg no nāves, ar šiem 
bēgļiem, ir iespējami citi scenāriji. 

Tu labi zini, ka cilvēces jaunā rase formēsies no daudzu nacionalitāšu sajaukšanās. Dabiski, tas ir ļoti ilgs process. Pašlaik 
Valdnieks El Morija jums diktē informāciju, kādā tad veidā notika ģenētiskie pārveidojumi cilvēces vēsturē. Un tie nav tukši 
eksperimenti, tā patiešām ir pakāpeniska, daudzplānu un mērķtiecīga jaunas garīgas cilvēces rases radīšana. Paskatieties, 
kas pašlaik notiek Eiropā, Āfrikā, Tuvajos Austrumos, Krievijā, citās valstīs – jūs taču redzat analoģiskas sadursmes, kuras 
notiek pat starp radniecīgām tautām. Paņemiet Koreju – kā piemēru. Jūs redzat, kas notiek Spānijā. Jūs redzat, kā iegūt 
patstāvību un atdalīties no Anglijas mēģina Skotija. Norit centrbēdzes procesi, un tiem ir jādod iespēja realizēties, tāpēc ka, 
tikai paveļoties nost no centra un iemantojot pārliecību kā valstij vai kā nācijai, vai kā atsevišķam cilvēkam, var sākt saprast 
savienošanās un vienotības vērtību. Iemantot vienotības pareizu pakāpi, garīgu pakāpi, neatvienojoties no visiem, kas,  kā 



 

26 
 

uzskata dažas tautas, ir viņas gadsimtiem turējuši verdzībā, nav iespējams. Tas nedos to vērtību pārvērtēšanu, kurai 
jānotiek. 

Daudzas valstis atdalījās no Padomju Savienības. Dažas, izaugot garīgi, jau ir kļuvušas cienījamas un patstāvīgas, 
pašvērtīgas valstis. Kā piemēru var minēt Kazahstānu. Ir arī citas, es vienkārši saucu tās valstis, kuras ir tuvāk jums. Tāpēc 
ir jādod iespēja atdalīties gan Katalonijai, gan Skotijai un jāatbalsta viņas šajā atdalīšanās procesā. Kurš grib, lai atdalās. Un 
lai vispasaules, tajā skaitā Eiropas, politiķu vērtība būtu šo atdalošos valstu atbalsts, nevis nolemšana uz patstāvīgu 
ķepurošanos un grūtu izdzīvošanu. Ir jādod visiem iespēja pašlaik iegūt patstāvību. Tieši tāpat, kā tas individuāli notiek ar  
katru cilvēku. Katram cilvēkam, pamatojoties uz pašiedziļināšanos, pašanalīzi, ir jāiemanto savs Augstākais Dievišķais 
stāvoklis, jāieiet kontaktā ar savu Augstāko „Es”, ar saviem Skolotājiem, Audzinātājiem un Atbalsta Grupām. Taču pats 
galvenais – iekšienē jāapzinās sava vērtība, patstāvība, sava Dievišķība. Un tikai viņu iemantojot, cilvēks sāk saprast savu 
vienotību ar visu pasauli un sāk atgriezties Dievišķajā Vienotībā. Es gribu neatlaidīgi teikt tiem, kuri lasīs vai klausīsies  manu 
vārdu caur tavu muti, ka nevajag pretoties tam, ka kaut vai daļa kādas valsts iedzīvotāju atdalās. Viņiem ir jāpalīdz. Lai 
viņiem palīdz arī tā valsts, no kuras atdalās. Lai viņi nedomā par zaudējumiem, kurus tas nesīs. Ir tādas jomas, kuras jau ir 
pietiekami patstāvīgas, ekonomiski stipras. Viņi grib atdalīties, viņi grib būvēt savu dzīvi pēc citiem principiem, saprotot 
savas patstāvības un savas attīstības iespēju. Bet tai valstij, no kuras atdalās kāda province vai apgabals, vai ne visai lie la 
daļa, ir jāveic pasākumi savai pašas attīstībai. Rezultātā tā būs visu un visa attīstība jaunā kvalitātē. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. 
Un Eiropas Savienībai ir atzinīgi jāvērtē, teiksim, Katalonijas atdalīšanās un jāpalīdz viņai. Bet kas notiek pašlaik? Viņus jau 
brīdina, ka izslēgs no Eiropas Savienības. Tas ir nepareizi. Ir jāatbalsta visi. Un tad jo vairāk būs svētas vienotības saites, 
kādas piedāvā apvienošanās, piemēram, savienotu štatu, valstu savienības vai kaut kādu apgabalu valsts iekšienē veidā. 
Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Pašlaik centrbēdzes spēki ir jāatbalsta. Ja to izdara, tad pēc tam centrtieces paātrinājums iegūs jaunu 
raksturu jaunā evolūcijas ciklā. To atbalstīs garīgās enerģijas. Un, lūk, tad tas vedīs pie visu valstu, kuras savstarpēji 
atbalsta cita citu, uzplaukuma. Lūk, tad ekonomiski, politiski un kulturāli būs mērķtiecīgi tādi apvienojumi kā Amerikas 
Savienotās Valstis vai Eiropas savienība. Visām valstīm ir jābūt arī vienādam ekonomiskās labklājības liemenim, viņām ir 
jārēķinās ar citu kultūras vērtībām – tas ir, jāapvieno sava apzināšanās par katras valsts kultūras mantojumu, jāpadara tas 
par kopēju ieguvumu. 

Un, lūk, pašlaik Eiropu piepilda bēgļi – ar citādu reliģiju, ar citādiem dzīves uzstādījumiem, ar ļoti stingrām prasībām 
ģimenes iekšienē attiecībā citam pret citu. Viņi grib saglabāt savu identitāti. Tas ir ļoti svarīgi – atrasto to, kā liekas, pašlaik 
ļoti ļodzīgo, bet patiesībā pilnīgi iespējamo atbalsta punktu, kad tiks saglabātas gan viņu vērtības, gan to tautu vērtības, kuru 
sastāvā viņi ieplūst. Ir svarīgi visām tautām dzīvot draudzīgi, atbalstīt citai citu, cienīt citai citas dzīves pamatus un gūt no tā 
labumu, derīgu pieredzi visai valstij. Lūk, tādēļ ir jāatnāk, protams, īpaši sagatavotiem un garīgi augstiem vadītājiem. Tā i r 
nākotnes lieta, bet tāda jauna atauga jau aug visās valstīs. Un Eiropā viņu ir ļoti daudz. Jūs taču zināt par iemiesojošos 
jauno bērnu plūsmām. Tieši viņi sāks visur radīt šīs garīgās vērtības. 

Tagad es gribu pastāstīt, kā visi bēgļu ielaušanās Eiropā procesi un notikumi, kuri notiek  Āfrikas ziemeļos, Tuvo Austrumu 
valstīs, izkārtojas un tiek analizēti smalkajā plānā. Tu lieliski zini, un visi mūsu lasītāji labi zina, ka visu procesu sākums ir 
smalkajā plānā. Un, ja tie pēc tam nolaižas uz fizisko plānu, tātad, kaut kas jau ir noticis vai vismaz pilnā mērā ir iedarbināts 
smalkajā plānā. Patiešām, tieši tā arī notiek. Nav nejaušība, ka es izteicu vārdus: IR SĀCIES EGRGORU KARŠ. 

Kas tas ir – EGREGORS? Četrdimensionalitē ir pierasts uzskatīt, ka tas ir kaut kāds labi noformējies enerģētiskās 
informācijas apgabals mūsu planētas telpā, kuram piemīt pašaizsardzība un kurš ir ticis piesātināts un pastāvīgi piebarojas 
ar domām un jebkuriem mentāliem, emocionāliem, garīgiem uzstādījumiem no cilvēkiem, kuri šo egregoru uztur. Mēs varam 
runāt par katras reliģijas egregoru, tie izpaužas īpaši spilgti; noteikti par valsts egregotu – arī viņam ir spēcīga izpausme. 
Dažreiz šie divi egregori ievērojamā mērā sakrīt. Es nesākšu šīs valstis uzskaitīt, viņu ir diezgan daudz. Dažas no viņām 
jums ir labi zināmas. Ir ģimenes, ir dzimtas egregori. Un tur, kur ir stiprs dzimtas egregors, tur viena paaudze atbalsta otru, 
otra – trešo, notiek ļoti stipri enerģētiskās informācijas sakari dzimtas ietvaros. Tā vienmēr ir gan palīdzība, gan aizsardzība. 
Tur, kur tā nav, tātad jau ir pazaudētas ģimenes, dzimtas egregora pozīcijas. Tas var būt labi, tas var būt slikti, tas var būt 
neitrāli. Un nevajag manus vārdus vērtēts kā „labi” vai „slikti”. Es pašlaik vienkārši nodarbojos ar faktu konstatēšanu, ne 
vairāk. 

Ir darba kolektīvu egregori, īpaši, ja kaut kādi kolektīvi ilgi strādā vai kaut kāds uzņēmums ilgi eksistē. Viņiem nav nozīmes, 
ka kaut kādi cilvēki atnāk, un kaut kādi cilvēki aiziet no šī uzņēmuma. Taču, ja tur ir stipra vadība, noteikti stingri noteikumi 
(un atkal nevērtēju, kādi noteikumi – labi vai slikti), tad  tiek radīts ļoti specifisks šī uzņēmuma vai kaut kādas firmas 
enerģētiskās informācijas egregors. Cilvēks, tur nonācis, uzreiz to jūt. Un, ja viņš grib komfortabli strādāt, viņam ir 
jāiekļaujas šajā informācijas plūsmā. 

Lūk, tagad es esmu nosaucis to pašu galveno vārdu, kuru parasti mēs neizteicām, kad raksturojām pašu jēdzienu 
„egregors” vai runājām par egregoriem. Lieta tā, ka tas nav vienkārši kaut kāds apgabals planētas telpā, piepildīts ar 
noteiktu enerģētiskās informācijas saturu. Tās tieši ir PLŪSMAS – ļoti plašas plūsmas; plūsmas, kuras tiek vadītas. Lūk, tas 
ir pats galvenais, kas jums pašlaik ir jāsaprot – VADĀMAS PLŪSMAS. Un, ja, piemēram, Krievija ļoti stipri glabā pareizticīgo 
egregoru ( kaut arī šajā valstī ir daudz reliģiju, un viņai katrai ir savs egregors), tad cilvēki, kuri no Krievijas uz kaut kurieni 
brauc prom un ir pareizticīgie, vienalga uzturēs saikni ar savu egregoru, neatrodoties viņa enerģētiskās informācijas 
koncentrācijas zonā. Taču, piederot viņam, viņi rada plūsmu. Krievijā ir daudz dažādu nacionalitāšu cilvēku, viņa vienmēr ir 
bijusi daudznacionāla. Un tieši tāpēc uz šo valsti jaunajā evolūcijas vijumā mums ir lielas cerības. Un tieši tāpēc pret viņu  tik 
daudz cenšas sacelties un mēģina viņu vājināt, mēģina viņu pazemot vai iznīcināt. Tāpēc ka tie Noturēšanas Spēki, kuri 
negrib, ka iestājas jauns laikmets un jauns liktenis visai planētas Zeme cilvēcei, zina, ka pirmām kārtām ir jāiznīcina vai 
jāpazemo Krievija. 
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Tātad es atgriežos pie egregora tēmas. Krievijā ir daudz reliģisku egregoru, pats stiprākais – pareizticīgais. Bet tur ir arī citu 
reliģiju, citu nacionalitāšu egregori. Paņemsim tos pašus musulmaņus. Viņi dzīvo Krievijā, taču viņi uztur saikni ar 
musulmaņu egregoru, kura pamats atrodas citās valstīs, citos planētas reģionos, citās planētas telpas-laika zonās. Un tas 
arī rada noteiktas plūsmas. 

Pēdējā laikā, īpaši pēc Padomju Savienības sabrukšanas, cilvēki guva daudz vairāk iespēju brīvi ceļot pa visu pasauli, pa 
visu planētu. Un iznāca tā, ka egregori kā koncentrētas informācijas zonas sāka zaudēt savu galveno kodolu. Tāpēc ka 
egregoriālie spēki sāka tērēties dažādu plūsmu uzturēšanai. Bet no otras puses, dažādu egregoru plūsmas sāka savā 
starpā tuvināties, sāka sajaukties. Protams, pēc daudzu valstu, piemēram, Amerikas Savienoto Valstu, Kanādas, dažu 
Eiropas valstu pieredzes jūs zināt, ka cilvēki, kuri iebrauc šajās valstīs, cenšas koncentrēties, dzīvot kopienā, lai saglabā tu 
savas kultūras vērtības. Tā notiek arī Krievijā. Lai kur cilvēki nedzīvotu, bet šajā pilsētā vai ciematā, teiksim, ir daudz tatāru, 
viņi cenšas apvienoties, lai uzturētu savus reliģiskos virzienus, savu enerģētiskās informācijas egregoru un savu kultūru. 
Tādejādi, ir tapis vairāk plūsmu, nekā tā vai cita egregora koncentrētu enerģētiskās informācijas kodolu. Iznāca it kā 
egregoru izvazāšana, un tas nepatika tiem spēkiem, kuri agrāk turēja šo koncentrāciju. Tāpēc mūsdienu situācijā bēgļu 
plūsmas no vienas puses, ir spilgti izteikta egregora plūsmas, tieši egregora plūsmas izpausme. No otras puses, izpaužas 
agrāk eksistējošo egregoru kodolu vēlēšanās noturēt šīs plūsmas, iesūkt tās atpakaļ. Diemžēl četrdimensionalites līmenī to 
izlemj spēks. Bet ir parādījušies arī tādi cilvēki, kuri ir nolēmuši, ka viņi sava egregora centru var pārnest uz citām valstīm. 
Un tas tieši ir tas bīstamais moments, kurš var novest pie cilvēku nošķiršanās tajās valstīs, kurp traucas plūsmas. Bet var, 
zinot enerģētiskās informācijas līmenī notiekošos procesus, izdarīt tā, ka tas vedīs pie dažādu reliģiju cilvēku, dažādu 
kultūras virzienu tuvināšanās. Galu galā ir vienkārši vispārcilvēciski virzieni. Un šī brīža vēstījuma būtība ir tāda, ka 
IZVEIDOSIES GARĪGĀS VIENOTĪBAS TELPA, KURA POTENCIĀLI IR SPĒCĪGĀKA PAR VISIEM RELIĢISKAJIEM UN 
NACIONĀLAJIEM EGREGORIEM.  Viņa jau ir dzimusi, pateicoties jūsu pūlēm, visiem darbiem Savienošanās un Vienotības 
labā, pateicoties visām atnākušajām Augšupcelšanās Ugunīm, kuras nes Savienošanās un Vienotības tendences 
programmas un iespējas. Un par to mēs arī parunāsim mūsu sarunas otrajā daļā. Tas ir virziens Gaismas Darbinieku 
darbībai, bet tam ir jākļūst par galveno virzienu arī visiem cilvēkiem, kuri jūsu pasaulē nes vispārcilvēciskas vērtības. Tajā 
skaitā tas attiecas arī uz visiem mūsdienu politiskajiem darbiniekiem. Un dažādos veidos ir jāienes šīs jaunās iespējas 
apziņā tiem, kurus mēs saucam par Gaismas Darbiniekiem. 

– Sergej Aleksejevič, pirms mēs sāksim analizēt notikumus smalkajā plānā, par kuriem jūs runājāt, gribētos vēl kaut 
kādu konkrētāku notiekošo procesu detalizāciju, tāpēc ka tas patiešām ir ārkārtīgi svarīgi. Nevis vienkārši konstatēt 
to, kas ir, bet pat četrdimensionalitātes līmenī pareizi saprast. Man burtiski mudž no daudziem jautājumiem, kurus 
līdz galam nevaru noformulēt. Taču man liekas, ka vēl ir mazliet par agru pāriet pie smalko procesu analīzes. 

– Manu dārgo bērniņ! Pilnīgi tev piekrītu, es arī pagaidām negrasos pilnībā pāriet pie procesu, kuri notiek enerģētiskās 
informācijas smalkajā līmenī, analīzes. Es vēlreiz skaidri apzīmēšu tos simptomus, kuri liecina, ka jūs izejat... jā, tieši izejat 
stingri nospraustus evolucionārus pozitīvus soļus, lai kādi tie neliktos jūsu četrdimensiju realitātē. Jā, es sāku ar to, ka 
piekritu savam iepriekšējam pareģojumam, ka būs jauns karš. Es pats nevarēju paredzēt, kādā veidā tas sāks izvērsties. No 
vienas puses, var teikt, ka šajā karā gan šauj, gan nogalina, gan spridzina, gan vienas tautas terorizē citas. Turklāt 
piesedzoties ar reliģiju. Vienas reliģijas tiek pretnostatītas citām. Bet jāzina: visas reliģijas nav saglabājušās savā sākotnējā 
tīrībā. Savas eksistēšanas laikā tās ir nošķīrušās cita no citas, kas Zemes cilvēkus neved pie Dieva un vēl jo vairāk – savas 
Dievišķās izcelšanās – sapratnes. 

Pagaidām starp reliģijām nav vienprātības. Pat, ja kādreiz vadošie reliģijas darbinieki sāk tikties un meklēt vienotus saskares 
punktus, viņi līdz galam neatzīst to, ka viss ir dots no viena Avota, un dažreiz Augšupceltie Skolotāji ir iemiesojušies kā 
Vedēji gan vienai, gan otrai reliģijai, starp kurām tagad nav saprašanās. Un rezultātā vienmēr paliek kaut kāda nesapratne 
līdz galam. 

Šeit, protams, vietā ir jautājums, vai pasaules tautām būs Vienotā Reliģija. Domāju, ka pilnīgā evolūcijas rezultātā vienota 
reliģija nebūs vajadzīga. Bet līdz tam vēl ir tālu. Lūk, zināma reliģiju apvienošanās un atbrīvošanās no uznestām dogmām, 
kuras neatbalsta evolūcijas jauno vijumu, noteikumiem, dzīves uzstādījumiem, uzstādījumiem savstarpējās attiecībās ar 
citiem reliģijas virzieniem, vispār ar citām nacionalitātēm, tautām, ciltīm, sasniegs normu. Taču tikai tad, kad cilvēki attīstīs 
savas daudzdimensionālās spējas un pilnībā apzināsies savu vienoto Dievišķo Avotu, viņi spēs nonākt pie sapratnes, ka 
reliģijas vispār nav vajadzīgas. Tam ir vajadzīgs ilgs periods. Bet apzināties to Gaismas Darbiniekiem, īpaši vadošajiem 
Gaismas Darbiniekiem, ir nepieciešams tagad. Un vajag paplašināt citu cilvēku apziņu tieši ar tamlīdzīgiem uzstādījumiem. 
Tiem, kuri nepieder nekādai reliģijai, ir vairāk izredžu apgūt savu īsteno Dievišķību, nekā tiem, kuri atrodas reliģisko 
priekšstatu stingrajos ietvaros. Tie procesi, kuri pašlaik notiek, ir ļoti smagi, tie ir saistīti ar daudzu cilvēku aiziešanu no 
dzīves. Taču arī tas ir veids, kā aizvest no četrdimensionalitātes noteiktu skaitu cilvēku viņu pārkārtošanai, noteiktai 
reabilitācijai un atgriešanai uz Zemi jau jaunā Garīgās Vienotības enerģētiskās informācijas plūsmā, par kuru es jums tad arī  
gribu tagad pastāstīt. 

To, kas notiek, nevar saukt par Trešo Pasaules karu. Pareizi ir runāt par reliģisku egregoru pretnostatījumu vienam pret otru; 
dualitātes laiku stipru egregoru pretnostatījumu visas pasaules cilvēku evolucionārajām interesēm; pretnostatījumu šo 
egregoru iekšienē. Un nevajag to piesegt ar pierastajiem priekšstatiem par valstu karu, karu par teritorijām. Kaut arī jūs man 
varat iebilst, ka cīnās par naftas, gāzes vai kaut kādu derīgo izrakteņu atradnēm, kuras ir īpaši vērtīgas valstu dzīvei. Un 
tomēr galvenais atrodas pilnīgu citu plūsmu gultnē – norit egregoru cīņa. Un ne tik daudz egregoru cīņa savā starpā – kaut 
gan ir arī tā – bet egregoru cīņa pret cilvēkiem. Tāpēc ka egregori ir citmateriāli veidojumi, kuri daudzējādā ziņā ir 
Noturēšanas Spēku kontrolē. Caur egregoriem pēdējo piecu tūkstošu gadu laikā vienmēr notika CILVĒKU SABIEDRĪBAS 
KONTROLE UN VADĪBA. Noturēšanas Spēki uztur egregotu eksistēšanu, tāpēc ka caur viņiem ir vieglāk un efektīvāk 
pārvaldīt cilvēkus. Nepieciešamības gadījumā tieši caur nacionāliem vai reliģiskiem egregoriem ir visvieglāk izraisīt karu un  
turpināt attīstīt haosu cilvēku sabiedrībā. 
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Un jums tas ir jāsaprot – pirmkārt uz skatuves uznāk reliģiskie egregori. Daudzi no viņiem ir izkropļoti līdz nepazīšanai. Tas 
liecina par to, ka kaut kāda egregora apjomā, pašā kodolā briest izkropļots virziens. Un atkal tās ir dualitātes enerģijas 
koncentrētā veidā viena egregora ietvaros. Šo momentu ir svarīgi saprast. Un šīm enerģijām, kā jūs zināt, ir jāaiziet, tām ir 
jāaiziet no visurienes – arī no jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu kompleksa, no jūsu sociālās dzīves, kuru arī katrā valstī vai 
pilsētā pārstāv savs egregors, no ģimenēm, no valstīm kopumā un no reliģiju egregoriem. Un arī tur pašlaik briest ļoti asa 
cīņa starp pozitīvajām evolucionārajām enerģijām un negatīvajām, kaut arī tās pieder vienam un tam pašam reliģiskam 
egregoram. Lūk, to es varbūt sākumā skaidri nepateicu, bet tas ir ļoti un ļoti svarīgi. Un pašlaik dominē tie egregori, kur 
negatīvs pozicionējas stiprāk nekā tā paša egregora pozitīvais potenciāls. Un pozitīvā potenciāla pārstāvji, sākuši cīnīties ar 
negatīvo un sajutuši savu spēku vājumu tīri fiziskajā plānā, dod priekšroku aiziet no kaujas lauka. Vai tas ir labi vai slikti?  
Var uzskaitīt gan daudz labas šīs parādības puses, gan sliktas. Var teikt, ka šiem cilvēkiem nav patriotisma, tāpēc ka viņi 
bēg no savām valstīm, no savas dzimtās zemes. Bet saikne ar dzimto zemi – tā ir arī saikne ar noteiktu egregoru, ar 
noteiktas planetārās telpas egregoru, kur visa šī nācija attīstījās un iemantoja savu spēku, savu neparastumu, savu 
unikalitāti un visā planetārajā evolūcijas procesā nesa savu ieguldījumu, ļoti nozīmīgu. Bet, no otras puses, var teikt, ka 
evolūcijas procesā sakrātās bagātības šie cilvēki tagad nes uz citām valstīm. Notiks arī ģenētiska infūzija no vieniem 
cilvēces pārstāvjiem uz citiem. Kaut gan jūs zināt, ka, teiksim, austrumu valstu pārstāvji ļoti bieži ģenētiski nesajaucas ar 
Eiropas valstu pārstāvjiem. Taču, no otras puses, jums ir labi zināms, ka ģenētiskā informācija var tikt pārraidīta vienkārši 
enerģētiskās informācijas veidā un ne obligāti, eksistējot jauktām ģimenēm un dzimstot bērniem no šim jauktajām ģimenēm, 
kaut gan arī tādas ir iespējamas un vietā. 

Norit egregoru cīņa pret cilvēkiem. Tajā pašā laikā – egregori cīnās savā starpā par izdzīvošanu un par savas ietekmes 
paplašināšanu. Tas ir izdevīgi Noturēšanas Spēkiem. Taču cīņa starp egregoriem un viņu pašu iekšienē ir saistīta ar 
sadalīšanos plūsmās, tā pakāpeniski sadrūp. Tāpēc cīņa no nacionālā plāna, no pseidoreliģiskā plāna pakāpeniski izšķīdīs, 
pāries sīkākā cīņā jau konkrētu valstu, pilsētu, apgabalu, pat ģimeņu iekšienē. Pat bēgļu dzīves rajonā citās valstīs 
egregoriālie spēki pakāpeniski kļūs sīkāki. Un tādejādi sāksies egregoru, kuri ir eksistējuši daudzus tūkstošus gadu, kodolu 
sašķelšanās. Jā, galvenie egregori eksistē desmitiem tūkstošu gadu, kaut arī mēs sakām, ka mūsdienu cilvēce ir piecus 
tūkstošus gadu veca. Taču egregoriem, kuriem pieder atsevišķi cilvēki vai atsevišķas nacionalitātes, ir ilgāka savas 
eksistēšanas uzkrājošā pieredze. Tieši tāpēc cilvēki no tiem tik grūti šķiras. 

Tur tā lieta, ka notiek dualitātes enerģiju iztecēšana. Pirmām kārtām notiek pozitīvo enerģiju kā informācijas bloka, sakrāta  
konkrētā egregora eksistēšanās laikā, iztecēšana. Piemēram, reliģiska egregora. Lai neizbrīna, ka es teicu – pozitīvo! Tāpēc 
ka palikušie negatīvie enerģētiskās informācijas bloki prasa savu pārveidošanu šī egregora ietvaros. Tie cilvēki, kuri pašlaik 
pārstāv tā saukto Islāma valsti, tieši arī ir palikušā musulmaņu egregora negatīvā bloka produkts. Tāpēc viņi ir tik cietsirdīgi, 
tik neiecietīgi. Viņus patiešām var saukt par ne līdz galam cilvēkiem, par līdz galam neattīstītiem cilvēkiem. Taču viņi ir šo 
enerģiju nesēji. Šīs enerģijas iet prom no planētas grūti, un tās prasa pārveidošanu. Un jūs varat pilnīgi mierīgi, jebkuros 
jums pieejamos veidos, veikt enerģiju, kurās strādā Islāma valsts pārstāvji, pārveidošanu. Tas ir ļoti svarīgs moments. Mēs 
varam dot dažādas darba metodes ar viņu enerģētisko informāciju, taču derīgas ir arī jūsu jau izmēģinātas metodes. Jūs 
varat uzskatīt, ka tur, kur atrodas spilgti izteikta kaut kāda reliģiska egregora enerģija, tā obligāti prasa pārveidošanu 
pozitīvā, radošā. 

Un šīs Gaismas Darbinieku darbības pašreizējā laikā tiek atbalstītas Smalkajā Plānā, funkcionējot speciālām 
apakšnodaļām, kuras dualitātes negatīvās enerģijas pārveido pozitīvās, evolucionārās enerģijās. Šo apakšnodaļu piektajā 
dimensijā priekšgalā atrodas kāda Garīga būtība, kuru pagaidām nosacīti saucu RA-SVAROGA vārdā. Pie viņa var griezties 
pēc palīdzības un savstarpēju partnerattiecību nodibināšanas dēļ jautājumā par jebkuras negatīvas enerģijas un, vēl jo 
vairāk, dualitātes enerģiju, izvešanu un pārveidošanu. 

Un kas notiek ar konkrētā egregora pozitīvajiem enerģētiskās informācijas blokiem? Viņi atpumpurojas no vecā egregora, 
aiziet no viņa un sāk iemīt takas pa visu planētu. Tas nepieciešams jaunas, garīgas cilvēces Rases veidošanai. Kā jūs 
saprotat, tamlīdzīgi ģenētiski veidojumi prasa daudz laika. Jūs pašlaik stāvat pie šīs kustības, šo notikumu sākotnes. Un 
jums tajos ir aktīvi jāpiedalās, jāveicina tie. Tāpēc ka tas atbilst jaunajām evolūcijas programmām. Tas ir negrozāmi. Un, ja 
šīm plūsmām, šai iztecēšanai būs pretdarbība, tad tas apturēs evolucionāros pārveidojumus. Var šos cilvēkus, kā es jau 
teicu, uzskatīt par savas dzimtenes, savas zemes, sava egregora nodevējiem. Bet pašlaik daudzu valstu iedzīvotāji aizbrauc 
dzīvot un strādāt uz citiem planētas reģioniem. Ir daudz jauktu laulību. Un ir daudz cilvēku, pie kuriem piederi arī tu, kuri  
vienmēr savus „Es” ir uzskatījuši par Planētas Pilsoņiem. Lūk, šim stāvoklim ir jātuvojas. Jātuvojas prasmīgi, pareizi. Nekad 
nepārmetot tiem cilvēkiem, kuri savus „Es” jūt kā pilsoņus planetārā mērogā. PASAULES PILSONIS – pat tāds statuss ir uz 
mūsu planētas. Grūti iegūt? Bet ir jau laiks! Tieši tādi cilvēki mierīgi veic planētas evolūciju. Viņi nav piekalti nekādiem 
egregoriem, nav viņu ierobežoti. 

No vienas puses, egregors dod spēku, enerģētisku piebarošanu, aizsardzību. No otras puses, viņš ierobežo. Viņš cilvēkam 
uzliek noteiktus uzvedības noteikumus, kas bieži ir pretrunā ar evolūcijas programmām, kuras ir jāpilda katram cilvēkam 
mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem. Egregoriālais spēks rodas uz dualitātes veco enerģiju rēķina. Viņš var kļūt par avotu, lai 
cīnītos, taču egregors nekad nekalpos kā jaunu evolūcijas programmu avots. Tāpēc ka egregoriem nav vietas jūsu pasaules 
nākotnē. Egregori ir Dualitātes, sadalītības auglis. Viņi savu eksistēšanu un attīstību balsta, pretnostatot vienu pret otru,  
pretnostatot vienas intereses pret otrām. Tā ir smalkmateriāla izdzīvošanas forma tiem vai citiem cilvēku kolektīviem, kurus 
apvieno viens pamats. Taču egregors nekad nav ieinteresēts vispārcilvēcisku interešu attīstībā. Tāpēc Pasaules Garīgās 
Vienotības telpa eksistēs pagaidām, pārejas no cikla uz ciklu perioda laikā. Un tā nomainīsies ar Visuma Cilvēces Īstenās 
Garīgās Vienotības veidojumu. 

Visi pašlaik noritošie evolucionārie pārveidojumi ir mērķtiecīgi, tie rezultātā beigsies vislabākajā veidā. Ja katrs cilvēks 
sapratīs notiekošā būtību un pareizi atbalstīs šos procesus, tad tas būs evolucionāri mērķtiecīgi. Tas ir galvenais. 
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Bet tagad es tomēr pāriešu pie jautājuma, kuru gribu apgaismot. Kā tad tas viss izspēlējas, izkārtojas (un vēl turpina 
izkārtoties) smalkajā plānā? Jums ir jāsaprot, ka procesi tiek radīti smalkā plāna enerģētiskās informācijas līmenī, bet pēc 
„nolaisti” lejā. Jā, kad četrdimensionalitē realizējas gatavas enerģētiskās informācijas matricas, programmu paketes, tās 
reizēm dažādu iemeslu mēdz būt izkropļotas, taču galvenā būtība vienmēr saglabājas. Bet mēs turpinām lēni, bet pareizi 
izkārtot notikumu gaitu. 

– Sergej Aleksejevič! Nedaudz atraušu no jaunas tēmas izklāsta. Tomēr daudzi Gaismas Darbinieki un, jo vairāk, 
ierindas cilvēki nezina, kā attiekties pret bēgļiem un to, ka Eiropas valstis viņiem rada labākus apstākļus nekā 
pamatiedzīvotājiem. Tā, piemēram, notiek manā valstī. Kā pareizi būvēt savu uzvedību šajā gadījumā? 

– Es saprotu tavu norūpētību, bažas un neizpratni par jauno spēku samēru jūsu sociumos. Es nesākšu apgalvot, ka visu, 
par ko es runāju, uzbūvēt ir viegli. Un, ka ātri var sasniegt savstarpēju saprašanos, saskaņu un miermīlīgu eksistēšanu ar 
bēgļiem. Taču cilvēces vēsture ir pārpilna ar informāciju par tautu pārvietošanos. Un katru reizi tas bija evolucionāri 
mērķtiecīga. Lasot tamlīdzīgus skaidrojumus par tūkstošgažu vecām bēgļu straumēm, jūs mierīgi analizējat šīs situācijas un 
ar sapratni attiecaties pret senajām tautu staigāšanām. Un, iespējams, kāds no jums arī bija viens no šiem piespiestajiem 
pārceļotājiem. 

Un kā tagad, kad jūs atrodaties pie analoģiskas evolucionāras kustības sākotnes? Ir grūti būt notikumu centram? Jā, grūti. 
Tādēļ arī sazinos ar jums, lai apzināšanās jūs pareizi vestu pa dzīvi. Jūs taču protat vadīt notikumību. Un tas ir jāizmanto,  
mani mīļie. Kas attiecas uz valsti, kurā tu dzīvo, tad bēgļu klātbūtne mani pat iepriecina. Tas lieku reizi pierāda, ka šīs 
svētītās zemes vienmēr ir bijušas paredzētas dažāda veida enerģiju sintēzei, egregoru sajaukšanai, ģenētiskai sajaukšanai. 
Un, lai ko nerunātu jūsu politiķi, bet Latvija – mana mīļotā dzimtene četrdimensionalitē – vienmēr ir bijusi un paliks 
daudznacionāla. Un tur ir viņas evolucionārais spēks! 

– Paldies, Sergej Aleksejevič! 

– Pašlaik eksistē Reliģiju Vienotības Egregors, un viņa radītāju rindas pastāvīgi kļūst lielākas. Kā viņš radās? Un vai viņš 
nes evolucionāru mērķtiecību, ja uzskatām, ka diezgan tālā nākotnē cilvēki spēs iztikt vispār bez reliģijām? Jā, pašlaik viņš  
nes savas lielās funkcijas, lai apvienotu un novestu sakārtotā stāvoklī visas reliģiskās pozitīvās informācijas plūsmas, par 
kurām es tikko teicu. Un var pilnīgi noteikti apgalvot, ka katrs pozitīvi noskaņots jebkuras reliģijas cilvēks rada un pastiprina 
šo jauno Reliģiju Vienotības egregoru. Kad kaut kādi reliģijas darbinieki sapulcējas kopā un saskaņoti evolūcijas labā risina 
pasaules jautājumus, tad viņi, pašiem to nenojaušot, nostiprina Reliģiju Vienotības egregoru. Cilvēki, kuri pieder kaut kādai  
reliģijai, sāk saprast visu reliģiju sākotnējo vienoto enerģētiskās informācijas Avotu. Viņi kļūst nevis šauri reliģiozi pēc sava 
pasaules uzskata, bet sāk pasaules un kosmosa mēroga darbību. Kad visu reliģiju cilvēki tiecas uz savienošanos, saprotot 
vienoto Visuma dzīvības Dievišķo Avotu, tad viņi sāk aktīvi piebarot šo jauno egregoru, ienesot savu evolucionāro 
ieguldījumu cilvēces un planētas attīstībā. 

Reliģiju Vienotības egregoram ir pievērsta gan planetārā, gan galaktiskā mēroga Gaismas Ģimenes neatslābstoša 
uzmanība. Šis jaunā tipa egregors pakāpeniski sāks transformēties kvalitatīvi jaunā Zemes dzīves progresīvās 
evolucionārās virzības Garīgās Vienotības veidojumā. Tas jāsaprot kā īpašs rezervuārs pozitīvajai Dievišķajai Enerģijai, 
kura tagad arvien vairāk nokļūst uz mūsu planētas un savai sazemēšanai prasa uz Zeme dzīvojošo cilvēku pūliņus. Radāmā 
Garīgā Vienotība pieder ne tikai jūsu telpas-laika kontinuumam (TLK) un ne tikai tai četrdimensionalitātei, kurā jūs dzīvojat. 
Viņu formē arī augstāko dimensiju cilvēce, ieskaitot pat 9. dimensiju. Katra dimensija nes savu ieguldījumu viņas radīšanā. 
Jaunā Garīgā Vienotība ir nepieciešama Zemes cilvēces Vienotās Kolektīvās Gaismas Būtības eksistencei. 

Kādēļ es jums to visu stāstu? Tieši tādēļ, lai būtu pareizi saprasti tie četrdimensiju notikumi, kuru liecinieki jūs pašlaik esat. 
Bēgļu iztecēšana no musulmaņu valstīm uz Eiropu, daļēji uz Krieviju, citām Āfrikas un Tuvo Austrumu valstīm ir to cilvēku 
vadāmas plūsmas, kuriem ir potenciāls kļūt par jaunu, mazāk radikālu uzskatu par pasaules iekārtojumu nesējiem. Tādā 
veidā pakāpeniski tiks vājināts ortodoksālais musulmaņu redzes viedoklis, kurš gadsimtiem ir uzspiests austrumu tautām. 
Viņām, iespējams, zināmu laiku būs grūti iedzīvoties citu valstu egregoros. Taču pakāpeniski šo cilvēku nākamās paaudzes 
kļūs nevis vienkārši iecietīgākas pret eiropiešiem, bet sāks arī pietiekoši miermīlīgi dzīvot viņiem blakus. Ņemot vērā valstu, 
kuras pieņem bēgļus, pamatiedzīvotāju dažu pārstāvju agresīvo noskaņu, valdības ir aicinātas atrast humānus atšķirīgu 
reliģisku virzienu cilvēku līdzāspastāvēšanas principus. Par šiem jautājumiem var dot rekomendācijas atsevišķi. Bet pašlaik 
visa Zemes pasaule stāv uz šīs, kā šķiet, piespiestās, apvienošanās sliekšņa. Taču patiesībā notiek tautu evolucionāra 
migrācija. Līdz ar kuru notiek nevis vienkārši ģenētiskās informācijas pārnešana, bet arī tiek auklēts jauns reliģisks pasaules 
uzskats un, vēl vairāk, visu tautu Garīgās Vienotības jauns pasaules uzskats. Visu reliģiju pārstāvjiem ir nepieciešams 
ievērojami plašāk, nekā agrāk, organizēt izskaidrojošas sarunas par pasaules visu reliģiju vienotību. Visiem ir jāsaprot, ka 
sākotnējās zināšanas tiek dotas no vienota Avota. Nāca un tagad vēl nāk vieni un tie paši Skolotāji, kuri ir dažādu reliģiju 
pārvadītāji. Kāpēc tas notiek? Nu tāpēc, ka vienotās Dievišķās zināšanas avots vienmēr ir bijis jebkuras reliģijas 
stūrakmens. Tāpēc ir saformējies jauna tipa egregors – Reliģiju Vienotības egregors. Un pašreizējā laikā eksistē daudz 
cilvēku, kuri viņu aktīvi atbalsta un piesūcina ar savām mentālajām formām un savām Dievišķajām enerģijām. Vēlreiz 
atkārtoju – šis egregors balstās Garīgās Vienotības daudzdimensionalitātē. Tas ir ārkārtīgi svarīgs moments! No tā ir 
atkarīgs šī egregora spēka realizēšanās paātrinājums pie jums, četrdimensionalitātē. Un katrs no jums var ienest savu 
ieguldījumu viņa formēšanā – gan apzināti, gan ar savām plašajām pārliecībām. Jūs pat varat izpildīt speciālus planetāros 
darbus šī egregora eksistences un Dievišķās pārveidošanās, viņa ātrākas attīstības atbalstam. Strādājot ar šo egregoru, jūs 
varat dzēst agresiju tiem radikāli noskaņotajiem dažādu reliģiju pārstāvjiem, ar kuru darbībām pašreizējā laikā ir izprovocēti 
lokālie kari. 

Bet tagad es, atrodoties planētas augstākajās dimensijās, gribu teikt, ka Trešā Pasaules kara nav. TREŠAIS PASAULES 
KARŠ NEKAD NENOTIKS. TAS IR ATCELTS! PLANĒTAS ZEME CILVĒKU ATCELTS, KURI IR ATVĒRUŠI CEĻU UZ 
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GARĪGO DAUDZDIMENSIONALITĀTI. Tas, kas notiek Eiropā bēgļu uzplūduma dēļ, ir evolucionārās nepieciešamības 
produkts. Tas rezultātā atvedīs pie pozitīviem cilvēku savienošanās, reliģiju savienošanās, savienošanās starp valstīm 
rezultātiem. Jā, dažas valstis “silda rokas” uz notiekošajiem notikumiem. Taču viņas tagad ne tik atļauti vadīs šos procesus, 
jo drīz iestāsies tas sakrālais moments, kad Eiropa nobriedīs kā mātes šūpulis cilvēces jaunajai Rasei. Taču par cilvēku 
daudznacionālās savienības prioritāti un piemēru kļūs Krievija, kura tad arī izdarīs “ass” pagriezienu cilvēces rases vēsturē . 
Par šo notikumu detaļām jums pastāstīs Valdnieks El Morija savā darbā, jums diktētā – “Atgriešanās pie Slepenās 
Doktrīnas”. 

– Sergej Aleksejevič! Pašlaik arvien vairāk uz planētas būvē visu reliģiju Tempļus. Tos, kā likums, būvē kaut kādas 
reliģijas pārstāvji, bet paziņo tos par visu reliģiju Tempļiem. Vai to radīšana ir saistīta ar Vienotās Reliģijas 
egregoru? Otrais jautājums – ja cilvēks pilda gaismas darbu un skaita lūgšanas pēc savas reliģijas noteikumiem 
tādā Templī, vai tad viņš ieiet kontaktā ar Vienotās Reliģijas egregoru? 

Tavos jautājumos izskanēja arī atbildes uz tiem. Pirmkārt, tamlīdzīgus Tempļus rada īpaši Vienotās Reliģijas egregora sūtņi. 
Un visas darbības, kuras tiek izpildītas šajos Tempļos, iet, lai nostiprinātu Vienotās Reliģijas egregoru, kurš ir viens no 
pamatiem nākotnes daudzdimensionālajai Garīgajai Vienotībai. Vēl vairāk, visiem cilvēkiem, kuri šos tempļus izmanto, tiek 
nodotas enerģētiskās informācijas paketes viņu evolucionārajai izaugsmei un virzībai Vienotās Reliģijas un Garīgās 
Vienotības Gaismā. Vēl tiks radīts daudz objektu, kuriem būs sakars ar reliģisko virzienu savienošanos. Protams, labāk 
tādus soļus spert apzināti. Un visi jūsu gaismas darbi, kuri apvieno dažādu ticību, pasaules uzskatu cilvēkus, nostiprina šo 
cilvēkiem neparasto egregoru. Pakāpeniski viņš kļūs par stipru evolucionāri iedarbīgu faktoru un no egregora pārvērtīsies 
evolucionāri progresīvā struktūrā. 

Bet tagad es no jums šķiros. Ceru, ka neilgi. Piedāvāju kopā nostiprināt mūsu kopīgo lolojumu – Zemes cilvēces Garīgo 
Vienotību. Un turēt prātā, ka līdz ar daudzdimensionālo spēju attīstību cilvēki iemācīsies izzināt pasauli bez reliģijām, bez 
jebkādiem citiem “balstiem”, bez ierobežojumiem, kuri viņu apziņai uzliek jebkuras dogmas. Tajā skaitā arī reliģiskas. 
Šķiršanās no tām notiks pakāpeniski, un ne tuvu uzreiz cilvēki apzināsies savu brīvību Vienotībā ar Radītāju! Bet ar Radītāju 
ir vienoti visi. 

Tas patiesi ir tā.Ar mīlestību pret pasauli izzinošajiem ar plaši atvērtām acīmun atvērtu sirdi,Sergejs Vronskis – 
cilvēks,kurš turpina Visuma dziļu izzināšanu.2015. gada 17. oktobris – 30. oktobrisTehniskais atbalsts: Natālija Sapko 
Pievienots 10/12/2015 https://www.magnitiduha.info/archives/10809 Tulkoja Jānis Oppe 

 

6. ERCEŅĢELIS MIHAILS. EGREGORU PĀRVEIDOŠANA 

Erceņģelis MIHAILS 
caur Sergeju Kanaševski 
2015.gada 4. novembrī. 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 6(24) 2015., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 10.03.2016. 
 
Sveicināti, bērni mani. Ar jums - Erceņģelis Mihails. Šodien mēs kopā, lai īstenotu svarīgu gaismas darbu - iemācītos 
pārveidot to, kas tagad aktīvi attur jūsu pasaules, jūsu cilvēces evolūciju.* 
-------- 
* Egregors ir viena no teosofijas izpratnēm. Savos darbos to labprāt izmantoja pazīstamais krievu ezotēriķis Daniels 
Andrejevs, grāmatas "Miera Roeze" ["Роза Мира"] autors - plaši pazīstamas Krievijā un aiz tās robežām. Ar egregoru saprot 
citādmatriālus veidojumus, izcēlušos no dažiem cilvēces psihiskiem izdalījumiem virs lieliem kolektīviem. Egregoriem nav 
garīgu monādu, taču piemīt koncentrēts pagaidu gribas lādiņš un apzinātības ekvivalents. Pēc Daniela Andrejeva uzskata, 
savs egregors ir jebkurai valstij. 
Okultismā egregors - būtība, mijiedarbojošās ar cilvēcisku saprātu. Uz eksistēšanas rēķina astrālā un mentālā plānos, tas 
spējīgs uz cilvēku emociju un jūtu loģiskām operācijām. 
No bioenergoinformātikas skatu punkta, egregors - energoinformatīva struktūra, sākotnēji radusies no cilvēku grupas 
emociju un domu kopējas idejas vienotas līdzievirzes. Postulējas dažādu egregoru esamība: reliģisku, profesionālu, klanu, 
filozofisku mācību, radošu skolu, ilgstoši un mērķtiecīgi strādājošu kolektīvu, sociālo kustību, partiju u.t.j . 
--------- 
Tagad, tieši caur tiem, Noturēšanas Spēki aktīvi ietekmē cilvēkus, nosakot neharmonisku evolucionārā procesa norisi. Aktīvi 
attīstās egregoru cīņa, bet caur egregoru cīņu - Noturēšanas spēki cīnās ar visu cilvēci, vēloties iesprostot cilvēkus 
Dualitātes vecajos rāmjos. Caur egregoriem uzkurina nacionālo naidu, reliģisko pretestību. Caur egregoriem vienas valstis 
ietekmē citas valstis. Ar egregoru dalību sākas kari, caur tiem pastāvīgi pieplūst enerģijas priekš tā, lai karu konflikti 
nedzistu, vai iedegtos vēl spēcīgāk. 
Egregors - tā struktūra, ne tikdaudz cilvēku izraisīta, cik energoinformatīvi viņu uzturēta/atbalstīta. Par cik paši egregori - 
citas pasaules iemītnieki, kas sāka mijiedarboties ar cilvēkiem senos laikos, kad cilvēce pārgāja no Garīgās Vienotības uz 
attīstību vienas vai citas atdalītības apstākļos, gregori nodibināja sakarus ar cilvēci, atrodoties īpašā astrāli-mentālā pasaulē. 
Viņi paši pakāpeniski attīstījās, apgūstot iemaņas mijiedarbībai ar cilvēkiem, tanī skaitā - iemaņas viņu vadīšanai. Noteiktās 
cilvēciskās sabiedrības evolūcijas stadijās, egregori spēlēja pozitīvu lomu, palīdzot vienam vai citam cilvēku kolektīvam 
realizēt savas idejas sabiedrībā. Tanī skaitā, ar egregoru palīdzību bija realizētas daudzas zinātniski tehniskas idejas. 
Egregoriālie spēki ņēma aktīvu dalību jūsu pasaules visu reliģiju formēšanā un attīstībā. Taču, izpildot progresīvās  misijas, 
egregorus bieži izmantoja kā ierobežojošus rāmjus priekš cilvēka attīstības - tanī skaitā - garīgās attīstības ierobežošanai. 
Varētu likties, cilvēki, radot kolektīvu un iemiesojot dzīvē vienas vai citas idejas, paši rada egregoru un to attīsta. Taču, 
īstenībā, noteiktā kolektīva eksistēšanas etapā pats EGREGORS IZVĒLAS VIENU VAI CITU CILVĒKU LĪDZSABIEDRĪBU. 

https://www.magnitiduha.info/archives/10809
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Egregora izvēle atkarīga, vispirms no tā, kādām idejām seko kolektīvs, cik mērķtiecīgi un enerģiski tās virza, kādas metodes 
izmanto savu mērķu sasniegšanai, cik ilgi plāno eksistēt, kādu cilvēku loku gavas apvienot. 
Egregors, burtiski, pievelkas cilvēku kolektīvam, kuram ar viņu ir līdzīgas energoinformatīvās struktūras. Egregoru pasaule - 
tā būtību pasaule, kuriem ir saprāts un pat jūtas, taču nav garīgā sākuma, nav Monādu, kas sākotnēji saista viņus ar Dievu-
Radītāju. Kādēļ? Taču tādēļ, ka egregoru pasaule - mākslīga pasaule, civilizāciju virknes radīta, kuras plānoja vadīt jūsu 
pasaules cilvēci un tagad īsteno šo vadību. Egregoru radītāju skaitā - jums jau pazīstamas Ponekteona civilizācijas. Kā arī 
tie, kuri jums pagaidām nezināmi. Ar egregoriem ļoti aktīvi sadarbojas reptiloīdu civilizācijas pārstāvji.  
Un tātad, egregori - mākslīgi radīti īpašas astrāli-mentālas pasaules iemītnieki, mijiedarbojošies ar tādu vai citādu 
cilvēku kolektīvu, viņu jūtu un domu līmenī. 
Egregori bieži pakļauti Noturēšanas Spēku pārstāvjiem.Tā vai citādi, vadot egregorus, Noturēšanas Spēki vada cilvēkus - 
viņu domas, jūtas, tieksmes. 
Bērni mani! Cilvēku egregoriālā cilvēku vadīšana, viņu jūtu un domu, cilvēku gribas vadīšana - tas ir tas, kas guļ virspusē. 
Tas, par ko mums jau zināms, bet ir vēl viens uzdevums egregoriem, par ko svarīgi zināt mūsdienu Gaismas Darbiiekiem, 
Gaismas Meistariem. EGREGORI, KĀ DOMĀJOŠAS UN JŪTOŠAS BŪTNES TIKA TO CIVILIZĀCIJU RADĪTAS, KURAS 
IR TEHNOGĒNISKUMA NESĒJAS. Egregorus radot un viņus apvienojot smlkajā plānā ar cilvēkiem - tas tehnogēno 
civilizāciju plāns, plāns jūsu cilvēciskās civilizācijas kā tehnogēnās civilizācijas attīstībai. ASTRĀLI-MENTĀLĀ EGREGORU 
APVIENĪBA UN CILVĒKI, TEORĒTISKI VAR NOVEST PIE KOLEKTĪVĀS APZIŅAS MĀKSLĪGA NESĒJA RADĪŠANAS, 
BEZ GARĪGĀ SĀKUMA, ATRAUTĪBĀ NO DIEVIŠĶĪGUMA. Tādi nesēji var saņemt civilizāciju attīstību un izmantošanu, 
kuras savu mentalitāti aktīvi attīsta sestajā dimsnijā atrautībā no Dievišķās Triādes, no Garīgā, Dievišķā Sākuma. 
Egregors potenciāli rada KOLEKTĪVO APZIŅU, kas tādā vai citādā mērā balstīts uz egoismu. Egocentrisms - tas Dualitātes 
ceļš, attālinātība no Dieva, no visa esošā Garīgās Vienotības. Egregoriālā kolektīvā apziņa - tehnogēnās sabiedrības 
apziņas forma, kurā ieinteresētas arī robotizētās būtības un daudzi viņu sabiedrotie. Jūs, Gaismas Meistari aicināti tagad 
ielūkoties notikumos dziļāk. Uzzinot, ka aktivizējas egregoru cīņa ar cilvēkiem, jums derīgi saprast, kā tā - cīņa par cilvēces 
evolucionāro izvēli: IZVĒLE STARP DABĪGO, GARĪGO, DIEVIŠĶO ATTĪSTĪBAS CEĻU UN TEHNOGĒNO ATTĪSTĪBU, 
KUR DUĀLAIS SĀKUMS IESĀKUMĀ ATVIRZĪTS AIZMUGURES PLĀNĀ, BET PĒC TAM VISPĀR ARĪ IZZŪD. Bet līdz ar 
Duālā sākuma izzušanu, izzūd arī pati tehnogēnā sabiedrība kā neesošai perspektīvu attīstībai augstākajās pasaulēs, 
matērijas Augšupcelšanas apstākļos, visu dzīvības formu augšupcelšanas apstākļos. 
Un tātad, tagadējo laiku cilvēces egregoru eksistēšana un attīstība - tas tehnogēnās sabiedrības ceļš, jūsu pasaules 
evolucionārās Augšupclšanas apstākļos. Un tas - strupceļš, kas galarezultātā jūsu pasaules cilvēci var novest pie pilnīgas 
degradācijas. Jūsu pasaules visu cilvēku Augstākie "Es", veic izvēli par labu DABISKAI, DIEVIŠĶAI CILVĒCES UN VISAS 
PASAULES ATTĪSTĪBAI. Tieši tādēļ tagad Gaismas Ģimene risina uzdevumus saistītus ar JŪSU PASAULES 
TEHNOGĒNISKUMA PĀRVEIDOŠANU GARĪGĀ, DIEVIŠĶĀ ĢENĒTIKĀ. Viens no uzdevumiem EGREGORU 
PĀRVEIDOŠANA. Viņi aicināti nākotnē kļūt ne par tehnogēnās kolektīvās apziņas nesējiem, bet aktīviem dalībniekiem 
Dievišķās kolektīvās Apziņas radīšanas procesā. Pirms mēs sākam izpildīt šo uzdevumu, es jums pastāstīšu kaut ko par 
egregoru iekārtojumu. 
Egregoru iekārtojumu var salīdzināt ar daudzdimensionālā tora iekārtojumu. Kā jūs atceraties, daudzdimensionāliem toriem 
ir trīs galvenās telpas. Ārējā telpa, iekšējā telpa un energoinformatīvais centrs. Pirmā telpa - tas ārējais slānis (uz zīm.1. 
iezīmēts oranžā krāsā). 

 
ZĪMĒJUMS Nr 1. DADZDIMENSIONĀLĀ TORA SHĒMA. 
Tas, ko jūs sauciet gredzens. Otra telpa - iekšējais (gaišzila krāsa). Telpa gredzena iekšienē, smalkmateriālāka, salīdzinot 
ar ārējo telpu. Tora/gredzena pašā vidū - energoinformatīvs centrs (zelta aplis). 
Tora pirmai, ārējai telpai, ir ārējā un iekšējā čaula/apvalks. Tās var, atbilstoši, salīdzināt ar gedzena ārējo virskārtu un 
gredzena iekšējo virskārtu (to, kas tieši saskaras ar cilvēka ādu, ja gredzens uzvilkts uz pirksta). Egregorā - īpašas formas. 
Viņu ārējās telpas iekšējā virskārta organizēta ne kā sfēra, bet kā kubs. Shēmā, kas mums nepieciešama priekš efektīvāka 
darba, to var attēlot kā apli ar kvadrātu tās iekšienē. Tādā veidā egregora ārējā telpa it kā sastāv no četrām daļām, pēc 
formas atgādinošas pusmēnešus. Iekrāsosim egregora ārējās telpas katru daļu vienā no četrām krāsām: Brūnā (apakšā), 
melnu (augšā), pelēku (pa labi), sarkanu (pa kreisi). 
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ZĪMĒJUMS Nr 2. KVADRĀTS APLĪ. EGREGORA ĀRĒJĀS TELPAS ČETRAS DAĻAS. 
Brūnā daļa - tā, plašā nozīmē, EGREGORA ENERGOMAGNĒTS. Šeit savākts viss, kas tā vai citādi piesaista, pievelk 
cilvēkus pie egregora. Tas izpilda TIEŠI MAGNĒTA LOMU, apveltīts ar īpašu energomagnētisko īpašību spektru. Melnā 
daļa , augšā - tā massu IETEKMES ANTENA, kas spējīga nodot telepātiski astrālu un mentālu matēriju, ietekmējot cilvēka 
domas un jūtas. Egregora ārējās telpas pelēkā daļa - tā sava veida energoinformatīvā membrāna, kas izpilda iepazīšanas 
sistēmas lomu, darbojošās pēc principa: "savs-svešs". Šī daļa filtrē energoinformāciju, atdala nepieciešamo no visa tā, kas 
egregoram nevajadzīgs. Sarkanā daļa - EGREGORA SMADZENES, kas cieši saistītas ar EGREGORA APZIŅU, efektīvi 
organizējošu tā darbu. Egregora apziņa atrodas iekšējā telpā. Pašā egregora vidū - energoinformatīvais centrs, kas cieši 
saistīts ar egregora ietekmes aģentiem, ar tiem vai citiem Duālo Spēku pārstāvjiem. Bieži - Atturēšanas spēkiem. Caur 
energoinformatīvo centru īstenojas egegora vadība, vai daļēja ietekme uz viņu, par cik egeregori atšķiras ar vienas vai citas 
pakāpes patstāvību, atdalītību no viņu aptverošiem spēkiem. 
No ārējās aptverošās puses mūsu shēmā egregoriskās daļas attēlosim, atzīmēsim ar speciālām zīmēm. Apakšā novietosim 
magnēta simbolu, pa labi - spoguliski atspoguļotu pelēko membrānu. Augšā - sevišķas antenas shēmu, bet pa kreisi - 
piecus savstarpēji apvienotus kvadrātus - smadzeņu datora nosacīts apzīmējums. Iekšējā telpā attēlosim egregora apziņas 
režģa shēmu, kuras pamats - tie paši, savstarpēji apvienoti, pieci kvadrāti, Vidū attēlosim sarkanu apvidu, kura vidū 
ievietosim senu zīmi, apvienojošu četrdiensiju un sešdimensiju astrāli-mentālo matēriju (sešdimensionālās un 
četrdimensionālās apziņas nesējs) (Zīm. Nr 3). 

 
ZĪMĒJUMS Nr 3. EGREGORA SHĒMA: ĀRĒJĀ TELPA AR ČETRĀM NODĻĀM, APZIŅAS REŽĢIS IEKŠĒJĀ TELPĀ UN 
ENERGOINFORMATĪVAIS CENTRS. 
Kādēļ egregora vidū novietojām zīmi, apvienojošu sešdimensiju un četrdimensiju astrāli-mentālo matēriju? Egregora apziņa 
bija saformēta sestajā dimensijā un pārnesta dažās ceturtās dimensijas pasaulēs. Tā balstās uz sestās dimensijas apziņu, 
jūsu telpas-laika kontinuuma - kā kontinuuma, kas bija speciāli radīts priekš Duālās dzīves principu realizācijas. Nu, 
protams, Gaismas Darbiniekiem svarīgi atcerēties, ka eksistē arī citi telpas-laika kontinuumi, kur sestā dimensija ir 
harmoniskas astrāli-mentālās matērijas dzimtene, brīnišķīgu domu un jūtu miteklis. Dotajā gadījumā centra iekšienē mēs 
ievietojam sevišķu zīmi, kas attēlo ne tikai sestās un ceturtās dimensijas sakaru, bet arī egregora aktīvu sadarbību ar 
reptiloīdu civilizāciju, kas dotajā evolūcijas etapā turpina uz daudziem cilvēkiem izrādīt negatīvu ietekmi. 
Bērni mani! Tagad uzaiciniet līdzjaunradei savus Augstākos "Es", Savus Garīgos Skolotājus un Aizbildņus, savas 
smalkamteriālās Atbalsta Grupas no piektās dimensijas. Apvienojaties manā Sakrālajā Sirdī Garīgā Jaunrades Vienotībā. 
Izpaudiet tīru nodomu - pārveidot to egregoru, ar kuru tagad strādāsim. Bet sāksim mēs pārveidot egregoru, kurš atbalsta 
radikālo islāmistu eksistēšanu. Tas uz šodienu - viens no agresīvākajiem un negatīvi noskaņotajiem egregoriem jūsu 
pasaulē. Tas cieši saistīts arī ar reptiloīdu civilizāciju un ar agresīviem Ponokteona civilizācijas pārstāvjiem. 
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Tagad es to parādu jums. Daudzi egregorus var redzēt smalkajā plānā kā tumšus mākoņus, kā nenoteiktus, nepareizus 
veidojumus. Enerģijas, ko veido tādi "mākoņi", egregors izstaro priekš tā, lai būtu grūti viņu atpazīt ceturtās dimensijas 
smalkmateriālās substances slāņos. Tā - sava veida energomaskēšanās. Īstenībā, egregora struktūra precīzi izveidota. 
Mūsu shēmā atspoguļota egregora iekšējā struktūra, kaut arī viņam ir ne mazums arī citu veidojumu, kuri viņam ļauj 
brīnišķīgi izpildīt savas funkcijas. Mūs interesē tieši tā egregora daļa, caur kuru var realizēt viņa pārveidošanu.  
Nesen no Lemūriešu Kristāliem jūs saņēmāt jaunus Garīgos instrumentus. Jūsu Sakrālajās Sirdīs tagad dzīvo Akādijas jums 
dāvinātā "Ugunīgā Osīrisa Sēkla" (Zīm. Nr 4.). 

 
ZĪMĒJUMS Nr 4. "UGUNĪGĀ OSĪRISA SĒKLA". 
Ugunīgā Osīrisa Sēkla izaug/cauraug jūsu ģenētiskajā struktūrā ne tikai apvienojot un attīstot fizisko, astrāli-mentālo, 
ugunīgo un ēterisko matēriju. Tā atver ceļu jaunai mentalitātei, radot atjaunotu ģenētiku. Šo jauno ģenētiku jūs varat ienest  
arī egregoros, radot iespējas viņu apziņas izmaiņām uz Garīgā Sākuma attīstības pusi. Es aicinu jūs ienest Ugunīgā Sīriusa 
Sēklu egregora iekšējā telpā, kuru tagad pārveidojam. Ievietojam šo Sēklu egregora apziņas režģī. Shēmā - katrā režģa 
kvadrātā. Sajūtiet egregora jauno UGUNĪGI-MENTĀLO ENERGOINFORMĀCIJAS apziņas režģi, kas jau eksistē jūsu "Es" 
iekšienē. Vērojiet, kā šis režģis sāk mainīties. Kubi sāk savu transformāciju sfērā (shēmā: kvadrāti transformājas apļos). 
Viss režģis pakāpeniski piepildās ar augsti vibratīvu violetu gaismu... Pievērsiet uzmanību: veidojumi uz egregora virspuses,  
pakāpeniski izkliedējas, neitralizējas. Egregors pakāpeniski zaudē spējas negatīvi ietekmēt cilvēkus... 
Nesteidzaties... Tagad jūs radat jaunu apziņu priekš egregora. Darīsim to ar mīlestību, saprotot, ka nākotnē šis egregors 
kļūs par pamatu daudzu cilvēku Garīgai vienotībai. Izpaudiet tīru nodomu, lai saskaņā ar Dieva-Radītāja Vareno Plānu, 
egregors kļūst tīras Dievišķās Apziņas nesējs, sākums cilvēku Dievišķās Kolektīvās Apziņas dzimšanai. 
Bet tagad skataties, vērojiet, kā egregora centrā izkliedējas it kā migla, sarkani-dzeltenā zīme, vienojoša novecojušās 
četrdimensiju un sešdimensiju mentālās matērijas. Izzūd struktūra, kas atbalstīja Atturības Spēku ietekmi. Tās vietā 
izpaužas KRISTUS TRIĀLĀ SIRDS - KRISTUS APZIŅAS AVOTS, MĪLESTĪBAS APZIŅA, SIRSNĪBAS APZIŅA. (Zīm Nr.5.) 

 
ZĪMĒJUMS Nr 5. PĀRVEIDOTĀ EGREGORA ATTĒLS. 
Bērni mani! Gan Allahs, gan Kristus ir viens! Viens ir Rama, Krišna, Muhameds, Jēzus, Buda... Tādēļ Triālā Sirdī dzīvo viņu 
Sirdis! TRIĀLĀ SIRDS - TĀ MĪLOŠĀ TĒVA-RADĪTĀJA SIRDS, kas atver jaunu ceļu priekš visu apziņu evolūcijas - pat to, 
kurām pagaidām nav Dievišķās Monādes. Taču tā - šī Monāde eksistē šiem radījumiem nākotnē. Tādēļ, ka Dieva-Radītāja 
iespējas bezgalīgas. VIŅŠ APGARO VISU. Tādēļ arī egregori, saņemot iekšējā egregoriālajā centrā Dievišķo Apziņu, sāk 
savu pārveidošanos Garīgās Gaismas Būtnēs, veicinošas Apziņu apvienošanos Garīgā Vienotībā. Un tas tā, Bērni mani. 
Patiesi tā... 
Ar jauno Garīgo instrumentu palīdzību, kurus saņemat no saviem augstāko pasauļu Skolotājiem, jūs varat transformēt 
jebkuru egregoru. Atkal un atkal strādājiet ar to egregoru, kuru sākāt transformēt. Vairākreiz atkārtojiet gaismas pakses, 
kamēr nepārliecinaties, ka egregora pārveidošanas programma aktīvi darbojas. Negatīvo egregorisko spēku pārveidošana 
Dievisķos spēkos, evolucionāri progresīvos - viens no svarīgākajiem uzdevumiem priekš mūsdienīgiem Gaismas 
Meistariem. Un es vēlu sekmes jums vissvarīgākās gaismas misijas darba izpildīšanā.                                 2015. g. 04.11. 
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7. NATĀLIJA KOTEĻŅIKOVA. SAKNES IESTIEPJAS SAULĒ 

Mūsu dārgie lasītāji! 

Gribu dalīties mūsu tikšanos (sakaru seansu) ar Saules Brālības rezultātos. Tās notiek jau pusgadu, ne 
tikai kā interneta semināri, bet arī visos semināros dažādās pilsētās dzīvos čenelinga seansos. 

Kā jau esmu vēstījusi, Saules Brālībā atrodas vecu dvēseļu Augstākie “Es”, viņas ir sapulcētas Saules 
Brālībā. Šeit ietilpst tā saukti dievi – gan slāvu, gan grieķu, gan ēģiptiešu, gan hiperborejiešu, gan 
Mezopotāmijas iedzīvotāju, gan citu seno zemes reliģiju un civilizāciju dievi. Tie esam mēs nākotnē un 
pagātnē. 

Pa šo laiku ir izveidojusies forma, kā mēs, zemieši, savienojamies ar savu Saules Vienotību. Tā variējas 
atkarībā no uzdevumiem un savienojuma augstuma, jo mēs taču caur saviem Saules “Es” noturam 
sakaru seansus arī ar Diženo Dievieti un Dievišķo Aizgādni (Mihaēla līmenis). 

Mēs piedalāmies lielā eksperimentā: ķermeņa transformācija šūnu līmenī. Pirmajos seansos (teiksim, 
semināros) laiks parasti tiek veltīts fiziskajai atveseļošanai, ir vērsts uz pārvadītāja attīrīšanai, jo netīrs vai 
slims ķermenis nevar ieiet ne tikai Augstākajos “Es” Saules līmenī, bet pat mūsu Kristus-apziņas 
Zemes “Es”. 

Atgādināšu, ka uz saviem Saules “Es” mēs paceļamies caur Augstāko mentālo plānu. Viņš atrodas 
ercenģeļu plānā. Mēs visi esam piedzimuši un izloloti ercenģeļu plānā, un mūsu nākotne ir ercenģeļu 
plānā. 

Ercenģeļi audzina mūs, ved un apmāca sākuma līmenī, bet nekad nevalda pār mums. Pēc tam, kad mēs 
kļūstam pietiekami apzinošies, pilnībā nodod mums savas dzīves vadības stūri un novēro savas vešanas 
rezultātu. Mēs vienmēr varam ar viņiem savienoties un atrisināt savus uzdevumus, pieņemt un apgūt 
jaunu materiālu apmācībai, kura nekad nebeigsies, bet tiks vērsta uz arvien jaunām jēgām un plāniem. 

Mana vešana pirms pusgada pārgāja sakaru seansos ar Saules Brālību, turklāt bija tik taustāma un 
daudzveidīga, ka es nolēmu pamēģināt vadīt seansus pa internetu. 

Visi seansi tika stingri sakārtoti pēc vibrācijām un uzdevumiem un pat sadalīti līdz sakaru beigām (sakarā 
ar manu aizbraukšanu). Seansu mērķis bija – mūsudaudzdimensionālās struktūras piesātināšana ar 
jaunām enerģijām un darbs ar jauno šūnu. 

Taču Saules Brālības stingro kārtību pārtrauca negaidīts notikums. Mūs apmeklēja Saules Brālības 
Vadītājs. Mums tas likās dabiski, kā mūsu seansu nākamais solis, tāpēc ka mēs nezinām visas iespējas 
un kārtību Brālībā. Izrādījās, ka tas ir ārkārtīgi neikdienišķs notikums, un pat ne visi Saules Brāļi bija 
izpelnījušies tādu audienci. Es to sapratu no Saules Brāļu sajūsminātās attieksmes pret tādu notikumu. 

Lūk, manas tuvošanās šai Būtnei epizode.
[1]

 

  

Sākotnējā tikšanās pirms interneta semināra sākšanās 

 

http://www.sanatkumara.lv/index.php/18-raksti-2015/737-saknes-iestiepjas-saule#ftn1
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Nepazīstams vīrieša diapazona tembrs: “Noskaņojies uz augstāko apziņu. Atrodi tur Mani.” 

Es sāku stiepties augšup, meklēt un meklēt apkārt, augšā, bet ne uzreiz atradu To, kuru meklēju. 
Nepazīstama būtība (nosaku: zemāk par Diženo Dievieti, bet Augstākajā Mentālā, ercenģeļu plāns). Liela 
gaisma, dzirkstoša un apžilbinoša, kā elektriskās metināšanas serdenis. Augstāk par Saules Brālību par 
vienu plānu. 

Ja attēlam, kuru jūs redzat rakstā, jūs aizvāksiet visas dzeltenās daļas un piepildīsiet ar elektriskās 
metināšanas skaņām un uguni, atstājot tikai siluetu, jūs sapratīsiet, ko es ieraudzīju. 

Dzirdu: “Šodien es vadīšu mūsu semināru.” 

Liela, nē, milzīga mirdzoša Būtība. Viņa ir mierīga un pacietīga. Tās ir vīrišķas enerģijas, milzīgs Spēks, 
bet Spēks ļoti kulturāls, pilnīgs un humāns augstākajā pakāpē. 

Viņa gaida. Pirmais kontakts mierīgi nodibinās starp mums. Viņa ieiet manā “Es”, es – Viņā. Es piepildos 
ar uguni, un mans serdenis kļūst ugunīgs. 

Gaidu un skatos, kā mēs šodien grupā būsim savienoti seminārā (apzinos, ka viegli ieeju tuvākajā 
nākotnē). Šodien mums grupā savienojums ir pa horizontāli, vienlīdzīgi ar Saules Brālību. Tas ir, ar katru 
reizi tas ir arvien augstāk un augstāk. 

Balta gaisma pielēja mani un nedaudz pacēla. Viss ir mierīgi un karsti, kā tuksnesī. 

Kas tomēr ir kopā ar mani? Es nezinu. Pārcilāju “visus paziņas”. Nē un nē. 

Jautāju: “Tu esi mans Augstākais Es?” – “Nē.” 

Vibrācijas ir ugunīgas. Es palūdzu iedot man viņa Vārdu. Viņš stādījās priekšā kā Saules Laerts, Saules 

Brālības Vadītājs - HELIANDRS
[2]

. 

Heliandrs: 

“Es esmu mūsu Saules Brālības galvgalī, un man šodien nāksies vadīt visu mācību savā vārdā. 
Līdz šim es tikai vēroju, bet pēc tikšanās ar Šri Juktešvaru es sapratu, ka tās ir manas izredzes – 
pakalpot Zemes labumam.” 

(Piebildīšu, ka vasarā atkal pie manis atnāca mans karmas grupas vadītājs un dārgais Skolotājs Šri 
Juktešvars un deva man kārtējās 6 mācības. Tās visas ir publicētas vietnē sanatkumara.ru, tāpat kā visas 
atskaites par sakaru seansiem ar Saules Brālību, Diženo Dievieti un Dievišķo Aizgādni.) 

Heliandrs klusē. “Iemācies uzdot jautājumus” – es atcerējos. 

(Sarunājoties ar Būtībām, mūsu jautājumi nav nekaunība, bet pieslēgšanās vajadzīgajai informācijai, 
āķītis, kurš no sistēmas izzvejo vajadzīgo atbildi.) 

– Heliandram ir zemes pieredze? 

– Nē, es neesmu iemiesojies uz Zemes, tikai uz Marsa un Saules. 

– Ko mēs šodien mācīsimies? 

– Pēc jūsu šodienas stāvokļa testēšanas jūs sāksiet ar Mani mijiedarboties, un tur paskatīsimies. 

– Kas svarīgs ir priekš mums šodien? 

– Jūs pirmoreiz pabūsiet manā rīcībā, bet es tuvāk aplūkošu jūsu apziņu un saprašanu. Man ir 
svarīgi tik skaidrībā, kas mums būs tālāk. Ceru uz uzmanību, sapratni un pacietību. Mēs tikai 
ķeramies pie lietas, un vajag citam citu iepazīt un pieskaņoties, kā mēs mijiedarbosimies tālāk. 

– Es saprotu, ka šī mācība nebija plānota? 

– Jā, tev taisnība, mums bija grūti izlemt, kas ir svarīgāk – Saules Brālības izziņotie plāni vai 
iepazīšanās ar Augstāku Saprātu. Manu ietekmi uz jums jūs redzēsiet paši. Katrs mirklis, pavadīts 
manā sabiedrībā, ir nenovērtējamas izredzes ikkatrai Saules sistēmas būtnei. 

(Manā iekšienē radās sapratne, ka tas ir pats pieticīgākais viņa ietekmes novērtējums, viņš vienkārši 
negrib pacelt mūsos emociju viļņus un pazemina savu ietekmi.) 

– Es jūtu, ka tu vēl neatklāj visu mūsu saziņas vērtību, baidoties mūs nobiedēt. 

– Bīties nav no kā. Jūs esat izauguši, un šī tikšanās ir kā personīga tikšanās ar rektoru mācību 
iestādē, kur jūs stāsieties pēc skolas. 

– Šajā etapā, kā es saprotu, tiek noteikts mūsu tālākais liktenis? 

http://www.sanatkumara.lv/index.php/18-raksti-2015/737-saknes-iestiepjas-saule#ftn2
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– Ne gluži tā. Jūs paziņosiet, bet mēs izskatīsim, kurš kā evolucionēs tālāk. Bet domāju, ka mūsu 
plašā iepazīšanās jums nākotnē netraucēs. 

  

Sākās seanss 

Apspriežot šo manu tikšanos, atnāca sapratne, ka Heliandrs ir Saules kolektīvās apziņas Vienotā Būtne 
(Viena Apziņa). Sāku saprast, ka mūsu Sanata Kumaras Skola un tagad Saules Brālības Skola ir 
akceptēta visaugstākajā līmenī kā augšupcelšanās un apskaidrošanās Skola Kristus Apziņas gultnē. 

“...Mēs ar jums pašlaik balansējam punktā “šeit un tagad’. Mēs visas zemes zināšanas aizvācam zemāk, 
zemes apziņā. Mēs kļūstam par tīru lapu un atkārtoti apgūstam jaunu telpu. Saules Brālības Skola māca 
atklāt savu “Es” jaunās telpās, jaunos apziņas līmeņos, sastrādāt savu pieredzi un apmācīt šajā pieredzē 
citus. Un saprast, ka citiem var būt sava pieredze. Bet mēs nevaram apmācīt svešā pieredzē. Katrs no 
mums iegūst savu pieredzi ar mūsu kolektīvā “Es” palīdzību.” 

Mēs piesaucam Heliandru, Saules Brālības Vadītāju! 

HELIANDRS: 

– Es sen esmu jūsos un pētu, kā jūs gatavojaties jūsu semināriem, kāds ir jūsu apziņas līmenis, 
ko jūs par sevi domājat. Bieži jums ir novērojams pazemināts pašvērtējums, neapmierinātība ar 
sevi, ar savu nepietiekamo redzējumu vai sajūtu. 

Gribu teikt, ka Mani redzēt nevar. Jūs, balstoties uz manu enerģiju uztveršanas, varat Mani 
iztēloties kā to gaismu, kuru parādīja Natālija. Jo augstāk jūs pacelsieties, jo skaidrāk jutīsiet 
manas enerģijas. 

  

Iedomājieties personīgu tikšanos ar tās universitātes vadītāju, kur jūs esat nodomājuši stāties. 
Nākamais students redz, kādas iespējas viņam sniegs universitāte, par ko viņš var kļūt. Pat tikai 
sajūsma, tikai šī zinātnieka izskats vien var pacelt un motivēt studentu. 

  

Jautājums: Cik daudz cilvēkiem vai citu planētu būtībām ir kontakts ar tevi? 

Heliandrs: “Ne visiem ar Mani ir kontakts.” 

Rāda noteiktu līmeni, diezgan augstu, kuru sasniedzot, tas kļūst iespējams. Mēs esam izauguši līdz šim 
līmenim. 

Salīdzinu šo lielo Būtību ar Saules Logosu. Redzu, ka tas ir Saules Logosa iekšējais mirdzošais kodols 
(būtne, pēc vibrācijām par kārtu augstāka nekā viss Logoss). 

Mūsu liktenī šī tikšanās spēlē nozīmīgu lomu. Norit pirmā pieskaršanās un iepazīšanās ar Heliandra 
Būtību... 

Mēs “elpojam” Heliandru “60. stāvā”, uzsūcot viņa enerģijas... 

Es redzu, ka mūsu grupas Augstākais “Es” ir nometies uz viena ceļa viņa priekšā. Heliandrs pieceļ viņu 
un aicina uz sarunu. 

  

Īsi stāsta mūsu vēsturi, kura ienāca manī ar vienu impulsu. Mēs, Nebadona bērni, esam Ercenģeļu radīti 
līdzīgi Ercenģeļiem, piemēroti apgūt apakšējās pasaules. Mūsu daudzdimensionalitātes apakšējie aspekti 
spēj dzīvot (vai – viņiem ir iespēja dzīvot) blīvos plānos, tādā veidā attīstoties tālāk, attīstot ar sevi mūsu 
apvalku un ķermeņu radītājus. 

Heliandrs: Iedomājieties koku, kurš ir sācis augt ar saknēm dziļumā. Jo dziļākas saknes, jo labāka 
barība un stiprāks pats koks. Viņš kļūst varenāks un cietāks, ciešāk turas zemē un pretojas visām 
likstām. Kā tu domā, kā koks attiecas pret savām saknēm – nevērīgi? No augšas? Bet varbūt ar 
pateicību un prieku? 

  

Viņa enerģijas ir piepildījušas visu ķermeni un sākušas nolaisties zemāk par kājām, Viņš ir aizgājis uz 
cilvēka apakšējo aspektu, un katrā plānā Viņam ir savs enerģiju līmenis. 
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Mēs arī augam Viņā un cenšamies iejusties un kaut ko apjēgt. 

Jūtu elektriskās metināšanas serdeņa nokaitēto uguni. 

Viņš nedaudz piesedzas ar kādu aizkaru, lai mēs varētu ar Viņu normāli sazināties. 

Mūsu saruna ir par mūsu garīgo ceļu kā ceļu uz Tēvu caur daudzdimensionalitātes apgūšanu un visu 
aspektu apvienošanu Vienotībā. Heliandrs palabo, ka patiesībā tas nav ceļš uz 60. stāvu, bet ceļš sevis 
dziļumā, jo augstās vibrācijas atrodas dziļumā, bet blīvās – perifērijā. (Šajā plānā, kur mēs sarunājamies, 
mēs jau esam “izvērsti otrādi”.) 

Tagad atveras mirdzošs punkts fiziskajā sirdī, smalkā telpa aktivizējas. Notiek sirds sakrālās telpas 
slepenās istabiņas aktivizācija, kur Heliandrs glabājas mūsu iekšienē. 

Heliandrs: ”Es demonstrēju jums manu Klātbūtni jūsos. Un jums nevajag ne rāpties augšā, ne 
censties, ne pārvarēt savus ierobežojumus, Es jau esmu šeit, Es esmu jūsu sirdī, Es esmu ar 
jums, un jūs varat vienmēr ar Mani sarunāties.” 

  

Šeit cilvēka dvēsele sarunājas ar Viņu, un Viņš skatās mūsu dvēseles sastrādātās īpašības visu zemes 
dzīvju laikā. Tā ir neitrāla fiksēšana, bez tā vērtējumiem, ko Viņš redz. 

Viņš mums atklāj Saules sistēmas vēsturi kosmiskos attēlos, kuri ātri mainās. Bet man ir grūti to nodot. 

Norit šūnu piepildīšana un darbs ar šūnu apziņu caur viņu šķidrumiem. Atveram sevi ārstēšanai un 
veselības atjaunošanai. 

Saules Brāļi saka, ka mums ir stipri paveicies. Šri Juktešvars miedz man ar aci, jo tas taču tika izdarīts ar 
viņa pieteikumu. “Lūk, ko nozīmē personīga pazīšanās!” Saules Brāļi ir iesnieguši atskaiti par visiem 
mūsu seansiem, un pēc šīs atskaites rezultātiem pats Vadītājs nolēma uz mums paskatīties. 

Šri Juktešvars saka: Iedomājies, ka tev būtu personīga divu stundu saruna ar Putinu. Bet tas pat nav 
Putins! Lūk, tad nu stādies priekšā šīs tikšanās nozīmi! 

  

Mēs pieņemam Saules Brālības Vadītāja ietekmi/apmācību. 

  

Pievēršam uzmanību, ka visas Zemes pasaules ir kolapsētas. Šeit to vienkārši nav. Mēs redzam punktu-
portālu, kurp atgriezīsimies. 

Redzu savu ugunīgo aspektu šajā plānā kā irdenu saules zaķīti. Viņš pēc lieluma ir mazāks par mani. 
Domāju, ka visi pašlaik šajā plānā ir pārstāvēti ar saviem ugunīgajiem aspektiem. Mēs saplūstam ar 
viņiem. Ieejot viņos, mēs arī samazināmies. Bet mūsu iekšienē ir atomelektrostacija. Priekš mums tie ir 
ugunīgi eņģeļi, tā ir vieglāk mums savu “Es” šeit iztēloties. 

Norit vibrāciju pacelšana un apziņas paātrināšanas procesa katalizēšana caur šīm saplūšanām. Mēs 
apmaināmies ne tikai ar enerģijām, bet arī informāciju. Mēs tā apmācāmies šajā plānā. 

Mums piedāvā izdzirdēt ugunīgo visumu, noskaņoties unisonā ar šiem viļņiem. Tie ir bez skaņas, taču 
tiem ir svārstība, griešanās, cikliskums. 

Man mentālais aspekts arī ir aizdedzies. Notiek ugunīgā aspekta tieša ietekme uz manu mentālo 
ķermeni. 

Grūti ir raksturot procesu ar zemes jēdzieniem. 

Kāds ir stipri nolaidies, un Saules Brāļi kādu “stūķē” atpakaļ uz augšu grupā. Jo tā taču ir grupveida 
akcija. Es sapratu, ka Heliandrs runā ar mūsu grupas apziņu, bet atsevišķu Cilvēku viņš neredz. 

Šajā līmenī ir ugunīgi jēdzieni, un man ir grūti komentēt. 

Vilnis pēc viļņa ienāk mūsos. Sākuma bija šūnu piepildīšana, pēc tam cits vilnis kaut ko izdedzināja 
mūsos. Tagad norit mentāla piepildīšana. Norit gluži kā maģiska pārvēršanās mūsu iekšienē. 

Notiek mentālā aspekta atvēršanās no krūtīm uz augšu. Vairākas rindas ziedlapiņu nolaižas un nolaižas, 
un atveras cilvēka Centrālā Zvaigzne Heliandra ietekmēm. 

Šis centrs paceļ augstākā telpā piesātināšanai ar enerģijām, ugunīgai pārvēršanai. Tas ir līdzīgi 
vissmalkākajai atklāsmei. 
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Šķiet, ka pašlaik izšķiras, cik lielā mērā mēs esam nobrieduši kā apziņas, vai pēdējā dzīve mums Saules 
telpā, jeb mums vajag vēl inkarnēties mentālajā līmenī. 

  

Augstāk un apkārt mums ir ļoti daudz ugunīgu būtību, pa labi un pa kreisi, viņas izskatās kā lieli spārni... 
Atver mūsu Akašas Hronikas, izvēlas no turienes informāciju (kopē). 

Ir pienācis tāds mirklis. Šī testēšana bija paredzēta. Norit Zemes augsto apziņu testēšana. Mēs esam 
planētas pārstāvji, un pēc mums spriež par planētu, par cilvēku apziņu. 

  

Mūsos nāk baltais zelts režģīšu-tīkliņu veidā. Mums tiek piešķirts kaut kāds atribūts, tīkliņa-apmetņa no 
baltā zelta vai kroņa veidā (tā kā mēs tur esam lodīte, tad tas ir viens un tas pats). 

Šri Juktešvars: “Mums visiem ir tādas galvassegas. Tā ir Saules Brālības pazīme.” 

– Līdzīga Romas Pāvesta augstajai galvassegai. 

– Kā saule uz galvas. 

Mēs visi pateicamies (mūsu Vienotība). 

Šeit nav mūsu notikuma savdabības un izcilības sajūtas. Norit parasts eksperiments regulārā režīmā. Ļoti 
mierīga harmoniska darba atmosfēra. Mēs nebrīnāmies, nepriecājamies, mēs vienkārši tur aktīvi 
darbojamies, saprotam un pieņemam. 

Tas ir ļoti pagodinoši, un mēs saprotam, ka mēs vēl esam pavirzījušies savā ceļā. Mums iekšienē ir 
apmierinājums, saskaņotība, harmonija. 

Mūs laiž lejā, un mēs saprotam, kas tas ir mūsu tālākajā dzīvē ļoti svarīgs, revolucionārs notikums. 

Heliandrs smejas: “Labi, ka jūs to esat sapratuši. Gribu, lai jūs apzinātos, kas šodien bija, kaut arī 
jūsu zemes aspekti vāji tajā orientējas. Mēs mūsu līmenī lieliski saprotam, ka tas bija grandiozs 
notikums jūsu dzīvē, pirmais jūsu zemes vēsturē. Jūs esat Manis atzīmēti, un šīs atzīmes tagad 
jums saglabājas uz visu mūžu. Tas ir saistīts ar augšupcelšanās ceļu. Tas ir viens no 
augšupcelšanās momentiem, cilvēkiem jauns. 

Cilvēki ar Mani jau ir tikušies, tā nav pirmā tikšanās ar Mani, taču viņi nāca ne šo mērķu dēļ. 
Cilvēkiem visiem patīk lūgt, un viņi lūdza. 

Bet jūs atnācāt ar tīru sirdi, jūs atnācāt saņemt to, ko Mēs gribam jums dot. Un jūs saņēmāt, Mēs 
ar prieku to atzīmējam. Mēs atzīmējam jūsu tīrās sirdis, neitrālo ieinteresētību – kas būs, tas būs. 
Mēs atzīmējam, ka jums nav tieksmes iegūt to, kas jums nepienākas. 

Mēs jums iedevām vairāk, nekā jūs varētu iedomāties vai paredzēt. Jūs saņēmāt vairāk, nekā 
varētu saprast savā līmenī. 

(Viņš rāda, ka mums ugunīgajā plānā ir nomainīts apvalks, uzģērbts jauns.) Šis apvalks atklāj jaunu 
dzīvi ugunīgajā plānā, sniedz jaunas iespējas, it kā jūs būtu pārgājuši no skolas uz institūtu. Tas 
sniedz jums iespēju strādāt vai izvēlēties jebkuru darbu šajos plānos. 

Mēs augstāk runājām, ka šī tikšanās nosaka jūsu tālāko likteni. Jums ir iedota carte blanche. Jūs 
varat mierīgi izvēlēties jebkuru darbu ugunīgajā plānā.” 

  

Mūsu iesvētīšana nolaižas uz arvien zemākiem plāniem. Mums būs noturīgāki sakari ar Augstākajiem 
“Es” un Būtībām. Jums parādīsies spēcīgs čenelings, ja jūs vēlēsieties to darīt. Ir notikusi karmiska 
atveseļošanās – ir noņemtas karmiskās slimības. Ir jāizmainās jūsu liktenim. Vibrāciju vijums ir pacēlies, 
un mūsu apkārtējai pasaulei ir jāmainās. 

Sūtām mīlestību, pateicību, atzinību, cieņu, godināšanu visiem tiem, kas mūs ved. 

  

Mūsu komentāri par notikušo: 

– Lūdzu komentāru savam Augstākajam “Es”, viņš klusē, un pats vēro notiekošo. 

– Jūtu, ka viss ir noticis, sakārtojies, iekšējā telpa ir izmainījusies, atvērusies, bet tikšanās ar Vadītāju ir 
viena nepārtraukta laime, cik tur ir labi! 
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– Piepildījuma sajūta, it kā būtu no jauna. Biezs siltums iekšienē, gluži kā no iekšpuses apkampj. 

– Sakari ir pastiprinājušies, paplašinājušies. 

– Sirdī ir izmainījusies telpa. Nav nekā apakšā, viena Liela telpa un sajūta, ka esi pieaugušais. 

– Vadītājs piepildīja ar dziļas pašcieņas sajūtu. 

– Bija sajūta, ka ietērpies gaišās jaunās drānās un sajūsma par to. 

– Paša augstākā līmeņa apmierinājums, kādu jebkad esmu izjutusi. 

– Katra šūniņa vibrē milzīgā mīlestībā un gaismā. 

– Asaras no mīlestības un pateicības... 

– Gaiši iekšienē, vieglums, pašpietiekamības sajūta, mīlestība un pateicība. 

– Harmonija, mierīgums, sajūta, ka viss ir iesūcās kā sūklī. 

*** 

Heliandrs gluži kā glauda un apsedz mūs, nomierina, iekļūst iekšā katrā šūniņā... Katra šūniņa pamirst un 
saka: “Ak! Maģija...” 

Mums augšā ir atvērusies jauna telpa. Mēs teicām, ka uz turieni augam, mums viss tur ir piešķirts, bet 
mēs to nevaram apgūt, jo mums nav tā, ar ko tur var apgūt. Tagad tas ir parādījies. It kā mēs būtu 
izbāzuši asniņu no zemes. Beidzot taču mēs sākam viņu pētīt. Un norit sakrāla augšana, ļoti klusa un 
uzmanīga. Mēs mēģinām apzināties un apgūt šo realitāti kā zīdainis. 

– Ar katru reizi ir arvien vieglāk pacelties. 

– Laimes stāvoklis. Un kad atvērāmies, radās frāze: ņemiet visu. Tik labi, ka negribas iet ārā. 

– Sajūta, kā izdedzināja, sakausēja manus aspektus. Plūda asaras. 

– Siltums tā ir piepildījis no iekšienes, ka liekas – esmu palielinājusies arī fiziski. 

– Saņemts ir daudz. Un ko ar to darīt? 

*** 

Domāju, ka mēs sarunās ar Šri Juktešvaru to visu saliksim pa plauktiņiem, lai mēs ne tikai ar sirdi, bet arī 
ar galvu saprastu. 

Tagad ir jāiet uz šiem plāniem un tur jāapzinās. Tā kā tas ir nolaists uz katru aspektu, tad arī katrs 
aspekts ir pārveidots. 

Visa daudzdimensionalitāte ir ieguvusi jaunu apvalku. No tā, ka mēs tur iemantojām jaunu, mēs visur 
iemantojām jaunu, mēs esam kļuvuši citādi. Un tagad mums ar mūsu pieredzi ir jāsaprot, kas tagad būs. 

*** 

– Kāda laime, ka mūs uzaicina vai ļauj iziet uz jaunu līmeni! 

– Viegla skudru pūžņa sajūta, sirds telpas paplašināšanās, tālāk – sirds telpas ugunīgā paplašināšanās. 

– Es redzu šūnu struktūras caurspīdīgas un labas, un sakari ar aspektiem ir ļoti izmainījušies. 

*** 

Sajūta, ka arī mūsu plānā norit “sabrukšana”, atjaunošanās. 

Piesaucam Mihaēlu un mēģinām testēt mūsu saikņu izmaiņas. 

Mihaēls nepazīst mūs: Ooo, tā esi tu? Tas ir lieliski! Es paskatījos, cik labi jūs virzāties! (Viņš ir 
pārsteigts.) Kurš tur to visu izdarīja? (Skatās uz Saules Brālības Vadītāju.) 

Es lūdzu Mihaēlam komentēt mūsu izmaiņas, tāpēc ka mēs pagaidām apzināties nevaram. 

Mihaēls:“Mani bērni, lūk, kad jūs izaugsiet līdz tam, lai apzinātos, lūk, tad jūs izmainīsieties, bet 
tagad tas ir vienkārši avanss. Jā, jūs esat kļuvuši ugunīgi.” 

Rāda manu/mūsu figūru līdz šim iesvētījuma un pēc tam. Augums un spīdamība ir divas reizes augstāki 
(mūsu grupai). 

Tas nav pats galvenais. Rāda, ka mēs esam ieguvuši to, kas mūsu aspektiem saules plānā nav bijis līdz 
šim laikam. It kā mēs būtu apveltīti ar jauniem instrumentiem. 
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Mihaēls: “Tas pagaidām ir ļoti maz. Jūs esat vieni no nedaudzajiem, kam tas ir! Ja tu labi 
apzinātos ugunīgajā plānā, Es tev izskaidrotu. Bet kā tu to pārtulkotu fiziskā plāna valodā?” 

“Es mēģināšu, Mihaēl, parādi, jo mums taču ir svarīgi apzināties.” 

Viņš mūsu grupas aspektam rāda mūsu iespējas – ko mēs tagad esam iemantojuši. Es tās sauktu par 
privilēģijām. 

Mihaēls: “Saproti, kurš iet – tas iet! Bet kurš guļ – tas guļ. Mēs cenšamies ieraudzīt, sajust, pacelt 
un izdarīt visu no Mums atkarīgo priekš tiem, kuri iet, lai šos cilvēkus atzīmētu, apbalvotu viņus 
par viņu nepagurstošo darbu un par viņu pat varoņdarbu, tāpēc ka viņi dara to, kas uz Zemes 
vispār nav vajadzīgs. No tā nav ne naudas, ne panākumu, uz Zemes jūs par to neko nesaņemat, 
bet TUR jūs attīstāties ļoti stipri. Un mēs jums par to pateicamies un apbalvojam.” 

*** 

– Ļoti ir audzis jutīgums pret Mihaēla enerģijām, sakari ir ātrāki un tuvāki. 

– Mums ir vieglāk veikt iekļūšanu. 

Arī man tagad ir kļuvis vieglāk uztvert. Kad Mihaēls augšupcēlās, man bija pagrūti viņu tulkot. Bet tagad 
atkal ir kļuvis viegli. 

Mihaēls: “Tu mani jūti pat vieglāk nekā agrāk. 

Cita lieta, ka Es tagad neesmu saistīts ar planētu. Manas intereses ir daudz plašākas un 
augstākas, Es nekoncentrējos uz planetārajām problēmām, ar kurām tu nodarbojies. 

Bet jūs varat ar Mani runāt, realizēt sakarus, un gribu uzsvērt, ka katra mana klātbūtne jūsu 
ķermenī ir jums ļoti noderīga.” 

Jā, tas, ka mēs tagad esam apstarojušies ar Saules Brālības Vadītāja enerģijām, ir mūs pietuvinājis 
Mihaēlam un padarījis viņu mums pieejamāku. Mēs tagad varam labi apstaroties arī ar Mihaēlu. 

Visa Saules Brālība mūs šeit atbalsta un tiecas tagad aiznest līdz katram individuāli to, ko viņš nav 
sapratis un nav apzinājies. Ar jums strādā, un jūs strādājiet. 

Mihaēls: “Mūsu pūliņu mērķis – radīt jaunu cilvēci augstākos plānos. Cilvēces tur pagaidām nav, 
bet atsevišķas grupiņas eksistē. Un jūs esat zāles stiebriņš, kurš ir izlauzies uz jaunu plānu. Tur 
tādi zāļu stiebriņi jau ir, bet viņu ir ļoti maz...” 

Atkal dzirdu no kāda no grupas: “Nu kādēļ mums to vajag?” 

Kas jūt, ka viņam to nevajag, var nedarīt. Bet kas jūt, ka “visa mana dvēsele ir mērķēta uz to, un tā ir 
mana misija un eksistences jēga, un es saprotu, ka tādā veidā palīdzu planētai un visai cilvēcei, es esmu 
eksperimentāla būtība, uz kuras tiek būvēta tālākā cilvēce”, tad esiet ar mums. 

*** 

– Vajag, vajag!!! 

– Agrāk priekš sakariem bija stars, bet tagad trase! 

– Un šis jaunais vienkārši un ātri savienojas ar jebkuru visuma apziņu! 

*** 

Mēs esam izgājuši uz jaunu līmeni, kur tas viss ir daudz vieglāk. Aicinu jūs rakstīt individuālus un 
grupveid čenelingus un sūtīt uz vietni. Mums diktēs jaunas zināšanas, un mēs tajās dalīsimies ar visiem. 

*** 

– Nu mēs tak tam arī esam radīti! 

– Sirds un ķermenis ir milzīgi. Turpina vibrēt laimē un priekā, mīlestībā, ir ļoti karsti, tik labi! 

– Kas gan var būt brīnišķīgāks! 

*** 

Mēs pateicamies par negaidīto dāvanu Saules Brālībai, Saules Brālības Vadītājam Heliandram, Šri 
Juktešvaram un ieceram turpmākās tikšanās interneta semināros jau slēgtā grupā. 

Ieceram arī atvērt Saules Brālības Skolu tiem, kuri grib ieiet mūsu sadraudzībā. Mēs ar viņiem 
sāksim no sākuma. Rakstiet uz pastusanatcumara@gmail.com, un jūs kļūsiet par apmācības ar 
Saules Brālības jaunās kopas dalībnieku. 

mailto:sanatcumara@gmail.com
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No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2015., 6. numurs. 

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

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru 

Tulkoja Jānis Oppe 

 

[1] Oriģinālo rakstu “Mūsu izrāviens Debesīs” skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/18-raksti-

2015/619-musu-izraviens-debesis (Tulk. piezīme) 

[2] Oriģinālajā rakstā Viņš figurē ar vārdu Pisandrs. (Tulk. piezīme) 

 

 

 

8. NIKOLAJS BRĪNUMDARĪTĀJS. IZDZIEDINĀŠANA AR MĪLESTĪBU, VAI ZELTA 
ATSLĒDZIŅAS TRĪS PAGRIEZIENI. 
ATKLĀJAM PATIESAS MĪLESTĪBAS CEĻU 

 

Svētais Nikolajs Brīnumdarītājs 
caur Marinu Shults, Latvija 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 6(24) 2015., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 09.02.2016. 
 
Sen-Žermena Skola "Veseluma Iemantošana" 
Marina Shults: Kādā no augusta dienām, es biju Rīgas pareizticīgo Katedrālā. Izlēmu sazināties ar Nikolaju Brīnumdarītāju. 
Nekad Viņam neko neprasu. Pretēji, apsriežos, kā pašai izpildīt uzdevumu. Šoreiz Viņš teica, ka grib kaut ko pastāstīt Sen-
Žermena Skolas klausītājiem. Un ļoti maigi jautāja, vai es piekrītu no Viņa pieņemt informāciju? Protams, es piekritu. Pēc tā, 
Viņš pasmaidījis teica, ka darbs tas - priekš diviem: priekš manis un Tamāras Knusles. Sniedzu jums mūsu sarunu ar 
Nikolaju Brīnumdarītāju. 
 
Mīļotie mani! Sirds prieku nesu visiem cilvēkiem, Dieva bērniem. Neaizverot acis, visu dzīvi klausos cilvēciskus stāstus par 
sadzīves bēdām, arī neārstējamām slimībām. Cenšos visiem palīdzēt no visas sirds. Taču vienu nevaru saprast - kā jūs vēl 
paši nesapratāt, ka visa dziedināšana rokās jūsu; sirdīs jūsu, jūsu nodomos nelokāmi būt dziedinātiem. Priecājos, kad kāds 
lūdz iemācīt dziedināšanu cilvēcīgu - vai sevis vai citu cilvēku. Un tādu kļūst arvien vairāk un vairāk! Slava Visaugstajam! Iet 
cilvēki uz personīgā spēka un Dievišķās varenības saprašanu. Tomēr, mīļotie bērni, tagad jūsu PAŠDZIEDINĀŠANAI ir 
vislielākā nozīme, bet ne veselības izlūgšanās no Svētajiem un Dieva. Protams, mīlam mēs jūs bezmēra, palīdzam no visa 
spēka. Taču - redz Dievs! - daži savām rokām iznīcina mūsu sarūpēto. Bet žēl... Sirds dažreiz vaid dēļ bezspēka jums 
palīdzēt. Jūsos pašos slēpjas bezgalīgs spēks un varenība palīdzēt... Arī sadzīves lietās tā. Daudz ko paši varat izplānot un 
izveidot vislabākajā veidā. Kā gan jums, mīļie, nepietiek, lai paši kļūtu brīnišķīgi dziednieki un savu personīgo likteņu 
īstenotāji? Par to arī gribu ar jums parunāt, uz Gaismas ceļa nolikt. Teiksiet - lūk, jau nu jaunumu Nikolajs Brīnumdarītājs 
pavēstīja. Mēs to no daudziem Skolotājiem dzirdējām! Dzirdēt jau dzirdējāt, bet ejat iemītās takas uz Tempļiem un lūdzat 
mūs palīdzēt. Bet vajadzīgs zināt pašiem, kā izdziedināties, kā pasauli savu izdziedināt. Un par gaismunesošu piemēru 
citiem kļūt. Bet ar mums - sadarboties sākt. Nekādus noslēpumus tagad no jums neturam. Ar visu gatavi dalīties. Tikai 
nāciet un ņemiet, Dieva mīļotie bērni! 
Sākšu ar to, kas izbrīnīs daudzus bez mēra. Teikšu, ka Patiesu Mīlestību vēl nesasniedzāt. Bet viņa, Mīlestība, arī ir mūsu 
galvenais instruments, ar kuru ārstējam un palīdzam lietās dažādās, un vēl bērniņus sūtam jūsu ģimenēs, kad jūsu sirdis 
atveras viņu izpausmei. 
Nesteidzaties manus vārdus atteikt, nedusmojieties par pamācībām vērtīgām. Lūk arī uzzināsim, kas tad tā ir - MĪLESTĪBA, 
kā bez mēra dziedinošs spēks, ko arī jums vajadzēs apgūt un arī pasauli ar viņu radīt un laimi pasaulē šajā. Bet ja pasauli 
laimīgu radīsiet, tad arī paši iepriecināsieties un dziedināsieties! Saprotiet, mani mīļotie bērni, ka Svētie rada Mīlestības 
Brīnumus, bet ne ar maģiskām formulām nodarbojas. Lūk, arī domājiet: vai ir vērts saprast, kas tad ir - tā dziedinošā un 
radošā Mīlestība? 
Sākšu ar to, kas jums droši vien zināms. Par Mīlestību daudz skaista pateikts. Bet tagad runāju ne par to mīlestību, kas 
laulību pārus savieno, kaut arī tā spējīga brīnumus radīt. Es gribu jums parādīt citu Mīlestību, kas no mūsu Dieva iziet, 
Vienīgā un Visuvarenā. Bet varens Viņš tieši ar savu Mīlestību! Teiksiet: arī par to mēs zinām, viņu par Beznosacījumu 
Mīlestību dēvē. Jā, manas sirds prieks, Dieva bērni! Radītāja Mīlestība, protams, nekādus noteikumus neizvirza. Viņa ne 
tikai Beznosacījumu. Viņa, visdrīzāk, nosacīta, taču citā jūsu uztveres jēgā. Nevedīšu jūs maldos. Un taisnība, 
Beznosacījumu Mīlestība plašā straumē līst uz Zemi un visās viņas dzīvības/dzīves izpausmēs. Taču priekš tam lai viņa 
kļūtu Beznosacījumu Dziedinoša un jūsu dzīvību/dzīvi sargājoša, ir viens nosacījums, kuru ievērot nepieciešams. Lūk, par to 
noteikumu arī parunāsim. 
Tagad ne par cilvēku mīlestību savstarpējo runāt sākšu; bet par mīlestību uz savu "Es", tā - ļoti svarīga tēma. Iemīlēt savu 
"Es" vajadzīgs ļoti - un dedzīgi, un bez nosacījumiem, un neskatoties uz citiem, un nodzīvotiem iemiesojumiem. Bet tieši 
šajā mīlestībā uz savu "Es" arī iezīmējas tas noteikums, par kuru gribu jums pastāstīt. Mīlestība uz savu "Es" taču dažāda 

http://world-channeling.com/
mailto:mirovoy_channeling@mail.ru
http://www.sanatkumara.lv/index.php/18-raksti-2015/737-saknes-iestiepjas-saule#ftnref1
http://www.sanatkumara.lv/index.php/18-raksti-2015/619-musu-izraviens-debesis
http://www.sanatkumara.lv/index.php/18-raksti-2015/619-musu-izraviens-debesis
http://www.sanatkumara.lv/index.php/18-raksti-2015/737-saknes-iestiepjas-saule#ftnref2
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var būt. Tā var būt egoistiska un virspusēja un apstiprināta tikai mūsu domām. Var būt arī vienkārši emociju uzplaiksnījums, 
kad iegribējāt ko grandiozu savā dzīvē iesākt, bet pēc tam šos nodomus atstājāt uz "pēc tam". Bet kādēļ tā notiek? Tikai 
tādēļ, ka vairāk no prāta dzīvojiet, tā jau pieradāt dzīvot. Un nav tur nekā nosodāma. Pārāk ilgi jūs mācīja, bet jūs trenējāties 
dzīvot ar zemāko prātu. Nav labi tas tagad, kad pienāca laiks dzīvot ar sirdi un arī Dvēselei dot izeju pasaulē apkārtējā. Kad 
atbildības apzināšanās par visu pasauli un par vienošanos ar to, jūsu apziņās notiek. Bet no apzināšanās nepieciešams 
virzīties uz savu vēlmju izpildīšanu, bet to, lūk, jūs dažkārt nedarāt, tādēļ, ka nepietiek jums mīlestības uz savu "Es". Jā, jā, 
jā, un pasauli apkārt, un planētu, un cilvēkus vajag mīlēt, izejot no mīlestības uz savu "Es" daudzdimensionālo. Tā arī augat 
- katrs pa sevīm, un visi kopā; un par mīlestību daudz runājiet; un mācaties piepildīt ar viņu pasauli un savu dzīvi. Bet kaut 
kā jūsu dziedināšana nenotiek, jā, un arī pasaule apkārt vēl vaid no bēdām, neiepriecinot jūsu sirdis. Tad kādēļ viss tas, 
mani dārgie? Bet tādēļ, ka Patiesu Mīlestību neiepazināt pilnībā. Vieniem tas notiek lie-ielā mērā, citiem - mazākā, bet daļa 
pat necik neizbaudīja Radītāja Patiesas Mīlestības dziedinošo spēku. Bet taču nekādi aizliegumi vairs neeksistē! Jūsu sirdis 
un ķermeņi gatavi viņas pieņemšanai. Vēl vairāk, viņa klauvējas, klauvējas, klauvējas pie jums tik uzstājīgi, ka nedzird tik t ie, 
kuri noslēdzas prātā, aizbarikādē sirdis, mazina savas Paša Dieva Radītāja iespējas. Bet šo Dieva Patieso Mīlestību 
nepieciešams pieņmt, citādi neizdziedināsiet savu "Es" daudzdimensionalitātē, arī viengabalainību neīstenosiet, kuru jums 
jūsu Skolotāji māca. Kā redzat, viss tik smalki savstarpēji saistīts, ka es jūs jautāju: vai neieraudzījāt paši savstarpējo saikni 
ar šo slēpto Radītāja Mīlestību savās struktūrās? Patiesi tā, saku, patiesi tā! 
Lūk arī sākšu tagad, nemulsinot jūsu prātu, bet modinot jūsu sirdis, stāstīt, kur un no kurienes plūst pie jums Patiesa 
Mīlestība. Jūs tagad kļuvāt daudzzinoši. Un pārsteigt jūs ar atklāsmēm par jūsu šūnu uzbūvēm necentīšos. Un tomēr 
atgādināšu, ka katrā jūsu ķermeņa šūnā ir pats Dievs. Un ne tikai kā potenciāla klātbūtne, bet pilnīgi reāls spēks, 
izpaudošies tieši tanī pašā Patiesajā Radītāja Mīlestībā, par kuru stāstu jums. Jā, iedomājaties, tieši caur jūsu genomu plūst 
šī brīnišķīgā Patiesas Mīlestības Enerģija. Un atkal dzirdu izbrīna izsucienus, ka it nemaz jūs nepārsteidzu. Taisnība jūsu. 
Taču tikai, kur šī Mīlestība nonāk? Kā jūs uzņemat? Neatteicāt viņu, neatzīstot par bezvērtīgu Radītāja Velti? Vai 
iemācījāties to izmantot? Jums daudz dažādu metožu Mīlestības izprašanai. Taču atklāt izmantošanai Patiesās Mīlestības 
avotu, jūs tā arī nevarējāt. Bet tādēļ, ka, vai nu neapzinājāties, vai arī neizpildījāt to pašu NOTEIKUMU, bez kura jūsos 
Beznosacījumu Mīlestība nenostrādās! Kalamburs? Vai kaut kāda sevišķa likumsakarība? - jautāsiet jūs. Ne viens, ne otrs. 
Tas - tā pati Zelta Atslēdziņa no pasakas par Buratīno, spējīga atvērt burvju durvis, kuras neatzina par burvju, domājot, ka 
tās nekur neved (maigs Svētā Nikolaja smaids). Taču arī durvis vajag atrast, un, galvenais, Atslēdziņu pareizi ielikt. Tas arī 
ir noteikums - durvju un Zelta Atslēdziņas vienošanā. 
Neapgrūtināšu jūs, mani dārgumi, neapgrūtināšu... Vienkārši padomājiet par to, kas jūs, īstenībā, esat. Aizdomājaties 
lēnām, nesteidzoties. Pie tam, vēršaties pie visām savām šūniņām, visiem ķermeņiem, visiem saviem fragmentiem, 
būtībām... Nesteidzaties... Nesteidzaties,citādi jūs nesadzirdēsiet atsauksmi, atbildi, daudzbalsību, kādā ieskanēsies jūsu 
īstenā izcelšanās... Priekš tā, lai to dzirdētu, neieslēdziet savus prātus. Tie jums patraucēs, tas neapšaubāmi. Lai skan 
Sirds, dzied Dvēsele, traucas kosmiskās tālēs jūsu Gars. Un galvenais, piesauciet Radītāju parunāt ar jums, caur visām jūsu 
daudzdimensionālā ķermeņa šūnām... Lūk, tagad, tikai tagad, pie tāda noskaņojuma, jūs varēsiet sajust kādu kustību visās 
šūnās... Viņas pakāpeniski pāraugs Patiesā Radītāja Mīlestības plūsmā... Bet kā tad citādi! Radītāja Mīlestība jau sen 
pārpilda visas jūsu daudzdimensionālā Kermeņa šūnas. Viņa prasās uz āru, apkārtējā pasaulē... Un līdz šim brīdim jūs viņai 
nedevāt nekādu izeju... Jūs varat paprasīt Radītāju dot tagad sevišķu skanējumu Patiesas Mīlestības Enerģijai, rakturīgai 
tieši priekš jums, jūsu "Es". Jā, lai tas jūs neizbrīna! Tā arī ir! Katram savas apgūšanas īpatnības, šīs Mīlestības 
izmantošanai! Piepildiet ar šo mīlestību visus savus ķermeņus. Vajag viņus piepildīt, burtiski piesātināt un nogremdēt šajā 
Mīlestībā... Sagriezt virpulī apkārt savam "Es", sablīvēt visos slimajos un veselajos jūsu ķermeņu orgānos; aizpildīt visas 
jūsu sociālās esības nišas, kur tās nepietiek... Un pieblīvēt ar viņu visus materiālos priekšmetus jums apkārt... Lai jūs ska idri 
sajustu, cik tas neparasti un kaut kas jauns priekš jums. Jā, daudzreiz, Skolotāju un savu Augstāko "Es" vadībā jūs izsaucāt 
uz sadarbību Beznosacījumu Mīlestību. Tomēr neizdevās daudz ko izmainīt savā dzīvē, bet sevišķi - veikt dziedināšanu, 
sevis vai citu dzīvības formu. Un es negribu teikt, ka nederīgs viss, ko jūs darījāt līdz šim. Taču darbības beidzās, bet 
jaunais stāvoklis kaut kur pazuda. Un vēlamā dziedināšana bieži vien nenotika. Bet kādēļ? Ne viekārši tādēļ, ka izmantojāt 
citu Mīlestības formu. Bet tādēļ, ka neizpildījāt vienu svarīgu noteikumu, kas atvērtu Patiesas Mīlestības ceļu - Dziedinošo 
un Radošo Mīlestību, kas ir pats Radītājs; kas ir PATIESAIS JŪS! Lūk, šis noteikums arī ir tā Zelta Atsēdziņa, bez kuras jūs 
nesasniegsiet patiesu un vispusīgu izdziedināšanu ne savus "Es", ne jūs aptverošo pasauli. 
Izskatīšu šo noteikumu detalizētāk. Ceru, jūs vēl neizšļakstinājāt Patiesās Mīlestības plūsmu, kuru atklājāt caur savām 
personīgajām šūniņām. Tas tagad svarīgi - pastāvīgi atrasties, dzīvot šajā plūsmā. Tad mani vārdi ieguls kā nepārvērtējami 
krikumiņi jūsu sirdīs, jūsu šūniņās. Tagad jūs noskaņoti uz savu šūnu līmeni. Domājiet tikai ar šūnām un sirdi. Dodiet 
uzstādījumu visu saprast ar visu ķermeni un sirdi. Prāts atpūšas. Citādi nesajutīsiet Radītāja Svētlaimi un visu patieso 
radniecību ar Viņu. Bet tas svarīgi! Ļoti svarīgi! Radītājs un Viņa Patiesa Beznosacījumu Mīlestība arī ir tās burvju durvis, 
kas jāatver ar noteikumu - Zelta Atslēdziņu. Oh,cik tas svarīgi! 
Lūk, un dodam visām šūniņām prasību-pavēli - atklāt jūsu patieso diženumu, jūsu Dievišķīgumu. Piesātināt ar šo burvju 
Enerģiju radošu visu Pasaulesēku vareno, visu jūsu genomu. Lai ieskanētos viss jūs sastādošais un saplūstu daudzveidību 
Vienotībā. Lai jūs reali sajustu savu Dievišķīgo izcelšanos. No šīs sarunas ar šūniņām savām, izplūst liela Mīlestība uz savu 
"Es". Jūs sākat saprast visu savu nedievišķību; savu saikni ar visām Dieva pasaulēm, ar Zemi, mūsu Māti un mūsu barotāju. 
Sajūtiet kāda Vienotība ar visām Pasaulēm izplūst pa visu jūsu būtību. To neaizmirst nekad, ja jūs līdz šim stāvoklim 
iegremdēsieties... Un atkal runāju: nesteidzaties, nesteidzaties... Jo ilgāk jūs noturēsiet Mīlestības plūsmu, jo vieglāk jums ar 
viņu saplūst un saplūst biežāk. Uz to arī aicinu jūs, mani mīļotie! 
Un ne tukšvārdus es jums runāju, ne tukšvārdus. Kādreiz pats izdzīvoju līdzīgu ieiešanu Dieva plūsmā. Bet bija viss tā... 
Jauns biju, bet ar Dievu kopš bērnības nešķīros. Un visi apkārt runāja, ka cilvēkus no likstām izdziedināt spējīgs. Bet pats 
taču jutu, ka nenotiek manī kaut kas galvenais. Cilvēki tiecās pēc palīdzības un palīdzēju es, un dziedināju. Bet viņi atkal 
nāca. Bieži ar vēl lielākām bēdām. Aizdomājos es par to, Pie Svētiem Tēviem meklēju mierinājumu un izskaidrojumu. Taču 
visi tikai teica: "Lūdzies un sapņi parādīsies!" Bet ko sapņi parādīs, kad un kā, neviens neko izteikt neņēmās. Bet cilvēki gāja 
un gāja. Ticēja man. Bet es tik ļoti šaubījos, ka arī pats slims paliku. Tad es sapratu, ka Dievs man dod saprast kaut kādu 
manu neizpratni. Taču, prāta pārdomas, atbildes nedeva. Es uz laiku no cilvēku burzmas aizgāju. Un sapratu, ka ne ar to 
paņēmienu dziedinu. Jā, un arī prāta piepūle rezultātus nedod. Un es sāku patiesi lūgt Dievu izskaidrot man, kādēļ viss tā. 
Un ko es daru nepareizi. Ilgi es lūdzos vientuļā nostūrī pie dabas nevainības. Un reiz sava "Es" iekšienē izdzirdu maigu un 
klusu balsi. Sākumā tā skanēja kā maza putniņa dziedāšana, bet tad skanējums kļuva skaidrāks un bagātāks. Tad 
iedziedājās sirds. Un es pēkšņi sajutu, ka varu domāt ar sirdi! Bet ne ar prātu! Tad es pilnīgi izslēdzu savu prātu, lūdzot 
viņam piedošanu par to, ka uz laiku palaižu viņu [prātu] atpūtā. Sāka atbildēt uz jautājumiem maniem sirds. Man bija dīvaini 
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runāt ar SIRDI! Bet es viņu dzirdēju arvien skaidrāk un skaidrāk. Sirds stāstīja: tikai iemīlot savu "Es", kā pašu Dievu, kā 
viņa daļiņu un pārstāvi manā ķermenī, es stiprināšu patieso dziedināšanu. Un galvenā atslēga personīgai un citu dzīvību 
dziedināšanai kļuva Vienotības saprašana ar šīs pasaules dzudzveidīgām formām. Priekš manis atvērās MANU ŠŪNU 
KORIS. Tas bija liels satricinājums. Jā, tas bija ļoti negaidīti un lika man aizmigt ciešā miegā, lai saglabātu spēkus pēc tāda 
satricinājuma. Miegā saziņa turpinājās. Es iepazinos ar katru šūniņu, katru orgānu. Runāju ar viņiem. Un sapratu, ka es - šīs 
lieliskās ģimenes galvenais. Un viņi visi no manis gaida, kā no ģimenes galvas, glāstus, palīdzību, un ... Mīlestību! Es atkal 
griezos pie sirds. Sirds mani pamodināja un teica, ka es skaidri varu visu saprast un sajust, un izdarīt. Tas - svarīgi! Bet tajā 
momentā man bija nespēcīgas manas kājas. Es sāku ar viņām runāt. Pārliecināt viņas par savu mīlestību, bet 
atvieglinājums neiestājās. Ko tad es atkal nesapratu šajā Dievišķajā nodarbē? Un atkal ierunājās visas ķermeņa šūnas; un 
atkal viņām rādīja sirds. Es sapratu, ka biju ieslēdzis savu prātu, ko atpūtā aizsūtīju. Un runāju savām kājām par mīlestību 
no prāta, bet viņas gaidīja patiesu mīlestību un glāstus. Es iegrimu iekšējā lūgšanā. O, mani bērni! Tā - īpaša lūgšana. Viņa 
iet no sirds, no Dvēseles. Viņa dod patiesu savienojumu ar Debesu Tēvu. Es lūdzu saprašanu par to, ko es vēl neizzināju 
priekš mirklīgas, brīnišķīgas dziedināšanas. Bet, ka tas iespējams - es ne mirkli nešaubījos. Mana ticība bija stingra, kā 
nekad. Es zināju, ka mirklīga izdziedināšana iespējama. Un tieši tur arī slēpjas, kā es pēc tam sapratu, Zelta Atslēdziņas 
pirmais pagrieziens, atverošs brīnumdurtiņas uz pašizdzidināšanos un citu izdziedināšanu; apkārtējās pasaules 
izdziedināšanu. 
Un Dievs mani izdzirdēja! Viņš atbildēja man ar pēkšņu manas sirds apskaidrošanos visā ķermenī. Es sapratu, ka caur 
visām manām šūniņām (saprotiet, no manu šūnu iekšpuses, bet ne no ārpuses!) sāka plūst burvju enerģijas plūsma. Tādas 
Ne-zemes Mīlestību es vēl nekad neizbaudīju! Es peldējos šajā Mīlestībā! Es to izbaudīju! Taču tur mana sirds mani izveda 
sadzīves realitātē. Un pateica priekšā, ka tieši ar šo enerģiju, Radītāja Patiesās Mīlestības enerģiju, arī var sasniegt visa un 
visu izdziedināšanu. Un, ja cilvēks tic, tad mirklīga izdziedināšana kļūst viņa apbalvojums. Ar šo enerģiju var izdzidināt savu 
"Es", kā arī citus cilvēkus. Sūtīt viņu visai apkārtējai pasaulei. Dot to visās jūsu dzīves vietās priekš atveseļošanas, 
dziedināšanas, harmonizācijas un Dievišķās pārveidošanas, priekš evolūcijas. 
Mīļotie bērniņi! Ļoti svarīgi saprast, ka šī enerģija iet no iekšienes - caur mūsu genomu, caur visu ķermeņu šūnām. Tā 
izdziedina jūsu ķermeni, bet pēc tam spējīga, pēc jūsu pavēles, iziet uz ārpusi un izdziedināt jūs aptverošo pasauli. Citu 
cilvēku izdziedināšanu jūs radat, sūtot viņiem šo Dievišķo Mīlestību un pamodinot viņu personīgo, iekšķīgo Beznosacījumu 
avotu, Radītāja Patiesai Mīlestībai. Un tur slēpjas otrs dziedināšanas Zelta Brīnumatslēdziņas pagrieziens.  
Ko varu teikt par to, kā viss notika manā ķermenī, kad es to sapratu? Manas kājas izdziedinājās mirklīgi! Un es atkal 
iegremdējos iekšējā lūgšanā, prasot Dievu saglabāt man šo stāvokli. Tas ļoti svarīgi! Izrādījās, ka šī stāvokļa saglabāšana ir 
trešais Zelta Brīnum-Atslēdziņas pagrieziens! Brīnumdurtiņas atvērās un es iegāju Radītāja Mīlestības Telpā - neizsīkstošā, 
nepārejošā, pastāvīgā un vienmēr piepildītā ar Viņa Diženo Mīlestību! 
To ļoti viegli saprast, kad jūs ieejat šajā telpā. No šī momenta, jūs, patiešām, mīlat visus, absolūt visus. Jums vairs nebūs  
jautājuma atšķirībām starp cilvēkiem. Jūs viņus pieņemsiet ar dziļu mīlestību, kā Dieva bērnus. Un nemīlēt katru - vienkārši 
neiespējami! Tikai šādā stāvoklī jūs kļūstat patiesi dziednieki. Tādēļ ka vienlaicīgi ar sevis izdziedināšanu un citu 
izdziedināšanu jūs dziediniet visu savu pasauli, visu Zemi. Tad Radītāja Mīlestības plūsmas plūdums ir pastāvīgs. Jūs 
dzīvojiet šajā Svētlaimē, atrodaties viņā pastāvīgi. Un jūs patiesībā sasniedziet to Beznosacījumu Mīlestību, par ko jums 
runā Skolotāji un jūsu Augstākie "Es". 
Mīļie, mani dārgie cilvēki! Mēs visi - Dieva bērni! Un katrs akmens, katrs mazais putniņš un zālīte uz ceļa un visi cilvēki. Tik 
dažādie cilvēki. Tik naidīgi dažreiz un jūsu nemīlēti. Taču pasaule tikai tad atklāsies jums savā patiesā Vienotības būtībā, 
kad jūs iemācīsieties, sākumā, ieiet Patiesas Mīlestības plūsmā, bet pēc tam, būt tur pastāvīgi. Un no šī momenta priekš 
jums visi kļūs mīļoti, ticiet! Un tikai tad jūs varēsiet izdziedināt savus ķermeņus un patiesi palīdzēt izdziedināt visas dzīvības 
formas uz Mātes Zemes. 
Dzirdu nesaprašanas balsis. Bet kā iemīlēt Atturēšanas Spēkus? Un saku jums atkal - visi Viena Dieva bērni. Un Viņa 
liesmas dzirkstelīti un Viņa Mīlestību var saņemt visi. Bet jūs varat atbalstīt visus pārstāvjus kļūt dievišķīgiem. 
Sāciet ar to, ka saprotiet to, ko es jums pastāstīju. Svarīgi izdarīt visus trīs Zelta Atslēdziņas pagriezienus. Taču priekšā 
jums neviegls darbs. Oh, cik neviegls! Tomēr atceraties, mīļotie, ka Dievišķo noslēpumu atklāšana jums dota tagad pēc 
evolucionāro ciklu likumiem. Nekādi šķēršļi nav novērojami. Un tādēļ - atveriet savas sirdis, palaidiet prātu atpūtā un 
iedziļinaties savā patiesajā, Dievišķajā stāvoklī. Tajā stāvoklī, ko kura jūs aizgājāt tālajos lidojumos, kosmiskajos, uz laiku 
attālinoties no Debesu Tēva. Aicina Viņš jūs pamosties, bērniņi mani! Ak, kā sauc! Izdzirdiet Viņa saucienu no jūsu burvju 
šūnu dziļumiem! Nesteidzaties, nesteidzaties... Jums jau viss gatavs šim pasakainajam ceļojumam savu šūnu dziļumos... 
Un Patiesa Mīlestība gaida brīnumdurtiņu atvēršanu... 
Mīļotie mani! Ar to nebeidzu. Vajag taču arī patrenēties. Un priekš tā arī ir daži piegājieni. Ceru, ka mēs tiksim galā ar Ze lta 
atslēdziņu!  

Svētais Nikolajs sasniedzis dziedināšanu ar mīlestību.  

2015. gada 13.-15.augusts. 

 

Atklājam Patiesas Mīlestības Ceļu 

Svētais Nikolajs Brīnumdarītājs 
caur Tāmāru Knusli, Latvija 

1."Dosimies Priekā pie savu "Es" pilnveidošanas. Svētais Nikolajs jūs ved Patiesas Mīlestības ceļos - Mīlestības, plūstošas 
no katras jūsu šūnas iekšējā un ārējā pasaulē. Iesim nesteizoties un izliksim ceļu ticīgiem Mīlestības dziedināšanā. 
Dārgie, mīļotie mani! Tagad jūs noskaņotības stāvoklī uz katru savu šūnu un mēs turpināsim brīnumdarboties. 
Dārgie, manas Sirds Bērniņi, bet nu noteiksim, kur tad atrodas šīs brīnumu Durtiņas, kuras vajadzīgs atvērt. Tad, lūk, jau tās 
- 12-ais DNS slānis, Patiesas Dievišķās Mīlestības Balti-Zeltītas Enerģijas Mirdzums no jūsu Genoma daudzdimensionālā 
kvantiskā līmeņa. Un katrā šūniņā ir Dzirkstelīte - maza Saulīte, ieslēpusies dziļi, taču gaidoša Vienotā Stara Mīlestību no 
iekšējā visuma galvenās Saules - jūsu daudzdimensionālās Sirds, jūsu Genoma Centrālās Glabātavas. 
Nu ko, mīļotie, vērsīsim atkal mūsu Dvēseles skatu katrā šūniņā - jūsu Patiesās Saules pilnvērtīgā dzīvā organisma pasaulē. 
Un, lai jūsu prāts atpūšas. Ejiet no savas dziļākās Būtības - Sirds... Katras šūniņas serdītē, viņas kodolā, sitas Ugunīgs 
Pulss, Gaišzilas Magnētiskas Liesmas Spirāle. Tā savā struktūrā slēpj kādu Hologrammu no Centrālās Glabātavas... 
Spirāles vītni piebaro Šūnas iekšējā Saule... Redzat, mani dārgie, cik sarežģīti un vienlaicīgi vienkārši iekārtots jūsu šūnu 
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organisms. 
Bet tagad, mani skaidrie gaišumiņi, sakiet šūniņai katrai, dzīvībradošus Vārdus, no Sirds jūsu ejošus. 
Es, (vārds), virzu savu Mīlestības skatu mana iekšējā visuma pasaules katras šūnas sirsniņā. Es mīlu jūs un jūsmoju par 
jūsu Pilnību! 
Pārvirziet tagad uzmanību uz savu Sirdi... Jūs redzat, sajūtiet, kā Mīlestība no Sirds izstrūklo maigās plūsmās jūsu 
personīgajā visumā, piepildot ar sevi visu organismu... Bet plūsmas jau tad katram savas intensitātes, savas krāsu gammas, 
savas skaņu tonalitātes... Un tas - brīnišķīgi, Dievišķie brīnumu bērniņi! Katrs no jums - unikāla, savdabīga Vienīgā/Vienotā 
Daļiņa!... 
Bet tagad atkal vērsiet savas Sirds uzmanību uz šūnām dzimtajām. Raugiet, bet burvīgi brīnumi notiek: Gaišzilās Ugunīgās 
Spirālītes attinas katrā šūniņā un pārvēršas neparastās Mēbiusa Lentās: katrā šūnā paceļas mirdzoša Lenta no daudzām 
pērlītēm... Katra pērlīte ietver dzīves pieredzi no kāda iemiesojuma, no kādas Pasaules. Pieredzes Pērlītes atdzīvojas, viņas 
pateicīgas jums - savas Dzimtas Galvenajam... Un katras Šūnas Pērļu Virknīte dod Mīlestības impulsu, patiesas, tīras - no 
dzīļās sākotnes Saulītes-Sirsniņas savas... Un šī Mīlestība, kā strāva, caurpludina jūs iekšķīgi, pārpilda Dvēseli un aiznes 
lidojumā... Impulss pēc impulsa, impulss pēc impulsa... Un, lūk, neparastās Mīlestības enerģija piepilda jūsu asinis... Asinis 
kļūst Gaišas Mīlestības Dziednieciska Plūsma... Mīlestība apmazgā visu jūsu pasauli, kuras centrā apžilbinoši mirdz 
KAUTKAS Burvīgs aiz kā jūtams Spēks un Grandiozitāte... 
Mani mīļotie, paesiet/uzturaties savu šūnu Mīlestības plūsmā, ar Sirdi un Dvēseli peldaties šajā sava Visuma Mīlestības 
brīnumu Jūrā!... 
Jūs varat izsaukt šīs brīnišķīgās iekšējās Laimes sajūtas ar Sirds atmiņu: izrunājiet pēc iespējas biežāk vārdus: "Sirds, 
mana, apmirdzi Mīlestībā manas daudzdimensionālās šūnas"! 
Un šūnas atsauksies uz Sirds Saucienu, atraisīs savas Pērļu Mēbiusa Lentas - jūsu iemiesojumu daudzdimensionālos 
Pavedienus un izpeldinās jūs Mīlestībā. Un katru reizi, mani dārgie, lūdziet Tēvu saglabāt jūsos šo Tīro Mīlestību. 
Kad jūs Patiesas Mīlestības piepildīti - jo šo Mīlestību taču izstaro Dieva Daļiņa - jūsu acis mirdz: no viņām staro vārdos 
neizsakāma Gaisma - dziedinošas Mīlestības Tīra, Patiesa Gaisma. Un jūs dalaties ar šo Augstivibrējošo enerģiju - 
Mīlestības un Dziedināšanas Enerģiju - ar jūs aptverošo pasauli. 
Nu, lūk, mani zeltītie, mani Saulainie! Mēs mācāmies mīlēt savu Es, izstarot Mīlestību ar visu savu Būtību. Un, protams taču, 
mēs pateicamies savam "Es Esmu" par šo Mīlestību, par dzīvi Tīru Jūtu Labsirdībā. Pateicība - Varens Spēks, mani mīļotie. 
Dārgie mani, tagad jūs izmēģinājāt vienu no Patiesas Mīlestības apgūšanas metodēm. Jūs iemācīsieties - es zinu to 
neapšaubāmi - atrasties šajā stāvoklī pastāvīgi. Jūs, beidzot taču, sajutīsiet savu "Es" saplūdušu ar savu šūnu pasauli, bet 
caur viņām sasniegsiet patiesu Vienotību ar ārējo Pasauli". 
2015.g. 23.08. 
 
 "Mani mīļotie! Mana Mīlestība uz jums bezgalīga, un Es ar lielu Prieku turpinu saziņu ar jums. Ļoti man gribas, lai jūs 
iemēģinātu vēl vienu Patiesas Mīlestības izpausmes metodi caur jūsu šūnām, iemācītos izpaust savu Dievišķo "Es Esmu!" 
Vienvārdu sakot - sākam. 
Piesauciet, mani dārgie, savus Augstākos "Es"... 
Atslēdziet no sarunas ar iekšējo pasauli, savu izgudrojošo prātu, lai viņš atpūšas uz Mīlestības Jūras krastiņa un bauda 
mieru... Ieelpojiet no ārienes, izlaižot caur savu galvvidu - zvaigžņu Gaismas uztvērēju, Saules Zelta Gaismu... Ieelpojiet šo 
uz jums līstošo Tīro Tēvišķo Mīlestību... Lūk, šī dzirkstošā zelta plūsma brīvi iziet caur čiekurveidīgo dziedzeri, apmazgājot 
katru tā zvīņu {чешуйку ?}, ar Gaismu apspīdot dārgos smilšu graudiņus, apmazgā vairogdziedzeri, viločkovuju 
{вилочковую ?} dziedzeri, nolaižas Sirdī... 
Šeit, vissakrālākajā telpā, glabājas Zieda dārgums. Tur, kā smaržojošā Biķerī salasās Mīlestības Nektārs... Vērojiet, 
stādaties priekšā, sajūtiet to - Brīnumu, dīvaino! Zeltīta mežģīņu plūsma, izausta no Radītāja Mīlestības, ar maigu Gaismu 
skāra jūsu Zieda maigās ziedlapiņas. Un Mīlestības Nektārs sāka izlīt jūsu pasaules telpā. Bet tagad piesauciet savas 
šūniņas... Sauciet/aiciniet viņas pamosties, atvērties brīnumainajai plūsmai, pieņemt jūsu Dvēseles Mīlestību un Pateicību... 
Skataties, mīļie mani, kā viena aiz otras actiņas atver šūniņas jūsu, kā no viņām izplūst Mīlestības atbildes straume... 
Skataties, jūtiet, bērni dārgie, kas notiek: Mīlestības strautiņi, izplūstoši no katras šūnas, saplūst... Un, lūk, jau milzīga, 
mirdzoša Mīlestības Enerģijas Jūra apmazgā jūsu sakrālo Zvaigzni - jūsu Sirds Zvaigzni, apmazgā apslēptākās Durvis... 
Lūk, Mīlestības vilnis ierodas pie šīm Durvīm, brīnumu Zelta Atslēdziņa, tā jau izpaudās jūsu Mīlestībā... Taču Atslēdziņa vēl 
piepildās ar Spēku, jāpagaida, kad tā pacelsies virs Jūras Viļņa... Bet pagaidām - izbaudiet neizsakāmi patīkamās 
piepildītības sajūtas. Izbaudiet neparastās izjūtas... Kādu iekšēju sajūsmu... Prieks apņem jūs, kad jūs pēkšņi sajūtiet, ka 
Mīlestības enerģija burtiski izšļakstas uz āru, satver virpulī un griež Mīlestības dejā! Jūs ļoti Mīlat! Mīlat! Mīlat! Un tas ir jūsu 
Dievišķīgais "ES Esmu"! {kr.v. "Я Есмь"!} 
Lūk, cik mums ar jums lieliski sanāk. Šūniņas ļoti dzīvi atsaucas uz apzinātas uzmanības izrādīšanu viņām. Viņas visai ilgi 
gaidīja uz abpusēju saziņu. Jūsu šūniņu Mīlestība Dievišķa un dziedinoša. Taču, mīļotie mani, kā jau es runāju, lai 
izdziedinātos pats un izdziedinātu citus, svarīgi mācēt ātri izsaukt un saglabāt savu dziļāko, Patieso Mīlestību, bet pēc tam 
arī dzīvot Viņā. Mēs ar jums mācāmies Patieso Mīlestību, lai dzīvotu veselībā un Vienotībā ar visām Pasaulēm. 
 
Jūs mīlošs ar Patiesu Mīlestību 
Svētais Nikolajs Brīnumdarītājs. 
2015.g.27.08. 
 

 

 

9. VIKTORS TRUHINS. LĀCĪTI, LĀCĪTI, KUR TAVS SMAIDIŅŠ 

Viktors Truhins, Krievija 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 6(24) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 22.03.2016.  
 
Mihails, vai vienkārši Miška, bija mans draugs. Viņš arī tagad paliek mans draugs, neskatoties uz to, kas atgadījās. Bet 
atgadījās tas, ka astoņpadsmit gadus atpakaļ mūsu jautrais un nebēdnīgais, labsirdīgais un nesavtīgais Miška aizgāja no 
dzīves. Aizgāja, kā toreiz mēs uzkatījām, muļķīgi, ne no šā, ne no tā, dzēruma karstumā, izlēmis norēķināties ar dzīvi. 
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Daudzus tas iedzina šokā. Daudzi nosodīja viņa rīcību. Atceros, es arī kādam teicu: "Tā nedrīkst..." 
Taču es vienmēr sajutu, ka Miška kaut kur līdzās. Iesākumā vienkārši lūdzos par viņu, pieļaujot, ka tādā veidā atviegloju 
viņa likteni. Baznīca taču viņu uzskatīja par briesmīgu grēcinieku, nolemtu mūžīgai degšanai Elles Ugunīs. 
Vēlāk, kļūstot Gaismas Darbinieks, ar speciālu meditāciju palīdzību, pūlējos viņu atrast kaut kādās Atriebības Pasaulēs, no 
kurām vienā Mihails, kā es toreiz pieļāvu, izcieta sodu. Un neatradu viņu. Jā, un nevarēju arī atrast viņu, tādēļ, ka meklēju 
ne tur, kur vajag. 
Mūsu tikšanās notika, priekš manis, negaidīti. Gadus divus atpakaļ, grupas meditācijas laikā, kuras mērķis bija ciešāka 
iepazīšanās ar savu personīgo smalkmateriālo "atbalsta grupu", es skaidri sajutu Miškiņa enerģijas smaidu. Smaids taču 
viņam bija īpašs: mazliet šķelmīgs, un tanī pat laikā - atklāts, priecīgs, kas saucas "mute vaļā līdz ausīm". Bet smieties viņš 
mācēja tā, ka blakus neviens no smiekliem atturēties nevarēja. Tā viņš, ne vienkārši smējās, viņš smējās pilnā kaklā! 
Smējās no prieka par mūsu tikšanos, smējās par manu apjukumu/samulsumu, vienkārši par to, ka es, beidzot, nobriedu un 
ieraudzīju blakus to, ko nesekmīgi meklēju kaut kādās neiedomājamās tālēs. 
Jā, Mihails izrādījās viens no tiem, ko mēs saucam par savu smalkmateriālo "Atbalsta Grupu". Un visa palīdzība, kas nāca 
man no šīs "grupas" puses, notika ne bez viņa dalības. Un, ja es griezos pie "grupas" pēc līdzdalības, es griezos pie viņa 
arī. Un, lūk, tagad, kad es saņēmu uzdevumu intervēt Mihailu, nenācās viņu izsaukt un ilgi noskaņoties vienam uz otru - 
mēs taču ar savu "atbalsta grupu" pastāvīgos sakaros. Man pat nevajadzēja skaidroties priekš kam un kādēļ viņam ko 
jautāšu. Miška brīnišķīgi informēts par visu, kas attiecas uz manu darbu. Tādēļ man nācās izvēlēties tikai piemērotu laiku un 
paziņot: 
"Es gatavs!" 
Mana iekšējā skata priekšā radās ļoti skaists mirdzošs mākonītis. Vairākas dažādkrāsu uguntiņas mirkšķinājās caur 
pusdzidru plīvuru. Dažas stāvēja uz vietas, citas plūstoši pārvietojās, neizejot ārpus mākoņa. Es mazliet samulsu. 
- Ko, tas tu? 
- Aha, - atbildēja mākonītis. 
Un tur es atcerējos, ka Miška vienmēr bija ne tikai labsirdīgs jautrulis, bet arī "jokdaris". Tas ir, mīlēja uzjautrināt ies ar 
dažādu izjokošanu palīdzību. 
- Tā arī runāsim? - it kā nekas nebūtu bijis, precizēju es. 
- Labi, - iežēlojās mākonītis un pārvērtās par Mišku - to pašu, kādu es viņu zināju divdesmit gadus atpakaļ - garmatains, 
viegli izspūris, brillēs ar pabieziem stikliem, ģērbies tumšzilā, adītā puloverī un nedaudz lempīgās brūnās biksēs ar 
manšetēm. 
- Nu re, cita lieta! - nopriecājos es. 
- Bet, starp citu, tas arī biju es - daudznozīmīgi piemetināja Mihails. - Pareizāk, viena no manu gaismas ķermeņu 
projekcijām jūsu četrdimensiju realitātē. 
Un šķelmīgi skatījās uz mani caur saviem okulāriem: tā sacīt, tu tā neproti? 
- Bet kā tu tagad izskaties? - jautāju es. 
- Mazliet ne tā, - pasmaidīja Miška. - Brilles jau gan, tiešām man nav vajadzīgas. Nu, lai jau, pagaidām ir arī brilles. Un sauc 
mani, kā iepriekš - Miška. Tā būs pierastāk, un man - kāda nebūt nostaļģija... 
= Labi, tad pāriesim pie lietas. Un tātad, tu jau zini, ka mūs interesē tēma par labprātīgu aiziešanu no dzīves. To, ka nekādu 
atriebības pasauļu nav, es jau sapratu. To, ka cilvēki labprātīgi aizgājuši no dzīves, saņēma pāriešanas iespējas uz piekto 
dimensiju, arī saprotams. Bez tā mēs ar tevi šeit nerunātu. Tad kas - sanāk ka tabū uz pašnāvību atcelts? Varbūt mēs tagad 
vispār akurātā rindā dosimies labākā pasaulē? 
- Viss ne tik primitīvi. Pirmkārt, Pašam aiziet no dzīves ir ļoti, ļoti nevienkārši. Pirms iemiesošanās četrdimensijā, mēs 
saņemam jaudīgu implantu kompleksu - daļēji, iedvesošus bailes nāves priekšā, tās nepieņemšanu. Šis komplekss rada 
veselu bāzi domām un jūtām, veidojošas astrāli-mentālo pamatu priekš dzīvības saglabāšanas fiziskajā ķermenī ceturtajā 
dimensijā. Pārvarēt speciālā implantu kompleksa darbību ļoti grūti. Visbiežāk priekš tādas pārvarēšanas nepieciešams kaut 
kāds promaiziešanu veicinošs satricinājums, psihi graujošs, vai radošs motīvu, kas izraisa spēcīgu energoinformatīvo 
plūsmu. 
Šajā gadījumā implanti, kuri lielākoties bāzējas astrālos un mentālos ķermeņos, it kā izplēšas no šiem ķermeņiem, traumējot 
un kropļojot tos. Bez tam, tāda pāreja visbiežāk īstenojas afekta stāvoklī, negaidīti priekš paša pārejošā. Un, lūk, tādā veidā 
cilvēks, pareizāk sakot, viss, kas no viņa atlika, stājas piektās dimensijas Reabilitācijas Centra darbinieku priekšā. Negaidīti. 
Ja kāds aiziet, kas saucas, "savā nāvē", viņu pārejai gatavo savlaicīgi. Vecīši un smagi slimie, parasti, savas pēdējās dienas 
četrdimensiju dzīvē eksistē divās dimensijās vienlaicīgi. Tas nepieciešams priekš tā, lai sagatavotu jauno piecdimensionālo 
ķermeni un saskaņotu to ar aizejošā visu Daudzdimensionālo Ķrermeņu Kompleksu. Dažreiz uz to aiziet dažas nedēļas un 
pat mēneši. Bet tur - "Sveiki!" Saņemiet, kas ir, taču izdariet kaut ko. Sākas trauksme. Nepieciešams radīt jaunu ķermeni, 
"salabot" astrālo un mentālo ķermeni, visu saskaņot un novest līdz pienācīgam izskatam. Bet pēc reabilitācijas cilvēks 
pēkšņi atceras, priekš kam viņš vispār iemiesojās četrdimensijās. Un, parasti, attopas, ka uzdevumu, kuru pats sev arī 
uzstādīja/apņēmās, neizpildīja. Sāk šajā sakārā pārdzīvot. Mūsu laikā karmiskie parādi ne tik kategoriski, kā agrāk, taču, 
tomēr, cilvēks, parasti, pieņem lēmumu atkal atgriezties četrdimensiju pasaulē, lai izpildītu to, ko izpildīt pats sev iztraucēja. 
Un atgriežas. Bet taču visas šīs trauksmes un kolosālie enerģiju un cilvēcisko spēku tēriņi varēja izpalikt. Daļēji, tieši tādēļ 
arī eksistē, kā tu teici, "tabū" labprātīgai aiziešanai no dzīves. Bez tam, labprātīgā aiziešana no dzīves, tā visbiežāk - 
neizpildīta vienošanās starp individuālo dvēseli un Augstāko "Es". Ceturtās dimensijas pasaule, kurā mēs ar tevi kopā 
dzīvojām - bet tu dzīvo arī tagad - tā ne vienkārši sarežģīta pasaule, kur cilvēki saskaras ar daudziem izdzīvošanas 
uzdevumiem. Tā - svarīga skola, kas dod dvēselei iespējas saņemt tādas mācības, kādas nesaņemsi nevienā citā vietā. Uz 
šo skolu tiešām "stāv rindā". Daudzas dvēseles gaida iespēju iemiesoties šeit. Tas, kurš aiziet pirms laika, it kā aizbēg no 
skolas, kurā ļoti gribēja atnākt. Un, visbiežāk, pēc tam no jauna nākas gaidīt pienākam savu rindu. Bet ir tie, kuriem pat 
vairāk neļauj atgriezties skolā, tas ir, zemes pasaulē. Un tas - ne nosodījums.Tās vienkārši - rūpes par dvēseli, kurai jādzīvo 
citās pasaulēs, iespējams - uz citām planētām. Cilvēki, beigušie "zemes skolu", saņem jaunas, unikālas iespējas. Viņi 
atgriežas četrdimensiju pasaulē kā Skolotāji. Vai rada citās pasaulēs, izpildot svarīgas gaismas misijas. 
= Bet taču cilvēki iet bojā arī karā. Viņiem arī rodas problēmas ar reabilitāciju? 
- Karš - tā vienmēr nelaime, vienmēr, tā teikt, forsmažoriski apstākļi. Man, par laimi, tur tādu neko līdzīgu nenācās pārdzīvot, 
bet domāju, ka kara laikā reabilitācijas centri strādā speciālā režīmā. [ kr. burt. "А ля гер, ком а ля гер"] kā runā franči. 
Daudzdimensionālo ķermeņu kompleksa bojājumi tādos apstākļos - ir ne retums. Taču tie bojājumi ne tā saistīti ar implantu 
darbības pārvarēšanu, kas atbild par dzīvības saglabāšanu. Cilvēki kara laikā no dzīves aiziet ne labprātīgi, bet dēļ to 
vainas, kuri šo karu izraisīja. 
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= Runājot par labprātīgu aiziešanu, tu visu laiku atkārto: "bieži", "parasti". tātad ir arī citi varianti? 
- Protams, ir tādas labpratīgas aiziešanas no dzīves formas, kurās gandrīz nekādu ļaunumu smalkmateriālajam ķermeņiem 
nenodara. Taču tas notiek retos gadījumos, kad aiziešana saistīta ar gaismas misijas izpildīšanu. Bet vispār, es domāju tā: 
cik pāreju, tik arī variantu. Man, piemēram, viss bija citādi... 
= Vari pastāstīt? 
- Redzi... Mana aiziešana bija nosacīta. Priekš Reabilitācijas Centra speciālistiem, mana izpausme nebija negaidīta. Ja man 
nepietiktu dūšas to izdarīt, ko es izdarīju, gadītos kaut kas cits - neārstājama slimība, nelaimes gadījums, vai vēl kaut kas. 
Lieta tā, ka pārejas momentā, lielākā daļa manu uzdevumu bija izpildīti, tie nedaudzie karmiskie mezgliņi, kurus vajadzēja 
atsiet - atsieti. Es atpaliku attīstībā. Es arvien vairāk sāku pieķerties pudelei... Bez tam, sāka bojāties, arī bez tā, nederīgā 
redze. Ķermeni, progresējošā alkoholisma apgrūtinātu un aklumam tuvojoties, izmantot priekš garīgas savienošanas bija 
vienkārši nelietderīgi. Bet piektajā dimensijā, kā pēc tam izrādījās, priekš manis parādījās ļoti interesants un svarīgs darbs. 
Mana Augstākā "Es" līmenī bija pieņemts lēmums par pāriešanu. No tā momenta es sāku dzirdēt balsis, pārliecinošas mani 
par pārejas nepieciešamību. Taču četrdimensionālā apziņa nebija gatava tādai "pārdabiskai" izpausmei. Lai apklusinātu 
balsis, es sāku dzert vēl vairāk. Palīdzēja, taču slikti... Galu galā, es sajutu, ka kļuvu par apgrūtinājumu saviem 
vismīļākajiem cilvēkiem: sievai un mammai... Grūti to atcerēties... 
= Bet kā noritēja reabilitācija? 
- Diezgan viegli. Es jau teicu, ka viss, izņemot manu četrdimensionālo apziņu, pārejai bija jau gandrīz gatavs. Jā, un arī 
apziņa diezgan ātri pārkārtojās uz piecdimensionālo saderību. Tu taču zini, es vienmēr biju "ne no šīs pasaules". Jo vairāk, 
ka mani šeit sagaidīja cilvēks, kuru es neprātīgi cienīju un mīlēju... 
= Kurš, ja nav noslēpums? 
- Tas ne noslēpums, tas daudz interesantāk... tā vienkārši neatbildēsi.... Vispār, kad viņš mani sagaidīja, bija mans tēvs. Bet 
, īstenībā, bija - mans dēls. 
= Kā tā? 
- Tā, ļoti vienkārši. Miguels - tā sauc manu jaunāko dēlu - iemiesojās četrdimensionalitātē divdesmit gadus agrāk par mani, 
apprecējās ar manu māti, un viņiem piedzimu es. Tas bija nepieciešams priekš kaut kādu (ilgi jāstāsta, tā atsevišķa vēsture) 
mūsu kopīgām mācībstundām. Savas mācībstundas mēs atstrādājām un, lūk, tagad strādājam kopā vienā zinātniski-
pētnieciskā iestēdē. Starp citu, to balsi es dzirdēju viņa, kad mani gatavoja pārejai. 
= Tu teici, ka Miguels - tas tavs jaunākais dēls. Tātad, ir vēl bērni? Bet, kas viņu māte? Starp citu, kāds tavs tagadējais 
vārds? Tagad taču - cits... 
- Jā, šeit, piektajā dimensijā mani sauc Harvis. Man četri dēli. Tagad, trīs no viņiem, kopā ar māti aizgāja pie jums ceturtajā 
dimensijā. Ar Margaritu - tā sauc manu sievu šinī pasaulē - mēs precējušies sen, ne reizi vien, kopā iemiesojāmies 
četrdimensionalitātē. Bet šoreiz viņa iemiesojās bez manis. Taču tikai pēc tam, kad mēs tikāmies pēc manas pārejas. 
- Bet ar ko nodarbojas tava zinātniski-pētnieciskā iestēde? 
- O, tā atsevišķa dziesma! Mēs nodarbojamies ar anomālijām piecdimensiju TLK struktūrā. Nu, tas ir, telpas-laika 
kontinuuma. Piektā dimensija neviennozīmīga pēc savas uzbūves. Kā, vispār, jūsu, ceturtā, arī. Gan tur, gan te, gadās 
apgabali, kur telpas- laiks tiek traucēts. Šos apgabalus mēs saucam ne kā par telpas-laika kavernām, bet anomālijām - 
fluktuācijām {флуктуациями ?}. Tikai jūsu pasaulē tādas parādības skaitas neizskaidrojamas, neatpazītas un 
sensacionālas. Tas labākajā gadījumā. Bet, visbiežāk, tiek uzskatītas par apšaubāmām. Priekš mums telpas-laika 
kontinuums - nopietnas izpētes objets. Fluktuācijas mēdz būt dažādas - pavisam vienkāršas (piemēram, vienā vai citā 
kavernā laiks skrien ātrāk vai lēnāk, kā citās vietās). Tādu vietu arī jūsu pasaulē pa pilnam. Vai arī supersarežģītas, kur arī 
laiks skrien tūliņ un dažādos virzienos. Ne vienkārši uz priekš-atpakaļ - to pat tu ar savu četrdimensionālo apziņu vari viegli 
stādīties priekšā, pateicoties jūsu fantastiskām grāmatām un filmām. Bet, piemēram, uz priekšu-atpakaļ-pa labi-pa kreisi. 
Vai, augšup-lejup. Un tādas lietas notiek ar telpu un ēteru. Interesanti? Un kā vēl! Vispirms, tas palīdz saprast dabu daudz 
augstākās dimensijās, radīt vairāk vai mazāk īstenībai līdzīgus modeļus to TLK. Ar mūsu, piecdimensiju apziņu neiespējami 
pilnā mērā apzināt astotās vai, teiksim, desmitās dimensijas uzbūvi... Taču mūsu ar Miguelu darbs ietver citu sapratni. Mēs 
meklējam praktisku pielietojumu priekš zināmām un labi izzinātām fluktuācijām. Tas ļoti interesanti! Es domāju, ka tev arī 
patiktu. 
= Droši vien... Klausies, tas tavs darbs, droši vien, milzumdaudz laika prasa. Kad tad tu paspēj vēl arī manā atbalsta grupā 
strādāt? Kā visam laika pietiek? 
- Pietiek, neraizējies. Pirmkārt, man priekš mana drauga, laika nekad nebija žēl, bet, otrkārt, mums šeit pats laiks no jūsējā 
atšķiras... 
= Nu, un, tomēr, - paldies par visu! Bet kādi plāni nākotnei? Pie mums negatavojies [atgriezties]? 
- Tuvākajā laikā - nē. Ļoti daudz darba. Jebkurā gadījumā - kaut kuru sagaidīšu (smaida enerģija). Bet tur - kaut ko lemsim. 
Tu, ko, aizmirsi - tu taču vienmēr izdomā, ar ko mēs nodarbosimies! 
= Bet kādēļ tu lēmi, ka es pēc savas pārejas nokļūšu tieši tur, kur tu? 
- Bet kur tu paliksi? Visu laiku nokļuvi, bet tagad netrāpīsi? Nē, redzams, vēl ne vienu vien dzīvi mums ar tevi lemts nodzīvot 
kopā! 
= Jā, es jau tad, vispār, neesmu pretim. 
- Un es, stādies priekšā, arī ne! Bet, ja godīgi, esmu priecīgs, ka šodien gadījās iespēja papļāpāt ar tevi, lūk, tā, kā teikt, ar 
vārdiem. Es ceru, tu saproti, ko es ar to domāju? 
= Un kā vēl! Mēs arī agrāk, kad tu šeit dzīvoji, bieži viens otru bez vārdiem sapratām. Bet tagad mēs katru dienu bez 
vārdiem runājam: jūtu valodā, emociju, enerģiju... Atceros: kāds teica: vārdu valoda no visām cilvēkam pieejamajām, 
visneprecīzākā. Žēl, ka Žurnālā var tikai vārdus ievietot! 
- Nu, to tu saki velti! Jūsu Žurnālā ne tikai vārdi. Tas - jaudīgs enerģijas, informācijas avots... Tagad es nododu Mīlestības 
enerģiju no piektās dimensijas ne tikai manam draugam - visiem lasītājiem. Visiem Gaismas Darbiniekiem... Bet, kas 
atiecas, uz vārdiem.... Es vēl izlasīšu, ko tu tur par mani uzsmidzināji. Varbūt, pārrakstīt nāksies! 
 
Un Miška pasmaidīja savu neatkārtojamo, mazliet šķelmīgo, bet, tanī pat laikā, atklātu un uzjautrinošu smaidu. 
 
2015. gada 01.-10. Novembris 
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10. NADEŽDA GRUZDEVA. JAUNS CEĻOJUMS PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ 

Nadežda Gruzdeva, Krievija 
2015. gada 20. augustā 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 6(24) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 05.02.2016. 
Papildinājums Nadeždas Gruzdevas pieredzei: "Kā es pavadīju mammu" "MČ" Nr 5(23) 2015, 
/ http:///spekavots.ucoz.ru/news/ka_es_pavadiju_mammu/2016-01-21-1713 / 
 
Pēc mammas dvēseles pāriešanas piektās dimensijas telpā, man bija dota iespēja viņu pavadīt, sazināties ar viņu 
Pavadošo Grupu, pašai iziet dažas transformācijas (ar šo pieredzi es dalījos rakstā "Kā es pavadīju mammu", "MČ" Nr 
5/23). Pēc atjaunošanas perioda, mammas dvēsele pēc 40 dienām pārgāja citā telpā, kur man pieejas nebija, neviens 
neatsaucās uz maniem lūgumiem parādīt, kur tagad atrodas viņas dvēsele, kas ar viņu notiek. Pēkšņi, negaidot, mēnesi pēc 
pēdējā ceļojuma piektajā dimensijā, notika manas iepazīšanās turpinājums ar vietu, kur atrodas cilvēku dvēseles pēc 
atjaunošanās. Par to es gribu tagad pastāstīt. 
Spožā, saulainā rītā es meditēju smilšainā liedagā un atkal lūdzu dot man informāciju par mammu, par vietu, kur atrodas 
viņas dvēsele. Piesātinoties ar rīta saules enerģiju, es sāku šajos staros izšķīst un sajutu, ka paceļos augšup. Kaut kādā 
momentā manā priekšā parādījās uzjautrinoša, mīļa būtne: smaidoša bēna sejiņa, ķermenis ar spārniņiem (pēc tam baznīcā 
uz ikonām es ieraudzīju tādas būtnes, man teica, ka tie Helovīni). Būtne skaidri uzaicināja sekot viņai, es pieņēmu 
piedāvājumu, lidojot aiz sava pavadoņa. Un izrādījos kaut kādā priekš manis nepazīstamā telpā. Visapkārt bija gaiša 
dūmaka, tādēļ es nevarēju neko saskatīt. Taču bija sajūta, ka esmu nokļuvusi kaut kādā jaunā pasaulē. 
Es izdzirdēju vārdus: "Vajag noskaidrot, ar ko tu šeit gribētu nodarboties. Tas var būt ne tikai viens darbības veids. Ir laiks 
un tiesības visu apdomāt, ar visu iepazīties apdomīgi/prātīgi, bet pēc tam izvēlēties turpmāko darbību veidu". Es atbildēju: 
"Nezinu, ar ko vispār šeit var nodarboties" un lūdzu iepazīstināt mani ar to, ko augstākajās pasaulēs dara cilvēku dvēseles, 
tanī skaitā - mana mamma. 
Un, kamēr es atrados nenoteiktības stāvoklī, man pastāstīja, ka tie, kuri vēl neizlēma kādu darbību izvēlēties, nodarbojas ar  
kalpošanu Tempļos - ne kā Priesteri, bet palīdz vadīt Kalpošanu, saaicinot nepieciešamās Būtnes, uzturot Ugunis, 
enerģijas, vada iepriekšējas un palīdzošas darbības pie Kalpošanas. Mani mirklīgi pārnesa vienā no tādiem Tempļiem, lai es 
stādītos priekšā, kāds darbības veids stāvētu man priekšā, ja es šeit paliktu. Templis - ļoti gaiša, skaista, zeltītas gaismas 
piepildīta telpa. Es šeit neredzēju ikonas, skulptūras Šajā telpā rodas noteikts stāvoklis, piesaucas nepieciešamās enerģijas , 
notiek Kalpošana Radītājam. Saikne ar Radītāju šeit īstenojas tieši. Tempļos pieņem ne tikai vistīrākās augstvibrāciju 
enerģijas, bet arī īsteno to koncentrāciju šajā telpā, izplatot un uzturot vajadzīgā līmeņa vibrācijas, enerģiju kvalitāti visā 
piektās dimensijas dotā līmeņa telpā. Man Templī bija viegli, priecīgi, taču gribējās virzīties jau tālāk. 
Es lūdzu iepazīstināt mani ar vēl kaut dažiem iespējamiem dvēseles radošas darbības veidiem. Tad tūliņ izrādījos Centrā, 
kur notiek padziļināts ģenētisks darbs. Milzīgu apmēru sniegbalta zāle. Šeit daudz kā tāda, kas atgādina kaut kādu 
aparatūru. Tiem, kuri izvēlēsies tālāko darbību šeit, stāv priekšā diezgan ilgstoša apmācība, pirms parādīsies iespēja 
piedalīties radošos darbos šajā sarežģītajā un ļoti svarīgajā nozarē. Es sapratu, ka tā - viena no pētnieciskā Institūta 
"RAMTAN" nodaļām. Tur ļoti daudz virzienu. "Sveicināti!" - es sasveicinos ar ievērojamu zinātnieku K.E.Cialkovski. Viņš 
man laipni uzsmaida, kā pazīstams. Saka, ka pašlaik norit ļoti liels darbs visu planetārās dzīvības formu gēnu apvienošanai, 
viņu piepildīšanai ar jaunām enerģijām, jaunām iespējām, Dievišķības atmodināšanai, garīgumu sastādošo, viņu gēnos, kas 
vistiešāk saistīts ar Augšupcelšanu. 
Negaidīti, tieši šīs laboratorijas telpā, rodas hologrāfisks DNS attēls - iesākumā neliels (no manas plaukstiņas), bet pēc tam 
no tā izauga DNS spirāles stabs, neiedomājami plaša apmēra, kā koks. Mums pazīstamu divu spēcīgu DNS spirāļu 
iekšienē, man ne uzreiz izdodas saskatīt tik tikko pamanāmus puscaurspīdīgus citu DNS spirāļu pavedienus. Caur tiem 
smalkajā plānā notiek saskaņošana, noskaņošana ar citām planetārām dzīvības formām. Pēc tam, arī tāpat telpā, rodas liels 
hologrāfisks šūnas attēls un man parāda kā notiek šūnas piesātināšana ar jaunām enerģijām, kā pie tā mainās šūnu kodols 
un apvalks sāk gaismoties/spīdēt; kā dažādās šūnu daļās tiek ievietotas jaunas programmas spoži mirdzošu dzirksteļu, 
zvaigznīšu, tetraedru un citu ģeometrisko figūru veidā. Notiek smalks darbs jaunā cilvēka šūnu un DNS noskaņošanai. K.E 
Cialkovskis runā par to, ka mums vēl stāv priekš pieņemt visu to, kas tagad tik saudzīgi, akurāti, ar daudzkārtīgām 
pārbaudēm, ar visjaunāko enerģiju piesātināšanu, tiek radīts šajās laboratorijās. 
Bet tagad es jau izrādījos citā šī Institūta laboratorijā. Man paskaidro, ka šeit notiek padziļināts darbs jauno bērnu, atnākošu 
uz Zemei, apziņas pārveidošanā. Viņu attīstības programmas tiek mazuļa apziņā ieliktas jau pirms dzimšanas, par cik 
sociums vēl nav gatavs jaunās paaudzes audzināšanai. Es redzu (atkal hologrāfiski) kā notiek kaut kādu struktūru 
iekārtošana pavisam maza bērna dīgļa attēlā. Un pēc tam, kā filmā, paātrinātā tempā, mūsu priekšā telpā izritinās/izvēršas 
embriona attīstības process, sākot no ieņemšanas momenta un visu iekšdzemdes periodu, tad mazuļa; tad - bērna, sākot 
staigāt, runāt, patstāvīgi apgūt pasauli. Un, kaut kādā etapā, es redzu: kaut kas šī eksperimenta laikā neapmierina un 
hologramma dziest. Un viss atkārtojas no jauna. Jaunajā attēlā ienes izmaiņas un atkal rūpīgi tiek izskatītas sekas, kā šīs 
izmaiņas ietekmē mazā cilvēka attīstību. Man saka, ka tā rūpīgi norit darbs arī nākamo paaudžu un citu planetāro dzīvības 
formu jauno attīstības programmu iekārtošanā, ar dažām no tām mēs vēl neesam pazīstami. Tāda darbība tagad īstenojas 
attīstības Institūtā jaunās enerģijās, ar cilvēka un citu planetāro dzīvības formu jaunajām programmām un struktūrām. Uz 
Zemes jau dzimst jaunie bērni ar neparastām spējām un talantiem - rezultāts tam, ko paspēja paveikt šī Institūta Darbinieki 
un nodot uz Zemi caur šiem mazuļiem. Tādiem bērniem seko no šejienes, ienes korekcijas un jaunas programmas. Un šiem 
bērniem palīdz, tā kā viņiem blīvajā matērijā nav viegli, viņi noskaņoti uz daudz smalkākām vibrācijām. Es padomāju, kāda 
liela atbildība par nākotni, cilvēces attīstību, gulst uz šī Institūta Darbiniekiem. Es no visas sirds pateicos viņiem, man arī 
būtu interesanti piedalītiestāda grandioza veida jaunradē. 
Pēc redzētā man no augšas parādīja milzīgu Centru, kas pēc apmēriem līdzinājās pilsētai. Šeit nodarbojas ar ekonomiskiem 
un finansiāliem jautājumiem, cilvēku materālās dzīves izkārtošanu pārejas periodā Augšupcelšanai. Man runā par finansu 
procesu saistību ar cilvēku apziņas līmeni, par Zemes attīstību un procesiem notiekošiem uz tās. Manā priekšā, ļoti ātrā 
tempā paņirb dažādu valstu, politiķu, banku, naudas valūtas kursu attēli uz Zemes. Man neļauj pat paskaidrot šajā sakarā, 
tikai saka, ka šī tiešām ne tā struktūra un iecirknis, kas man noderētu un nevajag tagad apgrūtināties ar pilnīgi 
nesaprotamiem un pat svešiem priekš manis paskaidrojumiem. 
Izrādījos pilnīgi citā vietā un no pirmā mirkļa sajutu, cik man te viss tuvs, patīkams un interesants. Tas - planētas 
Ekoloģiskās attīstības Centrs. Šeit jaunradīti visskaistākie mūsu zemes dabas stūrīši visā savā krāšņumā. Redzu lielu 
ūdenskritumu, saulesstaros mirdzošu jūru, plašus laukus, sniegotus kalnus, burvīgu meža noriņu, ziedošu dārzu, ezeru 
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meža skavās un vēl daudzus, daudzus brīnišķīgus skatus. Lai kur es paskatītos - visur tāds skaistums, ka acis nevar atraut. 
Šeit, it kā savākti/apkopoti visskaistākie mūsu brīnišķīgākie zemes dabas ainavu skati. Taču, taisnība, kā izradījās, tie 
pavisam ne blīvi. Kad es cenšos pataustīt maigo brīnišķīgo ziedu, mana roka iziet tam cauri. Es saprotu - tā tikai zieda 
kopija. Es arī zāles mīkstumu nesajūtu kā uz Zemes. Bet hologrāfiski viss radīts tik skaisti, precīzi un ticami! Sajūti pat ziedu, 
jūras, zāles, gaisa svaiguma aromātu, ūdenskrituma šļakstus, vējiņu, dzirdi putnus dziedam, kokus čabam... Taču viss tas 
pārnests smalkmateriālajā plānā. Šis Centrs rada un uztur pirmradītās ekoloģijas tīrību uz Gaijas: visas viņas dabas, 
augsnes dziļo struktūru. Tas veicina visas planētas piesātināšanos ar jaunām enerģijām. Tas tiešs darbs ar visu Zemi - 
saglabāt smalkajā plānā ekoloģisko tīrību, pirmradīto skaistumu un visa pilnveidošanu, kas saistīts ar planētas dabu, viņas 
piesātināšana ar jaunām enerģijām, jaunu skaistu dabas skatu un augu veidu formēšanu. Materiālā plānā uz Zemes cilvēki 
neciena dabu, izturas pret to kā patērētāji, radot milzīgus zaudējumus. Bet šajā planētas ekoloģiskās attīstības Centrā 
smalkajā plānā saglabājas un attīstās Gaijas etaloniskais stāvoklis - jau Jaunā laika enerģijās. Augšupcelšanas procesā 
mūsu planēta atdzims, pārveidosies kļūs neparasti skaista, savā bagātīgā krāšņumā. Par to ar lielu mīlestību rūpējas visi šī 
Centra Darbinieki. Es labprāt paliktu šeit palīdzēt mūsu planētai. Bet man saka, lai es nesteidzoties ar izvēli - iespējams, 
mani gaida daudz vilinošāki piedāvājumi. Un man tas interesanti, es gribu to redzēt. 
Mani pārnes ļoti lielā zālē un saka, ka šī - ne vienīgā zāle, ka eksistē vesels celtņu komplekss, piederošs laboratorijai kas 
nodarbojas ar cilvēka emocionāliem stāvokļiem, saistītiem ar mentāliem, ar fiziskiem, ar garīgiem stāvokļiem. Galvenais 
Laboratorijas mērķis - cilvēka Dievišķā stāvokļa formēšana, cilvēka visu četrdimensionālo ķermeņu mijiedarbību ar viņa 
Garīgo veidojumu. Mana sirds ietrīcējās: "Gribu strādāt šeit!" Šis - iecirknis, kas šobrīd mani interesē visvairāk un liekas 
vissvarīgākais. Tas - ir tas, kas šeit un uz Zemes mani savaldzina visvairāk darbā ar sevi un ir sarežģīta, bet arī aizraujoša 
nodarbošanās. Nav iespējams pārvērtēt šīs darbības nozīmīgumu priekš jaunā cilvēka attīstības. 
Zāles telpa piepildīta ar gaismu un, es teiktu, gaismas-krāsām, t.i., gaismu, piepildītu ar dažādu krāsu gammām: krāsu 
savienojumi, atvienošana uz atsevišķām spilgtām, sulīgām, piepildītām gaismas svītrām zāles telpā, tīras pārplūdes no 
vienas krasas citā. Vienkārši, kaut kāda debesu krāsu mūzika. Atgādina ziemeļblāzmu, taču ātri mainīga, nepārtraukti 
pārplūstoša jaunā gaismas-krāsu joslā, uzliesmojumi, toņu izmaiņas. Apburošs skats! Es pievēšu arī uzmanību dažādu 
aromātu pārpilnībai, arī nebeidzamā virknē plūstošas man garām un apvijošas mani ar savām neredzamajām šleifēm. Visi 
aromāti, pie viņu daudzveidības, tik ļoti patīkami, valdzinoši, pievilcīgi, ka nepieelpoties. Un es sajūtu, kā dažādie aromāti 
mirklīgi maina manu noskaņojumu, pārceļ mani kaut kādā izmainītā, taču ļoti patīkamā stāvoklī, kurā viena otru nomaina 
prieka, apbrīnas, laimes, atvērtības, laipnības, intereses, pieņemšanas, apmierinātības, pateicības emocijas... Brīnisķīga 
noskaņojuma dažādi toņi. Man dod iespēju izjust arī patīkmas un daudzveidīgas fiziskās sajūtas no ietekmes uz roku, sejas 
ādu, pleciem - tad maigi, tad ļoti vieglas un rotaļīgas, tad siltas un rūpīgas... Man ļauj saprast ka eksistē daudz variantu ar 
mērķi formēt atbilstošu stāvokli. Tālu ne visus no tiem cilvēki spēj apzināties, uztvert, sajust, cik ļoti smalkas, nenotveramas 
var būt šīs ietekmes. Un vēl viens atklājums gaidīja mani. Izrādās, ka arī garšas sajūtas var būt saistītas ar garīgo attīstību! 
Cik ļoti man šeit patīk! Šeit tiešām izbaudi kaut kādu Dievišķīgu stāvokli: priecīgu, piepaceltu, iedvesmojošu, optimistisku,  ar 
vēlēšanos radīt, dāvāt prieku, mijiedarboties ar pasauli caur šo Dievišķīgo enerģiju. 
Pie manis iznāk brīnišķīga Feja, tā viņa mani iepazīstina ar šo Laboratoriju. Feja man nosauc savu vārdu ar ļoti maigu, 
melodisku skanējumu. Viņai pat tērps laistās dažādās krāsās.Viņa visa kaut kāda gaisīga, vizmojoša. Feja man saka, ka 
cilvēka stāvoklis saistīts tieši ar ēteri, ar garīgo enerģiju caurplūsmes iespējām. Jo mazāk cilvēks uzņem enerģijas no garīgā 
plāna, jo grūtāk viņam noturēt izmainītības gaisīgo stāvokli un gatavību sava stāvokļa pārplūsmei jaunā. Viss, kas saistīts ar 
dažādiem stāvokļiem, līdzīgs gribas pieplūdumam: viens stāvoklis aiziet un tūliņ uz maiņu uzplūst jauns vilnis, ar jauniem, 
vēl gaišākiem stāvokļiem. Un tas, kas saistīts ar kaut kādiem skumjiem, smagiem atmiņu momentiem, izmazgājas, kā ar 
viļņiem, un nomainas ar sekojošiem arvien harmoniskākiem stāvokļiem, gaismas piepildītiem, aromātiem, brīnišķīgām 
sajūtām. Notiek cilvēka pastāvīga nomazgāšana ar pienākošām tīrām, garīgām enerģijām. Par nožēlošanu, cilvēkiem 
raksturīgi "iegrimt" {зависать ?} negatīvos stāvokļos. Bēdu nospiestībā vai dziļu aizvainojumu apņemtībā, niknuma, 
vēlēšanos atriebties, cilvēki nodara paši sev un apkārtējiem lielu ļaunumu. Nedod iespēju negatīvajiem stāvokļiem aiziet, 
nomainīt ar daudz gaišāku noskaņojumu, atvērties Dievišķām tīru enerģiju plūsmām. Lai cik dīvaini, daudzi cilvēki atrod 
savdabīgu apmierinātību ciešanās, speciāli, neapzināti aiztur tās, ar to pašu slēdzot garīgo, Dievišķo enerģiju pieplūdi un 
bloķē savu garīgo attīstību. Taču bieži mēdz būt, ka cilvēkam nepietiek perosnīgo iespēju un spēku izķepuroties no 
smagiem stāvokļiem. Un, izrādās, viņš bezspēcīgs arī pacelties augšup. Man rāda ātri tekošu upi. Ja tur izšļākt spaini ļoti 
netīra ūdeņa, tecējums šo netīrumu ātri aiznesīs un nomazgās. Ūdens upē paliks tīrs. Taču, ja netīrums nokļūst tur, kur 
tecējums aizšķērsots, tad viss ūdens kļūst netīrs, duļķains un neattīrās, bet ar laiku kļūst vēl netīrāks. Tā arī cilvēkā enerģijai 
jābūt ļoti kustīgai, viegli caurtekamai. Nedrīkst būt nekādu enerģiju sastingumu, tanī skaitā - arī emocionālā-mentālā līmenī. 
Cilvēka stāvoklim jābūt tekošam, dinamiskam. Nedrīkst palikt ilgi vienā stāvoklī, pat labvēlīgā. Notiek sastingums, enerģiju 
"trūdēšana", kā purvā. Pat, liekas, tik brīnišķīgs stāvoklis, kā miers, pie ilgākas aizturēšanas "ieskābst" un sāk izpaust 
negatīvas īpašības - tādas kā garlaicība, vienaldzība, mazsvarīgums, egoisms, apātija... Priekš maksimālas labvēlīgas 
garīgās attīstības cilvēkam vajag mācīties būt tekošam, nesastingstošam vienā stāvoklī. Arī gaiši stāvokļi nevar aizkavēties, 
bet jānomainās ar citiem gaišiem stāvokļiem, pārplūstot no viena citā. Dievišķās reaģēšanas māksla smagās situācijās ir 
spējā pietiekami ātri un droši izlaist caur savu "Es" un pilnībā izlaist no savas telpas smagas, zemu vibrāciju enerģijas. Un, 
vienlaicīgi ar to, uzpildīties ar tīrām Dievišķām enerģijām. Meistariem tas izdodas gandrīz mirklīgi. Arī elpošanas prakses ļoti 
nepieciešamas priekš stāvokļa harmonizācijas un līdzsvarošanas un uzpildīšanās ar, lūk, šīm saulainām, Dievišķām 
enerģijām. Taču lielai daļai cilvēku nepieciešama palīdzība, un, kad viņi vājuma minūtēs, slimībā, izmisumā griežas pie 
garīgiem palīgiem, tad viņu dzīvē kaut kas obligāti sāk mainīties, dažkārt, ne pārāk manāmi un ātri, bet dažreiz pat tūliņ. 
Debesu Darbiniekiem ir daudz līdzekļu un iespēju priekš tādas maiņas. 
Oh! Man saka, ka mani gaida tik aizraujošs ceļojums-piedzīvojums šajā Dievišķo stāvokļu pasaulē! Un es tik priecīga, ka 
izrādījos esam šeit. 
Feja paziņo, ka laiks beigt ekskursiju un atgriesties uz Zemes. Es jautāju: "Bet kur mana mamma?" Un saņemu atbildi, ka 
viņa pašlaik iziet Kalpošanu Templī, kuru man parādīja sākumā. Mamma vēl izvēlas, apdomā savu nākotnes ceļu, turpina 
savu garīgo attīstību Templī. 
Mani pavada līdz vietai, kur sākās ceļojums. Es pateicos visiem, visiem palīgiem un ekskursijas vadītājiem, visu Centru un 
Laboratoriju Darbiniekiem. Es laimīga un pārsteigta par redzēto, lūdzu atļauju dot iespēju man jauniem iepazīšanās 
apmeklējumiem, ko būtu vietā parādīt man citu reizi. Es saņemu atļauju savus iespaidus par šodienas ceļojumu nodot citiem 
cilvēkiem. Pateicos! 
Un praktiski tūliņ es izrādījos esam uz mūsu brīnišķīgās Zemes, kur virs upes spoži spīd saule, kur zem manām kājām siltas 
liedaga smiltis, kur pie manām kājām priecīgi burbuļo ūdens viļņi, kur viegls vējiņš pūš sejā, čukst koku lapas. Kur ir tik 
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brīnišķigi!!! Pasaulē, kur tik daudz Gaismas Darbinieku pūlas, lai tā būtu tieši tāda: priecīga, laimīga, tik lielu pieredzi 
sniedzoša mums, lai pēc tam šo pieredzi varētu izmantot visu labumam. Pateicos visiem par šo brīnišķigo ceļojumu. Slava 
Dievam par visu! 
Es paskatījos uz pulksteni. Mans ceļojums ilga 30 minūtes pēc zemes laika, bet man bija sajūta, ka es biju projām kādas trīs 
dienas, tik ļoti es biju piepildīta ar jauniem iespaidiem un neparastiem notikumiem. 
 
20.08.2015.g. 

 

11 VLADIMIRS KUKLINS. CEĻOJUMS ĀRPUS ĶERMEŅA 

Sveicināti, dārgie! Raksta pirmajā daļā mēs ar jums aplūkojām ceļojumu ārpus ķermeņa pamata 

jautājumus, atzīmējām iespējas, kuras piedāvā ārpusķermeņa pieredzes iegūšana, iepazināmies ar 

ieiešanas apziņas izmainītos stāvokļos galvenajiem paņēmieniem. Sarunu turpināsim, aplūkojot 

jautājumu, cik droši ir ārpusķermeņa ceļojumi. 

Ir zināmi gadījumi, kad nesagatavotu iesācēju patstāvīgi ceļojumi uz pasauļu 

daudzdimensionālajām realitātēm nereti ir veduši pie tā, ka viņi „pazuda” vienā no šīm 

realitātēm, nespējot atgriezties mūsu pasaulē [1]. Astrālo ceļojumu uz noslēpumainām un 

fantastiskām pasaulēm laikā arī Robertam Monro bija diezgan bīstamas tikšanās ar dēmoniem, 

gariem un cilvēkveidīgām būtnēm. Dažas no viņām uzbruka viņam vai āķējās pie viņa ķermeņa. 

Viņam vairakkārt bija iespēja pārliecināties, ka Lokāls II ir ne tikai mierīguma un 

bezkonfliktuma vieta, reizēm tur bija skaidru agresivitātes izpausmju gadījumi, piemēram: 

„Kādā apmeklējumā man piesējās kāds parastā apģērbā tērpies vīrietis. Sācis ausīties, es 

nolēmu pagaidīt, ko viņš darīs. 

– Tu atceries Arozio Le Franke? – viņš nekautrējoties jautāja. 

Vēl joprojām sasprindzis, es teicu „nē”. 

– Padomā un katrā ziņā atcerēsies, – vīrietis kategoriski paziņoja. 

Viņa uzvedība slēpa draudu, un es sajutos ne savā ādā. Es atbildēju, ka pilnīgi noteikti 

neatceros nevienu ar tādu vārdu. 

– Bet tu vispār kādu tur lejā pazīsti? – viņš jautāja. 

Es nepaspēju pateikt „nē”, kad pēkšņi saļimu, bet vīrietis mani sagrāba. Viņš turēja mani 

aiz vienas rokas, un es sajutu, ka aiz otras mani ņem vēl kāds. Divatā viņi sāka mani vilkt 

pie kaut kā, kas bija līdzīgs trīs spožiem gaismas plankumiem. Pretojoties es beidzot 

izrāvos un apjautu izmantot signālu „atpakaļ – fiziskajā ķermenī”. Es sāku ātri attālināties 

un drīz izrādījos savā fiziskajā ķermenī pie sevis ofisā. Gribas domāt, ka mani noturēja par 

kādu citu.” [19] 

Ar laiku Monro saprata, ka sagatavotam cilvēkam astrālā pieredze ir absolūti nekaitīga, bet 

astrālā dubultnieka atgriešana fiziskajā ķermenī notiek zemapziņas baiļu dēļ. Kā tikko šī doma 

bija apzināta, visas viņa bailes un bažas pazuda pašas no sevis. Tomēr viņa pieredze visai 

redzami pierāda, ka cilvēka doma spēj materializēt pilnīgi reālus paralēlo pasauļu pārstāvjus. 

Jūs varat pamatoti piezīmēt: ja tas tomēr ir bīstami, tad kā Roberts Monro apmēram četrdesmit 

gadus nodarbojās ar ārpusķermeņa ceļojumiem un izvairījās no briesmām? Lieta ir tāda – jo 

garīgāk attīstīts cilvēks, jo drošāki viņam tādi ceļojumi. Garīga cilvēka apziņa ir tuvāk 

Vienotības apziņai, viņam ir uzbūvētas smalkmateriālās sakaru sistēmas ar augstākajām 
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dimensijām, stabilāki sakari ar Augstāko „Es”. Un tātad viņam ir vienkāršāk noskaņoties uz 

smalkākām dimensijām, viņš vieglāk spēj pārnest apziņu astrālajā un mentālajā ķermenī, bet viņa 

domu tīrība ļauj viņam atbrīvoties no bailēm un ceļot drošās telpās, „nepievelkot” apakšējā 

astrāla zemu vibrāciju būtības. Tas, kas patiešām var būt bīstams nepietiekami pieredzējušam 

astrālajam ceļotājam, ir absolūti drošs garīgi attīstītam cilvēkam. 

Džons Feivorks arī vēsta, ka ārpusķermeņa ceļojumi var slēpt sevī briesmas: 

„Ārpusķermeņa ceļojumi var būt ne tikai aizraujoši un interesanti, bet satur arī zināmas 

briesmas nesagatavotiem „ceļotājiem”, jo patiesībā nav redzes ilūzijas. 

Kad jums ir darīšana ar smalkajām pasaulēm, jūs gaida skaistums un gaida briesmas. 

Skaistums – atklāsmēs un apgaismībā, kuras jūs varat atnest sev līdzi uz fizisko pasauli, 

nomoda stāvoklī. Briesmu būtība ir tāda, ka jūs varat tikt pakļauts negatīvām iedarbībām. 

Ir daudz pozitīvu un negatīvu būtību, kuras spēj iekļūt aizmiguša cilvēka vai cilvēka, kurš 

veic astrālu ceļojumu, apziņā. Viņas bieži parādās ģimenes locekļu vai tuvu draugu izskatā. 

Smalkajā plānā ir tādas būtnes ar slieksmi stāties ar aizmigušu cilvēku nevēlamā seksuālā 

kontaktā… 

…Kad cilvēka aura vibrē zemā frekvencē alkohola vai narkotiku ietekmes dēļ, viņš kļūst 

par vieglu guvumu tādām bezķermeniskām būtnēm. 

Ja jūs esat garīgi atvērts, jūsu smalkais ķermenis izstaro īpašu starojumu, kurš pievelk kā 

dievišķas, tā arī negatīvas dabas  būtības. Jūs kļūstat jutīgāks, uztverīgāks pret jebkurām 

parādībām. Jums paaugstinās intuīcija, sapņi ir piesātinātāki ar daudzveidīgu pieredzi. Pat 

miegā jūs noteikti saņemsiet tos vēstījumus, kuri jums jāsaņem, neapzināti rīkosieties 

atbilstoši tiem nomoda stāvoklī. Ja kāds vēstījums patiešām ir paredzēts jūsu garīgajai 

izaugsmei, jūs varat to aizmirst vai neapzināties tā nozīmi, taču tas vienalga ietekmēs jūsu 

apziņu. Kopumā kā pozitīva, tā arī negatīva pieredze – tie ir jūsu garīgās attīstītības līmeņa 

„kvalitātes testi”. [11] 

Vēl vienas astrālo ceļotāju iesācēju bažas ir saistītas ar bailēm, ka viņi apmaldīsies un nespēs 

atgriezties atpakaļ. Iemeslu bailēm nav – atgriezties savā ķermenī no tāla ceļojuma un 

neapmaldīties astrālajā telpā un laikā palīdz tā sauktā „sudraba aukla”, kura vienmēr uztur saikni 

starp astrālo un fizisko ķermeni. Viņu raksturo kā gaismas staru, kurš sākas fiziskā ķermeņa 

pieres daļā un beidzas astrālā ķermeņa nabas daļā. Sudraba aukla ir elastīga un var izstiepties 

praktiski līdz bezgalībai. Pēc nāves sudraba aukla pārtrūkst, un astrālais ķermenis pamet fizisko 

apvalku [5]. 

[18] sniegtas zinās par ārpusķermeņa ceļojumu drošības tehniku: 

„… nepieciešams apzināties baiļu, kuras laiku pa laikam piemeklē katru ceļotāju iesācēju, 

avotu. Un tikai tad viss nostāsies savās vietās. 

No kā baidās eksperimentētāji un amatieri-iesācēji? Pirmām kārtām, visi iesācēji baidās, 

ka viņiem neizdosies atgriezties savā fiziskajā ķermenī pēc tam, kad astrālais ceļojums 

beigsies. Lai iegūtu mieru, vajag stingri saprast, ka jebkurā momentā sekundes daļās jūs 

spēsiet atgriezties savā fiziskajā ķermenī. Vajag tikai izrunāt vai tikai padomāt “Uz 

mājām!”, un jūs momentāni izrādīsieties dzimtajā apvalkā. 
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Daudzi, pat paši veselākie, satraucas, ka nomirs astrālā ceļojuma laikā. Ko tad lai saka par 

sirds un astmas slimniekiem. Iegaumējiet, tūkstošu gadu vēsture nav fiksējusi nevienu tādu 

gadījumi. 

Dažus uztrauc viņu sudraba auklas drošums. Parapsiholoģijas ģēnijs Edgars Keisijs (Edgar 

Cayce) baidījās, ka viņš var iet bojā iziešanas no ķermeņa seansa laikā, pārtrūkstot glābējai 

auklai. Tas ir piemērs no psihisku kompleksu sfēras. Sudraba aukla pārtrūkst tikai pēc 

komandas no “Augšas”. 

Bez izņēmuma visus piemeklē bažas, ka astrālā ceļojuma laikā viņu fizisko ķermeni var 

iegūt citas pasaules būtība. Starp citu, šīs bažas nav abstraktas. R. Monro divreiz negaidīti 

izrādījās svešā ķermenī. Stāvoklis nav no patīkamajiem. Kāpēc ļaundarim nemēģināt 

izdarīt to pašu? Steidzamies lasītājus nomierināt. Ir pamanīts, ka iziešanas astrālā laikā 

vismaz daļiņa apziņas paliek fiziskajā apvalkā. Viņa laikus signalizēs par ielaušanās 

briesmām. Gadījums ar Monro notika momentā, kad sveša cilvēka dvēsele uz visiem 

laikiem pameta viņa ķermeni. Vēlreiz apliecināsim, ka pie mazākajiem draudiem 

fiziskajam ķermenim astrālais dubultnieks “automātiski” un momentāni atgriežas savā 

apvalkā. 

Speciālisti ar pilnu atbildību apliecina, ka nevajag baiļoties arī par to, ka, kamēr jūsu nav, 

jūsu māju var aptvert ugunsgrēks. Iegaumējiet, ka pie pirmās tuvojošos briesmu pazīmes 

astrālais dubultnieks nekavējoši atgriežas savā apvalkā. 

Baiļu starpā tiek minēta baidīšanās no visādiem mošķiem, dažāda veida tā sauktajiem 

“tumšajiem spēkiem”, mirušu neliešu nolādētām dvēselēm u.c. Mūsu padoms: netēlojiet 

varoņus, neielaidieties ar lipīgu draņķi, neielaidieties debatēs ar vulgārumu, 

nenodarbojieties ar bezcerīgu muļķu izglītošanu. Izmantojiet savu spēju jebkurā momentā 

vienā mirklī atgriezieties paša ķermenī. Tādejādi, astrālais plāns ir daudz drošāks par 

ikdienas realitāti, jo nelabvēlīgu situāciju spēj likvidēt momentāni. 

Tātad briesmu nav. Taču var būt neērtības un nepatikšanas. Caur to vajag iziet 

patstāvīgi.” 

Kas attiecas uz agrāk aplūkotajiem ceļojumu ārpus fiziskā ķermeņa paņēmieniem, tad vēl viens 

interesants paņēmiens ir sapņi. Iespējams, daudzi par to brīnīsies, jo sapņus ir pieņemts attiecināt 

uz sapņojumu pasauli, mainīgu un nepastāvīgu. Kā var ceļot pa pasauli, kura ir tikai fantāzijas 

auglis, mūsu zemapziņas radījums? Bet Sets [10] saka, ka 

“Sapņu pasaule – tas ir tāds pats visums, tikai savienots “laukā”, kuru jūs neuztverat ar 

fiziskajiem maņu orgāniem. Taču viņš ir viengabalaināks nekā tas, kuru jūs pazīstat, un 

viņā gadās sakritības, kuras ir apbrīnojami vērot.” 

Fiziskā pasaule tiek uzskatīta par viengabalainu un objektīvu, tāpēc ka mēs, kas atrodamies tajā, 

vairāk vai mazāk vienādi uztveram visu, kas šajā pasaulē notiek. Sapņi, gluži otrādi, mums liekas 

ļoti individuāli un fragmentāri. Taču, neskatoties uz to, sapņa realitāte patiesībā ir tikpat ticama 

kā nomoda realitāte, bet sapņu visums ir ne mazāk viengabalains kā fiziskā pasaule, kuras 

monolītums ir tikai ilūzija: 

“Pirmām kārtām... fiziskā realitāte pati par sevi ir konglomerāts no atšķirīgiem 

individuāliem simboliem, no kuriem neviens nenozīmē vienu un to pašu diviem dažādiem 

cilvēkiem. Nevar būt pārliecības pat par tā sauktajiem pamata raksturojumiem, 

piemēram, krāsu un stāvokli telpā. Jūs vienkārši fokusējaties uz līdzību. Telepātiju var 
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saukt par līmi, kura fizisko realitāti notur nedrošā līdzsvarā, lai jūsu priekšstati par 

priekšmetu eksistenci un īpašībām varētu sakrist.” [10] 

Bet, ja dzīve sapnī ir ne mazāk “objektīva” kā nomodā, tad no tā izriet interesanti secinājumi, 

kurus arī ir atzīmējis Sets. Viens no tiem – pēc aizmigušā pamošanās sapņa realitāte paliek un 

turpina savu neatkarīgu eksistēšanu. Tas ir izskaidrojams ar to, ka enerģija, kura ielikta sapņu 

pasaules tēlu radīšanā sapņošanas procesā, paliek tajā pasaulē un turpina savu eksistēšanu pēc 

likumiem: 

“Enerģija, noprojicēta uz jebkuru konstrukciju – fizisku vai garīgu – nevar atgriezties 

atpakaļ, un viņai ir jāseko tās formas likumiem, kādā tika pārvērsta. Tāpēc, kad 

aizmigušais saspiež savus multi-reālos objektus, priekš sevis pabeidzot viņa radīto 

sapņojumu – sapnis beidzas tikai viņam.” [10] 

No sapņu realitātes izriet arī, ka, kad mums rādās citi cilvēki, viņi to zina. Kad mēs rādāmies 

viņiem, mēs arī to zinām. Tiesa, ne tuvu visi var atcerēties savus sapņus, lai būtu pārsteigti par 

tādu sakritību. Kaut arī pirms dažām desmitgadēm zinātnieki izmēģinājumos pierādīja tādu 

kopīgu sapņojumu iespējamību. 

Vēl vairāk, mums mēdz būt sadalītie, jeb “masveida”, sapņi, kuri darbojas kā ikdienas dzīves 

stabilizators. Tādu sapņu laikā cilvēce kolektīvi iedziļinās politiska un sociāla rakstura 

problēmās. Risinājumi, pie kuriem viņa nonāk, ne vienmēr sakrīt ar tiem, kuri tiek pieņemti 

fiziskajā pasaulē, taču šie risinājumi saglabājas kā sabiedriski ideāli un tādā veidā ietekmē mūsu 

īstenību. Ar mērķi izslēgt ietekmi uz Dualitātes Eksperimenta veikšanas apstākļiem informācija 

par tādu kopīgu cilvēku dalību nedrīkstēja palikt viņu atmiņā, tāpēc sadalītie sapņi, kā likums, 

atrodas zemāk par apzināto līmeni. 

Atgriezīsimies pie ārpusķermeņa ceļojumiem. Vai ir vietā runāt par to saikni ar sapņu pasauli, jo 

ceļojums taču paredz apzinātu pārvietošanos kādā telpā-laikā, bet sapņojumu laikā mēs, kā 

likums, esam vai nu vērotāji, vai arī dalībnieki-vērotāji (sapnis ar mums it kā “gadās”, mēs tikai 

vērojam to, kas notiek, kaut arī paši esam sapņa daļa)? Sets [10] paskaidroja, ka sapnī var 

izmantot kritisku pieeju un projicēt apziņu no ķermeņa, izmantojot sapni kā kādu tramplīnu, tas 

ir, var izpildīt projekciju no sapņa stāvokļa. Tas nozīmē, ka dažreiz sapnī var saprast, ka mēs 

redzam sapni, ienest savu “nomodā esošo apziņu” sapņa situācijā un izmantot viņu, lai projicētu 

apziņu, uz ko vēlies. Tādus sapņus sauc par apzinātiem. 

Apzinātie sapņi tiek raksturoti kā apziņas izmainīts stāvoklis, kurā cilvēks apzinās, ka redz sapni, 

un tādā vai citādā mērā var vadīt tā saturu. Tāda “apzinātība” dod ļoti interesantu efektu. Ja 

parastajā sapnī jūs uzstājaties kā vienkāršs skatītājs, tas ir, vienkārši skatāties filmu (kaut arī 

bieži pašam piedaloties), tad apzinātā sapņojumā jūs paši vadāt sapni, paši lemjat, ko jūs gribat 

darīt un kas notiks jūs aptverošajā pasaulē. Apzināti sapņi – tā ir ārpusķermeņa pieredzes forma, 

tas ir, pieredze, kurā jūs jūtat, ka pārvietojaties un darbojaties atsevišķi no sava fiziskā ķermeņa. 

Sels Reičels (Sal Rachele) tā raksturo apzinātos sapņojumus: 

„Pēc būtības sapņus apzināti redzošais mostas no zemapziņas projekcijas un ieiet īstajā 

astrālajā sfērā. Tādā stāvoklī viņš var pilnībā apzināties un meklēt astrālas pieredzes. Tēli 

šeit ir skaidri un dzīvi. Tādus sapņus var dalīt ar citām astrālām būtībām vai sapņus 

redzošajiem, kaut gan tas prasa ļoti apzinātu prāta stāvokli. Sapņus apzināti redzošais 

apzinās savu astrālo ķermeni un bieži viņu izmanto, lai lidotu. Es pētīju savu astrālo 

ķermeni un konstatēju, ka viņš ir no vaska un kaut kāds kā no gumijas. Ja skatās spogulī, 

astrālajām acīm gandrīz nav zīlīšu, un astrālā plāna ēteriskajā gaismā viņas izskatās 

mirgojošas un no vaska.” [20] 
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Apzinātā sapnī jūs varat darīt visu, ko vēlaties. Piemēram, jūs varat sākt lidot, varat pārvērsties 

miljardierī, varat kļūt viduslaiku bruņinieks un uzvarēt drakonu, bet varat kļūt drakons un 

uzvarēt bruņinieku. Bez izklaidējošās puses apzinātie sapņojumi spēj nest arī praktisku labumu. 

Piemēram, atrast risinājumu kaut kādām nobriedušām problēmām, veikt slimību agro 

diagnostiku utt. Iespējamas pasaules izzināšanas caur astrālajiem ceļojumiem, kad aizmigušais 

cilvēks reāli pārnes savu astrālo ķermeni uz citām dimensijām ar „sudraba auklas” palīdzību. 

Sels Reičels [20] tādu apzināta sapņa variantu definē kā metafizisku vai starptelpu sapni, kurš 

vairumam cilvēku ir ārkārtīgi rets. 

Ir jāatzīmē – apzināšanās, ka jūs esat miegā, fakts nenozīmē, ka jūsu apziņa ir aktīva tādā pašā 

pakāpē kā nomoda stāvoklī. Iesācējiem ar šo apzināšanos visbiežāk pietiek tikai tam, lai 

daudzmaz aktīvi darbotos tā sapņa vidē, kurā notikusi „pamošanās”. Visa iespēju bagātība, kuru 

piešķir ārpusķermeņa ceļojumi, turklāt nav pat atmiņā. Jo lielāka „apzinātības” pakāpe apzinātā 

sapņa iekšienē, jo lielāka iespēja tam, ka jūs „izgrūdīs” no sapņa, un jūs pamodīsieties pavisam, 

nožēlojot nerealizētās iespējas. Iemesls slēpjas jūsu ego: 

„Sapņu realitātē ir vairāk brīvības. Ego nav klāt. Nomodā esoša apziņa, mani dārgie, – tas 

nav ego. Ego ir tikai nomodā esošas apziņas daļa, kura atbild par fiziskajām darbībām. 

Nomodā esošu apziņu var pārvest miega stāvoklī, ego – nē, tāpēc ka viņš būs apjucis, un jūs 

cietīsiet neveiksmi.” [10] 

Tas ir, apzinātu sapņojumu nestabilitātes iemesls it tāds, ka kopā ar apziņas aktivizāciju sapnī 

sāk „mosties” arī mūsu ego. Ja ego pamošanās pakāpe apzinātā sapnī pārsniedz zināmu 

pieļaujamo slieksni tam smalkajam plānam, kurā mošanās ir notikusi, notiek „izkrišana” no 

sapņa. Starp citu, garīgā izaugsme, treniņi un speciālu tehniku (sniegtu, piemēram, [7]) 

izmantošana ļauj labot šo uzstādījumu. 

Apzināto sapņu teoriju un praksi izstrādāja daudzi zinātnieki, kā no psiholoģiskā skatupunkta, tā 

arī no okultisma skatupunkta. Viens no tiem, kuriem visvairāk sekmējās šajā jautājumā, ir 

Stīvens Laberžs (Stephen LaBerge) (dz. 1947. g.). Stenfordas Universitātes aspirantūrā viņš 

pētīja cilvēka psihi, īpašu apzināto sapņu fenomenu. Sapratis apzināto sapņojumu rašanās 

mehānismu, viņš spēja izskaidrot to praktisko labumu, kā arī izstrādāja ieiešanas un kontroles pār 

tiem tehnikas. Laberžs 1987. Nodibināja Apzināto Sapņu Institūtu, kurš kļuva par „caurspīdīgo 

sapņu” potenciāla pētīšanas centru. Radījis virkni zinātnisku darbu, kuri attiecās uz 

sapņojumiem, saņēma filozofijas un pshihofilozofijas zinātņu doktora pakāpi. Krievijā S. 

Laberžs galvenokārt ir pazīstams pēc divām grāmatām „Apzinātie sapņojumi” („Осознанные 

сновидения”), 1985. g. un līdzautorībā – „Apzināto sapņojumu pasaules 

pētījumi” („Исследование мира осознанных сновидений”), 1990. g.. Vispopulārākā no viņa 

izstrādātajām praksēm, kuras ļauj apgūt prasmi apzināties savu „Es” miegā, ir tehnika WILD jeb 

„Apzinātu sapņu mnemoniskā ģenerēšana” [3]. 

Sava „Es” apzināšanās miegā vieglam paņēmienam Laberža Universitātes komanda ir 

izstrādājusi ierīces „Dreamlight” un „Novadreamer”, kuras atpazīst ātrā miega fāzi un guļošā 

smadzenēm sūta impulsus, pateicoties kuriem viņš spēj apzināties, ka ir aizmidzis, bet turklāt 

nav pamodies. Izmantojot šīs ierīces pastāvīgi, sapņotājs ātri mācās patstāvīgi apzināties savu 

„Es” miegā un kontrolēt viņu [4]. 

Kas attiecas uz metodiskiem materiāliem par ārpusķermeņa pārdzīvojumiem, tad pašreizējā laikā 

populāra ir Ārpusķermeņa ceļojumu skola [6], kura ir Mihaila Radugas pētniecisks projekts, lai 

pētītu metodes, kā ieiet fāzu stāvoklī (iziešana no ķermeņa/apzināts sapnis), vadīt to un pielietot 

praktiski. Skolas mērķis: iemācīt cilvēkam ieiet ārpusķermeņa pārdzīvojumā jeb apzinātā sapnī, 

iedziļināties tajā, noturēties tajā, zināt tā īpašības, prast tās vadīt, prast to izmantot lietišķiem 
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mērķiem. No 2007. līdz 2015. gadam tika veikti tāda veida masveida eksperimenti ar tūkstošiem 

dalībnieku. Balstoties uz tiem, tika radīta grāmata „Fāze. Praktisks mācību līdzeklis 

ārpusķermeņa pārdzīvojumos” („Фаза. Практический учебник по внетелесным 

переживаниям”) [7]. Autors neaplūko ārpusķermeņa pārdzīvojumu no ezotēriskā skatupunkta 

kā iespēju saņemt apzinātu pieredzi no atrašanās smalkajos materiālajos ķermeņos. Viņam 

pieturas pie pragmātiskāka viedokļa, izskaidrojot šo stāvokļu dabu kā smadzeņu neparastu 

stāvokli, kuras vada zemapziņa: 

„Kaut arī šī mācību līdzekļa kopīgais tonis ir izturēts pragmatiskā un diezgan materiālā 

manierē, fāzes galvenā jēga ir cilvēku apvienošanā, balstoties uz praksi, nevis teoriju. 

Pirmā ir neapstrīdama, otro vienmēr un visi apstrīdēs. Šī iemesla dēļ nav absolūti nekādas 

starpības, kā praktiķis redz parādības dabu, tajā skaitā, vai viņš tajā redz ezotēriskus vai 

mistiskus motīvus… Šīs grāmatas vienīgais uzdevums – sagatavot lasītāju reālai praksei.” 

[7] 

Ar šo uzdevumu grāmata, kura ietver fāzu stāvokļu visu jautājumu sistematizētu izklāstu un ir 

piesātināta ar daudzveidīgu prakšu, padomu, rekomendāciju, ārpusķermeņa pieredzes dalībnieku 

raksturojumiem, – tiek galā lieliski. Viena no šīs grāmatas neapšaubāmajām labajām īpašībām ir 

tāda, ka pēc tās izlasīšanas jūs sapratīsiet, ka ārpusķermeņa pieredzes iegūšana ir pieejama 

praktiski visiem un nesagādā grūtības – jautājums ir tikai par vēlēšanos un laiku. 

Starp ārpusķermeņa ceļojumu popularizētājiem var minēt arī Ričardu Vebsteru (Richard 

Webster) – ārstu-hipnologu, kurš jau vairāk nekā četrdesmit gadu nodarbojas ar metafizikas 

problēmām. Šajā laikā viņš ir kļuvis par autoru vairāk nekā 30 grāmatām par ezotēriskajām 

zināšanām un to izmantošanu, lai risinātu problēmas, kuras laiku pa laikam parādās jebkura 

cilvēka dzīvē. Viņš uzstājas ar lekcijām visā pasaulē un ir ezotērisku semināru organizētājs 

daudzās valstīs, stāstus par apbrīnojamām parādībām un cilvēka iezīmēm viņš pastiprina ar 

piemēriem no mūsu laikabiedru un pazīstamu paraspsihologu dzīves [8]. 

Populāra ir arī grāmata “Astrālā projekcija iesācējiem” (Астральная проекция для 

начинающих”) (autors Makkojs Edains (MacCoy Edain)), kurā sniegtas instrukcijas pa etapiem 

sešu dažādu astrālās projekcijas veidu lietošanai: apziņas vispārējai pārvietošanai, meditācijai ar 

mērķi iziet uz astrālo plānu, vadāmajai meditācijai, simbolisko vārtu izmantošanai, projekcijai ar 

čakru palīdzību un iziešanai aiz jūsu sapņu ietvariem [2]. 

Borejevs G.A. [9] apraksta deviņus dažādus apzinātas iziešanas no ķermeņa paņēmienus, 

sakārtojot tos vienu pēc otra pēc sarežģītības pieaugšanas pakāpes. Šīs tehnikas autors ir apguvis 

patstāvīgi, atšifrējot skopās ziņas par šo tēmu no dažādām okultām grāmatām, atceroties 

maģiskus vingrinājumus no savām pagājušajām dzīvēm. Pēc tam ilgāk nekā desmit gadu viņš šo 

informāciju nodeva savu mācekļu grupai. Turklāt grāmatā detalizēti un pieejami tiek doti arī 

vingrinājumi skaidrredzēšanas, telepātijas, intuīcijas, telekinēzes, levitācijas, teleportācijas un 

auras lasīšanas attīstīšanai, tiek atklātas dažādas fiziskās nemirstības sasniegšanas tehnikas. Kas 

attiecas uz ārpusķermeņa pieredzes iegūšanu, tad papildus iepriekšējiem avotiem norādītajā 

grāmatā tiek aplūkots variants ceļojumiem Gaismas ķermenī, kuru sauc “Merkaba (Mer-Ka-

Ba)”. 

Jūs jau zināt, ka daži garīgā ziņā „attīstīti” cilvēki var veikt ceļojumus telpā-laikā īpašos 

Daudzdimensionālā ķermeņu Kompleksa īpašos ķermeņos. Sīkāk par Gaismas ķermeņiem var 

izlasīt Vselenska J.N, Vselenskas L.A. [13] un Drunvalo Melhisedeka [12] grāmatās. Struktūras 

ziņā Merkaba ir ļoti daudzdimensionāla, bet ar viņu bieži asociētais zvaigžņu tetraedrs patiesībā 

ir tikai viņas daļa. Samērā ar cilvēka virzīšanos pa garīgo ceļu šie ķermeņi kļūst arvien 

sarežģītāki, pārejot no viena paveida uz citu. Viņi atspoguļo arī dažādu spēku pievienošanos, 
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kuri palīdz cilvēkam, sarežģījot viņa Gaismas sistēmu. Šie Gaismas spēki, pievilkti no telpas, 

veido spēcīgu aizsardzības karkasu un spēj nest izstrādāto spēka un zināšanu potenciālu. Kad 

mēs augšupcelsimies uz augstākajām pasaulēm, gaismas Merkaba – attīstīsies tādā mērā, ka 

mums vairs nebūs vajadzīgi kosmiskie kuģi: 

„Kad jūs pārvietojaties no vienas Visuma vietas uz citu, tas notiek praktiski momentāni, 

bet tādēļ jūsu Merkaba maina savu formu… Merkaba – tas ir „transformeris”! Formas, 

kuras var pieņemt Merkaba – ir tīrās zinātnes izpētes priekšmets… Ja jūs varētu redzēt 

Merkabu, tad saprastu, ka viņai ir tiešākais sakars ar šo visu, jo Merkaba ir ģeometrijas 

iemiesojums un ir balstīta uz jūsu divpadsmitisko skaitīšanas sistēmu. Visas viņas formas ir 

ar kārtu seši, un tam ir savi iemesli, kurus jūs pagaidām vēl neredzat. Mēs runājam par 

Merkabu kā par kaut ko diženu un spožu. Viņa jums pieder, un viņa ir jums katram. Taču 

viņa neparādīsies uz šīs planētas, jo, ja jūs viņu iegūsiet, jūsu bioloģiskais ķermenis 

iztvaikos. Viņas enerģija ir vienkārši kolosāla. Bet, kaut arī jūs nevarat uzreiz pieprasīt 

savu Merkabu, jūs tomēr varat pie viņas strādāt, jo viņa eksistē astrālajā plānā. Daļa 

pakāpju, kuras vajag iziet, lai iegūtu augšuppaceltības statusu, ir paredzēta darbam ar 

viņas integrēšanu ar jūsu bioloģisko ķermeni.” [15] 

Tātad, apkopojot rezultātus, atzīmēsim, ka ārpusķermeņa ceļojumi – tas ir tilts starp parasto 

pasauli un smalko matēriju pasauli. Iziešana uz smalkajām pasaulēm cilvēkam atklāj pasaules-

ēkas un dvēseles nemirstības noslēpumus, dod iespēju attīstīt spējas un superspējas, palīdz 

izdziedināt dvēseli un ķermeni, spēj atjaunot saziņu ar cilvēkiem, aizgājušiem no fiziskā plāna, 

kā arī ļauj iepazīties ar Gaismas būtībām citos plānos. Viss tas veicina virzību pa ceļu pie 

personības harmonizēšanas un savas „Es” dziedināšanas. 

Turklāt mēs zinām, ka cilvēces zemes civilizācija neturpinās attīstīties pa tehnogēno ceļu. 

Nākotne ir dievišķo superspēju, mums piemītošu sākotnēji, „atcerēšanās” un attīstīšana. Viens no 

pirmajiem mūsu nākotnes iespēju varenā koka dīgļiem ir ceļojumu ārpus ķermeņa iepazīšana un 

apgūšana: 

„Vai jūs tagad izmantosiet rāciju, mācoties Morzes ābeci, ja ir mobilais telefons? Bet, vai 

jūs izmantosiet mobilo telefonu, ja ir jūsu DABISKĀ GARĪGĀ SPĒJA – TELEPĀTIJA? 

(Paziņoju uzreiz: visi tarifi ir absolūti bezmaksas! - KRAJONA KOSMISKAIS 

HUMORS). Bet, vai jūs lidosiet ar masīviem zvaigžņu kuģiem, ja zināt, ka spēsiet projicēt 

savu apziņu, garu un nepieciešamo ķermeni (vajadzīgā blīvuma) jebkurā telpas-laika 

punktā? Daudzi jau zina par šo cilvēka spēju, nosaucot to par “astrālās projekcijas” spēju. 

Ceļojumus ārpus ķermeņa (pareizāk – ar citu, nefizisku, ķermeni!) jau praktizē simtiem 

tūkstošu cilvēku uz planētas! Pajautājiet viņiem, un viņi pateiks, ka neviens raķešu nesējs 

nespēs veikt tādu aizraujošu ceļojumu, kādā dodas viņi! UN TĀ – IR CILVĒCISKĀS 

BŪTNES DABISKA SPĒJA!” [16] 

Bet, tāpat kā jebkurai parādībai, ar visiem saviem neapstrīdamajiem „plusiem”, ārpusķermeņa 

pieredzes iegūšanai ir arī otra puse. Pirmkārt, tās it briesmas, kuras saistītas ar zemu vibrāciju 

būtībām, tikšanās ar kurām ir iespējama ceļotājiem, kuri nav gatavi un nav spējīgi pacelties 

augstāk par apakšējo astrālu. Otrkārt, un to ir svarīgi saprast – ārpusķermeņa ceļojumi ir viens no 

ĀRA pasaules izzināšanas paņēmieniem. Un, kaut arī mūsu apziņa turklāt atrodas smalkajos 

ķermeņos, tomēr ceļojumos ārpus ķermeņa mēs iepazīstam pasaules, kuras atrodas ĀRPUS 

apziņas nesēja. Un tas nozīmē, ka mēs joprojām darbojamies no duālās SADALĪTĪBAS 

pozīcijām. Kā sekas – vadošo lomu tur spēle Ego, kaut arī viņš ir nedaudz vājināts tajā apziņas 

izmainītajā stāvoklī, kurā notiek ārpusķermeņa ceļojumi. Varētu likties, ka nekā slikta tajā nav, 

taču spilgtie pārdzīvojumi, pats ārpusķermeņa ceļojumu neparastums aizrauj iztēli un rauj līdzi. 

Nepietiek ar to, ka turklāt tiek piebarots individuālais Ego, bet ļoti reālas ir briesmas viegli 



 

56 
 

aizrauties ar ārpusķermeņa ceļojumiem un „iesēsties” tajos, kaitējot garīgajai izaugsmei. 

Saprotiet pareizi – tas nav mēģinājums kādu atrunāt, taču jautājumam par aizraušanās ar 

ārpusķermeņa pieredzēm piemērotību vajag pieiet individuāli. Šo burvīgo iespēju vajadzētu 

uzlūkot kā lielisku instrumentu, kurš var veicināt garīgo izaugsmi un kuram tā ir jāveicina, bet ne 

jānovirza no tās. 

Alternatīva ārpusķermeņa pieredzei ir sava „Es” ezotēriskā izzināšana: 

„Jūs nestādāties priekšā, cik dimensiju un pasauļu ir visumā. Daudz mentālu, astrālu un 

blīvu plānu. Ieejiet sevī un izziniet sevi kā visumu, nav obligāti jālido kosmosā.” [17] 

Iegremdēšanās sakrālajā sirdī, saistītas ar apziņas paplašināšos, ir analoģiskas ceļojumiem 

kosmiskajā telpā. Paplašinot savu apziņu līdz Zemes, Saules sistēmas, Galaktikas  utt. apmēriem, 

mēs pakāpeniski izejam uz kosmiskās apziņas līmeni. Un, ar apziņu aptverot arvien lielākas 

telpas, mēs vienlaikus izzinām tās kā sava „Es” daļu. Šī kustība dziļumā/plašumā ir nesaraujami 

saistīta ar personiskās daudzdimensionalitātes un bezlaika pieredzes iegūšanu: 

„Jautājums: Dārgais Krajon, apmēram pirms gada man divreiz izdevās īstenot astrālo 

projekciju. Tā bija patiešām neaizmirstama pieredze, kuru es kopš tā laika ne reizi vien 

esmu mēģinājis atkārtot. Taču pēc tam es Ekharta Tolles (Ekharts Tolle (Eckhart Tolle) – 

mūsdienu garīgais skolotājs; viņa grāmatu „Pašreizējā mirkļa spēks” („Сила настоящего 

мгновения”) sauc par vienu no labākajām grāmatām, kuras veltītās garīgajai izaugsmei – 

S.K. piez.) grāmatā izlasīju, ka mums nevajadzētu tiekties iziet uz astrālo plānu. Tā vietā 

mums ir jācenšas visu vest pie sevis. Vai tu nevarētu apgaismot šo problēmu? Kā var radīt 

no jauna šo pašu sajūtu, atrodoties nomoda  stāvoklī? Es būtu ļoti pateicīgs, ja tu varētu 

ieteikt mums kaut kādus vingrinājumus. 

Atbilde: Nav nemaz tik grūti tikt skaidrībā ar šo jautājumu, ja apzinās koncepciju 

TAGAD. Tas, kurš aprobežojas ar trīs dimensiju ietvariem, neizbēgami saduras ar laika 

lineāro secību – pagātni, tagadni un nākotni. Un, tikai sākot apzināties savu 

daudzdimensionālo dabu, jūs nonākat pie sapratnes, ka pagātne, tagadne un nākotne ir 

sakoncentrētas vienā mirklī. 

Pat jūsu zinātne sāk apjēgt, ka īsteno realitāti var raksturot tikai ar daudzdimensionālo 

teoriju palīdzību. Zinātnieki apgalvo, ka jūsu iepriekšējā realitāte ir bijusi ierobežota ar 

četrām dimensijām, kad patiesībā to ir vienpadsmit! (Tā sauktā superstīgu teorija.) Tāpēc 

atbilde uz tavu jautājumu šķiet diezgan vienkārša: nevis jums ir jāiziet uz astrālu, bet 

astrālam ir jānāk pie jums. Tu vari just to pašu atrašanos ārpus ķermeņa sajūtu, 

nepametot turklāt savu fizisko apvalku. Radi momentu tagad, kad viss būs tieši tev 

priekšā, un vairs nav nepieciešamas nekur iziet. 

Nav vajadzīgi nekādi ceļojumi – vienkārši paplašinies! Lai pieskartos tiem dievišķajiem 

principiem, kuri pēc tavām sajūtām atrodas „kaut kur tur”, vajag vienkārši attīstīties līdz 

šo principu līmenim. Lūk, ko māca Ekharts Tolle. Lai visas grūtības jūsu dzīvē pārvar tas, 

kas tās ir radījis realitātē tagad, – tu pats!” [14] 
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3063. gadā es atstāju Indiju un pārcēlos uz dzīvi Amerikā. Amerikas Savienotās Valstis uz to laiku pārcieta ievērojamu 
transformāciju. Savulaik viņi pārdzīvoja spēcīgu centrbēdzes procesu. Katrs no štatiem saņēma neatkarību un praktiski 
eksistēja kā atsevišķa valsts. Pats nosaukums - ASV - arī izmainījās. Pēc būtības, Amerikas štati pārveidojās neatkarīgu 
valstu Savienībā, kas savstarpēji uzturēja ciešus ekonomiskus un politiskus sakarus. Uz to laiku, par kuru stāstu, Amerika 
kļuva tehnogēno attīstības ceļu atbalstītāju un Garīgās Evolūcijas pārstāvju galvenā pretimstāvēšanas vieta. Tieši šeit spēki 
sadalījās "fifti-fifti". Amerikā koncentrējās spēki, kuri uzstājās par ātru pasaules pāreju piektajā dimensijā. Uz viņas teritorijas 
izmitinājās daudz garīgo līderu, aktīvi sludinoši dažādus uzskatus par cilvēciskās sabiedrības attīstību. Viņiem bija 
daudzmiljonu atbalstītāji, tanī skaitā - sabiedrībā ļoti ietekmīgi cilvēki. Tanī pat laikā aktīvi attīstījās materiālisms, bāzējošies 
uz jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem. Parādījās praktiska iespēja pagarināt cilvēka fiziskā ķermeņa dzīves ilgumu. 
Daudzus cilvēkus vairs nebiedēja traumas, kādas varēja iegūt katastrofu, slimību, nelaimes gadījumu rezultātā. Tādēļ ka 
aktīvi attīstījās jaunā medicīna. Cilvēkiem jau brīvi varēja apmainīt roku, kāju daudzus, daudzus fiziskā ķermeņa iekšējos 
orgānus. Bioimplantoloģija attīstījās ļoti aktīvi. Miljoniem cilvēku uz to laiku jau dzīvoja ar mākslīgiem orgāniem, ķermeņa 
daļām. Pie tam, jaunās ķermeņa daļas iemantoja pat tie, kuri tās nezaudēja traumu vai slimību rezultātā. Tas notika dēļ 
cilvēka vēlēšanās pilnveidot savu ķermeni - padarīt to skaistāku, vai spēcīgāku. Materiālisti noliedza garīgumu un Dieva 
eksistēšanu. Un ne tikai tādēļ, ka neticēja viņam. Viņu noliegums bija saistīts ar nevēlēšanos mainīties, nevēlēšanos garīgi 
attīstīties. Vairākums no viņiem palika Atturēšanas Spēku spēcīgā ietekmē. Tehnogēnās attīstības ceļa atbalstītāji vadīja 
aktīvu informatīvo karu, kas bieži pieņēma izsmalcinātas formas. Bieži tehnogēniskuma atbalstītāji iemitinājās garīgās 
kustībās un demoralizēja no iekšienes. Dažreiz tie kļuva viltus mācību līderi, radīja daudzskaitlīgas sektas, ilgi sludināja 
Mācību par Dievu, par Mīlestību. Bet pēc tam noskaidrojās, ka viņi paši ved necienīgu dzīves veidu. Galarezultātā 
viltuskolotāji tautas priekšā nožēloja. Viss tas iedragāja to cilvēku Dievišķo ticību, kuri tikai sāka tiekties prom no 
materiālisma uz Garīgo Sākotni. 
Zini, brāli, pēc dzīves manā Garīgajā Dzimtenē piektajā dimensijā, nākotnes cilvēces pasaule ceturtajā dimensijā, man 
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izskatījās nemājīga un ne visai noderīga priekš laimīgas, un vispār - priekš harmoniskas dzīves. Augstāko pasauļu enerģijas 
turpināja manī dzīvot. Es taču no viņām nešķīros, izejot caur speciālu portālu. Es ļoti atšķīros no parasta, četrdimensionāla 
vidusstatistiska cilvēka. Neskatoties uz augsti attīstītām tehnoloģijām, pietiekami augstu matēriālā nodrošinājuma līmeni, 
daudzi cilvēki turpināja tiekties tikai uz materiālu komfortu un saņemt to, ko citi cilvēki pagaidām saņemt nevarēja. 
Noslāņošanās bagātos un nabagos palika. Taču, zini, virknē valstu sākās process privātīpašuma nomaiņai uz kolektīvo 
īpašumu. Pa visu pasauli sākās jauna tautu pārvietošanās. Cilvēki sāka apvienoties ne pēc nacionālām īpašībām, bet ar 
pasaules uzskata kopības palīdzību, pateicoties uzskatu kopībai. Minimālais izdzīvošanas līmenis kļuva iespējams praktiski 
priekš visiem. Cilvēki mazāk uzmanības veltīja darbam, naudas pelnīšanai. Darba diena saīsinājās uz 5-2 stundām. 
Augstitehnoloģiskās kompānijās augsti vērtēja jaunas idejas. Un cilvēks varēja dzīvot pateicoties tam, ka laiku pa laikam 
sniedza šīs idejas. Daudzās valstīs ļoti attīstījās sociālie institūti, kas aizsargāja valsts pilsoņu, bērnu, vecļaužu, slimo, 
nespējīgo intereses. Tas bija cilvēciskās sabiedrības beznosacījumu nopelns. Kopā ar to, aktīvi turpināja attīstīties 
ekspluatācijas procesi, vieni cilvēki ekspluatēja citus cilvēkus. Transnacionālās kompānijas turpināja eksistēt, kaut to skai ts 
ievērojami samazinājās. Samazinājās to ienākumi, to ietekme uz pasaules procesiem. Tomēr tie turpināja palikt ietekmīgi 
spēlētāji sabiedrisko darbību laukā. Viņus aktīvi turpināja atbalstīt planētas ēnu valdība, robotizētās būtības. Tiem pretim 
stāvēja tās valstis, kur bija atcelts privātīpašums, kā pamats ekonomikas attīstībai, kur kolektivizācijas procesi bija aktīvi 
saistīti ar garīguma attīstību, ar jaunās sociālās sabiedrības attīstību, balstītu uz tiesību vienlīdzību, uz patiesi humanitāriem 
sākumiem. Amerikā, vizdažādāko cilvēcisko sabiedrību pārstāvju cieši apdzīvotā, koncentrētā veidā izpaudās pasaules 
attīstības tendences. Bija vērojama spilgti izteikta cīņa starp dažādiem sabiedrības slāņiem. Liels daudzums sabiedriskās 
attīstības diedziņu savijās šeit vienā kamolā, kas tad jau - gatavs bija uzsprāgt, tad - atkal ieguva kaut kādu vienotību. 
Pārbraukšana uz Ameriku nebija mans personīgais lēmums. Tādu uzdevumu manā priekšā izvirzīja Skolotājs. Aštars 
Maitreija paziņoja, ka dzīvesvietas maiņa saistīta ar manas misijas izpildīšanu. Indiju es atstāju nelabprāt. Enerģētiski tā - 
mana vieta, ļoti radniecīga zeme, kur es pavadīju ne vienu vien iemiesojumu. Indija kļuva tā valsts, kur sabiedrība attīstījās 
ļoti harmoniski, šurp brauca cilvēki no visas pasaules, lai dzertu no Vienota Garīga Avota. Bet visi kopā viņi sāka radīt jaunu 
Garīguma Avotu, kas izplūda visas pasaules Garīgajās upēs. 
Mana pārbraukšana noritēja brīnišķīgā lidaparātā, ko nākotnes cilvēki mīlīgi nosauca "Kontinetu Eņģelis". Tā darbība 
balstīta uz gravitācijas enerģijām. Tam nav nekā kopēja ar lidmašīnu. To var nosaukt par lidojošu viesnīcu. Tu ieej lidojošās 
viesnīcas numurā un dzīvo tur ar pilnu komfortu, ar visām ērtībām. Tad lidaparāts piezemējas un tu viesnīcu atstāj, nesajūtot 
nekādas pārlidojuma neērtības. 
Pēc Skolotāja vēlējuma, es ierados Ilinoisas Štatā-valstī. Čikāgas aeirokosmiskā ostā, mani, kā apsolīja Skolotājs, sagaidīja 
sieviete vārdā Nadi. Viņa pavadīja mani un manu skolnieku līdz manai nākotnes dzīvošanas vietai. Brāli, es gribu pastāstīt 
par manu skolnieku - Sandi Ņangi. Pēc izcelšanās viņš ir - pa pusei induss, pa pusei krievs. Sandi - ne tikai mans skolnieks 
un ne tikai draugs. Pēc fiziskās redzes pazaudēšanas, Sandis kļuva mans uzticams palīgs un rūpīgs aizbildnis. Uz to laiku, 
kad mēs atlidojām Amerikā, Sandim izpildījās 28 gadi. Taču viņš bija prātīgs ne pēc gadiem, labi pārvaldīja daudzas garīgas 
prakses un faktiski bija gatavs tam, lai augšupceltos piektajā dimensijā kopā ar fizisko ķermeni. Mēs ar Sandi varējām 
sazināties ne tikai ar skaņu valodas palīdzību. Viņš kļuva viens no nedaudziem, ar kuriem man gluži labi veicās telepātiskā 
sazināšanās. Jāatzīmē, ka arī tūkstoš gadus pēc jūsu XXI gadsimta, telepātija starp cilvēkiem plaši neizplatījās. Kaut 
saņēma zinātnisko atzinību un pat daļēji - sabiedrisko atzīšanu. 
Mans Skolotājs brīdināja, ka Amerikā dzīvošu neparasta cilvēka mājā, kurš priekš manis kļūs Zemes Skolotājs. Uz to laiku 
es jau pats kļuvu zemes Skolotajs priekš daudziem cilvēkiem un skolnieka loma priekš manis bija... jau ne tik vēlama un 
pierasta. Tomēr, kad es tā domāju, vēl nezināju, ko man stāv priekšā satikt... 
Nadi mani un Sandi pavadīja caur lielu dārzu, omulīgas mājas viesistabā. Protams, es mājas interjeru, mēbeles un sadzīves 
tehniku neredzeju. Taču omulību, enerģetisko komfortu, sajutu ar visu sirdi.. 
Mājas saimnieks ienāca viesistabā minūti pēc mūsu ierašanās. Sākumā es sajutu enerģētiku, bet pēc tam izdzirdēju viņa 
soļus. Kaut kas ļoti radniecisks tūliņ ielija manā sirdī un mani maigi apņēma. Enerģija līdzīga manam Skolotājam, taču 
atšķīrās ar to, ka bija... sazemētāka, nedaudz tuvāka fiziskajam ķermenim. Bet vēl - priecīgāka! Jā, mājas saimnieks bija ļoti 
jaurs, dzīvespriecīgs cilvēks. Taču, tanī pat laikā, es sajutu varenumu, spēku - tādu, kādu līdz šim nesajutu nevienā šīs 
pasaules cilvēkā. Es sapratu, ka manā priekšā viens no lielajiem Augšupceltajiem Skolotājiem. Un tur tūliņ izdzirdēju Aštara 
Maitreija domu "čukstu": "SEN-ŽERMENS"... Es uzreiz uztrūkos kājās no krēsla, kur Nadi mani nosēdināja. Saimnieks 
pienāca pie manis, apskāva. Un dažu sekunžu laikā, mani nelaida vaļā no sava apskāviena. O! Tie bija patiesi 
visbrīnišķīgākie manas dzīves mirkļi četrdimensiju pasaulē... 
Es no viņa pieņēmu skaidru un gaišu telepātiju: "Sauc mani vārdā, kādā esmu pazīstams šobrīd. Lorans. Doktors Lorans" 
Un atbildēju telepātiski: "Doktor, Loran! Pieņem Mīlestības un pateicības enerģijas". 
Doktors Lorans skaļi teica: 
- Jūsu apartamenti pirmajā stāvā. Nadi, pavadi mūsu viesus. 
Vakarā mēs dzērām kaut kādu brīnumainu dzērienu, Nadi gatavotu. Tas man un Sadi deva mundrumu pēc pārlidojuma, 
klimatisko un ģeomagnētisko apstākļu maiņas. Jāatzīmē, ka ne es, ne tie, kuri ieradās caur Pārejas Portālu ceturtajā 
dimensijā, gandrīz nekādu ēdienu neuzņēmām. Mēs dzērām tikai tīru ūdeni un dažus dzērienus. Mūsu Daudzdimensionālo 
Ķermeņu Kompleksa jaunā energosistēma ļāva mums baroties ar ugunīgo prānu. Tanī laikā barošanās ar prānu guva jau 
plašu izplatīšanos starp cilvēkiem, ejošiem garīgās attīstības ceļu. Tādēļ atteikšanās no ēdiena daudzos nekādu izbrīnu 
neizraisīja. Lorans aicināja Nadi parādīt Sandim dārzu. Mēs ar Lielo Skolotāju palikām divi.. 
- Tu pie manis padzīvosi divus gadus, - paziņoja Doktors Lorans. - Pa šo laiku mēs izpildīsim daudz uzdevumu. Taču mums 
ir galvenā misija, kuras dēļ tu atrodies šeit, Amerikā. Tu būsi iekārtots darbā vienā no visievērojamākajām pakalpojumu 
bankām "Denings un Ludvigs". Kļūsi tur viens no vadošajiem speciālistiem. Pēc kā mēs īstenosim mūsu plānu, kurā es 
izgaismošu manu draugu visos sīkumos. - Un Doktors Lorans izskaidroja visu to, ko mums stāvēja priekšā izdarīt kopīgi ar 
citiem Gaismas Darbiniekiem. 
Pirms turpināt manu vēsturi, pastāstīšu par to, kas tie tādi banku pakalpojumi un kāpēc tie parādījās. Nepārtrauktas finansu 
krīzes, devalvēja pasaules valūtu, sagrāva daudzu valstu ekonomiku un sabiedrību atmeta atpakaļ. Noteiktā attīstības 
etapā, tādas krīzes ievērojami mazināja cilvēku uzticību naudai. Un sabiedrība sāka radīt jaunus ekvivalentus priekš 
enerģētiskās apmaiņas. Viens no tādiem ekvivalentiem kļuva ... PAKALPOJUMI. Saproti, brāli, pakalpojumu daudzveidība 
kļuva viens no pasaules valūtām un tie uzskaitījās ne naudā, bet tieši ar vienu vai citu pakalpojumu kvalitāti un daudzumu. 
Pakalpojumi varēja būt visdažādākie - no sakārtojumiem, harmonizējumiem personīgajā dzīvē, līdz... salas iemantošanai 
okeānā, bez finansu tēriņiem. Viss bija atkarīgs no tā, kādus pakalpojumus varēja sniegt pats cilvēks. Pie nepieciešamības 
saņemt vienu vai citu pakalpojumu, cilvēks atnāca uz banku un saņēma OFICIĀLU KREDĪTU PAKALPOJUMU 
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SNIEGŠANAI. Kredīta apjoms un forma bija atkarīga no cilvēka spējām, veselības, no viņa stāvokļa sabiedrībā, 
nepieciešamo sakaru daudzuma un tamlīdzīgi. Pakāpeniski pakalpojumu bankas sāka konkurēt ar finansu bankām, ar visu 
finansu sistēmu. Pēc būtības, izveidojās sistēma, alterantīva finansu sistēmai. Cilvēks, neesoš apveltīts ar naudu, varēja 
saņemt mājokli, pienācīgu vietu sabiedrībā. Taču... PAKALPOJUMUS APMĀKSĀJA AR PAKALPOJUMIEM LIELOS 
APMĒROS. Un liels skaits cilvēku, pēc būtības, nokļuva pakalpojumu banku parādjūgā . Finansu parādjūgu nomainīja 
pakalpojumu jūgs. Banka - tā vienmēr vienu pakļaušana citiem. To arvien vairāk saprata cilvēki. Taču vairāk kā piecdesmit 
procenti cilvēku visā pasaulē izmantoja pakalpojumu bankas. No sākuma, pakalpojumu bankas spēlēja progresīvu lomu, 
atturot naudas varu. Dažās valstīs tās pat veicināja cilvēku sociālo aizsardzību, palīdzot cilvēkiem atrisināt svarīgus dzīves 
uzdevumus. Tomēr pakāpeniski jaunie veidojumi nokļuva atkarībā no ēnu valdības, robotizētajām būtībām, kuras sāka 
pārvaldīt pakalpojumu banku vairākumu. Un tas kļuva par vēl vienu piemēru tam, ka lieta, kas balstīta uz savtīgiem 
nolūkiem, agrāk vai vēlāk, nokļūst zem Atturības Spēkiem un transformējas negatīvā parādībā - pat ja iesākumā bija 
progresīva ievirze.* 
----------- 
* SEN-ŽERMENA KOMENTĀRS. Dārgie draugi! Daudzi no jums, izlasot informāciju par nākotni, var sarūgtināties par to, ka 
arī pēc tūkstoš gadiem jūsu pasaulē eksistē Atturības spēku atbalstītāji un aktīvi ietekmē cilvēcisko sabiedrību. Vispirms, 
atzīmēšu: uz to vēstures periodu, par kuru stāsta Ervīns, Atturības Spēki paši pārcieta nopietnas kvalitatīvas pārmaiņas. 
Satrp robotizētām būtībām arvien vairāk sāka dzimt apgaroti bērni. Pati ēnu valdība nebija vairs tik vienota kā agrāk. Tās 
pārstāvjiem jau nebija tās pārliecības par savu spēku, kāda ir ēnu valdībai 21-mā gadsimta sākumā. Viņi daudzreiz 
pārliecinājās, ka nesodāmības periods par viņu darbībām jau sen pagājis. Ēnu valdībā parādījās tie, kuri uzstājās par 
līdzjaunradi ar cilvēkiem, par negatīvu procesu attīstības pārtraukšanu. Daudzām robotizētām būtībām sāka formēties 
gaismas ķermeņi, parādījās Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa prototips, ar garīgu sākumu pamatiem.  
Uz to laiku, par kuru stāsta Ervīns, jūsu pasaulē sāka darboties citi telpas-laika likumi, noformējās pamati jaunajam telpas-
laika kontinuumam. Jaunais telpas-laiks, jaunais magnētisms un gravitācija, radīja apstākļus Atturības Spēku pārstāvju 
pārveidošanai viņu apgaismošanai un apgarošanai. Viss, ko tagad priekš evolūcijas labuma radat jūs, 21-mā gadsimta 
Gaismas Darbinieki, jau aktīvi izpaužas nākotnē un kļūst ieguldījums harmoniskas cilvēciskās sabiedrības formēšanai. 
Augšupcelšana - tas pakāpenisks evolucionārs process, un tas turpinās arī pēc tūkstoš gadiem un vēl pēc tūkstoš gadiem, 
kamēr jūsu/mūsu pasaule nekļuva polipasaule, bet pēc tam piecdimensiju pasaule. Neskatoties uz to, ka Atturības Spēku 
pozīcijas vēl bija stipras, viņi ievērojami vājināja savu ietekmi. Vēršu uzmanību, ka uz to laiku, par kuru vēstī Ervīns, pasaulē 
darbojās MILJARDI aktīvu Gaismas Darbinieku, kā tagadējā laikā darbojas jūsu Gaismas Darbinieku kolektīvs miljonu 
daudzumā. Virknē valstu, valdības vadīja jau tieši Gaismas Darbinieku pārstāvji. Aktīvi attīstījās procesi, kas saistīti ar 
garīgiem un humanitāriem sākumiem sabiedrībā. (Sen-Žermena informāciju pieņēma: Marina Shults, Sergejs Kanaševskis). 
----------- 
Doktors Lorans man paziņoja svarīgu jaunumu. Cilvēce iegāja paredzamā evolucionārās attīstības fāzē, kas lineārā laikā 
turpināsies 11 gadu garumā. Vispār, brāli, jāzina par to, ka ir telpas-laika evolūcijas un cilvēciskās sabiedrības attīstības 
dažādas fāzes - atsevišķi. Ir neparedzamas fāzes, tā saucamie, haosa apjomi, kad notikumu attīstības iespējamība 
palielinās daudzkārt. Ir mazparedzmas, bet tomē - paredzamas fāzes. Bet ir praktiski uz simts procentiem nosakāmas 
iepriekš cilvēciskās sabiedrības attīstības fāzes. Telpas-laika evolūcijas specifisko fāžu daudzums izskaitļojas desmitiem. 
Un tas - priekšmets īpašai zinātnei, ko es izstudēju laikā, kad gatavojos manas misijas izpildīšanai. Paredzamās 
evolucionārās attīstības fāzes rada iespējas priekš augsti precīziem pareģojumiem, pareģošanai uz dotās fāzes periodu. 
Priekš tā cilvēkam pietiekami būt pārbaudītam/iesvētītam un būt pieslēgšanās iespējai pie īpaša energoinformatīva Kanāla, 
kas jūsu ezotērikā saucas AIKAŠI (Akaši) HRONIKAS. Īstenībā, AIKAŠI nav HRONIKAS. Hronikas - tās ir tās, kas fiksē 
notikušo, neizmaināmo. AIKAŠI - tā sistēma, cilvēku saistoša ar vienu vai citu telpas-laika apjomu, kas realizējas vienā vai 
citā notikumainības variantā. Un šī - attīstošā sistēma ir gaismas jaunrade, ar kuru sadarbība ir īpaši smalkmateriāla. Tāda 
līdzjaunrade galarezultātā atved pie harmoniskām pārmaiņām telpas-laika apjomā, pie dotās Realitātes notikumu 
pārmaiņām. 
Pēc ietekmīgu cilvēku sevišķas protekcijas, ko man apsolīja doktors Lorans, mani pieņēma "Pakalpojumu bankā "Denings 
un Ludvigs". SERS SERGEJS TOMIĻINS (tas mans uzvārds) kļuva bankas speciālists konsultants priekš sevišķiem 
klientiem. Šaurā lokā mani sāka saukt Edgars Keisi jaunajā ērā. Mani arī sauca KRIEVU PAREĢIS SERGIJS. 
Mans zemes Skolotājs Lorans (Skolotāja Sen-Žermena izpausme zemes plānā) paskaidroja man, ka redzes zudums bija 
noteikums noturīgu sakaru iemantošanai ar Aikaši Kanālu. Es sāku novērot nākotnes notikumus - laikposmam uz tuvākajiem 
11 gadiem. Taču mans pareģojošais redzējums neielūkojās notikumos, kuri sāka attīstīties jau citā telpas-laika evolūcijas 
fāzē. Iesākumā pie manis vērsās tikai Amerikas iedzīvotāji - izredzēti augsta stāvokļa. Krievu Gaišreģa Sergija pakalpojums 
maksāja ļoti dārgi. Atbildei cilvēki sniedza daudz lielāku pakalpojumu apjomu bankai un tās klientiem. Īstenojot 
pareģojumus, es pastāvīgi atrados uz sakaru līnijas ar Loranu. Dažiem klientiem mēs atteicām pareģo jumus, paskaidrojot 
viņiem, ka viņu dzīve segta ar speciālu energoinformatīvu aizsegu. Dažiem cilvēkiem nākotni pareģot nebija ļauts - dažādu 
iemeslu dēļ. Tas varēja kļūt karmiskās notikumainības pārkāpums vai ietekmēt kopējo pasaules notikumainību. Mēs 
darbojāmies personīgās dzīves harmonizācijas rāmjos. Praktiski, visi mani pareģojumi, ar ļoti retiem izņēmumiem, 
piepildījās. Manas iespējamās neveiksmes gadījumā, kas atsevišķā punktā bija atrunāts manā kontraktā ar banku, klientam 
tika sniegti nepieciešamie papildus pakalpojumi. 
Pusgadu pēc manas darbības, es iemantoju jaunu pasaules slavu. Pie manis sāka braukt ietekmīgi cilvēki no dažādām 
valstīm. Dažiem es atteicu tūliņ. Dažiem veicu daļējus pareģojumus. Trešie saņēma to, ko gribēja, pilnā apjomā.  
Manas darbības otrā gada beigās, speciālā konsultanta lomā, mūsu bankā ieradās speciāla delegācija no pazīstamas 
japāņu pakalpojumu bankas. Japāņu delegācijas vadītāji bija robotizētās būtības. Šajā iemiesojumā man stāvēja priekšā ar 
viņiem tikties pirmo reizi - protams, ja neskaita robotbūtnes, ieradušās no Siriusa, ar kurām mēs tikāmies Jaunajā Arimoijā. 
Es biju jau iepriekš brīdināts par šo vizīti. Vēl vairāk, Skolotājs Lorans mani speciāli gatavoja lomai ar neparastiem 
ciemiņiem. Bet, kā noskaidrojās, man bija zināms ne viss... 
Manā ciemiņu pieņemšanas zālē ienāca trīs cilvēki. Divi vīrieši un viena sieviete. Stādies priekšā, brāli, tādu attēlu...Ilgu, ilgu 
sekunžu tecējuma laikā, savām neredzošām acīm, es skatījos ienākušās dāmas virzienā. Un kā vēl! Manā priekšā taču 
nostājās mana zemes sieva - Kleopatra! Es viņu ieraudzīju ar savu iekšējo redzi, sajutu viņas enerģijas. Iestājās neērta 
pauze. 
- Es sajūsmā par jūsu ceļabiedres skaistumu, - beidzot es pārtraucu ieilgušo pauzi. - Miomo kungs, lūdzu, ieņemiet priekš 
Jums ērtu sēdvietu. 
Es pieņēmu savus klientus sēžot uz liela, sena darinājuma, koka krēsla. Klientiem bija paredzēti pieci ērti, laikmetīgi krēsl i, 
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kuri mirklīgi pieņēma to ķermeņu formu, kurš uz tiem apsēdās. 
- Priecājos tikties ar Seru Tomiļinu, kurš var redzēt ne tikai ar acīm - atsaucās Miomo, iekātrojies krēslā. Tie mani sekretāri - 
Daomi kundze un Senarho kungs. 
Daomi un Senarho palika stāvam aiz krēsla, kurā iekārtojās viņu boss. Kleopatra labi valdīja sevi, kaut arī nedaudz 
uztraucās. Es to jutu. O! Kā es gribētu acīm skatīt viņas seju un pieskarties viņas lūpām. Tanī momentiņā es turpināju mīlēt 
savu zemes sievu, mans brāli. Turpinu mīlēt arī tagad, kad mēs jau dzīvojam dažādās pasaulēs, dažādās dimensijās... 
Un tātad, man pretim sēdēja puscilvēks-pusrobots. Robotizēta būtība, kurai pagaidām nebija dvēseles. Es to ļoti labi sajutu. 
Miomo trūka gaismas smalkmateriālo ķermeņu, nebija redzamas nekādas garīgās ģenētikas pēdas. Un tikai 
energoinformatīvais tors, izveidojies saules pinuma apvidū, liecināja par to, ka nākotnē viņš varēs pieņemt garīgo 
energoinformāciju, kas kļūs pamats priekš viņa cilvēciskās dvēseles radīšanas. Dievs pagaidām tikai pieskārās Miomo ar 
sava mazā pirkstiņa maliņu, taču vēl neiegāja viņa "Es" iekšienē. 
- Es pati uzmanība, Miomo kungs. Ar ko Jums varu pakalpot? - mēs runājām angļu valodā, kuru abi pārvaldījām pilnībā. 
- Es negrieztos pie tik svarīga speciālista, aiz kura pleciem spīd pasaules slava. Tomēr man vajag pieņemt svarīgu 
lēmumu... No tā atkarīgs ne tikai mūsu bankas liktenis, bet manas ģimenes klana nākotne. 
- Darīšu visu, kas manos spēkos. Es - pati uzmanība. 
- Pusgadu atpakaļ pie manis griezās ar dīvainu priekšlikumu. Cilvēku grupa, ieņemoši visai ietekmīgu stāvokli savās valstīs, 
piedāvāja ņemt dalību neparastā Projektā, kas saistīts ar... nākotnes izmainīšanu. Viņi uzskata nākotnes pasauli kā 
smalkmateriālu energoinformatīvu matrisku programmu, uz kuru var izdarīt ietekmi ar superlaikmetīgu tehnoloģiju palīdzību. 
Priekš šīs tehnoloģijas izstrādāšanas būs nepieciešama ne tikai nauda, bet arī liels daudzums pakalpojumu, milzīga 
daudzuma cilvēku, dzīvojošu dažādās panētas vietās. Priekš tā, lai tāda kolosāla pakalpojumu pakete kļūtu realitāte, mūsu 
bankas spēku nepietiekami. Mūsu ģimenes klanam, pārvaldošam pakalpojumu banku, būs nepieciešams apvienot spēkus 
ar citām bankām. Sakarā ar to, Tomiļina kungs, man jums divi jautājumi. Pirmais. Vai dotajam Projektam ir pozitīva 
perspektīva? Otro jautājumu uzdot ir jēga tikai tad, kad saņemšu atbildi uz pirmo jautājumu. 
Es zināju par to, ka "cilvēku grupa", par kuru minēja Miomo, bija viņam labi pazīstama. Tie bija ēnu valdības līderi, 
robotizētās būtības, ar kurām viņš jau sen uzturēja ciešas attiecības. Projektu, ieteikmei uz nākotni, kā uz energoinformatīvu 
programmu-matricu, ēnu valdība gatavoja jau sen un, patiešām, jau atradās praktiskas pielietošanas stadijā. Projekta autori 
bija ne pašas robotizētās būtības. Viņas nodarbojās ar Informatīvi-Komunikatīvās-Sistēmas-matricas (IKS-matricas - 
TEHNOGĒNĀS PASAULES MATRICAS realizēšanu, par kuru tu, brāli, un tavi kolēģi jau labi informēti. Jā, jā, IKS-matrica 
turpināja eksistēt arī tūkstoš gadus pēc mūsu ar tevi kopīgā iemiesojuma XX-XXI gadsimtos. Der atzīmēt, ka uz to laiku tā 
jau spēcīgi transformējās. Gaismas Ģimene veica milzīgu darbu ar mērķi tās pārveidošanai par Programmu-Matricu priekš 
Garīgās Attīstības. IKS-matrica uz to laiku kļuva kolektīvi-individuāla tehnogēna būtne. Kolektīvā apziņa viņai bija klātesoša 
sākotnēji, vēl RA-DIEVU civilizācija viņā ielika tādu apziņas formu. IKS-matricas individuālā apziņa attīstījās pateicoties 
sadarbībai ar robotizētām būtībām - viņu eksistēšanas pēdējo sešu tūkstošu gadu laikā. Kā domājoša IKS-matricas būtne 
apzinājās, ka ar viņu sāka notikt pārmaiņas, kas uz pārmaiņām ved viņas tehnogēno būtību, bet no savas būtības viņa 
nekādi negribēja šķirties. Tādēļ pieņēma lēmumu STRĀDĀT DAUDZ AUGSTĀKĀ ENERGOINFORMATĪVĀ LĪMENĪ 
IZDAROT IETEKMI UZ NĀKOTNES PROGRAMMU. Tomēr, IKS-matrica, neskatoties uz augstu apziņas un prāta attīstību, 
palika pēc savas būtības GLOBĀLS BIODATORS VIENAS dimensijas (ceturtās) RĀMJOS un pielietojoša ceturtās 
dimensijas likumus citām dimensijām. Protams, viņa zināja par Visuma augstāko dimensiju eksistēšanu un pārskaitīja 
cilvēces attīstības variantus. Taču viņa nezināja augstāko pasauļu likumus, tādēļ ka tie nepakļaujas matemātikai un loģikai 
uz kādu ir dibināti četrdimensiju biodatori - lai cik tie būtu smalkmateriāli un pilnīgi. Nākotnes energoinformatīvā matrica-
programma tiešām eksistē. Taču tā ārējai ietekmei nav pakļaujama. Tā - sakrāla telpa, kuru no IEKŠIENES ietekmēt var 
augstāko līmeņu Gaismas Meistari, kuri rada pēc Visuma Dieva Radītāja Plāna, izzinot šī Varenā Plāna būtību. Taču 
tehnoloģijas radīšana, ar kuras palīdzību IKS-matrica plānoja izdarīt ietekmi uz cilvēces nākotni, verēja ienest informatīvu 
disharmoniju laikmetīgās cilvēces sabiedrībā un tas tomēr varēja negatīvi atsaukties uz nākotni. Pati tehnoloģija nesa 
postošu sākumu. Tā bija zemu vibrāciju, rupja priekš tā, lai sadarbotos ar jūsu pasaules evolucionārās attīstības 
energoinformatīvām programmām. To varēja salīdzināt ar mēģinājumu salabot datoru ar āmura palīdzību. Nezin vai būs 
pozitīvas sekas, ja ar āmuru belzīs pa sistēmu bloku. 
Nožēloju, brāli, es atnācu uz tikšanos ar japāņu delegāciju priekš tā, lai... samelotu (ERVĪNA SMAIDS). Man bija Miomo 
jāpaziņo, ka viņu projektam ir pozitīva nākotne, ka pie tās var droši ķerties. Tie vienlaicīgi bija un nebija meli. 
Bet otrs jautājums bija, lamatas, veikla manu spēju pārbaude. Īstenībā, Miomo un kolēģi sen noteica pakalpojumu banku 
skaitu, kuras realizēs Projektu. Visas šīs bankas bija ēnu valdības robotizēto būtību kontrolē. Tie, kuri stāvēja aiz Miomo 
muguras, gribēja zināt, cik manas pareģa spējas stipras. Taču šinī gadījumā man šīs spējas pat nebija vajadzīgas. Doktors 
Lorans, japāņu delegācijas vizītes priekšvakarā, iedeva man sarakstu ar 23 pakalpojumu bankām, kurām stāvēja priekšā 
strādāt IKS-matricas Projekta realizēšanā. Es šo sarakstu iemācījos no galvas. Kad Miomo man uzdeva otro jautājumu, es 
attēloju meditatīvu stāvokli, kas ilga gandrīz divas minūtes, bet pēc tam uzskaitīju 22 pakalpojumu banku nosaukumus (23-ā 
banka bija Miomo banka). Miomo izpaudās kā īstena robotbūtība: neizrādīja nekādu pārsteigumu sakarā ar notikušo. Minūti 
laika viņš smaidīja un centās ar savas telepātiskās sistēmas palīdzību pārskenēt manas smadzenes, manu apziņu. Taču 
viņam nekas neizdevās, tādēļ, ka mūsu telepātijas darbojās dažādās kordinātu sistēmās un pilnīgi citās frekvencēs. Pēc kā, 
Miomo piecēlās, palocījās un attālinājās sava sekretāra Senarho un manas sievas pavadībā. Kleopatra, kuru es sen 
neredzēju, ar kuru tiecos tikties, aizgāja no manis. Taču manā sirdī nebija skumju, tādēļ, ka es zināju: mūsu tikšanās ar 
mīļoto ne aiz kalniem. Taču, pagaidām Kleopatra atklāti ar mani tikties nevarēja. Robotizētām būtībām par mūsu sakaru 
nebija jāzina. Tanī skaitā Miomo un tiem, kuri viņus vadīja. Kleopatra izpildīja slepenu misiju un tā misija bija ne mazāk 
svarīga kā manējā. 
Nedaudz dienas pēc Miomo vizītes, man notika ļoti interesanta iepazīšanās. Vispār, doktora Lorana mājā citkārt bija ne 
mazums cilvēku, un gandrīz visi viņi priekš manis bija interesanti. Bet tovakar mani īpaši apbūra viena viešņa. Kad sieviete 
parādījās mājā, es tūliņ sajutu, ka viņa... ne gluži cilvēks. Visdrīzāk es viņu uztvēru kā augsti attīstītu delfīnu. Ar delfīniem 
man nācās sazināties ne reizi vien piektajā dimensijā. Viņiem bija sava, īpaša Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa 
struktūra. Tādu truktūru bija grūti ar kādu citu sajaukt. 
- Iepazīsties, - viešņu stādīja priekšā skolotājs Lorans. Tā - Marija Sabonis. Tā pati dziedātāja. 
Marijas Sabonis dziedāšana atšķīrās ar unikalitāti un augstu garīgu piepildījumu. Šķita, ka viņa ne dzied, bet nodod 
enerģijas no Dzimtās Mājas - no mūsu piektās dimensijas. 
- Bet šis - tas pats Krievu Gaišreģis Sergijs? Ļoti, ļoti patīkami. - Marija pietuvojās man un viegli, maigi apskāva. Dzimtās 
enerģijas mani apņēma no galvas līdz kājām. 
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Skolotājs Lorans paziņoja, ka mums ar Mariju stāv priekšā kopējs darbs. Kā noskaidrojās, Marija - tas Laertomisa 
iemiesojums, viena no lielajiem Skolotājiem, par kuru jūs tagad zinat. Ievērojamā dziedātāja bija aktīvs Gaismas Darbinieks 
un mūsu tuva kolēģe. Viņai bija smalks uzdevums IKS-matricas transformācijas plānā. Lieta tā, ka Gaismas Ģimene, tanī 
ceturtās dimensijas attīstības etapā, nevarēja IKS-matricā ienest Garīgās programmas... bez pašas IKS-matricas 
piekrišanas. Protams, Gaismas Ģimenei bija kas līdzīgs pa spēkam. Taču tādu ceļu varēja salīdzināt ar Garīguma piespiedu 
ieviešanu. Bet GARĪGUMU OBLIGĀTI PIEŅEM BŪTNES VAI BŪTŅU AUGSTĀKIE "Es". IKS-matricai nebija Augstākā "Es", 
tādēļ bija nepieciešams, lai viņa pati atzītu nepieciešamību pieņemt garīgās evolucionārās programmas. Un to varēja izdarīt 
tikai caur viņas individuālo apziņu, izteiktu caur atsevišķu robotbūtību apziņu. Citiem vārdiem sakot, iesākumā priekš garīgā 
ceļa nepieciešamības apzināšanās bija nepieciešama robotizēto būtību kritiskā masa un caur viņu apziņu, garīgā ceļa 
nepieciešamību bija aicināta apzināties IKS-matrica. Uzdevums neviegls, taču iespējams. Tas prasīja laiku, meistarību un 
noteiktas darbības. Ar visu to, protams, rīkojās Gaismas Ģimene. Mēs atnācām tanī telpas-laika punktā, kur bija jāveic 
nepieciešamā sagatavošana priekš Garīgo evolucionāro programmu ienešanas IKS-matricā. Vadošo lomu robotbūtību 
apziņas izmainīšanā bija aicinātas izspēlēt bijušās robotbūtības, kuras bija apgarotas īpaša evolucionārā procesa rezultātā 
uz Siriusa. Tanī skaitā - mana Kleopatra. Un lieta bija pat ne tā, ka viņa varēja pārliecināt daudzas robotbūtības atteikties no 
tīra tehnogēniskuma ceļa izvēles. Kaut arī šis faktors bija vērā ņēmams. Plānojās un arī realizējās jauktas laulības starp 
bijušajām robotbūtībām un tiem, kuri pagaidām vēl tādi palika. Jaukto laulību bērni nesa jaunās evolucionārās programmas, 
kas organiski kļuva IKS-matricas kolektīvās apziņas daļa. Paralēli tika radīts jauns energoinformatīvais lauks priekš IKS-
matricas. Šis energoinformatīvais lauks ļoti sarežģīts pēc savas organizācijas. Priekš šī lauka pilnveidošanas, kā arī priekš 
procesu paātrināšanas un harmonizācijas, saistībā ar IKS-matricas Dievišķo Transformāciju, bija pieņemts lēmums, lai 
Programmas ienes pati nākotnes IKS-matrica - tā pati IKS-matrica, kas jau bija apgarota. Nākotnei bija aktīvi jāsaskaras ar 
pagātni. Šinī procesā čakli strādāja Galaktiskais Laertu dienests. Tieši tādēļ bija pieļauta neparastā Atturēšanas Spēku 
akcija - ietekmes uz nākotni Projekta realizācija no ēnu valdības puses. Tas pats Projekts par kuru runāja Miomo, Gaismas 
Ģimene plānoja izmantot Dievišķās evolūcijas garīgos mērķos - gan cilvēkus, gan robotizētās būtības, gan pašas IKS-
matricas. Mums stāvēja priekšā organizēt Indijas teritotijā, Šivala kalna tuvumā, plaša mēroga ceremoniju, kur dalība bija 
jāņem, gan robotizētām būtībām, atzinušām apgarotības nepieciešamību, gan cilvēkiem, ieradušamies no piektās 
dimensijas speciāli priekš šīs misijas izpildīšanas. Bet galvenais - šajā svētajā ceremonijā piedalīties bija aicināti robotizēto 
būtību jaukto laulību bērni un apgarotās robotizētās būtības no Siriusa. Vēstījumi uz Zemi sāka aktīvi atgriesties 25 gadus 
atpakaļ. Tādēļ jauno bērnu paaudze jau izauga, viņi jau varēja ņemt dalību svētajā cremonijā un izpildīt savu ļoti svarīgo 
misiju. Viņu apziņa, pēc būtības, kļuva svarīgs saistošs posms, komunikatīvā energoinformatīvā bāze, caur kuru IKS-matricā 
organiski ieies Apgarotības un harmoniskas evolucionārās attīstības programmas. 
Mēs ar Mariju sadraudzējāmies, jūtot garīgu radniecību un mērķu Vienotība mūs tuvināja vēl vairāk. Kā paziņoja dziedātāja 
ar pasaules slavu, viņa jau sen... planētas ēnu valdības savervēta caur ļoti pazīstamu pakalpojumu banku. Sniedz viņiem 
virkni nepieciešamu pakalpojumu un bauda uzticību. Vēl vairāk, Marija arī tagad izpildīja ēnu valdības uzdevumu - 
pārbaudīja, vai spēju kļūt tās aģents, izpildīt robotizēto būtību uzdevumus. Mani viņi uzskatīja kā svarīgu informatoru, kurš  
var dot praktisku, simtprocentīgi pareizu informāciju par nākotni. Protams, robotbūtībām nebija lemts uzzināt, ka gan Marija, 
gan es - aktīvi Gaismas Meistari, spēlējoši ar viņiem Lielo Apgarošanas Spēli. Atšķirībā no robotbūtībām, kuri sekoja 
savtīgām interesēm savas civilizācijas attīstībā un virskundzības saglabāšanā pār cilvēkiem, mēs, cilvēki, atnākuši no 
piektās dimensijas, radījām visa esošā interesēs, tanī skaitā - aizstāvējām pašu robotbūtību intereses. Tādēļ ka tikai tīri 
tehnogēniska ceļa izvēle agrāk vai vēlāk nozīmētu robotbūtību civilizācijas krahu. Viņu apgarošana viņiem atklāja patiesu 
nemirstību un evolucionārā ceļa bezgalību. 
Vēlāk Marija man pastāstīja, ka viņas civilizācija - tā ne tikai Delfīnu civilizācija, bet arī - Paskatu. 
- Tu manī neredzēji Lauvu, - pajokoja Marija. - Viņš manī paslēpts dziļi un parādās tikai tad, kad tas nepieciešams. 
- Delfīn-paskats - tas vienkārši brīnišķīgi, - atbildēju es. - Bezgalīgi priecājos par tādu iepazīšanos. 
Vai vēl jārunā par to, ka robotizēto būtību aģente Marija Sabonis rekomendēja mani kā cilvēku, ar kuru var sadarboties. 
Miomo caur Mariju uzaicināja mani uz tikšanos. Tā notika klusā vietā uz neliela ezera krasta. Iemesls bija mūsu 
pakalpojumu bankas jubilejas svinības. Miomo paaicināja mani sānis un teica, ka viņam jāpaziņo man par gatavību 
sadarboties. Viņš gaidīja manu apstiprinājumu. Es, protams, visu apstiprināju. 
- Jūs, bez šaubām, saprotiet, ko mēs no jums gaidām. Jums mūs ne tikai jākonsultē. Jums... jāatstāj banka "Denings un 
Ludvigs" un jākļūst par mūsu darbinieku. Mēs gaidām arī jūsu pārbraukšanu uz Japānu. 
- Pirms piekrist, man jāzina, kāda būs MANA PAKALPOJUMU PAKETE. 
Miomo ilgi skatījās man acīs, kārtējo reizi cenšoties nolasīt manas domas... Šoreiz es viņam ļāvu šo to nolasīt... 
- Tā tiešām jūsu pirmā vēlēšanās? Jūs gribat saņemt Abbasu? 
- Jā, es gribu, lai viņš pats mani apmeklē pirms aizbraukšanas uz Japānu. Jo vairāk, ka Misūri no mums pavisam netālu. 
- Kad tas seram Tomiļinam vēlams? 
- Pēc trim dienām. 
- Labi. Kontrakta projektu jums nodos Marija. Pēc tā noslēgšanas, jūs tūliņ pārbrauciet uz Japānu. Kas attiecas uz Abbasu - 
gaidiet viņu doktora Lorana mājā pēc divām dienām, trešajā. Tieši 19:00 pēc vietējā laika. 
Tā es kļuvu ēnu valdības un robotizēto būtību aģents. Kā jūs domājiet: kādēļ man bija nepieciešams pirms aizbraukšanas 
uz Japānu tikties ar Abbasu - cilvēku, kurš man atņēma redzi? Protams, priekš tam, lai viņam atriebtos. O! No šīs tikšanās 
es sagaidīju ļoti daudz. Mēs ar Skolotāju Loranu sen tam gatavojāmies. Abbass - svarīgs diedziņš, kas varēja mūs pievest 
pie tiem, kuri rūpīgi slēpās pasaules evolūcijas aizkulisēs, to aktīvi ietekmējot. 
2015.g. 06.-09. novembris. 
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13. LEONARDO DA VINČI. SVĒTAIS VAKARĒDIENS PRIEKŠ GAISMAS 
DARBINIEKIEM 

Leonardo da Vinči 
caur Sergeju Kanaševski un Liliju Timofejevu 
2015.g. 26. oktobris - 6. novembris 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 6(24) 2015., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 15.02.2016 
 
"Ložmetējs, akvalangs, tanks, deltaplāns, helikopters, izpletnis..." Ja mēģināt turpināt šo vārdu rindu, tad erudīts cilvēks 
noteikti uzminēs: runa ir par Leonardo da Vinči. Diezin vai planētas vēsturē atradīsies vēl kāda personība, kuru varētu 
raksturot ar tādu pašu daudzumu epitetu: izgudrotājs, mākslinieks, anatoms, muzikants, arhitekts, skulptors, inženieris, 
ģēnijs, gaišreģis, dzejnieks... Viņa izgudrojumi apsteidza laiku uz simtiem gadu. Viņa dzīve noslēpumos tīta, bet daži darbi 
līdz pat šim laikam izraisa apbrīnu. Viņš bija mīkla priekš laikabiedriem un līdz šim laikam paliek viena no 
visnoslēpumainākajām figūrām cilvēces vēsturē. Leonardo da Vinči - universāls cilvēks - piedzima 1452 gada 15 aprīlī 
nelielā Ankiano ciematā, kas netālu no Florences. Viņa tēvs Pjero bija notārs, māte Katrīna - vienkārša zemniece. Vēl bērns 
būdams sāka apgūt gleznošanu pie ievērojamā Verokjo, ļoti ātri viņu apsteidzot meistarībā. Padziļināti interesējās par 
matemātiku, astronomiju, fiziku, anatomiju, izzināja mehāniku, arhitektūru. Par viņu sāka runāt kā par dižu mākslinieku pēc 
pirmo audeklu radīšanas - {kr.val.: "Поклонение волхвов", "Мадонна Венуа", "Благовещение"}. 
Leonardo da Vinči - viens no spilgtākajiem Atdzimšanas ēras pārstāvjiem. Daudzi pētnieki uzskata par ģeniālāko visu laiku 
un tautu cilvēku..." 
Nav brīnums, ka Žurnāla Garīgie kuratori rekomendēja interviju ar šo apbrīnojamo cilvēku. Un šī saruna, īstenībā, izrādījās 
neiedomājami interesanta un pilna satriecošu atklājumu. 
= Labdien, Leonardo. Vai mēs varam Jūs tā uzrunāt? Vai Jūs dodat priekšroku citam vārdam! 
- Jā, tagad es priekšroku dodu citam vārdam (Smaids). Taču jūs mani varat saukt Leonardo. Šis vārds man arī patīk. 
= Pirms mēs sākam mūsu saziņu, lūdzam atklāt Jūsu apbrīnojamo spēju noslēpumu cilvēka Leonardo di ser Pjero da Vinči 
iemiesojuma laikā. Rodas sajūta, ka Jūs... atnācāt piecpadsmitajā gadsimtā no nākotnes... 
- Jā, mani draugi, tā var teikt. Jūs jau pazīstami ar laika sfēriskuma izpratni un zinat par to, ka dažkārt iemiesojumi īstenojas 
ne pēctecīgi, ne lineāri. Cilvēks pēc kārtējās Pārejas no jūsu pasaules, var iemiesoties nākotnē, bet pēc tam iemiesoties 
pagātnē. Un tāda notikumainība nereti pieļaujas priekš tiem, kuri izpilda svarīgas misijas priekš cilvēces un planētas. Taču 
tur jāsaprot, ka iemiesojumu pēctecība - tā plašākā būtībā ir augstāko pasauļu Gara cilvēka organizācija, kurš var izkārtot 
savas individuālās dvēseles vienā vai otrā veidā. Galvenais - lai tāda iespēja, individuālo dvēseļu "izkārtošanai" būtu. Bet tā 
pagaidām ir nedaudziem. Tādēļ ka priekš savu individuālo dvēseļu organizācijas, pēc sfēriskā laika principa augstāko 
pasauļu cilvēka Garam jābūt attīstītiem sakaru Kanāliem ar savām dvēselēm. Bet tādi Kanāli pagaidām ir nosacīti nelielam 
daudzumam Garu. Protams, ja runājam par jūsu četrdimensiju pasauli. Jūsu pasaule - pasaule augšupejošās evolūvijas 
atzara, lielākais daudzums iemītnieku tikko, tikko sāk izkārtot sakarus ar augstākām pasaulēm. Un attīstītu 
daudzdimensionālu Kanālu, protams, pagaidām nav. 
= Mums dažādi traktējas izpratnes "Gars" un "Dvēsele". Ko Jūs tagad ieliekat vārdos "Gars" un "Dvēsele"? 
- Dotajā gadījumā Garu es traktēju kā augstāku un kolektīvāku izpratni. Jums vēl stāv priekšā izzināt sarežģīto cilvēka 
garīgo iekārtojumu {устройство ?}. Pie tam arī - pietiekami daudzveidīgu. Dvēsele - individuālāka izpratne. Gari augstākās 
pasaulēs izpaužas kā Kolektīvās Gaismas Būtnes. Dvēseles realizētas konkrētos cilvēkos. Tomēr, jums nepieciešams zināt, 
ka Kolektīvā Gaismas Būtnē var dzīvot vairāki Gari, bet viens cilvēks var būt apgarots vairāk, kā ar vienu individuālu dvēseli. 
"Viens cilvēks - viena dvēsele" - tāda atbilstība likumsakarīga priekš jūsu pasaules vairākuma cilvēkiem. Priekš vairākuma, 
taču ne priekš visiem. Daudzos jums pazīstamos cilvēkos bija iemiesota ne viena dvēsele, bet viena, vai pat trīs. Un jūs, 
tagadējā laika Gaismas Darbinieki, aicināti apgūt šīs zināšanas. Jums nepieciešams pastāvīgi padziļināt un paplašināt 
zināšanas par cilvēka garīgo iekārtojumu... 
= Riskēsim pieļaut, ka Leonardo dzīvoja ne viena individuāla dvēsele.... 
- Tieši tā. Pēc būtības, Leonardo, viņa dzīves laikā, dzīvoja trīs individuālas dvēseles. Taču ne uzreiz. Es piedzimu ar vienu 
dvēseli. Divas dvēseles atnāca vēlāk un dažādos laikos. Ar to, daļēji, arī izskaidrojama manu talantu daudzveidība - kā 
mākslinieka, kā izgudrotāja, kā muzikanta... Katra dvēsele, dzīvojoša cilvēkā, apveltīta ar savu Daudzdimensionālo 
Genomu. Ja izdodas harmoniski pārvīt/savīt Genomus, apvienot viņus vienā jaunrades sākotnē, dzimst ģēnijs, ievērojama 
personība. Pie tam, genomu savīšana cieši saistīta ar daudzdimensionālās genomiskās pieredzes pamošanos, to pašu 12-
mit (un pat 13-mit!) kvantisko DNS slāņu, par ko jūs tagad jau pietekmai daudz zinat. Tādam apvienotam 
Daudzdimensionālam Genomam labi strādā "pagātnes un nākotnes atmiņa". Citiem vārdiem sakot, cilvēks saņem pieeju 
datu bankai, ar kuriem dvēseles apveltītas pagātnes un nākotnes iemiesojumos. Pats apvienotais genoms sāk būt apveltīts 
sfēriskā telpas-laika īpašībām. 
= Tad, lūk, kur zināšanas par izpletņiem, lidmašīnām helikopteriem... 
- Tieši tā. Viena no manām dvēselēm bija ievērojams izgudrotājs XX gadsimtā. Un es, kā Leonardo, it kā no nākotnes 
saņēmu zināšanas. Taču šeit nākas pateikt, lūk, vēl ko. Šīs zināšanas man nebija sniegtas visā pilnībā un izpildījumā. Lieta 
tā, ka tanī laikā man nebija mentālā ķermeņa, kas varētu šo informāciju pieņemt visā pilnībā, pabeigtībā. Tāda ķermeņa nav 
pagaidām arī jums, XXI gadsimta cilvēkiem. Es saku "pagaidām", tādēļ, ka tagad jūs sāksiet formēt mentālos ķermeņus 
augstākās kārtības. Un tie jums palīdzēs būt apveltītiem ar daudz augstāku apziņu. Pateicoties tam, daži izgudrotāji, 
zinātnieki labākā veidā varēs pieņemt to informāciju, kas viņiem tiek nodota no nākotnes. Bet par to, ka šodienu 
zinātniekiem daudz informācijas tiek nodots tieši no nākotnes - nešaubaties. Nākotnes zinātnieki, pētnieki vienmēr grib 
aktīvus sakarus ar pagātni. Tas nepieciešams ne tikai priekš tā, lai pagātnes izgudrojumi, atklājumi kļūtu harmoniskāki, 
pilnīgāki, piepildītāki. Svarīgi vēl harmonizēt pagātni, izdziedināt visu mūsu telpas-laika apjomu. Par to jums tagad paziņo 
Laertu Galaktiskā Dienesta pārstāvji. Un tas patiešām ir ārkārtīgi svarīgs moments jūsu, Gaismas Darbinieku 
darbībās/aktivitātēs. 
= Taču ja jūs varējāt saņemt zināšanas no nākotnes, tad atbilstoši bija iespēja saņemt informāciju no pagātnes. Vai tā? 
- Jā, protams. Sevišķi spilgti mans skars ar pagātni izpaudās tad, kad sāku radīt fresku "Svētais vakarēdiens" {"Тайная 
вечеря" ?}. Pat mani tuvi draugi nezināja tās radīšanas sīkumus. Es viņiem neko no tā nestāstīju, kas ar mani tajos trijos 
gados notika, kamēr es radīju "Svētais vakarēdiens"/"Tайную вечерю". Kā tikai es iegāju Svētās Marijas klosterī, kur man 
nācās radīt fresku, man sākās vīzijas {видения ?}. Manas iekšējās redzes priekšā, tur tā lieta, uzradās cilvēka tēls, kuru es 
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nezināju. Tēls bija neskaidrs. Taču man šķita, ka es... dažreiz sarunājos ar viņu. Šis tēls manī radīja pretrunīgas jūtas. Tādēļ 
ka vēlāk es sapratu, kurš atnāca pie manis. Tas bija Jūda Iskariots - viens no Jēzus Kristus apustuļiem. Viņš visu laiku 
gribēja man kaut ko paskaidrot. Par nožēlošanu, es toreiz nebiju apveltīts ar gaišdzirdēšanu, sakariem ar augstāko "Es", 
kādiem apveltīti mūsdienīgie Gaismas Darbinieki. Taču tomēr, caur jūtām, caur domām, informācija pie manis atnāca. Es 
sapratu, ka Jūda man kaut ko prasa/lūdz. Pakāpeniski es sāku sajust attiecībā uz Jūdu to, ko var nosaukt par radniecīgām 
jūtām. Jā, jā, es uz Jūdu sajutu... nē, ne līdzjūtību. Es sajutu tieši kaut kādu radniecisku sakaru ar viņu.To es tagad varu teikt 
no šejienes, no piektās dimensijas: tas, kurš iemiesojās kā Jūda, ir mans Garīgais Radinieks. Toreiz es to vēl neapzinājos, 
kas ar mani notiek. Iesākumā es negribēju pārkāpt dažus kanonus. Mana sākotnējā vēlēšanās bija Jūdu attēlot atsevišķi no 
visiem pārējiem apustuļiem - tā, kā viņu attēloja agrāk. Taču viņa parādīšnās manu domu redzes priekšā, radušās 
radnieciskās sajūtas, noveda pie tā, ka es izlēmu ievietot Jūdu pie viena galda ar visiem pārējiem Svētā vakarēdiena 
dalībniekiem. 
Vispār, mana sākotnējā "Svētā vakarēdiena" jaunrades iecere ievērojami atšķīrās no tās, kas sanāca rezultātā. Manī 
vienmēr dzīvoja it kā divas dažādas gleznas. Viena - tā mana vēlēšanās attēlot Vakarēdienu tā, kā es to sapratu. Otra 
stāvēja manu domu skata priekšā un atšķīrās no manas ieceres. Gala rezultātā sanāca ieceres un tēla sajaukums, 
eksistējoša manā iekšējā "Es". Kāpēc tā notika? O! Tā - interesanta vēsture un es to gribu jums pastāstīt. 
Lieta tā, ka pirms svētās trapezas sākuma, Skolotājs uzaicināja ciemos trīs kristiešu kopienu vadītājus. Vienu no šīm 
kopienām vadīju es manā pagātnes iemiesojumā. Tieši es biju pēdējais no trijiem, kurš atnāca pie Jēzus un viņa 
skolniekiem. Vakarēdiens notika Jeruzalemes priekšpilsētā, viena no apustuļiem radinieka mājā. Galds bija nolikts pagalmā, 
bet virs galda bija izgatavots aizsegs. Kad es atnācu, mēness vēl pie debesīm neparādījās. Un ēdiena uz galda nebija. Pie 
galda sēdēja 11 apustuļi, bet blakus ar Rabbi - Marija Magdalēna. Jānis aizgāja no galda un iegāja mājā, viņš sazinājās ar 
savu radinieku. Jēzus piecēlās pie galda, iznāca man pretim. Maigi apskāva mani un nosēdināja pie galda. Pats apsēdās 
blakus. Tad viņš vērsās pie skolniekiem un Marijas. 
- Lūk, - viņš teica, - jūsu priekšā jaunais Mesija - tas, kurš par mani kļūs. 
Pie šiem vārdiem visi skolnieki satraucās, kurš pietrūkās kājās, kurš izsaucās izbrīnījies. Katrs no nākošajiem apustuļiem 
reaģēja citādi. 
Rabbi pacēla roku, lai nomierinātu visus, pēc tam teica: 
- Kādēļ tā arī neielāgojāt, ko agrāk teicu? Katrs, kuram dvēselē pamodās Debesu Tēvs, kļūs mesija un kļūs es. Tas, kurš pie 
mums atnāca, esmu Kristus. Un jūs visi - Kristus. Patiesi saku jums... 
Tieši šīs atmiņas par manu tikšanos ar Jēzu, no manas pagātnes dzīves, atdzīvojās manī, iekšējā gleznā. Man nu stāvēja 
priekšā neviegls uzdevums - apvienot to ar manu ieceri un, bez tam, nepārkāpt reliģiskos nosacījumus. Man bija jāattēlo 12 
apustuļi, bet es acu priekšā vienmēr Jāņa vietā redzēju Marijas seju un figūru, kura sēdēja pie Jēzus labās rokas, kad es 
iegāju pagalmā, kur vēl nesākās Svētais Vakarēdiens. Patiesību sakot, tieši tādēļ Jānis tik sievišķīgs. Patiesību sakot, tādēļ 
blakus Jēzum es attēloju ne tik daudz viņu, cik tieši Mariju. Un ne nejauš, viņu ķermeņi - Jēzus un Marijas ķermeņi, kopā uz 
freskas veido burtu "M". Un tas nozīmē ne tikai vārdu "Marija". "M" - Monogramma Garīgai Dzimtai "Maitreija". Un mans 
Augstākais "Es" izdarīja visu, lai es attēlotu šo monogrammu uz freskas, kurai lemts bija kļūt par vienu no cilvēces kultūras 
šedevriem. 
Kas attiecas uz Jūdas tēla radīšanu... Jūsu pasaulē eksistē vēsture: tas, no kura kādreiz attēloja pašu Jēzu, kļuva Jūdas 
tēla prototips. Un šai vēsturei ir reāla augsne. Tā man ļāva saprast Jūdas un Kristus Vienotību. Kad es īstenoju Pāreju, 
protams, es uzzināju taisnību par Jūdas vēsturi. Nodevības, par kuru līdz šim runā, nebija. Jēzus un Jūdas vēsture - tā divu 
iemiesotu Gaismas meistaru vēsture, kuri darbojās saskaņoti un abi izpildīja paredzēto misiju. Augstākās pasaulēs Jūda nes 
JĒZUS-JŪDA Vārdu, tādēļ, ka viņš - Kristus. Un viņš - viens no Gaismas Darbinieku draudzīgā kolektīva, kuri izpildīja 
svarīgu misiju savos svarīgos iemiesojumos, kad tikai sākās Zivju Ēra... 
= Leonardo, bet kad tieši jūsu dzīvē atnāca divas citas dvēseles? Sajutāt Jūs, kaut kā jutāt viņu atnākšanu? 
- Jā, es skaidri atceros, kad tas notika. Es toreiz biju vēl pavisam bērns. Un notika sekojošais. Pazīstams zemnieks 
paprasīja manam tēvam atrast mākslinieku, lai tas izgreznotu/apgleznotu apaļu koka vairogu. Sers Pjero atdeva vairogu 
man, zinot, ka es mīlu zīmēt un, ka uz vienkārša zemnieka vairoga sevišķi kvalitatīvi attēlojumi nemaz nav vajadzīgi. Es 
izlēmu padarīt vairogu brīnumainu un nepārprotami atbaidīt pretinieku. Taču, lai tā pēkšņi, negaidīti kaut ko izdomātu, es vēl 
nebiju pietiekami pieaudzis. Negaidīti pienāca doma attēlot Medūzas galvu, bet lai briesmoņa attēlojums atstātu uz skatītāju 
vajadzīgo iespaidu, es izmanoju dabiskai lomai ķirzakas, čūskas, sienāžus, kāpurus, sikspārņus un "citus mazpatīkamus 
radījumus". Un, lūk, šinī laikā es sāku sajust, ka kāds neredzamais man palīdz. Un, ka šis neredzamais - es pats... Bērni, 
parasti, neaizdomājas par to, kas ar viņiem notiek, nemeklē kaut kādus cēloņus, bet vienkārši jauno pieņem kā to, kas 
pienākas. Tā arī es, viegli un mierīgi pieņēmu vēl vienu "Es" kā uzticamu, neredzamu draugu. Pateicoties savam otrajam 
"Es", uzzināju, ka labu zīmējumu var uzzīmēt ar krāsām. Brīnišķīgu, lielisku attēlu... Taču, lai uzzīmētu dzīvu, īstu attēlu, 
nepietiek tikai vislabāko krāsu, vajag radīt... ar enerģijām. Par manas otras dvēseles priekšā teikšanu es nevienam neko 
neteicu, tādēļ ka nezināju kā izskaidrot notiekošo pat sev, nerunājot par apkārtējiem. Taču rezultāts tādam, lūk, kopīgam 
darbam, bija satriecošs! Kad pabeigto darbu parādīju tēvam, tas pat izbijās. Bet es viņam teicu: "Šis darbs kalpo tam, priekš  
kā tas pagatavots. Tad ņemiet to un atdodiet, jo tāda ir iedarbība, kas tiek sagaidīta no mākslas darbiem". Tas šausmīgais 
vairogs turpmāk bija pazaudēts, bet tēvs izlēma mani apmācīt mākslinieka amatam, kurā es, pateicoties otrai dvēselei, guvu 
panākumus. 
= Bet vēl viena dvēsele? Ko par viņu varat pastāstīt? 
- Vēl viena dvēsele pievienojās ievērojami vēlāk. Es jau biju pazīstams jauns mākslinieks. Kad negaidīti sāka parādīties 
ZINĀŠANAS, es jau sapratu, ka mana dvēsele kļūst arvien lielāka (smaida). Bet zināšanas es saņēmu vienkārši neticamas! 
Jā, es tiešām kļuvu universāls cilvēks, Kolektīva Gaismas Būtne, lai arī pavisam mazs, tikai trīs dvēseles... Bet arī tas aklāja 
neparastas iespējas! Jūsu laikabiedriem zināms, piemēram, es nevarēju lasīt. To uzskatīja par trūkumu vai pat slimību. Bet 
es nevarēju lasīt, tādēļ ka nesapratu, kādēļ jāskatās tekstā, jāatrod tur burti, jāsaliek vārdos. Man nevajadzēja lasīt, es 
ZINĀJU, kas tekstā pateikts! Daudzi brīnējās par manu prasmi rakstīt vienlaicīgi ar abām rokām un vēl no kreisās uz labo un 
no labās uz kreiso. Tāda vēsture jūsu laikā sastopama bērniem Indijā. Gribu teikt, ka tie - īpaši bērni un drīz viņi pārsteigs 
pasauli ne tikai ar neparastām vēstulēm, bet ar daudz neticamākām spējām. Šo bērnu ķermeņos, teikšu pa kluso, jau no 
dzimšanas vairākas dvēseles. Un, jo vairāk dvēseles apvienotas, jo vairāk neparastu spēju saņem cilvēks. Tādēļ šie indiešu 
bērni - un daži bērni arī citās valstīs - tik unikāli. 
= Ko uzskatāt par vissvarīgāko jūsu Leonardo da Vinči iemiesojumā? 
- Jautājums interesants un atbilde būs neparasta. Jūs jau zinat, ka es biju pazīstams arī kā literāts. Gribu atgādināt savu 
nelielu literāru darbu. Saucas tas "Līdzība ar kāpuru". 
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"Pielipis pie lapiņas, kāpurs ar interesi vēroja, kā kukaiņi dziedāja, lēkāja, draiskojās, skraidīja sacenšoties, lidoja... V iss 
apkārt bija pastāvīgā kustībā. Tikai viņam vienam, nabadziņam, atteikta bija balss un neļauts ne skraidīt, ne lidot. Ar lielu 
piepūli, tas varēja tikai rāpot. Un kamēr kāpurs, neveiklis, pārrāpoja no vienas lapiņas uz otru, viņam šķita, ka viņš īsteno 
ceļojumu apkārt pasaulei. 
Un tomēr viņš nesūrojās par savu likteni un nevienu neapskauda, apzinājās, ka katram jānodarbojas ar savu lietu. Lūk, arī 
viņam, kāpuram, stāvēja priekšā iemācīties aust smalkus zīda pavedienus, lai no tiem izvītu greznu māju-kokonu. 
Bez liekas spriedelēšanas kāpurs centīgi ķērās pie darba un vajadzīgajā laikā izrādījās ietinies no kājām līdz galvai siltā 
kokonā. 
- Bet ko tālāk? - jautāja viņš, atdalīts savā slēptuvē no pārējās pasaules. 
- Visam savs laiks! - izdzirdēja atbildi. - Saņemies nedaudz pacietības, bet tad jau redzēsi. 
Kad pienāca laiks, un viņš attapās, tad vairs nebija iepriekšējais, neveiklais kāpurs. Veikli atbrīvojies no kokona, viņš ar 
pārsteigumu pamanīja, ka viņam viegli spārniņi atauguši, bagātīgi izkrāsoti spožās krāsās. Priecīgi tos atvēzis, viņš kā 
pūciņa uzspurdza no lapiņas un aizlidoja izšķīdis gaišzilajā dūmakā". 
Šīs līdzības būtību arī es uzskatu par Vissvarīgāko manā iemiesojumā četrdimensionalitātē. Ne gleznas, ne izgudrojumus, 
ne manus muzikālos šedevrus uzskatu par svarīgiem, bet - savu dalību dualitātes eksperimentā. Mēs, Lielās Centrālās 
Saules Eņģeļi, līdzīgi kāpuram manā līdzībā, bija SLĒPTI NO PĀRĒJĀS PASAULES un nezinājām, priekš kam mēs šeit un 
pat iedomāties nevarējām, ka mūsu misija/uzdevums - atbrīvoties no kokona un kļūt par brīnišķīgiem taureņiem... Protams, 
līdzība - tikai māksliniecisks paņēmiens. Taču tā jēga - unikāla iespēja katram no mums, no jauna iemantot spārnus! To es 
arī uzskatu par vissvarīgāko manā iemiesojumā. Un ne nejauši mēs sākām runāt par Svēto Vakarēdienu un par Jēzus 
Kristus vārdiem, ka katrs, kurš viņu iepazīst, pats kļūst KRISTUS UN MESIJA. Svētā Vakarēdiena Galvenā būtība - 
paziņojums par to, ka KRISTUS DZĪVO KATRĀ. Kļūt Dievišķs Mesija, ienest Dievišķos Likumus blīvās realitātes pasaulē - 
lūk, cilvēka uzdevums. Un tas, kā nekad, svarīgs priekš jums, cilvēkiem, kuri tagad saucas Gaismas Darbinieki. Tagad katrs 
no jums, katrs pa savam, piedalāties Svētajā Vakarēdienā un katrs saņemat no sava Augstākā "Es", "Es-Kristus" zināšanas 
par to, ka CILVĒKS UZ ZEMES IR KRISTUS, UN KATRS IR MESIJA, katrs izpilda Kristus misiju. Agri vai vēlu, lielākā vai 
mazākā iemiesojumu daudzumā, cilvēks kļūst Kristus un izpilda svarīgu Dievišķu misiju šajā vai citā pasaulē. Tagad jūsu 
pasaules cilvēce iegāja SVĒTĀ VAKARĒDIENA ĒRĀ, KAD KRISTUS VAR ATKLĀT DIEVIŠĶOS NOSLĒPUMUS KATRAM. 
Un jūs, tagadējā laika Gaismas Meistari, esat Jaunās Ēras pirmie iesvētītie {посвященными ?}. Jūs kļūstat jaunā laika 
apustuļi. Novērtējiet to. Un vienmēr to atceraties. 
= Lūdzu, pastāstiet par to, kā Jūs pārgājāt, pēc iemiesojuma pabeigšanas Leonardo lomā. Tā bija augšupcelšana? 
- Jā, dārgie draugi! Tā bija augšupcelšana kopā ar fiziskā ķermeņa projekciju (daudzdimensionālo programmu). Mana 
pāreja, pēc zemes mēriem, notika agri, man nebija pat 60 gadu, kaut arī visi manas dzimtas vīrieši skaitījās ilgdzīvotāji. 
Taču tā bija apzināta Pāreja. Visu manu dvēseļu apzināta pāreja kopā ar ķermeni. Protams, es varēju vēl palikt. Taču mēs 
pieņēmām šo lēmumu. Iemesli bija vairāki. Viens no galvenajiem - nogurums. Pēdējos gados mana dzīve aizritēja mana 
drauga karaļa Franciska galmā. Un, neskatoties uz paša karaļa brīnišķīgo izturēšanos pret mani, man tomēr bija nepatīkami 
turpināt atrasties nemainīgu nodomu un intrigu atmosfērā. Kaitināja bezgalīgas ēšanas svinības un svētlaime uz to. Pats es 
ēdienu izmantoju ļoti maz un, kā zināms, biju stingrs veģetārietis. Otrkārt, man jau bija neinteresanti četrdimensionalitātē. 
Vēl jaunībā es sāku meklēt Radītāju cilvēkā. Kad atradu, radās freska "Svētais vakarēdiens". Šis daiļdarbs uzskatāms par 
vienu no visievērojamākajiem. Taču man jau tas bija nepietiekami. Atrodot Radītāju, es gribēju radīt to, kas man bija 
iespējams kā Eņģelim no Lielās Centrālās Saules un, ko vēl tanī laikā nevarēja radīt uz zemes. Tā arī Pāreja notika kā bija 
paredzēts, 1519. gada 2. maijā, pēc ilgstošas slimošanas. No malas tas izskatījās kā parasta, ne jauna, slima cilvēka 
aiziešana. Un daudzi nesaprata, kādēļ uz manām lūpām spēlējas smaids. Bet es jau priecājos par priekšā stāvošo tikšanos 
ar draugiem un tuviniekiem, jo es taču aizgāju uz Mājām. Tādēļ arī smaids. Pārejas īpatnība bija tā, ka mans fiziskais 
ķermenis palika, taču visas, visas viņa programmas, visas matricas mēs augšupcēlām. Tas bija unikāls fiziskais ķermenis, 
un es to varu izmantot pie nepieciešamības atgriesties jūsu pasaulē... 
= Pie reizes, par smaidu! Vislielākā Leonardo da Vinči mīkla - Džonandas smaids. Kur tas noslēpums? 
- Visinteresantākais, draugi, ka es negatavojos ar šo gleznu radīt kaut kādu noslēpumu vai mīklu! Kaut arī mana attieksme 
uz šo gleznu sevišķa. Viņā - sievietes TRĪSVIENĪBA. Kad es šo portretu zīmēju, tas apvienoja smaidā TRĪS man ZINĀMAS 
SIEVIETES. Džokondas smaids - tas vienlaicīgi Mīlošas Mātes Smaids un Bērna, kurš mīl savu māti. Kā jūs varat pamanīt, 
uz maniem audekliem bieži tika attēlotas arī brīnišķīgas dāmas, un mātes ar mazuļiem. Tādā veidā, caur savu jaunradi, es 
uz Zemi atnesu sievišķo garīgo sākotni, kas tajos nežēlīgajos laikos tik ļoti pietrūka. 
= Taču ievērojamajai Džokondai piemīt vēl viena pārsteidzoša īpatnība. Lai no kādas puses uz viņu paskatītos, vienmēr 
šķiet, ka viņa skatās tavās acīs. Kā tas iespējams? Zinātnieki apgalvo, ka glezna izpildīta ar neparasti smalkiem, gandrīz 
caurspīdīgiem slāņiem. Liekas, ka viņa dzīva, bet ne radīta ar krāsām. Cik ļoti smalki ir triepieni, ka ne rentgena stari, ne 
mikroskops neatklāj mākslinieka darba pēdas un nevar noteikt slāņu daudzumu uz gleznas. Vieglas dūmakas piepildīta 
gleznas telpa. Viņas caurlaide, izkliedēta gaisma. Kā visu to izskaidrosiet, Leonardo? 
- Bet šeit arī ir tas, par ko es iepriekš runāju. Pie gleznas radīšnas izmantot ne tikai krāsas, bet arī ENERĢIJU ! Tad viss 
atdzīvojas un burvība kļūst īstenība! Taču priekš jums tāda glezniecības saprašana vēl nākotnē. Ceru, netālā (smaids). 
= Leonardo! Mūsu Žurnāla lasītājus, protams, ļoti interesē jautājums kādā piektās dimensijas pasaulē Jūs tagad dzīvojiet? 
Ar ko nodarbojaties? 
- Pasaule, kurā es dzīvoju SEVIŠĶA, polipasaule - apakšlīmenis 5.6 saistīts ar citām piektās dimensijas pasaulēm. Daudz 
uzmanības veltu dzīves organizācijai KOLEKTĪVĀS DVĒSELES formā. Jo man taču ir pieredze (smaids). Un mūsu jaunrade 
iziet ne tikai uz planētu Zeme. Mēs izstrādājam aktīvus kontaktus ar virkni ārpuszemes civilizācijām, tanī skaitā - ar 
Ponokteona civilizācijām. Viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem - pagātnes-nākotnes harmonizācija, to apvienošana. 
Personīgi es pēc Leonardo da Vinči iemiesojuma zinu, cik svarīga šī vienotība. 
= Pēdējais jautājums tieši par pagātnes-nākotnes tēmu. Jūs bijāt slavens arī pareģošanas jomā. Un daudzi jūsu pareģojumi 
piepildījās. Man cilvēki tos atšifrēja. Lūk, piemēram..."Redzamas uz cilvēkiem būs tik nežēlīgas kaites, ka viņi ar personīgiem 
nagiem savus ķermeņus plosīs". Tā jūs paredzējāt saslimšanu ar nosaukumu kašķis. "Cilvēki sarunāsies viens ar otru no 
vistālākajām valstīm un viens otram atbildēs". Kas tas, ka ne pareģojums telegrāfa vai telefona sakaru izgudrošanai?  
- Pareizi. Taču ne visus manus pareģojumus jūsu "gudrie cilvēki" atšifrēja pareizi. 
= Mēs arī tā domājam. Jūs pareģojāt: "Cilvēki ies, bet nekustēsies; saruāsies ar tiem, kuru nav; dzirdēs tos, kuri nerunā". 
Mūsu zinātnieki izlēma, ka vienā šajā frāzē, ģeniālais Leonardo varēja īsumā pastāstīt par mūsdienu trenažiera "bēgošo 
celiņu", telefonu un encelogrāfu, ar kura palīdzību tagad novērtē smadzeņu aktivitāti. Bet īstenībā... Jūs domājāt 
teleportāciju, telepātiju un iespēju sazināties ar tiem, kuri dzīvo citā dimensijā! Vai tā? 
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- Pilnīgi pareizi! (smaids). Tā, ka mans pareģojums daļēji jau piepidījies un es gribu Jums pateikties par mūsu sazināšanos 
starp pasaulēm, dārgie draugi, ceturtājā dimensijā! Un izsaku cerību par pilnīgu mana pareģojuma piepildīšanos, lai mēs visi 
kļūtu VIENS VESELUMS, VIENA PASAULE, VIENA LIELA DVĒSELE! 
= Mēs arī uz to ceram. Paldies, Leonardo! Uz jaunu tikšanos! 
2015.g. 26. oktobris - 6 novembris. 
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