
 

1 
 

Žurnāla "MČ" 7(25) 2015.

 
 

Debesu Gaismas Žurnāls: 
 

"MIROVOI ČENNELING: Duhovnije soobščeņija" 
 

("PASAUĻU KONTAKTI: Garīgie ziņojumi") 

Speciālizlaidums "Runā piektā dimensija" 
 

Spēkavots Internetvietnē publicētie latviskojumi 

  



 

2 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

/KRAJONS/ "Dievs - tie visi mēs, visas Visuma Būtnes" 

 
 

 

ŽURNĀLS GAISMAS DARBINIEKIEM UN VISIEM, KURI GARĪGOS MEKLĒJUMOS 
 
Žurnāls ir Gaismas Ģimenes izdevums, Garīgās Pasaules Skolotāju un iemiesoto Gaismas Darbinieku 
kolektīvā jaunrade. Žurnāla izdevēji atzīst Mīlestību kā visa Esošā Vienotības pamatu. Visa informācija 
sniegta ar mīlestību. 
 
Izdevēja un redakcijas adrese: 
654027, Российская Федерация, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Энтузиастов, д.5, 
кв.1, издательство "Печатный двор", редакция журнала "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные 
сообщения". 
Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12 
Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru 
Interenet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ 
Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni: 29613296 

 
 
Debesu Gaismas Žurnāla - "Mč" Nr 7(25) 2015 
latviskojumi publicēti Internet-vēstvietnē: 
SPĒKAVOTS - http://spekavots.ucoz.ru/ 

https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3amirovoy_channeling%40mail.ru
http://world-channeling.com/
http://spekavots.ucoz.ru/


 

3 
 

 

 
SATURS 

 
Žurnāla "MČ" Nr 7(25) 2015. 

 
Visi informatīvie materiāli ir vienota gaismas energopakete. 

Ieteicams lasīt tādā secībā kādā tie izvietoti Gaismas Ģimenes izdevumā 
 
1. VELTES - NO SIRDS UZ SIRDI. SVEICIENS MŪSU LASĪTĀJIEM……………………………………4 

<< http://spekavots.ucoz.ru/news/veltes_no_sirds_uz_sirdi/2016-06-14-1863 

 
2. ARGUSS, PIEKTĀS DIMENSIJAS IEDZĪVOTĀJS. AR MĪĻOTIEM NEŠĶIRATIES………………….5 

<< http://spekavots.ucoz.ru/news/ar_milotiem_neskiraties/2016-02-24-1745 
 
3. ROZA LUKSENBURGA. PROFESIJAS PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ………………………………………8 

<< http://spekavots.ucoz.ru/news/profesijas_piektaja_dimensija/2016-06-11-1860 

 
4. FAINA RAŅEVSKA. KĀDĒĻ ES PĀRSTĀJU BŪT AKTRISE…………………………………………..13 

<< http://spekavots.ucoz.ru/news/kedel_es_parstaju_but_aktrise/2016-06-12-1861 
 
5. ZIGMUNDS FREIDS. KĻŪDAS, KURAS ES IZLABOJU…………………………………………………15 

<< http://spekavots.ucoz.ru/news/kludas_kuras_es_izlaboju/2016-06-13-1862 

 
6. MARINA CVETAJEVA. PĀREJAS ZIEDI. KOMA UN KLĪNISKĀ NĀVE: KĀDĒĻ DAŽI 

ATGRIEŽAS……………………………………………………………………………………………………...19 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/1_parejas_ziedi/2016-04-05-1785 

<< http://spekavots.ucoz.ru/news/2_parejas_ziedi/2016-04-06-1786 
 
7. SERGEJS KIROVS. LEĢENDA PRIEKŠ VADOŅIEM…………………………………………………..26 

<< http://spekavots.ucoz.ru/news/sergejs_kirovs_fakti_no_dzives/2016-05-11-1827 

 
8. NIKOLAJS OTRAIS. kAS MANI SAISTĪJA AR BOĻŠEVIKIEM…………………………………………30 

<< http://spekavots.ucoz.ru/news/kas_mani_saistija_ar_bolsevikiem/2016-05-21-1838 
 
9. MARINA SHULTS. "NEAIZMIRSTOT PAR DEBESU VALSTĪM". SARUNA AR ERNESTU 

HEMINGVEJU……………………………………………………………………………………………………34 

<< http://spekavots.ucoz.ru/news/neaizmirstot_par_debesu_valstim/2016-06-05-1854 
 
10. VLADIMIRS VERNADSKIS. JAUNAIS GENOMS PRIEKŠ SESTĀS RASES…………………….…37 

<< http://spekavots.ucoz.ru/news/jaunais_genoms_prieks_sestas_rases/2016-05-16-1833 

 
11. ALEKSANDRS SUVOROVS. GRŪTI MĀCĪBĀ - VIEGLI "PARADĪZĒ"…………………………..…..42 

<< http://spekavots.ucoz.ru/news/gruti_maciba_viegli_paradize/2016-06-01-1850 
 
12. ERVINS NANSONS. "TITANIKA" CITS NOSLĒPUMS…………………………………………………..46 

<< http://spekavots.ucoz.ru/news/titanika_cits_noslepums/2016-05-29-1846 

 
13. KINS ELSINBURS. ES - NO JŪSU NĀKOTNES…………………………………………………………48 

<< http://spekavots.ucoz.ru/news/es_no_jusu_nakotnes/2016-05-30-1847 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://spekavots.ucoz.ru/news/veltes_no_sirds_uz_sirdi/2016-06-14-1863
http://spekavots.ucoz.ru/news/ar_milotiem_neskiraties/2016-02-24-1745
http://spekavots.ucoz.ru/news/profesijas_piektaja_dimensija/2016-06-11-1860
http://spekavots.ucoz.ru/news/kedel_es_parstaju_but_aktrise/2016-06-12-1861
http://spekavots.ucoz.ru/news/kludas_kuras_es_izlaboju/2016-06-13-1862
http://spekavots.ucoz.ru/news/1_parejas_ziedi/2016-04-05-1785
http://spekavots.ucoz.ru/news/2_parejas_ziedi/2016-04-06-1786
http://spekavots.ucoz.ru/news/sergejs_kirovs_fakti_no_dzives/2016-05-11-1827
http://spekavots.ucoz.ru/news/kas_mani_saistija_ar_bolsevikiem/2016-05-21-1838
http://spekavots.ucoz.ru/news/neaizmirstot_par_debesu_valstim/2016-06-05-1854
http://spekavots.ucoz.ru/news/jaunais_genoms_prieks_sestas_rases/2016-05-16-1833
http://spekavots.ucoz.ru/news/gruti_maciba_viegli_paradize/2016-06-01-1850
http://spekavots.ucoz.ru/news/titanika_cits_noslepums/2016-05-29-1846
http://spekavots.ucoz.ru/news/es_no_jusu_nakotnes/2016-05-30-1847


 

4 
 

 
 
1. VELTES - NO SIRDS UZ SIRDI. SVEICIENS MŪSU LASĪTĀJIEM 

 
Autoru kolektīvs 
Žurnāla speciālizlaiduma - "Runā piektā dimensija" 
(pieņēma Svetlana Dračova) 
2015. gada 12. septembrī 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 7(25) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 
12.06.2016. 
 
Sveicināti, dārgie draugi, cienījamie, žurnāla "Mirovoi čenneling" specizlaiduma, lasītāji! 
Mēs, piektās dimensijas iedzīvotāji, uzmanīgi sekojam jūsu izaugsmei, jūsu attīstībai. Izaugsme un 
attīstība - sarežģītas izpratnes, taču ne gluži. Attīstību bieži pavada izaugsme, taču attīstība dažreiz 
neved uz izaugsmi. Notiek saīsināšanas, sašaurināšanas, izkrišanas process. 
Šajā Gaismas Ģimenes izdevuma izlaidumā, mēs skarsim lielu daudzumu tēmu, kas svarīgas tieši priekš 
jūsu garīgās izaugsmes. Mūsu vēstījumu lineārās lasīšanas laikā, jūsu Sakrālā Sirds atvērsies un kļūs to 
ideju nesēja, kuru iemiesojums sen gaidīja savu stundu. 
Jūs pakāpeniski augat un jūsu izaugsme ļauj jaunai informācijai uzsūkties, atklāties, kļūt neslēptai un 
skaidrai priekš visiem jums, dārgie Žurnāla lasītāji. Mums redzami visi attīstības ceļi katram no jums un, 
ja jūsu Dvēsele un Gars atveda jūs pie šo rindu lasīšanas - tātad, jūs atrodaties aktīvā izaugsmē, bet ne 
vienkārši attīstības stāvoklī. Jūsu garīgā izaugsme ļaus jums izveidot darbīgu mijiedarbības sistēmu ar 
piektās dimensijas pasauli. 
Mēs gatavi šodien nodot jums svarīgas zināšanas. Ceram, saņemot tās, jūs sajutīsiet iedvesmu. 
Iedvesma, svarīgs moments garīgās izaugsmes procesā. Daudz kas no tā, ko mēs jums pastāstīsim, 
priekš jums saprotams un pieejams. Taču, līdz ar to, kaut kas priekš jums agrāk nebija acīm redzams. 
Jebkura informācija pie jums atnāk tad, kad jūs gatavi to pieņemt un apgūt. Jūs nespējat ar savu saprātu 
aptvert daudzus Visuma likumus un Visuma pasauksiekārtu. Bet jūs spējīgi sākt kustību un dzīvot pēc 
šiem likumiem Visuma pasaulskārtības un pasaulsiekārtas plašumos, tikai izpaužot uz to vēlēšanos-
nodomu un piesaucot palīdzībai savas Atbalsta Grupas no augstākām pasaulēm. 
Ziņojumi no piektās dimensijas - tie savā ziņā pavadinstumenti, kas palīdz jums garīgā izaugsmē, jūsu 
garīgā izaugsme sāk īstenoties, tiklīdz jūs atverat mūsu Žurnālu. Tas turpināsies arī tad, kad jūs, izlasot 
speciālizdevumu, sāksiet jaunās zināšanas pielietot savā dzīvē. 
Ticiet: Žurnāls, kuru jūs turat savā priekšā, neparasts. Tas turpina jūsos dzīvot, pat tad, kad jūs to 
aizvērsiet un atliksiet uz visiem laikiem. Jūs, sākot žurnāla lasīšanu, saņemat neparasti augstas 
frekvences un vibratīvā skanējuma lādiņus un impulsus, kuri uz visai augsta līmeņa iekārtojas jūsu 
smalkmateriālajos ķermeņos. Vēl vairāk, tie ieiet rezonansē ar jūsu sirds telpas Nulles Punktu un nosūta 
tur visu zināšanu, prasmju, ziņu bagāžu, kas jums palīdzēs tālākā jūsu attīstībā un izaugsmē. 
Tie - ne tukša skaņa un ne tukši vārdi, tādēļ, ka mēs, šī Žurnāla radītāji, to iecerējām kā sevišķu 
smalkmateriālu instrumentu priekš mūsu lasītāju aktīvas garīgas izaugsmes. Energoinformatīvo 
"izaugsmes vitamīnu" nodošana - viens no svarīgiem mūsu speciālizlaiduma uzdevumiem, kuru mēs 
nosaucām "Runā piektā dimensija". 
Jūs ieejat mijiedarbībā ar smalkmateriālo Līdz-Radītāju veselu komandu, izrādoties esam žurnāla 
īpašnieks. Autoru un līdzautoru unikāls darbs aicināts modināt katrā Žurnāla laītājā veselīgu ziņkāri par 
personīgā iekšējā, dvēseliskā, garīgā, fiziskā, smalkmateriālā lauka iekārtojumu. Jūs, izejot aiz sava 
fiziskā ķermeņa ietvariem, kļūstat sava Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa pētnieks, kurš kopā ar 
jūsu blīvmateriālo fizisko ķermeni izkārto saskaņotu pasaulsēkas sistēmu priekš jums - Gaismas Būtnēm, 
ceturtās dimensijas iedzīvotājiem. Un tas - ļoti patīkams uzdevums, ar kura iemiesošanu mēs aizrautīgi 
nodarbojamies, izejot uz sakariem ar jūsu zemiešu līdzautoriem, Žurnāla darbiniekiem. Gaismas 
Ģimenes izdevuma Garīgie Kuratori izvēlējās tos, kuri vislabākajā veidā varēja nodot nepieciešamās 
energopaketes caur saviem jūsu pasaulē iemiesotiem kolēģiem. Katrs smalkmateriālais autors priekš 
informācijas nodošanas izvēlējās konkrētu partneri - kontaktieri un strādāja ar viņu dažādos Esības 
plānos pietiekami ilgi, lai izveidotu visoptimālāko notikumainību paša žurnāla radīšanā. 
 
Mēs priecīgi, ka mūsu kolektīvais lolojums iemiesojās realitātē. Ceram, ka arī jums, mūsu lasītājiem, tas 
sagādās prieku. Pieņemiet mūsu veltes - no sirds uz sirdi. 
 
Žurnāla speciālzlaiduma autoru kolektīvs - ar Mīlestību no piektās dimensijas pasaulēm. 
(Pieņēma Svetlana Dračova) 
2015. gada 12. septembrī. 
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2. ARGUSS, PIEKTĀS DIMENSIJAS IEDZĪVOTĀJS. AR MĪĻOTIEM NEŠĶIRATIES 
 
 
ARGUSS, piektās dimensijas iedzīvotājs, 
caur Tamāru Knusli, Latvija 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 7(25) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 19.02.2016.  
 
TAMĀRA KNUSLE: 
Labdien, dārgie draugi! Nolēmu padalīties ar jums savas dzīves vēsturē. 2012. gada septembrī no šī iemiesojuma aizgāja 
mans karsti mīļotais vīrs. Viņš aizgāja caur Augšupcelšanu bez ķermeņa pēc smagas slimības. Un Augšupcelšanas 
procesam palīdzēja mūsu dārgie Skolotāji. Vēl līdz slimībai mans mīļotais piedalījās ar mani Planetāros darbos, viņam 
atvērās garīgā redze, gaišzināšanas. Vienmēr un visur viņš bija mans balsts un garīgs atbalsts. Vīrs zināja par 5-ās 
dimensijas Reabilitācijas Centru, viņš bija sagatavots Pārejai. Aizejot, viņa vārdi bija veltīti mums ar dēlu: "Turaties, mīļotie". 
Jā, bija smagi šķirties ar mīļotu cilvēku, Dvēselei tuvu un Sirdij uzticamu. Man tika teikts, ka viņš aizgāja caur 
augšupcelšanu un, ka drīz man būs iespēja ar viņu strādāt. Tā arī gadījās. Mans mīļais iznāca uz kontaktu ar mani. Viņa 
vārds 5-ās dimensijas Pasaulē - ARGUSS. Es saņēmu un saņemu no viņa labsirdīgus padomus; kad nepieciešama fiziska 
palīdzība, tad arī to viņš sniedz - man vienkārši palielinās spēks. Bet vēl ARGUSS kļuva mūsu palīgs Skolā, SEN-
ŽERMENA "VESELUMA IEMANTOŠANA". Es, protams, skumstu pēc viņa fiziskā tēla, taču laimīga, kad dzirdu viņa balsi: 
tembru, intonāciju, viņa vārdiņus. Es viņu pazīstu arī ar sirdi. 
Es šeit sniegšu dažus viņa vēstījumus-vēstules. Ceru ka tās būs jums interesantas. 
Tā mūsu pirmā saruna - mēnesi pēc vīra Augšupcelšanas. 
23-10-2012. 
Sveicināta, mana dārgā! Neraudi, noslauki asaras, kaut es redzu, ka tās asaras ne no bēdām, bet laimes, par mūsu 
tikšanos. Mana mīļotā, no šīs dienas mēs ar tevi atkal nešķirami. Viss, ko tu man stāstīji - taisnība! Pat vēl vairāk, kā 
taisnība! Tā - realitāte. Mīļā mana, strādāšu ar jums, kā jau runāja Skolotāji, kopā ar tevi iešu pa Gaismas ceļu, taču tagad 
mūsu ar tevi darbs būs 1000 reizes efektīvāks. 
Dārgie mani, es jūs ļoti mīlu, esiet kopā viena draudzīga komanda. Bet es jūs neatstāšu bez mīlestības un palīdzības. 
03-11-2012. 
... Mīļotā, man arī tevis pietrūkst, es nezinu, vai es izturētu šķiršanos ar tevi, ja neatrastos šajā lieliskajā vietā, starp 
Mīlestības un Gaismas supercilvēkiem. Šeit viss Mīlestības caurstrāvots, visi priecīgi, visiem pacilāts, enerģisks 
noskaņojums; visi veseli, jauni, skaisti. Precīzi zinu, ka dzīvoju arī šeit, bet iespējas šeit kolosālas. Man pagaidām nepiet iek 
vārdu, lai pastāstītu par visu, kas šeit notiek, vienvārdsakot - verdoša dzīve. Pateicos, mīļā, par zināšanām, kuras tu man 
devi. Vietā teikt: tas, ka biju uz čenelingiem ar Krajonu caur Marinu Shults, man, manā attīstībā un patiesās Gaismas atmiņā 
deva ļoti un ļoti daudz. Lieta tā, ka nokļūstot šeit, es tūliņ ar Sirdi un Dvēseli pieņēmu visu harmonisko Gaismu, kas šeit 
šļācas no visurienes, un tas man jau bija pazīstams un saprotams - čenelingos bija tās pašas sajūtas. 
Mīļā, es priecājos, ka jūs ar dēlu nekritāt sērās, man to nevajag! Es - dzīvs, un jūs - dzīvi! Mēs kopā, tikai, kā tu saki - es 
tālā komandējumā (bet varbūt tā tu, komandējumā?), no kurienes sakari tikai telepātiski-garīgi. 
Es biju laimīgs ar tevi, mana mīļotā! Es laimīgs arī tagad, mēs taču ar tevi vienoti, mana mīlestība mūžīga. 
19-01-2013. 
Sveicināta, mīļotā! Tu jautā par pasaules iedzīvotājiem, kur es tagad atrodos. Šeit daudz brīnišķīgu cilvēku - jā, es tā saku. 
Mēs taču šeit ne kaut kādi amorfi, bet normāli cilvēki ar ķermeņiem, apģērbu, jūtām, domām. Tikai jūtas un domas kardināli 
atšķiras no blīvās pasaules, tu taču to zini. Nav šeit baiļu, naida, aizvainojumu - tikai mīlestība un labsirdība, un domas - 
atbilstošas. 
Saņemies šodien ūdentiņu, šodien tas ļoti lietderīgs. 
- Tev parādījās jauni vārdi leksikā? 
- Jā, šeit tā runā, un man patīk. 
Es ar tevi vienmēr, jautā - un es atbildēšu uz visiem taviem zemes jautājumiem, lai atvieglotu būt bez manis. 
06-02-2013. 
Tevi interesē, kur es dzīvoju, ko daru. Ja tik tu zinātu šos skaistumus! Es dzīvoju Mīlestības telpā - kas tas? Stādies priekšā 
Sauli, laukus, pilnus ar visneparastākajām puķēm un smaržām, ezeri un strautiņi ar vistīrāko, caurpīdīgo ūdeni. Iedomājies 
putnu dažādību, ar neiedomājami skaistu spalvojumu un viņu ne zemes dziedāšanu! Bet taureņi, sienāži - lūk, kur acis 
priecājas par krāsu bagātīgu spilgtumu un to gaisīgumu! Rasa rītos uz samtainās zāles, pa kuru es staigāju basām kājām 
(man ir ķermenis, taču, protams, nedaudz citāds, atšķirīgs no jūsējā pēc blīvuma un smaguma) un atceros rasu tur, pie 
mums. Es tomēr neatvienoju savas jūtas un atmiņas no Zemes, kur es nodzīvoju laimīgu dzīvi. Un šeit, šajā Gaismas telpā, 
mani iemācīja būvēt ar domu. Es uzbūvēju māju dzīvošanai, un es to visu laiku pārbūvēju. Es kā bērns ar šo procesu 
aizraujos: iegribējās un mājai caurspīdīgs jumts-kupols, un guļu, atpūšos, skatos uz mākoņiem vai zvaigznēm. Bet kādas 
zvaigznes šeit! Neparasta starojuma un daudzkrāsainas savā mirdzumā. Lūk, tu paskaties un ieraudzīsi brīnišķīgas 4-
dimensiju Zemes debesis, bet mēs taču satuvināmies. Piecdimensiju Zemes debesis "cauraug" {прорастает ?} 
četrdimensiju Zemes debesīs. Tādēļ var redzēt dažus efektus, bet debess un mākoņu krāsas, un Saule mainās: viņi daudz 
spilgtāki un tanī pat laikā, daudz maigāki. Un gribas ieelpot šīs debesis dziļi savā Sirdī, ieņemt plaušās debesu smaržu!  
10-03-2013. 
... Polipasaules struktūra. Polipasaule mums būs vajadzīga visos darbos. Caur Polipasauli iet 4-ās un 5-ās dimesnijas 
enerģiju sakari. Kad Polipasaule automātiski aktivizējas Sirdī - pie domām par viņu, viņas struktūras priekštatiem, notiek 
enerģētisks izsaukums no 4-ās dimensijas uz 5-to. Un mēs sākam strādāt, sazināties ar jums. Tā ka Polipasaule - tas vēl 
savdabīgs telegrāfs. Lūk, ko gribu vēl teikt: priekš tiem, kuri apguva un aktivizēja Sirdī Polipasauli, tiks piedāvāts darbs arī 
citos virzienos (ne tikai Dvēseļu pavadīšana) - tās būs speciālas smalkā plāna prakses, kuras dos jūsu Augstākie "Es". 
Nākošie soļi - priekš tiem, kuri disciplinēja savas domas: tiks dotas pirmās metodikas un principi dzīves uzcelšanai šeit, 
izmantojot Polipasaules enerģijas. Un vēl: jūs apgūsiet ceļošanu pie mums, un, lūk, tur tad mēs arī tiksimies. Kad būs 
uzbūvēts un nogulsnēts magnētiski-enerģētiskais pārvietošanās kanāls "4-5-4", tad arī mēs varēsim būt un satikties ar jums 
Polipasaules telpā, bet tas, patiesībā, būs jau jūsu jaunās zemes realitātes pasaulē. Es kļuvu ļoti gudrs, vai ne? (smaids). 
26-10-2013. 
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... Es šeit ar daudz ko nodarbojos: gan enerģētiķis, gan gaismas telpu dizainers. (Kas tas?) To grūti paskaidrot: nu, 
apspēlēju telpas, dažādiem gaismas izstarotājiem, priekš noteiktiem mērķiem: piemēram, priekš cilvēku reabilitācijas no 
jauna ieradušos mūsu pasaulē, nepieciešams savs Gaismas energofrekvenču komplekts, viņa intensitātes un noteikta viļņu 
garuma; priekš apmācības nepieciešams cits sastāvdaļu komplekts. Nu, lūk, ar to tad arī es nodarbojos - ar lielu prieku un 
interesi. 
 
08-03-2014. 
MĪĻOTĀM SIEVIETĒM! 
Sveicinātas, mīļās 4-ās dimensijas sievietes! 
Saules Gaismas plūsmās, puķu smaržās, Mīlestības blāzmojumos, līstošos no mums, 5-dimensijas vīrišķās Sākotnes, esiet 
vienmēr brīnišķīgas un maigas, esiet mūsu Lepnums, esiet Svētība! 
Lai smaids staro acīs, 
Lai Prieks grumbiņas izgludina, 
Lai Debesu Ziedu krāšņums 
Kļūst jūsu Sirdīm Labsirdība! 
Priecīgus Kosmiskās Sievišķās Sākotnes Svētkus! Priecīgus Pavasara un Atjaunošanās Svētkus! Priecīgus Dzīvības 
Svētkus Mīlestības Enerģijās! 
Jūsu paziņa Arguss 
 
06-07-2014. 
Mīlestība mana - Mūžības Dzirkstele! Viņa deg ar spožu Liesmu Bezgalībā! Šeit joko: "Skaties, lai šī Dzirkstele nepārvērš 
tavu "Es" Ugunīgā Mīlestības stabā!" ... Es laimīgs ar šo Mīlestību, un Spēku, un mana jaunrades varenība aug no dienas 
dienā. Ne velti saka: "Mīlestība rada Pasauli!" Tā arī ir! Mīlestības Vārdā viss īstenojas, visu visbrīnišķīgāko rada ar 
Mīlestību Sirdī dzīvojošu. Es tagad saprotu šīs Mīlestības Sākotni uz Zemes un saprotu, kā pastiprinās šīs jūtas šeit, 5-jā 
dimensijā. Es tagad dzīvoju apakšlīmenī 5,4. Un man šeit ļoti patīk. Es strādāju un kontaktējos ar puišiem no Reabilitācijas 
Centra. Daudzi no viņiem man kļuva tuvi draugi. Zini: atvērās man interesnta patiesība: Draudzība ir liela Mīlestības 
izpausme uz visiem ar kuriem saskaries. Draudzība - tas taču Siržu pievilkšanas diedziņš vienam pie otra. Bet Sirds - tā 
taču Mīlestības Avots, bet Mīlestības Avots - Viņš, mūsu Debesu Tēvs. Un sanāk, ka mēs visi nesam savos "Es" Dieva 
izpausmi - Viņa Mīlestību! Jā, es kļuvu filozofs kaut kādā mērā. Man arī agrāk patika domāt un es ar Sirdi sajutu notikumus, 
kuri notiks. Bet tad taču manī runāja Dieva Mīlestības Graudiņš. 
Es ar Sirdi pateicīgs visiem cilvēkiem, ar kuriem mani liktens iepazīstināja uz 4-dimensiju Zemes, pateicīgs visiem 
cilvēkiem, ar kuriem es tagad dzīvoju un strādāju, bet strādāju es ar lielu Laimi un Prieku. 
Ar Mīlestību, Arguss. 
 
16-07-2014. 
Dimensiju tuvošanās, 4-ās un 5-ās saaugšana notiek ik minūti. Ja tu palūkosies uz gaisu uzmanīgi, plaši atverot acis, tad 
redzēsi jau 5-ās dimensijas dzīvi, un tie - Uguns Elementāļi. Jā, jā, šīs dzirkstelītes gaisā, kas drūzmējas, pārvietojas, šķiet, 
it kā haotiski, ir jau redzamā Uguns stihija, tā viņa izpaužas 5-jā dimensijā. Šīs stihijas iedzīvotāji - ugunīgie Elementāļi - 
iznēsā Radīšanas Uguni pa visiem Zemes līmeņiem, pa visiem Esamības Plāniem. Viņi jebkuros laika apstākļos redzami, 
pievērsiet viņiem uzmanību un mijiedarbojaties ar viņiem. Šī jautra Ugunīga tautiņa, ļoti gaida kopējo jaunradi ar jums. 
- Kā viņus uzrunāt, kā uzaicināt darbā? 
Tas taču ļoti vienkārši. Sakiet: 
- Dārgie Uguns Stihijas Elementāļi! Sveicinām jūs! Aicinām jūs kopīgai jaunradei par labu mūsu zemei. 
Kad strādājiet ar Ugunīm, mīļi sauciet viņus. Var arī vienkārši, redzot viņus, sasveicināties un sūtīt savas Sirds Mīlestību un 
Uguni viņu mazajām Ugunīgajām Sirsniņām. 
21-09-2014. 
Prieks - tas Mīlestības priekštecis! Sirds priecājas un visu apkārt mīl! Cik brīnišķīga Pasaule savā daudzveidībā! Priecājies 
par jebkuru viņas izpausmi, un maiga Mīlestība piepildīs visu, kur acis pieskarsies. Zini, liela gudrība izpausta Priekā. Kad 
cilvēks priecājas, izzūd negatīvas domas, aiziet aizvainojumi, dusmas - aiziet dualitātes enerģijas. Prieks attīra un dziedina. 
Bet smaids - tā fiziskā Prieka enerģijas izpausme telpā. Cilvēka iekšienē - mikrokosmosā, Prieks liek dziedāt un vibrēt uz 
augstām frekvencēm katru šūniņu, bet tas ved uz visa organisma vibrāciju paaugstināšanu, tuvina novēlētam mērķim: 
dzīvot Harmonijā un Gaismā. Nebrīnaties, ka es runāju par tādām tēmām. Visas zināšanas ieliktas katrā un tās iznāk 
virspusē pēc pirmā pieprasījuma. 
Es Esmu Arguss, 5-ās dimensijas iedzīvotājs. 
 
03-02-2015. 
ARGUSS caur Tamāru Knusli 
Materiāls dots priekš Sen-Žermena "Veseluma Iemantošanas" Skolas 
Dārgie draugi, brīnišķīgu enerģiju Saulainā virpulī. ES ESMU ARGUSS, es - daudzu enerģiju zinātājs, jo ar prieku turpinu 
iemīļotu lietu, ar kuru nodarbojos dzīves laikā jūsu pasaulē. Man tā gribas teikt: "Mūsu pasaulē". Bet patiesībā, tā arī ir. Mēs 
taču jau tik tuvu viens pie otra, ka bieži sajūtam arī jūsu dimensijas elpu. Taču pietiek filozofijas. Esmu bezgalīgi laimīgs  par 
to, ka man uzticēja strādāt ar jums Sen-Žermena Skolā "Veseluma Iemantošana". Kādi jūs laimes luteklīši: jau tagad 
saņemiet to pieredzi, zināšanas, iemaņas, kādas nepieciešamas šeit priekš dzīves. Man nācās apgūt daudz ko no tā, ko 
iemantojat jūs jau šeit, nodarbībās. Kaut arī tas neaizņēma daudz laika, pat pēc zemes, vēl lineārā laika skaitīšanas, taču 
bija žēl pat šī laika, kaut šeit tas cits: principā - viss tagad. 
Veselums - cik daudz dzīves fāzes dažādos līmeņos tā ieņem savā enerģiju kopībā. Kādas dažādas, pēc savas nozīmes, 
enerģijas apgaro katru fāzi. Es runāju par daudzdimensionālā cilvēka struktūru, kurā katra enerģija ir dzīva būtība. Un es 
par to runāju jau apzināti, saprotot šo daudzdimensionalitāti, jau izmantojot šī stāvokļa - daudzdimensionalitātes 
priekšrocības. Un šodien es gribu izdalīt vienu no galvenākajām Veseluma enerģijām - Mīlestības Enerģiju. Beznosacījumu 
Mīlestība - Mīlestība bez jebkādiem nosacījumiem. Mīlestība, vienkārši aiz laimes par klātesamību šajā dzīvē, Mīlestība uz 
pašu dzīvi/dzīvību visās tās izpausmēs! 
Dzīvo sirdī brīnišķīga dziesma, kur ir tādi vārdi: "Mīlestība negaidīti ierodas, kad to vismazāk gaidi...". Bet tā taču - Radītāja 
Velte cilvēkiem! Mīlestības enerģija savieno sirdis - un, lūk,viņas, Beznosacījumu Mīlestības uzliesmojums, kad vienkārši 
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mīli pie viena to, ka cita Sirds dzīvo šinī pasaulē. 4-jā dimensijā Mīlestībai ir dažāda nokrāsa, ir jūtu asums, un tas brīnišķīgi! 
Tādēļ, ka iemīlēt visu un visus var tikai tad, kad atnāca Mīlestības pieredze dažādos krāsu salikumos, dažādu nokrāsu. Arī 
uz Zemes ir brīnišķīgs Mīlestības Spēks, kas rada dzīvi/dzīvību, apstiprina/nostiprina pasauli un modina LIDOJUMIEM! Arī 
vīrieša un sievietes siržu Mīlestība var ziedēt kā tīra Roze brīnišķīgi/skaisti. Var šī Mīlestības Roze ziedēt bezgalīgi, 
nenovīstot mūžībā. Tāda Mīlestība dzīvo manā Sirdī un cita Sirds, ar kuru mana Sirds Vienota, zina to. 
Mīlestība - Ugunīga Enerģija, Dzīvība mūžības Enerģija! 
Brīnišķīgas tās Mīlestības jūtas. Jūtas - tādēļ, ka tā Sirds enerģija un tikai Sirds spējīga izstarot šo enerģiju. Mīlestības 
Enerģija iededzina zvaigznes, un gribas aplaimot visu pasauli! Gribas, lai visi smaidītu, tādēļ, ka ir mīļotas acis. Gribas, lai 
Sirds dziedātu, klausoties mīļotās balsi! Tādus brīnišķīgus mirkļus rada Mīlestība! Baudiet tos! Dzīvojiet Mīlestībā un Priekā, 
lai attiecību harmonija dzemdē Mīlestības Dziesmu! 
Mīlestība uz saviem mīļajiem, palikušiem dzīvot un radīt 4-jā dimensijā, turpina dzīvot nostieptas skanošas stīgas stāvoklī. 
Un tāda Mīlestība atnes sajūsmu! Mīlošas Sirdis ar Zeltītu Diedziņu Radītāja sasietas. Un es par to laimīgs! Lūk, tāda mana 
Himna Mīlestībai! 
Jūsu Arguss, ar vissiltākajiem apskāvieniem. 
 
08-03-2015. 
Priecīgus Maiguma un Tīrības Svētkus, Priecīgas Sievišķās Enerģijas! 
Mīļās, mīļotās sievietes! Jūs savu Gaismu un Mīlestību dāvājiet vienmēr, visiem un visam! Un mās, vīrieši, izrādās, 
nevaram dzīvot bez jūsu Maiguma un jūsu Siltuma. 
Pasaulsēkas Sievišķā Sākotne... Bez Viņas nekas nevarētu tikt radīts Pasaulē! Dzīvojot šeit, 5-jā dimensijā, es to apzinājos 
tik skaidri! Man atklājās visa SIEVIETES Varenība! 
Jūs - dzīvību devošas! 
Jūs - dzīvību lolojošas un sargājošas! 
Jūs - Dvēseles un Sirds skaistums, un nesvarīgi, kādos ķermeņos dzīvo jūsu Skaistums! 
Jūs - pavasara dzīvības maigs pirmais asniņš! 
Jūs - plaukstoši ziedi! 
Jūs - putnu dziesmas un mūzikas skaņas! 
Jūs - esat viss un visā, mūsu mīļotās Sievietes! 
Jūs dodiet mums iespējas izpaust savu "Es" no vislabākās puses! 
Jūs ar visu savu taktu paceliet mūs uz Zinātnes un jaunrades augstumiem! 
Jūs paceļat mūs uz Zvaigznēm! 
Mēs, vīrieši, dāvājam jums savu Mīlestību! 
Mēs - Viens Otram mūžīgs Maigums un Atmiņa! 
Priecīgus Svētkus jums, Pasaules Mātes dāgie Stariņi! 
Visskaistākie ziedi un Saulainie Smaidi jums, mīļotās! 
Ar Mīlestību pie Jums, mīļās Draudzens, Jums uzticamais Arguss. 
 
24-03-2015. 
Apsveikums no 5-ās dimensijas Gaismas Spēku Hierarhijas Dienā. 
Runā Arguss, palīgs, Sen-Žermena Skolā "Veseluma Iemantošana", Rīgā: 
"Mīļie Audzinātāji, manas uzticamās Sirds mīļotie un cienītie, manas Dzīvības Skolotāji! Es pateicos Jums cilvēku vārdā, 
pārgājušu Mīlestības un Harmonijas augstu enerģiju Pasaulē, caur Augšupcelšanu. Pateicos Jums no sava "Es". Jūsu 
Mīlestības apvīts un apgaismots, es atnācu 5-ās dimensijas Pasaulē, apejot starpetapus, apejot sagatavošanas procesus. 
Pateicoties Jums, ne minūti (vēl lineārā laika) netika zaudēts apziņā un "Dvēseles pazaudēts". Pateicoties Jums, dārgie 
Dzīves/Dzīvības Gaišumiņi, Zināšanu Gaismiņas, es iemantoju Harmoniju un izzināju savas Mīlestības Spēka Varenumu, 
savas jaunrades Domas Spēku! Šeit e sadarbojos ar daudziem no Jums dažādos Projektos un esmu bezgalīgi laimīgs, ka 
biju gatavs šādai sadarbībai, biju sagatvots tikties ar Jums jau dzīves laikā 4-jā dimensijā, kur palika man tuvi cilvēki. 
Pateicos un neizmērojami priecājos par mūsu vienotību - Vienotību Radītāja Sirdī. Jūsu Dzīvība/Dzīve ir spožākā UGUNS! 
Un tā deg mūžīgi, aizdedzot arvien jaunas dzīvības Ugunis apkārt! 
PATEICOS! Es Esmu Arguss". 
 
08-04-2015. 
ARGUSS - žurnāla lasītājiem. 
Sveicināti Gaismā, dārgie Garīgā Žurnāla lasītāji. Es Esmu ARGUSS - cilvēks, pārgājis no 4-ās dimensijas 5-jā. Es pārgāju, 
kā jau jūs lasījāt, bez fiziskā apvalka. Pāriešana priekš manis bija kā ceļojums, pie tam, visai neparasts. Es sapratu, ka 
aizeju un nemaz nenobijos. Es jau daudz zināju par pāreju, biju tam gatavs. Kad tas moments pienāca, man pēkšņi kļuva 
neparasti viegli, un es izrādījos esam maigi gaišzilā sfērā - kā kādā kapsulā. Kādēļ tieši tādas krāsas? Man pēc tam 
paskaidroja, ka šīs krāsas frekvencēs man bija visharmoniskāk - droši vien, tādēļ, ka tā mana mīļākā krāsa. Es izbrīnījos, 
taču baiļu nebija. Es izjutu tādu Mīlestību! Un, pēkšņi, es sapratu, ka manu sfēru un mani viņā, tur kādas Rokas, pie tam, ne 
Roku pāris, bet vairāk. No tām gāja neiedomājami žilbinošs Mirdzums. Tad sākās ātra kustība - un es izrādījos esam 
Reabilitācijas Centrā. Sfēra it kā izkusa un es ieraudzīju apkārt smaidošus cilvēkus. Dažus es pazinu: pazinu Oļegu Dālu, 
pazinu dažus Skolotājus. Dzīves laikā es redzēju Skolotāju attēlus, lasīju viņu vēstījumus. Gaismas darbos, kopā ar manu 
mīļoto, mēs viņus bieži piesaucām. Zinu: manai sievai teica, ka es pārgāju Augšupcelšanas procesā. Un tas taisnība! Man 
palīdzēja - šīs mirdzošās, Mīlestībā sildošās Rokas, bija Skolotāju Rokas. Mana pierašana pie 5-ās dimensijas, veselības 
reabilitācija, aizņēma nedaudz laika. Man teica, ka tas kļuva iespējams, pateicoties manai garīgajai sagatavotībai. 
Dārgie lasītāji! Es apstiprinu, kā Pārejas procesu izjutušais savā pieredzē, ka dzīvei šajā dimensijā vajag gatavoties, esot 
vēl 4-jā dimensijā. Es šeit daudz ko iemācījos un tagad, protams, mācos. Nožēloju to, ka varēju daudz dziļāk izzināt 
piedāvātās zināšanas 4-ās dimensijas Saules pasaulē. 
Vēl, lūk, ko varu teikt: Visiem tagad pārejošiem sniedz kolosālu atbalstu un palīdzību. Ne visi iet uz šo pasauli caur 
Augšupcelšanu, taču, neatkarīgi no Pārejas ceļa, visiem, bez izņēmuma, vienkārši garantēta mīlošu Siržu palīdzība. Ziniet, 
kas pats galvenais? Galvenais - zināt to, ka šeit - Pasaule dzīva un brīnišķīga, Mīlestības piepildīta un ar grandiozām 
attīstības iespējām. Šeit - Svētlaime! Šeit nav nekādu negatīvu emociju. Es sajūsminos par šo pasauli, taču, puiši/cilvēki, 
nesteidzaties atstāt savu pasauli - neticami brīnišķīgu jūtu pasauli, pasauli ar burvīgu dabas aromātu, ar jūras viļņu bangām 
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un vējiņa čukstiem, nesošiem Mīlestību visam uz zemes esošajam. Mīlot savu pasauli, mēs varam to pilnveidot, tuvinot 
pilnīgākai dzīvei uz jauniem, daudz augstākiem Zemes plāniem. Jums tik daudz lietu/darbu, interesantu un neticamu!  
Un vēl: katrs, kurš to ļoti grib, var sazināties ar saviem aizgājušajiem tuviniekiem. Tagad šis fakts reāls, par cik mūsu 
pasaules satuvojas. Mums vajadzīga tikai jūsu vēlēšanās garīgi tikties, un mēs atsauksimies. Tikai vajag to ļoti gribēt - un 
jūs mūs izdzirdēsiet! 
Lūk, īsumā, ko es gribēju jums teikt. 
Visu to visgaišāko vēlu jums! 
ARGUSS, 5-ās dimensijas iedzīvotājs. 
 
 

3. ROZA LUKSENBURGA. PROFESIJAS PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ 
 

Roza Luksenburga 

caur Liliju Timofejevu, Krievija 

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 7(25) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 04.06.2016.  

 

"Tie, kuri nekustas, nepamana savas važas". Roza Luksenburga. 

"Bez darba dzīvot - tikai slinkumu lāpīt", "Darbam laiks - jokam stunda". (Krievu tautas sakāmvārdi). 

"Darbā arī saprāts rodas" (Tadžiku sakāmvārds). 

"Darbs pa prātam, par sauli spožāks" (Udmurtijas sakāmvārds). 

* * * 

LILIJA TIMOFEJEVA: 

Ne velti mirlzīgs skaits sakāmvārdu veltīti darbam. Visas tautas ar cieņu izturējās un izturas pret darbu. Tādēļ daudzus 

Žurnāla "Mirovoi čenneling" lasītājus satrauc jautājums: "Ar ko nodarbojas piektajā dimensijā, kurp pāries vairākums no 

mums? Ko mēs tur darīsim?" 

Lai saņemtu atbildes uz šiem jautājumiem, Žurnāla Garīgie kuratori man uzticēja sagatavot interviju-čenelingu ar 

pazīstamu revolucionāri Rozu Luksenburgu. Es sapratu: Žurnāla Kuratoru izvēle ne nejauša un ar lielu interesi ķēros pie 

darba. Nedaudz palasīju par šo brīnišķīgo sievieti, par kuru zināju no skolas vēstures stundām. Kad griezos pie Rozas ar 

lūgumu iznākt uz kontaktu, tas notika, praktiski, vienā mirklī. Pie kontaktiem ar citu dimensiju iedzīvotājiem, es gandrīz 

vienmēr, ar iekšējo redzi, redzu katru no viņiem. Arī Roza Lusenburga negadījās izņēmums. Es ieraudzīju sievieti... Nē, 

drīzāk, dāmu izskatošos gandrīz tāpat kā mācību grāmatu lappusēs. Daudz smalkāku pasauļu iedzīvotāji, ļoti bieži tā 

rīkojas - parādās tēlā, maksimāli mums pazīstamā un pierastā. Lūk, arī Roza bija garā kleitā, cepurītē. Tādus tērpus 

nēsāja viņas iemiesojuma laikā. Vienīgais, kas viešņu atšķīra no attēliem - tā jaunība. Jā, manā priekšā parādījusies Roza 

bija daudz jaunāka, kā pagājušā gadsimta fotogrāfijās. Taču ne pazīstamās revolucionāres ārējais izskats mani pārsteidza. 

Bet enerģētika. Enerģija, piepildoša apkārtējo telpu, bija ļoti spēcīga. Tā personificēja ar neticamu spēku. Tas izraisīja 

sajūsmu un cieņu. Nevarēju nociesties parunāt ar šo brīnišķīgo sievieti, un es sāku sarunu. 

= Sveicināta, Roza, jūsu pēdējais iemiesojums bija veltīts revolucionārai kustībai. Jūs ar to sākāt nodarboties 

būdama vēl ģimnāziste un, pēc būtības, kļuvāt profesionāla revolucionāre. Kā Jūs tagad izturaties pret revolūciju? 

Kas tā revolūcija ir principā? Cik tā ir vietā priekš sabiedriskās attīstības? Mēs gribam dzirdēt cilvēka vērtējumu, 

kurš tagad apveltīts LIElām vestures zināšanām un var aplūkot pagājušā gadsimta vēsturiskos notikumus no 

augstākās pasaules iedzīvotāja pozīcijas. 

- Sveicināta, Lilija. Sveicinu visus Žurnāla "Mirovoi Čenneling" lasītājus. Tiešām, mans pēdējais iemiesojums bija veltīts 

revolucionārai kustībai. Es uz to apzināti gāju un, neskatoties uz grūtībām un atņemšanu, izpildīju savu misiju līdz galam. 

Ar ko ļoti lepojos. Es arī tagad, attiecībā uz revolūciju, izturos ar cieņu. Zinu, zinu, daudziem no jums, tas sāka asociēties 

ar vardarbību, asinīm, kara darbībām. Bet, kas tad ir īstenībā - revolūcija? Ieskaties jūsu skaidrojošās vārdnīcās! Tur teikts: 

"Revolūcija (no vēlīnlat. revolution - pagrieziens, apgrieziens, pārvērtība, pievēršana/atgriešana) - radikāla, saknē, dziļi, 

kvalitatīva izmaiņa, lēciens sabiedrības, dabas attīstībā vai izzināšana, savīta/saistīta ar atklātu izrāvienu uz iepriekšējo 

stāvokli" Un mans vērtējums no augstākās pasaules iemītnieka pozīcijas - pati revolūcija satricinoša un nepieciešama 

parādība. Es nedomāju to revolūciju, kas notika pie jums 1917. gadā un bija asiņaina. Tieši tādas revolūcijas būt nedrīkst! 

Taču revolūcija Krievijā, pagājušā gadsimta sākumā un boļševiku partijas uzvara, bija nepieciešama priekš viena no 

Dualitātes Eksperimenta etapu noslēgšanas un priekš Lielā planetārā Eksperimenta rezultātiem kopumā. Ļoti liela likme 

bija Gaimas Ģimenes likta tieši uz Krieviju. Jums bija maksimāli, vairāk kā daudzām citām valstīm jāiegremdējas dualitātē, 

lai pēc tam izdarītu, ļoti jaudīgu, ļoti spēcīgu izrāvienu Gaismā. Kas, patiesību sakot, tagad arī notiek. To, kas tagad 

vērojams ceturtajā dimensijā, arī var nosaukt par revolūciju. Tādēļ, ka uz šo doto brīdi, notiek tieši dziļas, kvalitatīvas 

izmaiņas, sabiedrības izrāviens attīstībā, GARĪGI AUGSTAS sabiedrības attīstībā. Taču garīgā revolūcija balstīta ne uz 

konfliktiem, ne uz kara darbībām, bet uz Beznosacījumu Mīlestību. Un jūs, Gaismas Darbiniekus, un visus, kuri ved tautu 

aiz sevis, kuri "modina" pamata/galveno masu, arī var saukt par revolucionāriem. Gaismas revolucionāri, Patiesa Gara un 

Beznosacījumu Mīlestības! 

= Jūsu prognoze Krievijai pēc 1917. gada revolūcijas izrādījās pareiza. "Ar brīvas politiskās dzīves apspiešanu 

visā valstī, dzīve arī Padomēs neizbēgani arvien vairāk un vairāk pamirst. Bez brīvām vēlēšanām, bez 

neierobežotas preses un sapulču brīvības, bez brīvas viedokļu cīņas, dzīve pamirst visās sabiedriskās iestādēs, 
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kļūst tikai dzīves līdzība, pie kā tikai birokrātija paliek darbojošies elements..." Tie jūsu vārdi, kas bija nodrukāti 

vairāk kā simts gadus atpakaļ. Kādus vārdus jūs tagad varat adresēt 21-mā gadsimta Krievijai? 

- Viss izmainījās! Tagad pamirusī dzīve atdzīvojas, piepildās ar spēku! Un tas atkarīgs pat ne no iekārtas. Jā, jūs aizgājāt 

no birokrātiskā sociālisma. Tas, kas tagad atnāk jūsu valstī, droši vien, vispār neatbilst nekādam politiskās kārtības 

apzīmējumam (smaida). Un krievu tautai dzīvot, atkal nevienkārši. Taču, mīļie mani!!! Laiks izmainījās! Izmainījās paši 

cilvēki! Izmainījās planēta. Telpa, enerģijas apkārt, arī mainās. Krievija mostas pēc daudzgadsimtīgas snaudas/gulēšanas, 

atdzīvojas, uzplaukst, kā pavasara lapiņa, uzņem spēku un pavisam drīz pārsteigs visus ar savu skaistumu. Krievijas 

uzdevums 21-jā gadsimtā - pamosties, mācīties mīlēt! Priekš jums, krieviem, tas nav sarežģīti, jūsos prasme mīlēt, 

neticama labsirdība, gatavība atdot visu mīlestības dēļ, ielikta gēnu līmenī. Pienāca laiks pašiem radīt jaunu realitāti. Jūs, 

piekrituši piedalīties Lielajā Eksperimentā, izgājāt nevieglu, sarežģītu iemiesojumu ceļu, iemantojāt nepārvērtējamu 

pieredzi. Dārgie Gaismas Darbinieki! Aiz jums iet ne tikai cilvēce, bet arī citas pasaules. Modiniet citus, īstenojiet savu 

radošo garīgo revolūciju, tiecaties uz gaismu. Jo vairāk tautu pievienosies, jo ātrāk sāksies vēlamais rezultāts! 

= Roza! Dzīves laikā, 20-tā gadsimata sākumā, jūs ne mazumu laika veltījāt imperiālisma izzināšanai. Vai tas tagad 

izmainījās? Ko dod mūsdienīgai cilvēcei? 

- Bet kas tas ir imperiālisms? Tā vara, kundzība! Par nožēlošanu, četrdimensionalitātē tā plaukst. Un ļoti spēcīgi bremzē 

evolūciju. Taču tas izmainīsies pēc Gara Uzvaras. Tādēļ, ka tie, kurus vada mīlestība un Dievišķā būtība, bet ne ego, vara, 

kundzība, kapitāls, nevar interesēt, nevar būt vara un nauda pirmie prioritāšu sarakstā! Tiklīdz cetrutās dimensijas cilvēku 

vairākums atgriezīsies pie savas Dievišķās būtības, imperiālisms vienkārši izzudīs, beigs savu eksistēšanu. Tam nav 

nākotnes. Kā, vispār, kapitālistiskajai sistēmai. Kapitālisms - pagaidu sabiedriski ekonomiska iekārta augšupejošās 

cilvēces attīstībā. 

= Ar jauniem darbības veidiem saistīta arī jaunu profesiju eksistēšana. Mums pastāstīja, ka Jūs esat viena no liela 

sabiedriskā centra vadītājām, kas palīdz cilvēkiem iemantot jaunas profesijas. Kādi profesiju veidi pieprasītākie, 

bet kādas profesijas, mūsu pasaulē eksistējošas, vispār nevajadzīgas? 

- Kad es īstenoju pāreju un izgāju adaptāciju Reabilitācijas Centrā, piektajā dimensijā, radās jautājums, ar ko man 

nodarboties. Pēdējā iemiesojumā es biju revolucionāre un, laikam, vairāk neko nemācēju (smaida). Lūk, tad arī es izlēmu 

palīdzēt jaunatnākušajiem viņu nākotnes specialitātes noteikšanā, profesijas izvēlē. Jo taču daudzi, tā kā arī es, nevarēja 

uzreiz apzināties, kas viņiem vajadzīgs, ar ko viņi grib nodarboties. Turklāt, daudzas pieprasītas profesijas iepriekšējā 

iemiesojumā, mūsu pasaulē nekādi nav pieprasītas. Un tādu profesiju ļoti daudz! 

= Bet vai var sīkāk? 

- Sīkāk par visām profesijām neizstāstīt, tāda informācija varētu ietilpināties, vienīgi galaktiskajā bibliotekā, bet Žurnāla 

apjoms mazs (smaida). Taču par kaut ko tagad pastāstīšu. Jā, daudzas profesijas, vajadzīgas ceturtajā dimensijā, 

vienkārši neeksistē piektajā. Pirmkārt, tas attiecas uz pārtikas rūpniecību. Pie mums - prāniskā ēdināšana, kādi jau spēj 

pilnībā baroties ar gaismas barību. Kādi pagaidām lieto enerģijas, ietērptas dažādās formās. taču, kā tu saproti, tādas 

profesijas, kā mednieks, zvejnieks, lopkopis, agronoms, pie mums nav un būt nevar. Sastopami pavāri (meistari 

enerģētisko ēdienu sagatavošanā), apkalpotāji, līdzīgi jūsu oficiantiem, bārmeņiem. Mums nav kasieru, finansistu, juristu 

un advokātu. Par cik piektajā dimensijā ļoti saudzīga attieksme uz zemi, tad mums praktiski nav resursus-iegūstošu 

organizāciju. Ogļrači, mežizcirtēji, naftasieguvēji, zeltameklētāji, arī nevajadzīgi. Mēs izmantojam dabas materiālus, ne tikai 

tos, ko māmuļa Gaija jau labprātīgi atdeva, padalījās ar mums (smaida). Radniecīgas līdzīgas specalitātes pie mums var 

atrast vadītāji, inženieri, programmisti, ārsti, bibliotekāri, audzinātāji, psihologi... 

= Roza, Jūs tagad dzīvojiet piektajā dimensijā, kas ir viena no iesākuma piecdimesiju pasaulēm. Dzīve daudzējādi 

līdzīga mūsu pasaulei. Taču, protams, ir arī atšķirības. Parādās pilnīgi citi darbības veidi. Kādi darbības veidi ir 

jūsu piektajā dimensijā, kadu nebija un nevarēja būt mūsu pasaulē? 

- Protams taču, mūsu dimensijā ir klātesoši darbības veidi, kādi nekad nebija četrdimensionalitātē. Un dažas profesijas 

priekš jums šķitīs neparastas... 

= Vai varat pastāstīt kaut par dažām? Visinteresantākajām? 

- Nu, par visām interesantākajām, droši vien, nevarēšu. Nav vēl jums apzināšanās un saprašanas par daudzām lietām, 

pārāk vienkāršas un lineāras, pagaidām, jūsu domas, uztvere četrdimensionalitātē. Par dažām interesantām profesijām 

pastāstīšu. Piemēram, energia comforto (energokomfortists). 

= Interesnati. Un ko dara tāds speciālists? 

- Paskaidroju. Daudz augstākās, smalkās pasaulēs, visām būtnēm vibrācijas atrodas apmēram vienā līmenī. Bet viņu 

gaismas ķermeņi, apmēram viena blīvuma. Taču mūsu piektās dimensijas pasaule - sevišķa. Viņā atnāk cilvēki ne tikai ar 

dažādu garīgās attīstības līmeni, bet arī ar dažādu vibrāciju līmeni, ar dažāda blīvuma ķermeņiem. Kad cilvēks viens, tas 

nesagādā sevišķas neērtības. Taču, kad rodas ģimene no diviem cilvēkiem vai vairāk (jā, jā, mums eksistē ģimenes pēc 

interesēm), tad tādi faktori, kā dažāds ķermeņu blīvums un dažāds vibrāciju līmenis, izraisa nelīdzsvarotību attiecībās, pat 

dzīves veidā. Un ne tikai ģimenē. Dažādība traucē arī darba attiecībās un pie gaismas darba. Lūk, tad arī nāk palīgā 

energokomfortists, palīdzošs nolīdzināt visus šos "asos stūrus" vibratīvajā nesakritībā un izdarīt tuvu cilvēku eksistēšanu 

patīkamu un komfortablu. Ne mazāk pieprasīta arī profesija darbā ar garīgiem instrumentiem. Protams, iemācīties strādāt 

ar tādiem instrumentiem var katrs un patstāvīgi, taču priekš apgūšanas procesa paātrināšanas, cilvēkam visvajadzīgāko 

garīgo instrumentu izvēles (bet to -neiedomājama izvēle!), nepieciešama palīdzība, jo taču, no jauna atnākušie tiecas 

saņemt zināšanas pēc iespējas ātrāk. Taču tālu, vēl ne visiem ir spējas pieslēgties Visuma Apziņai, tādēļ pedagogi, līdzīga 

darba virzienā, vienkārši pārslodzē (smaida). Ļoti pieprasīti arī instruktori apmācībai darbā ar enerģijām un tām cilvēka 
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iespējām, kas bija "aizmirstas" ceturtajā dimensijā (ar to domāju telepātiju, teleportāciju, gaišredzību utt.) Vēl viena 

interesanta profesija... Kā to pateikt jūsu valodā... Sapņu redzējumu/sapņu tulks... Sauksim tā. Mums nav diennakts, kā 

jums pierastā izpratnē, pateicoties laika sfēriskumam, savu dienu vispār var kontrolēt (samazināt vai palielināt!). Taču 

priekš komforta, jaunatnācējiem tomēr radīta pierastā diena un nakts. Bet vēl daudzi mīl pagulēt (smaida). Un pagaidām ir 

miega nepieciešamība, kā pēc sevišķa dzīvesdarbības cikla. Un, dabīgi, redz sapņus. Bet taču sapņi - tas nekas cits, kā 

informācija no daudz augstākiem plāniem. Mums, piektajā dimensijā, tāda informācija ne mazāk svarīga, kā jums ceturtajā. 

Taču ne visi to prot pareizi saprast. Toties pie mums katrs iedzīvotājs ar domformu palīdzību, ar vēlēšanās palīdzību, 

skaidri izteiktu nodomu (bet tas daudz ātrāk un ērtāk, kā caur jūsu elektronisko pastu) var pārsūtīt savu sapni speciālam 

darbiniekam, kurš "pārvedīs" informāciju no smalkā plāna "pārtulkos to" un ar domformas palīdzību nodos atpakaļ. Vēl arī 

viena no mūsu dimensijas vissvarīgākajām profesijām, teiksim tā.. jaunu piecdimensiju ķermeņu radītāji (tas - ne viens 

cilvēks, bet vesela komanda, kurā katra darbs mijiedarbīgs). Cilvēku lielākais vairums īsteno pāreju bez fiziskā ķermeņa, 

atstājot to četrdimensijā. Taču mūsu dimensija, kaut arī piecdimensija, tomēr diezgan blīva, arī bez ķermeņa tur dzīvot var, 

bet sarežģīti (smaida enerģija). Un, ja ķermeņa nav, tātad, nepieciešams to radīt! Un tas, tici, Lilija, uzdevums ne no 

vieglajiem! Vispirms, visi grib būt jaunāki un krāšņāki, kā agrāk. Taču pie tā, nezaudēt individualitāti. Daudzi vēlas palikt 

līdzīgi saviem iepriekšējiem ķermeņiem. Priekš jaunā ķermeņa radīšanas nepieciešama ne tikai vesela komanda 

darbinieku, bet arī paša pārgājušā dalība. Vispār, process nevienkāršs un darbietilpīgs. Taču, kad ķermenis gatavs un tā 

iemantotājs apmierināts, tad laimīgi visi, kuri procesā darbojās. Vēl viena specialitāte, par kuru gribētu pastāstīt - gadalaika 

apstākļu regulētājs. Pie mums, piektajā dimensijā, diezgan komfortabls klimats, nav postošu tornado vai nāvējošu 

viesuļvētru. Taču pārējās dabas parādības tāpat ir klātesošas. Mēs aktīvi radām kopā ar mūsu pasaules Stihijām. Dažreiz 

ir nepieciešamība radīt speciālus laika apstākļus. Piemēram, lielās sporta sacensībās vai masu meditācijā svaigā gaisā. 

Lūk, tur tad arī nepieciešami augstāk minētā speciālista, laika apstākļu regulētāja, pakalpojumi. Ja karstums, nepieciešams 

mazliet samazināt temperatūru, lai skatītājiem būtu ērtāk/patīkamāk, ja liels lietus, uztaisīt enerģētisko aizsegu, lai 

netraucētu pasākumam, utt. Ne mazāk interesanta arī tāda profesija, kā laika virzienu instruktors. Piektajā dimensijā nav 

lineārā laika. Pēc pārejas tas vēl saglabājas jūsu apziņā kā pagaidu mērs-pirmsapsargātājs {мера-предохранитель ?}. 

Taču drīz pārgājušais cilvēks ievēro, ka jūsu diennakts laiks pārstāj atbilst viņa pierastajām stundām. Diennakts un 

stundas sāk sažņaugties vai paplašināties. Laika cikli kļūst viļņveidīgi un savstarpēji caurplūstoši. Šis process atttīstīsies 

līdz tam laikam, kamēr cilvēks pilnībā neatbrīvosies no lineārā laika rāmjiem apziņas iekšienē. Lūk, tad tur arī 

nepieciešama laika vadības nstruktora palīdzība. 

= Jā, tāda palīdzība ļoti svarīga un nepieciešama. Bet ir vēl ne mazāk inteteresantas un svarīgas? 

- Ir vēl viena ļoti svarīga profesija mūsu pasaulē. Tā saucas- speciālists attiecību harmonizācijai ar ceturtās dimensijas 

iedzīvotājiem. Speciālists vada darbu ar tiem, kuri nesen ieradās mūsu dimensijā, kaut kādā mērā iemācījās jau izmantot 

enerģijas, Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa, apguva iespējas ceļot ceturtajā dimensijā un pat... parādīties tur 

redzamu enerģiju veidā. Taču nereti tādam cilvēkam palika iepriekšējā iemiesojuma pasaulē spēcīgas piesaistes un viņš 

tiecas uz sazināšanos ar tuviem cilvēkiem. Tur var rasties nevēlami, bezkontroles procesi. Piecdimensijas cilvēks, 

piemēram, parādījās redzamu enerģiju formā savā iepriekšējā mājā. Bet viņa tuvinieki vēl ietīti dualitates aizsegā, vēl 

nepamodās. Kas notiek? Viņi baidās... Tādu gadījumu, kad atnāk tas, kas jau miris, ļoti daudz! Protams, četrdimensiju 

cilvēki izjūt bailes. Izsauc baznīcas kalpotājus priekš mājas svētīšanas. Un čukstus pārstāsta viens otram "šausmoņus". 

Lai ierobežotu tādas nesankcionētas vizītes (smaida), arī eksistē darbinieki attiecību harmonizēšanai ar ceturtās 

dimensijas iedzīvotājiem. Viņu darbs emocionāli un psiholoģiski sarežģīts. Vajag taču cilvēku atturēt, palīdzēt tikt galā ar 

emocijām.Taču atturēt ne vienmēr izdodas. Dažreiz harmonizācijas Dienesta darbinieki palīdz iziet uz sakariem ar 

tuviniekiem no ceturtās dimensijas. Tagad pastāstīšu brīnumainu vēsturi. Dzīvoja četrdimensijā viena parasta ģimene. 

Vīrietis, sieviete vidējos gados, bērns jaunākā skolas vecuma. Valdīja šajā ģimenē patiesa mīlestība, jūtas bija ļoti 

spēcīgas. Taču pēkšņi, ģimenes galva gāja bojā (tā bija ieplānots, uz to bija saņemta viņa Augstākā "Es" piekrišana, par 

cik vīrietim bija paredzēta ļoti svarīga misija). Mihails (tas viņa zemes vārds) nonāca piektās dimensijas RC. Ātri izgāja 

adaptāciju, apmācību, sagatavošanu. Taču sākt misijas izpildīšanu nespēja. Traucēja skumjas par tuviniekiem. Tā nereti 

mēdz būt. Nepalīdzēja pat darbs ar veselu virkni speciālistu. Nepatīkamo situāciju pastiprināja arī viņa sievas 

neizmērojamās ciešanas, kura, palikusi četrdimensionalitātē, nevarēja samierināties ar vīra zaudējumu. Viņas vārds - 

Gaļina. Pēc profesijas, grāmatvede, pēc pārliecības, materialiste. Lai kaut kā remdētu zaudējuma sāpes, Gaļina sāka 

meklēt mierinājumu jautrās kompānijās, alkoholā. Sākās nepatikšanas darbā, bērns arvien biežāk palika pamests. 

Mihailam dienu no dienas kļuva viss briesmīgāk. Ļoti lūdza "saredzēties ar viņu kaut uz minūtiņu, pastāstīt, ka viņš dzīvs, 

lai tik ļoti nepārdzīvo". Taču to nevarēja pieļaut. Nelaimīgajai sievietei tāda vizīte draudēja tikai ar viņas psihiskā stāvokļa 

pasliktināšanos. Tad Mihaila misija bija uz neilgu liku atlikta, bet attecību harmonizācijas speciālisti, ar ceturtās dimensi jas 

iedzīvotājiem, ķerās pie darba ar šīs ģimenes problēmām. Caur augstāko "Es" , caur sapņiem, novadīja līdz sievietei 

informāciju, ka viņas vīrs patiesībā dzīvs un vesels! Pēc tam, caur dēla augstāko "Es" nodiktēja dzeju. Bērns uzrakstīja uz 

papīra un atdeva mammai. Bija tur sekojošais: 

"Mana mīļotā, neraudi, .................... Моя любимая, не плачь, 

Neej bojā skumjās! .......................... В тоске не погибай! 

Es dzīvs, pasaulē citā dzīvoju, ........ Я жив, в мире ином живу, 

Par paradīzi tu dzirdēji? .................. Ты слышала про рай? 

Īstenībā, gandrīz vai tā, ................... На самом деле чуть не так, 

Mūsu pasaule nedaudz cita, ............ Наш мир чуток другой, 
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Kā tikai pieņemsi, ko teicu, .............. Как только примеш, что сказал, 

Mēs tiksimies ar tevi. ........................ Мы встретимся с тобой. 

Bet lai pārliecināta būtu, ................... А чтоб уверена была, 

Ka šis dzjolis - ne murgs, ................. Что сей стишок - не бред, 

Pie Tevis šodien pieies ..................... К тебе сегодня подойдёт 

Parasts pēs skata, vectēvs, ............. Обычный с виду дед, 

Viņš Tev grāmatu nodos, .................. Тебе он книгу передаст, 

Mīļotā, izlasi to. ................................. Её, любимая, прочти. 

Grāmata taču tā ne vienkārša, ......... Ведь эта книга непроста, 

Tā - tava ceļa sākums. ..................... Она - начало твоего пути. 

Tā izmainīs tavu dzīvi, ...................... Она изменит твою жизнь, 

Palīdzēs tikties mums atkal, ............. Поможет встретиться нам вновь, 

Nebaidies, neskumsti un zini: ........... Не бойся, не грусти, и знай: 

Es dzīvs, es šeit, mana mīlestība!" ... Я жив, я здесь, моя любовь!" 

 

Gaļina, izlasot rindas, pieņēma visu par ļaunu, cietsirdīgu joku un sāka dēlu izprašņāt, kas deva viņam tādu lapu. Taču 

zēns pārliecināja, ka sacerēja pats. Visu dienu nelaimīgā sieviete pārlasīja dzejoli, nezinot, ko lai domā. Bet vakarā, kad 

atgrezās no darba, pie viņas, tiešām, pienāca padzīvojis vīrietis un teica, ka viņam lūdza nodot grāmatu. Tā bija grāmata 

par dzīvi pēc nāves, par iemiesojumiem utt. 

= Roza! Tas viss skan neticami! Līdzīgi fantastikai! No kurienes radās tas večuks? Arī no jūsu piektās dimensijas? 

- Par nožēlu, priekš jums, četrdimensionalitātes iedzīvotājiem, daudzas priekš jums parastas lietas vēl fantāzijas. Kā 

lidmašīnas priekš viduslaiku iedzīvotājiem. Bet večuks - ceturtās dimensijas iedzīvotājs. Vienkārši, priekš dalības šinī 

operācijā (nosauksim visas darbības tā) bija iesaistīti Gaismas Darbinieki, iemiesoti ceturtajā dimensijā un spējīgi 

sazināties ar smalko plānu. Viņi arī palīdzēja tālākajā. 

= Un kas tad notika tālāk? 

- Gaļina grāmatu izlasīja, viņas dvēselē radās šaubas par to, ka vīrs viņu atstāja uz visiem laikiem. Viņa, sieviete ne muļķe, 

pārlieku ziņkārīga. Lai izkliedētu šaubas, vai pārliecinātos par patiesību, cerībām, arvien biežāk uzplaiksnījušām domās, 

sāka meklēt līdzīgu literatūru. Augstākais "Es" viņai tur palīdzēja. "Piespēlēja" vajadzīgās grāmatas, vajadzīgos cilvēkus. 

Pamazām Gaļina sāka "pamosties". Diezgan ātri nodibināja sakarus ar Augstāko "Es", ar saviem Aizbildņiem, atrada 

atbalstu starp jauniem draugiem - Gaismas Darbiniekiem. Bet pēc kāda laika, viņai un Mihailam izdevās nodibināt pirmo 

kontaktu. O, tas tiešām bija brīnišķīgs skats! Jā, dažādi ķermeņi, dažādas vibrācijas. Taču visu to izlīdzināja Mīlestība. 

Tikšanās bija vienkārši izkrāsota visvaravīkšņotāko krāsu enerģijās. Protams, dažāds ķermeņu blīvums traucēja mīlošām 

sirdīm savienoties pat vienkāršā skūpstā.Taču tas, ko viņi izjuta, bija daudz spēcīgāk par jebkuriem emociju skūpstiem 

(smaida). Viņi atkal bija KOPĀ! Lai arī uz dažām minūtēm, lai arī līdz pilnīgai savienotībai vajadzēja gaidīt vēl ne mazumu 

laika. Galvenais, ka šajā ģimenē iestājās miers, pat bezrūpība. Jo Gaļina taču tagad zināja, ka viņas mīļotais dzīvs un 

vesels, varēja iziet ar viņu uz sakariem, sazināties, izpildīt līdz galam viņai ieplānotās mācības ceturtajā dimensijā. Bet 

Mihails beidzot varēja sākt savas misijas izpildīšanu. 

= Tomēr, ļoti pārsteidzoša un neticama vēsture. 

- Diemžēl, PRIEKŠ VAIRĀKUMA NO JUMS, ceturtās dimensijas cilvēkiem, vēl neticama un pārsteidzoša. Bet, starp citu, 

līdzīgai saziņai starp tuviem cilvēkiem mūsu un jūsu dimensijās jākļūst par NORMU, pierastai, ikdienišķai. Lielākā daļa 

cilvēces vēl guļ, netiecoties attīstīties, iemantot savu Dievišķību. Tu pat iedomāties nevari, cik daudz cilvēku, pārgājušu 

mūsu dimensijā, gaida savu tuvinieku pamošanos, lai sāktu ilgi gaidīto sazināšanos. Dažreiz tā arī gribas iekliegties: 

"Pietiek jau raudāt, piesārņot visuma enerģētiku ar negatīvām, slimīgām emocijām. Nevajag ziediņus stiept pie ķermeņa, 

kas tika atstāts un vairāk nevienam nav vajadzīgs. Labāk izpaudiet tīru nodomu saziņai ar aizgājušo mīļoto cilvēku, 

palūdziet palīdzību Augstākajam "Es", Aizbildņiem, Garīgai Dzimtai. Un redzēsiet, kas sanāks..." Daudziem, ļoti daudziem 

VISS sanāks, es par to vienkārši pārliecināta! 

= Roza, esmu pārliecināta, ka daudzi tiecas paātrināt savu garīgo attīstību kaut vai tikšanās dēļ ar tiem, kuri 

viņiem bezgalīgi dārgi. Taču ne visi var tā vienkārši nodibināt sakarus ar Augstāko "Es" , sākt sazināties ar 

smalko plānu. Ar ko sākt savu ceļu, lūk, tādam parastam, vēl "pussnaudā" esošam cilvēkam? 

- Meklēt sazināšanos ar tiem, kuri palīdzēs. Draudzēties ar četrdimensiju Gaismas Darbiniekiem! Tagad gandrīz katrā 

pilsētā ir tādu Darbinieku grupas. Tur noteikti palīdzēs iemantot arī ezotēriskās zināšanas, meditācijas iemaņas, iemācīs 

smalkā plāna redzēšanu, attīrīšanās prakses, atveseļošanos, darbu ar garīgiem instrumentiem, vibrāciju paaugstināšanu, 

savienošanos ar Augstākiem "Es" un Skolotājiem. Ja kaut kādu iemeslu dēļ neizdodas visātrākā garīgā attīstība, pilnīga 

pamošanās - meklē to, kurš palīdzēs. Lūk, tāda atbilde vienkārša, taču ļoti iedarbīga gribošiem dota. 

= Kā vispār piektās dimensijas cilvēki izturas pret tām profesijām, speciālistiem, kuras viņiem bija iemantotas 

agrāk, mūsu pasaulē? Vai daudzi grib palikt tie, kas viņi bija agrāk? Vai pārsvarā tendence saņemt jaunu 

profesiju? 

- Tu zini, Lilija, vairākums tiecas saņemt jaunu profesiju. Jo taču darbs piektajā dimensijā atšķiras no darba ceturtajā. 

Mums nav smaga, nogurinoša darba. Mums jebkura darbība sagādā prieku. Mums nav stingra grafika (no zvana līdz 

zvanam) un tas darbu padara komfortablu. Piektās dimensijas pasaule - tā jaunrades īstas brīnumainības pasaule! Pie 

mums NE CELMUS LAUŽ, BET RADA (smaida). Bet ir arī tie, kuri gribētu turpināt darbu savā specialitātē. Visbiežāk tie 
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vīrieši. Tad viņi iziet, tā saucamos, kvalifikācijas paaugstināšanas kursus un sāk darboties sfēriski, līdzīgu darbības veidu 

viņu iepriekšējam. Taču cilvēks - neiedomājami radoša un uzņēmīga būtne. Reiz pie mums ieradās galdnieks. Neko citu, 

izņemot savu darbu, nemācēja un nemīlēja. Apjēdzot, ka iznīcināt kokus pie mums nav pieņemts, koku darbu meistars 

iesākumā noskuma. Bet pēc tam, pēkšņi, atdzīvojās. Nezinu, pats iedomājās vai aizbildņi ieteica, taču viņš sāka salasīt uz 

zemes nokritušos koku zarus un ar enerģiju palīdzību (gaismas, dievišķām) sāka radīt vienkārši pārsteidzošas, neticamas 

mēbeles. Galdi, krāsli, gultas, šī meistara darinātās, atšķīrās ne tikai ar darba izpildījuma skaistumu, ērtumu, bet arī, 

pateicoties ieliktajām enerģijām, neticamam komfortam, tie atbrīvoja no noguruma sajūtām un pat veicināja atveseļošanos 

un darba normalizāciju visā Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā! 

= Roza, vai ir interesanti, pat jocīgi gadījumi, saistīti ar profesiju izmaiņu? Ja "jā", lūdzu pastāstiet par tiem. 

- Jā, tādi gadījumi, protams, ir. Ja domā, ka visi pie mums atnākušie piektajā dimensijā, pēc pārejas enģeļi, apveltīti 

eņģeliskiem raksturiem, tad tu kļūdies (smaida). Pie ienākšanas cilvēks iziet vairākus etapus, kur notiek aktīvs attīrīšanas 

darbs no veciem enerģētiskiem uzkrājumiem, izejo no ierobežojošiem uzstādījumiem, sava "Es" dzīvu sajūtu atgriešana. 

Tad - miera, netraucētības iemantošana, organisma jaunas sistēmas salikšana, jaunu ķermeņu radīšana. Apmācīšana 

dzīvošanai piecdimensiju pasaulē, darbs ar enerģijām, laiku. Un tikai tad tālāk, kad cilvēks jau sagatavots, viņu nosūta pie 

mums uz nodarbinātības centru. Un, lūk, iestājās RC viena dāma. Pāreja bija piepeša. Visu viņa apzinājās ļoti grūti. 

Attīrīšanās no vecām enerģijām notika ar sarežģījumiem. Bet dāma bija skandaliste un nepacietīga. Pēc profesijas - 

matemātikas skolotāja. Ar grūtībām samierinājusies, ka viņa NOMIRA, BET, PATIESĪBĀ, NENOMIRA, sieviete diezgan 

ātri apguva jauno ķermeni, iemācījās vadīt enerģijas un paziņoja: "Dodiet man darbu!". Padomam, ka iesākumā 

nepieciešams iziet vēl diezgan ilgu apmācību, dāma uzskaitīja visas savas regālijas un paziņoja: "Jā, es - augstākās 

kategorijas pedagogs, vairākkārtējs gada skolotājs, pati šeit iemācīšu kuru vajag un kā vajag! Dodiet man visgrūtāko klasi, 

un redzēsiet..." Nodoma izteiksme, lai arī ne vistīrākā, priekš mūsu dimensijas svēta, un dāma, bez atbilstošas 

sagatavošanas bija nosūtīta uz skolu. Bet mūsu skolas, atzīmēšu, ļoti atšķiras no jūsu. Bērni nebojā acis, mācoties ar 

grāmatu vai datoru palīdzību. Muļķīgi uz to tērēt laiku un spēkus. Apmācības process notiek pieslēgšanās ceļā pie 

smalkmateriālās zināšanu bāzes. Tādēļ arī bērnus apmāca svaigā gaisā, visbiežāk - rotaļu un radošu uzdevumu veidā. Bet 

gada skolotājai, neizgājušai sagatavošanu, tas bija nezināms. Viņa bija pārsteigta, pat sadusmojās, ka "nelaimīgie bērniņi, 

viņiem pat normālas darbavietas un darbam nepieciešamo atribūtu nav". Grāmatu un solu trūkums dāmu nesamulsināja. 

Viņa izlēma, iesākumam, pārbaudīt reizrēķina tabulas zināšanas (viņas uzmanībai piedāvātās klases skolnieki bija jūsu 

pirm-otrklasnieku vecumā). Visi kā viens, skolnieki reizrēķina tabulu zināja no galvas. Tad skolotāja sāka uzdot piemērus 

un uzdevumus. Atkal nekādu traucējumu. Izlemjot, ka mūsu pasaulē paātrināta apmācības sistēma, sarežģīja uzdevumu, 

uzdodot atrisināt ceturtās dimensijas piektās klases uzdevumus. Bērni izpildīja. Tad par astoto, desmito... Skolotāja neko 

nesaprata. Mazie vunderkindi viegli deva atbildes pat uz EGE {ЕГЭ ?} testiem. "Tas vienkārši nevar būt!" - iesaucās 

skolotāja. Piegāja pie viena zēna un pajautāja: "Nu saki godīgi, kur tu iznākumus un atbildes noskaties?" Bērns paraustīja 

plecus, paņēma aiz rokas pasniedzēju un, apvienojot ar viņu enerģētiskos laukus (bērni tā bieži strādā grupās), pieslēdzās 

pie speciālas smalkmateriālas zināšanu bāzes. Katra apziņā informācija, zināšanas no šī kladeza pienāk dažādi. Kāds 

vienkārši sāk zināt, kāds "redz" nepieciešamo informāciju. Dāma ieraudzīja milzīgu ekrānu ar risinājumiem. Kad atslēdzās, 

izteica: "Nezinu, kā jūs to darat, kas jums par gadžetiem {гаджеты ?}. Taču tādas špargalkas es vēl neredzēju!" 

= Un, kas bija tālāk? 

- Ja tu domā, ka ar to dižā pasniedzēja savu ego remdēja, tad nē. Viņu atkal atsūtīja uz mūsu centru. Es piedāvāju: 

"Darīsim tā, Jūs saņemsiet informāciju par dažām priekš jums piemērotām radniecīgām specialitātēm, vai iziesiet, teiksim 

tā, paaugstināšanas kursus priekš pedagogiem un tad..." Taču dāma atcirta: "Nē, ja jau es jums par skolotāju nederu, 

jebkurš pirmklasnieks vairāk zina, tad sūtiet mani... tīrīt pērtiķu krātiņus"... Bija saprotams, ka šo frāzi skolotāja izteica, 

visdrīzāk, aiz vilšanās, no rakstura nelāguma. Taču mēs izlēmām viņas vēlēšanos izpildīt un aizsūtījām pie pērtiķiem. 

Taisnība, dāma nezināja, ka krātiņi mums neeksistē. Ir primāti pilnvētīgi, saprātīgi dimensijas iedzīvotāji, mitinošies savā 

teritorijā. Aiz viņiem, kaut ko kopt, arī nevajag, tādēļ, ka mums pilnīgi cita dzīvesdarbība, tā teikt, bez atkritumiem (smaida). 

Ierodoties pie pērtiķiem, skolotāja bija pa īstam šokēta, izdzirdot ar iekšējo dzirdi milzīgas mātītes, ģimenes galvas, vārdus: 

"Sveicināta, dārgā viešņa! Priecājamies par tavu klātbūtni..." 

= Un, kas notika pēc tam? 

- Negaidīti laimīgs heppiends {хеппиэнд ?}! Izrādījās, skolotāja prot sazināties ar dzīvniekiem telepātiskā līmenī, kas 

pagaidām nav dots visiem piektās dimensijas iedzīvotājiem. Viņas Augstākais "Es" ātri nokārtoja sakarus ar šiem 

primātiem, viņa pati ar viņiem viegli atrada kopējo valodu. Un izlēma palikt! Taisnība, viņu tomēr izdevās pārliecināt iziet 

visus sagatavošanas līmeņus un apmācību RC. Viņa visu sekmīgi paveica un tagad, kopā ar mūsu brāļiem-primātiem 

strādā pie jaunu gēnu izstrādes dzīvnieku pasaulē. 

= Vai var cilvēki jau četrdimensionalitātē uzzināt par savu nākotnes profesiju, kuru saņems piektās dimensijas 

pasaulē? Un, vēl vairāk - vai var viņi jau tagad sākt kaut kā gatavoties savas piecdimensiju profesijas 

saņemšanai? Vai tas vispār reāli? 

- Kopējo būtību es jau, laikam, Žurnāla lasītājiem darīju zināmu. Bet tālāk jau viss atkarīgs no cilvēka izvēles un vēlēšanās. 

Piemēram, atkārtošos, nav jēgas tērēt gadus pārtikas rūpniecības tehnoloģiju apguvē, ja jau tagad vēlaties apgūt kaut 

kādas iemaņas, kādas varētu tikt pieprasītas piektajā dimensijā. Vai grauzt zinātnes granītu finansista-bankas darbinieka 

profesijā. Mums kredītu menedžeri vispār nav pieprasīti (smaida). No jums pierastām profesijām ieteiktu - mediciniskais 

virziens plus papildus šajā virzienā izzināt ezotērisko literatūru. Kopumā sanāks ne slikta sagatavošanās. Inženieru 

tehnoloģiju apzināšana arī apsveicama. Prasme orientēties rasējumos atvieglos pat spēju apgūt acumirklīgu apmācību, 



 

13 
 

kādu sāk apgūt daudzi pārgājuši mūsu dimensijā. Pedagoģija un psiholoģija arī būs noderīgas. Sazināšanās prasmes ar 

cilvēkiem vēl nevienam nav traucējušas. Bet kopumā gribētu ieteikt, neieciklēties uz parastās izglītības saņemšanu vienā 

vai otrā profesijā, pat vispieprasītākajās jūsu dimensijā. Šeit nepieciešamas citas zināšanas un prasmes. Tādēļ priekš 

maksimālas realizāšanās piecdimensijās ļoti ieteicu, pirmkārt, garīgo attīstību. Literatūras lasīšana dotajā virzienā, prasme 

meditēt, atrast sakarus ar saviem Augstākajiem "Es". Cik iespējams, biežāk vadīt gaismas prakses. Mēģināt sazināties 

telepātiski! Pie mums tas ļoti pieprasīts pie jebkuras profesijas izvēles! Un, pats galvenais, priekš sekmīgas dzīves 

piecdimensijās, priekš pilnīgas radošas realizēšanās jums, dārgie iedzīvotāji četrdimensijā, jau tagad nepieciešams 

mācīties mīlestību, beznosacījumu mīlestību. Attiecībā uz to, vai var uzzināt kāda profesija būs cilvēkam piecdimensijā... 

Var dažādos veidos. Piemēram, griezties pie Augstākā Es un gaidīt "priekšā teikšanu". Ja no rīta, pēc jautāšanas, jūs 

ieslēgsiet televizoru un ieraudzīsiet ziņas, iespējams, pie mums jūs gaida televadītāja profesija dažādu dimensiju ziņu 

apskatam (smaida). Taču, galvenais - nepārdzīvojiet un atceraties: nokļūstot piektajā dimensijā KATRS atradīs 

profesionālo nišu, kurā viņš varēs realizēt Dievišķo radošo potenciālu un saņemt īstu prieku no sava darba. 

= Paldies, Roza! Uzplaukumu, attīstību un vislabākos speciālistus Jūsu centram. 

- Arī jums visu to labāko, dārgie draugi četrdimensionalitātē! 

 

 

4. FAINA RAŅEVSKA. KĀDĒĻ ES PĀRSTĀJU BŪT AKTRISE 
 

 Faina Raņevska 
caur Viktoru Truhinu, Krievija 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 7(25) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 
06.06.2016. 
 
Faina Georgijevna Raņevska - viena no izcilām un paradoksālām personībām padomju ēras aktieru 
pasaulē. Kur tad paradoksālisms? Bet prasiet, kuram vēlaties: 
- Kas tā Faina Raņevska? 
- O! Tā liela aktrise, - atbildēs gandrīz katrs. 
- Bet ko viņa spēlāja? 
Un tur atmiņa pakalpīgi saka priekšā "Mulla, nenervozē mani!", jā, pamāti vecā filmā par Pelnrušķīti. 
Nu, ja nu vēl balss Freken Bok no "Mazuļa un Karlsona". Nē, pēc tam, ja vēl parakņāties atmiņā, var 
atcerēties mazas lomiņas kino vai tajos gados populārajā kinožurnālā "Fitiļs" {"Фитиль" ?}... Taču otrā 
plāna aktrišu, oh, cik daudz, bet Raņevska - tikai viena. Un viņa pēc taisnības ieņēma vienu no 
pirmajām vietām toreizējā teātra un kino-bomondēm {кино-бомонде ?}. 
Nu, lūk, ar šo izcilo, paradoksālo, lielo un leģendāro personību man uzticēts stāties kontaktos. Un, pie 
tam, dzīvojot četrdimensionalitātē, sarunāties ar žurnālistiem viņa ne īpaši mīlēja. Man, piemēram, 
zināma tikai viena vienīga intervija, ko Faina Georgijevna, jau pusmūža gados, deva Centrālā televīzijā. 
Varbūt, tieši tādēļ, ilgāku laiku neizdevās ar viņu saskaņoties. 
Bet pēc tam, procesam pieslēdzās divi mūsu kaķi. No rīta, atlika vērt acis, šīs gudrās būtības, pēc 
kārtas, bet dažreiz kopā, uzrāpās man uz krūtīm un mēs kopīgi meklējām "ticamu frekvenci". Lieta gāja 
uz labu. 
Faina Georgijevna parādījās manā priekšā pašā spēku plaukumā - pēc skata - viņai ap četrdesmit 
(starp citu, kā tanī pašā Mullā). Ārēji - viņa tā pati Raņevska, kaut arī ne gluži. Nevaru pateikt, kur 
slēpjas notikusī pārmaiņa, taču, ieraugot savu sarunbiedri, es kaut kā uzreiz nomieriājos. It kā man 
nāktos sarunāties ne ar "lielu un leģendāru", bet... teiksim ar savu mīļo tanti, tikai krietni jaunāku 
kļuvušu. Un sauc viņu citādi. Tagad viņa - ELIANA. Kaut arī šis tas palika viņā arī no agrākās 
Raņevskas. Vai arī tā Faina Georgijevna savā laikā daudz mantoja no Elianas?.. 
Sazināšanās turpinājās... četros no rīta. Bet rezultātā intervija tomēr izdevās. 
Un tātad... 
= Sveicinata Faina Georgijevna! Vai var, es Jūs tā saukšu? Jūs priekš manis, vispirms - liela 
aktrise! 
- Lūk, tikai sarunāsim, bez šiem madrigaliem! Kur jau nu tik liela... Sveicināti. Bet sauciet, kā ērtāk, man 
vienalga. 
= Sakiet lūdzu, pēc pārejas jaunajā pasaulē, jūs turpinājāt nodarboties ar skatuves darbu, vai 
izvēlējāties citu profesiju? 
- Nē, es protams, mīlu teātri, taču tērēt dzīvi uz vienu un to pašu - tā, manuprāt izšķērdība. Kaut arī, 
teātris augstākajā pasaulē cits... Bez tam, šeit es, beidzot, uzzināju aktieru darba jēgu. Izrādās, aktieri 
ne tikai vienkārši rada brīnišķīgas jūtas un nes tās pasaulē. Kopā ar to - ziniet, kas notiek? Tiek radīta 
astrālā matērija, rodas un pilnveidojas cilvēku astrālie ķermeņi. Esmu pārliecināta: lielākais vairākums 
aktieru arī nezina, ka piedalās cilvēku astrālo ķermeņu radīšanas procesā. Tomēr, tas tā. Piedalīšanās 
šinī varenajā Dievišķajā procesā - visu patiesu aktieru misija... 
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Jā, neslēpšu: doma palikt par aktrisi man bija. Bet pēc tā, kā man parādīja manas jaunās pasaules 
Cilvēku astrālos ķermeņus un salīdzināja tos ar manu astrālo ķermeni, es sapratu: man pašai vēl, oi, 
cik tālu līdz daudziem no tiem... 
= Un kādu nodarbošanos jūs izvēlējāties? 
- Dzīvojot četrdimensionalitātē, sevišķi pēdējos gadus, es ļoti cietu no vientulības. Jā, jā! Neskatoties 
uz manas profesijas publicitāti, es biju ļoti vientuļa... Un, kad man radās iespēja izvēlēties, es izlēmu 
nodarboties ar tādu darbu, kur darba sakarā, nāksies daudz sazināties. Un ne tikai ar cilvēkiem. Vispār, 
mana tagadējā darbavieta - tā komunikāciju Dienests darbam ar dažādām dzīvības formām. 
= Kas tas par Dienestu? Pastāstiet sīkāk! 
- Mūsu pasaule jau ne tik tālu aizgāja no jūsu. Arī šeit ne visi prot tieši, pilnvērtīgi kontaktēties ar citu 
dzīvības formu būtnēm. Piemēram, ar kristāliem vai dzīvniekiem. Lūk, šeit tad arī nepieciešams mūsu 
Dienests. 
= Un par ko jūs sarunājaties ar kriestāliem? 
- Es, pa lielākai daļai, strādāju ar Čūskām un Delfīniem. Un par šīm būtnēm uzzināju ļoti daudz jauna. 
Tagad man saprotams, kādēļ čūska jūsu pasaulē - simbolizē gudrību. Šeit man nākas nodrošināt 
sakaru starp Čūsku rasi un mūsu zinātniekiem. Dažreiz es pat ne vienmēr saprotu par ko viņi 
apspriežas - nepārtraukti zinātniski izteicieni. Taču vienu varu teikt noteikti: Čūskas - ļoti pieklājīgas, pat 
ārkārtīgi pieklājīgas būtības. Un ļoti mīļas. Kaut arī ne vienmēr viegli saprotamas. 
Cita lieta Delfīni. Tā ļoti sena tauta, es teiktu Filozofi un Dzejnieki. Ar Lielo Burtu. Pat jūsu, 
četrdimensionālā pasaulē, Delfīniem nav nepieciešams ik dienu dabūt savu dienišķo maizi, rūpēties par 
iedzīvi un apģērbu. Tādēļ viņiem arī evolūcija gāja pa citu ceļu. Viņu - miljons un katrs saistīts ar visiem 
pārējiem, katrs kā individualitāte un kā daļa visas rases vienota veseluma. Viņu dzīve, lielāko daļu, 
aizpildīta ar pārdomām, filozofēšanu, uz kuru pamata tūkstoš gadu laikā viņi kopā radīja Lielo Poemu, 
vai, ja vēlaties Dzīves Simfoniju. Šīs burvīgās dziesmas turpinās līdz šim laikam. Tie pārsteidzoši 
radījumi, ietveroši jūtu visu spektru, pieejamu Piektās dimensijas domājošām būtnēm. Es biju 
pārsteigta, kad pirmoreiz iepazinos ar šo Simfoniju. Un tikai tagad saprotu, ka to apzināt pa īstam nav 
dots ne man ne jums pagaidām... 
= Bet kā viņi saglabā savu Simfoniju? To taču vajag kaut kur ierakstīt/pierakstīt! 
- Ūdens - universāls energoinformācijas uzkrājējs. Ne tikai pie mums, bet arī jūsu pasaulē... 
Starp citu, ja jau runa iet par Delfīniem. Dažus gadus atpakaļ , pēc jūsu laika, El Morija vērsās pie 
ceturtās dimensijas iedzīvotājiem. Un, tanī skaitā, caur jūsu Žurnālu. Runa bija par Vaļu un Delfīnu 
aizsardzību. Varbūt atceraties? 
= Protams, atceros. Pats piedalījos... 
- Tad, lūk, gribu jums pateikties par to darbu, tam bija liela ietekme. Būtu labi laiku pa laikam to atkātot, 
kaut nelielām grupām, vai pat individuāli... 
= Labi, es jūsu vēlēšanos nodošu mūsu lasītājiem. 
Sakiet, lūdzu, kā jūs pavadiet brīvo laiku? Kā vispār jūsu piektās dimensijas cilvēki atpūšas? 
- Brīvais laiks? Bet kas tas tāds? Tas, kad nav ko darīt? Taču man tā nemēdz būt!.. Bet, ja nopietni, tad 
mūsu brīvais laiks atšķiras no jūsējā galvenokārt ar to, ka mēs nezinām fizisko nogurumu. Tādēļ arī 
atpūšamies, kā likums, aktīvi. Es, piemēram, mīlu ceļot. Jo vairāk, ka mums nav ilgu, nogurdinošu 
pārbraucienu. Piecdimensiju ēteris ļauj pārvietoties uz jebkuru telpas punktu, gandrīz mirklīgi. Un ne 
tikai telpas, bet arī mums pārskatāmā laikā... Tādēļ mums ļoti attīstīta aizraušanās ar vēsturi. Kaut arī 
mani pazīstamie mīl dažreiz, vienkārši, neko nedarīt.... 
= Bet teātris? Vai jums ir teātris un, vai ejat jūs uz izrādēm? 
- Protams, ir, un, saprotams, eju. 
= Vai ir starpība starp jūsu teātri un mūsu, kuram Jūs atdevāt visu iepriekšējo dzīvi? 
- Gan ir, gan nav. Protams, teātra ārējā puse ļoti iegūst ar to, ka mums ir piecdimensiju ēteris. Tas arī 
mirklīga skatuves noformējuma transformācija un visas skatītāju zāles; un, nepieciešamības gadījumā, 
visu skatītāju pārvietošana uz citu vietu un iespēja nodot domas no attāluma... Lūk, piemēram. 
Četrdimensiju teātrī ir tāda izpratne "aparāts". Tas ir tad, kad aktieris runā "sānis", citiem vārdiem, 
izsaka savas domas, bet partneri, atrodošies blakus, viņu "nedzird". Man vienmēr nepatika tāda 
nosacītība, bet ko bija darīt? Šeit tādas problēmas nav - ja skatītājam pēc režisora nodoma vajag 
dzirdēt aktiera domu, viņi dzird domu. Ir pat veselas izrādes, izkārtotas uz pārdomām... Taču tā visa 
atribūtika, tā teikt, pielāgošanās. Galvenais, kā iepriekš, paliek Aktieris. Cilvēks. Labi aktieri - labs 
teātris, slikti aktieri - slikts teātris. Un nekādi ēteri tur nepalīdzēs! 
= Mūsu lasītājus interesē dažādi cilvēku dzīves sīkumi augstākās pasaulēs. Piemēram, kāda 
jūsu pasaulē sabiedriskā iekārta? Vai kaut kādā veidā eksistē vara? 
- Kā iekārtota sabiedība? Vai jūs atceraties sociālistisko iekārtu, Marksa raksturoto?Jā, jā, tas pats 
bēdīgi slavenais komunisms. Tad, lūk, ļoti līdzīgi. Tikai nekāda materiāli tehniskā bāze nav 
nepieciešama. Bet pamata princips "No katra - pēc spējām, katram - pēc vajadzības" brīnišķīgi strādā. 
Bet, kas attiecas uz varu... Ir, protams, kaut kas līdzīgs. Taču, vispirms, man vārds "vara" ne gluži 
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patīk. Tas paredz vienu cilvēku gribas pakļaušanu citu gribai, brīvības ierobežošana, piespiešana un 
viss tamlīdzīgi... Pie mums neviens nevalda ne pār ko. Vienkārši, vienas sabiedriskās struktūras 
saskaņo citu struktūru un atsevišķu cilvēku darbības. Pie tam, Senātu (nosauksim tos tā) sastāvā 
ieiet/ietilpst tiešām kompitentas un autoritatīvas personības. Tādēļ šī koordinācija reti izraisa citos 
cilvēkos protestu. Bez tam, lai izpildītu Senatora pienākumus, vispār nevajag atstāt galveno darbu. Es 
pati nesen strādāju vienā no reģionālajiem Senātiem. Savu pienākumu izpildīšanai, mums vispār nebija 
obligāti veselām dienām sēdēt greznās zālēs un klausīties likumprojektus. Mēs pastāvīgi bijām 
telepātiskos sakaros viens ar otru, un visus lēmumus pieņēmām, tā teikt, no darba brīvajā laikā. Bet, ka 
kāds grib Senātam izteikt savus priekšlikumus vai piezīmes, viņš var griezties pie jebkura no 
Senatoriem, un visi pārējie tūliņ būs lietas kursā. Ļoti ērti. 
= Bet kas ir pats galvenais Senātā? Prezidents vai kaut kas tamlīdzīgs? 
- Nē, pie nepieciešamības, Senāta darbu koordinē kāds no Senatoriem. Līdzīgi, priekšēdētājs/vadītājs, 
kā jūsu sapulcēs. 
= Lūdzu, pastāstiet par to, kā jūs veicāt pāreju no mūsu pasaules uz šo. Ko ieteiksiet tiem 
cilvēkiem, kuri jau noslēdz savu iemiesojumu un gatavojas pārejai? 
- Bet, lūk, šeit diez vai es varēšu jūs ar kaut ko pārsteigt. Pārgāju arī es tā, kā vairākums mūsu laika 
cilvēku. Izgāju visus pēcnāves etapus. Bija arī tumšais tunelis ar ugunīgām zīmēm, un deviņas dienas, 
un termiņš... Taisnība, atceros to visu diezgan miglaini, bet brīžiem apziņa vispār atslēdzās. Vispār, 
tagad viss notiek citādi. Un es kaut kad tikšu skaidrībā, kā tieši. Bet pagaidām, ne līdz tam bija. Jūs ar 
tādiem jautājumiem griezieties pie Dāla, tas viss viņa daļa. Ļoti patīkams, jauns cilvēks... Arī 
četrdimensiju pasaulē bija tāds, un arī šeit tāds palika. 
Bet padomu varu dot tikai vienu: nebaidaties! Pati es - oi kā negribēju nomirt! Un mani taču 
četrdimensijā nekas neturēja: visi man tuvie cilvēki jau pārgāja, fiziskais ķermenis nodilis līdz galējībai - 
šķiet, veselas vietas neatlika, bet, lūk, pamēģini tu... Es tikai filmās un izrādēs skaļas sievas spēlēju, 
bet īstenībā, briesmīga bailule biju... 
Taču arī steigties nav vērts. Svarīgi saprast, vai, ja arī varat, atcerēties, kādēļ matērijā iegremdējāties, 
un izejiet savas mācības līdz galam. Lai pēc tam nav jānožēlo iztērētais laiks. 
= Paldies, Faina Georgijevna, par to, ka piekritāt dot mums interviju. Jo taču agrāk Jūs ne ļoti 
gribējāt ar žurnālistiem sarunāties? 
- Bet varbūt tie žurnālisti negribēja ar mani sarunāties? Un otrkārt, es tagad ne Faina Georgijevna, bet 
Eliana... 
Veiksmi jums, svarīgu lietu darāt. 
 
2015. gada jūnijs. 
 

 

5. ZIGMUNDS FREIDS. KĻŪDAS, KURAS ES IZLABOJU 
 
Zigmunds Freids 
caur Sergeju Kanaševski 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 7(25) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 
11.06.2016. 
 
Zigmunds Freids - pilns vārds Sigismunds Šlomo Freids (1856. - 1939.) - austriešu psihologs, psihiatrs 
un neirologs. 
Zigmunds Freids vairāk pazīstams kā psihoanalīzes pamatlicējs, kurš radīja ievērojamu ietekmi uz 
psiholoģiju, medicīnu, socioloģiju, antropoloģiju, literatūru un mākslu XX gadsimtā. Daudzas zinātniskas 
autoritātes atzina, ka Freida uzskati par cilvēka dabu bija priekš sava laika novatoriski, taču visas viņa 
dzīves laikā, pētījumi izraisīja kritiku zinātnieku aprindās. Interese par zinātnieka teorijām nezūd arī 
mūsdienās. 
Starp Freida sasniegumiem vissvarīgākie ir: psihes modeļa trīskomponentu struktūras izstrāde 
(sastāvoša no "Viņš", "Es" un "Virs-Es"), personības psihoseksuālās attīstības specifisku fāzu 
izdalīšana, Vienota kompleksa teorijas radīšana, psihē funkcionējošu aizsardzības mehānismu 
eksistēšana, izpratnes "neapzināts" psiholoģizācija, pārnešanas un kontr-pārnešanas atklāšana, kā arī 
tādu terapeitisku metožu atklāšana, kā brīvu asociāciju metode, un sapņu tulkošana. 
 
Sveicināti cienījamie Žurnāla lasītāji. Sveicināti kolēģi. Kad es saku "kolēģi" - tas nenozīmē, ka visus 
Gaismas Darbiniekus uzskatu par psihoanalītiķiem (smaida enerģija). Jūs - mani kolēģi tādēļ, ka mēs 
ar jums kopā īstenojam cilvēces un planētas visu dzīvības formu Augšupcelšanu. Mēs kolēģi gaismas 
jaunradē. Varbūt daudzi no jums būs pārsteigti, kad uzzinās, ka es aktīvs piektās dimensijas 
Reabilitācijas Centra darbinieks. Vispār, kur tad nu vēl strādāt psihoanalītiķim, ja ne reabilitācijas 
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centrā? Ja godīgi, izteikums "Reabilitācijas Centrs", kādu jūs izmantojiet, ne gluži atbilst tam, kas 
eksistē īstenībā. Vārds "centrs" piesaistīts noteiktam apgabalam, vietai, telpai. Piektās dimensijas 
reabilitācijas centrs - tas talpu kopums, bet precīzāk - dažādu pasauļu (lielu un mazu), kurās cilvēki 
iziet reabilitāciju pēc iemiesojuma četrdimensiju pasaulēs. Kā jūs saprotiet, jūsu pasaule nav vienīgā 
ceturtās dimensijas pasaule. Un mūsu piektās dimensijas Reabilitācijas Telpā atnāk cilvēki no citām 
pasaulēm. Kā arī citas četrdimensijas dažādu pasauļu dzīvības formas. Tieši tādēļ piektās dimensijas 
Reabilitācijas Telpas ļoti daudzveidīgas un dažādveidīgas. Tās izpaustas dažādos 
piecdimensionalitātes līmeņos. Es - Reabilitācijas Telpas darbinieks piektajā dimensijā, kur sagaida un 
reabilitē jūsu pasaules cilvēkus. Es atbildu par psihiskā stāvokļa atjaunošanu cilvēkiem, veikušiem 
Pāreju. Tādēļ psihoanalīze man pat ļoti palīdz. Kaut arī, kā jūs atceraties, tagadējā mana psihoanalīze 
saknē atšķiras no tās psihoanalīzes, kas praktizējās mana Zigmunda Freida iemiesojuma laikā. Bez 
tam, es priekš psihiskās reabilitācijas izmantoju visas dziedināšanas metodes, kādas pieejamas šeit, 
piektajā dimensijā. Bet to, ticiet, daudz vairāk nekā jūsu pasaulē. 
Taču pirms stāstīt par manu tagadējo darbu, gribu jums pastāstīt par to, kas ar mani bija pēc Pārejas 
piektajā dimensijā. Protams, dvēselē man dzīvoja Dievs - kā lielākajam vairumam ēbreju. Taču mani 
vienmēr mocīja šaubas, sakarā ar pilnvērtīgu dvēseles dzīvi pēc ķermeņa nāves. Manī vienmēr 
eksistēja pretrunas, kas radās nesavienojamībā starp zinātnieka pasaules uzskatu un vienkārša cilvēka 
uzskatu, kurš vienmēr gribēja kaut ko vairāk, kā dzīvi zinātnē un medicīnas praksē. Es ļoti bieži izjutu 
neapmierinātību ar dzīvi. Sevišķi - manos pēdējos dzīves gados. Mana pāreja. pēc ķermeņa 
atstāšanas, bija neilga un viegla. Mani Eņģeļi mani sagaidīja pie debesu līnijas un pavadīja mierā, kur 
es pietiekami ilgi iemantoju savu garīgo būtību. Kad es nedaudz atjaunojos, uzņēmu spēkus, pie manis 
atnāca mans Skolotājs, taču es sākumā Viņu nevarāju pieņemt un atzīt. Es vienkārši viņu aizmirsu. Un 
tad viņš man parādīja vienu no savām sejām, kas man bija labi pazīstama - pravieša Moiseja seju. 
- Tu - Moisejs?! - izbrīnījos es 
- Jā, atbildēja viņš. - Tas mans iemiesojums. Es pazīstams arī kā Skolotājs Ilarions. Taču tu vari mani 
saukt Moisejs.Tu biji kopā ar mani daudzos klejojumos, kad mēs atstājām Ēģipti. Tu dzīvoji arī tanī 
laikā, kad es kļuvu trīspadsmitais apustulis. Bet manis nebija līdzās, kad tu kļuvi zinātnieks ar pasaules 
vārdu. Pēdējo iemiesojumu mans Skolnieks izgāja viens, Skolotāja nebija tev līdzās. Diemžēl, tu izdarīji 
kļūdas, kuras tagad vajag izlabot. Vai saproti, mans dārgais, cilvēki, kuri sasniedz panākumus un 
atzīšanu zemes dzīvē, bieži pieļauj ne mazumu kļūdu. Pat vairāk kā tie cilvēki, kuri dzīvo klusumā un 
ģimenes vientulībā. Nedziedināmā slimība [1923. gadā Zigmundam Freidam attīstījās vēža tūska], kas 
atnāca tavā ķermenī, nedzima tukšā vietā. Tā - ne mantota, kā domā daudzi cilvēki. Tāda slimība rodas 
tad, kad cilvēks tik ļoti aiziet no savas Garīgās sākotnes, ka materiālais ķermenis sāk izkropļoties. 
Tavu, kopumā sekmīgu, zinātnieka un praktiķa-psihoanalītiķa ceļu pavadīja pakāpeniska atvirzīšanās 
no Garīgās sākotnes un dzīves misijas izpildīšanas. Neapšaubāmi, tu sasniedzi daudz. Par Freidu 
daudz runā zemes dzīvē un vēl ilgi atcerēsies. Taču tu neizpildīji to, ko mēs ar tevi plānojām līdz tava 
pēdējā iemiesojuma sākumam. Tikai, lūdzu, saproti, mans draugs, tā - ne kritika. Kritikas pietika tavā 
iemiesojumā. Tā - informācija, kas palīdzēs izlabot pieļautās kļūdas un izpildīt misiju tagad. Tādēļ, ka 
neizpildīta dzīves misija, neļaus manam Skolniekam iet tālāk pa evolūcijas kāpnēm un iemantot dzīvi 
augstākajā pasaulē. 
- Es neizpildīju misiju?! - iesaucos es. - Bet, ak Dievs, kur tad tā bija? Es palīdzēju cilvēkiem, 
izaudzināju sešus bērnus. Es viss atdevos kalpošanai zinātnei, patiesības meklēšanai. Nesaprotu... 
- Patiesība - Dievā un Mīlestībā, - atbildēja Moisejs. - Atceries: jaunībā, tu bieži domāji par Dievu. Tu 
patiesi mīlēji Martu, savus bērnus. Bet vai tā mīlēji arī Dievu un citus cilvēkus? Jo tālāk tu gāji pa 
zinātnes atklājumu un sabiedrības atzīšanas ceļu, jo vairāk tu attālinājies no Dieva un Mīlestības. Tas 
nenozīmē, ka zinātne, Dievs un mīlestība nesavienojami. Tas nozīmē, ka tikai tu tos nevarēji savienot. 
Bet, starp citu, mēs ar tevi plānojām, ka tu kļūsi viens no pirmajiem pasaules zinātniekiem, pievērsošs 
uzmanību cilvēka Dievišķībai, kuru... var izpētīt zinātne. 
Vēlāk, no sarunas ar Skolotāju, es apzinājos savas kļūdas. To, tiešām, nebija maz. Viena no 
galvenajām: es daudz runāju par seksualitāti, bet noklusēju par Mīlestību. Es sāku izpētīt seksuālo 
enerģiju, taču pielīdzināju to kopīgai plūsmai, kas dažādi ietekmē cilvēkus. Īstenībā, seksuālā enerģija 
kvalitatīvi daudzveidīga. Viņai ir dažādi sākumi un viņas plūsmas iekrīt dažādās enerģētiskās gultnēs. 
Seksuālā enerģija kaut kur salīdzināma ar atomenerģiju. Ar atomenerģijas palīdzību var izstrādāt 
cilvēkiem tik nepieciešamo elektroenerģiju, bet var - izgatavot atombumbu un to nomenst uz mierīgu 
cilvēku galvām. Seksuālā enerģija, bez mīlestības - lēnas iedarbības minibumba, kas var agrāk vai 
vēlāk uzspridzināt cilvēka psihisko un fizisko veselību. Seksuālā enerģija, patiesas Mīlestības izraisīta, 
rada Dievišķo Enerģiju, kas spējīga radīt jaunu dzīvību un pat - radīt jaunas pasaules ar jaunām 
dzīvības formām. To derīgi zināt katram cilvēkam, kurš uzsāk pieauguša cilvēka dzīvi. Un par to 
jāstāsta meitenēm un zēniem, kuri vēl mācās skolā. Taču jūsu sabiedrība vēl nav gatava runāt par 
seksualitāti un mīlestību no Dievišķīguma pozīcijas. Tagadējā laika cilvēki jūsu pasaulē joprojām 
mīlestību saprot aprobežoti. Un to neuzskata par galveno enerģiju, kas nosaka cilvēka veselību. Ne ar 
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kādām tabletēm nevar aizstāt mīlestības nepietiekamību vai enerģētisko plūsmu izkropķojumu cilvēka 
ķermenī. 
Zigmunda Freida cita nopietna kļūda bija, ka es nepaklausīju savu skolnieku. Es sāku kritizēt Karlu 
Jungu - tā vietā, lai dotos kopā ar viņu brīnišķīgā mitoloģisko tēlu pētīšanā okultisma pasaulē. Tā ļautu 
plašāk palūkoties uz cilvēka psihi. Es uzskatīju neapzināto par individuālo fenomenu, tā vietā, kā mans 
Skolnieks gāja daudz tālāk, sākot pētīt kolektīvo neapzināto. Vispār, es pieļāvu psihoanalītiskās 
sabiedrības sašķeltību tā vietā, lai to attīstītu visos virzienos. Tas - mana darba "Ego", egocentrisma 
rezultāts, bez Garīgās sākotnes. Tanī laikā, kad notika augstāk minētā sašķeltība, es jau pietiekami 
attālinājos no sava Dievišķā sākuma, manī pamodās lepnums, izpaudās ambīcijas un autoritārisms. Un 
viss tas tādēļ, ka ar gadiem manā Dvēselē palika arvien mazāk mīlestības. Nē, protams, es mīlēju savu 
ģimeni, sievu Martu, savas meitas un dēlus, bet manī palika arvien mazāk tās Dievišķās Mīlestības, 
kas manu dvēseli sildīja jaunības gados. Ar laiku es aizmirsu un nodevu viņu, šo Mīlestību. Un šī 
nodevība pāvērtās manas dzīves bēdu rezultātā. Kā arī - zinātnisko uzskatu ierobežotībā. 
Pienāca laiks teikt par to, ka ilgu laiku pēc Pārejas es neredzēju savu jauno ķermeni. Jā, es jau varēju 
pārvietoties pa nelielu telpu, kur mani reabilitēja, kontaktējos ar Skolotāju, ar Reabilitācijas Centra 
darbiniekiem. Taču es neredzēju savu rumpi, kājas, rokas. Apkārt bija tikai gaiši zils enerģētisks lauks 
mākoņa veidā. Es par to jautāju darbiniekiem, kuri man palīdzēja reabilitēties. Atbilde vienmēr bija 
viena un tā pati: "Uz tavu jautājumu atbildēs Skolotājs". Ilgu laiku es sajutu, ka manā, no jauna 
formējošamies ķermenī, turpinās kaut kādi enerģētiskie procesi. Es sajutu, ka ķermenis turpina 
formēties, taču nesapratu, kādēļ es nevaru novērot šo formēšanās procesu. Viņš mani interesēja, tanī 
skaitā, kā zinātnieku-pētnieku, kāds es turpināju palikt pēc Pārejas. Es centra darbiniekiem uzdevu 
daudz jautājumu. Interesējos par Pārejas sīkumiem, tās pasaules iekārtojumu, kur es atnācu. Uz 
daudziem jautājumiem es atbildes saņēmu. Taču kaut ko, pagaidām, vienkārši nespēju saprast. Bet 
galvenais jautājums - par manu jauno ķermeni - pagaidām palika atklāts. 
Reiz Skolotājs nostājās manā priekšā un ilgi klusēja. Redzams, viņš gaidīja no manis jautājumu. Un, 
beidzot, es to uzdevu. 
- Kas ar manu ķermeni, Skolotāj? Kādēļ es to tik ilgi neredzu? 
- Tavs jaunais ķermenis gatavs. Un tu to drīz redzēsi. Bet vispirms tev jāuzzin par savu tuvāko nākotni. 
Atceries, es teicu, ka tu izlabosi savas pieļautās kļūdas. Un tikai pēc tam sāksi turpmāko dzīvi 
augstākajā pasaulē?... Atceries? 
- Jā, protams... Protams, atceros... Bet, kas man jāizdara? 
- Tava misija ietverta tur, lai atklātu CILVĒKA DVĒSELES KOLEKTĪVISMU un caur to parādītu cilvēku 
saikni ar Dievu. Un tālāk - norādītu ceļu uz visa esošā Vienotību. Tu taču stādījies priekšā {представил 
?} enerģētiski slēgtas sistēmas cilvēku. 
Skolotājs ieturēja pauzi. Viņš skatījās uz mani, kaut arī ar smaidu, taču ļoti uzmanīgi. Pēc tam teica: 
- Tagad manam Skolniekam personīgi stāv priekšā pārliecināties, ka cilvēks nekad nebija un 
neizrādījās slēgta enerģētiska sistēma. Tu apmeklēsi virkni pasauļu un uzkrāsi dažādu energosistēmu 
mijiedarbības pieredzi. Piekrīti? 
Protams, es piekritu. Pētnieka Dvesele tūliņ atsaucās uz šo priekšlikumu. Taču to, ko Skolotājs 
paziņoja pēc tam, es ne gluži uzreiz pieņēmu. 
- Tu apmeklēsi šīs pasaules kā iemiesots cilvēks. Taču iemiesots būsi... sievietē. Jā, jā, tagad tu kļūsi 
sieviete. Un uz pietiekami ilgu laiku. Tas palīdzēs labāk izpildīt paredzēto uzdevumu... 
Un tad manā apziņā iezibējās minējums: man nerāda manu jauno smalkmateriālo fizisko ķermeni tādēļ, 
ka tas - smalkmateriālais sievietes ķermenis! Mēs ar skolotāju runājām telepātiski, es pieradu pie tādas 
sazināšanās formas. Un, protams, sapratu: mans minējums bija izdzirdēts.Tad izlēmu jautāt: 
- Man taisnība? 
- Tas - pagaidām potenciāls ķermenis. Jā, tas gatavs, to jau var izmantot. Taču tas kļūs tavs tikai tādā 
gadījumā, ja tu piekritīsi to pieņemt. 
- Bet, ja nē? 
- Tad pēc reabilitācijas nāksies iemiesoties četrdimensionalitātē, no kurienes tikko atnāci. Taču tici: tā 
tu zaudēsi daudzas iespējas priekš evolūcijas. Tagad priekš tevis atvērsies daudzas durvis zināšanu 
un jaunu iemaņu iespēju iemantošanai. Jā, tu vari atgriesties ceturtaja dimensijā - kā vienkāršs cilvēks, 
kuram nav neparastu spēju. Taču tu vari tās spējas iemantot šeit, daudzkārt palielināt savas Dievišķās 
īpašības un tikai pēc tam atnākt četrdimensiju pasaulē, lai palīdzētu ne tikai atsevišķiem cilvēkiem 
attīstīt, ne tikai atsevišķas izziņas jomas, ne tikai saņemt jaunus zinātniskus datus. Tu varēsi atgriezties 
jauna dievcilvēka veidā, kurš var palīdzēt izdziedināt visu pasauli. Bet tie - ļoti dažādi, vienkārši 
nesalīdzināmi esības apgabali/jomas. Un dažādi radīšanas līmeņi. Izvēle, protams, tava. 
Neslēpšu, ka izvēle man nedevās viegli. Pēdējā iemiesojuma vīrišķā apziņa dominēja. Agrāk man jau 
stāstīja par to, ka individuāla dvēsele var iemiesoties gan kā vīrietis, gan kā sieviete. Es to zināju. Taču 
biju pilnībā pārliecināts, ka turpināšu savu ceļu augstākā pasaulē kā vīrietis. Der atzīmēt, ka pasaules, 
kur atnāk vairākums cilvēku pēc četrdimensiju fiziskā ķermeņa nāves, ļoti līdzīgas jums zināmajai 
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četrdimensiju pasaulei. Šeit saglabājas vīrišķais dzimums un sievišķais dzimums. Kaut arī visās šinīs 
pasaulēs eksistē arī androginās dzīvības formas, kad cilvēkā aktivizēti uzreiz abi dzimumi. Priekš 
dažām pasaulēm androginisms ir pat galvenais, tas priekš to iemītniekiem - norma. Vairums jūsu 
pasaules cilvēku androginismu uzskata kā kaut ko pretdabisku. Taču pie jums sievišķais un vīrišķais 
sākums ļoti izdalīti, tā tas izveidojās Duālā Eksperimenta laikā, par kuru jums tagad zināms. Dualitātes 
Eksperiments, tas ir Izdalīšanas Eksperiments, tas - ne vienkārši eksperiments, kur eksistē pieredzes 
autori un zempieredzējušie {подопытные ?}. Eksperimenta autori un dalībnieki saplūduši vienā "Es", 
tādēļ, ka Eksperimenta autori ir mūsu augstākie aspekti, mūsu "augstākie Es" - tas ir, mēs paši 
augstākā evolucionārā līmenī. Pats vārds "eksperiments" var daudziem sniegt negatīvu noskaņu. Taču 
tur derīgi saprast, ka ievērojams skaits dvēseļu vienkārši izvēlējās jaunu evolūcijas pieredzi, kādas līdz 
šim mūsu Visumā nebija. Daži Visumā iedomājās, ka tā ir - novirzīšanās/attālināšanās {отход ?} no 
Radītāja. Tomēr, iesvētītie {посвящённые ?} vienmēr zināja: tāds ceļš - tas arī ir Radītāja Ceļš, kurš 
vienmēr apsveic jaunus izziņas ceļus un jaunas dzīvības/dzīves dzimšanu. Galvenais, lai tāds ceļš 
vienmēr būtu apveltīts ar Iesākumu Jaunrades Mīlestības potenciālu. Tādam potenciālam jābūt 
apveltītam ar iesākuma Radīšanas Enerģiju, kas ļauj dzīvības formām sākumā atdalīties no Dieva-
Radītāja, bet pēc tam, no jauna saplūst ar viņu vienotā Jaunrades procesā. Dievā-Radītājā ir visi 
Sākumi. Ir vīrišķais, ir sievišķais, ir androginais, ir daudzi, daudzi citi Sākumi, par kuriem mēs pagaidām 
nezinām. Cilvēki radīja ētiskos priekštatus, kas balstās tikai uz vienas pasaules dzīves - pie tam, 
pasaules, ļoti attālinātas no Dievišķības. Tādēļ nav jēgas pārnest jūsu pasaules cilvēku ētiskos 
priekštatus uz citām pasaulēm, kur dzīve var būt organizāta pavisam citādi. Daudzās pasaulēs 
androginisms, vīrišķā un sievišķā sākuma apvienojums vienā Gaismas Būtnē, ir norma. Un ticiet: tādu 
pasauļu pārstāvjiem ļoti grūti iedomāties būtnes, kurās ir atsevišķi sievišķais sākums un atsevišķi - 
vīrišķais. No tādu būtņu skatījuma, jūsu ētiskie priekšstati ir nenormāli. Taču es atnācu Reabilitācijas 
Centrā ne no tādas pasaules kur androginiskie noteikumi. Es atnācu ar vīrieša apziņu. Un kaut arī es 
zaudēju vīrieša ķermeni, no vīrieša apziņas man nekādi negribējās šķirties. Ilgu laiku es pavadīju 
šaubās. Vēl divas reizes ar mani par šo tēmu runāja Skolotājs. Viņa argumenti bija visai pārliecinoši. 
Rezultātā es priekšlikumu pieņēmu... iemantot sievietes ķermeni. Taču tur radās likumsakarīgs 
jautājums: ko paredzēts darīt ar manu vīrieša apziņu? Vai man jāaizmirst savs "Es" un jāiemanto jauns 
"Es"? Vai eksistēja kāds jauns variants? 
Un tad man Skolotājs pastāstīja par to, par ko es nezināju un par ko, pagaidām, neiedomājos. Priekš 
manis, kā arī priekš daudziem pārejošiem, iespējams iemantot ne tikai ķermeņa androginumu, bet arī 
apziņas adroginumu. Un šo apziņu var pārnest no iemiesojuma uz iemiesojumu. Priekš tā eksistē 
speciālas pasaules-skolas. Un Skolotājs man piedāvāja iziet tur speciālu apmācības kursu. Būt 
apveltītam ar androgino apziņu, tas ir, ar apziņu, kurā harmoniski apvienots vīrišķais un sievišķais 
sākums, tā rezultātā, es, nezaudējot atmiņu par iepriekšējiem iemiesojumiem, varu harmoniskāk un 
pilnvērtīgāk iemiesoties, gan vīrietī, gan sievietē. Rezultātā, es izlēmu doties uz šo specializēto skolu. 
Un par to nekad nenožēloju! Tie bija ļoti interesanti un brīnišķīgi mēneši. Manai dzīvei pasaulē, kur 
apmāca apziņas androginiskumu, var veltīt veselu grāmatu. Tur es iemantoju daudz draugu, saņēmu 
apbrīnojamu pieredzi sievišķā un vīrišķā sākuma apvienošanā. Šajā pasaulē es dzīvoju īpašā ķermenī. 
Un tikai, kad beidzu apmācību, atgiezos Reabilitācijas Centrā, varēju iemiesoties brīnišķīgā sievietes 
ķermenī. Jau pēc tam, Skolotājs man palīdzēja pāriet tanī pasaulē, kur man sākās jauna, brīnumaina 
dzīve. Pasaule, kurā es atnācu kā sieviete, Zemes planētu sistēmā zināma kā īpašas ģenētikas 
pasaule, kas rodas uz Dievišķās Mīlestības pamata. To var nosaukt par MĪLESTĪBAS POLIPASAULI. 
Tur dzīvo ne tikai cilvēki, tur dzīvo arī citas būtnes cilvēka tēlā. Tas ir, cilvēka ķermenī iemiesotas 
Gaismas Būtnes, kuras izgāja evolūciju citās dzīvības formās uz planētas Zeme. Dažas no šīm formām 
jums pazīstamas. Piemēram, Delfīni un Vaļi. Taču ar mani kopā šinī pasaulē dzīvoja dažādu Drakonu, 
Čūsku, Putnu un daudzu citu augsti attīstītu, saprātīgu ģimeņu pārstāvji. Katrai no dzīvības formām ir 
sava energosistēma. Mūsu uzdevumā ietilpa radīt tādas energosistēmas, kas apvieno dažādu dzīvības 
formu, dažādas sistēmas. Jūs jau varat saprast: ja cilvēks izskatās kā cilvēks, tas nenozīmē, ka tas 
tāds ir īstenībā. Piemēram, viņš var būt robots, vai vienkārši robotizēta būtība. Zemes cilvēkā var 
iemiesoties arī citplanētietis, kuram ir pavisam cits Daudzdimensionālo Ķermeņu Komplekss. Ar 
parastu fizisko redzi nevar atšķirt cilvēku no būtības, kura ieradās jūsu pasaulē no citas zvaigžņu 
sistēmas pasaules, lai izpildītu kaut kādu misiju. 
Mīlestības Polipasaulē mēs varējām redzēt smalkmateriālās struktūras un noteicām viena vai otra 
cilvēka piederību savai iesākumu dzimtai, kurā viņš evolucionēja uz Zemes. Mūsu uzdevums sastāvēja 
ne tikai no tā, lai radītu energosistēmu vienotību, bet radīt arī jaunas ģenētiskās struktūras mūsu 
ģenētisko struktūru sinergijas ceļā. Un tas nozīmēja, ka mēs... bijām aicināti iemīlēt viens otru, zinot par 
mūsu dzimtu atšķirībām, arī stāties ģenētiskā kontaktā smalkajā plānā. Vai var tādu kontaktu saukt par 
seksuālu kontaktu? Jā, taču ne tādā nozīmē, kādu šinī izpratnē ieliekat jūs. Mūsu uzdevums 
neparedzēja mūsu smalkmateriālo fizisko ķermeņu tiešus seksuālus aktus. Kaut tādi bija iespējami, tie 
tika arī pieļauti. Mums mērķis kļuva unikālu apvienotu ģenētisko struktūru radīšana, kuras radās tad, 
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kad mēs viens otram sūtījām Mīlestības enerģiju. Jo smalkāka, jo daiļāka, jo maigāka bija mūsu 
mīlestība, jo brīnumaināka pēc formas un satura radās smalkmateriālā ģenētiskā struktūra. Vēlāk šīs 
struktūras kļuva par bāzēm, priekš jaunu dzīvības formu radīšanas, kļuvušām kā rezultāts, harmoniski 
saplūstot dažādām dzīvības formām uz patiesas Dievišķas Mīlestības pamata. Vai mēs izjutām baudu 
šāda procesa laikā? Jā! Un vēl kādu! Tā bija un esmu īsta mīlestība un - patiesi Dievišķi kontakti starp 
dažādām dzīvības formām, starp vīrišķiem un sievišķiem sākumiem. Tur es sapratu, ka tās pasaules 
seksualitāte, kurā es dzīvoju, kurā pagaidām dzīvojiet jūs, tikai sākotnējs veids savstarpējām 
attiecībām starp sievietēm un vīriešiem, starp vīrišķo un sievišķo sākotni. Vīrisķā un sievišķā 
apvienošana - tas process, kas īstenojas priekš agrāk izdalītā saplūšanas. Taču, pat apvienojot divu 
cilvēku vīrišķo un sievišķo, nevar sasniegt ne pilnību, ne kopību. Androginisms pats par sevi arī nav 
nekāds universālums. Tādēļ, ka eksistē priekš cilvēka, priekš jebkuras Gaismas Būtnes, CITS vīrišķais 
un sievišķais . Un šo CITU arī derīgi izzināt ar mērķi Dievišķās Vienotības izzināšanai. Eksistē citu 
dzīvības formu vīrišķais un sievišķais, kurus stāv priekšā arī izzināt evolucionējošai Gaismas Būtnei. 
Evolūcija pēc izdalīšanas, pēc Dualitātes, ir Vienošana kā process, vedošs uz Dievišķu kopību 
{единству ?}. Un šis process daudzveidīgs un brīnišķīgs, aizraujošs. Tas - patiesi GRANDIOZS 
process. Šī procesa rezultātā, izzini Mīlestības dažādus toņus, izproti mīlestības pieredzi, kuru uzkrāja 
citas dzīvības formas. Un es nekad neaizmirsīšu to mīlestību, kuras pieredzē ar mani dalījās citas 
mīlestības dzīvības formas. Tādu neaizmirst, tādēļ ka vienkārši atrodoties cilvēka ķermenī, to nekad 
neuzzināsi. Taču, kad tavas smalkmateriālās struktūras savijas ar citas dzīvības formas struktūrām, 
sāk mainīties, sāk saņemt pieredzi, kuru tu agrāk vienkārši nevarēji saņemt, tad tu pats kļūsti 
evolucionāri cits un vienkārši laimīgāks. Un, lūk, rodas jauni enerģētiski kanāli, pa kuriem maigi un 
brīnišķīgi plūst brīnumjauka mīlestības enerģija... O! Šīs sajūtas neiespējami nodot cilvēkam, kuram 
nav līdzīgas pieredzes. Taču var par tām pastāstīt, lai cilvēki saprastu: seksuālai enerģijai jābūt, 
vispirms, seksuālai mīlestības enerģijai, kas apvieno un bagātina tos, kuri mijiedarbojas ar tās 
palīdzību. Bez mīlestības - tā tikai fizioloģiska kaislība, kas nepalīdz cilvēkam evolucionēt. Bet bieži, 
gluži otrādi, ved uz involūciju, uz smalkateriālo ķermeņu degradāciju, uz cilvēka atdalīšanu no Dievišķā. 
Laimīgus, ļoti laimīgus gadus es PAVADĪJU Mīlestības Polipasaulē. Bagātināta ar dažādām 
energosistēmām, dažādu dzīvības formu struktūrām, dažādu dzīvības formu mīlestības pieredzes 
bagātināta, es ATGIEZOS piektās dimensijas Reabilitācijas Centrā un KĻUVU tā darbiniece, palīdzoša 
pārejošiem cilvēkiem adaptēties jaunā dzīvē. Nē, es neatrodos pastāvīgi Reabilitācijas Telpā. Tā tikai 
daļa mana darba. Mana galvenā dzīve tagad - piektās dimensijas pasaules apakšlīmenī 5,7. Tā - 
sevišķa polipasaule, kas virzīta uz septīto dimensiju. Mēs izbūvējam ceļu uz vēl augstākām pasaulēm, 
ejot Dievišķās Vienošanās ceļu. Mans tagadējais vārds - Milēna-Marija. Jūs varat mani piesaukt 
saziņai. Es varu palīdzēt Gaismas Darbiniekiem daudzos jautājumos. Arī patiesas mīlestības lietās un 
sapņu tulkošanā, kas pie jums atnāk naktīs. Starp citu, sapņi - tas daudz vairāk kā es domāju, kad 
iemiesojos kā Zigmunds Freids. Daudz vairāk, kā tagad par tiem domājiet jūs. Taču tā - pavisam 
atsevišķa sarunas tēma. 
Pieņemiet manas Mīlestības enerģiju un manu kolēģu Mīlestības. Mēs visi jūs ļoti mīlam un ticam, ka 
jūs savā laikā īstenosiet harmonisku Pāreju. Jums visiem būs jauni ķermeņi, jaunas iespējas, jauna, 
brīnumaina dzīve. Un obligāti - brīnišķīga, Dievišķa Mīlestība. 
 
ZIGMUNDS-MARIJA-MILĒNA. 
2015.g. 27.- 30. jūlijs. 
 
 

6. MARINA CVETAJEVA. PĀREJAS ZIEDI. KOMA UN KLĪNISKĀ NĀVE: KĀDĒĻ 
DAŽI ATGRIEŽAS 
 
MARINA CVETAJEVA 
caur Svetlanu Dračovu, Krievija 
2015. gada augusts-septembris 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 7(25) 2015., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 25.03.2016. 
 
"Divu gadu laikā, kurus Marina Cvetajeva nodzīvoja PSRS, pēc atgriezšanās no emigrācijas 1939. gadā, formāli viņa 
nebija pakļauta vajāšanām literārās darbības dēļ. Viņas, Sergeja un Ariadnes Efronu, sievas, un mātes, spiegošanā 
apvainoto, arestēto, izcilas dzejnieces darbus, vienkārši nepublicēja. Vienīgo mēģinājumu izdot Cvetajevas dzejoļu 
krājumu, bija Valstsliteratizdevēju {Гослитиздата ?} iekšējās recenzijas pārsvītrots. Viņai neļāva būt pat literāram 
podenščikam {поденщик ?}: iesākumā dotā iespēja veikt tulkojumus, tika ātri atņemta. Bezdarbs un izolācija noveda viņu 
izmisumā, nabadzībā, bet gala rezultātā - līdz pašnāvībai. 
No Žurnāla "Komersant Veekend" {"Коммерсантъ Wеекеnd"] Nr 28 no 28.08.2015, lpp. 20. 
 
Sveicināti dārgie draugi, dārgie lasītāji! 
Komas un klīniskās nāves tēma interesē daudzus, tādēļ ka cilvēki bieži atrodas situācijā, kad viņi nav spējīgi vadīt ar 
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viņiem notiekošos procesus. Viņi nezin, kā būs, kad viņi atradīsies bezapziņas/bezsamaņas stāvoklī. Ko darīt, kad 
ķermenis atsakās pakļauties saprātam, bet vēl sarežģītāk, kad saprāts iziet no paklausības, no ķermeņa un apziņas. Kā 
būt tādās situācijās, ja tā notiek? 
Svarīgi saprast, ka jums izveidota saskanīga un nopietna sistēma mijiedarbībai ar ceturtās dimensijas konkrēta līmeņa 
matērijas blīvuma pasauli. Šī sistēma balstīta uz noteiktiem bāzes parametriem, uz noteiktiem fiziskiem likumiem. Visi 
cilvēki, dzīvojoši zemes cilvēku pasaulē, izbauda Zemes pievilkšanu. Gravitācija notur pasauli zemes raksturojumu 
rāmjos. Ja smaguma spēks palielināsies, matērija sablīvēsies. Ja pasaule kļūs vieglāka, tātad, gravitācija savus "grožus" 
atslābināja. Taču tā ne vienīgā izmaiņa notiekoša uz planētas, blīvuma līmenī, vibrāciju izmaiņu laikā. Savrīga arī 
magnētiskā sastāvdaļa - arī tā kopā ar gravitācijas sastāvdaļu, ietekmē visu būtņu dzīvi. Gravitācija un magnētisms, kā 
brālis un māsa - radinieki. Tie ietekmē jūsu pasaules blīvuma parametrus, kuri to notur sevišķa eksistēšanas modeļa 
izteiktos rāmjos. 
Jūsu pasaules eksistēšanas modelis lineārs. Tas ļauj jums izveidot visas jūsu mijiedarbības ar apkārtējo pasauli dotās 
plaknes, modeļa, līnijas rāmjos. Tādā veidā, jūs redzat savu "Es", jūs aptverošo pasauli, jūsu mijiedarbību ar pasauli. Tas 
atspoguļojas ne tikai jūsu uzvedībā, bet arī domāšanā, runā. Jūs savstarpējās attiecības pārvediet noteiktā plaknē, skatiet 
noteiktā leņķī, tas ir, jūs pasauli redzat noteiktā plakanā konstrukcijā, kas ļauj jums salīdzināt šo plakanisko veidojumu ar 
to kas jums jau ievadīta zemapziņā un apziņā matricas veidā, sastāvošai no daudziem blokiem. Nosauksim šo matrisko 
bloku kopumu BLOK-MATRICA. To jūs paši pieņemat ar Augstāko "Es" palīdzību - pie individuālās dvēseles 
pārvietošanās caur "Aizsegu", ieejot fiziskajā, ķermeniskajā stāvoklī. 
Bloks-matrica rada iespējas sākt iekārtoties daudz komfortākā veidā četrdimensiju pasaulē. To var nosaukt ceturtās 
dimensijas esamības matrica. Tā - jūsu vadība dotās pasaules ekspluatēšanā. Tā jūsos tiek ievadīta pašos augstākajos, 
augšējos esamības līmeņos un attiecas/ skar visus jūsu ķermeņus, ar kuriem jūs nolaižaties četrdimensiju pasaulē. Tā ir 
klātesoša tajā jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa daļā, kas apkalpo tikai jūsu dzīvesdarbību šajā pasaulē. 
Citās pasaulēs - dimensijās blīvumos, līmeņos - jums nav dotās programmas, matricas. Tur jums tās nav vajadzīgas. Viss 
izmantojas stringri, funkcionāli, pēc nepieciešamības jums ieslēgties tanī vai citā realitātē. Šo bloku-matricu vēl var 
nosaukt par jūsu pasi, caurlaidi šajā ceturtās dimensijas pasaulē. Tieši tas, četrdimensiju bloks-matrica, sāk jūs vadīt, kad 
jūs pakāpeniski nonākat pie apzinātas iesaistīšanās ceturtās dimensijas realitātē. 
Bērniem pagaidām tās aug, blok-matrica strādā tikai daļēji, vienu vai citu četrdimensionalitātes matricas bloku 
pieslēgšana notiek noteiktā bērna attīstības etapā. Gadījumā, ja notiek kaut kāda novirze sistēmā, tad fiziskajā līmenī šī 
ieslēgšanās četrdimensionalitātes pasaulē kaut kādu iemeslu dēļ atceļas, aizkavējas, vai tiek izslēgta. Tad cilvēks, tāda 
blok-matricas nesējs var izjust noteiktu diskomfortu mijiedarbībā ar apkārtējo pasauli. Viņš kļūst nesalīdzināms un/vai 
nepilnīgi savienojams ar šo pasauli. Bet dažkārt, viņa eksistēšana kļūst pilnībā neiespējama četrdimensiju pasaules 
apstākļos. Visbiežāk tas saistīts ar cilvēka rīcības nespēju, ar nespēju uzturēt komfortablus apstākļus fiziskajam 
ķermenim, kas spēlē "kosmiskā skafandra" lomu jūsu pasaulē. 
Jūsu "skafandru" radījuši augsti saprātīgi Dzīvības/Dzīves Radītāji, tieši tādēļ tas strādā kā brīnišķīgs dabīgs bioloģisks 
organisms, bet tas ir mākslīgas izcelsmes objekts, ķermenim radniecīgs darbs. Māte-daba parūpējās par jūsu 
četrdimensiju eksistēšanu noteikti konstruētā gaismā. Milzumdaudz Gaismas Būtņu no daudzām planetārām sistēmām 
deva savu dzīvošanas pieredzi blīvā fiziskā "skafandrā". Jūsu ķermenis - dabīgas evolūcijas produkts, jūsu kosmisko 
brāļu nodots un adaptēts uz ceturtās dimensijas Zemes apstākļiem. Pie tam, jūsu ķermeņi "iekārtoti" planētas Zeme 
esības sistēmā sevišķā mākslīgā veidā. Tas - ne dabīgs zemes evolūcijas ceļš, tādēļ dažas sistēmas reizēm traucētas un 
nonāk nederīgumā biežāk kā tas patiktu to radītājiem. Taču jūs, ceturtās dimensijas cilvēki, spējīgi atgiezt ķermeņiem 
pirmradītās funkcijas un izturības rezerves, atceroties, ka jūsu ķermeņi ir ne tikai zemes, bet arī kosmiskam dzīves 
veidam. PIENĀCA LAIKS ATCERĒTIES KOSMISKĀS PASAULES-ĒKAS LIKUMUS UN MIJIEDARBĪBAS. Jūs spējat 
saviem ķermeņiem, saviem "fiziskajiem skafandriem" atgriezt spēku un jaudīgumu {мощность ?}. 
Jūsu ķermeņus vada Gars, dvēsele. Tieši viņu virskundzība var būt par iemslu nopietnām un svarīgām izmaiņām priekš 
jums. Viņi pilnveido fizisko stāvokli un paaugstina apzinātas klātbūtnes līmeni ķermenī. Fiziskais ķermenis gatavs 
pārtraukt spēlēt atsevišķu lomu jūsu eksistēšanā, tiklīdz jūs sāksiet uztvert to vienotā veselumā ar visu jūsu 
Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksu. To izdarot, jūs tūliņ ievērosiet nopietnas izmaiņas jūsu eksistēšanā. Uzlabosies 
pašsajūta, veselība. Jūs tūliņ sapratīsiet un sajutīsiet, ka jūsu ķermenī sākas smalkas, tomēr, ievērojamas izmaiņas. Mēs 
ar jums šodien runājam par iespējām jūsu fizisko ķermeņu pārkārtošanai. Ko nozīmē ķermeņa pārkārtošana? Tas nozīmē 
visai nopietnu un ievērojamu strukturālu pārkārtošanu. Priekš jums tas izpaudīsies iespējās uzlabot sava fiziskā ķermeņa 
stāvokli, bez zāļu lietošanas un speciālu medicinisku procedūru iziešanas! Tikai ar sava redzes leņķa, skatu punkta 
izmainīšanu, savā blok-matricā jūs sāksiet iniciēt plaknes uztveršanas izmaiņas. Jūs sāksiet iziet no sliktas pašsajūtas, 
stresa slēgtā loka/apļa, kur atrodas absolūts vairākums tagadējā laika cilvēku. Jums, Gaismas Ģimenes žurnāla 
lasītājiem, ieteicams ņemt savas pašsajūtas un fiziskā ķermeņa vadības airus, tēlaini sakot, "savās rokās" un nomainīt 
jūsu blok-matricā virkni šablonstruktūru. 
Kas priekš tā vajadzīgs? 
Vēlēšanās un pacietība. Vēlēšanās izmainīties un izmainīt, vēlēšanās pārmainīties un iziet uz jaunu mijiedarbības līmeni 
ar visām radījuma daļām, ieskaitot arī jūs kā radības kroni. Jūs, dodot/ļaujot savam "Es" izteikt vēlēšanos, tūliņ pārejat pie 
otrās daļas - pie realizācijas, izpildīšanas. Jūs ķeraties pie izlēmīgām darbībām.Tādā veidā, izteiktais nodoms-vēlēšanās 
ieiet savas īstenošanās dzīvē aktīvā fāzē. Ticiet, otra šī procesa fāze ne mazāk svarīga kā pirmā. Mērķu un uzdevumu 
uzstādīšana paredz precīzu formulējumu, būtisku koncentrēšanos uz jūsu personīgo vēlēšanos. Bet tālāk jūs dodat 
impulsu jūsu vēlmei, jūs ar attīstības vektoru pavadat darbības. Kāds būs šis vektors dotajā gadījumā, uz kādu pusi jums 
nepieciešams sākt kustību? Es jums pateikšu priekšā, par cik pirmajā laikā šī darbība neliksies jums ordināra, vienkārša 
un saprotama. Jūs taču sagatavojāties nopietnām un sarežģītām darbībām, kuras, BEIDZOT, novedīs jūs pie sen vēlama 
fiziskās veselības, fiziskās laklājības rezultāta. Un tas pareizi, ka jūs tagad no manis sagaidat augsti/ļoti sarežģītu recepti. 
Jūs taču līdz šim darbojāties tās blok-matricas rāmjos, ar kuru jūs atnācāt uz planētu. Bet tur, neatņemamas daļas lomā, 
iekārtots īpašs energoinformatīvais modulis, kas jums dod pārliecību darbību pareizībā tikai tad, kad jūs nodarbojaties ar 
SAREŽĢĪJUMU, GRŪTĪBU PĀRVARĒŠANU. Saskaņā ar blok-matricas darbības principiem, jūs iesākumā izveidojat 
sarežģītas mentālās barjeras, konstrukcijas, piramīdas, bet pēc tam sākat tās pārvarēt, apgūt. Jums svarīgi šīs darbības 
nofiksēt jūsu galvā. Jums PRĀTS un SAPRĀTS atkal gatavi doties jums palīgā un sākt augšupkāpumu pa nevieglām 
kalnu takām augšup uz virsotni. Jūs gatavi atkal uz saviem pleciem uzvelt smagu nastu un sākt, līdzīgi Sizifam, velt 
akmeni uz kalnu, lai šo darbību atkārtotu atkal un atkal. Un jūs saprotiet, ka meklējumos un tieksmēs uz pilnīgu 
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ķermenisku un fizisku veselību, katrs no jums līdzīgs Sizifam, kuš katru dienu un katru minūti veļ akmeņus - lai, 
sasniedzot virsotni, atkal sāktu visu no sākuma. Jūs dzīvojiet atkārtojošos notikumu klasterī, kuri vienu reizi sasniedzot 
savu apogeju, pieprasa no jums notiekošo notikumainību atkārtošanos. Jūs sakāt, ka to jau redzējāt, dzirdējāt, zinājāt. 
Protams, jūs redzējāt, dzirdējāt, zinājāt, to vai citu darbību. Tādēļ, ka savās varbūtējās realitātēs jūs izspēlējāt un 
izspēlējat, nesaskaitāmu daudzumu scenāriju, atkārtojot to ciklu pēc cikla. 
Cikliskums un uzdevumi, nemainīgi parametri - lūk, jūsu blok-matricas galvenie raksturojumi, neiespējamība iziet no 
uzstādītajiem rāmjiem un robežām. Jūs redzat savu centienu veltīgumu, taču jūs nevarat pat aizdomāties par to, lai 
pārstātu kustēties, cīnīties, pārvarēt. Tāds jūsu uzstādījums: caur ērkšķiem uz rozēm! Tas jūsu dzīves uzstādījums, jūsu 
eksistēšanas ceturtajā dimensijā, paradigma, jūsu lineārās esības paradigma. Taču... tiklīdz jūs izejat no šabloniem un 
lineārās acs, pārejat sfēriskā apkārtējās pasaules uztverē, tā tūliņ sāk svīst ausma tuneļa galā... Un jūs sākat ļoti 
piesardzīgiem soļiem iziet aiz blok-matricas ierobežojumu robežām, šīs blok-matricas, kas jums dāvāta pie pārejas caur 
"Aizsegu", priekš visu jūsu dzīves ceļa aso pagriezienu optimālas iziešanas. Tas arī ir skrējiens pa apli, kustība uz vienas 
vietas. "Kādēļ? - jautāsiet jūs. - Priekš kam mēs skrienam pa trenažiera skrejceliņu, tā vietā, lai skrietu tālumā? Kur šī 
vingrinājuma jēga, priekš kam tas viss izdomāts? Vai vispār ir izeja?" 
Atbildes uz to, lasot manu stāstījumu, jūs sākat smelt savas zināšanu akas dziļumā, jūsu daudzdimensionālo zināšanu 
avota, jūsu ceļazvaigznes, kas jūs ved pa kosmiskās apskaidrības ceļiem. Es runāju par jūsu Sirds Kristālu, par 
sirsnīguma kristālu, kas dzīvo jūsos. Tā jūsu fiziskā sirds un tas jūsu daudzdimensionālās sirds kristāls. Jūs redzat, ka 
jūsos pašos dzīvo gudrība, gatava atvērties apskaidrības un atmodas daudzdimensionālās ziedlapās. Jūs piesātināt i 
fimiamām Dievišķām zināšanām un visuma gudrību. Viss slēpts un aizšifrēts līdz brīdim, līdz laikam. Kamēr jūs nesāksiet 
aizdomāties par savu personīgo aicinājumu, par jūsu personīgo eksistēšanu. Un tad sāk nākt apskaidrība, sākas 
apgaismība, kas ved pie atmošanās. 
Bet sākot savu atmošanos, jums vispirms rodas likumsakarīgs jautājums: bet kādēļ es vēl joprojām novecoju, kādēļ savā 
ķermenī sajūtu nespēku? Vai tiešām nav metožu un paņēmienu tikt galā ar visām kaitēm un slimībām? Vai tiešām man 
pastāvīgi jāskraida, jālēkā, jākustas pa 24 stundām diennaktī, lai saglabātu labāko sportisko formu? Vai tiešām manas 
rūpes par ēšanu, labu sportisko formu, dzīvošanas vietas izvēle - tikai tie ļaus man iziet uz jaunu manas esamības 
līmeni? 
Mani spriedumi jūs skar "dzīvajā", jūs visi vairāk vai mazāk nododaties tādiem jautājumiem. Viss atkarīgs no vecuma un 
jūsu organisma stāvokļa. Un man priekš jums ir LABS JAUNUMS, un ir vēl viens BRĪNIŠĶĪGS JAUNUMS. 
Piedāvāju sākt ar LABO JAUNUMU. Visiem jautājumiem, kurus jums šodien uzdodu, atbildes ir. Un šīs atbildes jums 
tiešām patiks, tādēļ, ka tās jums atļaus sākt kustības uz jūsu vēlmju izpildīšanas pusi, jūsu fizisko ķermeņu pārveidošanā. 
Uzdevumi fizisko vingrinājumu apjomā neeksistē. Nav PRECĪZU UN IZVIRZĪTU SAKARU starp to apjomu, ilgumu un 
simtprocentīgu veselību. Jā, veselīga veida sekotāji un pielūdzēji būs izsisti no sliedēm, par cik viņu pieredze un prakse 
runā par pretējo. Un viņiem daļēji taisnība. Viņiem taisnība visos simtprocentos... jūsu lineārā realitātē esošās b lok-
matricas eksistēšanas apstākļos, kas reizi un uz visiem laikiem nodiktēja jums savus esības un eksistēšanas likumus 
dualitātes un atdalītības apstākļos. Taču tiem nav taisnība realitātē, kas izmainās, kur jūsu ķermeņiem vajadzīgi tālu ne 
fiziskie vingrinājumi, pat, īstenībā - ne tikdaudz fiziskie vingrinājumi! Un tas - visai ievērojams fakts, ko jums stāv priekšā 
apzināties un sajust ar visām savas daudzdimensionālās Dvēsles un daudzdimensionālā ķermeņa fibrām, kāds īstenībā 
jūsu fiziskais ķermenis arī ir. Tas daudzdimensionāls pēc savas būtības, pēc savas funkcionēšanas, taču pie tā arī 
ierobežots savās daudzdimensionalitātes izpausmēs tās programmas dēļ kas viņā ielikta blok-matricas dēļ, kas izdara 
ierobežojošu ietekmi uz daudzdimensionālo īpašību un kvalitāšu izpausmi. Un tas ir visai ievērojams stop-parametrs jūsu 
ķermeņa kā Daudzdimensionāla Ķermeņu Kompleksa darbā. 
Jums derīgi aizdomāties par tās lomas jautājumu, kādu spēlēja un spēlē ķrmenis jūsu dzīvē. Ko viņš priekš jums nozīmē? 
Kādas nozīmes un ievērības lomu priekš jums tas spēlē? Vai iedomājaties savu eksistēšanu bez sava blīvā fiziskā 
ķermeņa? Vai jūtat ar to radniecību? Vai jums ir kāds uzdevums, tas ir, jūs identificējat savu "Es" ar savu brīnumaino 
fizisko ķermeni? Vai jums ir kāda saprašana, ka jūsu fiziskais ķermenis - tas tikai viens no ķermeņiem? Un vai pienākas 
jums tāpat uzmanīgi rūpēties, kā par savu fizisko ķermeni, tā arī par pārējiem ķermeņiem - ķermeņiem, kuri nav tik 
redzamā veidā izpausti parastā zemes dzīvē? 
Mani jautājumi ne dīki. Uzdodu jums tos tikai ar vienu mērķi, lai jūs sāktu augšupcelšanos Garā un Ķermenī/Ķermeņos. 
Jūs esat tīrs Gars, jūs esat nemirstīga Dvēsele, taču pie tā, jūs esat un pārvaldat liela daudzuma ķermeņu fiziskās 
īpašības (pēc blīvuma skatoties) un tieši enerģētisko ķermeņu, ugunīgo, magnētisko... Jums daudz ķermeņu, par kuriem 
jūs vai lasījāt, vai nopratāt, taču pie tā, šie ķermeņi priekš jums, pagaidām, nes vidsrīzāk, abstraktu raksturu. Tas nozīmē,  
ka esot teorētiskus priekšstatus par cilvēka daudzdimensionālo uzbūvi, jūs šīs zināšanas neattieciniet uz savu "Es". Jūs 
nesajūtiet savu daudzdimensionālo izpaudumu, jā, un arī savu lineāro izpaudumu, nesajūtiet pilnīgā ķermeniskā 
brīnišķīgumā. Jūsu smalkmateriālās sastāvdaļas, jūsu smalkmteriāliem ķermeņiem arī ir pilnas tiesības eksistēt kā jūsu 
blīvajam ķermenim. Un jūsu smalkos ķermeņus arī nepieciešams TRENĒT par tiem VAJAG RŪPĒTIES, tos VAJAG 
ATTĪSTĪT. Tas arī ir priekš jums vissvarīgākais, pirmkārtējs jaunums, kuru es gribu līdz jums nogādāt, līdz jūsu 
apzināšanai, jūsu tālākai apzinātai dzīvošanai. 
Pagaidām jūs vēl nesaprotat, cik šī tēma svarīga. Smalkmateriālo ķermeņu attīstības tēma, jums, ceturtās dimensijas 
cilvēkiem, kļūs aktuāla tuvākā nākotnē, bet priekš jums, Gaismas Darbiniekiem, pamodušamies cilvēkiem - aktuāla jau 
tagad. Un tas no jums prasa pilnīgi citu pieeju blīvā un smalkmateriālo ķermeņu mijiedarbībai. 
Jums stāv priekšā visai ātri apgūt jaunās darba metodes ar savu blīvo ķermeni, tas dos jums iespējas, strādājot ar fizisko 
ķermeni, īstenot kompleksu mijiedarbības pieeju visiem cilvēka ķermeņiem vienlaicīgi - kā blīvo fizisko, tā arī smalkajiem 
ķermeņiem. Smalkie ķermeņi arī jātrennē. Taču rosmes vingrinājumi un trenniņš smalkajiem ķermeņiem atšķiras no 
fizkultūras priekš blīvā ķermeņa. Tie ne tik noteikti un ne tik noslogoti, ja tā var izteikties. Fizisko ķermeni trennē dažāda 
veida smagumu palielināšanas ceļā - kā dinamisko, tā statistisko. Jūs izpildat vienu vai citus fiziskos vingrinājumus, 
dodat, tēlaini sakot, savam ķermenim barību priekš apdomāšanas par to īpašībām un spējām. Ķermenis, izstrādājot 
prieka hormonu, dod impulsus smadzenēm par patiku vai nepatiku smaguma izpildīšanai. Jo plašaku vingrojumu 
diapazonu ķermenis apguvis, jo lielāka izturība, lokanība tam ir, kas dod mundrumu un dinamiskas attīstības stāvokli. Ja 
nav pietiekamas izturības un lokanības rezerves, tad ķermenim sākas visai nopietni šķēršļi tālāk pilnveidoties. Tādēļ visi 
zemes fizkultūras trenneri dod visvienkāršāko recepti - stiepšanās, kustības priekš locītavām un mugurkaula, muskuļu 
slodze. 
Bieži izmanto arī elpošanas prakses un vingrinājumus priekš fiziskā ķermeņa harmoniska stāvokļa. Bet, lūk, elpošana dod 
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nepieciešamo slodzi arī smalkmateriālajiem ķermeņiem! Elpošana palaiž daudzus procesus, kuri sāk trenēt jūsu 
smalkmateriālos ķermeņus. 
Jūs man prasīsiet: kādēļ vēršam uzmanību uz elpošanu? 
Fiziskai elpošanai ir brīnumdarbības spēks. Kādēļ tieši tā? Kādēļ stiepšanās un muskuļu slodze neietekmē caur fizisko 
ķermeni nefiziskos ķermeņus? Viss ļoti vienkārši svarīgi īstenot vienu svarīgu darbību. Savas fizkultūras, savas fiziskās 
slodzes momentā svarīgi fokusēties ne tikai uz pašu fizisko ķermeni. Svarīgi fousēties uz sajūtām, ko dotā fiziskā slodze 
izdara uz pārējām jūsu organisma jūtām: 
- uz sirdi (sirds telpa), - [сердечное пространство], pirmām kārtām, 
- uz saules pinumu (Saules energcentrs), - [Солнечнуй энергоцентр] 
- uz otro energocentru (Mēness energocentrs), - [Лунный энеpгоцентр] 
- uz pirmo energocentru (Marsianskais centrs). - [Марсианский энергоцентр] 
Tās - svarīgas sastāvdaļas jūsu mijiedarbībai ar smalkmateriālajiem ķermeņiem. Tieši šie centri īsteno tiešu mijiedarbību 
ar jūsu smalkajiem ķermeņiem pie to trenēšanas caur fizisko ķermeni. Jūs šeit nekonstatēsiet virkni orgānu 
daudzdimensionālā redzējumā, redze (daļēji, trešā acs - epifīze), taču viņai nav jāatbild par jūsu fiziskā ķermeņa un 
smalkmateriālo ķermeņu mijiedarbību. Kādreiz tā bija jūsu vienīgā izeja uz smalko pasauli, taču tagad jūsu ķermeņi 
pilnībā izmainīja savu orientāciju telpā un laikā, notika pārorientācija jūsu fiziskā ķermeņa un smalkmateriālo ķermeņu 
sakabē. Notika jūsu radikāla pārveidošana no mēness tipa cilvēkiem uz saules cilvēkiem. Jūs pēc savas dabas kļūstiet 
saulaināki, tādēļ ka visaktīvākajā veidā palaižat savu iekšējo sauli, kas dzīvo jūsu saulespinuma rajonā un vienlaicīgi 
izlieta pa visu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksu. Jūsu Saules energocentrs, saņemot jauno energoapgādes toru 
sistēmu, sāk savu daudzdimensionālo izvērsumu. Caur to sāk īstenoties, ļoti svarīgs ciešs fiziskā ķermeņa sakars ar 
nefiziskajiem ķermeņiem. Jūs izkārtojiet jaunas iespējas blīvā ķermeņa mijiedarbībai ar smalkajiem, un 
saulesenergocentrs dod jums noskaņu/vēlēšanos, tas ir procesu kamertonis priekš blīvā ķermeņa un smalko ķermeņu 
mijiedarbības regulēšanas. 
Kādēļ mēs tik sīki runājam par blīvo ķermeņu un smalko ķermeņu mijiedarbības procesiem? Tas svarīgi mums, kad 
runājam par komu un klīnisko nāvi kā faktoriem apsitiprinošiem dzīvesdarbības sistēmu satraukumu/apjukumu. Notiek 
fiziskā blīvā ķermeņa funkcionāšanas satraukums no vienas puses un no otras puses traucēta smalko un blīvā ķermeņu 
mijiedarbība. 
Un tagad laiks pastāstīt jums par BRĪNIŠĶĪGO JAUNUMU, par ko es ieminējos iepriekš. Galvenais dienas jaunums tas, 
ka jūs apzinīgie jaunās dzīves celtnieki uz planētas Zeme, esat gatavi pāriet uz agrāk jums absolūt neraksturīgu, visu jūsu 
ķermeņu - smalko un blīvo, mijiedarbības jaunu līmeni. Tas svarīgs moments, es varu pat teikt, ka tas ir izejas punkts 
mūsu turpmākai sarunai. Mēs ar jums tagad dosimies vienā svarīgā un ievērojamā CEĻOJUMĀ. Tā mums neaizņems ilgu 
sagatavošanās laiku pēc jūsu lineārā kalendāra. Tomēr tas jums dos kā Būtnēm plašām un dziļām, kā daudzpolu 
Būtnēm, vismaz - jau trīs polu, visai jūtamu lēcienu jūsu pasaules uzskatos, tiecoties dzīvot TRIALITĀTĒ vai VISA 
ESOŠĀ TRIĀDES rāmojos. 
Man šķiet, ka tāda veida Ceļojums priekš daudziem no jums tomēr vēl jaunums, un pēc tā jūs sajutīsiet, cik aktīvi jūs 
augat Gaismā, Garā un Dvēselē, pareizāk - savienojaties Gaismā, Garā un Dvēselē. 
Tagad jūs uzceliet VARAVĪKSNES TILTU. Jūs uzceliet VARAVĪKSNES TILTU, kas jūs ved Sirds, jūsu Sirdstelpas 
dziļumā, un šis TILTS dos jums iespēju iegrimt dziļumā, jūsu daudzdimensionālās Gaismas Būtnes Pasaules-ēkas un 
Esamības noslēpumos. Tagad, uz šī Tilta, jūs satiekat patīkamas ārienes cilvēku. Viņš iet jums pretim, iet lidojošā gaitā. 
Pārvietojas spēji un graciozi. Pie tam, viņa kustības nevar uzskatīt par straujām, taču viņš kustas viegli un skaisti. Jūs 
apstājaties Tilta vidū un turpinat sekot, pagaidām jums nezināma cilvēka kustībām. Viņš tuvojas... Pakāpeniski jūs 
saprotiet, ka viņa kustības nevar nosaukt par iešanu, un pārvietojas viņš jau ne soļiem, bet visai interesantā veidā. Viņš 
JUMS TUVOJAS IMPULSOS /impulsveidīgi/, it kā lēcieniem. Impulsās kustības tikai pirmajā mirklī šķiet pārtrauktīgas. 
Bet īstenībā, tās visai harmoniskas un ne mazāk graciozas, pirms straujām kustībām ar pastāvīgu ātrumu. Jūs viņa 
kustības uztverat kā lēcienveidīgas viena vienkārša iemela dēļ, ka jūsu Varavīksnes Tilta puse dzīvo pēc linearitātes un 
lineārā laika likumiem, bet otra Tilta puse, kuru pārvar jūsu pretimnācējs, dzīvo pēc kvantiskiem likumiem, pēc sfēriskā 
laika likumiem. Un jūs no savas tilta puses novērojat, jums nepazīstamā pārvietošanos otrā Tilta pusē, jūs uztverat to no 
sava redzes skatījuma, pēc lineārās uztveres likumiem. Nepazīstamais taču pārvietojas pēc sfēriskiem likumiem, īsteno 
vistāļ harmonisku pārvietošanos no punkta uz mālām (un tieši uz mūsu ar jums Ceļojuma galamērķi), un vienlaicīgi no 
malas uz punktu. Sanāk, ka mūsu brīvprātīgais palīgs vienlaicīgi atrodas gan kustībā, gan stāv uz vietas. Tā arī ir, visas 
pārvietošanās sfēriskumā, galvenā atšķirība, no pārvietošanās linearitātē, ja tiecamies pārlikt sfēriskuma izpratnes un 
likumus uz jūsu lineāro valodu, notikumainības uztveršanai pēctecībā. Jūs vienlaicīgi redzat no jūsu lineārā posma uz 
Tilta, gan kustības sākumu, gan tā beigas, taču notikumainības aplī. Jūs zaudējat iespēju redzēt kustības sākumu un 
beigas, taču jūs iemantojat iespēju redzēt kustību tās procesā, bez sākuma un beigām. Tādā veidā, jūs to redzat lineārā 
lauzšanā {преломлении ?} kā lēcienveidīgu, kustību trauksme/ātrums, nepastāvīgums, bez tuvošanās izraudzītajam 
mērķim. Jā kaut kurā brīdī nepazīstamais pietuvosies Tilta vidum, kustoties/virzoties jums pretim, taču tanī pat momentā 
jums šķitīs, ka jūs viņu redzat atkal kustības sākumā. Tādā veidā, jūs tiekoties Tilta vidū, vienlaicīgi atradīsieties, gan tā 
centrā, gan tā sākumā, par cik Tilta vidū notiek līk-lineāro {криволинейных ?] sfēriskuma ārpuslaika moduļa 
transformējošo konstrukciju lauzšana. Un šeit sākas visu notikumainības vektoru patiesa sakārtošanas/salikšanas 
kongruentāte. Tieši šajā punktā Dvēsele sāk savu CEĻOJUMU PA MIRDZOŠO TUNELI, TIEŠI ŠAJĀ NULLE-TELPAS 
PUNKTĀ ARĪ SĀKAS CILVĒCISKĀS DVĒSELES UN SMALKMATERIĀLO ĶERMEŅU ATDALĪŠANA NO BLĪVĀ 
ĶERMEŅA, NO CETURTĀS DIMENSIJAS CILVĒKA FIZISKĀ ĶERMEŅA, JŪSU BIOLOĢISKĀ "SKAFANDRA". 
Jūs man jautāsiet: ja ir tik viegli tuvoties šim PĀREJAS PUNKTAM, kādēļ mēs, Žurnāla lasītāji, neīstenojam to mana 
raksta lasīšanas momentā, sakrālā noslēpuma saņemšanas momentā, sakrālā zināšanā par nulles pāreju? Es jums 
atbildēšu sekojošā veidā. Katra Gaismas Būtne pati pieņem lēmumu par transportēšanos pa nulles-telpas kanāliem. Ne 
katra Gaismas Būtne gatava iziet no sansaras rata un palikt augstākās esības smalkmateriālajā stāvoklī. Daudzi atkal un 
atkal iemiesojas blīvajā ķermenī, lai iemantotu svarīgu un unikālu pieredzi dzīvošanai blīvās pasaulēs un sagatavotos 
pārejai augstākajās pasaulē. Tas - tehnisks uzdevums daudziem cilvēkiem, viņu individuālais attīstības un 
pašpilnveidošanās plāns. Jūs ne vienmēr skataties uz savu dzīvi kā uz ATTĪSTĪBAS UN IZAUGSMES augšupejošām 
iespējām. Dažkārt jūs nodzīvojat dzīvi ATTĪSTĪBAS stāvoklī, bet IZAUGSME Dvēselē un Garā var izpalikt, jūsu vienu vai 
citu četrdimensionalitātes pieredzes vēlmju izpausmju rezultātā, to apgūšanā pilnā apmērā un dziļumā. Un tad jūsu 
iemiesojums izrādās iemiesojums ATTĪSTĪBĀ, taču tādā iemiesojumā iztrūkst IZAUGSMES. Tur nav kaut kādu Dualitātes 
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īpašību "labi" vai "slikti" vērtējumu. Tā - tīra pieredze. Un tā saskaņojas ar jūsu individuāliem uzdevumiem un cerībām. 
Katra pieredze vērtīga un tā iet kopējā visa Esošā esamības krājkasītē. Tomēr es gribu jums atklāt visai svarīgu un 
būtisku iemeslu tam, ko es sāku jums stāstīt par IZAUGSMES un ATTĪSTĪBAS atšķirībām. Jūs, mani dārgie žurnāla 
lasītāji, nonācāt pie tās malas, tās savas esības robežas, savā zemes eksistēšanā, kas jūs atdala no patiesiem 
Radītājiem, no savas dzīves, sava likteņa, sava daudzdimensionālās dzīves plāna patiesiem Meistariem. Tas atzīmē vēl 
vienu BRĪNISĶĪGU JAUNUMU, kas nozīmē to, ka jūs gatavi PĀRIET no ATTĪSTĪBAS plāna uz IZAUGSMES PLĀNU. Jūs 
varat izvēlēties jaunu vektoru priekš savas apzinātas izaugsmes Dvēselē un Garā un tad jums atklāsies brīnumainas 
iespējas, par kurām es sāku stāstīt - null-pārejas un null-transportējumu iespējas. Agrāk vai vēlāk, jūs noteikti saņemsiet 
Dieva-Radītāja dāvanu, jaunu iespēju Pušķa veidā priekš Pārejas. Tie - jaunie Pārejas Ziedi, kas izplaukst jūsu Dvēselē, 
pamodinot jūsos jūsu Daudzdimensionālo Pāreju Meistaru Dievišķās spējas. Jūs iemantojiet nepārvērtējamu pieredzi 
priekš palīdzības visas planētas Zeme evolūcijai. Jūs noskaņojāties uz ilgstošu evolūciju solīti pa solītim. Nepieciešamā 
pieredze blīvās dimensijas rāmjos saņemta. Tagad jums ir iespēja atkal aktivizēt Dievišķās Radīšanas Spārnus - Dievu-
Radītāju Spārnus. Jūs esat spējīgi dot planētai Zeme un visām viņas Valstībām brīnišķīgu impulsu LIDOJUMAM un 
pārejai uz sfērisko laiku, kvantisko likumu atklāšanai ceturtās dimensijas cilvēku dzīvē. Bet ko tas nozīmē priekš jums? 
Personīgi jums? Unikālas iespējas JAUNRADEI un RADĪŠANAI VISOS zināšanu un meistarības laukos.Tas nozīmē jūsu 
daudzpusīgas atvērtības PAŠMEISTARĪBU, jūsu PAŠATVĒRUŠAMIES MEISTARĪBU JAUNĀS PLANĒTAS ZEME 
CELTNIECĪBAI JAUNĀ ATTĪSTĪBAS CIKLĀ - JAUNĀ SEŠPADSMIT DIMENSIJU VISUMA CENTRA ATKLĀŠANAI UN 
IZPAUSMEI. TAS DOS JUMS JAUNU SIGNĀLU JŪSU UZKRĀTO ZINĀŠANU ATMODAI VISOS JŪSU 
VISNOZĪMĪGĀKAJOS UN BŪTISKĀKAJOS IEMIESOJUMOS PA VISĀM ZEMES DZIMTĀM - KĀ CILVĒCISKĀS, TĀ ARĪ 
CITĀS VALSTĪBĀS. UN TAS PRIEKŠ JUMS KĻŪS KAMERTONIS PRIEKŠ VISAS JŪSU ZEMES DZIMTAS 
PACELŠANAS VISĀS VALSTĪBĀS. UZDEVUMS PATIESI DIEVIŠĶĪGS. TIKAI ĪSTI ESOŠĀ RADĪTĀTĀJI GATAVI UZ 
TO, TAČU JUMS PRIEKŠ TĀ IR VISS NEPIECIEŠAMAIS. NEPIECIEŠAMA TIKAI JŪSU IZLĒMĪBA UN PĀRLIECĪBA 
IZDARĪT PIRMOS SOĻUS UZ OTRU TILTA PUSI. 
Ja jūs, lasot šīs rindas, sajūtiet saskaņu notiekošajā ar jums un jūsos, ja atverat sirdi enerģiju straumei, plūstošai no 
manām rindām, tad es... aicinu jūs Ceļojumā. 
Skataties! Nepazīstamais, stāvošais VARAVĪKSNES TILTA centrā, sniedz jums roku. Un jūs, beidzot, sākat apskaidroties 
un redzat, ka šis cilvēks - jūsu dubultnieks, jūsu kopija, jūsu dvīnis. Viņš jums priecīgi un uzmundrinoši uzsmaida. Viņš 
jums sniedz arī otru roku, jūs redzat divas rokas, kas sniedzas jums pretim. Un jūs jūtiet nepārvaramu vēlēšanos ņemt 
nepazīstamo, jums līdzīgo, aiz rokām. Jūs pastiepjat viņam abas rokas un... O, brīnums! Jūs sajūtiet kolosālu enerģiju 
plūsmu, it kā jūs negaidīti atrastos zem ūdenskrituma, kas jūs, jūsu ķermeni pilnībā apņem. Jūs nesaprotat, kas notiek, 
kādēļ jūs pēkšņi izrādījāties tādās mutuļojošās un skanošās enerģijās. Tās jums caurplūst, jūs jūtat, ka tās jūs pilnībā 
apņem/piepilda - visas, pilnīgi visas jūsu ķermeņa šūnas! Enerģijas ne tikai no ārienes jūs jūtiet ar ādu, tās jūsos iekšķīgi. 
Jūs jūtat kā tās virzas pa mugurkaulu. Ļoti spēcīga un strauja kustība, taču, līdz ar to, tā jums nesagādā nekādas 
neērtības. Sajūta tāda, ka enerģiju virpulis iespurdzis jūsu ķermenī, un ievieš tur enerģētisko kārtību. Sajūta patīkama un 
pat uzmundrinoša, jūs it kā attapāties ūdens strūklu centrā un šīs strūklas pilnībā savā varā paņēma jūsu ķermeni. Tās 
spēlējas ar to, pārvieto, pagroza, dod dažadus kustību virzienus. Jūs pakāpeniski sākat iejusties notiekošā loģikā. Jūs 
vairs neesat samulsuši, neesat atvirzījušies no saprašanas, jums notiekošais ap jums un jūsos patīk. Jūs jūtat: enerģijas 
ļoti saudzīgas un saprātīgas. Tās virzas pa viņām saprotamiem likumiem, noteiktā kārtībā. Šie likumi un kārtība nekādā 
veidā nenoved jūsu iekšējo pasauli diskomforta stāvoklī, bet otrādi - rodas aprūpētības un drošības sajūta, jūs nokļuvāt 
drošās un saudzīgās rokās. Tā ir. Jūs sajūtat enerģijas ne vienkārši kā enerģijas, bet kā saprātīgu, smalkjūtīgu, 
pieņemošu Būtni. Tā arī ir. Jūs mijiedarbojaties ar ļoti smalkām, trīsošām, pieredzējošām, nozīmīgām un saprātīgām 
enerģijām. Jūs esat saskarsmē ar vissmalkākā un dziļākā līmeņa Pirmradīšanas enerģijām. Viņas tagad atnāca pie mums 
palīdzēt apvienot jūsu lineārās daļas un sfēriskās daļas. Viņas palīdzēs mums izveidot mūsu iekšējos savstarpējos 
sakarus, sakarus starp visiem jūsu ķemeņiem viskomfortablākajā un ērtākajā līmenī. Jūs kļūstat daudzdimensionālas un 
sfēriskas Būtnes, iemantojat kosmisko Būtņu īpašības. Jūs izejat ārpus jūsu "inkubatora" rāmjiem - Zemes Dualitātes 
ēras un ceturtās dimensijas. Jūs izejat ārpus jūsu uztveres ierobežojumu rāmjiem, jūsu iespējām kā kosmisko Būtņu, kā 
Būtņu, esošām kosmiskās pilsonības pasēm. Jūs -Kosmosa pilsoņi, bet ne tikai planētas Zeme. Jūsu pase, jūsu gaismas 
paraksts, jūsu skanējums Gaismā un Skaņā, dod jums iespējas ceļot pa visām Visuma pasaulēm, iemiesoties dažādos 
viņas nostūros. Taču jūs paši, tieši paši, izvēlaties vienu vai citu iemiesojumu, saskaņojoties ar jūsu Garīgās Dzimtas 
uzdevumiem. Tieši Garīgā Dzimta, pirmām kārtām, formē mijiedarbību ar visu Esošo. Bet jūs, kā Dzimtas daļa, spējīgi 
izvēlēties vienus vai citus iztikas iemiesojumus, kas palīdzēs arī jums, Jūsu Dzimtai izkārtot tālāko mijiedarbību ar visu 
Esošo, palīdzēs visam esošajam evolucionēt, augt, bet ne vienkārši attīstīties. Jūtiet, cik Garīgās Dzimtas uzdevumi 
saskanīgi/atbilstoši aktīvu Gaismas Darbinieku uzdevumiem, kuri atnāca uz planētu pārejas laikmetā uz jauno ēru, tās 
attīstībā. 
Man gribas jūsu uzmanību atkal pievērst enerģijām, kas jau pilnībā izšķīda jūsos. Bet jūs, kā iepriekš, atrodaties uz 
VARAVĪKSNES TILTA un ar izbrīnu atklājat, ka jūs stāvat VIENS, taču vientulību nejūtat. Gluži otrādi, jūs sajūtiet 
mundruma pieplūdumu, pārliecību par to, ka pārgājāt kādu ļoti svarīgu un nepieciešamu robežu jūsu zemes dzīvē, 
pārgājāt savu RUBIKONU {РУБИКОН ?}. Jūs kļuvāt stiprāki un spēcīgāki, nozīmīgāki un dziļāki. Jūs ieņēmāt sevī 
personīgās zināšanas par savu BŪTĪBU. Jūs kļuvāt kvantiski savā darbā. Jūs pēc būtības kvantiski, bet tagad ar 
Pirmradīšanas enerģiju palīdzību, īstenībā kļūstat kvantiski. 
Pieņemiet manu enerģisko un patieso apsveikumu sakarā ar jūsu jauno kvalitāti un statusu kas jums ļaus uzstāties kā 
patiesiem kvantiskiem līdzradītājiem visās uz planētas notiekošajās izmaiņās un piedalīties visās pārmaiņās. Jūs 
piekļuvāt mazliet tuvāk savām zvaigžņu saknēm. 
Bet es jūs vēlreiz uzaicinu atkal nonākt uz ZVAIGŽŅU TILTA. Tagad mums ar jums stāv priekšā pāriet uz tilta otru daļu. 
Šī Tilta daļa dzīvo pēc kvantiskiem likumiem un pēc sfēriskā laika likumiem. JŪS GATAVI IZDARĪT IZŠĶIROŠU SOLI? 
JŪS GATVI SPERT SOLI NEZINĀMAJĀ? 
Sajūtiet, kas notiek jūsu iekšienē, šajā izšķirošajā momentā. Tas tiešām izšķirošs. Novērtējiet, cik jūs gatavi spert šo soli. 
Nesteidzaties. Tas svarīgi, pieņemt pārdomātu lēmumu, kas atstās iespaidu uz visu jūsu turpmāko zemes dzīvi. 
DAUDZDIMENSIONĀLS SOLIS, SOLIS NEZINĀMAJĀ UN NEIZJUSTAJĀ, SOLIS SAVAS VISSAKRĀLĀKĀS BŪTĪBAS 
ATKLĀŠANĀ. Ieklausaties vēlreiz savā iekšējā pasaulē. Novērtējiet savu iekšējo gatavību... 
Un tikai panākuši stabilu savu iekšējo "JĀ", sāciet tālāku lasīšanu un tālāku darbību. 
Tiem, KURI GATAVI VIRZĪTIES TĀLĀK, REKOMENDĒJAS IESĀKUMĀ IZVĒLĒTIES FOKUSĒŠANĀS /UZMANĪBAS 
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KONCENTRĒŠANAS/ PUNKTU OTRĀ TILTA PUSĒ, uz kuru jūs sāksiet kustēties.... 
Bet izvēloties fokusēšanās punktu, vēlreiz nostiprinaties savā izlēmībā veikt pirmo soli uz otru pusi tilta. Ieejot sfēriskuma 
pusē, jūs izvēlaties absolūt jaunu un nezināmu dzīvi. Un tas skar ne tikai jūsu gaismas darbību. Tas skar visas, absolūti 
visas jūsu zemes dzīves darbības sfēras. Jūs izvēlaties IZMAINĪT UN PĀRIET NO LINEĀRĀS UN DUĀLĀS 
PARADIGMAS UZ KVANTISKĀS, SFĒRISKĀS DZĪVES PARADIGMU. JŪSU LAIKS SĀKS MAINĪTIES, ESIET GATAVI 
TĀ ĀTRAI IZPAUSMEI UN JAUNĀM UNIKĀLĀM LAIKA PARAMETRU TRANSFORMĀCIJAS IESPĒJĀM JŪSU 
IKDIENIŠĶĀ DZĪVĒ. 
UN, TĀTAD, JŪS GATAVI? Jūs gatavi veikt pirmo soli? 
Jūs atbildat apstiprinoši, es pasniedzu jums savu palīdzības roku, sajūtiet viņu lasīšanas momentā, manu mīlestību un 
atbalstu, tā virmo tieši no šejienes - no iespiestā teksta lappusēm. Kopā ar mani Mīlestības un atbalsta enerģijas sūta visa 
Gaismas Ģimene. Viņas ielīst jūsu sirdīs. Piepilda jūsu [ķermeņa] traukus/vadus {сосуды ?} ar izlēmību un pārliecību 
pirmā vissvarīgākā un tik nepieciešamā soļa pareizībā. VEICAM DOMĀS, KOPĀ AR MANI, PIRMO SOLI UZ 
VARAVĪKSNES TILTA OTRU PUSI, PRETIM JŪSU FOKUSA PUNKTAM UN... APSTĀJAMIES. Ticiet, steigai nav vietas. 
Nav jēgas doties skrējienā pa tiltu. Mēs izdarījām to, kas bija jāizdara. MĒS SĀKĀM JŪSU DAUDZDIMENSIONĀLĀS 
TRANSFORMĀCIJAS CEĻU. MĒS PIETUVOJĀMIES VISU JŪSU ĶERMEŅU, IESKAITOT FIZISKO, 
TRANSFORMĀCIJAS SĀKUMAM. MĒS SĀKĀM VISU JŪSU ĶERMEŅU IZDZIEDINĀŠANU, SĀKOT AR FIZISKO UN 
BEIDZOT AR SMALKMATERIĀLAJIEM. TIEŠI ŠIS SOLIS SVARĪGS KĀ NEKAD. TIEŠI ŠĪ PĀREJA JŪSU APZIŅĀ 
SVARĪGA KĀ NEKAD. TĀ ARĪ IR JŪSU APZIŅAS KVANTISKĀ PĀREJA. UN TĀ NOTIKA!!! 
Pieņemiet manus sirsnīgākos apsveikumus tam, ko mēs ar jums šodien īstenojām. Mēs devām STARTU JŪSU 
DAUDZDIMENSIONĀLAI PĀRVEIDOŠANAI UN ATKLĀŠANAI. NOTIEK DUALITĀTES ELEMENTU IZMAZGĀŠANAS 
PROCESI NO JŪSU DZĪVĒM. TIE AIZIET, TAČU LĒNĀM, VISU DZĪVĪBAS FORMU INERTUMA DĒĻ, KURI AKTĪVĀ 
VEIDĀ TURPINA UZTURĒT BLOK-MATRICAS DZĪVES APSTĀKĻUS. UN TĀ PAGAIDĀM IR REALITĀTE LIELAM 
DAUDZUMAM PLANĒTAS ZEME IEDZĪVOTĀJIEM - KĀ CILVĒCISKĀ SABIEDRĪBĀ, TĀ ARĪ CITĀS TĀS VALSTĪBĀS. 
TAS SVARĪGS MOMENTS, KO ES AICINU VISUS JŪS, ŽURNĀLA LASĪTĀJUS APDOMĀT. BET TO APDOMĀJOT, 
JŪS VARAT IZIET UZ DAUDZU NOTIKUMU UN REALITĀŠU ATTĪSTĪBAS CEĻA JŪSU DZĪVĒ. 
Jūsu iespējās jau tagad nomainīt blok-matricu savos energoinformatīvajos laukos jūsu iespējās iziet no tās ietekmes. Un 
tas notiks tieši tad, kad jūs, izdarot pirmo izšķirošo soli transformācijas ceļā, kustībā pa VARAVĪKSNES TILTU, vērsīsiet 
savus nodomus citā virzienā. "Kādā virzienā?" - jums rodas jautājums. Bet tas virziens jums labi zināms, kaut arī nebija 
tik acīm redzams un tik skaidrs pēdējo 15-mit gadu laikā.Jūs noprotat par ko ir runa? Es jūs atgriežu pie divu gadsimtu un 
divu simtgažu robežas! Jūs jautāsiet, kādēļ es jūs atgriežu pie 2000. gada robežas? Jūs atceraties, kas bija uz 20. un 21. 
gadsimta robežas, par kādu problēmu runāja visas pasaules zinātnieki un praktiķi? Par datorprogrammu kodēšanas 
problēmu, par iespējamu pie pārejas no 1999. uz 2000 gadu izjaukt gadu skaitīšanu, par 2000. gada problēmu*. 
------------------ 
* 2000. gada problēma (bieži to apzīmē kā "problēma Y2K" vai "Y2K-savienojamība" (abreviatura: Y - year (gads), 2, K - 
kilo (1000 CИ) [latv.v. SI] - problēma, saistīta ar to, ka programmu nodrošināšanas izstrādātāji, izdotu XX gadsimtā, 
dažreiz izmantoja divas zīmes priekš gada un datuma apzīmēšanas, piemēram, 1061. gada 1. janvāris tādās 
programmās tika pasniegts kā "01.01.61". Dažās skaitļojamās mašīnās jau bija aparāta pstrādes dati, tomēr tikai divu 
desmitnieku zīmes. Sākoties 2000. gada 1. janvārim pie divnozīmju gada priekšstata pēc 99 sākās 00 gads (t.i., 
99+1=00), kas interpretējās ar daudzām vecām programmām kā 1900, bet tas, savukārt, varēja novest pie nopietniem 
traucējumiem kritisku pielikumu darbā, piemēram, vadību sistēmā un finasu programmās (Vikipēdija). 
------------------- 
Tika gaidīta globāla kataklizma, "Armagedons", saistīts ar mašīnu datorsistēmu pārslēgšanu uz jauno datumu - 2000. 
gadu. Jūs atceraties kā tika nokārtots šis jautājums? Bija iztērēts daudz spēku, kā cilvēku resursu, tā arī materiālu, priekš 
jaunu programmu un shēmu palaišanas, kas aizietu no datuma apnullēšanas, pārejā uz 1900. visas planētas attīstības 
gadu. Par ko šī problēma? Kādēļ es šobrīd piesaistu jūsu uzmanību. Kādēļ es izlēmu jums atgādināt par to tēmas rāmjos 
cilvēka pārejai no aktīvas dzīves stāvokļa uz stāvokli pusneesamībā (komas, vai klīniskās komas) un atgriezšanās 
atpakaļ? 
Viss ļoti vienkārši - NEPIECIEŠAMS NOMAINĪT PROGRAMMU, un ARMAGEDONS ATCEĻAS!!! 
Tieši tagad mēs nonācām pie galvenās tēmas atklāšanas manā stāstījumā, pie kuras mēs gājām visai aplinkiem, taču tik 
svarīgiem un nepieciešamiem ceļiem. Mēs ar jums gājām pa ceļiem, kurus mēs sākām iestaigāt mūsu sarunas sākuma 
momentā. Priekš jums tas apbrīnojami, taču jūsu ceļš pie galvenās tēmas sākās tieši tad, kad jūs izlasījāt mana raksta 
virsrakstu - "Pārejas ziedi". Tieši ar virsraksta izlasīšanu jūs sākāt ieiet, ievīties, iedziļināties mana stāstījuma 
notikumainībā. Tomēr jums nācās kopā ar mani sākt darboties, iesākumā, šķietami, uz labu laimi, šķiet, uztaustot pašu 
galveno manā izklāstā, manā stāstījumā. Kas svarīgi? Mans izklāsts NELINEĀRS! Tieši tādēļ nav tās stingrās pēctecības 
galvenās tēmas atklāšanā. Nav pakāpeniskas ieiešanas tēmā, bet ir tēmas apzīmējums un momenta enerģētikas 
atklāšana. Enerģētikas, cilvēku virzīšanos bezapzinātības stāvoklī un atrašānos tur pavadošas.Tieši šodien mēs ar jums 
runājam par kritisku stāvokli priekš fiziskā ķermeņa, kad tas pārstāj būt blīvs un ciešā veidā pārstāj mijiedarboties ar 
smalkajiem ķermeņiem. Kad fiziskais ķermenis izjūt noteiktu pārslodzi un destrukciju, starp cilvēka ķermeņiem notiek 
atvienošanās, saskaņotības pārtraukšana. Smalkie ķermeņi, tēlaini runājot, no fiziskā ķermeņa atkabinas, atāķējas. Un 
tad fiziskais ķermenis pārstāj mijiedarboties ar smalkajiem ķermeņiem. Smalkie ķermeņi turpina eksistēt atsevišķi no 
fiziskā ķermeņa, Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa rāmjos. Komplekss eksistē, taču viņā vērojams Gaismas 
Būtnes atsevišķu ķermeņu saskaņotības trūkums un dezorientācija. Un tas viņu noved izejas stāvoklī no jūsu ceturtās 
dimensijas telpas-laika kontinuuma. Tādā veidā, cilvēka daļas, kas apkalpo viņa fiziskā ķermeņa funkcionēšanu, sāk savu 
patstāvīgu eksistēšanu. Un cilvēkam ir iespējas pabūt smalkmateriālās klātbūtnes pieredzē. Cik ātri izdodas atjaunot 
sakarus starp ķermeņiem, tik ātra atgriezšanās iespējamība ķermenī. 
Kurš nodarbojas ar jūsu Ķermeņu Kompleksa remontu? Jūs paši, tikai smalkajos ķermeņos un ar sava Augstākā "Es" 
palīdzību. Ja jums ir uzdevums sava Kompleksa labošanai un ir atbilstoši instrumenti un prasmes, tad rezultāts būs jūsu 
atgriezšanās fiziskajā ķermenī. Tanī skaitā, ja remonts NEĪSTENOJAS, vai NAV UZDEVUMA TĀ VEIKŠANAI, tad koma, 
vai cits bezsamaņas stāvoklis noslēdzas ar pilnīgu fiziskā ķermeņa atvienošanos no smalkmateriālajiem ķermeņiem 
Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa rāmjos. Viss maksimāli vienkārši, NOSLĒPUMU NAV. Pareizāk, tas arī ir 
vissarežģītākais noslēpums-uzdevums, KĀ SALABOT DAUDZDIMENSIONĀLO ĶERMEŅU KOMPLEKSU, lai fiziskais 
ķermenis neatvienotos no smalkmateriālajiem ķermeņiem. Un tas - tieši tas uzdevums, kuru iespējams atrisināt pie 
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pārejas no lineārās dzīves paradigmas uz daudzdimensionalitāti un sfērisko laiku. Kad Daudzdimensionālo Ķermeņu 
Komplekss, ieskaitot fizisko ķermeni, agriežas normālos funkcionēšanas parametros bez ierobežojumiem, Dualitātes 
realitātes uzliktu, tad notiek kosmisko sakaru savienošana visu ķermeņu iekšienē. UN JŪSU VECĀ BLOK-MATRICA 
AUTOMĀTISKI PĀRSTĀJ DARBOTIES, PĀRSTĀJ STRĀDĀT, DARBOTIES. Ar to pašu jūs savam "Es" atgriežat 
iespējas daudzdimensionālai dzīvošanai laika sfēriskumā, četrdimensionālā cilvēka blīvajā ķermenī. Notiek brīnumains 
jūsu enerģētikas pārliešanas stāvoklis no četrdimensionalitātes piecdimensionalitātē. Jūs, attīstot savas 
daudzdimensionālās spējas, paši veicinat IZEJU NO DUĀLĀS MATRICAS un tās individuālā čipa - blok-matricas. Sanāk 
visai unikāla situācija. Jūs, mainot savas eksistēšanas apstākļus, veicat soli-izrāvienu savā jaunajā realitātē, 
daudzdimensionālās īstenības realitātē. Un tad PĀREJAS ZIEDI sāk jums mirdzēt, spēlēties krāsās, sniegt savas 
neatkārtojamās smaržas un skaņas. Jūs, tēlaini runājot, izejat no stāvokļa, pie kura iespējama KOMA vai KLĪNISKĀ 
NĀVE, par cik novāciet tāda veida notikumu iespējas. 
Jūs man jautāsiet, kā būt tādā gadījumā, ja notiek spēcīgs fiziskā ķermeņa bojājums - sitien, kritiens, autokatastrofa... 
Protams, tāda veida notikumainība gadījās un vēl pagaidām gadīsies jūsu pasaulē ar cilvēkiem. Taču... svarīgs 
paziņojums!. Ja jūs savu realitāti nomainat, izejat no jūsu blok-matricas ietekmes, tāda veida notikumu iespējamības 
iestāšanās jūsu dzīvē praktiski līdzinās nullei, ja tikai tas nav īpaša uzdevuma paredzēts jūsu realitātes pietuvināšanai 
kosmisko pārbaudījumu vadīšanai (Marina aizraujoši smejas!!!). 
Draugi, es atļāvu savam "Es" sajust vieglas, maigas sievšķas enerģijas, atbilstoši, izbaudīt smieklu un smaida enerģijas, 
lai jūs noticētu tam, ka jūs paši spējīgi atgriezties savā visspēcības un pašmeistarības stāvoklī, kur raksturīgas visai 
svarīgas īpašības. Šīs īpašības saistītas, vispirms, ar iespējām izdarīt eksperimentus tādā apjomā kādā jūs paši vēlaties. 
Tieši tādā gadījumā jūs varat izsaukt savos ķermeņos gan komu, gan klīnisko nāvi. TAČU TĀ KĻŪS JŪSU APZINĀTA 
IZVĒLE, BET NE APSTĀKĻU SAKRITĪBA VAI VEKTORU REALITĀTE, KO IZVEIDOJĀT NE JŪS PAŠI. Un tādu izvēli 
var īstenot, tikai... apvienojušies ar savu Augstāko "Es". Līdzjaunradē ar viņu. 
Un tātad, kādēļ vieni aiziet, bet citi pēc komas un klīniskās nāves atgriežas? Priekš vieniem realitāte paliek iepriekšējā, 
priekš citiem mainās. Lēmumu par realitātes maiņu pieņem Augstākie "Es". Komas un kliniskās nāves laikā var notikt 
sekojošais. Augstākais "Es" ienes izmaiņas blok-matricā un Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā. Četrdiensionālā 
blok-matrica mainās uz matricu, kura pārvalda piecdimensiju īpašības. Un tad cilvēkiem parādās jaunas spējas un 
iespējas jaunai dzīvei. Materiālisti-ateisti kļūst ticīgi cilvēki, vai vienkārši zinoši, ka Dievs un mūžīgā dzīve ir patiesa 
realitāte. Cilvēki sāk runāt citās valodās, saņem iespējas dziedināties un dziedināt citus. Cilvēkiem izpaužas jaunas 
radošas spējas, kādu agrāk nebija. Izmaiņas blok-matricā un Daudzdimensionālo Ķrmeņu Kompleksā aktivizē jūsu 
Daudzdimensionālā Genoma, daudzdimensionālos DNS slāņus. Komas un klīniskās nāves laikā, Dvēselei ir iespēja 
viesoties augstākās pasaulēs un radīt kopā ar savu Augstāko "Es". Un tas noved pie jaunu ģenētisku struktūru 
aktivācijas, tanī skaitā, atbildošām par cilvēka daudzdimensionalitātes attīstību. Dažreiz koma vai klīniskā nāve - 
nejaušība, kas nebija fiksēta cilvēciskā iemiesojuma plānos. Taču nereti tas - ieplānots notikums, kur rezultātā cilvēkam 
rodas apstākļi jaunai dzīvei, viņa daudzdimensionalitātes aktivācijai. Cilvēks atgriežoties pēc komas vai klīniskās nāves 
stāvokļa, visbiežāk neatceras, ka visu to laiku dzīvoja un radīja augstākā pasaulē - savā Garīgajā Dzimtenē. Taisnība, 
dažreiz cilvēkiem šīs atmiņas izpaužas atsevišķu tēlu veidā, spilgtos attēlos. 
Jums derīgi zināt, ka komas, klīniskās nāves procesos, apmēram 53 procentos gadījumu notiek Garīgā aizvietošana 
{замещение ?}. Vienas individuālās dvēseles vietā, cilvēka fiziskajā ķermenī ienāk cita dvēsele. Tas notiek - atkal, tomēr! 
- ar Augstākā "Es" piekrišanu. Parasti, ar mērķi noregulēt karmiskās attiecības starp individuālām dvēselēm. Nereti tā 
atgriežas nopietns karmisks parāds. 
Loģisks jautājums: kādēļ dažas dvēseles tā arī neatgriežas savos fiziskajos ķermeņos? Augstākie "Es" pieņem lēmumu 
par dvēseles neatgriezšanos, visbiežāk, tad, kad fiziskais ķermenis jau nevar uzstāties kā pamats/bāze priekš visa 
Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa. Individuālā dvēsele, tādos gadījumos, parasti, neplānoja komas vai klīniskās 
nāves stāvokļa pieredzi. Nereti četrdimensionalitātes blok-matrica, dvēseles aiziešanas augstākās pasaulēs rezultātā, 
pēc būtības... kļūst nelietojama. Un atgriezt cilvēku ceturtās dimensijas dzīvē jau neiespējami. Pieņemt pareizu lēmumu 
par fiziskā ķermeņa dzīvesdarbības turpināšanu vai pārtraukšanu, tādā gadījumā var tikai saistoties/sazinoties ar cilvēka 
Augstāko "Es". Taču, par nožēlu, priekš vairākuma cilvēku jūsu pasaulē, tas pagaidām neskaitas iespējami, bet galvenais 
- obligāti un nepieciešami. 
Bet tagad es gribu atgriezt jūs atpakaļ uz mana raksta sākumu. Es speciāli lūdzu manai līdzautorei dot mana raksta 
ievadam izrakstu no jūsu mūsdienīga žurnāla, tur runā par mana pēdējā iemiesojuma jūsu pasaulē, traģisku periodu - 
dzejnieces lomā. Jūs redzat, ka uzdevuma, kā tāda, šajā izvēlē nebija, taču visi dzīves vektori virzīja uz tādu rīcību un 
tādu manas dzīves noslēgumu, kādu jūs izlasījāt. Tas nozīmē tikai to, ka izvēle, tīri teorētiski, man bija, taču praktiski, v isi 
dzīves apstākļi izveidojās tādā veidā, ka man nācās izvēlētēs NEESAMĪBU jūsu pasaulē. Un tas man ļāva īstenot visai 
sarežģītu izdzīvošanas pieredzi dzejnieces ķermenī. TAČU... tādā gadījumā, ja man būtu zināšanas, prasmes un iespējas 
pēc savas garīgās izaugsmes kā daudzdimensionālas būtnes, varošas un protošas strādāt ar laiku, tad izejot no 
linearitātes, no duālās notikumainības uztveres, es varētu pārsniegt visas tā laika savas zemes iespējas. Es izmainītu 
īstenību, realitāti. 
Izejot no Dualitātes rāmjiem un ierobežojumiem, jūs pārtrauciet spēlēt pēc tās likumiem. Jūs pārejat uz kosmiskās 
jaunrades plašumiem, duālās pasaules rāmji un uzdevumi jau jūs ne IEROBEŽO. TIE VIENKĀRŠI IZŠĶĪST UN JUMS 
ATKLĀJAS PILNĪGI CITAS IESPĒJAS UN JAUNI HORIZONTI PAR KO JUMS NAV PAT PRIEKŠSTATA, KAMĒR 
DZĪVOJIET DUALITĀTES UN ATDALĪTĪBAS RĀMJOS. TĀ - ĻOTI PERSONISKA UN IZCIESTA PIEREDZE. 
Izejot no fiziskā ķermeņa, savā iepriekšējā iemiesojumā, es sāku augšupkāpumu pa speciāli uzbūvētu Augšupcelšanas 
koridoru. Man nebija baiļu, šaubu vai skumju. Bija tikai atbrīvotības prieks, vieglums, pārsteigums, cik ilgi es  dzīvoju 
noburtā un aprobežotā pasaulē. Cik brīnišķīgi atgriezties lidojuma un paplašinātības stāvoklī! Tanī momentā, viss apkārt 
sāka spēlēt, priekš manis, līdz tam laikam, absolūti unikālās un apbrīnojamās krāsās. Pasaule it kā no sapņa pamodās, 
un es - kopā ar viņu. Man bija JAUNAS DZIMŠANAS stāvoklis. Nebija bēdu, skumju vai mana soļa nepareizības izjūtas, 
kas ļāva man iziet no cietuma {темницы ?}. 
Man nenācās nožēlot izdarīto. Kā es pēc tam uzzināju, tieši tāda bija izplānota mana iziešana no blok-matricas. Kā jau es 
runāju, ja es varētu iziet no linearitātes, no lineārās pasaules uztveres, tad blok-matrica pārstātu funkcionēt un mana 
aiziešana no dzīves būtu atcelta/izmainīta. Sāktos pilnīgi jauna manas dzīves vēsture. Taču tanī savas attīstības un 
dzīves etapā, es neredzēju acīm redzamos faktus, kaut arī varētu redzēt. Dzejniekiem taču pakļauts tik augsts empīrisms 
un sazinoties ar mūzām, dzejnieki aiziet debesu un kosmosa tālēs. Taču pie tā, viņi nesalīdzina savus dzejiskos un 
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kosmiskos ceļojumus ar savām zemes dzīvēm. Priekš viņiem tās, parasti, dažādas dzīves sfēras. Parasta dzīve un 
poetiska dzīve - tie divi starptelpiski un enerģētiski klasteri. Un tie, parasti, nekrustojas, kas arī nedod iespēju klasteram 
dzejiskajam, gaisīgajam, Dievišķājam kļūt galvenajam un piepildīt visu dzīvi ar kosmiskām un dievišķām enerģijām. Tas 
nenotika arī manā dzīvē un blok-matrica padeva vajadzīgajā laikā un vajadzīgo signālu. Es, noslēdzot savu zemes ceļu, 
atkal iemantoju NEMIRSTĪBU UN KOSMISKO DZĪVI. 
Dārgie draugi! Ceru, ka mans stāsts jums nelikās garlaicīgs. Es centos aiznest līdz jums daudzdimensionālās esības 
bāzes izpratnes. Es vēlējos jums pastāstīt par to, ka jūs paši esat spējīgi izmainīt savas dzīves jau tagad un izdarīt to 
gluži vienkārši, jums tikai jāizmaina sava skatījuma/uzskata fokuss. BET IZMAINOT TO - SĀKT DZĪVOT PĒC 
DAUDZDIMENSIONALITĀTES UN SFĒRISKĀ LAIKA LIKUMIEM. Vēlu jums pārsteidzošus panākumus priekš jums 
jaunā ceļā. Atrodos vienmēr sakaros ar jums, draudzīgi spiežu jums rokas. 
Mēs visi - zeltcirtoti dievi, ......................... Мы все - златокудрые боги, 
Tikai piemirsām to. ..................................... Но только забыли о том. 
Mūsu debesu ceļi ....................................... Небесные наши дороги 
Miega laika salaulāti. ............................... Повенчаны временным сном. 
 
Nebaidies Pārejas Ziedu, ......................... Не бойся Цветов Перехода, 
Viņos - Dieva-Radītāja fimiams. .............. В них - Бога-Творца фимиам. 
Iekodis nemirstības augli .......................... Вкусивший бессмертного плода 
Nemirstību dāvina dieviem. ...................... Бессмертие дарит богам. 
 
Jūsu Marina Cvetajeva 
2015. gada augusts - septembris. 
 
 

7. SERGEJS KIROVS. LEĢENDA PRIEKŠ VADOŅIEM 
 

Sergejs Mironovičs Kirovs (īstais uzvārds - Kostrikovs), dzīves gadi: 1886 - 1934. Krievijas revolucionārs, padomju 
valsts un politiskais darbinieks. 
Tiek uzskatīts, ka pseidonīms "Kirovs" ņemts līdzīgi vārdam Kir diezgan nejauši, darba laikā, avīzes redakcijā. 1912. 
gada aprīlī avīze "Terek" ["Терек"] publicēja rakstu "Ceļam šķersām" ["Поперёк дороги"), pirmo reizi parakstītu "S. 
Kirovs" ["С. Киров"]. Ar šo pseidonīmu viņš arī iegāja PSRS vēsturē. 
1928. gadā iepazīstas ar M.Gorkiju un sniedz viņam atbalstu izdevniecības darbā. 
1926. gada 8. janvārī Sergeju Kirovu ievēl par Ļeņingradas guberņas komitejas (obkoma) un gorkoma pirmo sekretāru 
un par VKP(b) CK Ziemeļ-Austrumu biroja kandidātu VKP(b) CK Politbiroja locekļos. 1934. gadā apbalvots ar Ļeņina 
ordeni par ievērojamiem nopelniem naftas rūpniecības rekonstrukcijā un atjaunošanā. 
1934. gada 1. decembra vakarā S.M. Kirovs, ejot uz sanāksmi, pa Smoļenskas koridoru, kur atradās Ļeņingradas 
VKP(b) gorkoms un obkoms, tika nonāvēts ar Leonīda Nikolajeva šavienu pakausī. 
Jau dažas stundas pēc nonāvēšanas tika paziņots, ka Kirovs kļuvis par sazvērnieku - PSRS ienaidnieku upuri, bet 
PSRS CIK Prezidijs tanī pat dienā pieņēma lēmumu "Par izmaiņām padomju savienoto republiku spēkā esošo kriminālo 
procesu kodeksā". Pēc Kirova nonāvēšanas no Ļeņingradas sāka stiepties izsūtīto un represēto "Kiroviešu plūsma". 
Mūsdienu pētnieku vairākums vienoti par to, ka nogalinātāju vadījuši personīgi motīvi - aizvainojums par nepamatotu, 
pēc viņa viedokļa, atbrīvošanu no darba. 
Kirovs ievērojami atšķīrās no citiem staļiniešu politbiroja locekļiem ar tādām savām īpašībām kā oratora talantu, 
demokrātiskumu, vienkāršību, pieejamību un tuvību strādājošo masām. Daži viņa laikabiedri uzskatīja, ka Kirovs bija 
vienīgais Politbiroja loceklis, kurš nebaidījās braukt uz rūpnīcām un uzstāties strādnieku priekšā. 
PSRS liels skaits objektu bija nosaukti Kirova vārdā: vairākas pilsētas, salu grupa Karas jūrā utt. 
Pēc PSRS sabrukuma, vieni objekti tika pārdēvēti, citi savu nosaukumu saglabāja. Tā Krievijā 2013. gada uzskaitē bija 
vairāk kā 4 tūkstoši "Kirovska" prospektu, ielu un šķērsielu, kuru vairākums nosauktas par godu S.M. Kirovam. 
 
LEĢENDA PRIEKŠ VADOŅIEM 
SERGEJS KIROVS 
caur Sergeju Kanaševski 
 
Sveicināti, gaismas nesēji! Sveicināti, cilvēki, Gaismas modinātie. Tagad, lasot šīs rindas, daudzi no jums padomās: 
kādēļ Gaismas Ģimenes Žurnāla redakcija uzaicināja savās lappusēs profesionālu revolucionāru (SMAIDA 
ENERĢIJA)? Kāds sakars revolūcijai ar Augšupcelšanu, ar mūsdienīgiem evolucionāriem procesiem? Bet es tūliņ gribu 
jums jautāt: vai padomājāt jūs par to, kas tie tādi vadoņi, kas tie karavadoņi, iekarotāji un pārvaldītāji {управители ?}? 
Savā Sergeja Mironoviča Kirova iemiesojumā, es domāju, ka mans pseidonīms, ņemts no vārda "KIR" ["КИР"], tikai 
nejaušības dēļ, kas radās redakcijas kabinetā. Un tikai pēc Pārejas man kļuva zināms, ka es iemiesojos, kā tas pats 
karavadonis vārdā Kirs* 
--------- 
* Kirs II Lielais - persiešu cars, valdīja 559.- 530. gados p.m.ē, no Ahemenidu dinastijas. Kambisa I dēls. Ahemenidu 
persiešu valsts pamatlicējs. 
--------- 
Krievijas pilsoņu kara laikā es pats par to brīnījos, ka esmu apveltīts karavadoņa spējām, protu pareizi vadīt 
karadarbības. Tā manī izpaudās daudzdimensionālā ģenētika, tas ko jūs tagad sauciet, daudzdimensionālie DNS slāņi, 
vai Daudzdimensionālais Genoms. Bet manī vienmēr dzīvoja arī liela oratora māksla, ko es iemantoju vēl tad, kad biju 
viens no Demosfena skolniekiem Afinās. 
Un tātad, kas tie vadoņi? Kā pret viņiem izturēties? No vienas puses viņi virza cilvēkus, dod viņiem mērķi, apvieno 
zemes, rada jaunas civilizācijas. No otras puses, karo, nonāvē cilvēkus, bieži īsteno genocīdu un represijas. Vai var 
saukt par Skolotājiem vadoņus? Redzams, jā. Jo taču, katrs ceļā satiktais - tas skolotājs. Un pastāv taču tautā 
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uzskats/viedoklis, ka eksistē, tā saucamie "melnie skolotāji" - tie, kuri caur Tumsas pozīciju ved uz Gaismu. 
Vadoņi kļūst slavenības, viņi atstāj savas pēdas vēsturē. Cilvēki bieži studē vēsturi ar slavenību biogrāfiju palīdzību. 
Tieši tādēļ mūsdienu vēsture - tā vadoņu vēsture. Un, kā likums, vadonis - iekarotājs, karavadonis. Atceroties vēsturi, jūs 
atceraties Aleksandru Maķedonski, Čingishanu, Napoleonu, Hitleru... 
Krievijas vēsture, kas jums zināma - viņu caru, kņazu, valdnieku vēsture. Un katrs no viņiem vienmēr vadīja karus, kaut 
ko iekaroja. Vai centās iekarot. Vadoņi - tie cilvēki ar īpašu misiju. Katra Dvēsele, kā kosmiska būtība, realizējas vadoņa 
lomā kaut kādā pasaulē. Taču dotajā, konkrētajā pasaulē visas individuālās dvēseles nevar iemiesoties kā vadoņi. Tikai 
mazākums iemanto vadoņa pieredzi. Vairākums - to pieredzi, kurus ved vadoņi. Jūs aizdomājāties: kādēļ tas tā ir tieši 
jūsu pasaulē? Jūsu pasaule - pasaule to kuri atnāk no zemākām pasaulēm. Jums jau paziņoja, ka dotajā etapā tā ir 
pasaule priekš augšupejošām dvēselēm. Tas nozīmē, ka tur vairākumā atnāk dvēseles no mazāk attīstītām pasaulēm, 
kurām vajag vienu vai citu vadību, vadīšanu. Un šo vadīšanu viņi saņem no vadoņiem, kuri laiku pa laikam dzimst jūsu 
pasaulē. Vadoņi - tās dvēseles, kurām jau ir vadīšanas, pārvaldīšanas pieredze. Viņi to iemantoja iepriekšējos 
iemiesojumos (tanī skaitā, citās pasaulēs) un realizē turpmākos iemiesojumos. 
Gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka eksistē VADOŅI un SKOLOTĀJI. Vadoņi - tas, kā likums, individuālas dvēseles, 
kuras iziet pacelšanās pieredzi. Viņi - cilvēces augšupejošā atzara pārstāvji, kuri evolucionē kopā ar tiem, kurus ved aiz 
sevis. Skolotāji atnāk no augstākām pasaulēm un dod cilvēkiem kalnu pasauļu zināšanas. Vadoņi, pirmām kārtām, nes 
cilvēcisko enerģiju. Patiesie Skolotāji, Augšupceltie Skolotāji nes Dievišķo enerģiju. Jūsu pasaules cilvēciskā enerģija, 
galvenokārt, virzīta uz dzīvas būtnes izdzīvošanu šajā pasaulē, uz materiālās sfēras attīstību, ērtas cilvēku 
apdzīvošanai. Dievišķā enerģija virzīta uz cilvēka Garīgo atmodināšanu un attīstību, uz pasaules attīstību, kurā cilvēks 
kļūst dievcilvēks. Vadoņi izmanto rupju materiālā spēka, agresijas, vardarbības enerģiju. Skolotāji rada ar Mīlestības 
enerģiju, sludinot labo, brālību, savastarpējo izpalīdzību. 
Ilgu laiku Vadoņi un Skolotāji Zemes planetārajā sistēmā attīstījās atsevišķi. Vadoņu Dvēseles, atnākot trešajā 
dimensijā, evolucionēja blīvajās pasaulēs, kur izdzīvošana - galvenā misija. Skolotāju Dvēseles pakāpeniski nolaidās no 
augstākām dimensijām nesot blīvajās pasaulēs Gaismas Mācību. Un, lūk, jūsu četrdimensiju pasaulē Vadoņi un 
Skolotāji sāka tikties. Iesākumā - vienkārši kā cilvēki, kuri dzīvo vienā telpā. Bet pēc tam - kā Dvēseles, kuras kādreiz 
atdalījās un tagad grib savienoties, tādēļ, ka tās, īstenībā Vienotas Kolektīvas Dvēseles, vai Viena Kosmiska Dvēsele, 
izdalījusies aspektos, fragmentos, staros, priekš Visuma Apgūšanas un attīstības. 
Šī Žurnāla lasītāji - jau pietiekami informēti cilvēki. Jums pazīstama izpratne "Garīgā aizvietošana". Šī parādība - Dieva-
Radītāja lieliskākā velte priekš tām Dvēselēm, kuras kādreiz atvienojās. Tā ļauj apvienoties augšup un lejup ejošiem 
cilvēciskās evolūcijas atzariem. Pakāpeniski dažu vadoņu ķermeņos Garīgās Aizvietošanas ceļā, sāka iemiesoties 
Augšupceltie Skolotāji, saņemot blīvo pasauļu ķermeni un apziņu. Vadoņu Dvēseles, pēc notikušās Garīgās 
aizvietošanas, īstenoja augšupcelšanu un nonāca tādās augstākās pasaulēs, kurās viņiem līdz tam dzīvot nenācās. Tā 
notika un notiek arī tagad Vadoņu un Skolotāju apvienošana. Tā pakāpeniski Vadoņi iemanto patiesu Skolotāju spējas. 
Bet Skolotāji saņem iespējas lielā mērā ietekmēt materiālās pasaules attīstību ar mērķi tās Dievišķai evolūcijai. 
Kad es iemiesojos kā cars Kirs, es biju vadonis. Taču 37 gadu vecumā, notika garīgā aizvietošana. Mana dvēsele 
pacēlās vienā no piektās dimensijas pasaulēm, bet manā fiziskajā ķermenī iegāja augsts Skolotājs. Pakāpeniski Kirs 
kļuva ne tikai attapīgs valdītājs, bet arī Gaismas Darbinieks izpildošs svarīgu misiju, svarīgā planētas reģionā. Kad es 
iemiesojos kā Sergejs Kostrikovs (Sergejs Kirovs), manā daudzdimensionālajā Genomā bija ne tikai Vadoņa pieredze, 
bet arī Skolotāja pieredze. Neskatoties uz to, ka es ārēji noliedzu Dievu, manī iekšķīgi viņš vienmēr dzīvoja. Lūk, kādēļ 
man praktiski vienmēr nodomātais izdevās. 
Par mums, revolucionāriem, teica tā: "BOĻŠEVIKI NETICĒJA DIEVAM, BET DIEVS, NEZ KĀPĒC, PALĪDZĒJA 
VIŅIEM". Vai tiešām, boļševistiskā Krievija spētu uzvarēt Antanti un balto kustību? Tikai tādēļ, ka spēks tiešām bija viņu 
pusē. Un tas - kāds evolucionārs spēks, kuru vēl stāv priekšā saprast un novērtēt šodienas un nākotnes vēsturniekiem. 
Var cik patīk runāt par revolūcijas šausmām un izlietām asinīm pilsoņu karā. Un tas viss pareizi. Bet laiks palūkoties uz 
tagadējā laikmeta notikumiem no daudz plašāka un evolucionāra skatu punkta. Uz to laiku nobrieda pasaules krīze, kas 
sāka risināties Pirmā pasaules kara ceļā. Cilvēciskai sabiedrībai, kas evolucionē no daudz zemākām blīvām pasaulēm, 
nebija citas pieredzes krīzes risināšanai. Tās vienmēr risinājās vardarbības un kara ceļos. Stiprie vienmēr grib savas 
problēmas risināt uz vājo rēķina. Kad runāju par stiprajiem, ar to domāju ne tikai pasaules šīs stipros, bet arī tos, kuri 
ietekmē jūsu pasauli no aizkulisēm, citu pasauļu un dinesiju pārstāvjus. Viņiem vienmēr bija izdevīgs karš starp 
cilvēkiem, par cik tas novājina cilvēci un atmet atpakaļ evolucionārā attīstībā. Jebkurš karš - tas, Dievišķā evolūcijā, solis 
atpakaļ. Un, bez tam, karš - cilvēku vardarbības, šausmu, ciešanu izdalītas enerģijas jūra. Bet šī negatīvā enerģija 
vajadzīga tiem, kuri ar to barojās ilgas tūkstošgades un turpina baroties tagad.Es runāju par tiem spēkiem, kurus jūs 
tagad saucat Noturēšanas Spēki, bet agrāk saucāt Tumsas Spēki. 
Un tatad, pasaules krīze sāka risināties kara ceļā. Notikumainības attīstībā bija vairāki scenāriji. Nevienā no šiem 
scenārijiem Krievija neizgāja no kara kā uzvarētāja. Ticiet: no šejienes, no augstākās pasaules, bija redzamas visas 
potencionālās notikumainības iespējas.Un lielākums iespēju aprobežojās ar Krievijas, kā vienotas valsts, sašķelšanu, 
bet rezultātā - kā patstāvīgas valsts eksistēšanas pārtraukšanu. Daudzi lasītāji, sevišķi tie, kuri dzīvo aiz robežas, var 
jautāt: nu un kas? Iespējams būtu bijis labāk pieļaut Krievijas sašķeltību, taču nepieļaut revolūciju, pilsoņu karu, asins 
izliešanu? Īstenībā, Krievijas sašķeltība novestu pie vēl lielākas asinsizliešanas, lielām kataklizmām - pie tam, pasaules 
mēroga kataklizmām. Jums jāzina, ka eksistē noteikts nacionāli-valstiskas pasaules iekārtas {kr.val. национально-
государственного мирового устройства ?} DAUDZDIMENSIONĀLS līdzsvars. Un eksistē arī KOPCILVĒCISKĀ 
DAUDZDIMENSIONĀLĀ GENOMA LĪDZSVARS. Cilvēces Daudzdimensionālais genoms - tas daudzdimensionālo 
Kolektīvo Gēnu kopums, nacionālu un starpnacionālu Gēnu. Un ja no šī Genoma izņemt svarīgu Kolektīvo Gēnu - 
piemēram, tādu Gēnu kas realizēts iedzīvotājos, aizņemošus 1/6 daļu planētas, tad var panākt cilvēces kopējās 
ģenētikas izmaiņas. Bet tas nozīmē ka ar laiku cilvēce var personīgi pārstāt būt cilvēce un kļūt ģenētiskā bāze priekš 
citas kosmiskās rases. 
Dārgie draugi! Jums tagad zināms par reptīļu civilizāciju un robotizētām būtībām un pelēkiem citplanētiešiem un 
Ponokteona pārstāvjiem. Ticiet, katra no šīm rasēm būtu gatava ieņemt cilvēciskās rases vietu. Taču... Neviena no šīm 
rasēm, pagaidām, dotajā etapā, nenes misijas graudu priekš visu rasu Dievišķās harmoniskās attīstības. Bet cilvēce 
izpilda tieši tādu misiju, esoša apveltīta ar daudzdimensionālās ģenētikas Graudu priekš visu planetāro Rasu, visu 
Zemes pasauļu apvienošanas. Pie tam, jums, protams, jāsaprot, ka es tagad runāju ne tikai par jūsu pasaules, ceturtās 
dimensijas cilvēci, bet par planetāro cilvēci, kas izpausta kā vienotība augstākās pasaulēs - līdz pat devītai dimensijai, 
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kur cilvēki izpausti kā īpašas Lielas Kolektīvas Gaismas Būtnes. 
Svarīga katra nācija jūsu pasaulē. Gan liela, gan maza. Katru nāciju var pielīdzināt vienam Gēnam cilvēces Kolektīvā 
Gēnā. Katrs Gēns atbalsta dzīvesdarbību/dzīvīgumu un katrs Gēns nodrošina unikalitāti, atbildot par savu virzienu 
evolucionārajā attīstībā. Ja atņemt kaut vai vienu Gēnu (vienu nāciju vai nāciju kolektīvu) - cilvēce mainās. Ja atņemt 
vitāli svarīgus gēnus - cilvēce var pārstāt būt cilvēce. Bet nevēlamas izmaiņas jūsu pasaules cilvēces ģenētikā negatīvi 
atsauksies uz citu pasauļu planetārām cilvēcēm. Mēs visi ļoti cieši savstarpēji saistīti. 
Un tātad, eksistē Gēns ar vārdu Krievija, Gēns ar vārdu Argentīna, Gēns ar vārdu Slovēnija, Gēns ar vārdu Indija, Gēns 
ar vārdu Jamaika... Cik valstu - tik gēnu. Un šos gēnus nedrīkst iznīcināt vai apmainīt ar citiem gēniem. Kādēļ - es jau 
paskaidroju. 
Tieši Gēna iznīcināšana ar vārdu Krievija, par savu mērķi izvirzīja Noturēšanas Spēki kuri aktīvi izpaudās jūsu pasaulē 
pagātnē, XX gadsimtā. Diemžēl, Krievijas impērija uz to laiku uzkrāja daudz pretrunu. Un tās bija - ne tikai klasiskas 
pretrunas. Krievijas nomales bija nokaitētas nacionālās nesaskaņās. Arī bez tā, tās padziļināja smago stāvokli 
daudznacionālā valstī, kas tiecās uz vienotību, taču nebija vēl pietiekami apveltītas ar centrtiecošiem spēkiem. Dzīvojot 
revolūcijas priekšvakarā un arī pēc tam Vladikaukāzā, es ne reizi vien biju liecinieks briesmīgām starpnacionālām 
nesaskaņām. Krievija radīja un turpina radīt nevienkāršu, daudznacionālu Gēnu. Tā - daļa no tās daudzdimensionālās 
gaismas jaunrades, kas agrāk bija nesavienojama. Tā - daļa no Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanas 
procesa, kad vienotībā apvienojas agrāk nesavienojamās... kosmiskās rases!. Tādēļ jums jāzin: aiz dažādām nācijām 
slēpjas dažādas kosmiskās rases, kas agrāk bija visai tālas viena no otras. Bet tagad to pārstāvji, kā individuālas 
dvēseles, dzīvo ne tikai vienotā planetārā rasē, bet arī vienā valstī. Dažādu ģenētiku apvienošana - tā Dievišķās 
Vienošanas procesa daļa, par cik jūs zinat par visa esošā vientību. Taču apvienošanu aicināti iziet pēc Visuma Vienīgā 
Dieva-Radītāja Plāna, bet ne izejot no vienas kosmiskās rases vai kosmisko rasu grupas interesēm. Tikai tādā gadījumā 
var sasniegt Dievišķo Vienotību - ņemot vērā visu intereses, balstoties Dievišķā Mīlestībā uz visu esošo. 
Vairākums Krievijas tautu pievienojās revolucionāriem spēkiem, cerot uz gaišu nākotni, jaunu dzīvi. Tautu cerības 
daudzējādi neattaisnojās, tādēļ, ka vara tā arī nekļuva tautas. Taču Krievijas tautas, piedaloties revolūcijā, pilsoņu karā 
un karā pret Antantes valstīm, tomēr, izpildīja svarīgu misiju. Viņas glāba Krieviju no sašķeltības. Viņi glāba svarīgu 
Planetāro Gēnu, pateicoties kuram, cilvēce turpinās nākotnē palikt cilvēce un nekļūs bezdvēselisku būtņu robotizēta 
sabiedrība. Krievija palika dzīva, viņa palika dzīvs Planetārs genoms, bet Noturēšanas Spēku plāni neīstenojās. Un 
priekš tā, lai glābtu Krieviju no iznīcināšanas, XIX gadsimta beigās, tika iemiesotas desmitiem to individuālo dvēseļu, 
kuras agrāk iemiesojās kā ievērojami vadoņi, valdnieki, karavadoņi, oratori. Starp viņiem ne mazums bija to, kuri savā 
laikā pārdzīvoja garīgo aizvietošanu un nesa dvēselē Gaismas enerģiju. Taču vairāk bija to, kuriem nebija dzīves 
pieredzes augstākajās pasaulēs, kuriem Gaismas enerģijas bija nepietiekami priekš tā, lai īstenotu patiesos, bet ne 
oligarhiskos principus. Pirms iemiesojuma mēs zinājām uz ko mēs ejam. Daudzus no mums, XX gadsimta sākuma 
revolucionārus, veda/vadīja Augstākais "Es". Taču bija starp mums vairāk to, kuriem nebija sakaru ar Augstāko "Es", bet 
bija senatnes sakari ar tām pasaulēm, kuri ne reizi vien iejaucās jūsu/mūsu pasaules lietās. Un tanīs pasaulēs, protams, 
vēl valda Noturēšanas Spēki, Tumsas Spēki, kuri kļūdaini iedomājas, ka viņiem neizdevīga cilvēces evolūcija. Kaut arī, 
īstenībā, tikai cilvēka Dievišķā evolūcija viņam nodrošinās pienācīgu nākotni un evolucionāro attīstību. 
Josifs Džugašvili (Staļins) nebija to skaitā, kurš savā laikā pārdzīvoja Garīgo aizvietošanu. Viņš ne reizi vien iemiesojās 
kā vadonis. Taču ne reizi neizdzīvoja pēcnāvi augstākās pasaulēs. Sakari ar tumšām pasaulēm viņam nodibinājās vēl 
tad, kad viņš bija pirmais Trešās Atlantīdas imperators. Viņš par imperatoru kļuva kā ordeņa Čornih Rjas [Чёрных Ряс] 
pārstāvis, sagrābušu varu Atlantīdas galvaspilsētā izplatījuši to iesākumā pa visu salu*, bet pēc tam - pa visu planētu. 
Krievija, Hiperboreju mantiniece. Bet Josifs visbiežāk iemiesojās atlantu nometnē. 
----------- 
* Runa ir par notikumiem, kas norisinājās vairāk kā 13-mit tūkstošus gadu atpakaļ. Tad Atlantīda bija jau sala. 
----------- 
Kaut arī, jāatzīmē, ka dvēsele nekad neiemiesojas tikai vienā nācijā vai nāciju kolektīvā. Tas, kurš pieturas 
nacionalistiskiem uzskatiem, obligāti iemiesosies to nometnē, kurus viņš uzskatīja par saviem ienaidniekiem. Tā strādā 
karmas likums. Un tā strādā evolūcijas likumi, kas agrāk vai vēlāk cilvēku aizvedīs pie saprašanas par visu nāciju, visu 
tautu, visa esošā vienotību un vienlīdzību. Josifs hiperborejiešu nometnē atnāca ar ļoti pretrunīgu mentālo un garīgo 
papildinājumu. No vienas puses, viņā reāli dzīvoja tieksme kļūt par "tautu tēvu", viņš attīstīja Padomju Savienības 
ekonomisko spēku, kur pamats palika Krievija. Taču periodiski ļaujoties citu pasauļu spēku ietekmei, bieži īstenoja 
vienas vai otras tautas genocīdu, tanī skaitā - arī krievu tautas. Tādēļ, ka Noturēšanas Spēki turpināja locīt {гнуть ?} 
savu līniju: viņiem, lai kas arī notiktu, bija nepieciešams Krieviju, kā Vienotu Planetāru Gēnu, iznīcināt, sašķelt, lai pēc 
tam īstenotu savus daudzdimensionālās ģenētikas celtniecības plānus, radot savu rasi, kuras pamatā būtu tikai cilvēka 
fiziskais ķemenis. Viņiem, Noturēšanas Spēkiem, nevajadzēja tad ne cilvēka dvēseles, ne viņa smalkmateriālā ķermeņa. 
Kaut arī tagad viņu intereses izmainījās, tādēļ ka kardināli izmainījās situācija jūsu pasaulē. Un jūsu Daudzdimensionālo 
Ķermeņu Komplekss - katra cilvēka! - vērtīgs dārgums, ko novērtēt, pagaidām, dzīvojot četrdimensijās, nespējat. Taču, 
ticiet, citi, citu planetāro un kosmisko rasu pārstāvji, gatavi daudz ko atdot priekš tā, lai iegūtu tādu Daudzdimensionālu 
Ķermeņu Kompleksu, kāds tagad ir cilvēkiem. 
Bez tumšā sakaru kanāla, Josifam bija sakaru Kanāls ar Augstāko, Dievišķo "Es". Tas kānāls bija ļoti vājš, taču, tomēr, 
tas strādāja! Džugašvili bija apgaismības momenti - stundas un pat veselas dienas, kad sazinājās ar Augstāko "Es". 
Tieši tam pateicoties, viņš īstenoja dažas darbošanās, kuras var nosaukt par labām. Un tādas, bez šaubām, bija. Tieši 
tādam sakaram pateicoties, viņš pieņēma lēmumu, vērsties pie baznīcas spēkiem kara laikā. Tieši tādam sakaram 
pateicoties, Tihvinas Dievmātes Ikona, 1941. gadā, lidmašīnā, aplidoja apkārt Maskavai. Ne nejauši kara laikā (un pat 
līdz 1948 gadam) - uz Padomju Savienības teritorijas sāka atkal celt baznīcas un pat klosterus. Viss tas - pateicoties 
Josifa Augstākā "Es" ietekmei, kurš dažos dzīves brīžos bloķēja sakarus ar seniem tumšajiem kanāliem. 
Ar Josifu mēs daudzas reizes iemiesojāmies kopā. Mūsu visciešākā mijiedarbība īstenojās Hiperborejas laikā, kur mēs 
dzīvojām vairāk kā septiņus tūkstošus gadu atpakaļ. Josifs bija priesteru kastas galvenais, kas slepeni ietekmēja oficiālo 
varu. Bija sava veida pelēkais kardināls. Es biju oficiālās varas pārstāvis, dzīvoju Hiperborejas galvaspilsētā, kas 
izvietojās uz šolaiku pilsētas Kazaņas teritorijas. Josifs dzīvoja netālu no manis, mēs bijām draudzīgu māju kaimiņi. Es 
nezināju par viņa slepenām lietām. Priekš manis viņš vienkārši bija jautrs kaimiņš, ar kuru kopā mēs pavadījām daudz 
laika. 5451. gadā pirms mūsu ēras, Hiperborejas oficiālās varas ar slepenā dienesta palīdzību pieņēma lēmumu 
izrēķināties ar daudzām prieseriskām kastām. Plānojās sava veida "garo nažu nakts" [ночь длинных ножей"]. Bija dota 
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pavēle , iznīcināt priesterus uz vietas, tieši viņu mājokļos. Es uzzināju, ka melnajā sarakstā ierakstīts Anilahs - tā tanī 
laikā sauca Josifu. Es ne tikai brīdināju viņu par priekšā stāvošo bojā eju, bet arī izvedu uz impērijas nomali kopā ar 
ģimeni. Pēc tam es Josifu-Anilahu no bojā ejas glābu vēl divas reizes - bet tikai jau citos, nākošajos iemiesojumos. 
Tiekoties sava pēdējā iemiesojuma laikā, mēs viens otru it kā pazinām. Josifs Džugašvili-Staļins mani atbalstīja, tādēļ ka 
starp mums aktivizējās sena enerģētiska saikne. Viņš juta daraudzīgas simpātijas uz mani, kaut arī neuzskatīja mani par 
lielu politiķi. Viņš izjuta pret mani to, ko var nosaukt par karmiskā parāda jūtām. Tieši tādēļ Staļins mani aizsargāja no 
ienaidnieku uzbrukumiem 1929.gadā, kad man bija izvirzītas nopietnas politiskas apsūdzības. 
Mana nāve bija nejauša un ne nejauša vienlaicīgi. Cilvēks, kurš šāva uz mani, bija psihiski nenormāls. Un viņu vadīja 
neparedzamības enerģija. Taču, kā man paziņoja, es varēju būt arī cita cilvēka upuris. Pēc būtības, tāda aiziešana kāda 
notika, plānojās. Es kļuvu sakrāls upuris. Taču sakrāls upuris - ne priekš Josifa un viņa tuvākām aprindām. Sakrāls 
upuris - priekš tiem, kuri patiesi ticēja revolūcijas un sociālisma ideāliem. Viņi nenoticēja manas nāves nejaušībai, 
domājot, ka Josifs izplānoja Kirova nonāvēšanu - priekš tā, lai atraisītu teroru valstī un izrēķinātos ar saviem 
politiskajiem pretiniekiem un oponentiem. Taču Josifs tikai izmantoja notikušo ar mani saviem mērķiem. Mana personība 
priekš daudziem iemiesoja demokrātisku vadītāju, tuvu strādnieku šķirai. Mani bieži sauca vienkārši: "Mironič". Starp 
vienkāršiem cilvēkie, Kirovu, tiešām, mīlēja. Un tas tika Padomju Savienības vadības izmantots saviem mērķiem: 
ienaidnieki izrēķinājās ar vienu no vislabākajiem padomju vadoņiem - tātad, ienaidnieki jāsoda. Un pie viena - sodīt visus 
politiskos oponentus. 
Un tātad, Krievija bija glābta no sadrumstalošanas un iznīcināšanas, taču nokļuva tirānu varā. Kopā ar Josifu pie varas 
nonāca tie spēki, kuri bija aktīvi saistīti ar tumšajiem pasaules šīs valdniekiem. Daļu no viņiem aktīvi vadīja tie, kuri jums 
tagad pazīstami kā izolētas, ierobežotas telpas, reptiloīdu civilizācija. Daži bija tieši saistīti ar robotizētām būtībām. Pats 
Josifs nereti bija būtību grupas vadīts, kuri pārstāvēja Ponokteonu intereses. Tanī pat laikā, Padomju Savienībā bija 
iemiesoti Daudzu Augšupcelto Skolotāju Stari. Un tie bija ne tikai tie, kuri atjaunoja baznīcas, ne tikai svētie kalpotāji, 
kuri cilvēkos saglabāja ticību Dievam, tik smagos priekš valsts laikos. Augšupceltie Skolotāji iemiesojās progresīvos 
literātos, kultūras darbiniekos. Gulaga slēgtajās sienās radīja savus brīnišķīgos darbus "Pasaules Roze" Daniels 
Andrejevs - Skolotāja Kut Humi Stars. Daži Skolotāji bija ievērojami sabiedriskie darbiieki, kuri spēlējot pēc eksistējošās 
sistēmas noteikumiem, palīdzēja cilvēkiem pārdzīvot likstas, sniedza visiespējamo palīdzību. Padomju Savienības 
teritorijā dzima gaismas kustība ievērojamo Rērihu vadībā, Agnī Jogas mācība šeit atrada auglīgu augsni. Padomju 
Savienībā dzima vairākums no jums, šodienas Gaismas darbiniekiem, kuri kļuva svarīga daļa kopējās gaismas kustības. 
Revolūcija izraisās tur un tad, kur un kad krīze nevar tikt atrisināta citādi. Tas - cilvēces attīstības līmeņa rādītājs. Kad 
cilvēciskā sabiedrība sasniedz augstu garīgo un materiālo attīstības līmeni, revolūcijas kļūst neiespējamas. Bet ja 
revolūcija neizbēgama - pasaulē ienāk cilvēki no augstākām pasaulēm un dara visu iespējamo, un tikai priekš tā, lai 
mīkstinātu cietsirdīgos revolucionāros procesus, nu un arī priekš tā, lai ieliktu pamatus nākotnes harmoniskai dzīvei. Un 
es gribu jums paziņot, ka Gaismas Darbinieki bija gan starp revolucionāriem, gan starp padomju, partijas darbiniekiem. 
Cilvēki dzīvoja vienā laikā, vienā ērā, izrunāja vienus/vienādus lozungus. Taču daudzus vadīja savtīgas intereses, bet 
mazākums dzīvoja dižu mērķu vārdā. Kādu mērķu? Tanī skaitā, arī tādas dzīves uzcelšanai, kad vairākums cilvēku sāks 
dzīvot ne pēc savtīgiem likumiem, bet pēc Gaismas likumiem. 
Pēc Pārejas es biju ne tikai reabilitēts, izdziedināts, bet saņēmu arī jaunu garīgo kvalitāti. Es atcerējos veselu virkni savu 
iepriekšējo iemiesojumu un biju veltīts jaunai misijai. Sāku gatavoties, atrodoties vienā no Piektās dimensijas Telpām. 
Es jau zināju, ka ne reizi vien pēc, tā saucamās, nāves tikos ar Josifu-Anilahu un bieži smalkajā pasaulē mēs kopā 
gatavojāmies kārtējam iemiesojumam. Atrodoties Reabilitācijas Centrā, es uzmanīgi sekoju visam, kas notika Padomju 
Savienībā. Gaidīju, kad Josifs atnāks pie mums. Un biju ļoti apbēdināts, kad uzzināju, ka viņam pagaidām neizdosies 
šup pacelties. Kā tā? Agrāk taču mēs pēc nāves tikāmies vienā pasaulē. Bet tagad es šeit un nevarēšu ar viņu pat 
sazināties? Ja godīgi, es biju ļoti apbēdināts... 
Pēc kāda laika es biju uzaicināts uz Karmas Valdoņu Padomi. Un, lūk, tikai tad es uzzināju, ka daudz, ļoti daudz kas 
tagad izmainījās. Daudzi cilvēki saņēma tiesības dzīvot piektās dimensijas augstākajās pasaulēs. Man tagad ir liela 
izvēle... Izrādījās, ka ir iespēja tikties ar Josifu-Anilahu. Taču man stāvēja priekšā veikt lielu ceļu un izpildīt neparastu 
darbu. Es savu izvēli izdarīju. Bet pēc tam pie manis atnāca tas, ar kuru kopā man būs jārada. Un es iepazinos ar Lielu 
Skolotāju, kurš jūsu pasaulē zināms kā Kut Humi. Bijušais ateists un komunists Kirovs un Augšupceltais Skolotājs Kut 
Humi - pat sapņos nevarēja iedomāties tādu duetu (SMAIDA ENERĢIJA). Taču, tomēr, mums stāvēja priekšā 
aizraujoša kopīga jaunrade. Manā jaunajā dzīvē sākās visbrīnišķīgākais un pārsteidzošākais laiks... 
Pēc diezgan ilga sevišķas sagatavošanas kursa, kuru es izgāju ārpus Reabilitācijas Centra "sienām", mani ieskaitīja 
specializētā komandā, kuru vadīja Kut Humi. Mūsu komanda kļuva par vienu no svarīgākajiem Planetārajiem 
Dienestiem - reprezentablu pasauļu neitralizācijas dienests. Kas tas ir - "reprezentablas pasaules"? Nu, mani draugi, tās 
pasaules, taisnību sakot, jums labi zināmas.. Piemēram, tāda pasaule ir pasaule, kuru cilvēki apzīmēja ar vārdu "elle", 
"uguns jūra", "atmaksas/soda pasaules" un tā tālāk. Tagad - uzmanību, dārgie draugi! Lūdzu saprast starpību starp 
reālām pasaulēm un reprezentablām pasaulēm. Reprezentablas pasaules - tās pasaules, kas radītas pateicoties vienas 
vai citas pasaules cilvēciskās sabiedrības kolektīviem priekšstatiem. Šīs pasaules sastāv no sevišķas astrāli-mentālās 
matērijas, kas cilvēku daudzu paaudžu domu un jūtu radīta. Reprezentablās pasaules eksistēja gandrīz tikpat ilgi cik ilgi 
turpinājās Dualitātes Eksperiments. Patiesībā, tās prezentēja sevišķus smalkmateriālos rezervuārus, aicinātus savākt 
energoinformācijas duālos apjomus, kurus izstaroja jūsu/mūsu pasaules cilvēki. 
Cilvēki ilgu laiku ticēja un turpina ticēt pēcnāves sodam. Pēc viņu viedokļa, netaisnus cilvēkus gaida pēcnāves sods ellē. 
TAČU REĀLAS ELLES NEKAD NEBIJA UN NAV. Eksistē tikai tā elle, kuru uzcēla no Dievišķas sākotnes atdalītu 
cilvēku duālā apziņa un jūtas. Soda ideja, atmaksas ideja - tās cilvēka idejas, bet ne Dieva ideja. Neviena individuāla vai 
kolektīva Dvesele, neviena Monāde nekad nenokļuva un, vienkārši, nevarēja nokļūt ellē. VISAS DVĒSELES PĒC 
NĀVES JŪSU/MŪSU PASAULĒ VIENMĒR PACĒLĀS AUGSTĀKAJĀ PASAULĒ, KUR IZGĀJA DZIEDINĀŠANAS 
PROCESU. Bet pacēlās tikai uz to pasaules augstumu, uz kuru varēja. 
Un kā tad ceļojumi zemākās pasaulēs? Kā astoņi elles apļi, par kuriem kļuva zināms Dantem? Kā tad daudzu citu 
cilvēku redzējumi? Lūk, lūk, dārgie draugi! Ceļojumi atmaksas pasaulēs, pa elles apļiem, tiešām, īstenojās. Taču tie bija 
un paliek astrāli-mentālie ceļojumi REPREZENTABLAJĀS PASAULĒS, KAS NAV REĀLĀS PASAULES. 
Reprezentablās pasaules - tās astrāli-mentālo tēlu pasaules, izaustas no domām un jūtām, kādas uztur iemiesoto 
cilvēku enerģijas. Attiecīgi reprezentablās pasaulēs dzīvo ne pašas dvēseles, ne cilvēki, bet astrāli-mentālie 
dvēseļu,cilvēku un citu būtņu tēli. Kamēr īstenojās Dualitātes Eksperiments, kamēr turpinājās iegremdēšanās cikls 
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matērijā, bez reprezentablām pasaulēm iztikt nevarēja. Tās bija cilvēciskās astrāli-mentālās energoinformācijas 
uzkrājējas. Bet jau no XX gadsimta Gaismas Ģimene sāka aktīvu gatavošanos Dualitātes Eksāmena noslēgšanai, jaunā 
evolucionārā cikla sākumam, par kuru austrumos runā kā par Satija-Jugu. Pienāca laiks izejai no matērijas blīvuma, 
pienāca laiks sākt VISKOPĪGĀS AUGŠUPCELŠANAS PROCESU. Un tādēļ reprezentablās pasaules ne tikai nebija 
vajadzīgas, bet varēja kalpot kā bremzes Augšupcelšanas procesam. Tādēļ tās bija jāneitralizē, jāpārveido negatīvā 
enerģija pozitīvajā. Negatīvi reprezentablo pasauļu vietā tagad darbojas speciālas struktūras, kas ātri un efektīvi 
transformē negatīvo astrāli-mentālo matēriju, pārveidojot to pozitīvā enerģijā, kas pēc tam jau izmantojas 
Augšupcelšanas labumam. 
Un tā, mūsu Dienests sāka reprezentablo atmaksas pasauļu neitralizāciju. Oficiāli saucās Reprezentablo Pasauļu 
Pārveidošanas Dienests. Mēs jau jokojot paši savas vienības saucām "KOSMOSA OGĻRAČI". Tādēļ, ka astrāli-mentālā 
plānā mēs bieži nolaidāmies iekšplanētas pasaulēs, izvietotās zemāk par jūsu pasaules Zemes virskārtu. 
Kā mēs strādājām? Iesākumā izvēlējāmies vienas vai otras pasaules atsevišķu iecirkni. Tas tika mūsu rūpīgi izpētīts uz 
astrāli-mentālās matērijas priekšmeta kvalitāti. Interesanti bija novērot tos tēlus, kuri dzīvoja šinīs pasaulēs. Ja tās būtu 
reālas būtnes, tad daudziem no mums būtu ļoti sāpīgi. Taču mēs zinājām, ka tās tikai astrāli-mentālās hologrammas. 
Iesākumā mēs visu energoinformāciju arhivējām, nododot to speciālā planetārā Arhīvā. Pēc kā, mēs ieslēdzām mūsu 
speciālus aparātus, kurus mēs vadījām, ar savu domu un jūtu palīdzību. Šie aparāti bija piektās dimensijas dažādu 
pasauļu iemītnieku konstruēti un skaitījās novatoriski izgudrojumi. Tikai lūdzu, neiedomājaties šos aparātus kā mašīnas 
no metāla un plastikas. Nē, tie -smalkmateriālo struktūru komplekti, ar kuru palīdzību astrāli-mentālā matērija iesākumā 
savācās kompaktās energoinformatīvās paketēs, bet pēc tam pārveidojās pozitīvā enerģijā, kuru mēs pēc pārstrādēs, 
nosūtījām speciālos rezervuāros. Šī enerģija vēlāk tika nogādāta kopējā Augšupcelšanas enerģiju potenciālā. Un tagad 
tiek izmantota cilvēsiskās sabiedrības astrāli-mentālo pozitīvo procesu radīšanai. 
Vai redzēju es "velnus"? O, jā, mani dārgie, un ne reizi vien. Taču velni - ne pats briesmīgākais reprezentālajā pasaulē. 
Pats nepatīkamākais - cik ļoti cilvēki grib atmaksu/sodu. Atmaksa, ticība sodīšanai, cilvēku attālina no Gārīgās 
Sākotnes, no visa Dievišķā. Cilvēces vēstures laikā, priekšstati par elli, par atmaksas pasaulēm, mainījušies. Un mēs 
papilnam saskatījāmies izkropļotus tēlus - lieciniekus tam, par ko domā un ko jūt cilvēks, kad viņa dvēselē nav patiesas 
mīlestības. 
Taču mēs saņēmām patiesu apmierinātību, kad pacēlām/izcēlām "uz kalna" kārtējo astrāli-mentālās matērijas negatīva 
apjomu. Mēs saņēmām patiesu baudu un gandarījumu par šīs matērijas pārveidošanu pozitīvajā. Jā, biju es arī tajos 
apgabalos, kur cilvēki ar savām domām un jūtām nosodīja vadoņus, valdniekus, tirānus. Tanī skaitā, ne reizi vien, 
redzēju Josifa tēlu, uz kuru lidoja tūkstoši un tūkstoši energoinformatīvo pakešu-lāstu. Domāju, ka ne viena reāla 
dvēsele nevarētu to izciest. Ne viena... Ticiet. 
Tikšanās ar reālo Josifu notika vēlāk. Pēc darba, Reprezentālo Pasauļu Pārveidošanas Dienestā, man gadījās ar viņu 
tikties vienā no Reabilitācijas Centra zemākajiem līmeņiem - uz ceturtās un piektās dimensijas robežas. Josifa Dvēsele 
pagaidām nevarēja pacelties augstāk. Viņam jau bija smalkmateriālais cilvēciskais ķermenis. Un izskatījās tā, ka es viņu 
nepazītu nekad, ja man nepateiktu, kurš manā priekšā. Josifam bija zināms par manu vizīti. 
Kad es iegāju tanī telpā, kur viņš atrodas, tad varēju pazemināt vibrācijas un kļuvu... viņam redzams. Viņš mani 
ieraudzīja un sāka ... apskaut. Taču rokas aptvēra tikai gaisu. Tādēļ, ka es nevarēju pazemināt savu ķermeņu vibrācijas 
līdz taustāmības iespēju līmenim. Viņš vairākkārt centās mani apskaut, kamēr saprata, ka tie - veltīgi centieni. Es viņa 
acīs ieraudzīju asaras. Tās bija patiesa prieka asaras. Mēs ilgi klusējām , skatoties viens uz otru. 
Tad viņš teica: 
- Es visu zinu par tavu darbu reprezentablās pasaulēs. Man visu parādīja. Es daudz redzēju. Redzēju arī viņu... Josifu, 
kuram atmaksāja... Jā, redzēju. 
- Tu iemiesosies no jauna? Apsola? - jautāju es 
- Apsola. Taču es vēl negatavs. Zini, negribu vairāk nekad būt vadonis. Nekad. 
Tagad es neapzināti gribēju apskaut viņu. Taču arī manas rokas nevarēja pieskarties viņa smalkmateriālajam fiziskajam 
ķermenim. Mēs atradāmies uz ļoti dažādas esamības līmeņa. 
Viņa acīs atkal parādījās asaras. 
- Mēs vēl tiksimies, Josif - teicu es. - Tiksimies, mans Anilah. 
- Apskauj mani vēlreiz - parasīja viņš 
Un es apskāvu viņu. Viņš manas rokas nesajuta fiziski. Bet sajuta manu mīlestību. Un es sajutu viņa mīlestību. Caur 
dažādu pasauļu aizsegu. Un tas bija galvenais. 
 
2015. gada 3. - 6. augusts. 

 

8. NIKOLAJS OTRAIS. kAS MANI SAISTĪJA AR BOĻŠEVIKIEM 
 
NIKOLAJS OTRAIS 

caur Svetlanu Dračovu 

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 7(25) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 15.05.2016.  

 

"Imperators Nikolajs II nemīlēja svinības, skaļas runas, etiķete bija viņam apgrūtinājums. Viņam nebija pa prātam 

ārišķības, mākslīgums, dažādas plašziņojošas reklāmas. 

Pie tam, Valdniekam piemita lieliska personīgā pievilcība. Tuvās aprindās, sarunās aci pret aci, viņš mācēja 

savus sarunu biedrus apburt/savaldzināt, lai tie būtu augstākie ierēdņi vai strādnieki viņa apmeklētajā darbnīcā" 

S.S.Oldenburgs 

"Imperatora Nikolaja II valdīšana". 
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Sveicināti , mani dārgie pēcnācēji! Es ilgi, ļoti ilgi gaidīju mūsu tikšanos, gatavojos uz to. Pienāca mūsu sarunas laiks. Ne 

vienkāršas sarunas, taču nepieciešamas. Tā sāksies no visai lielas tālienes, ievērojami senāk par 19. un 20. gadsimtu, 

kuros es iemiesojos imperatora un pašvaldnieka {самодержца ?} lomā. Mans pilns tituls taču skanēja sekojošā veidā 

"Dieva pēctecības žēlastībā Nikolajs Otrais, imperators un pašvaldītājs Viskrievijas, Maskavas, Kijevas, Vladimiras, 

Novogorodskas; cars Kazaņas, cars Astrahaņas, cars Polijas, cars Sibīrijas, cars Hersonesas Tavričeskas, cars Gruzijas; 

valdnieks Pleskavas un lielais kņazs Smoļenskas, Lietuvas, Volinskas, Podoļskas un Somijas; kņazs Estlandes, 

Liflandes, Kurlandes un Semigaļskas, Samogidskas, Belostokskas, Koreļskas, Tverskas, Jugorskas, Permskas, Vjatskas, 

Bolgarskas un citu; valdnieks un lielais kņazs ņizovskajas zemes Hovgorodas, Čerņigovskas, Rjazanskas, Polotskas, 

Rostovskas, Jaroslavskas, Belozerskas, Udorskas, Obdorskas, Kondijskas, Vitebskas, Mstislavskas un visu Ziemeļu 

valstu pavēlnieks; un valdnieks Iverskijas, Kartalinskajas un Kabardinskajas zemju un Armenskijas apgabala; 

Čerkaskiešu un Gorskiešu kņazu un citu mantotāju valdnieks un īpašnieks, Turkestanskas valdnieks; Norvēģijas 

mantinieks, hercogs Šlezvijas-Golšteinas, Stormanskas, Ditmarsenskas un Oldenburgas un citu, un citu, un citu". 

Šis tituls paredzēja atbilstību viņa, kā īpašnieka, visiem nosaukumiem un atribūtiem, kas bija ielikti viņā. Un tas - ne tikai 

regāliju uzskaitījums, bet vienlaicīgi arī Krievijas Valsts vēstures posmu {вех ?} liecība. Posmu {вех ?} attīstībai un valstij, 

un viņu apdzīvojušo tautu. Bez tam, šis tituls bija... pierādījums visai nopietnam gaismas darbam uz planētas Zeme. Jūs, 

droši vien, pārsteigti par mana stāsta tādu pavērsienu, taču es pakāpeniski atklājos {объясняюсь ?} un došu 

paskaidrojumu savam paziņojumam. Pakāpeniski... 

Man negribas steigties un tūliņ pāriet pie tēmas, ar kuru es atnācu šodien uz tikšanos ar jums. Gāju es pie jums ilgi, no 

gadsimtu un laiku dziļuma. Tieši tādēļ man gribas vispamatotākā veidā sagatavot jūs manam stāstam un, kaut kādā 

mērā, grēksūdzei, par cik pienāca laiks pastāstīt par virkni notikumu, kas bija slēpti un virkne faktu, kas izlies gaismu uz 

notikumiem, saistītiem ar manu valdīšanu. 

Mēs ar jums visi kopā iznācām no gadsimtu dziļumiem, spēlējot savas lomas-iemiesojumus, piemērojot vienas vai citas 

maskas, uzstājoties upura vai bendes lomā, nodevēju vai varoņu, mīlošu un maigu, sievišķīgu un nelietīgu, gudru un dižu, 

viltīgu un godprātīgu... Lomas bija dažādas... Mēs ar jums mainījām maskas un no iemiesojuma uz iemiesojumu 

nodevām viens otram nepārvērtējamu pieredzi un zināšanas. Mēs pārvietojāmies kā ceļojošu aktieru trupa, kopā no 

vienas dzīves citā, izspēlējot dažādus sižetus, radot jaunas pasakas un vēstījumus par kopīgo esību, Mēs, tēlaini runājot, 

soļojām pa neiemītiem ceļiem, ieminot jaunas takas, radot stigzīmes priekš daudziem, kuri gāja aiz mums. Nebrīnaties, 

es zinu, par ko es runāju. Man taču uzticēts aiznest līdz jums to energoinformāciju, bet pareizāk teikt, to 

energoinformatīvo paketi, kas palīdzēs katram, šīs rindas lasošam, sākt sevis atklāšanas ceļu un savu zināšanu un 

meistarības daļu atraisīšanu, kas palīdzēs kopējai evolucionārās attīstības lietai, visas planētas pārejai uz jauna 

skanējuma noti. Tas ir tas, ko uzticēts man izdarīt, par cik pienāca mūsu tikšanās laiks un laiks iepazīties, iepatikties un 

pieņemt {узнавания, приятия и принятия ?}. 

Pēc zemes mēriem, es diezgan ilgi biju pie varas es valdīju veselus 23 gadus (numeroloģiski 2+3=5, un tas simbolisks 

cipars). Jūsu laikā iznāca grāmata, kurā skaitlis 23 arī identificējās ar pakāpienu skaitu, kurus es nogāju līdz nošausanas 

vietai*. 

------ 

* M.K. Kasvinovs, "Divdesmit trīs pakāpieni lejup". 

------ 

Jūs, bez šaubām interesē jautājumi: "Kādēļ es veicu tik ilgu ceļu savas valdīšanas 23 gados, lai tādā moku veidā aizietu 

no dzīves kopā ar savu zemes ģimeni? Kas bija par iemeslu tik nevienkāršai izvēlei? Kādēļ es nevarēju būt aiz robežas 

un, tādā veidā, glābt savu dzīvību un savu tuvinieku dzīvību?" Šie jautājumi manī stāvēja nevienkāršajā revolucionāro 

notikumu laikā Krievijā 1917. gadā. Vienas ēras lūzuma laikā un pārejā uz citu ēru. Eksperimenta un, vēl lielākas 

iegremdēšanās Dualitātē, laikā. Var teikt, ka 19. gadsimta beigu - 20. gadsimta sākuma periods bija, no vienas puses, 

cilvēces aktīvas attīstības laiks, laiks revolūcijai zinātnē un tehnikā, bet no otras puses - sīvu kauju un cīņu laiks, kā 

politiskā arēnā, tā arī kara konfliktu arēnā. Interesants laiks pēc savas piesātinātības un tanī ielikto iespēju potenciāla. 

Jums stāv priekšā šo laiku vēl izzināt, cienījamie lasītāji un pamodušies Gaismas Darbinieki, par cik, tur ir tas, ko jums 

nāksies pieprasīt un atklāt. 

Un tātad, es sāku savu nevienkāršu, bet interesantu stāstu par savu dzīvi. Dzīvi, pilnu apskaidrības un nodevības, dzīvi 

pilnu aizraujošu notikumu un ne mazāk sāpīgu kritienu, mīlestības un naida, labā un ļaunā, bezbailības un mazdūšības, 

upuru un vispiedošanu - manas dzīves laiks. 

Es augu visai nevienkāršos cara galma apstākļos. Mana māte Marija Fjodorovna bija apgaismota un visai gudra sieviete. 

Es no viņas saņēmu mantojumā savu raksturu un savas spējas, taču vienlaicīgi es nevarēju sevī iemiesot vienu 

brīnišķīgu īpašību, kas bija viņai klātesoša. Es nevarēju kļūt pamodināts Eņģelis. Jā, jā, mana māte, imperatore Marija 

Fjodorovna, imperatora Aleksandra III sieva, bija Eņģelis. Un tas bija tas, kas viņu izcēla no visas cariskās famīlijas. Viņa 

bija Pamodies Eņģelis. Viss, kas notika viņas dzīvē, visi pārbaudījumi, ko viņai nācās saņemt, viņa izcieta lēnprātīgi. Viņa 

bija gluži dievīga un aktīvi nodarbojās ar labdarību. Par to daudz pateikts, taču nav pateikts galvenais: VIŅA TO DARĪJA 

APZINĀTI, NE VIENKĀRŠI KĀ BAZNĪCAS CILVĒKS. BET KĀ EŅĢELIS NO LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES. 

IEMIESOJIES CILVĒKA ĶERMENĪ. 

Mana māte man deva, pēc sava mātes līmeņa, ļoti svarīgas un nopietnas dievišķas zināšanas. Viņa man nodeva 

intuitīvas zināšanas, gan par Visumu, gan par Dievišķu pasauleskārtību. Man bija brīnišķīgi pedagogi un es saņēmu labu 
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izglītību pēc sava laika mēriem, kaut arī mana izglītība bija mājas. Man pasniedza tā laika gaišie prāti, par ko es viņiem 

ļoti pateicīgs. Tieši viņu uzskati man deva to plašumu, kas palīdzēja saskatīt tuvojošos notikumus pasaulē. - kā no 

ārienes, tā arī valsts iekšienē. 

Manai valdīšanai deva un joprojām dod pretrunīgus vērtējumus. Tomēr, es jums tagad runāju ne par savu valdīšanu, bet 

par to, kā es savu dzīvi nodzīvoju. Es runāju par tiem potenciāliem, kas bija manī ielikti iesākumā, no manas dzimšanas. 

Taču jūs, mani dārgie lasītāji, esoši iemiesoti Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules, paši zinat: jūsu potenciāli var palikt tikai 

potenciāli, ja jūs šajā pasaulē neatnācāt ar savu atbalsta komandu, kas jums dod iespējas ATVĒRT JŪSU 

POTENCIĀLUS, SAISTĪTUS AR JŪSU ZEMES UZDEVUMIEM. 

Jūs jautāsiet: ko es ar to tieši domāju? Zemes ģimeni, Garīgo ģimeni, smaklmateriālo atbalsta Grupu? Es ar to domāju, 

vispirms, jūsu smalkmateriālo atbalsta Grupu un jūsu Zemes ģimeni, jūsu Garīgās ģimenes ieteiktu. 

Ko jums dod Garīgās ģimenes pārstāvju optimāla iemiesošanās Zemes ģimenes pārstāvju ķermeņos? Jūs saņemat 

spēcīgu impulsu jūsu visu attīstībai! Man tanī iemiesojumā bija ļoti draudzīga un mīloša ģimene: sieva un bērni Un mēs 

bijām viens veselums gan bēdās, gan priekos. Taču... ne visi manas Zemes ģimenes pārstāvji atnāca no manas Garīgās 

dzimtas. Tas nenozīmē, ka mēs nebijām pāc Gara un asinīm. It nemaz nē. Tas tikai nozīmē, ka nebija pietiekama 

saskaņotu enerģiju un vibrāciju kopuma spēka priekš mūsu visu pārejas, visas ģimenes, uz jaunu attīstības līmeni. Manas 

dzīves laikā neizveidojās kopējais enerģētiskais impulss priekš pārejas, mūsu zemes ģimenes kopsabiedrības, uz jaunu 

Dievišķās radīšanas līmeni. Jautājums, uz kuru es ilgi neatradu atbildi. Man gribējās dot visai valstij iespēju sākt jaunu 

attīstību un augšupeju, bet sanāca, ka es radīju iespējas priekš Krievijas Valsts iegremdēšanās vēl blīvākos Duālā 

Eksperimenta slāņos. 

Visiem zināms: tumsa sabiezē pirms rītausmas... Tad, lūk, pēc vibrāciju un enerģiju raksturojumiem, manas valdīšanas 

ēra sanāca vibrāciju sabiezēšanas laikā, laikā, manas valsts iziešanai uz jaunu radīšanas līmeni, kas sevī nesa jaunu 

iespēju dīgļus un asnus. Taču priekš tā vajadzēja noteiktā veidā pazemināt vibrācijas. Nebija runa par vibrāciju 

pazemināšanu visai Zemes planētai. Runa bija par vibrāciju pazemināšanu tieši teritorijai, uz kuru izplatījās mana 

ietekme. 

Tieši iemiesojuma mērķi un uzdevumi, esoši manā priekšā, noformēja visu garīgo un materiālo instrumentu komplektu, ar 

kuru man bija darīšana. Viņu skaitā - mana atbalsta komanda, pirmkārt, mana zemes ģimene. Man bija iespēja izbaudīt 

zemes laimi, būt mīlošam un mīlētam dēlam, vīram un tāvam. Tas bija mans zemes atklāšanās līmenis. Man bija uzticami 

līdzgaitnieki, bija arī ienaidnieki. Manas valdīšanas laiku, atkārtošos, novērtē neviennozīmīgi, taču kolektīvā mocekļu 

aiziešana no zemes dzīves manai ģimenei ļāva iemiesot tās idejas, ar kurām es atnācu uz Zemi šajā iesākumu pagaidu 

nodalījumā. Mana aiziešana deva nopietnu impulsu. Tas bija tas maksimāli iespējamais visu mūsu, manas mīļotās zemes 

ģimenes vibrāciju un enerģiju kopums. Teikšu vairāk, mūsu aiziešana deva iespēju Krievijai sākt savu atdzimšanu. 

Jūs tagad daudz darāt, dārgie Gaismas Darbinieki, lai turpinātu to lietu, kurai es veltīju visu savu dzīvi. Tagad jau jūs 

veltat savus spēkus, spējas un prasmes priekš zemes evolūcijas mērķiem. Mēs ar jums tur vienoti. Un, atgriežoties pie 

cipara 23 (valdīšanas laiks un pēdējo pakāpienu skaits manā dzīvē), es gribu atzīmēt: summā viņi veido skaitli 5. Tas nav 

nejauši. Gan manas valdīšanas laiks un pat pēdējais ceļš, ved uz Augšupcelšanu, ved piektajā dimensijā. Taču 23, 

saskaņā ar krievu valodas alfabēta kodu, tas - burts "H" / "X", Kristus monogramma. 23 - tas arī mans personīgais ceļš 

pie Kristus un visas Krievias ceļš pie Kristus. Krievija pa 23 pakāpieniem iegremdējās matērijas blīvumā, kad tik cietsirdīgi  

atvadījās no patvaldības {самодержавия ?}. Viņai stāvēja priekšā pa 23 pakāpieniem pacelties, iziešanai no blīvās 

matērijas. Teikšu tikai, ka kopš tiem laikiem, Krievija pārvarēja pagaidām tikai divus pakāpienus. 21 pakāpienu viņai stāv 

priekšā pārvarēt tuvākajā simtgadē. Bez tam, 23 - tā norāde uz 23-šo gadsimtu, kas kļūs lūzums priekš Krievijas. Tieši 

tad pamodīsies Garīgā Krievija, kas būs spējīga vest jaunajā dzīvē daudzas citas valstis. Vest ne ar rupju spēku, ne 

materiālu varenību, bet ar labsirdības, sadraudzības un savstarpējas palīdzības paraugu, Gara spēku. 

Visi mani zemes darbi bija izveidoti tādā veidā, lai kalpotu noteiktam planētas Zeme augšupejas etapam piektajā 

dimensijā. Bet priekš tā uz lokālas teritorijas, uz KRIEVIJAS VALSTS teritorijas, tika veikts unikāls DARBS DUALITĀTES 

EKSPERIMENTA PADZIĻINĀŠANĀ UN ĪPAŠAS PROGRAMMAS RADĪŠANĀ KRIEVIJAS AUGŠUPEJAI NĀKOTNĒ. 

Kad es atgriezos aiz "Aizsega", kad man atkal atgriezās daudzdimensionālais redzējums un zināšanas, tad apzinājos visu 

šī nodoma diženumu, pie kura, protams taču, izrādījās esmu piederīgs tā plānošanas stadijā. Bet tas jau bija pēc manas 

atgriezšanās aiz "Aizsega", kad es sāku savu apzinātu atmnēšanos, kā Eņģelis no Lielās Centrālās Saules. Starp citu, es 

varēju jau tad iziet sakaros ar savu zemes mammu Mariju Fjodorovnu, turpinošu savu zemes eksistēšanu. Varat stādīties 

priekšā? Viņai bija spējas iziet ar mani kontaktos. Tas notika viņas sapņos, kas patiesībā bija īstenība. Es biju bezgala 

pateicīgs par iespēju izteikt viņai savu pateicību, viņas gaišais tēls mani atbalstīja visā manā zemes dzīvē, kaut arī dzīves 

laikā es to nedarīju zināmu atklāti. Tas bija slēpts manas sirds klusumā: mana patiesā mīlestība, mana dziļākā atzinība 

un pateicība. Taču ne visas lietas mēs saprotam, būdami iemiesojumā. Daudz kas atnāk kā atminējums jau vēlāk, kad 

mēs no jauna savienojamies Garā. Un tas pie mums atnāk kā atklājums jau aiz "Aizsega". 

Atgriezīšos atkal pie mana iemiesojuma laika, pie tā pēdējās daļas, kad manu zemes ģimeni jau turēja apsardzē. Jūs 

droši vien interesē jautājums, vai es redzējos ar Ļeņinu, mēģināju iziet ar viņu sakaros. NĒ. Nedarīju neko un 

nemēģināju, par cik, pati doma par to, ka man nāksies tikties ar cilvēku, kurš man tik mīļo valsti iegremdēja HAOSĀ, 

izraisīja tanī momentā šausmas un sašutumu. No vienas puses, es gribēju izteikt visu, ko man gribējās teikt, bet, no otras 

puses, es sapratu visu manu ideju un iespējamo mēģinājumu veltīgumu. Man bija redzams, ka Krievija arvien dziļāk 

iegremdējas SADALĪŠANĀS ATVARĀ {ОМУТ РАЗЛОЖЕНИЯ ?}. Bija sāpīgi un skumji to redzēt. Tas, starp citu, deva 
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zināmu atvieglinājumu, domājot par personīgo likteni, par cik samierināja ar izvēli atstāt zemes plānu. Mēs ģimenē tādu 

iespēju un iespēju bēgt izskatījām, taču rezultātā, mēs ar sievu atteicāmies no tādas notikumu attīstības. Mēs izlēmām 

paļauties uz Dieva gribu un pieņemt to likteni, kas bija mums sagatavots. Tās nebija bailes, tā bija Esības gudrības 

sapratne. Lai cik dīvaini, bet tā mēs to toreiz sapjutām. Jā... Interesanta saruna... 

Man nav vienkārši atcerēties to laiku, kaut arī pēc zemes mēriem pagāja jau gandrīz simtgade, taču manas atmiņas 

joprojām dzīvas. Bet, kad es pārgāju aiz "Aizsega", tad man deva iespēju turpināt savu darbu planētas Zeme 

sagatavošanā iziešanai no Dualitātes Eksperimenta. Un es strādāju kopā ar RAINI. Atceraties Raini? Par viņu jūs lasījāt 

žurnālā "Mirovoi Čenneling", jau zinat*. 

------ 
* Žurnāls "Mirovoi Čenneilng" Nr 1(13) 2014. gads."Intervija uz Sarkanā laukuma". 
------ 
Jūs zinat, kurš slēpjas aiz šī vārda, un kurš strādāja kopā ar mani, lokālā Eksperimenta iegremdēšanās Dualitātē 
vadīšanā, pareizāk - tanī svarīgajā etapā. Jā, jā, runa ir par pasaules proletariāta vadoni, par pirmo Padomju valsts 
vadītāju, par V.I. Ļeņinu vai V.I. Uļjanovu. 
Tieši Rainis arī bija viens no pirmajiem, kurš paradījās manā dzīvē, kad es aizgāju aiz "Aizsega" un izgāju reabilitācijas 
procesu piektās dimensijas Rabilitācijas centrā. Viņš manā telpā parādījās visai negaidīti, kad es aktīvi nodarbojos ar 
sava pagājušā iemiesojuma caurskatīšanu, izbaudot gan prieku, gan arī, krītot izmisumā un pat - šausmās. No augstākās 
eksistēšanas virsotnes visam, ko tu izdzīvoji, pēc idejas, jāzaudē savs asums, taču tas... tikai "pēc idejas". Daži notikumi 
un fakti no manas dzīves manī izraisīja dedzinošas sāpes, skumjas. Un es turpināju iegremdēties dažādos dvēseles 
stāvokļos, caurskatot savas dzīves "kinolenti". Vienā no tādiem momentiem, manā telpā parādījās Rainis. 
Es ieraudzīju augstu figūru, pareizāk - sajutu. Par redzējumu to nosaukt sarežģīti. Es sajutu visai apjomīgu un spēcīgu 
Gaismas Būtni, kas izpaudās manā priekšā. Un vēl... Es sajutu maigu un satrauktu vilni, it kā atsvaidzinoši un mīļi jūras 
viļņi, mīlīgi skāra manu ķermeni. Noskurinājies no savas nevienkāršās nodarbes, es uzdevu domu jautājumu: "Kas tu?"  
Atbilde nekavējās izpausties vēl lielāka mīļuma un maiguma vilnī, kas sāka lēni un ļoti maigi apvīt mani visu, izpaudās 
satrauktas jūtas un pārdzīvojumi. Šādu stāvokli var salīdzināt ar viegla vēja siltu pūsmiņu, kas purina jūsu matus. Un es 
tūliņ nomierinājos, par cik, manī sāka atraisīties kaut kādas slēptas jūtas un emocijas. Jā, jā, tas bija gluži emocionāli. Es 
tieši sajutu kaut kādu atvēršanos, atraisīšanos manas Būtnes iekšienē, ko es nevarēju vārdiem apzīmēt, kaut kā 
raksturot. Tas neizsauca nemieru, bet otrādi, bija visai patīkami. Es ieklausījos sevī, kas manī notika, bet saprašana 
nepienāca... Pie tam, mans apmeklētājs turpināja atrasties man blakus un uzmanīgi vērot mani. Un kaut kādā momentā, 
es ieradzīju viņa figūru, viņa sejas līnijas. Ieraudzīju... un pamiru... Manī sāka trauksmaini atritināties elastīga, cieša 
atspere, spirāle. Tā atvērās un paplašinājās, kopā ar tās kustību, es sāku... atcerēties. Es sāku saprast PATIESĪBU, 
pareizāk - savu patieso stāvokli un būtību. MANA MŪTĪBA UN MANA PATIESĪBA BIJA ABSOLŪT SASKANĪGA AR MAN 
PRETIM STĀVOŠĀS BŪTNES PATIESĪBU UN BŪTĪBU. 
"RAINIS", - viņš izteica. Un es atbildēju: "Sveiks, mans dārgais". Un mēs viens otram uzsmaidījām. 
Tā notika mūsu pirmais kontakts, tādēļ ka tālāk jau vārdu un domu nebija. Es aizgāju savā personīgajā atmiņā. Rainis 
deva man ATSLĒGU ATMIŅĀM, kuru Es pats viņam kādreiz devu. ATSLĒGA iegāja manos slāņos un ķermeņos un sāka 
atraisīties. Un pēdējā iemiesojuma atmiņas slāņi sāka iekārtoties augstākās pasaules dievišķā apziņā. Priekš manis tas 
kļuva par IZDZIEDINĀŠANOS. Es neizgāju savas personīgās ELLES apļus no šausmām uz planētas Zeme sastrādātā un 
radītā. Gluži otrādi es apskaidrojos un pamodos. Un pēdējās dzīves atmiņas slānis viskomfortākā un vieglākā veidā 
iekārtojās manā apziņā, manos mentālos, astrālos, ēteriskos, smalkmateriālajos ķermeņos. Es sāku APSKAIDOTIES. Un 
tas man deva spēcīgu impulsu. Es sāku, tēlaini runājot, iztaisnot savus spārnus un, jo vairāk es tos izvērsu, jo vairāk 
radās pārliecība, paplašinājās zināšanas, auga personīgās Būtības, kā Dievišķās bezgalības un mūžīgās Radīšanas 
daļas, visaptverošas jūtas un sajūtas. 
Es sāku lidināties Dvēselē un Garā. Mani ķermeņi sāka savīties un savienoties. Es sāku iekārtoties savas Būtības loģikā, 
Radīšanas nodomos, Dualitātes Eksperimenta atmiņās un plānošanā. Jā, jā! Dualitātes Eksperimenta! Es atcerējos! Es 
atcerējos, kā mēs ar Raini un daudziem citiem Eņģeļiem no Lielās Centrālās Saules VIŅU PLĀNOJĀM, un tas notika ilgi 
pirms mana iemiesojuma Nikolaja Otrā lomā. Atcerējos, kā mēs plānojām IEGREMDĒŠANĀS ETAPU DUALITĀTĒ uz 
Krievijas Valsts teritotijas. Es redzēju savām acīm notikumus, kas sekoja manam iemiesojumam. Redzēju arī atkal, kā 
notika lomu sadale, kuras bija lemts spēlēt to galvenajiem dalībniekiem. Es atkal redzēju piemirstos kadrus, it kā 
caurskatot vecu, piemirstu kinolenti. Un mana ATMIŅA atkalradīja notikušā pilnu attēlu. Teikšu jums atklāti, sākot 
apskaidroties, es tūliņ aizgāju no smagām un skumjām domām par savu pēdējo dzīvi. Es sāku piepildīties ar mūsu kopējā 
nodoma grandiozitāti. Es sāku uzņemt VISU PIEREDZI, PILNIGI VISU TĀ LAIKA DALĪBNIEKU. ES SĀKU IEMANTOT 
SAVU SPĒKU CAUR ZINĀŠANĀM UN PATIESĪBAS IZZINĀŠANU. ES SĀKU AUGT - PLAŠUMĀ, DZIĻUMĀ VISOS 
VIRZIENOS. MAN SĀKA ATVĒRTIES PIRMZINĀŠANAS PAR SAVU PATIESO UZDEVUMU/MISIJU. BET 
APSKAIDROJOTIES ES SĀKU IZDZIEDINĀŠANOS! ES SĀKU KĻŪT VIENGABALAINS. MANA VIENGABALAINĪBA 
SĀKA IZPLATĪTIES VISĀS MANĀS DAĻĀS UN ĶERMEŅOS. ES SĀKU NO TIEM IZŅEMT TO, KO VAJADZĒJA ATKAL 
IZZINĀT. UN IZZINĀT NO MANAS BŪTĪBAS PUNKTA DAŽĀDĀS MANA "ES" PUSĒS ĻĀVA IZRAISĪT MANĪ JAUNUS 
VIĻŅUS. ŠOS VIĻŅUS VAR NOSAUKT PAR GAISMAS BŪTŅU RADĪŠANAS VIĻŅIEM. 
Jūs, izvēloties iemiesojumu uz planētas Zeme iemantojiet jaunu, ļoti vērtīgu pieredzi, kuru vēlāk, pēc jūsu zemes 
eksistēšanas visu detaļu caurskatīšanas, asimilējat savā Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā. Tas notiek caur 
pieredžu izskatīšanu, pieņemšanu un pārdzīvošanu jaunā līmenī. Līmenī, neparedzošā {не предполагающем ?} zemes 
emocionālo un mentālo aizrautību. Tas - Dievišķās Radīšanas līmenis. Tas jums dod unikālas iespējas būt citā 
dzīvošanas līmenī. 
Izejot pieredzes asimilācijas procesu savā Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā, es sāku tās nodošanu savai Garīgai 
Dzimtai, kuras galvenais esmu. Manā uzdevumā ietilpa izdalīt pašu galveno, ko iemantoju savā pēdējā iemiesojumā un 
nodot savas Garīgās Dzimtas dalībniekiem, ieskaitot arī Raini, kurš... ir mans garīgais dēls. Pie tam, manas zināšanas, 
manas energopaketes pievienoja {достраивали ?} zināšanas un energopaketes no visa manas Dzimtas kolektīva. Tādā 
veidā, mēs apvienojām un radījām mūsu izstrādes pa iemiesojumiem no viena laika klastera, radot jaunu VILNI. Kopīgo 
pieredžu pabeigtībā, formē vārpstiņas kustību, veidojot vienotu struktūru, kas sagriežas nulles punktā un arhivējas. Mūsu 
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Garīgās Dzimtas zināšanu un radīšanas jaunu zināšanu vilnis, bija radīts. Tas, sagriezies vārpstiņveida spirālē, ievietojās 
vienotā vilnī, aizejošā noformētā un pabeigtā Radīšanas Aktā. To vēl var nosaukt par PIEREDZES MATRICU, kas savā 
būtībā ieņēma visas mūsu Garīgās Dzimtas pārstāvju pieredzes nokrāsas un daļas, dažādos etapos, vienota laika 
klasterā. 
Jūs jautājiet: vai mūsu Dzimtai ir nosaukums? Proetams, ir, tas izpausts Gaismā, ar īpašiem gaismas kodiem, ir gaismas 
zīmogs. Vai iespējama reproducēšana skaņā un vārdā? Jā, iespējama. Skaņa "AR" / "АР". Vārds "AR" / "АР". Vai 
vienkārši "AR" / "АР" - IEKŠĒJĀ SAULE". 
Kas tā par Dzimtu, un kāds tās uzdevums? Uzdevums, pasaulsiekārtas sistēmu harmonizācija - jaunu sistēmu celtniecība 
un eksistējošo harmonizācija. 
Taisnību sakot, no materiāliem par Raini, jūs jau zinat ar ko viņš nodarbojas piektajā dimensijā, esot PĀREJAS 
HARMONIJAS DIENESTA darbinieks. Viņa uzdevums - īstenot vienas sistēmas harmonisku pāraudzēšanu otrā, 
harmonisku pāreju starp pasaulēm un dimensijām. 
Tādā veidā arī es izrādījos mūsu ar jums kopējā Globusa piektajā dimensijā, kā tagad tas saucas, globusa "D" / "Д". Es 
izrādījos pavisam netālu no jums, mani dārgie krustbērni. Man redzams un zināms viss, kas rodas ceturtajā dimensijā uz 
valsts teritorijas, manis agrāk vadītās. Man speciāli deva iespēju turpināt kontaktus ar mana pēdējā iemiesojuma 
pasaulēm un pavisam ne nejauši. Tas tieši saistīts ar uzdevumiem, ko izpilda mana Garīgā Dzimta. Un es ar jums 
visaktīvākajā veidā strādāju šajā virzienā, koordinējot manas Dzimtas darbības. Tā mēs ar Raini pūlamies un strādājam 
līdzās. Mūsu ceļi no jauna krustojas un mēs radām mūsu mīļotās zemes, valsts, teritorijas, viņu apdzīvojošo tautu labā. 
Bet ne tikai. Mēs pūlamies, radām visas PLANĒTAS ZEME labā. Jo taču tieši planēta - mūsu ar jums kopējā MĀJA, kaut 
arī atbildības zonas visiem individuālas. Ne nejauši runāju par teritoriju, uz kuras tagad novietojas bijušās Padomju 
Savienības republikas. Visas tās atrodas mūsu uzmanības zonā, kā specifiskas atbildības zonā. Taču par to es 
pastāstīšu citreiz, kad pienāks laiks padalīties ar informāciju par šo Radīšanas Vilni. 
 
Vienmēr ar jums - Jūsu Draugs, Līdzgaitnieks un Brālis EDĀRIJS vai Nikolajs Otrais. 
2015.g. jūlijs-augusts. 

 

9. MARINA SHULTS. "NEAIZMIRSTOT PAR DEBESU VALSTĪM". SARUNA AR 
ERNESTU HEMINGVEJU 

 
Marina Shults 
2015. gada 20. jūlijā 
 
Neaizmirstot par debesu valstīm, ..... Не забивая о небесных странах, 
Ielejās ilgi gulošā prāta ..................... В долинах долго спящего ума 
Lemj savu ceļu mēmie milži .............. Вершат свой путь немые великаны 
Un dvēseles no miega modina. ......... И дыши пробуждают ото сна. 
(No Borisa Pasternaka ne zemes mantojuma) 
 
Ernests Millers Hemingvejs (1899. gada 21. jūlijs - 1961. gada 2. jūlijs). Amerikāņu rakstnieks, žurnālists, Nobela 
prēmijas laureāts literatūrā 1954. gadā. Plašu atzinību Hemingvejs ieguva, pateicoties saviem romāniem un 
daudzskaitlīgiem stāstiem - no vienas puses un savai dzīvei, pilnai piedzīvojumu un pārsteigumu - no otras 
puses. Viņa stils - lakoniskums, piesātinātība, sadzīvisks un filozofisks vienlaicīgi - ietekmēja XX gadsimta 
literatūru. Ernestu Hemingveju ļoti mīlēja pēckara paaudze. Viņš bija padomju lasītāju iecienīts, sevišķi, tā 
saucamā atkušņa laikā. 
Kā dažreiz interesanti notiek... Stājoties pie redakcijas uzdevuma pidīšanas - intervēt Ernestu Hemingveju, es, 
dabīgi, izlasīju viņa biogrāfiju. Un atklāju, ka rīt, 2015. gada 21. jūlijā viņam būtu dzimšanas diena. Kā Ernests 
Millers Hemingvejs, viņš piedzima 1899. gada 21. jūlijā. Rīt izpildās 116 gadi kopš viņa dzimšanas. 
Mans Skolotājs El Morija apsolīja mūs iepazīstināt, un es griežos pie Viņa pēc palīdzības. 
Pienāca ieteikums, noskaņoties uz Balto Cildeno Ēdelveiss Uguni. Es izpildīju iekšējā ugunīguma aktivācijas metodiku un 
savienojos ar Ēdelveiss Uguni. Jūs zinat, ka katra Svētā Uguns ir Garīgā Būtne un ar viņām var sazināties. Ēdelveiss 
Uguns rekomendēja piesaukt Zvaigžņu Vienotības Uguni. Bet viņa jautāja - vai es negribu iepazīties ar kādu no manām 
Zvaigžņu Ģimenām? Es sāku saprast, ka tas nenotiek vienkārši. Jautāju: vai tiešām Hemingvejam ar mani ir kopējas 
zvaigžņu saknes? Atbilde bija pozitīva! Šīs sknes izrādījās plejādiskas. 
Sajutu, kā uzplūst Ernesta Hemingveja tēls un enerģijas. Enerģija smaida, jautrības, pilnīga labvēlība... Jautāja: un ko tad 
es tāda neizlēmīga? Viņš jau sen gaidot apsolīto kontaktu... Saruna raisījās viegli un nepiespiesti. Ernests tikai 
apstiprināja manis saņemto informāciju par vienotām plejādiešu saknēm. Šo iemiesojumu sīkumi, lai paliek starp mums))) 
Un tātad, varam sākt sarunu par uzdotajām tēmām. 
= Ernest! Es jūs tagad sveicinu visu mūsu žurnāla "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" lasītāju un redakcijas 
vārdā. Ir noteikta sarunas tēma, mūsu Garīgo Kuratoru uzdota. Sāksim ar to? 
- Dārgā mana sarunbiedre! Sāksim ar to, ka sarunu ar mani veido kā ar brāli un uzrunā ar "tu". Es ne zemes pagājušajā 
dzīvē, ne šeit, piektajā dimensijā, nepieradu pie citas uzrunas. Ceru, jūsu lasītāji mūs sapratīs pareizi. Otrkārt, man 
zināma priekšā stāvošās sarunas tēma, bet sākt gribu to no pilnīgi cita dzīves rakursa mūsu piecdimensijā. Tu zini, ka 
katrs dzīvojošais piektajā dimensijā saistīts ar savu dzīves potenciālu. Un tas lielā mērā nosaka likteni. Nedomājiet, ka tas 
- dzīves telpas ierobežojums. Paskaidrošu, kā tas notiek. Jūs jau zinat, ka atnākušie piektajā dimensijā, cilvēki iziet 
reabilitāciju Piecdimensiju Reabilitācijas Centrā (RC). Taču īstenībā, šis RC daudzdimensionāls un daudztelpisks. 
Pirmajā etapā cilvēki iziet reabilitāciju viņiem noteiktā līmenī, pēc Pārejas vibrācijām. Pa šo laiku nosaka viņu radošo 
potenciālu un viņi var tikt pārvesti uz daudz augstākām, pēc vibrācijām, RC nodaļām. Un pat - piektās dimensijas citu 
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apgabalu RC nodaļām. Izejot no RC, cilvēki saņem sava veida "caurlaidi" patstāvīgai dzīvei atbilstoši savām radošajām 
spējām. Bet pēc tam, es jau daudzas reizes pārvietojos pa piektās dimensijas apakšlīmeņiem, saskaņā ar mainošos 
dzīves potenciālu. 
Mana dzīve arī šeit ir bagāta piedzīvojumiem, ceļojumiem, darbības veidu maiņām un, protams, aktīvām dzīves 
potenciāla izmaiņām. Tās palielinās un iegūst kosmiska skanējuma dziļumu. Un atkal nepieciešami paskaidrojumi. Jums 
arvien pieejamākas kļūst ziņas par jūsu zemes un zvaigžņu saknēm. Es par to sāku dzīvi interesēties, pārvarot "Aizsegu". 
Un noskaidoju ļoti daudz interesanta par personīgo personu. Ejot kontaktā ar šīm, kā jūs tagad sakāt, fragmentārām 
būtnēm, patiesi kļūsti daudzšķautnains un daudzdimensionāls. Bet pats galvenais - sajūti, ar skaidru acīmredzamību, 
savu kosmisko piedrību. Šī viengabalainības iemantošana ļauj dzīvot piektās dimensijas telpā daudzdimensionāli. Un uz 
to aicinu jūs vērst sevišķu uzmanību. Savlaicīgs kontakts ar savu daudzdimensionālo "Es", dos iespēju pēc Pārejas kļūt 
kustīgam, mobīlam un, kaut kādā mērā, neatkarīgam no izvēlētās dzīvošanas vides (apgabala). Es patiesi laimīgs, tādēļ 
ka mana nerimstošā natūra spīdoši iekārtojās piektās dimensijas pasaulē. Un man ir iespējas bieži mainīt savu telpisko 
stāvokli. 
Ar to beigšu iekārdināt jūs ar, priekš jums, jaunās pasaules iespējām. Bet priekš jums tā, patiešām, jauna. Nedomājiet, ka 
mūsu kopējie pūliņi dimensiju saaudzēšanā un reālas polipasaules radīšanā, planetārā mērogā, nenes redzamas 
izmaiņas tanī pasaulē, no kuras jūs kādreiz aizgājāt četrdimensionalitātē. Ziniet, jūs gaida atjaunota piektā dimensija. Un 
katra diena ienes savu tiesu šajā evolucionārajā procesā. Strādājiet, mani mīļotie, Zemes planētas tēvzemieši, ar šiem 
jaunajiem un ļoti nevieglajiem procesiem. Bet mēs visā - ar jums! 
Un tagad es gatavs uzklausīt to jautājumu, kuru sagatavoja, kā tu saki, jūsu Skolotāji. Taču, principā, es varu iedomāties, 
par ko var būt runa. Tomēr - es pati uzmanība! 
= Ernest! Paziņojuma tēma skan tādā veidā: "Piecas valstis, kuras pirmās iemantos garīgās attīstības ceļu..." 
- Es no tavas puses jūtu kaut kādu apmulsumu par doto tēmu. Kas tad mulsina manu kosmisko māsu? 
= Tev taisnība. Centīšos paskaidrot. Protams, šis jautājums un sagaidāmā atbilde priekš manis ļoti vilinoša. Taču, ne 
mazāk, kā 20 gadus, Krajons un mūsu Garīgie Skolotāji saka, ka šajos laikos nekādas prognozes nestrādā. Bet pēc tā 
formulējuma, es it kā gaidu tieši prognozes. 
- Visu sapratu un ar redzamu atvieglinājumu atbildēšu gan uz pašu jautājumu, gan uz tavām šaubām par tādas tēmas 
uzstādījuma pareizību mūsu sarunā. 
Es kopumā piekrītu apstiprinājumam par to, ka šobrīd nekādas prognozes nestrādā. Dažreiz mēs pilnīgi skaidri 
novērojam, kā kāda sniegtas prognozes sāk programmēt situācijas jūsu pasaulē, nu un ne tikai tur. Pie tam, jāņem vērā 
spēcīgs un agresīvs Noturēšanas Spēku darbs, kuri cenšas sagraut, kur tik var, mūsu veidojumus un izjaukt pozitīvas 
prognozes. Taču nedomājiet, ka viss tik bēdīgi. Arī sliktas prognozes spēj izmainīt un palaist notikumus pozitīvos 
virzienos. Bet tādēļ, tiešām, mūsu ātri mainošajās dzīvē uz planētas, mēs varam runāt par vienu vai otru situācijau 
attīstības potenciālu. Tas arī ir pats pareizākais, ko mēs varam izpildīt. Bet tālāk palaist noteiktu virzienu priekš 
vispozitīvāko notikumainības evolucionāro virzienu realizācijas. 
Sakarā ar mūsu sarunas tēmu, pastāstīšu apkopoto informāciju par dažu valstu garīgās attīstības potenciālu. Tas arī ir 
mūsu priekšā stāvošās sarunas pareizs apzīmējums. 
Domājiet, kā tad tā? Ja ir potenciāls, tad tas obligāti attīstīsies, uzplauks un parādīs savu spēku! Tas ne tā, mani dārgie! 
Sniegšu dažas analoģijas, lai viss būtu pareizi saprotams. 
Piemēram, Dievišķīguma potenciāls katram attīstās dažādi. Pat zinot par to, cilvēks var pielikt pūles priekš tā attīstības un 
realizācijas, bet var to nedarīt. Vēl vairāk, var sagadīties nelabvēlīgi apstākļi, kādus cilvēkam būs grūti pārvarēt. Cits 
piemērs, ar bērnu. Cik bieži, tie jaunrades potenciāli, kurus cilvēki atnes iemiesojumos, neattīstās, bērna audzinātāju 
nesaprašanas dēļ. Šeit es runāju, gan par ģimeni, gan par skolu un citiem cilvēkiem, no kuriem atkarīga šī attīstība. Un, 
protams, pēc tam arī no paša cilvēka. Mēdz būt arī tā, ka cilvēks iemiesojas ar savu spēcīgu garīgo un radošo potenciālu 
nelaikā, kad neeksistē apstākļi priekš to atraisīšanās un nepieciešamo rezultātu saņemšanas, ieplānotu cilvēkam vēl 
esošam Smalkajā Pasaulē. Dažreiz tas noved pie cilvēku priekšlaicīgas Pāriešanas. 
Bet tagad atgriezīzimies pie mūsu sarunas priekšmeta - valstīm, kuras pirmās iemantos patiesu garīgu attīstības ceļu. 
Katrai valstij, kā arī atsevišķam cilvēkam, ir savs garīgās attīstības potenciāls. Tas slēgts tādā struktūrā, ko ezotērikā 
pieņemts saukt par Debesu Valsti (ar atbilstošu nosaukumu), ir Dbesu Krievija; ir Debesu ķīna u.t.t. Kas tā par struktūru 
un kā no tās atkarīgs to valstu liktenis, kuras tagad eksistē planētas četrdimensiju telpā? Ir valstis, pēc savas 
ģeopolitiskās dzimšanas, pavisam jaunas. Un vairākumam tādu valstu tikko, tikko sāk rasties viņu Debesu Valsts. Dažām 
tā tikai garīgās un radošās valsts iespēju dzimšanas eneģija. Un, protams, pat šis iesākuma potenciāls katrai jaunai valstij 
dažāds. Tas atkarīgs no katras tādas valsts radīšanas vēstures. Un - uzmanību! - no to cilvēku kolektīvās apziņas, kuri 
piedalās šīs jaunās valsts radīšanā. Svarīgi, ar kādiem mērķiem viņi radīja savu valsti. Ja šie mērķi bija savtīgi, tad 
Debesu Valsts vēl ilgi būs tikai tas graudiņš, kas paliek neiedēstīts zemē un neaprūpēts savai augšanai. Atgriezīsimies 
atkal pie analoģijas ar cilvēka iemiesošanos. Ir vecas Dvēseles un ir jaunas Dvēseles. Un viņas iet uz iemiesošanos ar 
dažādām programmām, atkarīgām no viņu potenciāla - gan radošā, gan garīgā. Ir cilvēki lejupejošā evolūcijas atzara un ir 
- augšupejošie. Viņiem garīgās un radošās attīstības pieredze un potenciāls dažāds. 
Tā arī valstīm. Ir senas, vecas valstis, jau izgājušas daudzus savus "iemiesojumus" un uzkrājušas pieredzi dažādās 
evolucionārās programmās. Kā likums, tādās valstīs, vai nu jau noformējies augsts garīgais potenciāls, gaidošs savu 
iemiesojumu četrdimensionalitātē, vai, otrādi, potenciāls pazudināts, nerealizēts. Un tāds kaut kas arī mēdz būt dažās 
valstīs. Taču vecai valstij tomēr ir Debesu Valsts, kas jebkurā momentā, pie mijiedarbības apstākļiem ar viņu, var izvērst 
spārnus un palaist daudzu svarīgu procesu materializāciju. Tur viņai var palīdzēt viņas iedzīvotāji, bet ne tikai iedzīvotāji. 
Visa Gaismas Ģimene vienmēr gatava palīdzēt tādā dievišķās gaismas procesā. 
Cits variants - valsts pietiekami jauna. Taču tā jau sākotnēji radās ar labvēlīgiem evolucionāriem uzdevumiem. Debesu 
Valsts formēšāna iespējama steidzamā kārtā. Šādā savdabīgumā, daudz kas atkarīgs no politiķiem, administratoriem, šīs 
valsts iedzīvotājiem. Ja viņi spējīgi saprast jaunas valsts garīgā uzdevuma patiesību un savu klātbūtni tanī, tad tāda 
valsts var, burtiski, visas pasaules acu priekšā, iemiesoties kā pasaules garīgais līderis. Un, teorētiski, tas ir iespējams.  
Taču praksē, vēl neviena valsts Dualitātes Eksperimenta laikā, un pirmajos gados pēc tā noslēguma, nevarēja ņemt "uz 
saviem pleciem" šo lomu. 
Sniegšu piemēru no ASV. Droši vien ne daudziem zināms, ka šīs valsts radīšanā, aktīvu dalību ņēma mūsu planētas 
Gaismas Ģimene. Pavisam ne nejauši uz šīm teritorijām bija atvests daudz dažādu nacionalitāšu tautu. Tā bija plāna 
daļa, jaunas, 6-ās Rases, radīšanai, kurā bija iespējama dažādu cilvēces attīstības ģenētisko virzienu sajaukšana. Uz 
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ASV tika liktas lielas cerības, kā uz spēcīgu garīgo līderi starp citām valstīm. Savienoto Valstu radīšana notika Diženā 
Sen-Žermena vadībā. Daudz vēlēkā laikā, slēptais ASV garīgais potenciāls, turpināja uzkrāt spēkus. Beidzot, 20-jā 
gadsimtā, nobrieda moments, kad šī valsts reāli varēja, Gaismas Ģimenes vadībā, iziet pasaules GARĪGOS līderos. Un 
turpmāk iet Pasaules Garīgās Valdības vadībā. 
Helēnai Ivanovnai Rērihai bija piedāvāts kļūt starpniekam starp planētas Gaismas Hierarhiju un ASV prezidentu, tanī 
laikā, Franklinu Rūzveltu. Un viņa piekrita šim ārkārtīgi svarīgajam darbam. Viņa sāka sarakstīšanos ar prezidentu 
Rūzveltu. Un iesākumā viss ritēja sekmīgi. Rūzvelts atsaucās uz šo aicinājumu un izteica savu piekrišanu. Bet pēc tam 
notika Helēnas Ivanovnas vēstījumu aizvietošana, un Rūzvelts sāka saņemt melīgus paziņojumus. Bija notikusi nodevība 
no to puses, kuri uzdevās par piekritējiem un pat Lielo Gaismas Skolotāju skolniekiem. Gala rezultātā, tas kļuva par vienu 
no iemesliem tam, ka Amerika zaudēja savu izdevību kļūt par Garīgo Līderi uz planētas starp daudzām citām valstīm. 
Taču tas bija visgrūtāko Dualitātes Eksperimenta laiku periodā. Tomēr arī tad nobrieda tā Debesu Amerika-ASV, kura 
varēja saknē daudz ko izmainīt priekš planētas garīguma, Dievišķās attītstības virzienā. No tiem laikiem Debesu 
Amerikas Savienoto Valstu garīgais potenciāls bija iekonservēts. Un tagad mēs redzam, par ko pārvērtās savā agresīvajā 
politikā šī valsts. Tomēr tas nenozīmē, ka daudzskaitlīgiem Gaismas Darbiniekiem, šinī valstī dzīvojošiem, nav savai 
darbībai pozitīvu rezultātu. Daudzi no viņiem strādā, burtiski, pasaules mērogā. Un drīz atkal iesāksies moments, kad 
priekš ASV nobriedīs situācija garīgam apvērsumam. Kā izvērsums caur Nulles Punktu, kas novedīs pie jaunas iespējas 
realizēt četrdimensionalitātē uzkrāto garīgo potenciālu un kā sekas, jaunas pasaules dzimšanu, kas sāks savienošanos ar 
savu Debesu Oriģinālu. 
Es biju un palieku iemīlējies Amerikā. Ne tanī Amerikā, kas cenšas visu pasauli nolikt uz ceļgaliem. Bet Amerikā, ar viņas 
neskaitāmajām dabas bagātībām; unikāliem skaistumiem. Ar tiem ļaudīm, kuri tur dzīvo, kā vienā ģimenē, neskatoties uz 
politiskām nesaskaņām, kuru sēj varu turošie. Ja godīgi teikt, tad Amerika - vienīgā valsts, kurā pārstāvētas visas 
nacionalitātes, rases un ādas krāsa. Es biju tanī iemīlējies. Un, aizbraucot uz ilgu laiku uz citām valstīm, dažkārt ar vecām 
mājsaimniecības kārtībām, es bieži skumu pēc tām jaunajām enerģijām, kas iekārtojās un attīstījās manā Amerikā. Es arī 
tagad visiem spēkiem palīdzu manas dzimtās valsts tautām. Es redzu viņas potenciālu. Un man ļoti gribas, lai tā kārtējo 
reizi, nebūtu slēgta vai iznīcināta. 
Bet tagad, pēc mana paskaidrojuma, atgriezīsimies pie sarunas tēmas. Tātad, mēs varam runāt tikai par vienas vai otras 
valsts garīgās attīstības potenciāla iespējām un tā realizācijām. Ņemot vērā to, cik šādai valstij ir sava spēcīgā Debesu 
Valsts un, ņemot vērā notikumainības attīstību, pašā valstī un ap to. 
Mani dārgie! Jūs jau gaidiet valstu uzskaitījumu atbilstoši uzstādītajam jautājumam. Jūs uzreiz to arī saņemsiet. Taču 
atceraties, ka runa ir tikai par šo valstu garīgo potenciālu, vēl nerealizētu. Bet, vai sāks realizēties, vai nē, parādīs 
nākotne, gan šo valstu, gan pasaules. Bez tam, pie iepriekš teiktā, gribu pievienot vēl vienu svarīgu noteikumu priekš 
valsts garīgā potenciāla realizācijas. Daudz kas atkarīgs no tās iedzīvotāju potenciāla. Jūs jau vairs nepārsteigt ar dažiem 
cipariem, esošiem galveniem sabiedrības apziņas pārvērtībās. Tādēļ droši teikšu, ka katrai valstij ir savs kritiskais cilvēku 
skaits, tās iedzīvotāju. No viņu apziņas, viņu garīgās attīstības un, pareiza notiekošo notikumu vērtējuma, atkarīgs daudz 
kas valsts garīgā potenciāla realizācijā, Debesu Valsts materializācijā. Un vēl, ne mazāk svarīgi, - valstij jākļūst 
neatkarīgai no citām valstīm, tiecošamies vadīt gan viņas ekonomisko un viņas politisko un iekšējo dzīvi. Izejot no tā, es 
arī nosaukšu jums šolaiku dažu pasaules valstu garīgo potenciālu, kurām ir reāla iespēja pirmajām iet pa garīgās 
attīstības ceļu. 
Tās sekojošas valstis: 
Luksenburgas grāfiste, kurai izveidojās visgaišākais un pozitīvākais garīgās attīstības potenciāls; 
Skandināvijas valstis - Dānija, Zviedrija, Norvēģija un kaimiņu Somija. Norvēģija un kaimiņu Somija. Viņas nav jaunas 
valstis un ir viņām bagāts senais garīgā mantojuma potenciāls. Tas tagadējā laikā savienojas ar tendenci pareizi attstīt 
ekonomiku, pietiekami neatkarīgu stāvokli pasaulē; un augstu līmeni rūpēs par iedzīvotājiem, var teikt, ka viņu Debesu 
Oriģināli jau noenkuroja savu stāvokli četrdimensionalitātes apstākļos. Tagad ļoti svarīgi šīm valstīm saglabāt savu 
neatkarību un strādāt visos valstikās darbības virzienos pasaules ekonomikas stabilizācijā un demokratizācijā un visas 
pasaules tautu vienošanā. Ir svarīgs faktors, kas var atturēt šo nelokāmo garīgo attīstību: iedzīvotāju pieplūdums, kuri 
ienesīs no āriens citus, iespējams pat, agresīvus, noskaņojumus un pieradumus. Tas mazinās to kritisko pilsoņu skaitu, 
no kura atkarīga valsts garīgā potncila realizācija. 
Krievija. Var rasties jautājumi - kādēļ viņa ne pirmajā vietā? Vai tad nav spēcīgas Debesu Krievijas? Taisnība, nav vēl tā 
kritiskā pilsoņu skaita, no kura atkarīgs noslēguma "izvērsums caur Nulles Punktu". Taču viss iet tieši uz to. Un es gribu 
teikt, ka Debesu Krievija noturīgi noenkurota zemes Krievijā, t.i. ceturtajā dimensijā. Vēl vairāk, tieši viņa, Debesu, virza 
daudzu Krievijas Gaismas Darbinieku, un ne tikai Krievijas darbības (krievieši tagad izcentrēti pa visu pasauli), kas vēl 
veicina viņas noenkurošanos un ieiešanu savās debesu tiesībās. Krievijā izveidojās dudznacionāla tautu ģimene. Var 
teikt, tas tagad ir garīgā progresa nepieciešams noteikums. Un krievzemiešiem nepieciešams noturēties (precīzāk - 
nostiprināties) ne tikai ciešamās attiecībās vienam pret otru, bet savstarpējās attiecībās, pilnās ar mīlestību un uzticību. 
Krievija tam tuvojas. Notiek progresīvs process Krievijas atbrīvošanai no ārējiem parādiem un atkarībām, kā arī politiskās 
brīvības iemantošana. Krievija stājās uz droša tuvošanās ceļa ar mieru mīlošām valstīm un valstīm ar senu eksistēšanas 
vēsturi. Šī tuvināšanās drīz dos savus augļus priekš visiem šīs alianses dalībniekiem. Tas atslābinās tos ekonomikas un 
politikas pamatus, kādi tagad smacē visas tautas. Krievijai ir izredzes drīzumā kļūt pasaules lielvalstij virzošai vienotas un 
mierīgas līdzāspastāvēšanas procesus. No šo jautājumu risināšanas daudz kas atkarīgs pasaulē kopumā. Bez tam, citu 
valstu eksistēšana ar augstiem garīgiem potenciāliem, atbalsta Debesu Krieviju viņas tapšanā un noenkurošanā.  
Šeit arī savas tendences. Jo lielāks skaits valstu atver savus garīgos potenciālus un veic soļus tā realizācijai, jo vieglāk iet 
visai tādu valstu sadraudzībai. Un atkal mēs nonākam pie nepieciešamības kritiskā potenciāla sasniegšanai visā pasaulē. 
Kā redzat, situācija pati runā par to, ka izdarīt precīzas prognozes neiespējami. Taču valstu integrācijas potenciāls ar 
pastāvīgi augošu garīgās attīstības līmeni palielinās un formējas uz jauna evolucionāra līmeņa. Un to arī svarīgi saprast. 
Beigšu savu uzkaitījumu ar vēl vienu valsti. Tā - Ķīna. Tur ir neticama skaistuma un maiguma Debesu Valsts - tā Debesu 
Sitai. Tieši šī senā Debesu Skaistule tagad ļauj zemes Ķīnai īstenot daudzas progresīvas reformas un iet jaunu garīgo 
pārveidojumu ceļu. Sadraudzībā ar Krieviju, Ķīna varēs sasniegt daudz. Un, tanī pat laikā, priekš Krievijas, draudzība un 
pilnīga savstarpēja saprašānās ar Ķīnu, ir liels solis uz garīgo realizāciju. Šīm divām valstīm ir potenciāls priekš garīgā 
apvērsuma visā pasaulē. 
Atsevišķi jāsaka par Indiju. Daudzus var izbrīnīt, kādēļ es viņu pirmo neietvēru uzkaitījumā? Indija, bez šaubām, valsts ar 
dziļām garīgām saknēm. Tieši tagad Indijā piepildās grandioza vienošanas procesa tapšana starp tautām un valstīm. 
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Piepildās garīgā līmenī. Pie tam, pašā valstī eksistē daudzi likumi, atbalstoši dziļu nevienlīdzību starp cilvēkiem. Un pati 
Indija vēl neatguvās no pēdējās kolonizācijas, kaut arī neatlaidīgi iet šajā virzienā. Indija kalpo, no garīgā skatu punkta, it 
kā balansieris priekš augsta garīgā attīstības līmeņa sasniegšanas citām valstīm. Viņai tagad nav potenciāla kļūt pirmajai 
valstij, esošai uz garīgās attīstības ceļa. Taču arī pēdējā viņa neizrādīsies. Indija vienmēr bija Mahatma un Lielo Dievu 
valsts. Tāda viņa palika arī tagad. Mēs mīlam būt Debesu Indijā. Viņa pilna Ugunīm un enerģijām Bramas, Šivi, Krišni un 
Diženām Mātes enerģijām... 
Mani dārgie lasītāji! Jautājums ir neviennozīmīgs. Prognozes būvēt nevaru pēc augstāk minētiem iemesliem. Kas jāzina 
Gaismas Darbiniekiem? Vajag attīstīt savas Debesu Valstis, bet, bez tam, šo Debesu Valstu, Debesu sadaraudzību. Arī 
tā mēdz būt. Un katrs jūsu izpildītais planetārais darbs vairo tos procesus, par kuriem es tagad stāstīju. Un vēl atceraties 
sakāmvārdu: "Un pēdējie kļūs pirmie". Saprotiet uz ko virzu? Jūs spējīgi izvest savas valstis šo jautājumu pirmrindā. Viss 
jūsu spēkā. Vajag tikai pareizi organizēt palīdzību savai valstij. Vadiet visos virzienos, par kuriem es runāju. Un vēl zinat, 
ka, ja jau ir attīstošās sava Debesu Valsts, tad ar Viņu var sadarboties. Kā ne kā - tā Garīga Būtne! Un kuram tad vēl, ja 
ne viņai, vislabāk jums dot ieteikumus/pateikt priekšā... 
= Ernest, bet kādēļ tavu kandidatūru rekomendēja mums priekš atbildēm uz jautājumiem, saistītiem ar valstu nākotnes 
Garīgo attīstību? Varbūt tu kļuvi pravietis tur, piektās dimensijas pasaulēs? (Smaidu). 
- Pravietis? Nē, ne gluži (smaida atbildes enerģija). Viena no manām mīļākajām nodarbēm tagad - līdzsadarbība ar tām 
Gaismas Būtnēm, par kurām, pagaidām, jūs gandrīz neinformēti. Zināšanas par debesu valstu eksistēšanu - tās 
iesākuma zināšanas par īpašām Gaismas Būtnēm. Katra valsts jūsu pasaulē eksistē tādēļ, ka planetārās esamības 
daudzdimensionalitātē viņa DZĪVO KĀ KĀDA VIENA GAISMAS BŪTNE. Jums pagaidām grūti ko līdzīgu stādīties 
priekšā, taču, tomēr, tas tā. Katra valsts jūsu pasaulē - tā īpašas daudzdimensionālas Gaismas Būtnes izpausme. Šīs 
Būtnes atnāca Zemes eksperimentālajā planētas sistēmā priekš sevišķas pieredzes saņemšanas. Tās ne tikai VALSTU 
DVĒSELES, tās - tieši Gaismas Būtnes, kurām ir savs izpaudums dažādu dimensiju, dažādās pasaulēs. Lūk, kādēļ 
īstenībā, eksistē daudz Ameriku, daudz Krieviju un daudz Brazīliju - dažādās ceturtās un piektās dimensijas pasaulēs. Es 
piedāvāju jums nākotnē saņemt daudz sīkāku informāciju par šo tēmu. Tā priekš jums tagad svarīga, kā nekad agrāk. 
Mans kolēģis tagadējā gaismas darbā, jums pazīstams, kā Boriss Pasternaks, ne nejauši sniedza epigrāfu mūsu saziņai. 
MĒMIE MILŽI - tās Gasmas Būtnes, kuras apgaro un attīsta telpas-laikā jūsu pasaules valstis. Viņas PAGAIDĀM mēmas 
- tādēļ, ka jūs ar viņām nesazinaties. Kad sazināšanās sāksies - klusēšanas zīmogs tiks noņemts no viņu lūpām. Ar 
viņām var un vajag sazināties tā, kā jūs sazinaties ar citām jūsu pasaules Gaismas Būtnēm. 
= Paldies Ernest! Ļoti svarīga informācija!.. Pievērsu uzmanību tavas dzimšanas dienas datumam. Un atklāju, ka mēs 
faktiski sarunājamies tavas 116 gadu dzimšanas dienas priekšvakarā, ja tā var teikt. Vai tu nesaskati tur kaut ko 
pazīstamu? Runā taču, ka nejaušību nemēdz būt. 
- Es Ernesta Hemingveja dzīves laikā maz vērības pievērsu šiem datumiem. Dzīvot gribējās, neatskatoties uz aizejošiem 
gadiem. Un tomēr atbildēšu uz tavu jautājumu. Kad tu nobriedi kontaktam ar mani, tad ieslēdzās kaut kāds vibratīvs 
zvaniņš un savinoja mūs. Par ko esmu ļoti priecīgs. 
Labrāt nododu visiem Žurnāla "Mirovoi Čenneling" savu sirsnīgu sveicienu; visbrīnišķīgāko panākumu vēlējumus gaismas 
darbā un arī pareizā savstarpējā mijiedarbībā. Kad apvienojas daudzu valstu gaismas darbinieki vienos centienos, tad 
rezultāti pastiprinās daudzkārt Telpas rezonanse tik spēcīga, ka, burtiski, jums "kalnus bīdīt". Tikai kalnus, manus mīļotos 
kalnus, atstājiet uz vietas))) Viņi mums vēl kalpos ticībai un patiesībai. Jūs vēl līdz galam nesaprotiet, cik ļoti svarīgs katrs 
planētas ķermeņa fragments. 
Paldies par uzmanību piektajai dimensijai. Paldies par pieaugošajām vienošanās enerģijām. Paldies par mūsu kontaktu! 
Tas - īsta laime! 
 
Ar nemainīgu mīlestību uz Zemi un visiem zemiešiem - 
Ernests Hemingvejs 
2015. gada 20.jūlijā. 
 

 
10. VLADIMIRS VERNADSKIS. JAUNAIS GENOMS PRIEKŠ SESTĀS RASES 
 
 
VLADIMIRS VERNADSKIS 
caur Marinu Shults, Latvija 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 7(25) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 02.05.2016.  
 
MARINA SHULTS: 
Es no redkolēģijas saņēmu nevieglu uzdevumu - intervēt Vladimiru Ivanoviču Vernadski, kuru četrdimensijās zina kā 
ievērojamu zinātnieku (1863-1945). Mums kļuva zināms, ka tagad viņš ir daudzdimensionāli zinātniski-pētnieciskā 
institūta "RAMTAN" darbinieks. Par šo evolucionāro centru mēs jau ziņojām El Morija vēsturiskajā aprakstā "Atgriešanās 
pie Slepenās Doktrinas" (sīkāk var izlasīt: Žurnālā "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija", El Morija "Atgriešanās pie 
Slepenās Doktrinas", sākums 2015. g. Nr 1 / http://spekavots.ucoz.ru/news/atgriesanas_pie_slepenas_doktrinas/2015-
05-04-1449 ) Radās vēlēšanās jautāt Vladimiram Ivanovičam, kad uz Zemes parādīsies jauna Rase un kādi kļūs jaunie 
cilvēki. Man stāvēja priekšā neparasts kontakts un vēl ar tik ievērojamu zinātnieku! 
Skolotājs El Morija mierināja, sakot, ka man var nodibināt savstarpējo sakaru kanālu ar V.I.Vernadski. El Moriju atbalstīja 
Jēzus. Viņš teica, ka grūtības neradīsies. Es nomierinājos, sakoncentrējos un uz mani plūda tik spēcīga pazīstamu 
enerģiju plūsma, kādu es ne ar ko citu sajaukt nevaru. Dārgie lasītāji! Atļaujiet saglabāt intrigu līdz mūsu stāstījuma 
beigām. Domāju, ka Vladimirs Ivanovičs pats visu pastāstīs. Galvenais bija tas, ka man bija ērti/patīkami strādāt mīļu 
enerģiju pazīstamā kanālā. 
= Cienījamais Vladimir Ivanovič! Atļaujiet jūs sveicināt Žurnāla "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" redkolēģijas 
vārdā, visu mūsu lasītāju vārdā. Kā man Jūs uzrunāt? Varbūt Jūs vēlaties nosaukt savu vārdu piektajā dimensijā? 
- Mani dārgie cilvēki! Esmu laimīgs būt sakaros ar jums. Sveicinu visus, kuri lasīs šīs rindas, kuri saņemto informāciju 
sniegs saviem draugiem, paziņām, kolēģiem. Es sveicinu Žurnāla "Mirovoi Čenneling" radītājus, ļaujošus mums, piektās 

http://spekavots.ucoz.ru/news/atgriesanas_pie_slepenas_doktrinas/2015-05-04-1449
http://spekavots.ucoz.ru/news/atgriesanas_pie_slepenas_doktrinas/2015-05-04-1449
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dimensijas Gaismas Darbiniekiem, ne vienkārši iziet ar jums kontaktos, bet apspriest zemes ikdienas vissvarīgākos, 
aktuālākos jautājumus. Es priecājos par to, ka mums stāv priekšā nopietna saruna un jūs no manis varēsiet uzzināt 
pietiekami vērtīgu informāciju, par pašreizējo cilvēces jaunās Rases formāšanu. Es negribu mazināt to informāciju, kuru 
jums tagad dod El Morija "Atgriešanās pie Slepenās Doktrinas" publikācijās. Vēl vairāk, mana informācija ļaus dziļāk 
izprast daudzdimensionālā institūta "Ramtan" lomu, par kuru jums jau paziņoja. Taču uzklausīt šī svarīgā evolucionārā 
Centra dzīvu darbinieku, jums vēl negadījās (smaida enerģija). Es vēl neaizmirsu jokot, ticiet man. Mēs šeit, piektajā 
dimensijā dzīvojam daudz pilnīgāku dzīvi, salīdzinot ar jūsējo. Jā, jūsu priekšā - dzīvs daudzdimensionālā zinātniski-
pētnieciskā Institūta "Ramtan" darbinieks, kurš kā tā zinātnieks, arī bijušos laikos, vairākkārt iemiesojās 
četrdimensionalitātē. Pagātnē man nācās izpildīt tos darbus, par kuriem jums stāstīja El Morija. Un daži no jums šajā 
institūtā "Ramtan" strādāja vienlaicīgi ar mani. Mēs ne vienkārši radījām jaunus genomus priekš cilvēkiem un uz to bāzes 
radījām jaunas cilvēces populāciju. Mēs, kā daudzi visu gadsimtu un tautu eksperimentētāji, ieiesojāmies savos 
lolojumos, lai uz sava "Es" sajustu visas savu radījumu vērtības un nepilnības. Un es sveicinu tagad visus tos, kuri 
atceras šo neparasti interesanto un fantastisko darbu. 
Kā mani uzrunāt? Mana dārgā, es pieradu pie tā, ka mani var uzrunāt daudzos vārdos. Daži mani zina pēc citiem 
iemiesojumiem un lieto iepriekšējos vārdus. Dabīgi, tagad man piektajā dimensijā ir savs vārds, taču es dodu priekšroku 
sarunā ar tevi dzirdēt manu pagājušā iemiesojuma vārdu, jo vairāk, ka Marinai tas patīkami (manu vectētiņu sauca 
Vladimirs Ivanovičs, un es par to teicu manam sarunu biedram). 
= Vladimir Ivanovič! Pastāstiet par savu dzīvi un darbu 5-jā dimensijā. Kādēļ, iepriekšējā dzīvē esošs daudzu virzienu 
zinātnieks: ģeoloģija, augsnes zinātne, kristālzinātne, mineroloģija, ģeoķīmija, bioloģija, bioģeoķīmija, meteoritina, 
filozofija un vēsture, jūs 5-jā dimensijā atkal sākāt strādāt genomu tematikā? 
- Sāksim vienkārši ar dzīvi 5-jā dimensijā. Es pārgāju 5-jā dimensijā tūliņ pēc Pārejas īstenošanas. Nedaudz laika bija 
nepieciešams priekš manas pilnīgas reabilitācijas un radošā darba sākšanas. Tagad es skaidri saprotu, ka mani jaunajam 
darbam gatavoja vēl dzīves lsikā ceturtajā dimensijā. Tu nepieminēji mācību par Noosfēru pie kuras es nonācu vēl 
ceturtās dimensijas dzīves laikā. Pateicoties tiem zinātniekiem, kuri pieņēma un attīstīja tālāk. Man padomju varas laikā 
neizdevās dot pareizo šīs Mācības traktējumu, taču tā nobrieda manā apziņā un prātā pilnā savā veselumā. Un es sāku 
sprast, cik ļoti CILVĒKS saistīts ar visu planetāro dzīvi. Saistīts dzīļi, nesaraujami, mūžīgi. Nekādas nošķirtības no 
planētas. Nekādu hegemonisku uzstādījumu. Bet tikai visaugstākā garīgā vienotība, izteikta visu attīstošos dzīvības veidu 
saglabāšanā; atbildībā par to evolūciju; tiešā dalībā pašas planētas kā dzīvas, saprātīgas, garīgas Būtnes saglabāšanā. 
Man ceturtās dimensijas dzīvē nebija iespēju teikt visu manā galvā nobriedušo par cilvēka un planētas vienotības 
jautājumiem. Bet es devu virzienus tālākiem pētījumiem. Vēl nav publicēti daudzi mani pieraksti, bet tie būtu sevišķ i 
vērtīgi tagad, kad mana zeme sāk iemiesot savu vadošo garīgā spēka uzdevumu. Acīmredzot, pienāca laiks neskumt par 
to, bet runāt caur četrdimensiju darbiniekiem no 5-ās diensijas. Taču jums nevajag domāt, ka mēs, piecdimensiju 
zinātnieki, bezdarbībā vai ierobežoti kontaktu daļā ar ceturtās dimensijas cilvēkiem. Daudziem no mums ir sakari ar 
zemes zinātniekiem. Arvien vairāk zinātnieku pasaulē parādās cilvēki ar daudzdimensionālām spējām. Vienīgā bēda tā, 
ka viņus tādā lomā nepieņem. Viņi radoši ar mums saistīti, taču spiesti klusēt, nenorādot saņemtās informācijas avotu. 
Tas - neizbāgams līdzjaunrades etaps. Mēs to labi saprotam, ļoti priecīgi arī par to. Visam savs laiks. Pienāks, un ļoti drīz, 
tas laiks, kad zinātnieki ar garīgām spējām, kļūs dažādu zinātņu galvenie. Un tad zinātnes pārcietīs kardinālas izmaiņas. 
Dzims zinātnes šauru specializāciju ietvaros, kas atkal ļaus, kā agrākos laikos, līdz Dualitātes Eksperimenstam, būt 
vienam pasaules uzskatam, vienai kosmisko likumu izpratnei, balstoties uz vienotu planētas apziņu, ietverošu visu 
dzīvības formu apziņas. Un šī apziņa nesīs visu, visu, visu veselum, harmonisku attīstību, vienotu ar visu kosmisko 
dzīvību/dzīvi. 
Droši vien, pirms es pāreju pie stāsta par manu darbību "Ramtan" Institūtā, jāpastāsta par Noosfēras jauno koncepciju, kā 
es to tagad redzu. Un šis redzējums manī nobrieda vēl dzīves laikā ceturtajā dimensijā, taču nebija iespēju to aiznest ne 
līdz zinātnieku pasaulei, ne līdz parastajiem cilvēkiem, kaut arī daudzus interesēja Noosfēras koncepcija. 
NOOSFĒRA - pats termins ne tik vienkāršs. Tā ne vienkārši Domu, Saprāta Sfēra kā to daži traktē līdz šim laikam. NOO 
numeroloģiski nozīmē "15-16-16". Tas jums par kaut ko runā? Nelikšu mocīties atminējuma gaidās. Tie cipari saistīti ar 
genomu tematiku. Protams, pirmais, kas jums ienāk prātā, ka cipars 16 kaut kā saistīts ar 16-mit dimensiju Visumu. Tas 
gan pareizi, gan, tanī pat laikā, diezgan vienkāršoti. Visi trīs šie cipari kopā ar sevi pauž jaunā Genoma kodu priekš 
cilvēces nākošās Rases. Jums jau no El Morija ziņojumiem zināmi Genomu kodi, kuri bija radīti uz mūsu planētas 
cilvēces Pamata Rases formēšanas. Jūs varat šīs publikācijas paskatīties. Tas kods eksistē sen. Taču tagad pienāca 
laiks to aktivizēt un transformēt jaunajā evolūcijas etapā. Ar to arī tagad nodarbojas "Ramtan", kas turpina eksistēt un 
attīstīties. Jums jāatceras, ka dažādas vienas un tās pašas iestādes, dažādas struktūrdaļas var funkcionēt planētas 
dažādās dimensijās. Un katrā vibratīvajā līmenī tiek risināti savi specifiski uzdevumi. Taču vienmēr ir viens posms, kas 
aicināts apvienot vienā veselumā visas izstrādes. Tāds posms ir arī "RAMTAN" Institūtā. Tas atbild par cilvēces jaunā 
Genoma dzimšanu, kurš ne tikai cilvēku darīs daudzdimensionālāku un daudzplānīgāku, bet ļaus sākt augšupeju, lai 
ievietotos visas palnētas Dzīvības/Dzīves Vienotībā. Pie šī jautājuma es vēl atgriezīšos ar paskaidrojumu. Bet tagad gribu 
vēlreiz teikt, ka izpratne NOOSFĒRA eksistē arī tagad, taču pilnīgi citā saprašanā. Un es, kopā ar saviem 
smalkmateriālajiem kolēģiem, turpinu to attīstīt. Esmu laimīgs, ka šī darba sākumu es izpildīju, atrodoties 
četrdimensionalitātē. Kādēļ?" - jautāsiet jūs. Tādēļ, ka šīs izpratnes daži aspekti, kā kosmiskas parādības, labāk 
redzamas, uzskatāmākas, tieši četrdimensionalitātē. Un man to izdevās redzēt, noformulēt un saprast, kā labāk nemaz 
nevar iedomāties. Es gribu apstāties pie viena no iepriekšējiem Noosfēras izpratnes traktējumiem un tās nozīmīguma 
priekš planētas un visas cilvēces garigās evolūcijas. Gribu to atgādināt sekojošā variantā: "Cilvēki, kā īpašs garīgs 
kosmisks spēks ar sevi pauž visas planetārās dzīvības evolūcijas galveno sviru {рычаг ?}". Iespējams, jūs varat sastapt 
ne gluži saprotamu formulējumu par to, ka cilvēki ir visas planetārās dzīvības un planētas, kā augsti garīgas būtības, 
"ģeoloģiskais spēks". Daži baidījās apzīmējuma "ģeoloģiskais spēks", primitīvi uzskatot ģeoloģijas zinātni, kā izzinošu 
akmentiņus un derīgo izrakteņu atrašanas vietas. Taču es šim terminam piešķīru citu nozīmi, kuram, ceru, jūs piekritīsiet. 
Jo taču, ĢEO - tā Zeme! Tādēļ es arī nosaucu cilvēci zemes , t.i. planetārais, evolūcijas spēks. Tas - gan kustības spēks, 
gan, vienlaicīgi, atbildība par visas planētas attīstību. 
Kad es pārgāju 5-jā dimensijā, tad nostiprinājos ne tikai savā jaunajā Noosfēras redzējumā, bet arī šī virziena pareizībā 
cilvēces jaunās Rases attīstībā. Tādēļ ka pārliecinājos, ka Noosfēras izpratne ietver genomu izstrādes jaunu dzīvības 
formu radīšanā un, it īpaši, cilvēces. Saprotiet, kur šīs apjomīgās izpratnes noslēpums? Noosfēra ietver visus iespējamos 
variantus dzīvības izveidošanai uz planētas visos viņas telpas-laika nogriežņos. Pie tam, tiklīdz cilvēce iemanto jaunus 
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garīgus parametrus un nostiprina tos reālā dzīvē, tā Noosfēra mainās un pilnveidošanās procesi iegūst jaunu, 
evolucionāri veiksmīgāku {продвинутый ?} raksturu. To varētu apzīmēt arī ar terminu ĢEOSFĒRA, taču tam ir kopīgāks 
raksturs. HOOSFĒRA taču izsaka arī planētas dzīvības genomiskos sakarus. Un jums vēl nāksies palūkoties uz šo vārdu 
kā uz daudz pilnīgāku genomisku kodu: "15-16-16-19-22-6-18-1". Tas - tās pašas nākošās sestās rases iešifrēts 
genomiskais kods, par kuru kļūs tagadējā cilvēce. 
Dotajā etapā mums ir tieši NOOsfēra, bet situācijai attīstoties, mums būs sfēra, apzīmējama ar citu terminu, ar citu 
"pievienojumu" {"приставкой ?}. Taču pagaidām strādājam tieši ar Noosfēras radīšanu un realizāciju. Saprotiet, ka stingri 
tas izpaužas ne ar vārdiem, bet ar citiem kodiem. Jums jau pierasti operēt ar skaitliskiem apzīmējumiem. Jūsu tagadējās 
attīstības etapā tas pilnīgi normāli. Pārejot augstvibrāciju pasaulēs, jūs iepazīsieties arī ar citām apzīmējumu iespējām, 
informatīvi apjomīgākiem un precīzākiem. Taču man tagad gribētos parunāt ne par to. 
Atgriezīšos pie Noosfēras jēdziena, manis dota dzīves laikā četrdimensionalitātē. Kādēļ es pie tā atgriežos? Lieta tā, ka 
pats šī jautājuma skanējums planētas telpā deva signālu cilvēces jaunā Genoma izveidošanai. Bez manis arī citi 
zinātnieki sāka attīstīt šo jēdzienu, izmantojot katrs savu Noosfēras, kā planetāra mēroga evolucionārā virzītājspēka 
saprašanu. Jūs jau saprotiet, ka informācijai, skanošai telpā vienmēr ir sava izstarojuma avots. Un mēs pieņēmām, šo 
avotu. Attīstot šo jēdzienu, mēs kļuvām planētas jaunās idejas ģeneratori ar cilvēces evolūcijas palīdzību. Iedarbojās 
starptelpu un starpdimensiju sakaru mehānisms. "Ramtan" institūts eksistēja un mēs, to neapzinoties, kļuvām tā 
līdzdarbinieki. Visi cilvēki, kurus šī ideja ieinteresēja, vienā vai otrā veidā atbalstīja tā eksistēšanu,ielejot viņā dzīvības 
enerģiju. Tā sāka rasties jaunā cilvēces Rase. Tur es saredzu ideju pēctecību un planetārās vienotības dažādu pasauļu 
saistību.{сопряжённость ?}. 
Bet tagad atgriezīsimies pie mūsu sarunas galvenās tēmas. 
Un atkal es secinu, ka pasaules, lai kādas tās būtu, savstarpēji saaužas ļoti cieši. Pat tās pasaules, kas dažādu telpas-
laika parametru ierobežotas un nav paredzētas tiešai saziņai vienai ar otru, pat tām ir vienota attīstības programma. 
Tādēļ, ka tās visas -planetārās Noosfēras šūniņas. Visas izpilda noteiktus evolucionārus uzdevumus, kuri koordinējas 
kopējā planetērā organismā. Un to svarīgi saprast, kad mēs sākam no mūsdienīgām pozīcijām, runāt par cilvēces jaunās 
Rases formēšanu. Pie tam, es tūliņ ieteicu saprast, ka runa ir ne tikai par cilvēces dažādām dimensijām, bet par visu 
cilvēka evolūcijas paveidu/varietātu kopumu uz mūsu planētas. Tieši tādas izstrādes mēs veicam "Ramtan" Institūtā. Un 
tie - planetārie mērogi cilvēces jaunā veida radīšanai. 
El Morija tagadējā laikā mūsu žurāla "Mirovoi Čenneling" lappuēs stāsta cilvēces Pamata Rasu vēturi. Jūs ar to varat sīki 
iepazīties. Un, lasot šīs rindas, katrs no jums domā - bet kas tālāk? Pamata rasu jau vairāk nav, to attīstība vairāk 
neplānojas. Taču būs jauna Rase, par kuru gribas uzzināt pēc iespējas vairāk. Vai mums ir izredzes kļūt par šīs Rases 
Genoma nesējiem? Un kādā nākotnē tas plānojas? Visas izmaiņas, par kurām mums stāsta Skolotāji, notiekošas ar 
mūsu daudzdimensionālajiem ķermeņiem, tā jau mūsu, kā nākošās Rases radīšana? Vai vēl agri par to runāt? 
Draugi! Jebkurā gadījumā, lai arī kā mainītos "Slepenā Doktrina", mēs visi atrodamies uz cilvēces Garīgās Rases 
radīšanas sliekšņa. Jā, to jau nevarēs nosaukt Pamata Rase, tādēļ, ka sākotnējai mēness-zemes dzīvības plūsmai 
pievienojās ļoti daudz papildus genomiskās informācijas. Izejot no Dualitātes Eksperimenta, atgriežot savus Dievišķos 
Sākumus, cilvēki, dabīgi, gatavojas nopietnām izmaiņām savās struktūrās. Un mēs Institūtā "Ramtan" gatavojam jauno 
Genomu priekš principiāli citas cilvēces Rases, iemiesojošas Garīgās attīstības principus un apveltītu ar savām 
daudzdimensionālām, Dievišķām spējām. Tomēr, atgriezt savu Dievišķīgumu un būt apveltītam ar daudzdimensionālām 
spējām, var arī tagadējos ķermeņos. Tad, par ko runa? Kādu cilvēku rada "Ramatan" Institūta zinātnieki? 
Par cik runa bija par cilvēces jauno Rasi, un es teicu, ka tā saistīta ar pilnīgi jaunu cilvēka garīgās attīstības līmeni, tad, 
dabīgi, rodas jautājums, bet kāpēc gan mums neatgriezt tos mūsu iepriekšējos iemiesojumus, civilizācijas, tautības, kuru 
pārstāvji mēs bijām līdz iemiesošanās momentam Dualitātes Eksperimentā? Mēs taču zinām, ka bija augsti attīstītas 
civilizācijas, atstājušas pasaulei milzīgu, dažkārt vēl neatšifrētu mantojumu. Kādēļ mums neatgriezties nedaudz pie tā, 
atpakaļ,un saprast, kādi mēs bijām? Draugi, mēs zinām, ka tādas domās apmeklē daudzus cilvēkus. Tomēr, dzīve 
vienmēr iet uz priekšu, un mīņāties uz vienas vietas nenākas. Zeme mainās. Un, galvenais, jums jāsaprot, ka Dualitātes 
Eksperiments jūs neatmeta atpakaļ. Gguži pretēji, tas deva bāgātīgu darba pieredzi un dzīvību/dzīvi, kopīgu ar planētu, 
sarežģītos, zemu vibrāciju matērijas apstākļos. Šis Dualitātes Eksperimenta izpildīšanas periods ļāva daudziem 
trīsdimensiju dzīvības atzariem pacelties ceturtajā dimensijā. Aizdomājaties par šo faktu! Cilvēki un citas dzīvības formas, 
izzinot trešās dimensijas dzīvi, sāka vibratīvi un evolucionāri pacelties augsšup! Tas taču nebijis progress! Vēl vairāk, tieši 
šajā periodā sāka savienoties dzīvības un notika augšupejošo un lejupejošo svolūcijas atzaru ģenētiskā sajaukšanās. 
Tad kādēļ mums atgriezties tajā pagātnē, kuru mēs jau izgājām? Jā, bija augsti attīstītas civilizācijas. Taču mēs glabājam 
savā eksistējošā Genomā pieredzi, saņemtu tajās civilizācijās. Vēl vairāk, dzīvojot tanīs civilizācijās, mēs gatavojām 
Dualitātes Eksperimentu. Un, to izpildot, mēs radījām jaunu platformu priekš visas planetārās dzīvības garīgā pacēluma. 
Un tagad mums ir iespēja pakāpties uz daudz augstāku garīgās attīstības pakāpienu. 
Es gribu aiznest līdz jūsu apziņai to faktu, ka mums ir iespēja tūliņ pakāpties uz daudz augstāku evolūcijas pakāpienu. Tā 
iekārtots cilvēks un eksistējošais Genoms ļauj to izdarīt. Vienkārši ar tā palīdzību atjaunosies bijušās zināšanas un 
prasmes un jūs gribēsiet kļūt daudz produktīvāki, radīt, balstoties uz visas saņemtās pieredzes gan jaunu Ēru, gan Jaunu 
Cilvēku. Galvenais, kas pie jums atgriežas tagad, tad tā tieksme/tiekšanās {порыв ?} BŪT GARĪGAM SĀKUMAM UZ 
PLANĒTAS. Tas brīnišķīgs tiekšanās uzplūds! Un nedomājiet, ka kādam tā nav. Tas ir visiem. Taču vieni cilvēki tam atver 
ceļu apzināti, bet citi darbojas tā enerģētiskā vadībā, neapzinoties to, ka impulsi noteiktu radošu darbību īstenošanai iziet  
no personīgā Genoma dziļumiem. Tādēļ mēs pastāvīgi runājam par eksistējošā Daudzdimensionālā genoma 
aktivizēšanu. Tas svarīgs jūsu jaunās dzīves moments. Es uzskatu, ka tagadējo jūsu dzīves periodu droši var nosaukt kā 
jaunu. Tādēļ, ka pēc Dualitātes Eksperimenta atcelšanas, jūs sākāt jaunu dzīvi. apstiprinot citas attīstības un 
pilnveidošanas programmas, gan visas planetārās dzīvības, gan savu personīgo struktūru. 
Bet tagad sāksim runāt par cilvēces Jaunās Rases tapšanu. Un es pastāstīšu par mūsu darbu Institūtā "Ramtan". 
No tā senā laika, kad tas bija izpausts ceturtās dimensijas pasaulē Āfrikas dienvidos, pagāja pietiekami ilgs laiks. Institūts, 
kurā es tagad strādāju, ir tā "Ramtan" Laboratorijas pēctecis, par kuru jums paziņoja El Morija. No tā laika "Ramtan" 
aizgāja, priekš savu programmu izpildes, augstākajās dimensijās. Ir nodaļa piektajā dimensijā, bet ir arī daudz augstākās. 
Konkrēti, es esmu 5,6 un 7 dimensiju Institūta darbinieks. Un tā ļoti parasta parādība priekš mūsu pasaules zinātniekiem.  
Bet tagad par to, kā kopš tā laika izmainījās mūsu Institūta darbība. Pirmkārt, no Laboratorijas tas pārvērtās par Institūtu. 
Vēl vairāk, paaugstinājās tā vibratīvais līmenis. Un agrāk Laboratorijā "Ramtan" strādāja speciālisti ne tikai no Zemes, bet 
arī dažādu galaktiku zinātnieki. Tagad mūsu Institūts pārveidojās visas mūsu galaktikas "Piena Ceļš", kā arī visa Visuma 
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zinātniskajā bāzē. Nedomājiet, ka es pārvērtēju mūsu Institūta nozīmīgumu. Tas, dabīgi, ne viens tāds. Ir visai liela 
līdzīgu Institūtu struktūra un es lepojos, ka strādāju vienā no tiem. Pateicoties visas struktūras līdzīgu Institūtu 
līdzsadarbībai, nodarbojošos ar dažādu ģenētikas veidu radīšanu, mēs varam ar lielu precizitātes pakāpi radīt tieši tādus 
Genomus, kādi nepieciešami priekš mūsu planētas katras dzīvības formas, kā arī - priekš pašas Zemes. Pēdējā mums 
palīdz planetārās ģenētikas speciāla Laboratorija, eksistējoša mūsu Galaktikas robežās. Faktiski, ne mēs radām 
planetāros Genomus, taču mēs ņemam dalību Zemes planetārā Genoma izmaiņu nostiprināšanā, pārvēršot tos 
darbojošos un ietilpstošos visu dzīvības formu ģenētiskās programmās. Tas jau - tipisks mūsu darbs. Tādēļ jums ir vērtīgi 
iedziļināties sava eksistējošā Genoma atmiņā un jūsu Sirds pateiks priekšā, par cik tās attīstība vienmēr bija saistīta ar 
planetārā Genoma attīstību un atbilstošām izmaiņām. Teorētiski tas, ceru, ir skaidrs. Bet, lūk, prakstiski to izpildīt ne tik 
viegli. Tādēļ arī radīts speciāls Institūts, kas izpilda līdzīgus darbus. Taču, mani dārgie draugi! Bez cilvēces apzinātas 
palīdzības, radīt mums dažkārt grūti. Tādēļ arī risinu ar jums šo sarunu ar tik ilgu ievadu, kas dažiem var likties lieks un 
nogurdinošs. 
Un tātad, "Ramtan" Laboratorija bija izvesta augstākās dimensijās; pārveidota starpgalaktiskas nozīmes zinātniski-
pētnieciskā Institūtā. Bez ģenētiska rakstura izstrādēm, Institūts nodarbojas ar pašas planētas jaunu struktūru radīšanu 
un iemiesošanu. Mums priekš tā ir speciālas apakšnodaļas. Tās savā darbā saistītas ar Visuma otrā un ceturtā Garīgā 
Centra speciālistiem. Un tādēļ jau jums pazīstamā planētas Zeme Globusu jaunā struktūra tika izstrādāta ar mūsu dalību. 
Un arī tagad mēs pastāvīgi strādājam pie tās pilnveidošanas un iespēju paplašināšanas atbilstoši saņemtajām planetārās 
evolucionārās attīstības jaunajām programmām. 
Beidzot, mēs tad arī nonācām pie cilvēces Jaunās Rases Genoma iztrādes galvanajiem nosacījumiem {положениям ?} , 
tādēļ ka bez planētas Globusu jaunās struktūras tas nebija iespējama. Tikai atbilstoša strukturāla sistēma atbalstīs jaunā 
Genoma radīšanu un attīstību. Kā redzat, viss savstarpēji saistīts. 
Sākšu ar to, ka Jaunā Rase vēl nedzima galīgi izveidota Genoma veidā. Arī mēs, "Ramtan" Institūtā, strādājam tās 
radīšanā un vēl vairāku galaktisko laboratoriju un institūtu speciālisti. Dualitātes Eksperimentā saņemtās pieredzes 
apkopošanai jānoved pie noteiktiem secinājumiem un atbilstošiem eksperimentiem. Tie izpildas vienlaicīgi ar cilvēces 
iziešanu no Dualitātes Eksperimenta. Lai tas jūs nebaida. Nekāda vardarbība uz jums nenotiek. Vienkārši, daži elementi 
nākošā Genoma jau tagad gatavi priekš iemiesošanās un tādēļ mēs tos piedāvājam izmēģināt tiem brīvprātīgajiem, kuri 
vienmēr atrodas priekš sadarbības ar mums. Šie darbinieki ir cilvēki, dzīvojoši gan četrdimensijā, gan arī piektajā 
dimensijā. Sevišķi vērtīga to dalība, kuri atrodoties piektajā dimensijā, stājas pie jaunā Genoma elementu iemiesošanas, 
piekrituši turpmāk doties iemiesojumā četrdimensionalitātē, bet dažreiz pat trešajā dimensijā. Tādēļ, ka jauais Genoms 
paredzēts priekš cilvēces dzīvības/dzīves visās dimensijās. 
Tur nav nekā bīstama, tādēļ ka mēs neveicam dažādu variantu atlasi tādiem paņēmieniem. Tādas metodes - pagātnē. 
Visus variantus, ar to iespējām un paredzamām sekām, var aprēķināt {просчитать ?} mūsdienīgu zinātnieko pētījumu 
metodēm. Taču mēs jau sen pārgājām uz jaunu ģenētisko programmu pakāpenisku iemiesošanu. Tā notiek ne tikai ar 
cilvēci, bet arī ar citām planetārās dzīvības formām. Pie tam, ja runāt par cilvēci, harmoniski iebūvējas {встраивается ?) 
jaunajā Genomā tā garīgo civilizāciju pieredze, ar kuru cilvēce jau apveltīta. Tas - sevišķi svarīgs moments jaunā 
Genoma izstrādē. Nekas netiek atmests. Cilvēks pakāpeniskas evolūcijas procesā kļūs visas daudzdimensionālās 
pieredzes ieguvējs un nesējs, saņemtas kā uz Zemes tā arī Kosmosa citās pasaulēs. Man patīk, ka es par to runāju mūsu 
Zvaigžņu Vienotības Uguns sagaidīšanas momentā. Un jums jau zināms, kādu informāciju priekš jums katra tā atnesa, 
priekš visas planetārās dzīvības/dzīves. 
Gribu teikt, ka mēs cieši sadarbojamies ar Kosmiskajām Ugunīm, kā ar augstigarīgām būtībām. Vēl vairāk, atsevišķas 
Svētās Ugunis ir saistošas enerģijas pie sarežģītu mūdienīga Genoma struktūru radīšanas. Sevišķi nepieciešamas pie 
planētas Globusu struktūras pilnveidošanas, un tātad, arī pašas planētas Genoma. 
Viss teiktais - mūsu iepazīšanās izejas punkts ar cilvēces Jauno Genomu. 
Es jums pastāstīšu par planētas Zemes cilvēces Jaunās Rases galvenajām raksturīgākajām īpatnībām/savdabīgumu. Pie 
tam, atceraties, ka es tagad runāju par visu Zemes cilvēci, bet ne tikai par jūsu TLK cilvēci četrdimensionalitātē. Un tikko 
teiktais ir pirmais un galvenais Jaunās Rases raksturojums. Labākai izklāstāmās informācijas saprašanai, atgādināšu 
pamata izmaiņu principiālus momentus, notiekošus uz planētas Zeme. 
Vispirms, laika izmaiņa. Dabīgi, mēs radām Genomu priekš cilvēces, kurai nāksies dzīvot pēc laika parametriem "13:20", 
ņemot vērā tālākās izmaiņas laika spirālē. 
Otrkārt, izmaiņas telpas-laika kontinuuma parametros. Turklāt, ne tikai tā TLK, kurā jūs dzīvojiet , bet visos TLK , 
eksistējošos uz planētas. Ar iespējamo izmaiņu perspektīvām, saplūsmēm, savienošanām. Tā kā jaunais Genoms 
aicināts ļaut cilvēkiem brīvi mainīt savu stāvokli uz planētas telpas-laikā. Tas - viens no svarīgākajiem uzdevumiem. Pie 
tam, cilvēki varēs brīvi pārvietoties arī iepriekšējos TLK variantos, kā arī nākošajos, kurus viņi sāks izkārtot. Tagad šīs 
spējas apgūst daži piektās diemensijas speciālisti, bet nākotnē šīm spējām būs apveltīti visi cilvēki. 
Trešais, ar Genoma palīdzību nepieciešams dot cilvēcei iespēju būt vienotā garīgā struktūrā. VIENOTĪBA kļūs tā 
platforma, kas Zemes cilvēci veidos par patiesi kosmisku civilizāciju. Šis jaunais Genoms, pateicoties viņā ieliktajai 
Vienotības informācijai ar visām dzīvības formām, ļaus mūsu planētas cilvēcei kļūt pilntiesīgai dzīves dalībniecei visā 
Saules sistēmā Galaktikā Piena Ceļš un pārliecinoši iziet starpgalaktiskos plašumos. Es runāju ne par atsevišķiem 
kontaktiem - tādi arī tagad ir. Es runāju par spējām un cilvēces atbilstošu dzīves veidu. Līdz ar to, izmainīsies arī 
planetārā dzīve. Lieta tā, ka mūsu Institūtā radāmais Genoms priekš cilvēces ir svarīgs pakāpiens Vienota 
Daudzdimensionāla Genoma radīšanai, par ko jums jau paziņoja mūsu Skolotāji. Un tas, ko es šeit iepriekš atzīmēju, 
paredzēts kā pakāpiens uz tā radīšanu. 
Ceturtais, Jaunā Rase spēs dzīvot visās stihijās pilnīgi brīvi. Iespējams, kādiem no jums zināms par to, ka senatnē uz 
Zemes eksistēja Rases, priekš kurām Stihijas nebija šķērslis. Visi tanīs dzīvoja brīvi; mainīja savu atrašanos - ūdenī, 
ugunī, gaisā, zemē... Viņus nekādi stihiskie spēki nebaidīja. Tā arī - Vienotas dzīves izpausme. Jaunā Rase šīs, 
Vienotības iespējas ar stihiskajiem spēkiem, pakāpeniski iemantos šīs iespējas, taču uz pilnīgi jauna mijiedarbības 
līmeņa. Šo momentu sevišķi svarīgi atzīmēt - kā stihisko līdzsvarotību uz planētas. Protams, tas nenotiks tik ātri, lai jūs to 
izmantotu šajā, tagadējā dzīvē. Ceru, ka daudzi no jums kļūs par cilvēka jauno iespēju šīs sastāvdaļas izstrādātājiem - jo 
šī - ilglaicīga perspektīva cilvēces jaunā Genoma ieviešanai. Taču nerunāt par to vairs nevar. Tādēļ, ka katrs no jums šīs 
iespējas var tuvināt jau tagad, strādājot līdzsadabībā ar Stihiju Kodolu. 
Saprotiet, visi ceļi, kuros jūs tagad ved Skolotāji, palīdzot iziet no duālās eksistēšanas, vienlaicīgi ir arī pamatu ielikšana 
cilvēka jaunajām iespējām. Tātad - visas cilvēces jaunā Genoma. Man gribas vēlreiz pasvītrot savu domu. Lai arī, 
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pieņemsim, tikai neliela daļa cilvēces sāks auglīgi sadarboties ar Stihiju Kodolu. Taču viņu pieredzi mēs varam ielikt jaunā 
Genoma radīšanā jau priekš visas cilveces. 
= Vladimir Ivanovič! šī neparastā īpašība prasa paskaidrojumu. Kādēļ Jūs to akcentējiet? Ar ko šī īpašība saistīta - ar 
īpašiem ķermeņiem, ar kādiem cilvēce būs apveltīta? 
- Bez šaubām, cilvēcisko ķermeņu kopējais skaits un īpašības it nemaz nebūs līdzīgi tagadējiem ķermeņiem. Taču runa 
ne par ķermeņu īpatnībām. Šeit ir viens principiāls moments cilvēka mijiedarbībā ar Stihijām. Vienošana, sasniegta visā 
planetārajā dzīvē, darīs cilvēcisko struktūru Stihiju postījumiem neaizvainojamu {не уязвимой ?}. No otras puses, pašas 
Stihijas spēs cilvēkam nenodarīt kaitējumu savas planetārās darbības rezultātā. Un vispār, arī citām dzīvības formām. 
Iespējams, nepieciešami vēl daži paskaidrojumi jauno genomu radīšanas jautājumos, priekš jebkuras dzīvības formas. 
Vienmēr ir pieejams tīras pieredzes materiāls, eksistējošo genomu iespēju attīstībai. Dabīgi, pirmām kārtām tas tiek 
pieņemts kā pamats. No otras puses, mēs ar pateicību pieņemam pieredzi arī no citām mūsu Galaktikas pasaulēm, citām 
galaktikām. Pasauļu pieredzi, kurās mēs paši attīstījāmies. Tagad tādu informāciju uz Zemi atnesa Zvaigžņu Vienotības 
Uguns. Bet eksistē arī zinātniskās izstrādes, kuras novērtēt var, kā jau es teicu, bez speciāliem eksperimentiem. Mums 
jau tādas iespējas ir. Mēs sen vairs nestrādājam ar "zinātniski eksperimentālu meklējumu" metodēm, ko plaši izmanto 
četrdimensionālā zinātnē. 
Piektais - un tas svarīgs moments visas Jaunās Rases īpatnību saprašanai - Jaunā Rase kļūs daudzdimensionāla ne tikai 
tādā nozīmē, ka varēs dzīvot visās dimensijās, bet tanī nozīmē, ka tā saistīs visas dimensijas ar sevišķu VIENOTĪBAS 
enerģiju. Pie tam, netiek traucēta planētas struktūra pēc dimensijām vai TLK, vai pagaidu koridoriem. Netiek traucēta 
Zemes Globusu struktūra, kaut arī, iespējams, tā kļūs cita uz momentu, kad cilvēkos iemiesosies Jaunās Rases Genoms. 
Tā Vienotība, kuru cilvēce nesīs gēnu līmenī, izpaudīsies Zemes visas dzīvības sevišķā saliedēšanās spēkā. Tikai 
Daudzdimensionālā Genoma līmenī, cilvēks, esošs apveltīts ar tādām spējām, var kļūt patiess Pasauļu radītājs - no 
vismazākā kukaiņa Pasaules, līdz Visuma Pasaules. Un iziet šo ceļu iespējams tikai no Vienotības, nosacīti sakot, no 
zemes dzīvības formām. Tikai kļūstot vienots veselums ar visu savas planētas dzīvību var pareizi saprast vienotības 
radīšanas metodes ar globālākām visuma sistēmām. Tikai apzinoties sava "Es" Vienotību ar zemes dzīvību/dzīvi, var 
stāties pie Visumu radīšanas. Citādi šajā jaunradē var ienest enerģijas, neatbilstošas Dieva-Radītāja nodomam. 
Un šajās pārveidošanās mums neatlaidīgi palīdz 16-mit dimensiju Visuma speciālisti. No vienas puses šis Visums iziet 
tapšanas stadiju, izmantojot arī mūsu palīdzību. No otras puses, tas apdzīvojams. Tur eksistē augsti attīstītas civilizācijas . 
Viņa Saule uzņem savu garīgo spēku. Mūsu 13-tā dimensija - Visuma Centrālā Saule - pastāvīgi transformējas sevišķā šī 
jaunā Visuma Saulē. Un mums ir ļoti cieši kontakti ar šī Visuma radītājiem, kā arī ar viņu laboratoriju un institūtu 
zinātniskajiem darbiniekiem. 
= Vladimir Ivanovič! Pēc mūsu sarunas iespējām, jautājumi burtiski "izraujas" no manis! Sākumam jautājums par to 
Vienotību, kas iezīmēta kā Jaunās Rases piektā raksturīgākā īpatnība. Ja attīstīt sesto slāni (Augstākā "Es" slānis) un 
mums eksistējošā Genoma Dievišķo Slāņu grupu, vai tad nevar sasniegt tādu Vienotību, par kuru Jūs tikko stāstījāt? 
Tagad rit periods, kad mūs māca aktivizēt savu Genomu, un mēs to darām. 
- Jā, es pilnībā piekrītu tev. Eksistējošā Genoma aktivācija ne vienkārši vajadzīga, bet ir absolūts priekšnosacījums priekš 
jaunā Genoma radīšanas un tālākas apgūšanas, kuru mēs radām. Kur atšķirība daļā Vienotības enerģiju? Jums laiks 
saprast, ka jūsu izaugsmes garīgās kategorijas īstenojas pakāpeniski. Tādēļ es augstāk atzīmēju ka jaunā Genoma 
dažus elementus mēs jau sākam pielietot atsevišķos gadījumos. Vispirms nepieciešams pilnība apgūt eksistējošā 
Genoma iespējas bet jums tās tagad šķie īsteni bezrobežīgas. Un pēc tam jūs paši sapratīsiet, ka šī apgūšana jūs izvedīs 
uz jaunu pakāpienu, no kura jums pašiem būs vēlēšanās doties tālāk uz priekšu. Bet mēs taču zinām, ka tas 
likumsakarīgi. Un tādēļ radām Genomu ar jaunām iespējām. Ceļš pie Dieva - bezgalīgs. Un Vienotības apgūšanai ir 
nebeidzams daudzums pakāpienu. Mēs runājam par to pakāpienu, uz kura cilvēce var kļūt spēcīga Garīga Kosmiskā 
Rase. Un tas obligāti īstenosies! 
= Cienījamais Vladimir Ivanovič! Cik es sapratu, jūs runājiet par visai attālu cilvēciskās Rases nākotni? Tagad El Morija 
mums stāsta par cilvēces Piekto Rasi, nosaucot to nosacīti "pamata". Nākošā būs - Sestā? Par kādu runājiet Jūs? 
= Mani mīļotie zemes darbinieki! Es saprotu jūsu nepacietību uzzināt, kas jūs sagaida tuvākā nākotnē. Tiešām, beidzas 
Lielais Planetārais Aplis, un jums stāv priekšā līdz tā beigām nodzīvot vēl, kā minimums, divas Rases. Jau ne "pamata" 
bet pēc savām īpašībām, ļoti tuvu piektai rasei. Tā būs likumsakarīga jūsu Genoma pilnveidošana. Vai var šīs Rases 
nosaukt - sestā vai septītā? Domāju, ka nav nepieciešams steigties uz priekšu un jau kaut ko noteikt. Šī procesa sīkumus 
jums stāsta El Morija. Rases var apzīmēties ne obligāti ar cipariem, bet vairāk pēc saviem īpatnību raksturojumiem. Un 
tagad jūsu TLK vienlaicīgi ir agrāko Pamata Rasu pārstāvji; un piektās Rases pilnā tās lieliskumā un nākošo divu Rasu 
pārstāvji. Pamatā, tie ir tie, kuri pastiprināti strādā pie savas transformācijas, tanī skaitā, arī genomiskās. Cik laika tas 
aizņems? Pietiekami daudz, taču tam nevajag jūs mulsināt, tādēļ ka jūsu Augšupejošais Ceļš brīnišķīgs. Un var, burtiski, 
izbaudīt katru tā periodu. Nepieciešams tikai pareizi saprast notiekošo un saņemamo rezultātu uzticami uztvert. Es taču 
stāstu par Jaunās Rases Genoma radīšanu "Ramtan" Institūtā, kas tiek plānota savai pilnvērtīgai attīstībai Sestajā Lielajā 
Planetārajā Aplī. Šajā Aplī tiek plānota arī cita planetārās struktūras uzbūve. Un tādēļ arī daudzi procesi noritēs pilnīgi 
citādi, kā tagad, pat ņemot vērā eksistējošās sistēmas visas lieliskās iespējas. 
= Vladimir Ivanovič! Uz Zemes veic Lielo Eksperimentu. Un es nerunāju par Dualitātes Eksperimentu, bet par Lielo 
Eksperimentu jaunās, daudzdimensionālās cilvēces Rases radīšanu, jaunas kosmiskās Rases. Viss ko jūs stāstījāt 
attiecas uz tās radīšanu? Kad priekš tās būs radīts Genoms, Lielais Eksperiments beigsies? 
- Es sapratu. Un atzīmēju, ka jautājums pareizs un aktuāls evolūcijas procesa saprašanai ne tikai uz mūsu planētas, bet 
arī mūsu Galaktikā. Protams, tas skar arī Visumu, taču, pirmām kārtām, mūsu Galaktiku Piena Ceļš. Jā, mums radāmā 
daudztelpiskā kosmiskā Rase paredzēta iezīmēt Lielā Eksperimenta pacēluma kulmināciju. Bet tas nenozīmē, ka ar 
Genoma gatavību Eksperiments tūliņ beigsies. Tas pāries Jaunās Rases asimilācijas fāzē, iesākumā Zemes apstākļos, 
bet pēc tam arī Galaktikā. Uz to aizies miljoni gadu. Taču priekš Genoma radīšanas, domāju, Lielais Eksperiments 
beigsies. Taisnība, mēs tagad nevaram ierobežoties uz to, cik tālu mūz aizvedīs šis aizraujošais darbs. Tādi grandiozi 
projekti, kā Lielais Eksperiments, vienmēr iemanto jaunu pavērsienu un izpildījumu stadijas. Taču iespējams, Zeme 
izpildīs savu etapu. Un Lielais Eksperiments pāries galaktiskās transformācijas fāzē. 
Kādēļ es jums par to tagad gribēju pastāstīt? Jums, kuri ar grūtībām iziet no smagās duālās eksistēšanas. Jums, kuriem 
tik ļoti gribas pārmaiņu vēja, uz labāku pusi, svaigu malku! Jums, ar kuriem mēs pabeidzām nesalīdzināmi unikālu 
Eksperimentu! Atbilde virspusē, mani mīļotie. Jūs paši saprotiet, ka nākotne tiek vienmēr radīta iepriekš. Priekš jums 
dzīve piektajā dimensijā - jūsu nākotne. Priekš mums, piektās diemsnijas iedzīvotējiem - Zemes un zemiešu nākotne - jau 
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atrodas aiz tekošā Cikla robežām, jaunā Ciklā. Mēs kopīgi radām mūsu kopīgo nākotni. Jā, mēs to radām kopīgi! Un 
priekš tā es ar jums arī runāju, dalos ar informāciju, par nākošās Rases radīšanas virzieniem, lai jūs saprastu, ka varat arī 
savā tekošajā dzīvē radīt, kopā ar mums, mūsu kopīgo nākotni. 
Un tātad, uzklausiet mani līdz beigām. Esmu nodomājis jums parādīt, ka Jaunās Rases radīšanas process, par ko tagad 
runājam, sākās jau tagad, neskatoties uz to, ka jums un mums vēl stāv priekšā mūsu eksistējošā Genoma atklājumu un 
evolucionāro pārveidošanu ilgs ceļš. Es neizdalu īpašā kategorijā Institūta "Ramtan" darbiniekus. Mēs izzinām un radām 
unikālus ģenētiskos materiālus, esot arī paši, kā jūs, tāda Genoma, nesēji. Un tiesa, tas pilnveidotāks un atvērtāks savās 
iespējās, salīdzinot ar jūsu. Taču arī četrdimensionalitātē Genoms cilvēkiem aktivizēts visai dažādi. Bet mēs tagad 
runājam par iespējām, nekā par konkrētu cilvēku sasniegumiem. 
Mani dārgie! Ka bez jūsu eksistējošā Genoma aktivācijas neiespējama ne viņa pamata pārveidošana, ne Jaunās Rases 
Genoma dzimšanas nākotne. Lieta tā, ka katrā darbojošās Genomā ir sevišķi mezgli, "detaļas" (grūti izvēlēties precīzu 
apzīmējumu, piedodiet), bez kuru attīstības un aktvizēšanas neiespējami cilvēku, vai Rasi, pārvest uz eksistēšanu ar 
jauno Genomu. Nevajag domāt primitīvi, ka viens Genoms izņemas, bet cits tiek atstāts (smaida enerģija). Tas ne tā. 
Notiek cilvēka eksistējošā Genoma izmantošanas pakāpeniska saņemamo pieredzes datu apstrāde. Un, kā jau es 
augstāk teicu, pakāpeniska jauno elementu iemiesošana darbojošās Genomā, noved pie kardinālām Genoma izmaiņām. 
Viss Genoms pilnībā nekad nenoformējas - līdz atbilstoša Evolucionārā Cikla pienākšanai {наступления ?}. Bet 
nepieciešamajam etapam sākoties, rodas/tiek radīts cilvēks ar jaunu genomisko aparātu. Dzirdu tavas domas! Tev 
taisnība! Starp Lieliem Planetāriem Apļiem iestājas pralaija, tieši priekš tā, lai iesētu jaunā Genoma sēklas, lai sagatavotu 
jaunās evolucionārās Programmas. 
Bet atgiezīšos pie mūsu sarunas nozīmes. Dārgie draugi! Izdzirdiet jaunā Genoma radītāju, kaut arī tāds tas kļūs tik attālā 
nākotnē, pēc jūsu zemes mēriem. Īstenībā, nākotni mēs ceļam tagad. Un es aicinu jūs rūpīgi izpildīt tās rekomendācijas, 
savā gaismas transformācijā, kuras jums dod Skolotāji. Viss, ko jums tagad rekomendē izmainīt savā dzīvē, ir tā vērts, lai 
sirsnīgi izpildītu. Izejot no Dualitātes Eksperimenta, jums nepieciešams parūpēties par atbrīvošanos no vecām enerģijām, 
vecā domāšanas veida un emocionālās spriedzes. Strādājiet eksistējošā Genoma aktivizēšanā. Ar prieku pieņemat dažas 
unikālas viņa pārveidošanas. Tagad daudz tiek dots. Liela nozīme ir apzinātai pārejai uz laika frekvenci "13:20". Ne 
vienkārši pieņemat apziņā jaunos telpas-laika parametrus, bet pavirziet savas dzīves pozīcijas tās pieņemšanas virzienā. 
Tiecaties uz apvienošanos visplašākajā šī vārda nozīmē. Aizejiet uz kopīgām Mīlestības un Prieka esamības pozīcijām. 
Mīliet Zemi un visu dzīvo uz viņas, kā savas Dievišķās Struktūras neatņemamu daļu. Tuviniet Vienotību. Jums sāka 
palīdzēt Kosmiskās Ugunis. Esiet ar viņām ciešā līdzjaunradē. Aizejiet no dzīves dualitātē. Tikai jūs paši to varat izdarīt, 
ticiet man. Neviens neizslēgs tumbleru {тумблер ?} un neizmainīs jūsu dzīves mirkli. Mēs visi lēnām iegājām šajā 
Eksperimentā un tā lēnītēm no tā arī izejam. Taču darījām to paši. Tātad, arī tagad varam to izdarīt. Mums palīdz šeit, uz 
Zemes. Mums palīdz visa Piena Ceļa Galaktika. Atveriet plašāk acis, apskaidrojaties! Un zinat, ka katrs jūsu solis uz 
Gaismu nes progresu arī visai cilvēcei un visai zemes dzīvībai. Ar laiku jūs kļūsiet apmierinātāki atceroties noieto ceļu 
sava Dievišķības stāvokļa atgiezšanā. Jūs māca kļūt viengabalainiem - tas ārkārtīgi svarīgi! Pievērsiet šim darbam 
sevišķu uzmanību. Viengabalaini un priecīgi sāksiet nest visas sava Genoma izmaiņas. Genoma jaunie elementi, asimilēti 
ar Mīlestības un Prieka enerģijām, dos brīnišķīgus asnus jaunaas iespējas cilvēces garīguma attīstībai. Tieši tagad jums 
ir iespējas aktīvi veicināt cilvēces pāreju no HomoSapiens uz HomoSpiritus. No cilvēka saprātīga - uz cilvēku garīgu. 
Tādēļ, ka Jaunās Rases clvēks, par kuru es stāstīju, tieši tāds arī kļūs. 
Mani dārgie! Es priecājos par mūsu tikšanos Žurnāla "Mirovoi Čenneling" lappusēs. Paldies par saziņu ar Marinu un 
visiem, kuri lasa šīs rindas, tādēļ ka caur žurnālu es sarunājos ar jums visiem. Un, ja kādā momentā Žurnālu lasa vairāki 
cilvēki, tad es runāju ar Gaismas Darbinieku grupu, bet tas jau ne vienkārši patīkami, bet evolucionāri svarīgi. 
Gribu atklāt mazu noslēpumu - kādēļ Marina, noskaņojoties uz manu kanālu, sajuta pazīstamas enerģijas. Nē, ne tādēļ, 
ka mēs ar viņu bijām pazīstami, kaut arī tas kaut kad gadījās. Strādājot zinātnē ar vārdu Vernadskis, es atrados valdnieka 
Sen-Žermena Starā. Tieši Viņa enerģijas arī sajuta Marina, jo Viņš deva noskaņojumu uz manu kanālu. Nesteidzaties 
teikt, ka Sen-Žermens iemiesojās V.I.Vernadskī. Tā nebija. Es srādāju Viņa Starā, bet tas, it kā daļēja Skolotāja daļas 
iemiesošanās. Jums zināms, ka Sen-Žermenamir milzīgas zinātniskas zināšanas, kurās es darbojos, būdams 
Vernadskis. Un Viņš mani veda, man palīdzēja, iemitināja manī spēku un meistarību šo zinātņu apgūšanā. 
 
Ar lielu pateicību mūs vedošiem Augšupceltiem Skolotājiem, 
Vladimirs Vernadskis. 
2015. gada 5.jūnijā 
 
 

11. ALEKSANDRS SUVOROVS. GRŪTI MĀCĪBĀ - VIEGLI "PARADĪZĒ" 
 
ALEKSANDRS SUVOROVS 
caur Liliju Timofejevu, Sergeju Kanaševski 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 7(25) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 30.05.2016. 
 
Aleksandrs Vasiļjevičs Suvorovs (1730.g. 24. novembris - 1800.g. 18. maijs), ievērojams krievu karavadonis, militārais 
teorētiķis, Krievijas nacionālais varonis. Itāliešu kņazs, Romas grāfs, Svētās Romas impērijas grāfs, Sardīnijas karaliskā 
nama princis, Krievijas sauszemes un jūras spēku Ģeneralisimus, Austrijas karaspēka ģenerālis-feldmaršals, 
pjemonskiešu karaspēka dižais maršāls, Krievijas, sava laika, visu ordeņu kavalieris, pasniegtu vīriešiem, kā arī  daudzu 
ārvalstu ordeņi. No 1789. gada "Romas", bet no 1799. gada "Itālijas" goda nosaukuma nesējs. 
Kad plānojās speciālizlaiduma "Runā piektā dimensija" izdošana, jums, dārgie lasītāji, bija piedāvāts norādīt, ar 
kuriem ievērojamiem cilvēkiem, atstājušiem četrdimensionālitāti, jūs vēlētos sazināties žurnāla lappusēs, saņemt 
no viņiem interesantu un vajadzīgu informāciju. Pieteikumu bija daudz - visdažādāko. Protams, mēs visus 
apmierināt nevarējām. Izvēlējāmies, vispirms tos kandidātus, kurus ieteica Skolotāji. Taču arī lasītāju viedoklis 
tika ņemts vērā. Liels skaits pieteikumu bija čenelingam ar Aleksandru Vasiļjeviču Suvorovu. Ar viņu šodien 
mūsu saruna. 
= Aleksandr Vasiļjevič, sveicināti. Mums teica, ka tagad jūs varam uzrunāt citā vārdā. Arkeons... Arkeons Piektais. Kādēļ - 
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piektais? 
- Sveicināti, dārgie lasītāji! Priecājos jūs sveikt un pateikties, ka neaizmirsāt veco karotāju un vēlaties ar viņu sazināties 
(smaids). Kas attiecas uz vārdu, tad - jā. Tas tiešām skan kā ARKEON. Kādēļ - Piektais, jūs uzzināsiet mazliet vēlāk, 
mūsu sarunas laikā. Taču šis vārds priekš manis bija izvēlēts, tiešām, ne nejauši. Un vārds "izvēlēts" ne gluži atbilst 
īstenībai. Vārds ARKEON bija izveidots, radīts, rēķinoties ar katra burta enerģiju viņā. Atļaujiet nedaudz burtoloģijas, 
aizraujošas zinātnes (smaids). Burts "A" manā vārdā simbolizē startu, sākumu visplašākajā nozīmē, kā arī atjaunošanos, 
atdzimšanu. "R" / "P" - elegants un labs burts, simbolizē garīgumu, saistītu ar matēriju; spēju nepadoties ārējām 
ietekmēm; prasme iedziļināties būtībā. "K" - vertikālās līnijas enerģētiskā plūsma virzienā uz debesīm un zemi, kā arī 
diagonālās līnijas plūsma, virzienu mainoša vidū. Šis burts - garīgais skolotājs, simbolizē garīgo attīstību un stabilitāti, 
līdzsvaru starp zemi un debesīm. 
Burta "E" enerģētiskā plūsma - trīsvienības simbols, formēts pēc principa "viens plus trīs" vai "trīs vienībā". Enerģētiski 
spēcīga vertikāla līnija, trīs horizontālas enerģētiskas plūsmas. Bieži "E" apzīmē ķermeņa attīstību: viens fiziskais un trīs  
smalkie - astrālais, mentālais, ēteriskais. Burts "O" - ļoti harmoniskas struktūras, sfēras atspoguļojums uz plaknes. "O" 
ļoti cieši saistīts ar punktu, kuram nav ne sākuma ne beigu. "O" kontrolē dziļus iekšējos ritmus un simbolizē lielu gudrību. 
Burts "N" / "Н" - "spēcīgs, radošs, organizēts". Divu spēcīgu vertikālu līniju veidots, kuras vidū savieno horizontāls "tilts". 
Divi kontakta punkti ar debesīm, bet divi - ar zemi. Tas - ļoti spēcīgs burts. Tādā veidā, ARKEON nozīmē: vienots ar 
Dievu, harmoniski attīstīts, apvienojošs materiālo un garīgo, spēcīgs, radošs". 
= Aleksandr Vasiļjevič! Pirmais jautājums - ne par karu. Pēc tam, kad noslēdzāt iemiesojumu kā karavadonis Suvorovs, 
jūs vēl iemiesojāties šinī pasaulē? 
- Nē, neiemiesojos. Vairāk es nekad neiemiesojos un nekad nekaroju. Es ilgi dzīvoju īpašā pasaulē, izgāju reabilitāciju un 
tagad dzīvoju piektajā dimensijā, apakšlīmenī 5,48. Man vairākas pamata specialitātes, iemīļotas nodarbības. Bet 
galvenā no tām - sabiedriska darbība, veltīta cilvēciskās sabiedrības iekārtai dažādās pasaulēs. Tagad mana galvenā 
darbība - tas darbs palīdzības Dienestā cilvēciskās līdzsabiedrības harmonizācijai. Mēs strādājam ne vienā pasaulē, ne 
vienā dimensijā. Mūsu darbība daudzdimensionāla. Ar mani kopā rada ļoti daudzas Gaismas būtnes. Nesākšu stāstī par 
visām. Pateikšu tikai par tām, kuras jums pazīstamas, četrdimensionalitātes iedzīvotājiem. Nebrīnaties, taču mūsu 
Dienestā vēlējās kalpot daudzi no tiem, kuri zemes iemiesojumā bija saistīti ar kariem. Ar mani plecu pie pleca rada 
Napoleons, Maķedonskis, Čingishans un citi pazīstami iekarotāji. Un tas pilnā mērā likumsakarīgi. Pēc kareivīgiem 
iemiesojumiem gribas mieru un harmoniju. Taču līdzība ar iepriekšējo darbību tomēr ir. Mēs atkal - "iekarotāji"! Tikai 
tagad - pēdiņās (smaida enerģija). Jā, jā, mēs "iekarotāji" pasauli pēc pasaules, dimensiju pēc dimensijas ar vienīgo 
mērķi - padarīt tur dzīvi pēc iespējas harmoniskāku, maksimāli iespējamu LĪDZjaunradei priekš visdažādāko pasauļu, 
visdažādāko dimensiju pārstāvjiem. Taču tagad ieroču vietā mūsu rokās - garīgie instrumenti priekš gaismas darba. Bet 
karogu vietā, mēs savās sirdīs nesam Mīlestību! 
= Tagad jūsu specialitāti var nosaukt ne vienkārši mierīga, bet ĻOTI MIERMĪLĪGA. No Jums plūst harmonijas, mierīguma, 
nomierinošas enerģijas... Bet kā Jūs kļuvāt karavadonis? 
- Karavadonis A.V. Suvorovs kļuva pēdējā iemiesojuma karavīra lomā, vienā no pazīstama Augšupcelta Skolotāja 
stariem. Neesiet pārsteigti, taču gandrīz katram, no jums pazīstamiem un nepazīstamiem Skolotājiem, ir Stars, kas 
attīstās karavīra lomā. Tālā senatnē, ļoti tālā senatnē, šim Staram varēja būt pat karotāja-agresora, imperatora-
verdzinātāja iemiesojums. Taču pakāpeniski tāds Stars arvien biežāk organizē savus iemiesojumus kā karotājus-
atbrīvotājus, kā progresīvus karavadoņus, kuri savas tautas, vai arī veselas virknes tautu un kopumā, cilvēciskās 
sabiedrības intereses aizstāv. Viens no viszināmākajiem maniem pagātnes iemiesojumiem - Hanibāls* 
------- 
* Hanibāls (247 -183 p.m.ē.) Kartāgas karavadonis. Viens no senatnes diženākiem karavadoņiem un valsts darbiniekiem. 
Saucās "Niknākais Romas republikas ienaidnieks". Kļuva pēdējais ievērojamais Kartāgas līderis, pirms tās krišanas 
Pūnisko karu sērijā. 
------- 
Ne nejauši savā A.V.Suvorova dzīvē, es atkal saskāros ar šo uzvārdu. Ietekmi uz manu likteni izdarīja A.S. Puškina 
radinieks pēc uzvārda Hanibāls. Kurš zina, par ko Diženā Skolotāja Starā iemiesojās Aleksandrs Sergejevičs, tas 
sapratīs, kā Stars bija Aleksandrs Vasiljevičs. Mans pēdējais zemes iemiesojums bija pilnībā veltīts Krievijai-mātei, viņas 
glābšanai. Es pats izvēlējos šo ceļu, taču pie iegremdēšanās dualitātē, dabīgi, visu aizmirsu. Toties par to atcerējās tie, 
kuriem Krievijas attīstība bija kā kauls kaklā (smaida). Protams taču, es runāju par Atturēšanas Spēkiem. Ne vienkārši es 
augu kā vājš un slimīgs puika, kura veselības stāvoklis, šķietami, pilnībā izslēdza militāru karjeru. Kaut es no pašas 
bērnības par to sapņoju. Un ne velti, reiz pie mums ciemos ieradās Saša Puškina vecvectētiņš - Ibrahims Petrovičs 
Hanibāls. Un ne vienkārši ieradās, bet pārliecināja manu tēvu izrādīt labvēlību manai aizrautībai kara lietās. 
Galarezultātā, es biju ieskaitīts Semjonovska pulkā. Vispār, šo vēsturi zina daudzi. Taču neviens nezin, ka pateicoties 
Ibrahimam Petrovičam Hanibālam, es šo to atcerējos no iepriekšējām dzīvēm, par to, ka es - arī Hanibāls (mans 
iemiesojums 247.-183. p.m.ē. Kartāgas karavadoņa lomā). Atcerējos par savu garīgumu, Dievišķumu. Daudzi, protams, 
brīnījās, ka tāds skarbs karotājs, kā es, ļoti dievbijīgs. Brīnījās: lielais krievu karavadonis Aleksandrs Suvorovs katru dienu 
sāka un beidza ar lūgšanu, stingri ievēroja gavēņus, lieliski zināja Evanģēlijus, lasīja un dziedāja baznīcas korī, 
dievkalpošanā, bija baznīcas kalpošanas dienesta zinātājs. Suvorovs nekad nepabrauca garām baznīcai, nepārkrustījies, 
bet istabā, obligāti krustījās tēla priekšā. Pirms katras kaujas viņš teica "Lūdziet Dievu: no Viņa uzvara!" 
Es jau toreiz biju Dieva Mīlestības piepildīts. Pastāvīgi palīdzēju oficieriem, izjūtošiem trūkumu un biju žēlsirdīgs pret 
nabadzīgiem. Pirms Lieldienām slepeni sūtīju cietokšņiem pa 1000 rubļiem, lai izpirktu parādniekus. Manā mājā vienmēr 
dzīvoja vairāki ļoti veci zemnieki vai karavīri-invalīdi. Un liels karavadonis es kļūvu, pateicoties savai Dievišķībai, par ko 
vēl pastāstīšu vēlāk. 
= Cilvēciskā sabiedrība pēdējās tūkstošgadēs nekad nedzīvoja bez kariem. Kas tas karš, pēc būtības? Kādēļ kari vajā 
cilvēci? Kad kariem pienāks gals? 
- Karam dots daudz apzīmējumu. Karš - viens no cīņu veidiem. Bet cīņa - Duālās Ēras produkts, izdalīšanas un 
pretestību ēras. Karš - tas veids kā risināt problēmu ar agresīvu spēku. Viena daļa sabiedrības mobilizē savus spēkus 
priekš tā, lai apspiestu vai iznīcinātu citu cilvēciskās sabiedrības daļu. Kari sev līdzi nes lielu daudzumu negatīvās 
enerģijas, baiļu, sāpju, ciešanu enerģiju. Ar šīm enerģijām vienmēr barojās tie spēki, kurus jūs agrāk saucāt par Tumsas 
Spēkiem. Tie - dažādu pasauļu pārstāvji, vienādi vai otrādi saistīti ar cilvēci. Baiļu, ciešanu enerģijas viņus baroja, deva 
spēku un vienlaicīgi, vienmēr novājināja cilvēcisko sabiedrību, neļaujot apvienoties un harmonizēties. Kad cilvēki 
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atšķirtībā, viņi - NE VESELUMS. Bet tas nozīmē - viņi NE IZDZIEDINĀTI, un ir iespējamība, ka cilvēce, kā NEVESELA 
SABIEDRĪBA, izbeigs savu eksistēšanu. Kad viens saprātīgas dzīvības veids izbeidz savu eksistēšanu, tā vietā var 
atnākt cits. Un tas nozīmē, ka vienmēr kāds sapņoja aizvietot cilvēci un kļūt galvenais veids. Kurš? Padomājiet paši, jums 
jau zināms par šiem spēkiem, par šo dzīvības formu. Zināms par to, ka viņi slepus vada jau ļot ilgi cilvēcisko sabiedrību. 
Teikšu tikai, ka tās - ne robotizētās būtības, bet tie, kuri atnāca uz planētu, taču nemācēja atrast šeit savu vietu zem 
saules. Citi Atturības Spēku pārstāvji seko savām interesēm, piedaloties konfliktu un karu kurināšanā... Taču nevar 
piespiest karot tiem, kuri to negrib. Pēdējos 17,5 tūkstošus gadu starp cilvēkiem viemēr dzīvoja tie, kuri gribēja karus. 
Tādēļ, ka viņi uz šo pasauli atnāca no tām pasaulēm, kur dzīve bez kariem neiedomājama. Taču jūsu / mūsu pasaulē 
vienmēr dzīvoja tie, kuri atnāca no pasaulēm, kur nekad nebija karu un dzīve nesavienojama ar tādu parādību kā karš. 
Jums interesanti zināt: kad jūsu pasaulē notiks pēdējais karš, un, kas tur piedalīsies? Vispār, pēdējais karš jau notika. Un 
jums tā nosaukums zināms. Tas - Trešais Pasaules karš, kas īstenojās citā realitātē.Tas kļuva pēdējais tādēļ, ka cilvēce 
pēc tā, tanī četrdimensionālā pasaulē, pārstāja eksistēt. Redzams, jums interesē, kad notiks pēdējais lokālais kara 
konflikts jūsu reaitātē, un, kas tanī piedalīsies. Visiespējamākā notikumainība norāda uz tādu dzīves/dzīvības attīstības 
vektoru. 252 gadus no mūsu sarunas momenta, būs veikti tādi atklājumi, kas ļaus ļoti mazai cilvēku grupai kara 
paņēmienā pretstāvēt visām citām pasaules armijām. Tas liks pamatus svarīgiem procesiem, absolūtas atbruņošanās un 
cilvēces kolektīvās drošības unikālas sistēmas radīšanai. Līdz ar to, turpinās attīstīties gaismas, evolucionārie procesi, 
kas sāks aktīvi veicināt ne tikai cilvēku pasaulesuzskata maiņu, bet arī kardinālas pārmaiņas cilvēciskās sabiedrības 
iekārtā. Tieši ar to mūsu Dienests tagad pastiprināti nodarbojas... 
= Vai jūsu atmiņā tagad saglabājas kara atmiņas? Ja jā - tad kādas tieši? Un vispār - par cik dzīvēm četrdimensionalitātē 
atceras cilvēks, kad atgriežas aiz "Aizsega"? 
- Par mani četrdimensionalitātē teikts: "Viņa biogrāfijā neskaitās neviens zaudējums. Suvorovs tiešām ģeniāls 
karavadonis, sava laika varonis. Aleksandrs Vasiljevičš atstāja dziļas pēdas ne tikai Krievijas, bet arī pasaules vēsturē. 
Runā, ka pirmā Suvorova uzvara bija pašam pār sevi". Un visi šie vārdi - taisnība. Taču ne visi tos pareizi saprot. Mana 
ģenialitāte, kā karavadoņa, tieši tā, ka es atcerējos dažus savus iemiesojumus, ka es biju Augstākā "Es" un Aizbildņu 
vadīts, ka es izmantoju manu iepriekšejo iemiesojumu zināšanas un pieredzi. Pēc pārejas, personīgi es, pakāpeniski 
atcerējos visus savas dzīves četrdimensionalitātē. Kas attiecas uz citiem... tad tur viss vienmēr individuāli. Daudz kas 
atkarīgs no garīgās attīstības līmeņa, no dvēseles "jaunības". Atnākot aiz "Aizsega", katrs cilvēks var atcerēties visu, 
visām savām dzīvēm un iemiesojumiem. Taču dažreiz to nepieļauj... Jā, jā! Gadās arī tā. Tas saistīts ar negatavību, kā 
arī, ar neizietām karmiskām mācībstundām, priekšā stāvošām misijām un daudziem citiem faktoriem. Tad ko, atkārtošos 
vēlreiz, viss tas ļoti, ļoti individuāli. 
= Žurnāla Garīgie Kuratori paziņoja, ka Jūs vēlaties pastāstīt kaut ko interesantu, bet ne par kariem, bet par PAGĀJUŠO 
cilvēces vēsturi. Tas kaut kāds noslēpums? 
- Jā, var to nosaukt par kaut kādu noslēpumu. Lieta tā, ka vienā cilvēces vēstures periodā (ja runāt par pēdējiem pieciem 
tūkstošiem gadu) ABSOLŪT NEBIJA KARU. Šo periodu var apzīmēt ar laika nogrizni 2798 - 2543 gadi atpakaļ. Mazliet 
vairāk kā 255 gadi karu nebija nekur, ne uz vienas teritorijas, ne uz viena kontinenta, ne uz kādas saliņas. Ziniet kādēļ?.. 
Uz to laiku, uz Zemes bija radīta neliela Gaismas Ēra. Šinī periodā iemiesojās liels skaits lejupejošu Dvēseļu. Dvēseles 
no augstākām pasaulēm. Dvēseles ne tikai iemiesojās, bet arī izgāja/iegāja kā pieauguši cilvēki, caur simtiem speciālu 
portālu. Uz Zemes iestājās īsa Gaismas Ēra. Tas bija nepieciešams priekš tā, lai sagatavotu Zivju Ēras sākšanos, 
Atmostošās Kristus Ēras augšupejošās cilvēces apziņā... Es ņēmu dalību šajā Lielajā Notikumā un gribu pastāstīt, kā 
pats atvairīju iespējamo kara konfliktu uz Ziemeļamerikas teritorijas. Tajā laikā tur dzīvoja ne tikai sarkanādaini cilvēki un 
ne tikai tie, kurus mēs saucam par indiāņiem. Uz Meksikas teritorijas dzīvoja baltādaino cilvēku cilts - atnācēju no Eiropas 
pēcnācēji, no šolaiku Francijas, Vācijas Holandes teritorijas. Šie pēcnācēji bija vienas no svarīgām Druīdu ordeņa 
Dzimtām. Druīdi uz Amerikas teritorijas ieradās ar svarīgu misiju 3482 gadā līdz mūsu ērai. 
Un, lūk, kas notika... Divas blakus esošas, sarkanādainu un baltādainu cilvēku ciltis, ilgu laiku eksistēja absolūtā mierā. 
Indiāņii dzīvoja no senlaikiem pierastu dzīvesveidu. Medīja, ķēra zivis, nodarbojās ar lauksaimniecību, iemīlējās, cēla 
vigvamus, dzemdēja bērnus. Ar baltādaino cilvēku cilti indieši draudzējās. Tie, indiāņu bērniem, rotaļlietu veidā, dāvināja 
mazas, brīnumainas figūriņas - mazas keramikas statujiņas, ērmīgu dzīvnieku un dīvainu cilvēku veidā. Daudzas no šīm 
statuetēm nonāca arī līdz mūsdienu cilvēkiem, saņemot nosaukumu Akambaro Figūriņas. - par godu to atrašanās vietai. 
Jūs, mūsdienīgie iedzīvotāji, bez grūtībām šajos dzīvnieciņos atpazīstiet dinozaurus un... kosmonautus. Taču indiāņiem, 
tajos laikos, ne vieni, ne otri nebija zināmi. Jā, un vispār, balto cilvēku dzīvē viss bija dīvaini un nesaprotami. Piemēram,  
viņu lielajā ciltī (8328 cilvēki) vispār nebija bērnu. Bet pieaugušie nenomira, neaizgāja Saules Mājā, kā paši indiāņi. 
Baltādaino cilvēku būdas bija no akmeņa, ūdeni viņi ņēma ne no upes, ūdens, kaut kādu brīnumdarbību veidā, bija viņu 
mājās. Bija katrā mājā arī sava maziņa saule, kas iedzirkstījās pēc tumsas sākšanās, katras istabas četros stūros. Pilsēta 
(bet citādi balto cilvēku apmetni nosaukt nevarēja) bija pietiekami liela, taču, pie tā, labi slēpta meksikāņu mežu biezajās 
audzēs. Pilsētas rietumu daļā izvietojās piramīdas. Tās četras. Vislielākās augstums - vairāk kā divdesmit metru. Centrā, 
starp piramīdām, apaļa celtne, kuras virsotnē no akmens izcirsta saule. Kalpošanu templī vada pieci priesteri - liela 
auguma, muskuļoti vīrieši baltos, garos tērpos. Uz viņu galvām nav matu, uz sejas arī trūkst augu valsts. Pārējie 
iedzīvotāji no iniāņiem īpaši neatšķiras, varbūt tikai ar ādaskrāsu. Visi viņi godbijīgi izturas pret priesteriem. Pienes viņiem 
apģērbu un ēdienu. Bet, kad priesteri aicina, tad visi pilsētas iedzīvotāji stājas aplī un izdara dziedājumu, dzirdei 
patīkamas skaņas. Kādēļ viņi to dara, indiāņiem nav zināms. Droši vien, tā pie baltiem cilvēkiem pieņemts. Kā es jau 
teicu, priesteri pilsētā bija pieci. Viņiem nebija vārdu. Precīzāk, bija, taču sauca visus viņus vienā vārdā - Uokenda 
[Уокэнда] (burvju varas apveltīts) pievienojot ciparu. Uokenda Pirmais, Otrais, Trešais,Ceturtais, Piektais... 
Piektais Uokenda bija visjaunākais. Muskuļots, ar asu, prāvu degunu un lielu acu caururbjošu skatu. No kaimiņiem 
indiāņiem viņš saņēma vārdu - Saules ērglis. Tā mēs viņu sauksim arī tālāk mūsu stāstā. 
Vispār, divu kaimiņu dzīve pārsteidzoši atšķīrās. Taču bija viņiem arī kaut kas kopējs - apaļīgas plātnes, nelielas bļodas 
izmēra. Vienu no plātnēm uz krūtīm nēsāja baltādainais Pirmais priesteris, un uz šīs plātnes bija attēlota saule. Kura, un 
no kā bija izgatavots šis svētais artefakts (bet citādi arī būt nevarēja) bija nezināms. Taču plātne bija viegla, patīkama pēc 
taustes, bet saule uz tās attēlota, izskatījās kā īsta. Otra plāksne greznojās uz krūtīm sarkanādaino indiāņu cilts vadonim 
vārdā Montigomo (vanaga nags). Un mēness uz tās arī bija kā īsts. Apbrīnojami bija tas, ka uz divām tempļa sienām, 
kuram apkārt notika kalpošana, taču nekad neiegāja iekšā, bija saules, mēness attēli, pēc izmēra sakrītoši ar tiem, kuri 
bija uz plātnēm. Uz trešās bija attēlota astoņstūru zvaigzne. domājams, ka jābūt vēl vienai plātnei. Taču kur tā, indiāņiem 
nebija zināms, baltie cilvēki arī nezināja. Iespējams, noslēpums bija zināms saules priesteriem, bet tie klusēja. Tā arī 
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ritēja divu cilšu vienmērīga dzīve, iekārtojušos viena no otras tikai dažus kilometrus. Taču reiz gadījās neparedzētais. 
"Mēness" no vecā Montigomo krūtīm pazuda! Kā tas notika, vecais vadonis paskaidrot nevarēja. Neskatoties ne uz mazu 
skaitu nodzīvoto sauļu un mēnešu, Montigomo skats bija ass, dzirde nevainojama, bet miegs jūtīgs. Taču, tomēr, kad 
vecais vadonis no rīta pamodās savā vigvamā, mēneša uz krūtīm nebija. Mīklu paskaidrot nevarēja pat cilts šamanis, 
kurš, kā šķita, zināja atbildes uz visiem šīs pasaules jautājumiem. Sūri bija vecajam vadonim. Svētais amulets ar Mēness 
attēlu viņam bija no tēva saņemts, viņam no viņa tēva utt. Indiāņi uztvēra artefaktu kā aizsardzības talismanu savai ciltij. 
Vienīgais padoms, kādu spēja dot šamanis, bija - aiziet pie kaimiņiem, priesteriem, padomu pameklēt. Tā arī Montigomo 
izdarīja. Atnāca pie tempļa, pastāstīja par savu bēdu. Viņam par izbrīnu, nemiers atspoguļojās arī vienmēr mierīgajās 
balto priesteru sejās. Ilgi viņi sēdēja un klusēja. Pēc kā Pirmais priesteris ieteica Montigomo atgriezties mītnē un gaidīt. 
Bet pie sevis pasauca Piekto priesteri un pateica: 
- Brāli, uz taviem pleciem uzlikta svarīga misija.Tev jāsameklē Montigomo mēnesi un plātni, kur attēlota astoņstūru 
zvaigzne, kurai apkārt četri gredzeni. Pienāca laiks atgriezt iztrūkstošo - ne vēlāk, kā kad saule otro reizi apgaismos mūsu 
tempļa virsotni. Citādi būt bēdai... 
Piektais priesteris, mūsu jaunais Saules ērglis, plati atvēra acis. Izteica: 
- Pārliecināts, misija svarīga, kā tu arī teici, vecākais brāli. Bet arī sarežģīta. Dod ieteikumu, ar ko sākt. 
- Visas atbildes meklē sirdī savā. 
Pirmais priesteris vairāk neko neteica, klusējot pazuda. Apsēdās toreiz, Saules ērglis uz zemes un iedziļinājās savā "Es". 
Jauneklis lūdza Augstākiem Spēkiem ieteikumu. Un pēkšņi, uz apžilbinoši gaišzilām debesīm, parādījās mākonis. 
Pūkains, balts mākonis. Un atcerējās tad Piektais priesteris par Montigomo meitu. Sauca viņu Baltais mākonis. Meitene 
no bērnības bija akla. Taču brīnišķīgi iztika bez acīm, šķita, ka arī tā visu redzēja. Un pat vairāk, kā visi citi, redzēja 
Baltais mākonis. Viņai bija redzams arī tas, kas bija, kas ir, kas būs. Uz jaunieša lūpām pazibēja smaids. Viņš no zemes 
pieleca kājās un metās panākt veco vadoni Montigomo. 
Baltais mākonis jau gaidīja jauno ciemiņu. Pasmaidīja, deva ūdeni padzerties, pēc tam izteica: 
- Atpūsties nepiedāvāju, Saulainais ērgli. Ceļā mums laiks. Nāc aiz manis. 
Meitene pastiepa baskājim prieterim mīkstus mokasinus, teica: 
- Tavā pilsētā zeme gludiem akmeņiem klāta. Mums taču pa mežiem jāiet. Uzvelc, tā labāk. 
Nevilcinoties, jaunie cilvēki devās ceļā. Pa ceļam Baltais mākonis pastāstīja: gadījās dienu atpakaļ, līdz saules rietam, 
kaut kas dīvains. Viesis pie Montigomo atnāca. No naojaru cilts. Indiānis, pēc vārda Brūnais lācis, kuram bija atdota par 
sievu Baltā mākoņa vecākā māsa. Slepus tēva vigvamā iekļuva. Ar dzērienu veco vadoni pacienāja. Nevienkāršu 
dzērienu, tādēļ vecais vadonis tagad neko neatceras. Neviens Brūno lāci neredzēja, tikai no viņa, Baltā mākoņa, neko 
nenoslēpsi. Un tagad viņi iet uz naojaru cilti paņemt to, kas paša Dieva vēlēts. 
Saules ērglis zināja šo cilti... Bija tā mierīga un laipna. Taču tas, ko ieraudzīja jaunie cilvēki, pietuvojoties apmetnei, b ija 
neticami. Vismierīgākā cilts, lietojoši uzturā tikai zemē augošo un nekad rokās neturējuši ieročus, tagad bija pilnībā 
apbruņoti. Un ne tikai. Visi cīnītāji-naojari trenējās kara darbībās. Viņu sejās nebija vairs laipnu smaidu. It kā ļaunas 
maskas uzliktas. Pie Augstākā vadoņa mītnes mūsu ceļotāji ieraudzīja vīrieti. Viņš bija balts, kā arī Saules ērglis, taču 
tērps viņam bija dīvains, acis nelaipnas. Bet uz krūtīm redzamas divas plātnes. Uz vienas attēlots Mēnesis, bet uz otras - 
astoņstūru zvaigzne, četru gredzenu ietverta. Nepazīstamais ieraudzīja atnākušos, saprata visu, un... pirmais metās 
kaujā! Un tur atcerējās, apzinājās Saules ērgli, kādēļ viņam uzticēta šī misija. Katram no priesteriem bija velte no 
Dieviem. Sevišķa velte. Viņam Dievi arī deva velti - būt neuzvaramam jebkurā cīņā, jebkurā dzīvē. 
Ilgi gāja cīniņš ar nepazīstamo. Bija tas spēcīgs un apsviedīgs. Taču, pateicoties Dievu žēlsirdībai, viņu veltei, Saules 
ērglis turēja uzvaru. Lūk, tikai pretinieks izzuda acu priekšā, it kā viņa nebūtu bijis. Taču tas neaptumšoja Piektā priestera 
prieku. Galvenais, misiju viņš izpildīja. Gan mēness, gan zvaigzne viņam rokās.Laiks atgriezties. 
Pirmais priesteris pieņēma trofejas, pasmaidīja lūpu kaktiņā. Mierīgums atspoguļojās viņa sejā. Izteica: 
- Brašulis, paspēji. Pārējo rīt... 
Bet nākošajā dienā, apkārt baltās pilsētas templim sapulcējās visi tās iedzīvotāji. un visi indiāņi no Montigomo cilts, un 
indiāņi-naojari, kuri iemantoja savu "Es" un atkal kļuva laipni un miermīlīgi. Daudz tautas sapulcējās. Pirmais priesteris 
ieteica visiem sadoties rokās. Piegāja pie tempļa un nolika trīs plātnes. Sauli - nišā ar saules attēlu, mēnesi - mēnesī, 
zvaigzni - zvaigznē. Un atvērās tempļa augšiene. Tik spoža saules gaisma izšļācās! Un neticamas jūtas aptvēra 
klātesošos. Laime un svētlaime. Kurš bija slims, izveseļojās acīm redzot. Kurš bija vecs, kļuva jaunāks. Niknais - 
labsirdīgāks... 
Pirmais priesteris pacēla rokas pret debesīm un izrunāja: 
- Paldies, Radītāj! 
Tad pagriezās pret tautu un izteica: 
- Arī jums, paldies, brāļi un māsas! Noslēpumu mēs izpildījām lielu. No kariem, bēdām un asinīm daudzus izglābām... 
Pēc tā bija lieli un priecīgi svētki par godu MIERAM!"... Lūk, tāda vēsture... 
= Paldies Aleksandr Vasiljevič! Apbrīnojama vēsture. Bet es ne sevišķi sapratu, kur slēpjas būtība/jēga. Varbūt ... Laimīgs 
ērglis, Piektais priesteris - tas viens no jūsu iemiesojumiem? Un tagad Jūs - Piektais tieši tādēļ? 
- Viss pareizi! Pēc tās vēstures beigšanās UOKONDA iemantoja jaunu vārdu. Viņi kļuva ARKEON. Un piektais priesteris 
kļuva Arkeons piektais. Kā jau es iepriekš teicu, tanī laikā uz Zemes bija radīta neliela Gaismas Ēra. Kas attiecas uz 
noslēpumaino templi, tad tur bija savākti, "aizzīmogoti" visi pasaules ieroči. Es ar to domāju - to enerģētiskās formas. Lai 
šo arsenālu neitralizētu, pārveidotu pozitīvās enerģijās, vajadzēja ne mazumu laika. Tieši priekš tā arī bija nepieciešami 
kalpotāji-priesteri, vadoši neitralizācijas un transformācijas gaismas darbu. Taču tumšie spēki, agrāk nolaupījuši vienu no 
atslēgām - zvaigsni, neatstāja nodomu templi atvērt. Kādēļ? Taču tādēļ, ka visus tur atrodošos ieročus varēja materializēt, 
ar īpašu tehnoloģiju palīdzību. Bet kas tur bija par ieročiem, jūs pat iedomāties nevarat. O, tās ne lodes un durkļi, kādus 
man vajadzēja izmantot pēdējā iemiesojumā. Tur bija ieroči, kas priekš jums šķitīs fantastiski... 
= Un, patiešām, neticami! 
- Es teiktu mazliet citādi. Neticami, taču patiesība (smaids). Tātad, plāni tumsas spēkiem, bija grandiozi. Iegūt spēcīgu 
ieroču arsenālu, aktivizēt to, un viņi sāktu savas idejas iemiesot tā laika notikumainības realitātē. Iesākumam viņiem, 
patiešām, pietiktu ar nelielu zombētu indiāņu cilti. Zinu precīzi, plānojās visas Ziemeļamerikas iekarošana. Taču, par 
laimi, tas nenotika. Ieroču transformācija jau tuvojās nobeigumam. Līdz tās noslēgumam atlika, minimums, divas dienas, 
taču tumsas spēki nokavēja. Viss negatīvais spēks, aizzīmogots templī, bija transformēts pozitīvajā enerģijā, kas arī bija 
izlaista brīvībā. Tālāk templi izmantoja kalpošanai. Bet Ziemeļamerika bija glābta! Un tas bija izdarīts, pateicoties ne tika i 
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jūsu padevīgam kalpam (smaids). Liela nozīme bija sakārtotībai, viengabalainībai, harmonijai dotās zemes cilvēku 
darbībās, kas arī aizveda pie laimīgām beigām un laimīgas dzīves tālāk vēl ilgu laiku. Un es, pēc pārejas 5-jā dimensijā, 
izvēlējos, var teikt, radniecīgu virziena sakritību - harmonizācija. 
= Paldies, Aleksandr Vasiljevič, par aizraujošo stāstu. Pēcvārdā... Ko Jūs gribētu novēlēt mūsu lasītājiem? 
- Gribētu pārfrazēt visiem zināmu Suvorova frāzi: "Grūti mācībās - viegli kaujā!" Tagad teikšu tā: "Grūti mācībā - viegli 
paradīzē!". Bet ar to domāju, lūk, ko... Tagad nav viegli, lēnām notiek Eņģeļu pamošanās, daudz šķēršļu no Noturēšanas 
Spēku puses. Taču vajag katru jaunu dienu uztvert ar prieku, piepildīt ar mīlestību, lai cik grūti arī būtu, iepazīt jauno, 
mācīties... Un tad paradīzē (smaids) - protams, taču, es domāju, tālāko dzīvi 5-jā dimensijā, būs daudz vienkāršāk 
adaptēties un sākt harmonisku dievcilvēka jaunrades darbu. Lūk arī viss, ko es gribēju šodien teikt. Panākumus visiem un 
uzplaukumu jūsu Žurnālam. 
= Paldies, Aleksandr Vasiļjevič! Līdz jaunām, ceru, ne mazāk interesantām, tikšanās reizēm! 
 
2015.g. 04.-11. oktobris. 
 

 

12. ERVINS NANSONS. "TITANIKA" CITS NOSLĒPUMS 
 
ERVIKS NANSONS, planetārā Laertu Dienesta pārstāvis (Edvards Džons Smits) 
caur Albīnu Klimenko 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija Nr 7(25) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 23.05.2016. 
 
Sveicinu jūs, četrdimensiju Zemes cilvēkus. Es - nenogremdējamā "Titānika" kapteinis. Tūliņ gribu teikt: nenogremdējamā 
statuss kuģim bija dots ne jau velti. Tas bija darīts priekš tam, lai... cilvēkus maldinātu. Tā vajadzēja, un par to es teikšu 
vēlāk. 
Pienāca laiks sniegt jums to informāciju, kuru agrāk dot nebija jēgas. Ziniet, bet ne viss, īstenībā, tik traģiski, kā tas šķ iet 
dzīvojošiem jūsu pasaulē. Visas dvēseles, kuras ņēma dalību notikumu atraisīšanā, saistītiem ar "Titānika" bojā eju, bija... 
brīvprātīgie no piektās dimensijas*. 
---------- 
* "Titāniks" uz transatlantisko trasi izgāja ar 1317 pasažieriem uz borta. Lainera ekipāžs sastādīja vairāk kā 990 cilvēku. 
---------- 
Lielum lielais vairākums cilvēku, ekipāža sastāvā un pasažieru, bija evolūcijas lejupejošā atzara pārstāvji. Viņus var 
nosaukt... daudzdimensionālās energoinformācijas un telpas-laika harmonizācijas nodošanas speciālisti. Kad aiz 
"Aizsega" tika pieņemts lēmums par šī notikuma konstruēšanu, daudzas dvēseles viņā gribēja ņemt dalību. Taču tālu ne 
visiem tika dāvāts tāds gods. Dvēseles, kuras gāja uz iemiesošanos, zināja, kur un priekš kā iemiesojas. Viņi bija priecīgi 
izpildīt Gaismas Ģimenes plānu. 
Tagad es jau ne Edvards Smits. Man cits vārds. Es - Erviks Nansons. Es - Laerts, ir man tas gods strādāt Planetārajā 
Laertu Dienestā. Es gāju iemiesojumā kopā ar brīnišķīgu Laertu-speciālistu komandu. Mēs visi protam labi strādāt ar 
parādību, kuru jūs sauciet LAIKS. Telpa ir otrā, saistībā ar laiku. Vispirms ir laiks, bet pēc tam iet viņa produkts - telpa. 
Kādēļ es uz to saasināju uzmanību? Tādēļ, lai jums būtu saprotamāks mans tālākais stāstījums. 
Pirms tam, kad notika mūsu kuģa nogremdēšana, labi pastrādāja laiks, bet pēc tam sāka formēties atbilstoša telpa. Pēc 
visa tā, sāka sakārtoties nepieciešamā notikaumainība ar ieplānoto Laertu-personāžu dalību. 
Tas notika 1912. gadā, 20-tā gadsimta sākumā. Gaismas Ģimenes priekšā stāvēja uzdevums, veikt nepieciešamo 
sagatavošanu priekš nākošiem svarīgiem notikumiem. 1912. gads telpas-laikā cieši saistīts ar 2012. gadu. Bija svarīgi 
tieši šinī telpas-laika iecirknī ielikt energoinformatīvos pamatus priekš Lielās Pārejas, priekš planetārās Harmoniskās 
Konverģences īstenošanas, priekš telpas-laika kontinuuma reorganizācijas. Protams, Gaismas Ģimenei bija zināms par 
priekšā stāvošo Augšupcelšanu, par jaunā evolucionārā cikla sākumu. Taču to nevarēja teikt par cilvēkiem. Priekšā 
stāvēja lielu daudzumu cilvēku pamodināt Gaismai, paplašināt viņu apziņu, paaugstināt vispārcilvēcisko gatavību priekšā 
stāvošiem notikumiem. Gaismas Ģimene sāka īstenot ievērojamu sagatavošanas darbību priekš sagaidāmās 
Augšupcelšanas. Tika pieņemti dažādi mēri, izpildīti dažādi gaismas darbu veidi. Notikums, saistīts ar "Titānikas" bojā eju 
- viens no konkrētiem soļiem, veikts sagatavošanās gaitā uz nākotni. 
Svarīgi bija šo notikumu izveidot/radīt tā, lai tas varētu emocionāli saviļņot pēc iespējas lielāku daudzumu cilvēku. Jāsaka,  
ka "aiz aizsega" gatavojās ļoti rūpīgi. Sevišķas notikumainības attīstībā mums palīdzēja pārstāvji no Plejādu, Siriusa, 
Andromedas , Gulbju zvaigznāja un daudzi citi. Labprāt mums palīdzēt piekrita arī... Noturības Spēku pārstāvji (Ervika 
smaids). 
O! Šiem spēkiem bija daudz atbildīgu uzdevumu, kas bija uz viņiem Gaismas Ģimenes uzlikti. Un Atturības Spēku 
pārstāvji, jāsaka, sekmīgi ar visu tika galā. Par sniegto palīdzību - viņiem atsevišķa pateicība. 
Dzīves laikā uz blīvās Zemes, es kļuvu kuģa "Titāniks" kapteinis. Bet īstenībā, priekš lielākā vairuma pasažieru es biju 
vecākais viņu Garīgajā Dzimtā. Un tas bija liels gods priekš mums, priekš mūsu Garīgās Dzimtas, ņemt dalību notikumos, 
kas lika pamatus planētas Augšupcelšanas nākotnei. 
Kas tad, īstenībā, tanī laikā notika, kad "Titāniks" grima? Bet notika, lūk, kas. Tanī laikā sāka atvērties portāli, saistoši 
jūsu pasauli ar piektās un septītās dimensijas pasaulēm. Kopumā bija atvērti 29 portāli, un katrs portāls bija unikāls, bija 
spējīgs nodot specifisku energoinformāciju, nepieciešamu priekš jūsu pasaules telpas-laika pārmaiņām. Priekš tāda 
notikuma, iepriekš bija uzcelta speciāla gaismas konstrukcija, izpildoša daudzas funkcijas. Septiņi no divdesmit deviņiem 
portāliem aktivizēja smalkmateriālos sakarus starp cilvēkiem, kuri kuģa bojā ejas laikā pārgāja piektajā dimensijā un viņu 
garīgiem un fiziskiem radiniekiem, dzīvojošiem jūsu pasaulē. Bija nodotas daudzskaitlīgas energoinformatīvās paketes, 
kuras arhivētā veidā saturēja programmas cilvēku pamodināšanai uz Gaismu, programmas viņu Daudzdimensionālo 
Genomu aktivizēšanai. Šī informācija, balstoties uz DNS magnētiskām īpašībām, gāja cilvēku genomos tieši, kuri bija 
garīgi vai fiziski radinieki pārejošajiem (bojā gājušiem, katastrofas rezultātā). Specifiskā, daudzdimensionālā informācija 
"nogulsnējās" genomā ne uzreiz, bet pakāpeniski, tā kā, tomēr, nesa diezgan augstvibratīvus kodus, kuri bija aicināti 
aktivizēt attīstības ilglaicīgas programmas. 
Cilvēki sevišķi uzņēmīgi uztvert smalkmateriālas programmas noteiktā psihoemocionālā stāvoklī. Nenogremdējamā 
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"Titānika" nogremdēšana - notikums, kas jau notika uz iepriekšējā radīšanas viļņa. Tā bija ierakstīta cilvēces vēstures 
notikumainībā. Taču agrāk šis notikums nesa tikai negatīvu energoinformāciju, saistītu ar sāpēm, bailēm, nosodījumu. 
Planetārie Laerti izmantoja situāciju priekš tā, lai pārveidotu negatīvo informāciju pozitīvajā. Un, vēl vairāk - padarīt to 
noderīgu priekš planetārās Augšupcelšanas procesa. Notikums, kas izraisa lielu uzmanību, viskopīgu cilvēcisku interesi, 
vienmēr var tikt izmantots noteiktiem mērķiem. Savrīgi, lai šie mērķi būtu virzīti cilvēciskās sabiedrības un visu planetārās  
dzīvības formu attīstībai. Ap notikumu, saistītu ar "Titānika" nogrimšanu, līdz šim laikam klīst valodas. To apvij leģendas, 
noslēpumi. Tas palīdz attīstīties energoinformatīvām programmām līdz šim laikam un pat - nākotnē. Turpina darboties 
magnētima enerģija, notikumā ielikta sākotnēji. Kā tā strādā? Viss ļoti vienkārši. Cilvēkam ir interese par šo notikumu un 
šajā momentā notiek magnētisko kanālu aktivācija nepieciešamo kodu saņemšanā. 
Redzu jūsu jautājumu attiecībā uz to, bet kas tad tie par kodiem bija nodoti priekš cilvēces tanī liktenīgajā naktī priekš 
"Titānikas", caur vairākiem portāliem? Un kādēļ priekš tā visa nepietika ar vienu portālu, bet bija nepieciešams radīt 
vairākus? 
Kodi nesa un turpina nest energoinformāciju, mērķētu, galvenokārt, cilvēka pamodināšanai uz Gaismu, sākotnēju 
pamošanos. Kodi - ļoti sarežģīti pēc struktūras, pēc satura, daudzmērķīgi. To tikai pateikt viegli - kodi priekš cilvēces 
pamodināšanas. Visa viņu unikalitāte tur, lai palaistu cilvēku modināšanās procesu, bet tas, ļoti nevienkārši! Speciāli 
energoinformatīvie portāli radīja 16 jau jums zināmās civilizācijas. Un, bez pamodināšanas kodiem, tika nodotas 
speciālas programmas priekš Daudzdimensionālā Genoma aktivācijas, saistoša cilvēku ar viņa kosmiskām sākotnēm. 
1012. gadā notika pirmā, Daudzdimensionālā Genoma aktivācijas programmu, atmodināšanas kodu ielikšana. Kādēļ - 
pirmā? Taču tādēļ, ka mūsu organizēta bija arī otra, līdzīgu kodu un programmu ielikšana, kas īstenojās 1997. gadā - 10 
gadus pēc Pirmās planetārās Harmoniskās Konverģences. 
Pēc enerģētiskiem izmēriem, kurus regulāri veic Gaismas Ģimene, kļuva skaidrs, ka nepieciešams organizēt vēl vienu 
notikumu, līdzīgu tam, kas notika 1912. gadā. Tad, 20-tā gadsimta sākumā, viss paveicās sekmīgi, bija sasniegti 
nepieciešamie rezultāti. Planetārā Padomē bija pieņemts lēmums... atkārtot pieredzi kodu un energoinformatīvo 
programmu nodošanā priekš Daudzdimensionālā Genoma aktivizēšanas. Uz to laiku zemes plānā jau bija iemiesotas 
dvēseles "atslēgas", kuras brīnišķīgi tika galā ar šo uzdevumu 1912. gadā un viņas atkal bija gatavas atkārtot 
varoņdarbu... Un atkārtoja! Taču šoreiz neviens negāja bojā, neviens nepārgāja piektajā dimensijā. Jūs jautāsiet: kā tas 
izdevās? Mēs bijām visu pārdomājuši līdz sīkumam. Mēs pieņēmām lēmumu... par to gadu notikumu ekranizāciju. Tas 
bija ģeniāli, ļoti daiļš lēmums. No "Aizsega" mūsu puses labi redzams, kādu ietekmi uz jūsu strāli-mentāliem ķermeņiem 
izdara kino. Kino pasaule - ļoti spēcīga pasaule, ar saviem likumiem, noteikumiem. Kinomatogrāfs bija cilvēkiem dāvāts to 
pasauļu spilgtu pārstāvju, kur kolektīvā jaunrade sasniedza ļoti augstu līmeni. Caur kinematogrāfu var sasniegt lielus, 
vienkārši, kolosālus psiho-emocionālus rezultātus ietekmei uz sabiedrību salīdzinoši īsos termiņos ar vismazākiem 
tēriņiem. Un mēs, planetārā Laertu Dienesta pārstāvji, pieņēmām lēmumu izmantot tādu iespēju. 
Tādas kinolentas radīšanas iedvesmotāji, smalkajā plānā bijām mēs, bet zemes plānā, pie tādas nopietnas iedomas 
īstenošanas dzīvē ķērās daudzi no tiem, kuri XX gadsimta sākumā bija uz "Titānikas" un Akaši līmenī ļoti labi atcerējās 
visu, kas tur notika. Šīs dvēseles atcerējās tos notikumus ar savām sirdīm. Atmiņa par to viņiem bija izpausta ģenētiskā 
līmenī. Un šī atmiņa, īpašā veidā AKTUALIZĒJĀS tiem cilvēkiem, kuri stājās pie to notikumu atveidošanas, notikušu 
2012.gadā. Sakrālās Sirds atmiņa ir daudzdimensionāls faktors, kas ar dzīvu pavedienu saista to, kam jābūt atklātam 
dotajā momentā, priekš tagadējiem cilvēkiem, noteiktā telpas-laika nogrieznī. 
Caur "Titānikas" bojā ejas attēla atveidošanu, gāja ne tikai atkārtota atmodināšanas kodu izpakošana un programmu 
aktivizēšana priekš visas cilvēces. Filmas radīšanas un daudzmiljonu auditorijas tās caurskatīšanas laikā, bija Gaismas 
Ģimenes ienesti jauni kodi, Augšupcelšanas kodi. Tā bija daudz dziļāka atklāšana, jauns sagatavošanas etaps priekšā 
stāvošiem Lielākiem 2012. gada Pārejas notikumiem uz otro Planetāro Harmonisko Konverģenci 2012.-2013. gadā. Šeit 
tika ņemts vērā tas fakts, ka laiks, patiesais laiks, pēc savas dabas sfērisks.Tas mums deva brīnišķīgu iespēju ielikt visu 
nepieciešamo informāciju, varavīkšņotu spirāļu veidā. Skatoties filmu "Titāniks", katrs cilvēks rezīmā "šeit un tagad" 
saņēma savu augstāko "Es" līmenī, gaismas ķermeņa pēc DNS magnētisko īpašību principa, tieši viņam nepieciešamo 
"laika spirālīti", kas bija piesātināta ar tieši viņam nepieciešamo energoinformāciju. Priekš tā, lai pēc iespējas lielāks skaits 
cilvēku varētu saņemt no mums "nepārvērtējamo bandroli" evolucionārai virzībai, šo filmu bija nepieciešams padarīt 
maksimāli interesantu, kvalitatīvu, spilgtu un dvēselisku ar labu mūziku. Atceraties kādās tirāžās sāka jūsu sabiiedrībā 
izplatīties muzikālie treki no filmas "Titāniks"! Ja cilvēkam neizdevās, kaut kādu iemeslu dēļ, paskatīties šo notikumu 
ekranizāciju, tad populāro treku paklausīties daudz vienkāršāk. Šo melodiju klausīšanās laikā arī gāja un iet līdz šim 
laikam Augšupcelšanas individuālo kodu, jaunu evolucionāru programmu aktivācija. 
Atsevišķi gribu teikt par filmas radītājiem. Gandrīz visiem, to notikumu, tās liktenīgās 1912. gada aprīļa 14. uz 15. nakts 
tiešiem dalībniekiem, palika dziļas dvēseliskas traumas, kurām bija nepieciešama dziedināšana. Un pie šīs filmas 
radīšanas, pie to notikumu atveidošanas, priekš šīm brīnišķīgajām dvēselēm, Eņģeļiem no Lielās Centrālās Saules, gāja 
kompleksa atveseļošana. Gribu, lai jūs zinātu: strādājot pie šīs filmas cilvēki sajuta neapšaubāmu spēku pieplūdumu. 
Darbs ritēja priecīgi. Daudziem, darba laikā pie filmas, pēkšņi sāka izlīst dažādi fobiji: bailes no ūdens, bailes no 
augstuma, vientulības bailes utt. Tad priekš "Titānika" radošā kolektīva sākās mīklaini, sarežģīti un vienkārši brīnišķīgi 
laiki, ne tikai kopīgas līdzjaunrades, bet arī kopīga to traumu un sāpju izdziedināšana, kas viņiem bija saņemtas 
iepriekšējos laikos, iepriekšējā gadsimtā, iepriekšējā iemiesojumā. Pēc darba pabeigšanas pie filmas, burtiski katrs 
radošā kolektīva dalībnieks atzīmēja, ka "Titānika" radīšana kaut kādu nezināmu iemeslu dēļ, izrādījās priekš viņa 
pozitīvs, likteni nesošs efekts. Pazuda fobiji, bailes, kardināli izmainījās dzīves tecējums. Kāds radīja ģimeni, kāds 
izārstējās no daudzgadīgām traumām, kādam piedzima bērni bet kāds pavisam citādi sāka attiekties pret savu "Es" un 
pasauli. Ar katru dalībnieku tā notika, taču patieso dziedināšanas iemeslu neviens nezināja. Taču viss izrādījās vienkārši. 
Atveidojot atkal tos notikumus, maksimāli pietuvinātus tam laikam, izspēlējot tos, izdziedot, apdomājot katru kadru un pie 
tam vēl domubiedru sirdīs, kolektīvs īstenoja pagātnes iemiesojumu brīnišķīgu dziedinošu terapiju priekš katra!!! 
To notikumu ekranizācijas rezultātā, Laertu Dienests sasniedza uzreiz daudzus mērķus. Daļēji, notika daudzdimensionāla 
un daudzšķautnaina izdziedināšana to brīnišķīgo un vīrišķīgo dvēseļu, kuras visu to pārdzīvoja 1912. gada īstenībā. Bez 
tam, caur ļoti interesanto un brīnišķīgo filmu, Gaismas Ģimene varēja visoptimālākā veidā aktivizēt nepieciešamos 
Augšupcelšanas kodus prieš maksimāla planētas iedzīvotāju skaita, apejot šķēršļus no Atturības Spēku puses. Jāsaka ka 
līdz pat šim laikam filmas "Titāniks" skatīšanās ved pie Augšupcelšanas dadzdimensionālo kodu, jaunu evolucionāru 
prigrammu aktivācijas, priekš Daudzdimensionālā Genoma attīstības. 
Lūk, tādu vēsturi es gribēju jums atklāt, mani brīnišķīgie un gaišie Zemes Eņģeļi! 
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Ar Mīlestību, jūsu Erviks. 
2015.g. 27. septembris - 1. oktobris . 
 
 

13. KINS ELSINBURS. ES - NO JŪSU NĀKOTNES 
 
KINS ELSINBURS 
2015. gads 5. - 7. oktobris 
caur Sergeju Kanaševski 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 7(25) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 26.05. 2016.  
 
Sveicinu 21-mā gadsimta Zemes cilvēkus. Es - Kins Elsinburs. Tā var teikt. Taču ar pilnām tiesībām es varu paziņot: MĒS 
- ELSINBURS. Tādēļ, ka es - ne vienkārši cilvēks, bet Kolektīvā Gaismas Būtne. Runāju ar jums no tās nākotnes, no 
kuras jau var paziņot dažus sīkumus. Tādēļ, ka tagad jūs nespējat mūsu pasauli ietekmēt tieši. Starp jums un mums nav 
nekādu sakaru. Saprotiet? Un, jo vairāk, ka es - tieši NO JŪSU NĀKOTNES. Es - tās cilvēces pārstāvis, par ko nākotnē 
kļūs jūsu pasaules cilvēki. Jūs jau informēti, ka pasaulē viss savstarpēji saistīts. Tas atbilst patiesībai. Taču ir tādi telpas-
laika fragmenti mūsu Realitātē, kuri viens no otra izolēti. Jūs varat jautāt: ja nav nekādu sakaru, kā tad es tagad sazinos 
ar šo mūsu informācijas saņēmēju? Atbilde vienkārša un sarežģīta vienlaicīgi. Vienkārši tādēļ, ka cilvēkiem vienmēr bija 
un paliek sakari ar septīto dimensiju. Sarežģīti - tādēļ, ka jums grūti stādīties priekšā, kā dažkārt īstenojas sakari starp 
dažādu dimensiju pasaulēm. Septītā dimensija apvieno visas zemāko dimensiju Realitātes. Un mēs visi lielā mērā tur 
vienoti. Kaut, protams, eksistē arī daudz lielāka vienotība, lielāka Dievišķā Veseluma Viengabalainība. Caur septīto 
dimensiju mēs varam sazināties arī ar jums, un pat - ar lielāka blīvuma pasaulēm. 
Es, Elsinburs, esmu Kolektīvā Gaismas būtne, mitinos piektās dimensijas visaugstākajos apakšlīmeņos un ar sevi dodu 
daudzdimensionālās cilvēces attīstības noteikta etapa evolucionāro noslēgumu. Jūsu pasaules cilvēkos dzīvo daudz 
baiļu. Pat starp jums, Gaismas Darbiniekiem, daudz cilvēku, kurus vada bailes. Daudzi no jums pārvarēja nāves bailes. 
Taču bailes, vienalga, dzīvo jūsos. Tās ir Dualitātes inerce. Cilvēkiem, modušamies Gaismai, nedrīkst būt baiļu, tādēļ, ka 
Gaismas Būtnes aicinātas atcerēties: VIŅAS VIENMĒR DROŠĀS DIEVA-RADĪTĀJA ROKĀS. Cilvēki, kuri aktivizēja savu 
"Es", kā "ES DIEVIŠĶAIS", iemantos veselību, laimi un dzīvesprieku - tas ir tas, kas vienmēr ar jums, kā Eņģeļiem no 
Lielās Centrālās Saules. Jūs tikai uz brīdi šķīrāties no visa tā, pieņemot lēmumu, piedalīties Eksperimentā uz planētas 
Zeme. Jūs pārgājāt eksperimentālās Dzīves laukā ne tikai priekš tā, lai saņemtu neizbaudītu pieredzi, bet arī priekš tā, lai 
radītu Jaunu Dzīvi - tādu, kādas pagaidām Visumā nav. Taču, lai arī kas ar jums gadītos Eksperimenta laikā, dzīves laikā 
eksperimenta laukā, tas nekādi neietekmēs jūs - tādus, kādi jūs esat īstenībā. Jūs - nemirstīgas Gaismas Būtnes, kuras 
dzīvo vienmēr, kuras laimīgas vienmēr, vienmēr veselas un priecīgas. Tādēļ, ka patiesā Dzīve mūsu Visumā - tā 
nemirstīgo dzīve, veselo, laimīgo, priecīgo Gaismas Būtņu. 
Pat šeit, piektās dimensijas augstākajā plānā, mēs tik ļoti veseli, priecīgi, laimīgi, ka gatavi dalīties savā priekā, laimē 
veselībā ar visiem iemītniekiem Visumā. Un tiešām, tagad mēs daudzās pasaulēs nododam prieka, laimes, 
izdziedināšanas enerģijas. Mēs spējam nodot šīs enerģijas dažādos punktos, dažādos telpas-laika apjomos mūsu telpas-
laika kontinuumā (TLK). Un tā - viena no mūsu galvenajām specializācijām. Taču... pagaidām mēs nevaram nodot 
līdzīgas enerģijas mums pašiem pagātnē. Mēs nevaram šīs enerģijas nodot jums - tiem, kuri dzīvo 21-jā gadsimtā. 
Kādēļ? Lai atbildētu uz šo jautājumu, derīgi zināt telpas-laika iekārtas pamatus, dažas telpas-laika kontinuuma ābecītes. 
Jūs jau zinat par telpas-laika klasteru eksistenci (TL-klasteri), kurus var nosaukt par TLK organisma "šūnām". Šo šūnu 
iekārta ļoti, ļoti sarežģīta. Šodien es jums daru zināmu, ka starp pagātni un nākotni nereti rodas sevišķas barjeras/šķēršļi,  
kas ir sarežģīti energoinformatīvi veidojumi, izausti no liela skaita TL-klastera iespējamību pavedieniem. Šos veidojumus 
var nosaukt par telpas-laika haotisku vakuumu. Taču jums nepieciešams zināt, ka vakuums dotajā gadījumā - tas ne 
tukšums, bet augstākās pakāpes sarežģītības daudzdimensionāla struktūra, kurā vienlaicīgi ir viss un nav nekā. 
Stādaties priekšā, ka no jūsu pasaules cilvēces vēstures atdalīja milzīga garuma nogriezni, piemēram, piecsimt gadus. 
Zinātniekiem-vēsturniekiem ļoti labi zināms, kas notika līdz šim nogrieznim, zin par to, kas notika pēc tam. Taču viņiem 
nav nekas zināms tieši par to, jūsu pasaules cilvēces vēstures nogriezni, piecsimt gadu garumā. Ko darīs jūsu zinātnieki-
vēsturnieki, lai uzzinātu cilvēces nezināmo vēsturi. Viņi sāks meklēt rokrakstus, grāmatas, jebkurus dokumentus, kuros ir 
kaut kas minēts par šo laika nogriezni. Sāks aktīvi veikt arheoloģiskos izrakumus tajos zemes slāņos, kur pēc viņu 
domām, jābūt tā laika artefaktiem, par kuru viņiem nekas nav zināms. Bet kā būt, ja nevienā dokumentā, nevienā 
rokrakstā vai grāmatā nav pat minējuma par pazaudēto laika nogriezni? Kā būt, ja nekādus arheoloģiskos atradumus 
neiespējami attiecināt tieši uz to laiku, kas nesaprotamu iemeslu dēļ, izzuda no cilvēciskās sabiedrības vēstures? Jūs 
varat teikt, ka tas nav iespējams. Bet es jums atbildēšu, ka tādi vēstures periodi eksistē. Kā arī eksistē telpas-laika 
apjomi, par kuriem mums, nākotnes iedzīvotājiem, nekas nav zināms. 
Taču, atšķirībā no jūsu pasaules zinātniekiem, mēs, pētnieki, dzīvojoši nākošajā, piektajā dimensijā, spējam piel ietot ne 
tikai lineārā laika pētniecības metodes, bet arī izmantot daudzdimensionālos paņēmienus īstenības izzināšanai. Mēs 
varam sazināties ar jūsu Augstākajiem "Es" no septītās dimensijas un saņemt informāciju no viņiem - mūsu Garīgiem 
Skolotājiem un Aizbildņiem. Tieši mūsu Skolotāji no septītās dimensijas mums paziņoja, ka viens no telpas-laika vakuuma 
rašanās iemesliem, mūsu TL-klasterā, kļuva... cilvēces atteikšanās no sava "Es", kā Kolektīvas Gaismas Būtnes, 
daudzās iespējamības realitātēs. Lieta tā, ka pāreja augstākās pasaulēs noteiktā etapā ļoti cieši saistīta ar individuālās 
būtnes attīstību kolektīvajā būtnē. Dualitātes Eksperimenta laikā daudzas individuālās dvēseles tik ļoti aizrāvās ar 
izdalīšanu, atdalītību, ka, neskatoties uz savu garīgo atmodu, izlēma saglabāt savu "Es" kā pilnīgi individuālu. Un, lūk, 
tagad es jums paziņoju, ka katrā no jums, Mūslaiku Gaismas Būtnēm, pat tajos, kuri sasniedza Garīgās attīstības 
augstumus, DZĪVO MĀKSLĪGI IEMANTOTAS BAILES, SAISTĪTAS AR IZBĪLI PAR SAVAS INDIVIDUALITĀTES 
ZAUDĒŠANU PIE PĀREJAS UZ KOLEKTĪVO EKSISTĒŠANU. Jūs apzinātā vai neapzinātā līmenī baidāties, ka lāsīte var 
pārstāt būt lāsīte, kad nokļūs upē, ezerā, vai jo vairāk, - okeānā. Cilvēces sabiedrības attīstības procesā individualitātes 
zaudēšanas bailes attīstījās un ieguva sevišķu masveida raksturu, kad sākās atsevišķu cilvēku un pat kolektīvu 
augšupcelšana piektajā dimensijā. Priekš jums šis process ir nākošā iespēja. Priekš mums - acīm redzama pagātne. Šinī 
jūsu nākotnē un mūsu pagātnē augšupejošā atzara pārstāvji, beidzot, skaidri apzinājās, ka dzīve augstākās pasaulēs - ne 
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vienkārši runas, bet reāla īstenība, kādai cilvēki daudzās paaudzēs atteicās ticēt. Taču pie tā, viņi uzzināja par kolektīvo 
esamību piektās dimensijas augstākos plānos. Un to deva, indiviDUĀLAS apziņas radīta, masveida baiļu pastiprināšana. 
Atturēšanas Spēki, kas tanī etapā turpināja ietekmēt cilvēci (kaut arī mazākā mērā), veica masveida energoinformatīvu 
iemetienu cilvēces kolektīvā apziņā, kas izraisīja baiļu pastiprināšanos, saistībā ar iespēju pazaudēt individualitāti. 
Jums, mūsu draugiem, mūsu senčiem pienākas zināt svarīgu patiesību. Īstenībā, pie Kolektīvās Gaismas Būtnes 
veidošanas, individualitāte nezūd, bet gluži otrādi, attīstās. Un šeit nav nekāda paradoksa. Individuālā dvēsele, kļūst 
kolektīvā dvēsele, saglabā visu savu pieredzi, taču pie tā, var izmantot arī citu individuālo dvēseļu pieredzi. Vispār, vārds  
"KOLEKTĪVĀ", ne pilnībā raksturo dvēseļu apvienošanas uzskatu Vienotībā. Jūs ar vārdu "kolektīvs", vispirms, 
iedomājaties cilvēku kopumu, kuri darbojas kopā kaut kādā darbības veidā. Bet Gaismas Būtnē, kuras mēs saucam 
kolektīvas, individuālās dvēseles DZĪVO kopā. Tad, iespējams, individuālu dvēseļu apvienību labāk saukt ĢIMENES 
Gaismas Būtne? Taču arī tas būs pareizi tikai daļēji. Tādēļ, ka ģimene - tā radniecīgu cilvēku apvienība, kuri nedzīvo 
vienmēr kopā. Piemēram, pieaugušie iet uz darbu, bērni - bērnudārzā vai skolā. Kolektīvā Gaismas Būtne - tā individuālu 
dvēseļu apvienība, kuras vienmēr un visā kopā. Katra individuāla dvēsele var izdalīties un darboties atsevišķi. Taču pie 
tā, viņa vienmēr saglabā sakaru ar visu Gaismas Būtni un var izmantot VISAS Gaismas Būtnes pieredzi. Pie individuālo 
dvēseļu apvienošanas īstenojas jums jau pazīstamais sinergijas process. Kolektīvā Gaismas Būtne, pie individuālo 
dvēseļu apvienošanas, saņem tādas iespējas, kādas nevar saņemt, veidojot individuālo dvēseļu vienkāršu kolektīvu. 
Lieta tā, ka Kolektīvās Gaismas Dvēseles veidošanas procesā viņā papildus ieplūst Dievišķā energoinformācija. 
Atjaunojas Dievišķā Viengabalainība, un šī viengabalainība - jau ne savienotā summa, bet pavisam cita kvalitāte - 
augstākās kārtības kvalitāte. Pie Kolektīvās Gaismas Būtnes Veidošanas cilvēks patiesi kļūst DIEVCILVĒKS, pārejot uz 
augstāko Esības pakāpi. 
Ļoti svarīga detaļa. Augstākajos piektās dimensijas apakšļīmeņos radniecīgu individuālo dvēseļu apvienošana Kolektīvā 
Gaismas Būtnē, kļūst par nepieciešamu evolucionāru faktoru. Bez tā neiespējama augšupeja augstākās pasaulēs. 
Atteikšanās no tā - ir atteikšanās no Dievišķās Viengabalainības atjaunošanas. Un tā cilvēku kolektīvā apziņa, kura 
atsakas no individuālo dvēseļu apvienošanās Augstākās Kārtības Būtnēs, pēc būtības, atsakas no evolūcijas. 
Tieši tas notika kādā cilvēces vēstures nogrieznī. Cilvēces kolektīvajā apziņā radās, kolektīvo dvēseļu apvienības, 
atdalīšanas ideja. Un rezultātā, nākotnē izveidojās telpas-laika vakuums. Rodas pamatots jautājums: bet kā tad radāmies 
mēs, Kolektīvās Gaismas Būtnes? Kā veidojos Es, ELSINBURS, ja cilvēki, pēc būtības, atteicās no individuālo dvēseļu 
apvienošanas Kolektīvā Gaismas Būtnē? Taču tad gribu jautāt jums arī es: BET KURŠ JUMS TEICA, KA PASAUĻU 
RADĪŠANA NOTIEK TIKAI NO PAGĀTNES NĀKOTNĒ? Jūs pazīstami ar patiesībām: "uz zemes esošais rodas debesīs", 
"kas augšā, tas arī apakšā", "vispirms izveidojas smalkais plāns, bet pēc tam - materiālais, fiziskais". Jūs tagadējo laiku 
Gaismas Darbinieki, jau informēti par laika sfēriskumu. Un tas nozīmē, ka varat iedomāties procesu, kad darbs notiek ar 
visu telpas-laika apjomu. Pagātne-tagadne-nākotne ir Esamības daļu veselums, kuru var salīdzināt ar vienu veselu dzīvu 
organismu. Tur viss eksistē režīmā "šeit un tagad". Un tas nozīmē, ka mainot organismu, izdziedinot to, padarot 
harmoniskāku, jūs mainiet pagātni, tagadni, nākotni. Jums nepieciešams pierast pie domas, ka pāgātne mainās kopā ar 
tagadni un nākotni. Ir tikai telpas-laika organisms, kuru Gaismas Meistari var pilnveidot praktiski līdz bezgalībai. Var no 
pagātnes ietekmēt nākotni, bet var no nākotnes mainīt pagātni. Bet eksistē vēl viens variants: Var uz noteiktu telpa-laika 
nogriezni/apjomu izdarīt ietekmi uzreiz no pagātnes un no nākotnes. To, piemēram, var sasniegt, ja jūs, 21-mā gadsimta 
cilvēki, pieņemsiet lēmumu sadarboties ar mums - tiem, kuri dzīvo piektās dimensijas augstākajās pasaulēs un, kuri laiku 
vairs neskaita gadsimtos. Telpas-laika vakuums veidojās tanī momentā, kad cilvēki kārtējo reizi izmainīja (jūsu nākotnē, 
izmainīs) savu gadu sakitīšanu. Tas notika 48 gadsimtus pēc jūsu 21. gadsimta beigām. Gadu skaitīšanas maiņa 
nenotika nejauši. Tādēļ, ka līdz tiem laikiem notika skaitīšana {вёлся отсчёт ?} no, tā saucamajiem, Jaunajiem Laikiem, 
kad cilvēki sāka aktīvi augšupcelties piektajā dimensijā, kopā ar fizisko ķermeni. Atteikšanās no šīs skaitīšanas Punkta, 
vienlaicīgi kļuva atteikšanās arī no Augšupcelšanās augstākā pasaulē, un protams, atteikšanās no iespējas apvienot 
individuālās dvēseles. Pēc šī notikuma mūsu realitātē sākās telpas-laika vakuums, kas beidzas - pēc piecsimt gadiem. Ko 
tas nozīmē, mūsu dārgie senči? Vai jums šinī sakarā jāizjūt trauksme, beiles, nedrošība par nākotni? Nē, nekādā 
gadījumā! Telpas-laika vakuumu nepieciešams uztvert, vispirms, kā TELPU PRIEKŠ JAUNRADES, PRIEKŠ 
RADĪŠANAS. Tas nozīmē, ka Dievs-Radītājs radīja apstākļus priekš tā, lai mēs sava telpas-laika klasteru padarītu 
veselu. To vajag izdziedināt, piepildīt ar Dievišķo harmoniju, evolucionārās attīstības enerģiju. Tā un tikai tā aicināti domāt 
tie, kuri zin par savu ģenētisko radniecību ar Lielo Centrālo Sauli. 
Jūs varat jautāt saviem "Es": kas tad mēs tādi esam, lai strādātu ar telpas-laika nākotnes veselu apjomu? Varbūt ar to 
pašu mēs traucējam Dieva-Radītāja plānu?" Lūk, tāds jautājums tieši arī ir Dualitātes cilvēka. Tādēļ, ka Gaismas Meistars 
sakrālās sirds līmenī zin par savu Vienotību ar Dievu-Radītāju. Viņš zin, ka viņš - Visuma Dievišķā Kolektīvā Gaismas 
Būtne. Un zin arī - ka Beznosacījumu Mīlestības līmenī, līdzjaunradē ar savu Augstāko "Es" tikai arī var izpildīt Dieva-
Radītāja Plānu - mūsu kopīgo Vareno Plānu Zemes un visa Visuma evolucijas īstenošanai. 
Un tātad, ko piedāvajam mēs, jūsu pēcnācēji no piektās dimensijas? Vispirms - ielūkojieties savā "Es", pagaidām vēl 
atsevišķā personībā. Pavērojiet: vai jums ir bailes par jūsu individuālās dvēseles apvienošanu ar citām dvēselēm, kuras 
priekš jums ir radniecīgas? Ja ir - nolieciet mūsu vēstījumu sānis un padomājiet, ko jūs varat izdarīt priekš tā, lai 
atbrīvotos no šīm bailēm. Ja tādu baiļu nav - mēs jums piedāvājam kopīgu jaunradi jūsu telpas-laika izdziedināšanai. 
Nereti jūs izveidojiet pietiekami sarežģītas struktūras, nevienkāršus veidojumus gaismas jaunrades izpildīšanas laikā. 
Mēs nepiedāvājam neko sarežģītu. Vienkārši pieaiciniet jaunradei jūsu Augstākos "Es" - kā to parasti darat. Un izsakiet 
tīru nodomu telpas-laika vakuuma pārveidošanai reālā telpas-laikā, kur dzīvo cilvēki, gatavi apvienoties vienā kolektīvā 
"Es" ar radniecīgām individuālām dvēselēm. 
Bet tagad - mēs jums piedāvājam pašiem kļūt Kolektīvām Gaismas Būtnēm. Tanī pasaulē, kur mēs dzīvojam, rit aktīvs 
12-mit individuālu dvēseļu vienošanās process vienā kopīgā "Es". Mēs piedāvājam arī jums, iesākumā, apvienoties ar 11 
citām jūsu radniecīgām dvēselēm. Domās izveidojiet apkārt savam "Es" gaišzilu sfēru. Iesākumā šī sfēra būs neliela, tur 
tik tikko novietosies jūsu fiziskais ķermenis. Bet tādā mērā, kā sfērā ienāks citas individualās dvēseles, tā sāks augt. 
Pirms uzaicināt savā sfērā citus, noskaņojaties uz maigu beznosacījumu Mīlestības vilni. Kas ir priekš jums vistīrākā, 
maigākā, gaišākā mīlestība? Varbūt jūs atceraties savu pirmo mīlesību, attiecību sākšanās laikā, starp jauniešiem-
meitenēm... Bet, varbūt, jūs atceraties mīlestību uz savu pirmdzimto - tikko dzimušu bērniņu? Jūsu sirdī var pamosties 
mīlestība uz jūsu vecākiem, savām vecmāmiņām, vectētiņiem. Atceraties to Mīlestību, kas dzima jūsos sazinoties ar 
augstāko pasauli. Lai Mīlestības enerģija aug. Saudzīgi izstarojiet viņu no savas Sakrālās Sirds un piepildiet ar viņu savu 
gaišzilo sfēru. Aktivizējiet savu Dievišķo Magnētismu ar tīra nodoma palīdzību. Lai tas pievelk jūsu radniecīgās 
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dvēseles... 
Un, lūk, jūs vērojiet kā pie jums tuvojas baltā gaismā mirdzoša figūra. Jūs aplūkojiet viņu un atklājat, ka viņai - jūsu seja! 
Nu, protams, tā cita - dvēsele, taču šī arī - jūs! Un atnākusī dvēsele pasaka jums par to. Jūs uzaiciniet dvēseli savā 
gaišzilajā sfērā, viņa labprāt piekrīt. Un tūliņ sfēra, jums diviem apkārt, palielinās. Jūsu sirdī - maigs siltums. Viņā aug 
prieks par to, ka jūs tagad divi. Jūs - jaunā vienotība. Jūs palieliniet magnētisma enerģiju, nosūtiet ārpusē aicinājumu 
savām radniecīgām dvēselēm. Tas nepaliks bez atbildes. Lūk, jums tuvojas trešā dvēsele. Jūs arī viņu uzaiciniet sfēras 
iekšienē. Un, nu jūs - trīs. Prieks, līksmība, tuvojošās laimes sajūtas. Sfēra palielinās. Un, lūk, jauna dvēsele. Pēc tam, 
vēl, vēl... Sfēra aug. Palielinās prieka enerģija. Palielinās spēka sajūta un pat - varenības. Jūs jūtat, ka tagad varat, varat 
daudz vairāk... Lūk, un jūs - divpadsmit dveseles vienas sfēras iekšienē. Jūs griežaties pie sava "Es" septītajā dimensijā 
un lūdzat viņu KĻŪT JŪSU KOLEKTĪVĀS GAISMAS BŪTNES GARĪGAJAM CENTRAM. Uzruna rod atsauksmi. Jūs 
vērojiet kā sfēras centrā veidojas zelta piramīda. Piramīdai 12 skaldnes. Un jūs saņemat zināšanas, ka no šī brīža, caur 
šo zelta piramīdu jūs vienmēr varat saņemt sava Augstākā "Es" vadību no septītās dimensijas. Zelta piramīda līdzīga 
Lielajai Centrālai Saulei, jūsu gaišzilās sfēras iekšienē, viņa saista Dievišķā Vienotībā visas divpadsmit radniecīgās 
dvēseles. 

 
Zīmējums. 
Un, lūk, jūs - Kolektīvā Gaismas Būtne piektajā dimensijā. Jūs varat iziet ārpus gaišzilās sfēras un doties ceļojumā pa 
esamības plašumiem patstāvīgi. Bet jūs varat doties arī VISI KOPĀ, KĀ VIENS VESELUMS, tanī telpas-laika punktā, uz 
ko norāda jūsu septītās dimensijas Augstākie "Es". Jūs jūtat, ka jums nepieciešams izpildīt kaut kādu misiju. Jūs aicina to 
izdarīt. 
Jūs domās ievietojiet savu "Es" zelta piramīdas iekšienē, un tā jūs pārvieto vajadzīgajā telpas-laika punktā. Kas tā par 
telpu? Kas tas par laiku? Pēc vibrācjām jūs sajūtiet, ka šeit... maz mīlestības enerģijas, šeit praktiski trūkst gaismas. Un šī 
- ne tā pasaule, pie kuras jūs pieradāt. Jūs jūtat tās ierobežotību, noslēgtību... Šeit daudz agresijas, niknuma. Jūsu sfēa 
pārvietojas pa milzīgu zāli, jūs peldat pa viņu virzienā uz lielu ekrānu, pa kuru ņirb cilvēku figūras, noris kaut kādi 
notikumi. Ar seju uz ekrānu, muguru pret jums stāv kāda būtne. Jūs atceraties: tas - ne cilvēks. Taču tā - saprātīga būtne. 
Būtne, kura aizmirsa, kas tā ir mīlestība. Šī būtne jūt, ka jūs ieradāties. Tā apgriežas un skatās uz jums, taču... neredz. 
Jūsu vibrācijas tādas, ka četrdimensiju būtnei jūs saredzēt neiespējami. Jūs tagad - tagad piektās dimensijas augstākā 
līmeņa vibrācijās. Būtnes seja līdzīga cilvēciskai. Bet tikai līdzīga. Jūs saprotiet, ka tagad redzat vienu no noslēpumainā 
reptiloīdu civilizācijas pārstāvjiem. Jūsu mīlestības Enerģija - viņa sirdī! 
No būtnes jūsu uzmanība pārslēdzas uz ekrānu. Jūs uz tā redzat parastus cilvēkus, kuri strādā, atpūšas, pārvietojas uz 
planētas no vienas vietas uz citu vietu. Daudziem no viņiem uz galvas - smalkmateriāla konstrukcija, ķiveres veidā, par 
kuras eksistēšanu četrdiensiju cilvēkiem nav zināms. Caur tādu "ķiveri" uz daudziem cilvēkiem notiek telepātska 
iedarbība. Caur Augstāko "Es" jūs saņemat paziņojumu, ka tieši tagad Atturēšanas Spēki plāno veikt energoinformatīvo 
metienu, kas daudzkārtīgi pastiprinās baiļu vilni, saistītu ar Kolektīvās Gaismas Būtnes veidošanu. Čtrdiensionālā būtne, 
stāvoša jūsu priekšā, ir viens no jums pazīstamo Atturības Spēku līderiem... 
Un tad... jūs uzaiciniet līdzsadarbībai šīs Būtnes Augstāko "Es". Un redzat: tā blakus ar viņu un blakus jums. Un tā - arī 
Kolektīvā Gaismas Būtne, apvienota 12-mit dvēseļu vienotībā, Bet pēc tam jūs redzat vēl daudzas Gaismas Būtnes - 
visdažādākās. Tie - Gaismas Ģimenes pārstāvji. Viņi ierodas šurp - vēl un vēl... Un visi nes Mīlestības un Vienotības 
enerģiju. O! Apkārt kļūst tik daudz Mīlestības un vienošanās enerģiju, ka... sāk parādīties brīnumi. Apkārt Atturības Spēku 
vadītājam veidojas gaišzila sfēra! Un tur sāk ierasties citas dvēseles! Jūsu acu priekšā veidojas Kolektīvā Gaismas Būtne 
tanī civilizācijā, kuras pārstāvji līdz šim noliedza tādu Dievišķo Vienošanos. Un tanī pat momentā notikumi uz ekrāna 
pamirst. Kaut kas notiek! Gaismas Ģimene, Erceņģeļi, galaktiskais Laertu Dienests tagad veic kaut ko svarīgu. Jūs zinat, 
jūtat to! Svarīgi, ļoti svarīgi notikumi tagad izšķiras arī šeit, šinī telpā, kur jūs ieradāties un cilvēku pasaulē. Bet jūs - šo 
svarīgo notikumu dalībnieki. Jūs dāvājat pasaulēm - un reptiloīdu civilizācijas pasaulei un cilvēku pasaulei - MĪLESTĪBAS 
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ENERĢIJU, BALSTĪTU UZ DIEVIŠĶO VIENOTĪBU. VAKUUMS STARP PAGĀTNI UN NĀKOTNI PĀRVEIDOJAS 
VĒSTURES NOGRIEZNĪ, KUR CILVĒKI SAPROT DVĒSEĻU APVIENOŠANĀS SVARĪGUMU. Bailes par apvienošanās 
nepieciešamību pazūd.Cilvēki pieņem svarīgu Vienotības lēmumu. Viņiem taču tagad zināms, ka pat daži reptiloīdo 
civilizāciju pārstāvji kļūst Kolektīvas Gaismas Būtnes. 
Vibrācijas pieaug, notikumainība sasniedz savu maksimumu. Un kaut kādā momentā, jūs vienkārši jūtat, sajūtiet ar visu 
sirdi un apziņu, ka NEIESPĒJAMI SASNIEGT LAIMI UN HARMONIJU BEZ DIVPADSMIT DVĒSEĻU APVIENOŠANĀS 
NOTEIKTĀ EVOLUCIONĀRĀS ATTĪSTĪBAS ETAPĀ. Kā zemiešu ģimenē neiespējama sievietes laime bez vīrieša, bet 
vīrietim bez sievietes, tā arī nākotnē, neiespējama cilvēciska laime bez Kolektīvās Gaismas Būtnes veidošanas un 
Dievišķās Kopības/Vienības {Божественного Единства ?} pamata. Tur, kur nav viengabalainas eksistēšanas, tur 
neiespējams prieks, bet vēl mazāk - laime. Bet jūsu dvēselē prieks dzīvo... Un laimi jūs sajūtiet... Un ne tikai tādēļ, ka 
divpadsmit dvēseles vienībā jūsu gaišzilajā sfērā. Jūs saprotiet, sajūtiet, ka eksistē citi līmeņi, citas Dievišķās Vienotības 
formas. Un tādēļ prieks jūs pārpilda. Jūs tanī sākat dalīties ar visu jūs aptverošo pasauli. Ar visām dzīvības formām. 
Sajūtiet, cik tas patīkami un brīnišķīgi - dalīties prieka pārpilnībā un laimes bagātībā... 
Kāds jums čukst: "Bērni, dzīvojiet laimīgi un priecīgi". 
Jūs atskatāties: taču nevienu neredzat apkārt. Un saprotiet: ar jums runā Tas, Kurš vienmēr dzīvo jūsu sirdī: PATS 
DIEVS-RADĪTĀJS. 
JUMS CEĻAVĀRDUS ČUKST JŪSU PATIESIE TĒTIS UN MAMMA VIENOTĪBAS ESAMĪBĀ: 
"DZĪVOJIET PRIEKĀ UN LAIMĒ". 
Gaišzilā sfēra lēnām atgriežas jūsu pasaulē. Taču jūs napametat viņu. Jā, jūs varat viņu tagad atstāt un turpināt savu ceļu 
individuālās dvēseles lomā. Taču jūsu Kolektīvās Gaismas Būtnes Dievišķā Vienotība tagad ar jums un jūsos. 
Un tas patiesi tā. 
 
Jūsu KINS ELSINBURS, 
pazīstams jums agrāk ar citu vārdu. 
2015. g. 5.-7. oktobris. 
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