
 

1 
 

Žurnāla "MČ" 1(19) 2015. 

 

 

Debesu Gaismas Žurnāls: 
 

"MIROVOI ČENNELING: Duhovnije soobščeņija" 
 

("PASAUĻU KONTAKTI: Garīgie ziņojumi") 
 

Spēkavots Internetvietnē publicētie latviskojumi 

 

 



 

2 
 

 

 

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

"MIROVOI ČENNELING: Duhovnije soobščeņija" 

("PASAUĻU KONTAKTI: Garīgie ziņojumi") 

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 

Informācijas teksti nosūtīti Latvijas Radio viļņiem. 

 
Debesu Gaismas Žurnāla - "Mč" Nr 1(19) 2015 
Eslaumas latviskojumi, Jāņa Oppes tulkojumi: 
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 1(19) 2015.   
Žurnāla visi imformatīvie materiāli ir vienota gaismasenergopakete. 
Ieteicams lasīt tādā secībā kādā tie ievietoti Gaismas Ģimenes izdevumā. 
 
.!. UZMANĪBU "MIROVOI ČENNELING" TRĪS GADI…………………………………………………………...4 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/zurnals_mc_1_19_2015_latviskojumi/2015-09-27-1595 
1. GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS. DIEVIŠĶĀS EVOLŪCIJAS LABORATORIJA……………5 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskas_evolucijas_laboratorija/2015-03-08-1391 
2. LEMŪRIEŠU KRISTĀLS METATRONS. SESTĀS DIMENSIJAS NOSLĒPUMS, VAITOLTS 
DAUDZDIMENSIONĀLĀ PASAULĒ……………………………………………………………………………….7 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/sestas_dimensijas_noslepums/2015-03-23-1407 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/sestas_dimensijas_noslepums/2015-03-24-1408 
3. URUSVATI. ČINTAMANI - PASAULES DĀRGUMS………………………………………………………..16 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/cintamani_pasaules_dargums/2015-04-25-1440 
4. KRISTĀLS ORIONS. MELHISEDEKA ZVAIGZNE - VELTE MŪSDIENU CILVĒCEI…………………..19 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/melhisedeka_zvaigzne/2015-03-19-1403 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/melhisedeka_zvaigzne/2015-03-22-1406 
5. KRAJONS. TELPA PRIEKŠ ĪPAŠAS PASAULES………………………………………………………….25 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/telpa_prieks_ipasas_pasaules/2015-03-30-1414 
6. ERCEŅĢELIS RAFAELS. "NEREDZAMO IZDZIEDINĀŠANA". MEDITĀCIJA…………………………27 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/neredzamo_izdziedinasana/2015-0402-1417 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/neredzamo_izdziedinasana/2015-04-03-1418 
7. SANATS KUMARA. ATCERIES!........................................................................................................32 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/atceries/2015-04-18-1433 
8. SERGEJS KANAŠEVSKIS. AR DIEVU ČETRDESMIT DIENAS!......................................................34 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/ardievu_cetrdesmit_dienas/2015-03-15-1398 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/ardievu_cetrdesmit_dienas/2015-03-16-1399 
9. OĻEGS DĀLS. REABILITĀCIJAS CENTRS: JAUNĀS ĒRAS PĀRMAIŅAS……………………………40 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/reabilitacijas_centrs_jaunas_eras_parmainas/2015-03-12-1395 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/reabilitacijas_centrs_jaunas_eras_parmainas/2015-03-13-1396 
10. EL MORIJA. ATFIEŠANĀS PIE SLEPENĀS DOKTRINAS……………………………………………...46 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/atgriesanas_pie_slepenas_doktrinas/2015-05-04-1449 
11. NATĀLIJA KOTEĻŅIKOVA. SAULES VIENOTĪBA………………………………………………………56 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/saules_vienotiba/2015-04-19-1434 
12. VLADIMIRS KUKLINS. ENERĢIJU ATŠĶIRŠANA, JEB PAR AVOTU ATPAZĪŠANU.:……………..60 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/energiju_atskirsana_jeb_par_avotu_atpazisanu/2015-06-08-1485 
13. SVETLANA DRAČOVA. FOTONU ENERĢIJA KALPOŠANĀ CILVĒKIEM……………………………69 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/fotonu_energija_kalposana_cilvekam/2015-04-27-1442 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/fotonu_energija_kalposana_cilvekam/2015-05-01-1446 
14. TATJANA POTAPOVA. "KURSK" ATBILD UZ JAUTĀJUMIEM………………………………………...79 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/kursk_atbild_uz_jautajumiem/2015-04-10-1425 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/kursk_atbild_uz_jautajumiem/2015-04-12-1427 
15. LILIJA TIMOFEJEVA. KURAM PAKĻAUJAS TELPA UN LAIKS. UN INTERVIJA AR TO, KURŠ BIJA 
HARIJS GUDINI……………………………………………………………………………………………………90 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/kuram_paklaujas_telpa_un_laiks/2015-03-29-1413 
.!. UZMANĪBU: speciāls Žurnāla izlaidums!.............................................................................................94 
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428 

 

 

 

 

http://spekavots.ucoz.ru/news/zurnals_mc_1_19_2015_latviskojumi/2015-09-27-1595
http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskas_evolucijas_laboratorija/2015-03-08-1391
http://spekavots.ucoz.ru/news/sestas_dimensijas_noslepums/2015-03-23-1407
http://spekavots.ucoz.ru/news/sestas_dimensijas_noslepums/2015-03-24-1408
http://spekavots.ucoz.ru/news/cintamani_pasaules_dargums/2015-04-25-1440
http://spekavots.ucoz.ru/news/melhisedeka_zvaigzne/2015-03-19-1403
http://spekavots.ucoz.ru/news/melhisedeka_zvaigzne/2015-03-22-1406
http://spekavots.ucoz.ru/news/telpa_prieks_ipasas_pasaules/2015-03-30-1414
http://spekavots.ucoz.ru/news/neredzamo_izdziedinasana/2015-0402-1417
http://spekavots.ucoz.ru/news/neredzamo_izdziedinasana/2015-04-03-1418
http://spekavots.ucoz.ru/news/atceries/2015-04-18-1433
http://spekavots.ucoz.ru/news/ardievu_cetrdesmit_dienas/2015-03-15-1398
http://spekavots.ucoz.ru/news/ardievu_cetrdesmit_dienas/2015-03-16-1399
http://spekavots.ucoz.ru/news/reabilitacijas_centrs_jaunas_eras_parmainas/2015-03-12-1395
http://spekavots.ucoz.ru/news/reabilitacijas_centrs_jaunas_eras_parmainas/2015-03-13-1396
http://spekavots.ucoz.ru/news/atgriesanas_pie_slepenas_doktrinas/2015-05-04-1449
http://spekavots.ucoz.ru/news/saules_vienotiba/2015-04-19-1434
http://spekavots.ucoz.ru/news/energiju_atskirsana_jeb_par_avotu_atpazisanu/2015-06-08-1485
http://spekavots.ucoz.ru/news/fotonu_energija_kalposana_cilvekam/2015-04-27-1442
http://spekavots.ucoz.ru/news/fotonu_energija_kalposana_cilvekam/2015-05-01-1446
http://spekavots.ucoz.ru/news/kursk_atbild_uz_jautajumiem/2015-04-10-1425
http://spekavots.ucoz.ru/news/kursk_atbild_uz_jautajumiem/2015-04-12-1427
http://spekavots.ucoz.ru/news/kuram_paklaujas_telpa_un_laiks/2015-03-29-1413
http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428


 

4 
 

.!. UZMANĪBU "MIROVOI ČENNELING" TRĪS GADI. 
 

Valdnieks MAITREIJA MORIJA 

2015. gada 16. janvārī 

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma. 

 

Dārgie lasītāji! 

2015. gada 16. janvārī "MČ" izpildījās trīs gadi. Dzīves laiks pagaidām neliels. Tomēr izdarīts ne maz. 

Mūsu ar jums Žurnāls dzima 2012.- 2013. gada Otrās Harmoniskās Konverģences priekšvakarā. Liekas, 

ka tas notika tikai vakar. Taču no Otrās Konverģences mūs atdala vesela virkne svarīgu vēsturisku 

notikumu, kuri kļuva par Jaunās Ēras vēstnešiem Zemes vēsturē. Gaismas Ģimenes Žurnāla lasītāji 

kļuva ne vienkārši vēsturisko notikumu liecinieki. Jūs - aktīvi dalībnieki. Un savu vērienīgo lomu varēsiet 

pilnībā novērtēt tikai tad, kad atgriezīsieties pie mums, aiz "Aizsega", kas uz to laiku kļūs vēl mazāk 

blīvs... 

Žurnāls jums palīdz garīgās attīstības ceļā. "Mirovoi Čenneling" mums palīdz īstenot kopīgus ar jums, 

iemiesotiem Gaismas Darbiniekiem, planetāros gaismas darbus. Un to svarīgumu neiespējami pārvērtēt 

priekš mūsdienīgās evolucionārās attīstības etapa. 

Atceraties... Galaktiskās Gaišzilās Rozes atnākšana, trīspolārā magnētisma Radīšana, Zemes 

magnētiskās Sirds... Maitreijas Kristāla Atgriezšanās, Zemes cilvēces Kolektīvās Gaismas Būtnes 

Radīšana... Šie un citi planetārie gaismas darbi, kuros jūs ņēmāt dalību, zelta... {скрижалями ?} saglabāti 

Lielajā Aikaši (Akaši) Hroniku Grāmatā. 

Tagad ļoti svarīgi saskaņot savu personīgo Garīgo attīstību ar planetāro gaismas darbu. Dotajā evolūcijas 

attīstības etapā viens bez otra nav iedomājami. Un "MČ" jums sniedz unikālu iespēju: īstenot 

vismūsdienīgākās gaismas prakses priekš personīgās izaugsmes un piedalīties svarīgos planetāros 

darbos. Tas palīdz izpildīt jūsu misiju, ar kādu jūs atnācāt kā Gaismas Būtnes uz Zemi. Visi kopā jūs 

izpildat kolektīvo Gaismas misiju, kas svarīga kā priekš cilvēces, tā arī priekš visām planetārām dzīvības 

formām. 

Daudzi no jums, Žurnāla lasītājiem, Gaismas Darbiniekiem, atrodaties tajā dzīves vecumā, kad pieņemts 

apkopot dzīves gājuma rezultātus. Neskatoties uz to, mēs apstiprinām: viss tikai sākas. Jūs tikai Ceļa 

sākumā. Tādēļ ka jaunais Evolūcijas Ceļš tikko kā atvērās: gan priekš cilvēkiem, gan priekš planētas un 

priekš visa mūsu Visuma. Mēs ieejam Jaunā Dzīvē, kad dzimst Jaunas Pasaules un Jaunas Dzīvības 

Formas. Mēs tagad nosakām Nākotni daudzus eonus uz priekšu. Šajā svarīgajā laikā mēs dzīvojam un 

radam kopā, plecu pie pleca, neskatoties uz to, ka mūs atdala Dimensiju Aizsegs. Taču tur jau tā lieta, ka 

mūsu ar jums līdzjaunrade ved uz visu atdalīšanu nomaiņu. Tas - Ceļš uz Dievišķo Vienotību. 

Gaismas Ģimenes vārdā apsveicu lasītājus, redakciju Žurnāla dzimšanas dienā. 

PALDIES PAR MŪSU VIENOTĪBU! 

 

Gaismas Ģimenes uzdevumā - Valdnieks Maitreija Morija 

16.01.2015.g. 
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1. GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS. DIEVIŠĶĀS EVOLŪCIJAS 

LABORATORIJA.:  

 

Galaktiskais Kristus-Melhisedeks 

caur Sergeju Kanaševski 

2015. gada 13. janvārī 

 

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 08.03.2015.  

Turpinājums. Iesākums Nr 6/18, latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskas_evolucijas_laboratorija/2015-

01-25-1344 

 

Sveicināti, Bērni mani mīļotie - Zemes Bērni, Galaktikas Bērni! 

Ar jums - Galaktiskais Kristus-Melhisedeks. Mēs turpinām mūsu sazināšanos un mūsu līdzjaunradi. 

Es jums pastāstīju par pašaugšupcelšanos un apsolīju, ka mēs veiksim unikālu ceļojumu no Lielās Centrālās Saules. Taču, 

pirms sāksim mūsu ceļojumu, gribu jūs iepazīstināt ar mūsu Visuma kopējo iekārtojumu. Viņu var pielīdzināt 

daudzdimensionālam toram. Ar ko atšķiras daudzdimensionāls tors no parastā? Parasts tors līdzīgs gredzenam, ko cilvēki 

uzvelk uz sava pirksta. Gredzena iekšiene priekš jums - tukšums, tam jūs nepiešķirat nekādu nozīmi. Daudzdimensionālam 

toram nav iekšienē tukšuma. Viņa iekšienē uzturas dadz smalkāka materiāla telpa, telpa ar daudz augstākām vibrācijām. Un 

tā, tiešām, daudz reālāka kā blīvais gredzens. Bet daudzdimensionālā tora pašā centrā eksistē īpašs energoinformācijas 

avots. 

Ja runājam par mūsu Visuma toru, tad to var nosaukt par Visuma Daudzdimensionālo Toru - ar lielo burtu. Jo tā - visuma 

grandioza struktūra, kas organizē visu mūsu visuma dzīvi. Tā eksistē kā makrokosmosā, tā mikrokosmosā. Piedāvāju 

Visuma Daudzdimensionālā Tora Gredzenu nosaukt TORA ĀRĒJAIS APVALKS. Tas, kas iekšpusē - apzīmēsim TORA 

IEKŠĒJĀ TELPA. Tādā gadījumā Daudzdimensionālā Tora centrs būs izteikts viņa energoinformācijas avots, kuru var 

nosaukt VISUMA LIELĀ CENTRĀLĀ SAULE. 

Daudzdimensionālā Tora centrs ir Lielās Centrālās Saules viduspunkts un tā ir SEVIŠĶA, Visuma 13-ā dimensija. Jūs šo 

telpu apzīmējāt kā PIRMO GARĪGO CENTRU. 

Tora telpas iekšienē ir viduspunkts Visuma piecām iekšējām dimensijām: 12-ās, 11-ās, 10-ās, 9-ās, 8-ās. Un šī telpa 

apzīmēta kā OTRS GARĪGAIS CENTRS.Tora ārējais apvalks - tā telpa, kas satur visas pārējās Visuma ārējās dimensijas 

(7-1). Šo telpu jūs apzīmējāt kā TREŠO GARĪGO CENTRU. 

Tad nu tagad izmantosim daudzdimensionālo toru ne kā visuma struktūru, bet kā kādu fraktālu, kas eksistē jūsu Ķermeņu 

Daudzdimensionālā Kompleksā. Tāda tora iekšienē vienmēr dzīvo ANTAHARA - Visuma Centrālās Saules fraktāls, kas jūs 

saista ar Visuma Centrālo Sauli. Un tātad, iedomājaties daudzdimensionālo toru, kura iekšienē mini-saule. Tas - kāds 

augstfrekvenču energoinformatīvs centrs, kas iesākumā apkārt formē tora iekšējo telpu, bet pēc tam - ārējo apvalku. 

Attēlosim mūsu daudzdimensionālo toru shematiski. Centrs, Antahara - tā balta telpa (balts aplis). Tora iekšējo telpu 

iezīmēsim zeltītā krāsā. Bet ārējo apvalku - gaišzilā krāsā (Zīm. 1)/ 

 
1. ZĪM. DAUDZDIMENSIONĀLĀ TORA SHĒMA. 

Bet tagad - uzmanību, mani Bērni! Sākas mūsu ceļojums... 

Domās ievietojiet savu fizisko ķermeni gaišzilajā sfērā. Bet tagad - sāciet viņu ... NEITRALIZĒT, izšķīdināt šajā gaišzilajā 

sfērā. Stādaties priekšā, mani dārgie, ka jums NAV FIZISKĀ ĶERMEŅA. Iztēlojieties, ka jūs - tā tikai gaišzila gaisma, 

gaišzilā sfērā. Lai jums būtu to vieglāk izdarīt, saprotiet, ka gaišzilā gaisma apkārt - tās molekulas un atomi no kā jūs 

sastāvat. Tie var pieņemt kā cilvēka ķermeņa formu, tā arī - jebkuru formu. Tanī skaitā arī gaišzilās sfēras formu. Un, tātad, 

jūsu fiziskais ķermenis neeksistē, tas kļuva molekulas un atomi, tas pārveidojās gaišzilā gaismā un pieņēma gaišzilas sfēras 

formu... Jūsu ķermeņa tagad nav, bet palika jūsu domas un jūtas. Nu, protams! Jūs taču tagad turpiniet domāt un sajust... 

http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskas_evolucijas_laboratorija/2015-01-25-1344
http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskas_evolucijas_laboratorija/2015-01-25-1344
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Tās jūsu domas, jūtas izpaužas caur jūsu četrdimensionālo divvienību astrālo-mentālo ķermeni, kurš eksistē jūsu Ķermeņu 

Daudzdimensionālajā Kompleksā. Tagad es jums piedāvāju ŠĶIRTIES no jūsu domām, jūtām, neitralizēt jūsu astrāli-

mentālo ķermeni, kuru var iedomāties kā divus zeltītus pusmēnešus, eksistējošus gaišzilās sfēras iekšienē (Zīm.2). 

 
2. Zīm. SHĒMA PRIEKŠ ASTRĀLI-MENTĀLĀS DIVVIENĪBAS APZĪMĒŠANAS. 

Un, tātad, pusmēneši pakāpeniski neitralizējas un sfēra piepildās ar zeltītu gaismu. Šī procesa rezultātā jūs šķiraties no 

savām domām un jūtām. Tagad jums astrāli-mentālā ķermeņa trūkst, jums nav domu un jūtu... 

 

Mani Bērni! Jums tagad nav fiziskā ķemeņa, jums nav domu un jūtu... Bet jūs turpiniet eksistēt? Kas tad no jums atlika? Jūs 

tagad zinat par Ķermeņu Daudzdimensionālā Kompleksa eksistēšanu un varat man atbildēt: pēc fiziskā un astrāli-mentālā 

ķermeņu izzušanas jums vēl paliek dažādi Ķermeņu Daudzdimensionālā Kompleksa ķermeņi. Un tā taisnība. Tādēļ es jums 

tagad piedāvāju šķirties no VISA DAUDZDIMENSIONĀLĀ ĶERMEŅU KOMPLEKSA. Es tagad aicinu jūs izteikt tīru 

NODOMU NEITRALIZĒT VISU JŪSU DAUDZDIMENSIONĀLO ĶERMEŅU KOMPLEKSU. Es piedāvāju visus jūsu 

četrdimensionālos ķermeņus ievietot ārējā gaišzilajā daudzdimesionālā tora apvalkā. Bet visus pārējos Daudzdimensionālā 

Ķermeņu Kompleksa ķermeņus ievietosim iekšējā, zeltītajā tora telpā. Tagad jūs, izpildot šo meditatīvo vingrinājumu, varat 

sajust vieglumu, bet kāds arī uzplivināsies augšup. Neraizējaties! Jūs neatstāsiet savu pasauli. Tādēļ, ka es, Galaktiskais 

Kristus-Melhisedeks, turu jūs savās plaukstās. Jūs tagad - manā Sakrālajā Sirdī, un jums nav ko baidīties. 

 

Un, tātad, jums, mani Bērni, tagad NAV DAUDZDIMENSIONĀLĀ ĶERMEŅU KOMPLEKSA. Kas jums atlika? Jūs varat 

atbildēt: "Atlika Dvēsele, Monāde". Jā, tas tā... tā pareiza atbilde. Bet tagad nākošais, ļoti svarīgs jautājums: "Vai jūs varat 

eksistēt bez Dvēseles, bez Monādes, bez vismazākās Garīgās daļas". Un uz šo jautājumu es jums atbildēšu: "Jā, varat". Ja 

jūs atstāsiet savu Dvēseli, savu Monādi, ievietojot viņas daudzdimensionālā tora centrā, tad, vienalga, nepārstāsiet eksistēt . 

Es tagad neprasu jūs šķirties no savas Dvēseles, es jūs aicinu stādīties priekšā, ka JŪS VARAT DZĪVOT, EKSISTĒT PAT 

BEZ DVĒSELES, BEZ MONĀDES. 

"Un, kā gan kaut kas tāds iespējams?! - iesauksieties jūs. - Bez Dvēseles mēs varam pārvērsties kaut kādos robotos, vai 

vispār par NEKO!". 

Jā, jūs varētu bez Dvēseles kļūt roboti vai pārstāt eksistēt, ja tikai... nebūtu tie, kas jūs esat. Bet jūs esat Dieva-RADĪTĀJA 

Bērni un jūs paši ESAT DIEVS-RADĪTĀJS. Tieši tādēļ pašā daudzdimensionālā tora centrā eksistē vēl centrs, kuru mēs 

shēmā pat neattēlojām. Viņš nav redzams, taču viņš eksistē reālāk par visām realitātēm. Jebkura daudzdimensionālā tora 

pašā centrā dzīvo Dieva-Radītāja Sakrālā Enerģija. Un šī enerģija ir DIEVIŠĶĀ, BEZNOSACĪJUMU MĪLESTĪBA. Jā, jā, 

Mani Bērni! Jūs nemirstīgi ne tādēļ, ka jums ir Dvēsele un Monāde. Jūs nemirstīgi tādēļ, ka Dvēseli un Monādi nemirstīgu 

dara Dieva-Radītāja Mīlestība, kas ir IESĀKUMU MŪŽĪBA ŠIM UN VISIEM CITIEM VISUMIEM. 

Lūk, kādēļ es jums tagad piedāvāju doties baltās telpas Sakrālajā, neredzamajā centrā, šķīrušamies no saviem visiem 

ķermeņiem, domām un jūtām šeit kļūt DIEVA-RADĪTĀJA IESĀKUMU MĪLESTĪBAI, BEZ DIEVA-RADĪTĀJA IESĀKUMU 

MĪLESTĪBAS NAV IESPĒJAMS NEKAS. MĪLESTĪBA - TĀ VISPIRMS VĒLĒŠANĀS DOT DZĪVĪBU VISAM ESOŠAJAM. 

Mīlestība - tā pati dzīvība, eksistējoša pamatu pamatā, Dieva-Radītāja centrālā enerģija, Lielās Centrālās Saules enerģijas. 

Un, lūk, jūs - daudzdimensionālā tora baltās aploces Sakrālajā, neredzamajā centrā. Jūs paši - sakrālā baltā gaisma 

Centrālās Saules Baltajā Gaismā. 

Atstājiet visas savas bailes, visas savas šaubas, visas savas domas. Un pat visas savas vēlēšanās. Visu, izņemot vienu. 

Atstājiet šeit, Centrālās Saules iekšienē, tikai vienu vēlēšanos. VĒLĒŠANOS RADĪT DZĪVĪBU AR MĪLESTĪBAS ENERĢIJU. 

Tieši no tā no vēlēšanās radīt dzīvību ar Mīlestības enerģiju, vienmēr sākas katra jauna Visuma radīšana. Un kad šī 

vēlēšanās kļūst vienīgā, tad Gaismas Būtne kļūst Dievs-Radītājs. Kad jūs Centrālās Saules iekšienē, jūs varat kļūt Divs-

Radītājs tikai tad, kad izpaudīsiet/izteiksiet VĒLĒŠANOS RADĪT JAUNU DZĪVĪBU AR MĪLESTĪBAS ENERĢIJU. 

Mani Bērni! Jūs gatavi tagad izteikt tādu vēlēšanos?! Tad VĒLATIES RADĪT JAUNU DZĪVĪBU AR MĪLESTĪBAS ENERĢIJU! 

Nevilcinaties! Jo, kaut arī jūs pašlaik iemiesoti jūsu pasaulē, jūs turpinat palikt Lielās Centrālās Saules iekšienē. Un tikl īdz 

jūs to atceraties, iedomāsieties par to, jūs varat kļūt Dievs-Radītājs savas Saules Varenības iekšienē. Taču priekš tā jūsu 

vienīgai vēlmei jākļūst VĒLMEI RADĪT JAUNU DZĪVĪBU UZ MĪLESTĪBAS PAMATA. Pie tam, Dievs-Radītājs saprot, ka viņš 

rada ne savu dzīvību, bet VISA VISUMA DZĪVĪBU. Nebaidaties atbildības par VISUMA DZĪVĪBU. Atrodoties Lielās 
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Centrālās Saules centrā, esošiem Lielās Centrālās Saules Eņģeļiem, jūs vienmēr nesāt un nesat atbildību par Visuma visu 

dzīvības formu dzīvību, par visuma dzīvību visu pilnību. MĪLESTĪBA UZ VISU VISUMA DZĪVĪBU IR JŪSU VIENOTĪBAS AR 

DIEVU-RADĪTĀJU NOTEIKUMS. UN TAS - NOTEIKUMS JŪSU DZIMŠANAI KĀ JAUNA DIEVA-RADĪTĀJA, KURŠ 

GATAVS RADĪT JAUNUS VUSUMUS, JAUNAS DZĪVĪBAS FORMAS. Un tieši šis process tagad sākas tajā planētas Zeme 

pasaulē, kurā jūs ne vienkārši piedzimāt kā cilvēki, bet pamostaties kā Gaismas Būtnes un sākat dzimt kā īsteni Dievi-

Radītāji. 

Tagad, katrs no jums, kurš atrodas manā Sakrālā Sirdī un vienlaicīgi Lielās Centrālās Saules sfērā, saņem DIEVA-

RADĪTĀJA IESĀKUMU MĪLESTĪBAS enerģiju! Izsakiet tīru nodomu šīs Dievišķās Enerģijas saņemšanai un sajūtiet, kā jūs 

TAGAD SĀKAT IEMANTOT JAUNU MONĀDI. Dievišķo Balto Telpu, kuras iekšienē jūs atrodaties, piepilda DIEVA-

RADĪTĀJA MĪLESTĪBAS ENERĢIJA. JŪS TAGAD - DIEVS-RADĪTĀJS un PATI MĪLESTĪBA. 

 

JŪS - DIEVS-RADĪTĀJS UN PATI MĪLESTĪBA. 

JŪS IZSTAROJIET VĒLĒŠANOS RADĪT JAUNU DZĪVĪBU, JAUNU, VISUMU. 

JŪS ATBILDAT PAR DZĪVĪBU ŠAJĀ VISUMĀ UN VISOS VISUMOS, KURUS RADĪSIET. 

 

Nē, nē, tās - ne ambīcijas... tā ne vēlēšanās būt labākam vai varenākam par citiem. Dievs-Radītājs - un, tātad, jūs arī paši 

zinat, jūtiet, ka viss jums apkārt - tie esat jūs. JŪS - TAS VISS ESOŠAIS. UN VISS ESOŠAIS IZIET NO IEKŠĒJĀS DIEVA-

RADĪTĀJA MĪLESTĪBAS SAKRĀLĀS ENERĢIJAS. VISS... Priekš jums tagad nav laba vai slikta, labuma vai ļaunuma. 

Tādēļ, ka šīs izpratnes dzimst blīvajās pasaulēs, tur, ārējā daudzdimensionālā tora apvalkā. Bet jūs tagad - viņa Sakrālajā 

Centrā, kur ir tikai Mīlestības Enerģija. Un viņa, agrāk vai vēlāk, atnāks arī daudzdimensionālā tora ārējā apvalkā - tur, kur 

nav Mīlestības, kur, pagaidām, maz Mīlestības... Tad sūtiet šo Mīlestību ārpusē un... vienlaicīgi izsakiet vēlēšanos iemantot 

JAUNU DAUDZDIMENSIONĀLO ĶERMEŅU KOMPLEKSU, kur katra ķermeņa pamats ir Dieva-Radītāja Mīlestība, Visuma 

Centrālās Saules Enerģija. 

Bērni mani! Jūs domājat, ka šī - vienkārši kārtējā meditācija? Nē, Gaismas Būtnes! Šī - svēta ceremonija, veltīta jūsu 

evolūcijas viena cikla noslēgumam un jauna cikla sākumam. Jūs noslēdzāt savas esamības ar tiem daudzdimensionāliem 

ķermeņiem, kuru iekšienē nebija Dieva-Radītāja Enerģijas, Lielās Centrālās Saules Mīlestības Enerģijas. Daudzos jūsu 

ķermeņos nebija sakrālo elementu, kas tagad vienkārši nepieciešami jūsu tālākai evolūcijai. Šīs jūsu sakrālās daļas, fraktāli 

nevarēja ceļot kopā ar jums blīvajās pasaulēs, blīvajos matērijas slāņos. Viņi dzīvoja Lielās Centrālās Saules sfērā un 

gaidīja, kad jūs viņus aicināsiet. Bet aicināt viņus varēja tikai tad, kad jūsos pašos sākas Dieva-Radītāja dzimšana UZ 

LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES MĪLESTĪBAS PAMATA 

 

Laiks pienāca, mani Bērni! 

Tagad jūs, tikko kā, kopā ar mani, AKTUALIZĒJĀT savu saikni ar svarīgu Lielās Centrālās Saules sfēru. Sākās jūsu 

evolūcija jaunā etapā - priekš jūsu Ķermeņu Daudzdimensionālā Kompleksa. Tādēļ, ka Iesākumu Mīlestības enerģijas, 

tagad dzemdē/рождает šajos ķermeņos to, kas ļaus jums radīt - kā pats DIEVS-RADĪTĀJS! 

IZPAUDIET TĪRU NODOMU JAUNA ĶERMEŅU DAUDZDIMENSIONĀLĀ KOMPLEKSA RADĪŠANAI, KURŠ CIEŠI 

SAISTĪTS AR LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES ENERĢIJU. UN JAUNIE ĶERMEŅI PRIEKŠ JUMS SĀK RADĪTIES TIEŠI 

TAGAD. JŪS TIEŠI TAGAD IEMANTOJIET JAUNUS FIZISKUS, SMALKMATERIĀLUS, GAISMAS, UGUNĪGOS, 

PLAZMOTOS UN CITUS ĶERMEŅUS, KURU NOSAUKUMI JUMS PAGAIDĀM NEZINĀMI. 

 

Taču tagad tie ir jaunā evolūcijas etapa ķermeņi. Jūs varat pilnveidot, attīstīt viņus. Jūs varat uzlabot katru no ķermeņiem.  

Taču no šī brīža jūs zinat: šie daudzdimensionālie ķermeņi izpausti priekš jums, viņi reāli eksistē. Un jūsu uzdevums - ar 

viņu palīdzību radīt Jaunu Dzīvību/Dzīvi - jau ne kā cilvēki, ne vienkārši kā Gaismas Būtnes, bet kā Dievi-Radītāji, apveltīti 

jaunām evolucionārām iespējām. 

 

Mēs kopā ar jums īstenojam Visuma Dievišķo evolūciju. 

Un tas patiesi tā. 

 

Galaktiskais Kristus-Melhisedeks, apgarojošs galaktisko Piena Ceļu 

13.01.2015.g. 

TURPINĀJUMS - NĀKOŠAJĀ NUMURĀ... 

 

2. LEMŪRIEŠU KRISTĀLS METATRONS. SESTĀS DIMENSIJAS 

NOSLĒPUMS, VAI TILTS DAUDZDIMENSIONĀLĀ PASAULĒ. 
 

Lemūriešu Kristāls MONOTRONS 

caur Sergeju Kanaševski 

------------------------------------ 

Projekts "Augšupcelšana" Lemūriešu Kristālu aktivācija 
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2014. gada decembrī sākās otrs etaps desmit Lemūriešu Kristālu aktivācijā. Uz sakariem iznāca Kristāli 

Monotrons (Nr 15, planētas rietumu puslode) un Orions (Nr 22, planētas Austrumu puslode) nododoši 

svarīgu informāciju par Zemi un cilvēci. Šī informācija svarīga priekš katra Gaismas Darbinieka, kurš 

atbalsta Augšupcelšanas procesu, kurš vēlas radīt jaunu Pasauli un savu Dievišķo "Es". 

Piedāvājam Žurnāla lasītājiem režīmā "šeit un tagad" pievienoties gaismas darbībai, kuru jau īstenoja 

Projekta "AUGŠUPCELŠANA" dalībnieki. 

------------------------------------- 

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščenija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 

17.03.2015. 

 

Mieru jums Saules un Zemes bērni! Sveicināti, mani dārgie zemes saulainie Eņģeļi. Jūsu sirdīs - 

Monotrons Galaktiskā Kristāliskā Gaismas Būtne, nesoša enerģijas priekš Jaunu Portālu 

radīšanas starp dimensijām. Ar jums - tas, kurš kristāliskiem pavedieniem saista jūs ar zvaigzni-

planētu Trons - mūsu galaktikas Kristusapziņas Centru. 

Mēs ar jums kopā sen, mani dārgie kolēģi, kaut arī Dualitāte uz jūsu atmiņu uzlika aizmirstības plīvuru un 

jūs ilgi gājāt pa zemes ceļu bez mūsu kopējās atmiņas. Jā, mums kopēja atmiņa. Un tā - 

daudzdimensionālu Gaismas Būtņu atmiņa, kuri agrāk nezināja, kas tā ir dimensija, daloša pasaules un 

Dzīvības formas. Mūsu Vienotība - tā pirmsākumu Lielās Centrālās Saules Visuma Eņģeļu Vienotība, 

dzīvojošu Vienā Radīšanas Punktā, kas ir Bezgalīga Esamība. Un tā - atmiņa to, kuri Sākumu Sākumā 

izvēlējās: iet iemīdītu ceļu vai meklēt jaunus ceļus. Mēs izdarījām sevišķu izvēli, izvēlējāmies jaunu ceļu. 

Kopš tā laika, ejam plecu pie pleca, tad šķiroties uz ilgu laiku, tad tiekoties un turpinot iet kopā. Mūsu ceļš 

- ceļš Mājup caur Ārējām Pasaulēm, caur matērijas blīvumu. Ceļš caur šķēršļiem, kas bija radīti priekš tā, 

lai mēs varētu radīt agrāk neviena neradīto. Bet mēs radām Jaunu Visumu, kur dimensijas neizdala 

pasaules, bet apvieno viņas. Viss, kas šajā Visumā Gaismas Būtnes izdala, jaunajā Visumā viņas 

apvieno - jaunā evolucionārā līmenī. Un tas patiesi tā, mani dārgie draugi. Patiesi tā... Ievērojama daļa 

manas Ra - struktūras, Saules Struktūras iesākumu, ir forma, saistīta ar Mēbiusa lentām, jums asociējas 

ar skaitli "8", vai ar bezgalības zīmi, horizontālu astotnieku. Jūs vēl bērnībā radījāt Mēbiusa lentu, kad 

sevišķā veidā savstarpēji savienojāt papīra lapas nogriezni. Un jūs sapratāt, ka lentas galvenais 

noslēpums - tur, kur nogriežņa viens gals savienojas ar otru. Bet galvenais efekts - ka, sākot ceļojumu pa 

ārējo lentas virsmu, galarezultātā jūs varat pāriet uz iekšējo virsmu. Un otrādi. Pēc būtības - Mēbiusa 

lenta - vienkāršota shēma pārejai no ārējā uz iekšējo, bet no iekšējā - uz ārējo. Jēbkura augstākā 

dimensija, attiecībā pret zemāko, ir iekšējā dimensija. Un otrādi. Priekš jums, ceturtās dimensijas 

iemītniekiem, piektā dimensija - iekšējā, bet trešā dimensija - ārējā. Pie pārejas uz piekto dimensiju, jūs 

īstenojat pāreju uz Mēbiusa lentas iekšējo pusi, pie pārejas uz trešo dimensiju - uz ārējo. Pie tam, pēc 

Pārejas piektajā dimensijā, jūs nokļuvāt Mēbiusa lentas piecdimensiju struktūrā, bet pēc pārejas trešajā 

dimensijā - trīsdimensiju lentas struktūrā. Pēdējo jums nav grūti stādīties priekšā, par cik tā lenta, kurai ir 

garums, platums un eksistē laikā. Bet, lūk, piecdimensiju Mēbiusa lenta, iemanto papildus, piekto mēru. 

Bez tā ka viņai ir garums, platums un augstums, eksistē laikā, šī Mēbiusa lenta eksistē vēl arī 

piecdimensiju ēterā, esošam mērs, kuru grūti jūsu četrdimensiju saprātam uztvert. Jā, jums grūti stādīties 

priekšā piecdimensiju, bet vēl sarežģītāk - sešdimensiju. Bet arī sešdimensijā eksistē struktūra, kas jūsu 

pasaulē zināma, kā Mēbiusa lenta. Sešdimensiju Mēbiusa lentai, esošai garums, platums, augstums, 

eksistējošai laikā un piektās dimensijas ēterā, eksistē vēl arī mentalitātes sešdimensiju slāņa - kā sestās 

dimensijas īpaša slāņa veidā. 

Jums, mani dārgie, jau ne mazums stāstīts par piektās dimensijas pasaulēm. Jūs saņēmāt priekšstatu 

par dzīvi trešajā dimensijā. Nereti ar jums sakaros iziet Gaismas Būtnes no septītās dimensijas. Bet, lūk, 

par sesto dimensiju jums paziņots ļoti maz. Vēl vairāk, jums ļoti ierobežoti kontakti ar sestās dimensijas 

pārstāvjiem. Protams, jums interesanti uzzināt, kāpēc tā notiek. Visa lieta tā, ka jūsu tepas-laika 

kontinuuma sestā dimensija neparasta. Var teikt, viņai no jums pagaidām ir noslēpums (MONOTRONA 

SMAIDA ENERĢIJA). Un šo noslēpumu šodien mēs atklāsim - kopīgi ar jums. 

Varētu domāt, jo augstāka dimensija, jo tur evolucionāri vairāk attīstītas dzīvības formas. Jūs zinat, ka 

evolucionārā attīstībā apsteidzat trešās dimensijas iemītniekus. Bet piektā dimensija priekš jums - tās 

augstākās pasaules, kur dzīvo augsti attīstītas Gaismas Būtnes. Un, lūk, tagad es jums pastāsīšu kaut ko 

pretrunīgu jūsu loģikai: sestajā dimensijā dzīvo Būtnes, kuras daudzējādi mazāk attīstītas kā piektās 

dimensijas pasauļu iemītnieki, kā jūs - mūsdienīgie Gaismas Darbinieki, dzīvojoši jūsu ceturtās 
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dimensijas pasaulē. Tanī pat laikā, jāsaprot, kad es tagad runāju par evolucionāro attīstību, tad ar to 

domāju tieši Garīgo Attīstību, kas balstīta uz Beznosacījumu Mīlestību. Par piemēru tam var kalpot 

SAPRĀTA ATTĪSTĪBA, INTEKELTS - kā spēja domāt savas dimensijas likumu rāmjos un izmantot šīs 

spējas dzīvesdarbības nodrošināšanai. Tādēļ sestajā dimensijā var mitināties Gaismas Būtnes, kuras 

iemācījās ļoti labi domāt un attīstīja savu intelektu tik augstu kā tikai varēja. Un šajā sakarībā viņi apsteidz 

ceturtās dimensijas būtnes un dažas (ne visas!) piektās dimensijas pasaules. Bet pie tā, šo būtņu Garīgā 

attīstība atpaliek no Mūsdienīgu Gaismas Darbinieku attīstības un pat jūsu pasaules vairākums cilvēku, 

kuri tic Dievam un savu dzīvi pamato uz mīlestības un līdzcietības ideju. 

Jūsu talpas-laika kontinuuma sestā dimensija - tā īpaša dimensija, kur pirmajā plānā iziet sestais mērs 

DOMINĒJOŠAIS MENTĀLAIS MĒRS, kas ir GAISMAS BŪTŅU APZIŅAS turpinājums, ATDALĪTU NO 

KOSMISKĀS APZIŅAS un stādošu par visu augstāk SAPRĀTA, INTELEKTA attīstību. 

Mani dārgie draugi! Saprāta un intelekta attīstība, kā spēja nodrošināt savu dzīvesdarbību vienas vai 

otras pasaules, dimensijas rāmjos ir svarīgs uzdevums priekš Gaismas Būtnēm, apdzīvojošām vienu vai 

otru visumu. Uzdevums svarīgs, taču ne vienīgais, un jo vairāk - ne pats galvenais. Tādēļ, ka pats 

svarīgākais uzdevums - tas visu pasauļu un dimensiju APGAROŠANA un viņu nodrošināšana ar 

dzīvesdrabību uz Kosmiskās Apziņas pamata. Bet saprāts un intelekts ir tikai šīs Apziņas daļa un forma, 

viens no viņas attīstīšanās veidiem. 

Jūsu TLK sestajā diensijā dzīvo daudz civilizāciju, kuras sasniedza augstu saprāta attīstības līmeni. Tam 

kalpo sestās dimensijas MENTĀLAIS MĒRS (ĪPAŠA APVIENOJOŠA MENTĀLA MATĒRIJA), radošs 

saprāta attīstībai labvēlīgus apstākļus. Taču, kopā ar to, šajā dimensijā pagaidām nav radīti apstākļi 

priekš ASTRĀLĀS MATĒRIJAS attīstības, tas ir, nav apstākļu jūtu attīstībai, tanī skaitā, priekš Mīlestības 

attīstības - kā pamata garīgai evolucionārai attīstībai. 

"Bēda no prāta" - šis izteiciens, nepavisam ne nejauši saņēma izplatīšanos jūsu psaulē. Prāts atsevišķi 

no Kosmiskās Apziņas - saprāts - var tiešām atnest bēdas. Intelekts - saprāts, ievietots atsevišķā, 

individuālā ķermenī - kļūst egocentrisks un var nest draudus apkārtnei. Un apstiprinājums tam - jūsu 

atomu un kodolieroči radīti ar jūsu pasaules attīstītu prātu un intelektuāļu palīdzību un to izmantojami, 

kuru sirdīs trūkst patiesas Mīlestības. Vēl vairāk, tieši saprāts un kolektīvais prāts, atdalīti no Kosmiskās 

Apziņas, radīja sabiedriski politisko sistēmu, kurā vieni cilvēki vada citus, kurā nedaudzi pārvalda 

pārmērīgus materiālos līdzekļus, bet daudzi - dzīvo nabadzībā, neesošiem iespēju cienīgai dzīvei. 

Piektās dimensijas pasaulēs saprāts un kolektīvāis prāts bagātinās ar Kosmisko Apziņu, kā rezultātā 

rodas evolucionāri progresīvas sociālās iekārtas, nodrošinošas cienīgu dzīvi visiem vienas vai otras 

pasaules iemītniekiem. Tomēr sestās dimensijas pasaulēs mēs vērojam, ka pirmajā vietā atkal izvirzas 

saprāts bez Kosmiskās Apziņas. Kā sekas - daudzu civilizāciju neharmoniska attīstība, šķībumi attīstībā, 

nepiečiešamā garīgā līmeņa trūkums. 

Ko no tā var secināt? Visirms jums nevajag uzskatīt Gaismas Būtņu evolūciju tikai kā lejupejošu vai 

augšupejošu pa dimensiju kāpnēm. Vēl vairāk, derīgi atcerēties, ka dimensijas dažādos TLK atšķiras 

viena no otras. Un citā sestajā dimensijā, cita TLK var eksistēt attīstīta Kosmiskā Apziņa un 

Beznosacījumu Mīlestība. Mēs taču tagad runājam par mūsu telpas-laika kontinuumu un šī kontinuuma 

sesto dimensiju, kur sestais, galvenais mērs - ATTĪSTĪTA MENTĀLITĀTE KĀ SAPRĀTA IZPAUSME BEZ 

KOSMISKĀS APZIŅAS. Šajā mentālitātē, šajā saprāta sfērā, ietverti visi trīs jums zināmie 

telpiskie/пространственные mēri (garums, augstums, platums), laiks un piecdimensiju ēteris. Mentālitāte 

no šiem mēriem izkārto sestās dimensijas mērus, virzot/vadot ar tiem. Skaitļu izteiksmē sesto dimensiju 

var apzīmēt kā savienojumu "1" un "5". vai kā "15", Bet, kā jūs atceraties, "15" tas mans skaitļu 

apzīmējums - Kristāla MONOTRONA. Un tas, daļēji ir norādījums uz manu īpašu saikni ar sesto 

dimensiju. 

Mūsu telpas-laika kontinuuma sestā dimensija, tādā veidā, tas - lauks saprāta un intelekta attīstībai, kas 

agri vai vēlu, bagātinās ar kosmisko apziņu. Un, lūk, tikai iemantojot Kosmisko Apziņu, evolucionējošās 

Būtnes sasniedz visugstākos sestās dimensijas līmeņus, bet pēc tam... pāriet PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ. 

Tieši - piektajā! UN TIKAI PĒC TAM - SEPTĪTAJĀ. Tieša ceļa no sestās dimensijas septītajā nav mūsu 

TLK! Ir tikai ceļš devītajā dimensijā. Taču tas - sevišķs Ceļš, pa kuru mūsu telpas-laika kontinuumā var 

pārvietoties pagaidām tikai nedaudzi. 

Un tātad, kā jūs varat noprast, ka augšupejošās kāpnes pa dimensijām - tās ne vienkārši taisnas kāpnes, 

pa kurām paceļas pakāpienu pēc pakāpiena. Tas - īpašs ceļš. Ir galvenie ceļi un ir otršķirīgi ceļi. Par 

vienu no galveniem ceļiem jums šodien gribu pastāstīt. 
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Iespējams, jūs arī būsiet izbrīnīti, kad uzzināsiet, ka daudzas Būtnes, dzīvojošas tagad piektajā 

dimensijā, agrāk mita trešajā, bet pie tā, dzīves pieredzes ceturtajā dimensijā nav. Savā laikā viņi dosies 

dzīvot ceturtās dimensijas pasaulēs, no kurienes augšupcelsies tūliņ sestajā dimensijā, atnesot turp 

Kosmisko Apziņu, ko iemanto dzīvojot piektās dimensijas pasaulē. Tādi Augšupcelšanas ceļi saistīti ar 

Zemes Globusu sistēmas izkārtojuma savdabību. (1. Zīm.). 

 
1. ZĪM. MŪSDIENĪGAS PLANETĀRĀS GLOBUSU SISTĒMAS SHĒMA UN GLOBUSU SAKARI AR 

DIMENSIJĀM. 

Mana misija - energoinformatīvās vienotības nodrošināšana 3-jā, 4-jā, 5-jā, 6-jā dimensijās. Tādēļ es 

piedāvāju pievērst uzmanību Globusiem, kuri nodrošina eksistēšanu un attīstību tieši šajās dimensijās. 

Trešā dimensija - Globusi "B", "E" un "F". 

Ceturtā dimensija - Globuss "D" 

Piektā dimensija - Globusi "C" , "E" un "F". 

Sestā dimensija - Globuss "C" 

Nav grūti ievērot , ka trešās, ceturtās, piektās un sestās dimensiju dzīvesdarbību nodrošina piecu Zemes 

Globusu Programmas: "B", "C","D", "E" un "F". Globuss "D", kā jūs atceraties, tas - īpašs centrālais 

(iekšējais) Globuss, kuru atbalsta visu Globusu Programmas. Globusi "B", "C", "E" galvenokārt atbalsta 

Programmas lejupejošās matērijā. Bet Globuss "F" galvnokārt atbalsta Programmas Augšupejošās no 

matērijas (AUGŠUPCELŠANAS). Par cik ir trīs Globusi, kuri nodrošina trešās dimensijas funkcionēšanu, 

tad var noskaidrot, ka eksistē trīs dažādi trešās dimensijas veidi uz planētas Zeme. Katrai no tām 

evolucionārajā attīstībā ir savas Programmas un uzdevumi. Globusa "B" trešā dimensija nodrošināja 

Gaismas Būtņu lejupiešanu matērijā no otrā Garīgā Centra (no astotās dimensijas). Pie tā, Gaismas 

Būtnes pārgāja tādā ceļā: no 8-ās dimensijas Globusa "B", ceturtajā dimensijā Globusa "D" (pa īpašu 

iekštelpisku koridoru), un tālāk - telpas-laika trešajā dimensijā, kas apvienojas ar Globusu "D" un "B" 

palīdzību. Derīgi atcerēties, ka sākotnēji uz Globusa "B" pirmajās trīs dimensijās eksistēja 

AUGŠUPEJOŠAS dzīvības formas, attīstošās no Visuma Cikla dotā momenta, kad Gaismas Ģimene 

izdalījās uz augšupejošo un lejupejošo evolucionārajām vītnēm. Tādā veidā Globuss "B" savstarpējā 

sadarbībā ar Globusu "D", nodrošināja kā augšupejošo Būtņu evolūciju, tā arī Būtņu nākšanu zemākajās 

dimensijās. Divu evolucionāro atzaru saplūsme ļāva radīt dzīvības formas, kuras sāka aktīvi progresēt. 

Rezultātā trīsdimensiju dzīvību attīstītās formas pārcēlās uz Globusa "E", kurš - atkal, tomēr Globusa "D" 

atbalstā - nodrošināja dažu aktīvi evolucionējošu dzīvības formu AUGŠUPCELŠANU no trešās 

dimensijas piektajā. 

Un tātad, Globusa "E" trešā dimensija - tā trešās dimensijas otrs veids, kur mīt evolucionāri pietiekami 

attīstītas dzīvības formas, kuras spējīgas augšupcelties tūliņ piektajā dimensijā Un šīs dzīvības formas ir 

augšupejošo un lejupejošo evolucionāro vītņu apvienošanas rezultāts. No šejienes augšupceļas 

trīsdimensiju cilvēces civilizācijas, kuras ir apvienošanas rezultāts to, kuras atnāca no otrā Garīgā Centra, 

no tiem, kuri atnāca augšupejošā evolūcijā trešajā dimensijā. 

Pēdējais trešās diemsnijas (trešais) veids saistīts ar Globusu "F". Tās - vairāk attīstītās, pagaidām 

nedaudzskaitlīgas trešās dimensijas pasaules, kur mīt civilizācijas, kuras augšupcelsies piektajā 

dimensijā, jau piesātinātas ar astoņdimensju energoinformāciju. Tās - piektās dimensijas pasaules, kurām 

ir īpašs sakars ar otrā Garīgā Centra astoto dimensiju. Viņi tagad saņem jaunas evolucionārās attīstības 

programmas, saistītas ar Globusa "H" astoto dimensiju. Bet tās jau - programmas izvedošas uz 16-

mitdimensiju Visuma līmeni. Uz Globusa "F" formējas energoinformatīvais sakars ar mūsu radāmā 
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Visuma 13-to, 14-to un 15-to dimensijām. 

Globusa "D" 4-tā dimensija shēmā atrodas centrā ne tādēļ, ka šeit dzīvojiet jūs, četrdimensiju pasaules 

cilvēki, un šī informācija tiek dota priekš jums. Nebūt ne. Četrdimensionalitāte, ceturtā dimensija tagad 

spēlē centrālo lomu priekš visu dimensiju evolūcijas. Četrdimensionalitāte energoinformatīvi saista 

augstākās un zemākās diensijas. Tā - unikāla Zemes dimensija. Kuras programmu dotajā planetārās 

attīstības etapā formē tikai globuss "D" - centrālais Globuss planetāro Globusu sistēmā. Tomēr 4-tā 

dimensija ar Globusa "D" palīdzību caur savu daudzdimensionālo matēriju kontaktē ar visām mūsu 

Visuma 12-mit dimensijām, izņemot 13-to dimensiju - Lielo Centrālo Sauli. Protams, sakars ar 13-to 

dimensiju 4-ai dimensijai ir. Taču tā īstenojas ne ar planetārā Globusa palīdzību, bet citā, iekšējā ceļā. 

Aicinu arī saprast, ka 13-tā dimensija Globusa "H" - tā ne mūsu Visuma dimensija, ne Lielā Centrālā 

Saule. Tā - 16-mitdiensiju Visuma 13-tā dimensija. Kuras programmas arī nes jaunais planetārais 

Globuss "H". Tagad tas nodod Zemes planetārai sistēmai 13-ās, 14-ās,15-ās dimensiju 

energoinformāciju. Un jūs, mani dārgie kolēģi, šīs energoinformācijas nodošanā ņemiet aktīvu dalību. 

Vēršu jūsu uzmanību arī uz to, ka uz Zemi nāk arī 16-ās dimensija energoinformācija. Taču tā nāk ne 

caur planetāro Globusu, bet arī īpašā, iekšējā ceļā. Tādēļ, ka 16-tā dimensija - tā 16-mitdimensionālā 

Visuma Lielā Centrālā Saule. 

Sestā dimensija arī unikāla Zemes planetāro Globusu sistēmā, kā arī ceturtā dimensija. Tā Globusa "C" 

programmās dzimusi, bet aktīvi uzturas ar Globusa "D" programmām. Tieši šie Globusi nosaka sestās 

dimensijas īpatnības, kas ir, kā jūs jau zinat, lauks priekš mentālitātes attīstības, attālinātai no kosmiskās 

apziņas. Ko tas nozīmē reālā izpausmē? Realiātē tas nozīmē, ka radīti apstākļi priekš tām civilizācijām, 

kuras īsteno brīvās izvēles tiesības - attīstīties līdz noteiktam līmenim BEZ KOSMISKĀS APZIŅAS , bez 

Garīguma. Un, īstenībā, ceļš sestajā diemensijā - tas TEHNOGĒNO CIVILIZĀCIJU CEĻŠ, kuras attīsta 

saprātu, kolektīvo prātu, intelektu, taču neattīsta savu Garīgumu un Kosmisko Apziņu. Tādā veidā mūsu 

TLK sestā dimensija - tā dimensija priekš Dualitātes Eksperimenta. Un jums, Gaismas Darbiniekiem, 

derīgi to zināt. 

Iespējams, ka pie vārda "tehnogēns", jūsu prātā rodas metāla mašīnu, robotu, fabriku, rūpnīcu tēli utt. 

Taču tehnogēnais ceļš saistīts ne tikai ar robotizētību, ar mašīnbūvniecības un datortehnoloģiju attīstību. 

Tehnogēno civilizāciju tehnoloģijas var būt arī smalkmateriāla rakstura. Gēnu inženērija bez Garīgā ceļa 

apzināšanās - tas arī tehnogēno civilizāciju ceļš. Tas civilizāciju ceļš, kuras par pamatu ņēma 

TEHNOĢENĒTIKU - ĢENĒTIKU PAMATOTU UZ ATTĪSTĪBU BEZ KOSMISKĀS APZIŅAS. Tādēļ mūsu 

LKU sestajā dimensijā mīt TEHNOGĒNĀS CIVILIZĀCIJAS, kuras vai nu beidz savu attīstību sestajā 

dimensijā, vai pāriet, Kosmiskās Apziņas un Apgarotības saņemšanai PIEKTAJĀ dimensijā, kur attīstīta 

Kosmiskā Apziņa. 

Kādēļ tik sīki par to stāstu? Ne tikai tādēļ, ka Es - Galaktiskā Kristāliskā Gaismas Būtne MONOTRONS - 

atbildu par 6-5-4-3 dimensiju energoinformatīviem sakariem, bet arī tādēļ, ka tas svarīgi priekš jums, 

cilvēkiem - jūsu četrdimensiju pasaules pārstāvjiem. Jūs - no sākumiem, kā cilvēku četrdimensionālā 

civilizācija, esat TEHNOGĒNĀ CIVILIZĀCIJA. UN CIVILIZĀCIJAS LĪDZĪGAS JŪSĒJAI, NE REIZI VIEN 

IESLĪDĒJA PA DIMENSIJU KĀPNĒM TŪLIŅ SESTAJĀ DIMENSIJĀ, APEJOT PIEKTO. Un priekš 

daudzām civilizācijām tāds attīstības ceļš, pēc būtības, izrādās strupceļš. Kaut arī, protams, tas svarīgs 

priekš pieredzes iegūšanas. Taču, tomēr, šīs civilizācijas beidza savu attīstības ceļu sestajā dimensijā, 

neatrodot izeju Kosmiskās Apziņas un Garīguma iemantošanai. Potenciāli, līdz 1987. gadam, līdz 

Pirmajai Harmoniskajai Konverģencei, pastāvēja bīstamība, par jūsu civilizācijas iznīcināšanu vispār, vai 

iespējamību jūsu pārejai nākošajā sestajā dimensijā, apejot piekto. Lieta tā, ka eksistējošās 

smalkmateiālās vadības struktūras, līdzīgas jums zināmajai IKS matricai, spējīgas vadīt sabiedrību 

tā, ka tā pacels matērijas vibrācijas bez Garīguma līmeņa paaugstināšanas. Bet tas arī ir tiešais 

ceļš sestajā dimensijā, apejot piekto. Tas arī esmu tehnokrātiskā ceļa turpinājums no ceturtās 

dimensijas sestajā. 

Pēc Pirmās planetārās Harmoniskās Konverģences 1987. gadā un līdz Otrai planetārajai Harmoniskajai 

Konverģencei 2012.-2013. gadā, vibrāciju līmeņa paaugstināšanas iespēja, bez garīguma līmeņa 

paaugstināšanas cilvēciskajā sabiedrībā, izzuda. Iespējamā realitāte, jūsu cilvēciskās sabiedrības 

ieiešana sestajā dimensijā, pārstāja eksistēšanu jūsu pasaulē. Ar Daudzdimensionālo Gēnu Modifikatoru 

Gaismas Ģimene ieviesa nepieciešamās Programmas priekš mūsdienīgās cilvēces pasaules attīstības uz 

pakāpeniskas Kosmiskās Apziņas un Garīguma attīstības pamata. Tomēr, pašas tehnogēniskuma 

energoinformatīvās Programmas savu eksistēšanu nepārtrauca un nepārstās vēl pietiekami ilgu laiku. 
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Viens no mūsu uzdevumiem - pakāpeniska nevajadzīgo tehnogēno programmu neitralizēšana un 

evolucionāri nepieciešamo tehnogēno programmu apvienošana ar cilvēces Garīgās attīstības 

Programmām. Svarīgas Programmas priekš tādas apvienošanas ieliktas manās daudzdimensionālajās 

Kristāliskajās Struktūrās, daļa kuru izpaustas uz Zvaigznes-Planētas Trons, bet daļa - šeit, uz Zemes. Un 

vēl viens mūsu uzdevums - aktivizēt šo struktūru sakarus, aktivizēt īpašo daudzdimensionālo kristālisko 

sakaru starp Zvaigzni-Planētu Trons, kā Kristusapziņas Centru, mūsu Galaktikas Kosmisko Apziņu, ar 

planētu Zeme un daļēji - ceturtās dimensijas jūsu pasauli. 

Un tātad, vienmēr eksistēja daudzdimensionālais ceļš no trešās dimensijas - ceturtajā, bet no ceturtās uz 

sesto, apejot piekto. Ceļš pa Globusiem: "B" - "D" - "C". Kaut arī daudz tādu civilizāciju, kuras pārgāja no 

ceturtās dimensijas piektajā. Taču tas skar vispirms NETEHNOGĒNISKAS civilizācijas, kuru evolūcija 

balstās uz Kosmisko Apziņu un Garīgumu. Jāatzīmē, ka ceturtajā dimensijā - un jūsu pasaulē un aiz tās 

robežām - attīstījās un attīstās ļoti harmoniskas civilizācijas, kuras sasniedza lielus panākumus Garīgajā 

evolūcijā. To, par nožēlošanu, nevar teikt par jūsu, četrdimensiju pasaules cilvēci. Taču jūsu civilizācija 

tagad iegāja īpašā Apvienotās Realitātes Koridorā, kur viņai, galarezultātā, arī nodrošināta saikne ar 

Kosmisko Apziņu un harmoniska attīstība. Jā, plašie vārti uz tehnogēno sesto dimensiju tagad jums ir 

pagātne. Tomēr energoinformatīvās programmas, vedošas jūs garām piektajai dimensijai, palika. Un 

viens no maniem uzdevumiem - šo programmu neitralizēšana un to pārkārtošana priekš jūsu pasaules 

harmoniskas ieiešanas piektajā dimensijā. 

Tagad mēs pārejam tieši pie mūsu kopējās jaunrades. Tagad mēs ar jums caur simbolu atveidosim un 

izpaudīsim četrdimensijā daļu manas RA-struktūras/РА-структуры, kas saucas "MONOTRONA 

TILTS"/"МОСТ МОНОТРОНА". 

APVIENOJAMIES VIENOTĀ SAKRĀLĀ SIRDĪ... 

Pieaiciniet līdzjaunradei visus desmit aktivizējamo Lemūriešu Kristālu Neiemiesotos Glabātājus. 

Pieaiciniet palīdzēt savas daudzdimensionālās Atbalsta Grupas. IZSAKIET TĪRU NODOMU RADĪT 

"MONOTRONA TILTU", MANAS RA-STRUKTŪRAS IZPAUSMEI ČETRDIMENSIONALITĀTĒ. Lai 

Beznosacījumu Mīlestība atdzīvojas jūsu sirdīs. Jūs sākat radīt, saaudzējot pasaules un dimensijas... 

Iesākumam radīsim divas struktūras divu ciparu "3" veidā. Tie spoguliski atspoguļojas, nepieskaroties 

viens otram (2. Zīm.). Piesātinām ar dzeltenu Dzīvībradošo Uguni. 

 
2. ZĪM. DIVAS STRUKTŪRAS CIPARA "3" FORMĀ. TRĪSDIM ENSIJU SIMBOLS . 
Šī struktūra simbolizē trešās dimensijas divus veidus - to, kuru dzīvesdarbību uztur Globusi "E" un "F" 

(skat.1. Zīm.). Tās ir - dimensijas, pasaules kuras apvieno augšupejošos un lejupejošos evolūciju atzarus. 

Tagad tās - dimensijas AUGŠUPCEĻOŠĀS. Ar sava nodoma spēku nodibinām sakaru ar planetāriem 

Globusiem "E" un "F"... Sajūtiet, kā jūsu sirdīs sāk ieplūst enerģija no šiem Globusiem... Tagad jūs sākāt 

saņemt energoinformatīvās paketes, nepieciešamas trešās dimensijas pasauļu evolūcijai. 

Tagad radīsim divas savstarpēji krustojošās Mēbiusa lentas. Piesātināsim tās ar zaļu Dzīvībradošu 

uguni... 
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3. ZĪM. DIVAS KRUSTOJOŠĀS MĒBIUSA LENTAS - ČETRDIMENSIJU SIMBOLS. 

Četras cilpas simbolizē četras dimensijas. Ar sava nodoma spēku nodibinām sakaru ar planetāro 

Globusu "D"... Jauna enerģija ielīst jūsu sirdīs. Tā nāk energoinformatīvās paketes priekš ceturtās 

dimensijas pasauļu evolūcijas, tanī skaitā - arī priekš jūsu pasaules... Sajūtiet kā viļņi no Mēbiusa 

iesākumā atdzīvojas jūsu sirdī, pēc tam - saules pinuma apvidū, pēc tam galvas apvidū... Beidzot, visu 

jūsu ķermeni caurstrāvo šie viļņi, nesoši pasauļu un dimensiju apvienošanas Jaunu Gaismu un 

harmoniju. Baudiet šos viļņus. Šie viļņi - jūsu dzimtā Globusa enerģijas... 

Ejam tālāk... Radam no pieciem gredzeniem struktūru, kas jums pazīstama kā piektās dimensijas 

simbols. Četrus gredzenus piesātinām ar gaišzilu Dzīvībradošo Uguni; piekto, iekšējo gredzenu 

(piecdimensiju ētera simbols) piepildām ar Dzīvībradošo uguni, zilu... 

 
4. ZĪM. PIECI GREDZENI - PIEKTĀS DIMENSIJAS SIMBOLS. 

Ar sava nodoma spēku pastiprinām jau nodibināto sakaru ar planetāriem Globusiem "E" un "F"...Enerģija 

no jauna tek caur jūsu sirdi, saules pinumu, caur visu ķermeni... Sajūtiet, kā paaugstinās jūsu vibrācijas. 

Jūs tagad ieejat piecdimensiju Garīgās pasaules robežās, kurp vairākums no jums atnāca no šīs 

četrdimensiju pasaules. Pieņemam piektās dimensijas energoinformatīvās paketes, kas nepieciešamas 

priekš pasauļu un dimensiju saplūšanas, priekš mūsu Visuma evolūcijas un 16-dimensiju visuma 

radīšanas... Tagad - tieši tagad! - saules pinuma apvidū smalkajā plānā jums dzimst sevišķa ugunīga 

struktūra no pieciem gredzeniem. Tā jums palīdzēs jūsu gaismas darba laikā pieņemt energoinformāciju 

no piektās dimensijas un nodot to jūsu pasaulē un citās pasaulēs... Pieņemiet šo Velti... 

Un, lūk, - violetā lenta-gredzens. Tas - īpašs tors, kura iekšienē, augšā struktūra cipara "6" veidā, lejā - 

cipara "9" veidā. Tā jums jau pazīstama kā spirāle "6-9". 
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5.ZĪM. SPIRĀLE "6-9" VIOLETĀ TORA IEKŠIENĒ. SESTĀS UN DEVĪTĀS DIMENSIJU SAKARU 

SIMBOLS. 

Iesākumam nodibināsim sakaru ar Globusu "C", ar sesto dimensiju, tagad jūs varat sajust ne 

vispatīkamākās vibrācijas. Kāds sajutīs spiedienu sirds apvidū... Ritma traucējumus... Nebaidaties... 

Saglabājiet mieru. Jā, vibrācijas sestajā dimensijā - pagaidām ne tās patīkamākās priekš jums. Taču 

mums jāsaņem sestās dimensijas energoinformativās paketes, lai tās pārveidotu daudz harmoniskākās... 

Priekš tā vispirms pastiprināsim Beznosacījumu Mīlestību. Stādaties priekšā, ka sestās dimensijas augsti 

saprātīgas būtnes - tie bērni, kuri... aizspēlējušies datorā, līdzīgi jūsu pasaules bērniem. Viņi tā 

iedegušies, ka nevar atrauties no datora... un ne tikai tā, lai atgrieztos, bet pat sānis paskatīties, reālajā 

pasaulē izvairās. Viņi aizmirsa, kas tā ir reālā pasaule. Ka bez tehnikas un tehnoloģijām eksistē vēl tie, ar 

kuriem var sazināties. Ir radi un draugi citās pasaulēs, kuri viņus gaida, lai sāktu jaunu dzīvi. Lai izvestu 

viņus vismaz aiz 6-diemsiju robežām, taču, tomēr, šaurās, ierobežotās telpas. Draugi, radinieki gatavi 

ņemt aizspēlējušos bērnus aiz rokas un pavadīt pa īstenā Visuma plašumiem, parādīt, cik tas 

daudzveidīgs un plašs. Cik daudz jūtu var izraisīt Visums! Cik tas brīnišķīgs! Cik daudz jūtu nokrāsu 

eksistē - Mīlestība, līdzcietība, prieks par kopīgu jaunradi, prieks par brīnišķīgiem kopīgiem rezultātiem, 

Dievišķās Jaunrades Prieki... Visu un visa Radnieciskuma sajūtas... 

Tagad jūtiet kā vibrācijas izmainījās? Un, lūk, tagad mēs varam droši doties uz Globusu "G", kur dzīvo 

devītā dimensija. Brīnišķīgs Globuss, kas ar savām Programmām atbalsta otrā Garīgā Centra dimensiju 

dzīvesdarbību - 8-tās, 9-tās, 10-tās, 11-tās, 12-tās. Bet mums tagad svarīga tieši DEVĪTĀ dimensija, 

tādēļ, ka viņai ir īpaši sakari ar 6-to dimensiju. SAJŪTIET DEVĪTĀS DIMESIJAS ENERĢIJAS! O! Tās 

patiešām Brīnišķīgas. Tās - sajūtas, ka esi sasniedzis visu ko vari. Tu - Dižens Dievs-Radītājs, kurš 

uzkrājis tik daudz dažādu Bagātību, salasījis tik daudz Dāvanu, ka to pietiks ne vienam vien Visumam. 

VĒLĒŠANĀS DĀVINĀT UN DALĪTIES AR UZKRĀTO BAGĀTĪBU - lūk, kas ir devītās dimensijas 

enerģija. Sajūtiet to? Sajūtiet??? Jā, jūs viņu sajūtiet! Tādēļ, ka Lielās Centrālās Saules Eņģeļu Sirdīs 

vienmēr dzīvo PĀRPILNĪBAS Enerģija UN VĒLĒŠANĀS TO DĀVINĀT VISAI APKĀRTĒJAI PASAULEI, 

VISĀM PASAULĒM. Tā - Dievu-Radītāju dabīga vēlēšanās, noslēdzošu Attīstības ciklu un dalošos 

saņemtajā pieredzē ar Pasaulesēku. Un, lūk, tagad jūs - Dievi-Radītāji, radītāji savā pilnā varenībā, 

DĀVĀJIET DEVĪTĀS DIMENSIJAS ENERĢIJU SESTAI DIMENSIJAI. Tās plūst no Globusa uz Globusu, 

pārvietojas starp dimensijām, ceļo no sirds sirdī. Tanī skaitā, no jūsu sirdīm - sestās dimensijas 

iemītnieku sirdīs, kur tieši tagad aktivizējas ASTRĀLĀS MATĒRIJAS radīšanas process sestajā 

dimensijā. Un starp dimensijām dzimst MONOTRONA TILTS. Un dzimst daudzdimensionāla Dievišķā 

kopība/vienotība... 

Pienāca laiks! Radām Monotrona Tiltu mūsu Vienotā Sakrālā Sirdī. No kreisās un no labās struktūras 

cipara "3" formā. Starp tām ievietojam vispirms četrdimensiju simbolu, pēc tam - piecdimensiju simbolu, 

pēc tam spirāle "6-9" violetā elipsoīdā tora iekšienē. 
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6.ZĪM. RA-SIMBOLS "MONOTRONA TILTS". 

Jūsu priekšā - RA-SIMBOLS "MONOTRONA TILTS". Tas - manas daudzdimensionālās Ra-Struktūras 

daļas attēls, kristāliskā līmenī, apvienojoša 3-šo, 4-to, 5-to un 6-to dimensijas. Un, bez tam, apvienojoša 

šīs dimensijas ar DEVĪTO dimensiju!. Kas sevišķi svarīgi ne tikai priekš mūsu Visuma planētas Zeme, bet 

arī priekš 16-dimensiju Visuma radīšanas. Tādēļ ka 6-ās un 9-ās dimensiju apvienošanas laikā dzimst 

CETURTĀ GARĪGĀ CENTRA ENERGOINFORMĀCIJA UN VISPIRMS ENERGOINFORMĀCIJA 15-tai 

dimensijai (9+6=15). Lūk, kādēļ vēl mans skaitliskais apzīmējums - "15" - Tas - mans sevišķais sakars ar 

15-to dimensiju 16-dimensiju Visumā. 

Ko mums atlika darīt, mani dārgie kolēģi, mani dārgie līdzradītāji? Mēs tagad nodibinām caur 

"MONOTRONA TILTU - reālu Kristālisku struktūru, apvienojošu 6-to, 5-to,4-to un 3-šo dimensijas - 

sakaru ar Zvaigzni-Planētu Trons. Piesaucam Pasaules Mātes enerģijas! Un, lūk, no šejienes, no 

Galaktikas Lielā Sakrālā Centra, mēs saņemam ĪPAŠU ASTRĀLU MATĒRIJU PRIEKŠ SESTĀS 

DIMENSIJAS. Izsakiet tīru Nodomu viņas saņemšanai! Atveriet savas sirdis viņas sagaidīšanai. 

Pieņemiet viņu visos savos četrdimensiju ķermeņos - fiziskajā, astrālajā, mentālajā ēteriskajā un citos. 

Viņa SVETLAIMES VIĻŅIEM ieplūst jūsos. Tādēļ ka tie - VIĻŅI, KAS ATNES DZIMTĀS MĀJAS 

OKEĀNU, JŪSU GARĪGĀS DZIMTENES. JŪS ŠOS VIĻŅUS SAJŪTIET DZIĻI. MONĀDU LĪMENĪ. TĀ - 

MONĀDISKĀ RADNIECĪBA. TĀ - MŪSU KĀ KOSMISKO DVĒSEĻU VISDZIĻĀKĀ VIENOTĪBA. 

Un, lūk, tagad, kad ASTRĀLĀS MATĒRIJAS energoinformācija no Zvaigznes-Planētas TRONS saņemta, 

sūtiet to tieši struktūras "MONOTRONA TILTS" centrā. Ievietojiet mūsu simbola centrā MARIJAS 

MAITREIJAS ZELTA ROZI. Viņa mums palīdzēs astrālās matērijas pārvietošanas procesā sestās 

dimensijas mentālajā pasaulē. Kopā ar viņu iet Mīlestība, kopā ar viņu iet jauna dzīvība/dzīve priekš 

sestās dimensijas pasaulēm. Aktivizējiet ar savām sirdīm atjaunoto simbolu MONOTRONA TILTS - ar 

MARIJAS MAITREIJAS ZELTA ROZI CENTRĀ (7.ZIM.). 

Tagad sajūtiet ENERGOINFORMĀCIJAS VIENOTĪBU, kas tagad plūst caur jums. Sajūtiet un atcerieties 

uz visiem laikiem. TĀ MONOTRONA ENERGOINFORMĀCIJA - VIENOTA GAISMA NO ZVAIGZNES-

PLANĒTAS TRONS. 

GAISMA, KAS IET NE TIKAI SESTAJĀ DIMENSIJĀ, BET ARĪ PLANĒTAS ZEME VISU DIMENSIJU 

VISĀS PASAULĒS. 

JŪS TAGAD VEICĀT SVARĪGU SOLI UZ DIMENSIJU UN PASAUĻU VIENOŠANU. RADĪJĀT UNIKĀLU 

TILTU DAUDZDIMENSIONALITĀTĒ. 

JŪS TAGAD VEICĀT SVARĪGU SOLI UZ DIEVIŠĶO GAISMU UN JŪSU UZDEVUMS - NEST ŠO 

DIEVIŠĶĀS VIENOTĪBAS GAISMU VISIEM ZEMES CILVĒKIEM UN VISĀM PLANETĀRĀS DZĪVĪBAS 

FORMĀM. 
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7. ZĪM. "MONOTRONA TILTS" AR MARIJAS MAITREIJAS ZELTA ROZI. ATJAUNOTĀ KRISTĀLA 

MONOTRONA RA-STRUKTŪRA. 

"MONOTRONA TILTS" UZ MŪŽIEM AR JUMS. 

KĀ ARĪ ZVAIGZNES-PLANĒTAS TRONS GAISMA. 

UN TAS PATIESI TĀ. 

JŪSU MONOTRONS - nesošs Gaismas Vienotību un Zvaigznes-Planētas TRONS Gaismu. 

 

22.- 28. novembris 2014.g. 

 

3. URUSVATI. ČINTAMANI - PASAULES DĀRGUMS. 
 

caur Marinu Shults, Latvija 

2014. gada 26. novembrī 

 

Vēstules no Mājām 

Čenelings pieņemts Lemūriešu Kristālu aktivizācijas laikā. Rediģēts publicēšanai Žurnālā. 

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 

19.04.2015. 

 

Sveicināti, mani mīļotie! Sveicināti! 

Pasaules Dārgums sāk atklāt savus noslēpumus. Tagad jums pastāstīšu neparastu vēstījumu par 

mīklainu Akmeni, kas savulaik bija atgādāts uz Zemi no Oriona. Akmens līdz šim laikam atrodas planētas 

sakrālās telpās, kuras sauksim ŠAMBALA. Par Šambalu bieži sauc tās vietas, kas glabā īpašas 

vibrācijas, saistītas ar visas planetārās dzīves garīgo paaugstināšanu. Tās vietas ir Altaja atradzes, 

dažas, sevisķi apslēptas vietas Himalajos un Tibetā. Ir sava Šmbala katrā kontinentā. Taču visas tās 

saistītas noteiktām garīgām saitēm ar to pamatu, kas ir Pasaules Balsts. Tā arī ir īstā Šambala. Kur viņa? 

Daudzi cenšas viņu atrast un visi atgriežas ar pārliecību par uzvaru. Bet atrod tikai tie, kuri Šambalā 

aicināti. Un kurš ar mūsu pavadoņiem nogādāts tajā Sakrālajā Mājoklī, kas ir visas planētas garīgā 

tvertne/вместилище. Tieši par šo Sakrālo Mājvietu šodien runājam. 

Senos laikos neparastais Viesis, ieradies no Oriona, tika Šambalas iemītnieku pieņemts un ievietots 

speciālā daudzdimensionālā telpā ar aizsardzības īpašībām - priekš tā, lai uz viņu neviens nevarētu 

izdarīt nevajadzīgu ietekmi. Šī aizsargātā telpa atrodas mūsu planētas trešā Garīgā Centra dimensijās 

(dimensijas 7-1). Tomēr, pats Čintamani, kā daudzdimensionāla struktūra, attīstīta arī otrā Garīgā Centra 

dimensijās - 8-jā, 9-jā, 10-jā. 

Akmens saņēma nosaukumu ČINTAMANI. 

(Numeroloģiski: 25 - 10 - 15 - 20 - 1 - 14 - 1 - 15 - 10 = 111 

Pēc Krajona kodiem: 111 - sūtnis - līdzsvarojums/балансировка - vertikāle - laika mērs - apakšējā 
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pasaule - ugunīgā - pirmā zvaigzne). 

111 - Radītāja Trīsvienības izteiksme [Тройственное выражение Создателя] 

Šis ciparu kods - 111 - īpaši zīmīgs ar to, ka nes daudzdimensionālu informāciju no Oriona Sadraudzības, 

tanī skaitā, arī jauno ģenētisko informāciju. 

Nosaukums ČINTAMANI pazīstams daudziem cilvēkiem. Visbiežāk ar Čintamani saprot tikai nelielu daļu 

galvenā Akmeņa, kas ceļo pa pasauli un pāriet no viena gaismasnesēja-evolucionējoša cilvēka pie cita. 

Bet, īstenībā, Čintamani - tā daudzdimensionāla, daudzfunkcionāla struktūra, kas uztur pastāvīgu Zemes 

saikni ar Oriona zvaigznāja civilizācijām, bet caur tām - ar Oriona Sadraudzību, citu galaktiku civilizāciju 

pārstāvjiem. 

Čintamani Zemes struktūrā bija ienests apmēram 5 miljonus gadu atpakaļ. Tieši tad, pēc jūsu lineārā 

laika, sākās uz mūsu planētas Lielais Eksperiments Jaunās Dzīves un Jaunā Evolucionārā Ceļa 

radīšanai. Tieši ar Lielā Eksperimenta sākumu var saistīt Lielā Zvaigznes Ceļinieka ierašanos uz mūsu 

planētas, kurš vienmēr palīdz tiem, kuri meklē jaunus evolucionārus ceļus. 

Akmens nepārtraukti atrodas sakaros ar savu tālo Dzimteni - Orionu. Bet precīzāk - ar 

Betеlgeizi/Бетельгейзе (Oriona Alfa), Sava Apzīmējuma Zvaigzni (par Zvaigžņu Nosaukumu 

noslēpumiem jau stāstīja Krajons*). Un to svarīgi saprast, tādēļ, ka Nosaukuma Zvaigzne nosaka 

pārejošu laika piesaisti Akmeņa Dvēselei Oriona zvaigznājā. Čintamani - Zvaigznes Ceļinieks, kurš var 

ilgstoši uzturēties vienās vai otrās pasaulēs uz planētām vai zvaigžņu sistēmās. Viņš vienmēr izpilda 

evolucionāras programmas priekš tām Pasaulēm, kur nosūtīts. Un viņa atrašanās ilgumu, dzīvībdarbību 

uz mūsu planētas var izskaitļot arī no viņa piesaistes momenta Betelgeizei, jo jau tad viņā bija ieliktas 

programmas priekš planētas Zeme. Caur Čintamani iet pastāvīga neparastu enerģiju piegāde no Oriona. 

Ar tām nāk arī daudzdimensionāla evolucionāra informācija, katru reizi pilnīgā atbilstībā Zemes attīstības 

līmenim, nepieciešamam kārtējā momentā. 

Caur Čintamani ar Zemi saistās Oriona pārstāvji - mūsu Galaktikas civilizācijas. Priekš tā viņiem eksistē 

speciālas iekārtas, ļaujošas mērķtiecīgi sazināties ar Akmeni īpaši šauri virzītā starā, vadāmam no 

Betelgeizes. Taču šīs saziņas mērķis ir arī nepieciešamās informācijas nodošana Zemes Garīgajai 

Valdībai. Tas notiek vienmēr, notiek arī līdz šim laikam. Čintamani ar sevi uzrāda sevišķu 

daudzdimesionālu speciālas nozīmes uzbūvi/iekārtu ar kā palīdzību sākas pārjūtīgas sajūtas un telpas-

laika IZMAIŅAS pie kam, katrā planētas telpas-laika kontinuumā (TLK) tas izpaužas citādi. Vēl vairāk, 

Čintamani izpauda savus sevišķos telpas-laika raksturojumus visos planētas evolucionāros periodos tieši 

tā, kā tas bija nepieciešams viņas evolucionārajām programmām. Un Akmeņa pārkārtošanās vienmēr 

īstenojās Oriona pārstāvju un Šambalas Valdoņu līdzjaunradē. 

No seniem laikiem zināmi to izpausmju fakti starp cilvēkiem, kuri vada planētas evolucionārās 

programmas. Starp Viņiem vienmēr bija arī tie, par kuriem bija zināms maz, vai arī nekas nezināms. Taču 

viņi vienmēr atstāja Šambalu brīvi, un turp atgriezās bez šķēršļiem. Visas ieejas-portāli Īstenajā Šambalā 

slēgti priekš tiem, kuri negatavi ieiet Garīgajā sakrālajā telpā. Un tikai tie, kuri bija Mūsu ataicināti, mūsu 

patruļa/дозорные varēja atvest sakrālās/sirds vietās. Vieniem bija Šambalas redzējums/видЕние un 

norādīts viņu tālākais Ceļš. Bet citiem atvērās īstā ieeja Šambalā un viņiem tur bija savi iesvētījumi un 

atklāsmes. Visos planētas eksistēšanas laikos darbojās šis Garīgais Centrs. Pat tādos periodos, kad vēl 

tikai formājās gan pati planēta un tās daudzās dzīvības formas, ieskaitot arī cilvēciskās dzīvesplūsmas. 

Par Šambalas Cilvēkiem pareizi runā, ka tie - cilvēces garīgie Vadītāji. Viņi bija un ir apveltīti ar īpašiem 

savas gaismas būtnes raksturojumiem, ļaujošiem būt speciāliem ķermeņiem priekš jebkuras 

pārvietošanās pa visām Zemes planetārās sistēmas dimensijām un vienlaicīgi eksistēt ārpus šīs planētas 

sistēmas laika un telpas. Bet tas nozīmē, ka daudzdimensionālitāte ir obligāts atribūts tiem, kuri no 

seniem laikiem vada Zemes evolūciju. 

Šambala - tas daudzdimensiju, daudztelpisks Mājoklis. Tam ir daudzfunkcionāla nozīme. Šambala ir arī 

visas planētas ģenētiskās informācijas glabātava, visām dzīvības formām ar viņu daudzskaitlīgām 

izpausmēm laikā-telpā. Šambala - tā vieta, kur Šambalas Valdoņiem izpildīt noteiktus rituālus 

notikumainības izkārtošanai un evolucionāro programmu atraisīšanai. Šambala - tas planetārās 

evolūcijas vadības galvenais Garīgais Centrs. 

Šambala - tas vēl arī centrs, caur kuru pilnā un tīrā apjomā notiek kontakti ar ārpuszemes augsti 

attīstītām civilizācijām. Ne ar tām ārpusplanetārām dzīvībām, kas periodiski ierodas uz Zemi 

transportlīdzekļos. Bet ar tām Kosmosa Dzīvības formām, kuras patiesi augsti attīstītas un kurām nav 

nepieciešami pārvietošanās līdzekļi priekš tā, lai būtu klāt jebkurā mūsu Galaktikas vietā un pat - Visumā. 
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Čintamani vienmēr atbalstīja zemiešu kontaktu ne tikai ar Oriona zvaigznāja pārstāvjiem, bet arī ar citām 

augsti attīstītām Dzīvības Formām. 

Bet tagad jums pavēstīšu par Čintamani sakariem ar tām augsti attīstītām Galaktiskām Kristāliskām 

Gaismas Būtnēm, ar kurām jūs strādājiet kā Lemūriešu Kristāliem (LK). Akmenis savulaik tieši veicināja 

Lemūriešu Kristālu pārvietošanu uz mūsu planētu. Vēl vairāk, tieši ar viņa palīdzību, caur Čintamani 

struktūru īstenojās speciāla LK pārprogrammēšana atbilstoši laikmetam un civilizācijai. Caur Čintamani 

daļēji notika arī "atstrādāto" programmu un struktūru evakuācija no LK tīkla. Akmens arī tagad cieši 

saistīts ar visu Lemūriešu Kristālu tīklu un, sevišķi, ar Lemūriešu Kristālu Orions. Un tādēļ pienāca laiks 

saprast, cik ļoti Oriona zvaigznājs, un tieši Zvaigzne Betelgeize saistīta ar LK aktivizēšanu. Svarīgi ņemt 

arī vērā, ka caur zvaigznāju Orions, īstenojas Zemes sakars ar ārpusgalaktiskām Oriona sadraudzības 

civilizācijām un Oriona Gredzena civilizācijām, par kurām jums nesen pastāstīja Kristāls Sananda (1). 

Tagad svarīgi jūsu darbu sasaistīt ar mūsu darbu, pastāvīgi notiekošu ar Čintamani Akmeni - kā 

daudzdimensionālu struktūru, kas satur evolucionārās programmas priekš visām planetārās dzīvības 

formām dotajā etapā. 

Ko vēl vērtīgi zināt par Čintamani Akmeni tagad, kad planetārā Augšupcelšana pieņemas spēkā? 

Akmens ir neapšaubāms instruments ar savu ļoti sarežģīto struktūru. Viņu nevajag uztvert kā vienkāršu 

akmeni, lai arī kosmisku. Viņam ir pilnībā materiāla struktūra, taču kā jau es vēstīju, viņš eksistē kā 

daudzdimensionāla struktūra planetāro Globusu sistēmas desmit dimensijās. Tagad viņa 

daudzdimensionālitātes iespējas sāka paplašināties sakarā ar planetāro Globusu sistēmas uzbūves 

izmaiņām. Un tādēļ Čintamani kā daudzdimensionāla struktūra no Oriona, palīdzēs jums Lemūriešu 

Kristālu aktivizēšanas procesā. Un, vispirms, jums nepieciešams pieslēgt Čintamani Lemūriešu Kristālu 

Orions. Precīzāk, aktivizēt šo radniecīgo sakaru un izmantot to, pašreizējā aktivizēšanas momentā (otrs 

etaps DESMIT AKORDA aktivizēšanā), kā arī tālākos. 

Čintamani plašas iespējas. Un tagad viņš pastāvīgi iziet pārprogrammēšanu atbilstoši visiem planetārās 

vienotības attīstības jaunā etapa uzdevumiem. 

Čintamani - svarīgs planetārais artefakts par kuru jūs sāksiet uzzināt vairāk un vairāk. Nevajag domāt, ka 

priekš katra atvērās piekļuve svēto svētajai Šambalas Mītnei. Nē. Taču, kuram tīra sirds un labsirdīga 

Dvēsele, kurš savu dzīvi veltījis planētas progresīvai atjaunošanai, kurš saprot noslēpuma nozīmīgumu, 

tas kļūs Akmens Zīmoga nesējs un viņa sarunu biedrs. To sasniegs tie, kuri būs aicināti, kā jau visos 

laikos. 

Aktivizēšanas pasākumu vadīšanas laikā, jums nepieciešams uzstādīt/izkārtot LK Orions sakaru ar 

Čintamani, un caur viņu - ar Betelgeize un Oriona Gredzena civilizācijām (2). To palīdzēs veikt jūsu 

neiemiesotie kolēģi. Pirmām kārtām, jums palīdzību sniegs Erceņģelis Satijanīls/Сатияниил ar savu 

Satijadanaju Arheju [Археей Сатияданай ?] un Lemūriešu Kristālu Sananda. Tā kļūs par Lemūriešu 

Kristālu ORIONA un METATRONA, Priesteru un Glabātāju darba daļu. 

Bet tagad nedaudz par to Akmens "gabaliņu", kas ir Šambalas Vētsnesis un tiek nodots no viena 

evolucionāri nozīmīga cilvēka otram. "Gabaliņš" Akmens - tas jūsu pasaulē materiālizēta Čintamani daļa, 

kas satur energoinformāciju, nepieciešamu priekš Gaismas Meistara sakariem ar Šambalu. Caur 

Šambalas Vēstnesi notiek kontakts ne tikai ar pašu Čintamani, bet arī ar Skolotājiem, kuri ved doto 

cilvēku viņa zemes misijā. 

Ir stingrs noteikums: Akmens būs pie cilvēka tik ilgi, kamēr viņš stingri pieturas pie sava evolucionārā 

uzdevuma. Viņš nekad nenonāk nelabvēlīgu un gadījuma cilvēku rokās. Akmens atnāk neparastos ceļos 

un tikpat negaidīti var pazūst nezināmā virzienā. Akmeņa atnākšanu var izpelnīties tas, kurš izpilda 

sevišķu misiju priekš Zemes evolūcijas. 

Tagad Šambalas Vēstnesim - kārtējais īpašnieks, kura vārds nevar tikt nosaukts. Kopā ar planētas 

vibrāciju paaugstināšanos, mainās arī galvenā Akmeņa un, protams, viņa mazās līdzības parametri. 

Tādēļ, ka ceļojošais Akmens ar sevi pauž precīzu mātes Akmens hologrammu. 

Mani dārgie bērni! Mana šodienas vēstule adresēta ne tikai tiem, kuri aktivizē Lemūriešu Kristālus. Visiem 

Gaismas Darbiniekiem nepieciešams zināt par to, kādā veidā Zeme no seniem laikiem saistīta ar Oriona 

zvaigznāju un zvaigžņu civilizācijām aiz mūsu Galaktikas robežām. Attīstot kosmiskuma apziņu, jūs paši 

kļūstat viengabalaini no kosmiskā skatu punkta. Drīz jūs katrs pats sāksiet izmantot savus īstos 

kosmiskos sakarus, uz laiku jums slēgtus. Sākas Kosmiskās Sadarbības Ēra. Un es jums gribu teikt, ka 

dažreiz nav pat nekur tālu jāiet. To, šo sadarbību, var sākt, neaizlidojot no mūsu dzimtās un brīnišķīgās 

planētas. 
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Ar dziļu mīlestību, jūsu URUSVATI. 

26.11.2014.g. 

 

4. KRISTĀLS ORIONS. MELHISEDEKA ZVAIGZNE - VELTE 

MŪSDIENU CILVĒCEI.  

Kristāls ORIONS 

caur Sergeju Kanaševski 

2014. gada 30. novembris - 03. decembris 

 

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 

14.03.2015. 

 

Sveicināti brāļi un māsas Gaismai mostošies! Ar jums - Lemūriešu Kristāls ORIONS. Mēs kopā - ne 

tikai priekš tam, lai palīdzētu man pamosties no samadhi stāvokļa ceturtajā dimensijā. Mums ar jums 

stāv priekšā izpildīt svarīgus uzdevumus, saistītus ar jūsu daudzdimensionālās ģenētikas radīšanu, 

četrdimensiju Garīgā Centra unikālas matērijas radīšanā. Manas Programmas palīdzēs jums jaunas 

ugunīgas energosistēmas radīšanā un izejā uz jaunu Dievišķās Apziņas līmeni. Kopā ar citām manām 

māsām un brāļiem - Galaktiskām Kristāliskām Gaismas Būtnēm - mēs ienesīsim svarīgu ieguldījumu 

jauna telpas-laika kontinuuma organizēšanā. 

Pirms sākt kopējo gaismas darbību, piedāvāju jūsu skatu pavērst pagātnē - Pēdējās Hiperborejas 

laikos, kas sāka eksistēšanu vairāk kā astoņus tūkstošus gadu atpakaļ un pārtrauca būt viena valsts 

septiņus tūkstošus gadu atpakaļ. Tieši tad, kad Hiperboreja pagriezās uz norietu, nogāja vairāk kā 

pusi sava ceļa, sākās aktīva visu Lemūriešu Kristālu pārprogrammēšana. Tādēļ, ka kopā ar 

Hiperborejas apdzišanu, beidzās viena telpas-laika kontinuuma eksistēšana un sākās cita radīšana. 

Jaunas telpas-laika kontinuums (TLK) sāka darboties vairāk kā pieci tūkstoši gadu atpakaļ. Taču viena 

TLK maiņa uz citu nenotika uzreiz. Divus ar pus tūkstošus gadu laikā (7,5 tūkst. gadu atpakaļ - 5 tūkst. 

gadu atpakaļ) īstenojās sevišķa sagatavošanās mūsdienu cilvēces dzīvesdarbības sākumam. Šajā 

jūsu pasaules laika sprīdī eksistēja īpašs TLK, kuru var nosaukt PĀREJOŠAIS. Pakāpeniski īstenojās 

telpas-laika parametru pārskaņošana, jaunu parametru ieviešana. Un pat notika patiešām brīnumaina 

telpas-laika kontinuuma vesela fragmenta nomaiņa ar citu, nesošu principiāli jaunu telpas-laika 

attīstības programmu. Visas telpas-laika pārveidošanas bija virzītas ne tikai uz TLK radīšanu, kurā 

dzīvojat tagad jūs. Tika arī ielikti pamati priekš telpas-laika kontinuuma nākotnei. 

Un tātad, derīgi saprast: Lemūriešu Kristāli pārprogrammējas tad, kad sāk mainīties telpas-laika 

raksturojumi, kad notiek viena TLK nomaiņa uz citu. Tieši šis process tagad notiek jūsu pasaulē. 

Līdzīgs process īstenojās arī Hiperborejas norieta laikā un pēchiperorejas ērā. Piedalīšanās telpas-

laika parametru izmainīšanā - viens no mūsu uzdevumiem, kā īpašu Kristālisku Būtņu, nesošu 

evolucionāras Programmas priekš planētas Zeme. 

Kur būtība tā laika telpas-laika pārmaiņai? Laika sfēriskums jau tad aizgāja pagātnē. Taču Laika 

Spirāle bija cita. Pasaule Hiperborejas laikā dzīvoja 11-jā telpas-laika Spirāles ciklā un eksistēja uz 

Laika Lielā cikla 11-tās Spirāles. TLK frekvenci/частоту HIPERBOREJAS laikā varēja raksturot kā 

"11:70". Jūsu Pasaule, piecus tūkstošus gadu atpakaļ pārgāja uz 12-to Laika Spirāli. Un šī 

frekvence/частота līdz šim brīdim raksturojas ar parametru "12:60". Jaunais TLK , kā jūs jau zinat, 

raksturosies ar "13:20" frekvenci/частотой un tas jau tagad sāka pārju uz Laika Lielā cikla 13-to 

Spirāli, par kuru jums vēl stāv priekšā uzzināt sīkāk. 

Pārejas ceļš no Laika 11-ās Spirāles uz 12-to Laika Spirāli bija ļoti nevienkāršs. Gaismas Ģimene 

pienāca pie ļoti atbildīga momenta Lielā Eksperimenta izpildīšanā uz planētas Zeme. Stāvēja priekšā 

visā planetāro dimensiju sistēmā veikt svarīgas pārveidošanas, kādas līdz tam nenotika nevienā 

planetārā sistēmā. No vienas puses, bija nepieciešams virknē pasauļu (tanī skaitā, jūsu) pazemināt 

vibrācijas, maksimāli iespējami sablīvēt matēriju; no otras puses - stāvēja priekšā radīt Programmas, 

saskaņā ar kurām, matērijas blīvajos slāņos var ieviest iekšējos evolucionāros plānus ceturtā Garīgā 
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Centra attīstībai, jaunajām dimensijām - 14-tai, 15-tai, 16-tai. Taču tanī momentā, matērijas zemākās 

dimensijās (1-mā līdz 6-ai) nebija ģenētisku evolucionāru programmu priekš dimensiju radīšanas 16-

dimensiju Visumam. Tādēļ jums pat grūti stādīties priekšā kāds apjomīgs un sarežģīts darbs tika 

veikts visā Zemes planetārajā sistēmā viņas visās dimensijās. Jo taču blīvās dimensijas, tās trešā 

Garīgā Centra dimensijas, savstarpēji cieši saistītas ar visām citām dimensijām un vajadzēja veikt, 

burtiski, juvelierisku daudzdimensionālu darbu, ņemot vērā tūkstošus un tūkstošus sakaru un 

savstarpējo nosacījumu/взаймолбусловленных parametrus. Līdz pat šim laikam, jūms grūti 

iedomāties, cik sarežģīts, unikāls un daudzdimensionāli-mērogots Eksperiments īstenojās uz Zemes. 

Bija gadījumi, kad Gaismas Ģimene, īstenojoša Eksperimentu... iegāja strupceļā. Nebrīnaties, pat 

Galaktiskās un Visuma Gaismas Būtnes dažreiz risina uzdevumus, kuru iznākumu...nezina. Dažreiz 

liekas, ka šim uzdevumam pat nav risinājuma... Un, lūk, tad palīdzēt atnāk vēl lielākas Augstākas 

Gaismas Būtnes. Skolotāju Skolotāji. Bet dažreiz Gaismas Ģimene saskaras ar parādībām, kas priekš 

viņiem pašiem kļūst Brīnumu Brīnumi. Un tad sajūtama Visuma Dieva-Radītāja Elpa, viņa Rūpes un 

Palīdzība. 

Un šie mirkļi kļūst patiesi brīnišķīgi... Dievišķi Brīnišķīgi... Tieši tādu momentu Gaismas Ģimene 

izdzīvoja, kad posthiperborejas ēras radāmajā telpā negaidīti bija Augstāko Spēku ieviests/привнесён 

telpas-laika kontinuuma vesels fragments. Viņā ir jaunās, unikālās evolūcijas programmas, tanī skaitā 

- programmas priekš ceturtā Garīgā Centra, 14-ās, 15-ās, 16-ās dimensiju matērijas pakāpeniskai 

attīstībai. 

Un tātad, laikos, par kuriem stāstu, sākās pāreja no frekvences/частоты "11:70" uz frekvenci/частоте 

"12:60", pāreja uz 12-to Laika Spirāli.Turpinājās matērijas sablīvēšanās un galvenais - iekļaušana tās 

programmā jaunu, 16-mit dimensiju visuma programmu. Bez tam, paralēli īstenojās visu dimensiju 

parametru līdznoskaņošana, par cik viss nonāca aktīvā kustībā. Jā, viss kustējās, viss intensīvi 

mainījās, visus procesus vajadzēja sinhronizēt un novest pie nepieciešamās vienotības. 

Šajā laikā, jūsu pasaulē iemiesojās Gari, kuri bija pieaicināti mūs pārprogrammēt, Lemūriešu Kristāli. 

Priekš tā mūs izveda jūsu pasaulē uz kādu laiku no samadhi stāvokļa, bet pēc tam atkal - ieveda šajā 

stāvoklī no jauna. Tādēļ, ka priekš mūsu aktīvā stāvokļa jūsu, ceturtās dimensijas pasaulē, laiks vēl 

nepienāca. Dažas mūsu struktūras pārcieta izmaiņas. Tieši šīs izmaiņas, parasti, fiksējās simbolos, 

kurus tagad jūs sauciet HIPERBOREJIEŠU. Tādā veidā, dotie simboli nes informāciju par mūsu 

pārprogrammēšanu Hiperborejas laikos un par mūsu struktūrām, toreiz izmainītām. Dažas Lemūriešu 

Kristālu struktūras deaktivizējās. Un tas daļēji bija saistīts ar to, ka no cilvēka Daudzdimensionālo 

Ķermeņu Kompleksa 

izņēmās/изымались dažas ģenētiskas sastāvdaļas, un pat - ģenētisko struktūru veseli bloki. Lieta tā, 

ka pat toreiz, Hiperborejas laikos, ļoti daudzi cilvēki bija spējīgi sazināties ar augstākām pasaulēm. 

Kaut arī vairākums cilvēku jau pazaudēja šīs spējas. Bet jūs atceraties, ka stāvēja uzdevums - sablīvēt 

matēriju, pazemināt vibrācijas un radīt izolācijas apstākļus priekš cilvēces, kuras pārstāvji tagad esat 

jūs. Spēja daudziem cilvēkiem saistīties ar augstākām pasaulēm neļautu radīt izolācijas apstākļus. Kā 

rezultāts - nebūtu iespējams sākt Dualitātes Eksperimentu - tā augstākajā izpausmē, parktiski, pilnā 

cilvēku izolācijā no Dievišķā Sākuma. Tādēļ daudzdimensionālā ģenētika smalkajā plānā pārkārtojās. 

Mūsu struktūras noskaņoja tā, lai mēs piedalītos izolācijas apstākļu radīšanā, priekš Dualitātes 

noteikumu īstenošanas. Rezultātā cilvēkiem no Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa tika 

likvidētas dažas sastāvdaļas, atbildošas par ciešu saikni ar augstākajām pasaulēm. Šīs sastāvdaļas 

var nosaukt par cilvēka Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa sevišķām daļām. Vispār novāktas 

bija ASTOŅAS līdzīgas daļas (struktūras). Katra daļa izpildīja savu ceturtās dimensijas cilvēka sakaru 

funkciju ar augstākām pasaulēm. Tagad pienāca laiks atdot šīs pasaules cilvēkiem 

Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa trūkstošās daļas. Un šajā procesā piedalīsimies arī mēs - 

Lemūriešu Kristāli. Taču agrāk atdalītās jūsu Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa daļas jums jau 

nebūs iepriekšējā veida, bet atjaunotas, pilnveidotas. Atgriezīsies vienotas daudzdimensionālās 

ģenētiskās struktūras veidā, kas ļaus jums būt ciešos sakaros ne tikai ar piekto un septīto dimensijām 

(kā Hiperborejas laikos, Trešajā Atlantīdā un vēlākajā Lemūrijā), bet arī ar otrā Garīgā Centra 

dimensijām - 8-to, 9-to un 10-to! Šīs spējas mūsdienu cilvēcei attīstīsies 521 gada laikā. Vairāk kā 

piecsimt gadus būs nepieciešams priekš tā, lai pilnībā radītu jauno talpas-laika kontinuumu priekš jūsu 

cilvēces. Lai šis termiņš/laiks jūs nebaida. Pēc 521 gada pilnībā būs radīts jauns telpas-laiks, kas 

radīs apstākļus priekš kvalitatīva revolucionāra lēciena ne tikai cilvēcei bet arī visai jūsu pasaulei ar 
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visām viņas daudzveidīgām dzīvības formām. Piecsimt gadu - ļoti neliels termiņš zemes evolūcijas 

rāmjos.Taču tas nenozīmē, ka cilvēce sāks aktīvi mainīties un dzīvot jaunā TLK apstākļos tikai pēc 

500 gadiem. Nepavisam nē! Aktīvas izmaiņas cilvēces iekšienē notiek pilnā sparā, un jau tagad jaunie 

TLK parametri sāk manāmi ieiet jūsu dzīvē. Bet tikai pēc piecsimt gadiem TLK būs pilnībā noformēts. 

Tādēļ ka pilnīgai telpas-laika kontinuuma formēšanai, visu viņas sarežģīto programmu 

ieviešanai/привнесение nepieciešams laiks, kurā mainās pati matērija un visas dzīvības formas tajā 

mītošas. Mainās dzīvības formu ģenētika, mainās viņu apziņa, mainās ķermeņi. Mainās arī 

Daudzdimensionālais Ķermeņu Komplekss. 

Kopā ar mūsu atmodu no samadhi stāvokļa jūsu četrdimensiju pasaulē mēs aktivizējam programmas 

ieviešanai jūsu pasaulē agrāk pazaudētās daudzdimensionālās sastāvdaļas. Kā jau es paziņoju, tās 

pie jums atgriezīsies atjaunotu pilnveidotu struktūru veidā. Šī struktūra pilnveidota ārpus planētas 

robežām un pat - ārpus mūsu Galaktikas robežām. Cilvēka Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksā 

būs iedibināts daudzdimensionāls ģenētiskais bloks, kuru radīja mūsu Garīgie Radinieki un Draugi no 

Civilizāciju Savienības, nosauktas ORIONA GREDZENS. Atgādinu jums, ka Oriona Gredzena 

civilizācijas nedzīvo Oriona zvaigznājā. Viņas - ārpus mūsu Galaktikas robežām. Bet saistītas ar 

daudzām Oriona zvaigznāja civilizācijām, kurām ir tiešs sakars ar Lielo Eksperimentu uz Planētas 

Zeme. Tādēļ daudzdimensionālās ģenētikas nodošana uz Zemi tagad īstenojas ceļā: ORIONA 

GREDZENS - ORIONA ZVAIGZNĀJS - ZVAIGZNE .../БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ - ZEME. Daudzdimensionālo 

ģenētisko programmu nodošanā, īpašu dalību ņem daudzdimensionāla iekārta/устройство no Oriona, 

kas jums zināma kā ČINTAMANI/ЧИНТАМАНИ AKMENS. Čintamani atrodas īpašā sakrālā telpā, 

cieši saista Zemi visās dimensijās ar virkni Oriona zvaigznāja civilizācijām. Bet caur viņām tagad 

īstenojas sakari ar Oriona Gredzena civilizāciju savienību. Atceraties Noslēpumaina Viesa no 3-ās 

dimensijas vēsturi, kuru jums paziņoja Komandieris Kortons? Trešā dimensijā uz tā zemākiem 

līmeņiem bija atrasts... nezināms Genoms, kuru neienesa trešā Garīgā Centra dimensijā neviena no 

16-mit civilizācijām, dodošām savu daudzdimensionālo ģenētiku priekš dzīvības formām 1-7-ai 

dimensijām. Vēlāk, kā jūs zinat, bija uzrādīta viņa piederība Oriona civilizāciju Sadraudzībai. Ja 

precīzāk - šis Genoms pieder Oriona Gredzena civilizācijām - kā Oriona Sadraudzības civilizāciju 

sastāvdaļa. Šis Genoms bija ieviests/привнесён ne paša Oriona Gredzena. Bet kā tad? Augstāko 

Spēku attiecībā/по отношению uz mūsu Visuma Augstākiem Spēkiem! Tiem, Kurus mēs saucam 

Visumu Dievs-Radītājs, visa esošā Tēvs-Māte. Un tas nozīmē, ka pats Dievs-Tēvs palīdz mums 

īstenot Lielo Plānu. Un tas vienlaicīgi arī Viņa Palīdzība un Viņa Svētība. 

Kāda loma ieviestajam Genomam? Un kāpēc viņš bija atrasts tieši trešajā dimensijā? Lieta tā, ka trešā 

dimensija - tā pati zemākā dimensija, kurā dzīvo planētas Zemes daudzdimensionālā cilvēce. Tā - 

savā ziņā saknes, no kuras izaug visa cilvēce visu septiņu dimensiju (3-ās, 4-ās, 5-ās, 6-ās, 7-ās, 8-

ās, 9-ās). Un šīs saknes baro visu koku. Tieši šajās saknēs bija ievietots õriona Gredzena sevišķais 

Genoms un viņa energoinformācija jau sāka kvantiski izplatīties ceturtajā un sestajā dimensijās. Kādēļ 

tieši ceturtajā un sestajā? Tādēļ, ka šo dimensiju pasauļu vairākums - tās IZOLĒTĀS pasaules, 

praktiski likvidēti sakari ar citām pasaulēm un dimensijām. Oriona Gredzena Genoms nes 

energoinformatīvu ģenētisku struktūru no... (uzminiet paši!) ASTOŅĀM SASTĀVDAĻĀM. Un tās - tieši 

tās ASTOŅAS ĢENĒTISKĀS SASTĀVDAĻAS, kuru trūkst jūsu pasaules cilvēcei priekš tam, lai 

atjaunotu vienotā Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa trūkstošos posmus. Oriona Gredzena 

Genoms izdara svarīgu ietekmi uz trešās dimensijas cilvēku ģenētiku - ar mērķi viņu 

daudzdimensionalitātes attīstībai. Šis ģenoms - tieši pilnveidotās struktūras, kuras kādreiz radīja 

Oriona Gredzena pārstāvji, bet pēc tam pazaudēja, tātēļ, ka devās pa to evolūcijas ceļu, kur viņu 

agrāk radītais nenoderēja. Taču nekas nezūd Visuma Dievam-Radītājam. Kādreiz radītais Genoms 

noderēja šeit, uz Zemes, lai kļūtu pamats jaunām ģenētiskām struktūrām, neieciešamām priekš jūsu 

pasaules cilvēces dotajā evolūcijas etapā. Jaunās daudzdimensionālās ģenētiskās struktūras 

paredzētas cilvēku sakaru attīstīšanai četrdimensijā (un sešdimensijā!) ar 8-to, 9-to, 10-to dimensijām. 

Un tātad, ko mums tagad nepieciešams radīt, mani Brāļi un Māsas? Vispirms, izpaudīsim Tīru 

Nodomu cilvēces Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa, kādreiz pazaudētu ģenētisku struktūru, 

atjaunošanai, atbildošām par sakariem ar citām pasaulēm. Taču, ja agrāk šīs ģenētiskās struktūras 

atbildēja par sakariem tikai ar 5-to un 7-to dimensijām, tad tagad mēs atjaunojam šīs struktūras un 

papildinām energoinformatīvos sakarus ar 8-to, 9-to un 10-to dimensijām. Tādā veidā mēs radām 

jaunu ģenētiski pilnveidotu daudzdimensionālu struktūru bloku, par kuru agrāk četrdimensiju cilvēce 
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nevarēja pat sapņot. Par to arī nesapņoja desmit tūkstošus gadu atpakaļ lemūrieši, kuri varēja 

saistīties ar piekto un septīto dimensijām, bet nebija viņiem saziņas spēju ar otrā Garīgā Centra 

dimensijām. Viņi nevarēja iziet uz sakariem ar astotās dimensijas pārstāvjiem. Bet tagad, jaunajā 

evolūcijas attīstības līmenī, pakāpeniski attīstās spēja ne tikai sazināties, bet arī pārvietoties, ceļot 

astotajā dimensijā no piektās - īpašos Ugunīgos ķermeņos. 

Tātad, mēs ar jums izpaužam Tīru Nodomu atgriezt cilvēku Daudzdimesionālo Ķermeņu Kompleksā 

kādreiz pazaudētās ģenētiskās struktūras, kas tagad pilnveidotas. Un tagad šīs struktūras atbild par 

jūsu pasaules sakariem ne tikai ar piekto un septīto, bet arī ar astoto, devīto un desmito dimensijām. 

Es, Kristāls Orions, aktivizēju Programmas atbildošas par mūsdienu cilvēces sakariem un katra 

atsevišķa cilvēka, ar otro Garīgo Centru - ar dimensijām 8, 9 un 10. Bez tam, mēs ar jums izpaužam 

Tīru Nodomu īpašu programmu saņemšanai no Oriona Gredzena civilizācijām caur Svēto Čintamani 

Akmeni. Un šīs Programmas sūtīsim visās trešā Garīgā Centra dimensijās, kur dzīvo 

daudzdimensionālā cilvēce. 

Mīļotie Māsas un Brāļi! Apvienosimies Vienotā Sakrālajā Sirdī. Domās radiet astoņstaru zvaigzni. 

Katrs viņas stars iekrāsots astoņkrāsu varavīksnes krāsās: sarkana, oranža, dzeltena, zaļa, gaišzila, 

zila, violeta, balta. Visi stari ierāmēti zeltītā starojumā. Zvaigznes iekšienē - zelta sfēra, kuru zīmējumā 

attēlosim kā zeltītu aploci. Tas - daudzdimensionālās ģenētiskās struktūras simbols, kas kādreiz bija 

atdalīta no Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa, bet tagad - atgriežas. Kādreiz jūs šo zvaigzni 

nosaucāt - MELHISEDEKA ZVAIZNE (1. Zīm.) 

 
1. ZĪM. ASTOŅSTARU ZVAIGZNE AR ZELTA SFĒRU IEKŠIENĒ. DAUDZDIMENSIONĀLĀS 

ĢENĒTISKĀS STRUKTŪRAS SIMBOLS, ATBILDOŠA PAR SAKARIEM AR AUGSTĀKĀM 

DIMENSIJĀM. SIMBOLS "MELHISEDEKA ZVAIGZNE". 

Ievietojiet Melhisedeka Zvaigzni mūsu Vienotajā Sakrālajā Sirdī. Piesauciet savās sirdīs 

Beznosacījumu Mīlestības Enerģiju, uzaiciniet līdzjaunradei savus Augstākos "Es", savus Garīgos 

Skolotājus un Aizbildņus, smalkmateriālās Augstāko Dimensiju Atbalsta Grupas. Apvienojieties ar 

visiem, Māsām un Brāļiem maniem - Lemūriešu Kristāliem. Nodibiniet sakaru ar Brīnumu Akmeni 

Čintamani - viņš gaida jūsu aicinājumu. 

Sākam radīt... Tagad mēs ar jums aktivizējam īpašu UGUNĪGO ĶERMENI jūsu Daudzdimensionālo 

Ķermeņu Kompleksā. Viņš mums nepieciešams priekš tā, lai īstenotu ceļojumu sevišķā pasaulē - tur, 

kur dzīvo burvju Akmens Čintamani. Jūs gatavi?.. Sākam! Iededzam mūsu Vienotā Sirdī 

Dzīvībradošās Ugunis: SARKANO... ORANŽO... DZELTENO... ZAĻO... GAIŠZILO... ZILO... 

VIOLETO... BALTO... 

Ugunis izkārtojas varavīksnē. Vienu varavīksnes galu ievietojiet savas sirds apvidū, bet otru - virzīsim 

uz astoņstūru piramīdas virsotni. O! Tā patiesi brīnišķīga piramīda! Tā - ļoti liela, tā - GRANDIOZA. Un 

viņa - dzīva. Mūsu piramīda pārmaiņus iekrāsojas dažādās astoņkrāsu varavīksnes krāsās. Viņa, 

burtiski, elpo dažādu krāsu Uguni. Sajūtiet viņas enerģētiku. Piramīda izstaro PRIEKU par tikšanos ar 

jums. Viņa izstaro GATAVĪBU tikties ar jums. Viņa vēlas ielaist jūs savā struktūrā. Jūs priekš viņas - 

GAIDĪTI VIESI. Jūs ar viņu tikāties agrāk, ne reizi vien apmeklējāt viņu dažādos laikos un ērās. Un, 

lūk, tagad pienāca laiks tikties no jauna, un, tātad, - jaunas ēras laiks... Ko jūs tagad apkārt redzat, 

mani dārgie? Jūs redzat DZĪVU DAŽĀDKRĀSU UGUNI, kas PĀRVIETO JŪS DIMENSIJU TEKPĀ. TĀ 
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- ĪPAŠA DZĪVĪBRADOŠĀ UGUNS, KAS VIENLAICĪGI IR GAN RADĪTĀJS GAN BRĪNIŠĶĪGS 

TRANSPORTLĪDZEKLIS (ORIONS DĀVĀ SMAIDA ENERĢIJU). Pa Dzīvībradošās Uguns 

varavīksnes tiltu, jūs īstenojat ceļojumu uz mūsu piramīdas virsotni, bet pēc tam - nokļūstat iekšienē. 

Mēs dodamies šīs piramīdas iekšienē, centrā, vidū - starp virsotni un pamatni. Apstājamies, 

lūkojamies apkārt... O, tur taču, izrādās, pavisam ne tukša telpa! Jūs to sajūtiet... Apkārt - maigi 

gaišzila migla. Bet miglā jūs pamanāt kaut kādu figūru kontūras. Skataties uz savu ķermeni. Tas pēc 

formas - parasts cilvēka fiziskais ķermenis. Tikai jūsu ķermeņa kontūras ietītas varavīkšņotās 

enerģijās. Jūs - it kā astoņkrāsu Dzīvībradošās Uguns enerģiju kūniņa. Piramīdā - absolūts klusums, 

nekas nav dzirdams. Bet, lūk, jūsu sirds iekšienē sāk rasties skaņa... It kā vientuļš vijolnieks ar savu 

lociņu aizskāra vienu no stīgām... Pagaidām tikai vienu stīgu. Pēc tam ieskanējās vēl viena stīga... Un, 

lūk, skaista melodija izskanēja zem mūsu piramīdas velvēm. Iesākumā - klusa, mierīga kā upe ielejā. 

Bet pēc tam - brīnišķīga, dižena kā bezgalīgs Varens Okeāns. Jūs klausaties mūziku un baudat to. Un 

saprotiet - tā ne vienkārši mūzika ieplūst jūsu Dvēselē. Jūsos ienāk kaut kas vairāk - ar valdzinošās 

mūzikas palīdzību Jūsu "Es" ieplūst Augstāko Pasauļu Enerģija, augstāko Dimensiju Enerģija. Mūzika 

turpina skanēt... Brīnišķīgā vijoles melodija brīnumainā veidā atklāj apkārtējo miglu un jūs saprotiet, 

ka, piramīdā neesat vientuļi. Vēl vairāk, atnāk apziņa, ka piramīda - vispār, ne piramīda, bet kāds 

daudzdimensionāls Templis, svētnīca priekš svarīgām Ceremonijām. Kad migla izklīst pavisam - jūs 

redzat, ka jūsu priekšā - cilvēki. Tiesa - viņu ķermeņi atšķiras no jūsējiem. Viņi nav ierāmēti astoņkrāsu 

Dzīvībradošā Enerģijā, kā jūs. Jums priekšā stāvošo ķermeņi - maigi gaišzilā krāsā. Viņi gandrīz 

caurspīdīgi. Jūs tik tikko atšķirat jums priekšā stāvošo Sejas. Un jūsu sirds priecīgi trīc. Tādēļ, ka tās - 

jums radniecīgas sejas. Tās - jūsu tagadējo Skolotāju un Aizbildņu Sejas. Vai to, kurus jūs zinat sen, 

bet tagad aizmirsāt. Taču radniecības sajūta no tā kļūst vēl spēcīgāka. Jūs APŅEM jūsu Garīgo 

Radinieku Mīlestības Enerģija no Augstākām Pasaulēm. Laime skar jūsu sirdi un paliek tur dzīvot kā 

palika dzīva tikko kā skānējusī brīnumainās daudzdimensionālās vijoles melodija. 

Atkal klususms. Jūs sajūtiet, ka tas liecina par tuvojošos svarīgu momentu. Un tas tiešām tā. Jums 

priekšā stāvošie paceļ galvas augšup. Jūsu skats arī, tiecamies uz Tempļa-Piramīdas virsotni. Un jūs 

redzat, kā no turienes tieši uz jums tiecas Brīnišķīga Balta Gaisma. Un jūs apzinaties, sajūtiet, ka tās - 

KRISTUS-MELHISEDEKA enerģijas. Mīlestības Enerģijas, Dzīvībradošās Enerģijas Priecīgas un 

Diženas. 

Pats Galaktiskais Kristus-Melhisedeks, Katra Lemūriešu Kristāla, 16-ais Glabātājs, izpaužas Templī-

Piramīdā... Un jūs dzirdat Viņa Balsi: 

- Mani Mīļotie Bērni! Zemes Bērni, Galaktikas Bērni! Pienāca laiks Zaudētā Atgriešanai! Akmeņi, 

kādreiz izkaisītie, salasās vienībā. Laiks Akmeņu salasīšanai - Laiks Dievišķai Vienotībai. Pieņemiet 

Gaismas Ģimenes Velti, kas palīdzēs visus mūs saistīt/связать Visuma Dieva-Radītāja vienotā 

Dievišķā Melodijā. 

Tūliņ pēc Kristus-Melhisedeka vārdiem, jūs redzat jūsu ķermenis arī kļūst maigi gaišzils, gandrīz 

caurspīdīgs. Jūs arī kļūstat tādi, kā šī Tempļa-Piramīdas iedzīvotāji. Jūs tuvojaties cilvēkiem, jums 

priekšā stāvošiem, un vērojiet kā ap jums veidojas Zeltīta Sfēra. Šajā Sfērā - daudz cilvēku. Ļoti 

daudz. Jūs viņus nevarat pat saskaitīt. Taču jūs zinat, ka katrs no šiem cilvēkiem - tas jūs. Bet jūs - 

katrs no viņiem. Jūs apņem Dievišķās Vienotības Jūtas, piepildītas Dievišķās Vienotības Jūtas. Un 

tālāk jūs redzat, kā no zelta sfēras sāk izaugt stari - sarkans, oranžs, dzeltens, zaļš, gaišzils, zils, 

violets, balts... Un saprotiet, ka tagad jūs - daudzdimensionālās Melhisedeka Zvaigznes iekšienē. Un 

šī zvaigzne - Planētas sakrālā telpa. JŪS - ZEMES ŠAMBALĀ! Ak, Dievs! Jūs tik daudz par viņu 

domājāt, sapņojāt vaļējām acīm, savos sapņos par šo sakrālo telpu, bet, lūk, tagad - jūs šeit. Jā, jā, - 

šeit! Un jūs vienoti ar viņas iedzīvotājiem, kuri VISI, VISI, VISI, ABSOLŪT VISI RADI PRIEKŠ JUMS. 

Un nav šeit svešu. Kā vispār uz planētas nav savu un svešu. Visi - radinieki Šambalā. Visi radi 

Dvēseles līmenī, Dievišķo Monādu līmenī. Un tā kļūst jūsu Dziļākā Zināšana. Ne vienkārši ticība 

Dvēseļu radniecībai. Bet tieši - ZINĀŠANA PAR MŪSU RADNIECĪBU un PAT ŠĪS RADNIECĪBAS 

SKAIDRSAJUŠANA/ЯСНОЧУВСТВОВАНИЕМ. Ievietojiet šo zināšanu un skaidrsajušanu savā 

Sakrālajā Sirdī. Un zināšana, un skaidrsajušana, līdzīgas tam, augšāmceļ jūsu atmiņu par to, kur jūs 

tagad atrodaties. Astoņstūru piramīda - tā daļa no daudzdimensionālā Melhisedeka Tempļa, kurā jūs 

bijāt ne reizi vien, kad pienāca Lielie Pārmaiņu Laiki. Un, lūk, tagad - jūs atkal šeit, lai piedalītos 

pārmaiņu procesos. 

No jauna - svinīga momenta sajūta. Zeltītajā sfērā, kur jūs atrodaties kopā ar Šambalas iedzīvotājiem, 
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sāk pienākt jauna enerģija, kas vēl vairāk pastiprina jūsu Vienotības sajūtu. Jūs dzirdat čukstu: 

Čintamini... Orion... Gredzens Oriona..." Un atkal - KRISTUS-MELHISEDEKA ENERĢIJAS. Tikai 

šoreiz - tās KRISTUS-MELHISEDEKA-ORIONA ENERĢIJAS - Tā, Kurš apgaro daudzas, daudzas 

civilizācijas, dzīvības formas aiz mūsu Galaktikas robežām. Viņa enerģija pieplūst Zeltītajā Sfērā, 

kuras iekšienē jūs. Jūs jūtiet jaunās Mīlestības un Dievišķās Vienotības Enerģijas. Un paplašinaties 

aiz Galaktikas Piena Ceļš, sajūtot, ka arī tur jums daudz Garīgo Radinieku. Un, lūk, kad jūs sajūtiet, ka 

JŪS - KOSMISKA DAUDZDIMENSIONĀLA KOLEKTĪVA BŪTNE, GALAKTISKAIS KRISTUS-

MELHISEDEKS PASNIEDZ JUMS VELTI: ORIONA GREDZENU - daudzdimensionālu ģenētisku 

struktūru, Oriona Gredzena, Oriona Sadraudzības civilizāciju radītu. Jūs šo struktūru redzat kā violetu 

toru, izstarojošu burvīgi skaistu gaismu. Tora iekšienē deg zilā gaismā astoņas astoņstaru zvaigznes. 

Bet tora centrā - vēl viens, zelta gredzens, kura iekšienē - trīs gaišzili pavedieni. Astoņas zvaigznes 

simbolizē astoņas dimensijas (no 1-ās līdz 8-ai). Pats violetais tors - devītā dimensija. Zelta Gredzens 

- desmitā dimensija. Trīs gaišzilie pavedieni - sakari ar 11-to, 12-to un 13-to dimensijām 16-

dimensīgajā Visumā (2. Zīm.). 

 
2. ZIMĒJUMS. SIMBOLS "ORIONA GREDZENS". 

Tieši no desmitās dimensijas sūta tagad jums savas Garīgās Veltes Oriona Kristus-Melhisedeks. 

Un jūs viņas pieņemat. Oriona Gredzens kļūst jūsu iekšējās Zelta Sfēras īpašums/достоянием. Tā 

dzimst jauna daudzdimensionāla ģenētiska struktūra priekš dimensiju sakariem. Tā mēs aktivizējam 

daļu manas struktūras. Tā mēs radām/рождаем simbolu, kas saucas: ORIONA MELHISEDEKA 

ZVAIGZNE (3. Zīm.). 

 

3. ZĪMĒJUMS. JAUNA DAUDZDIMENSIONĀLA ĢENĒTISKA STRUKTŪRA "ORIONA 

MELHISEDEKA ZVAIGZNE". 

Un tagad, kad radīta jauna daudzdimensionāla struktūra priekš sakariem ar augstākām dimensijām - 
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līdz pat 10-ai! - pateicieties par līdzjaunradi saviem Augstākajiem "Es", saviem Garīgiem Skolotājiem 

un Aizbildņiem, visiem Lemūriešu Kristāliem. Akmenim Čintamani! Pateicieties par Brīnišķīgajām 

Garīgajām Veltēm Galaktiskajam Kristum Melhisedekam un Oriona Kristum-Melhisedekam. 

Tieši tagad mainās jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Komplekss. 

Tieši tagad viņā atgriežas daudzdimensionālās struktūras, kas bija pazaudētas. 

Tieši tagad šīs struktūras atjaunojas, lai uzticīgi kalpotu jums jaunajā evolucionārajā ērā. 

Jūs kļūstat kosmiskas daudzdimensionālas Gaismas Būtnes 

Un tas patiesi tā. 

JŪSU KRISTĀLS ORIONS - nesošs dimensiju Dievišķo vienotību. 

 

30.11 - 03.12.2014.g. 

 

5. KRAJONS. TELPA PRIEKŠ ĪPAŠAS PASAULES. 
 

KRAJONS 

caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults 

--------------------------------- 

2014. gada 21. decembrī Gaismas Darbinieki vadīja svarīgu planetāro darbu. Meditāciju "Neredzamo 

dziedināšana", veltītu Zemes pasaules mikroorganismu dziedināšanai, piedāvāja vadīt Krajons un 

Erceņģelis Rafaels (Rafails). 

Piedāvājam mūsu lasītājiem ņemt dalību Gaismas darbā režīmā "šeit un tagad". 

---------------------------------- 

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 

24.03.2015. 

 

Sveicināti, mani Saulainie! Sveicināti, Galaktikas bērni! Sveicināti, Jaunās Zemes bērni! 

Ar lielu prieku turpinu jūs informēt par Vienotas Pārejas Telpas radīšanu. Tā - svarīga Sakrāla Telpa, mēs 

vēl ne reizi vien atgriezīsimies pie jautājuma par tās radīšanu. Šodien, Dienā, kas astroloģiski skaitas 

Ziemas Saulgriežu Diena, mēs atkal tiekamies ar jums kopīgai jaunradei. 

21. decembris - vienmēr jūsu planētai svarīga diena. Katru gadu šajā dienā Zeme saņem 

energoinformatīvu impulsu, raksturīgu Ziemas Saulgriežiem. Tā - pretēja, salīdzinot ar Vasaras 

Saulgriežu energoinformatīvo ietekmi, kad plūsmas, nākošas no Saules un Galaktikas Piena Ceļš, 

izplatas nedaudz citādi, ir cits energoinformatīvais saturs un piesātinājums. Protams, katru gadu Ziemas 

Saulgriežu dienām ir savas īpatnības. Planētas Saulgrieži pēc savas energoapgādes kļuvuši pilnīgi citi, 

sākot ar 2012. gada 21. decembri, kad Zeme īstenoja varenu kvantisku Pāreju, ieejot kopā ar visu Saules 

sistēmu galaktikas Piena Ceļš jaunajā zonā. Šogad Ziemas Saulgriežu Diena labvēlīga priekš sevišķa 

planetāra darba, saistīta ar Vienotas Pārejas Telpas un dažādu dzīvības formu Vienotības radīšanu un 

pilnveidošanu. 

Pagāja divi gadi kopš 2012. gada 21. decembra dienas - dienas, kuru Gaismas Darbinieki tik ilgi gaidīja. 

Divus gadus atpakaļ sākās Zemes un Saules ieiešana īpašā telpā, attiecībā pret Galaktikas Centru. 

Sākās aktīvs, rūpīgs Galaktiskās izlīdzināšanas process, kas turpinās līdz šim laikam. Aktīvi attīstās 

Kosmiskās Konverģencijas process visās pasaulēs un dimensijās. Sākās jaunu matērijas veidu radīšana, 

jaunu savstarējo attiecību starp dažādām matērijām, dimensijām, telpas-laikiem. Un Vienotas Pārejas 

Telpas radīšana, par ko es jums paziņoju, tieši saistīts ar Galaktiskās izlīdzināšanas, Konverģences 

procesiem. Izlīdzināšanas, Konverģences procesi ielikti šīs Sakrālās Telpas pamatā. 

Norādīto pārmaiņu rezultātā, sākās pārmaiņu procesi Gaismas Būtņu pārvietošanā no zemākām 

dimensijām augstākās un otrādi. Samērā nesen mēs ar jums jau reāli radījām apstākļus Vienotā Pārejas 

Telpā priekš tiem cilvēkiem, kuri pagaidām vēl paliek Atturēšanas Spēku ietekmē. 

Šodien mēs piedalāmies sevišķa portāla radīšanā Vienotā Pārejas Telpā. Mēs laužam ceļu ne tikai 

cilvēcisko, bet arī dažu citu dzīvības formu pārvietošanai. Priekš tām līdzīgai pārvietošanai ir liela 

evolucionāra nozīme. Izejot caur Vienotu Pārejas Telpu, dažas dzīvības formas saņem jaunas 

evolucionāras Programmas. Nostiprinās viņu Dievišķā vienotība ar citām dzīvības formām. Tanī skaitā - 
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ar Zemes cilvēci. Daudzas no šīm dzīvības formām jums labi zināmas. Taču ne visi no jums saprot, cik 

ļoti jūs ar viņām saistīti savas dzīves pārveidošanas ciklos. 

Tagad pienācis laiks pateikt daudz noteiktāk, par ko ir runa un, ko nepieciešams izpildīt Ziemas 

Saulgriežu dienā. Šī diena ar savu nepierasto izlīdzināšanas, saskaņošanas konverģences enerģētiku 

palīdz daudzām dzīvības formām ieiet rezonansiskā saskaņotībā ar cilvēces dzīvesplūsmām. Jaunā 

telpas-laika kontinuuma aktīvs radīšanas process prasa saskaņotību ar visām Dabas valstībām, ar visām 

jūs aptverošām dzīvības formām. Šodien uzmanības centrā - tie, kurus daudzi pieraduši uzskatīt par 

nelietderīgām dzīvības formām. Dualitātes Eksperimenta laikā jūs radījāt mākslīgas, vai gandrīz 

mākslīgas, dažas dzīvības formas, kuras tagad izgāja uz patstāvīgas eksistēšanas līmeni un kļuva, 

pietiekamā mērā, neatkarīgas no jums. Runu raisām par baktērijām, sēnēm un citiem mikroorganismiem, 

cilvēka parastām acīm neredzamām un jums netveramām. Attiecināsim uz mikroorganismiem arī vīrusus, 

kaut arī tieši tos nesaista ar mikroorganismiem. Kādēļ atzīmēju mikroorganismu netveramību? Jūs 

pastāvīgi meklējiet paņēmienus viņu iznīcināšanai. Bet viņi, esoši pietiekami saprātīgi un nereti esoši 

citām dzīvības formām vadāmi, pastāvīgi duļķojas/мутируют, pielāgojas realitātei un dažkārt kļūst pilnīgi 

netverami, izdarot jums negaidītus triecienus, traucējumus jūsu dzīves nodrošinājumā. Visi 

mikroorganismi - daudzdimensionālas dzīvības formas. Pie tam, viņiem visbiežāk labi attīstīti 

smalkmateriālie ķermeņi. Vairākums mikroorganismu apveltīti ar daudz smalkāku fizisko matēriju, 

salīdzinājumā ar cilvēka fizisko ķermeni. Bez tam, mikroorganismiem piemīt cita materiāla sākotne astālā 

un mentālā līmenī. Un derīgi saprast, ka savu iedarbību uz cilvēku, viņi vienmēr sāk no tā matērijas 

līmeņa, kas cilvēkiem pagaidām nepieejams. Viņu eksistēšana priekš jums un jūsu zinātniskām ierīcēm 

apslēpta, aizplīvurota, netverama. Pievērsiet uzmanību tam, ka mikroorganismi bieži citu dzīvības formu 

vadāmi. To dzīvības formu, kuras pagaidām cilvēkam šobrīd nav draudzīgas. Daži mikroorgnismu veidi ir 

daļa to spēku, kas šobrīd saucas Atturēšanas Spēki. Tādēļ jāmācās ar mikroorganismiem sazināties, bet 

ne tikai iznīcināt, vai mudināt uz mutāciju. Pie tam, jāmācās sazināties kā ar līdztiesīgām dzīvības 

formām, kā partneriem, lai arī pagaidām jaunākajiem. Mūsdienīgiem Gaismas Darbiniekiem jāzina, ka 

daudzi mikroorganismi radīti mākslīgi. Mākslīgo skaitā ir tādi, kurus radījuši cilvēki - kā neapzināti, tā arī 

apzināti. Nereti agresīvi noskaņotu varu uzdevumā, tiek zinātnieku radīti postošie mikroorganismi, kuri 

vēlāk izmantojas kā ieroču veids. Tādus piemērus jums tagad ir iespēja novērot. Infekcijas slimību 

uzliesmojumi mazāk attīstītos planētas reģionos, bieži saistīti ar mikroorganismu, kā ieroču veida līdzekļu 

izmantošanu, situācijas destabilizēšanai. Nākotnē, jaunajā evolucijas līmenī, kurp tagad cilvēce jau 

tiecas, kaut kas līdzīgs nebūs iespējams. Paaugstinot savas apziņas līmeni, savu Garīgumu, cilvēce 

aicināta paaugstināt evolucionāro līmeni arī citām dzīvības formām, evolucionējošām kopā ar viņu. 

Mākslīgi radītie mikroorganismi iziet ārpus savu radītāju kontroles, nodara ne muzumu posta ne tikai 

cilvēcei, bet arī viņu aptverošai pasaulei. No viņiem četrdimensijās cieš gan dzīvnieku, gan augu 

pasaules. Nereti ļaunumu nodara arī minerālu valstībai, kaut arī priekš jums tas pagaidām neizpaužas. 

Bez tam, mikroorganismiem ir, priekš jums pilnīgi netverams sakars ar Stihiju Spēkiem. No vienas puses, 

tā savā ziņā līdzsadarbība, nesoša labumu. Tādēļ ka tur, kur nepieciešami nopietni planetārie attīrīšanas 

procesi, Stihijas bieži apvieno savus centienus ar slimību mikrobu mikroorganismu pasauli, no kuriem 

daudzi ir labi attīrītāji. Taču no otras puses, Stihijas pašas cieš no tiem, tādēļ, ka ātri 

duļķojošies/мутирующих mikroorganismi izmanto savās mutācijās/мутациях Stihijas un saistot viņu 

darbību, ierobežo eksistēšanas brīvību. Tādā veidā, mikroorganismu darbība bieži ir pretrunā Dabas 

jaunrades spēkiem. Var teikt, ka uz šodienu mikroorganismi - tā īpaša pasaule, savdabīga Dabas 

valstība, pietiekami maz pazīstama cilvēkiem un, pagaidām, viņiem vāji vadāma. 

Kas šodien cilvēkus saista ar šo mikroorganismu valstību? Galvenokārt, mediciniskais bizness. Tādēļ, ka 

neprotot rast ar viņiem savstarpējo evolucionāro sadarbību, zinātnieki izstrādā dažādus viņu apspiešanas 

vai iznīcināšanas paņēmienus. Un ievērojami retāk piesaista mikroorganismus līdzsadarbībai. 

Noslēpumainā mikropasaule uz cilvēku agresiju ātri atbild ar mirklīgu mutāciju/мутацией, kas vēl vairāk 

palielina bezdibeni starp cilvēku un citām Dabas valstībām. 

No kurienes uzradās kaitīgie mikroorganismi? Uz šo jautājumu atbilde nevienkārša un var kļūt atsevišķas 

izskatīšanas priekšmets. Taču būtu jāsaprot, ka Dualitātes Eksperimenta ērā, kur uzplauka pretrunas, 

cietsirdība, dzīvības formu iznīcināšana, naids, ļaunums un visu veidu cīņa, cilvēki paši deva iespēju 

dzimt tādām dzīvības formām. Pie tam, šīs dzīvības formas bija pieļautas priekš tam, lai saīsinātu jūsu 

fizisko ķermeņu dzīves termiņu Dualitātes Eksperimenta laikā. Bija nepieciešams jūsu ķermeņos pieļaut 

kaut kādus mehānismus, kas noveco/старили ķermeņus, liktu tiem slimot; un galu galā, nomirt. Daudzi 
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no šiem mikroorganismiem bija jūsu nepilnīgās domāšanas audzēti/порождены. 

Protams, jūs varat atgādināt Krajonam, ka ir daudz mikroorganismu, kas cilvēkiem atnes labumu. Tie 

dzīvo gan cilvēka iekšienē, atrodas arī uztura produktos; harmoniski dzīvojas Dabā. Bez šaubām, tas tā. 

Taču tieši šo mikroorganismu klasi, jūs parasti neiznīcinat apzināti, bet palīdzat tiem eksistēt, pieļaujat 

simbiozi/симбиоз ar jums. Viņiem nevajag agresīvi cīnīties par izdzīvošanu. Bet kaitīgie mikroorganismi 

bieži ņem virsroku pār noderīgajiem un tad jums nākas glābt noderīgos. 

Mums tagad ir iespēja runāt par visu baktēriju, vīrusu un tiem līdzīgu mirkroorganismu eksistēšanas 

sfēru. Un es tagad paskaidrošu kādā veidā cilvēcei laiks nokārtot sirsnīgus sakarus ar šīm 

mikropasaulēm. Vajag palīdzēt tiem aiziet uz citām, augstākām, telpām un atgriezties ar citām 

evolucionārām programmām, lai saplūstu vienotā, kopējā jūsu pasaules dzīvē pilnīgi jaunā, pozitīvā 

kvalitātē. 

Jums laiks iemācīties SAZINĀTIES MĪLESTĪBĀ ar jūsu dzīves neredzamajiem ceļabiedriem. Līdz šim jūs 

galvenokārt gājāt pa iznīcināšanas, vai viņu aktivitātes samazināšanas ceļu. Bet tagad jums ir iespēja 

priekš viņiem izveidot Vienotā Pārejas Telpā sevišķu portālu. Tur jūsu neredzamos partnerus būs 

iespējams pavadīt daudz komfortablākā telpā priekš viņiem, no kurienes viņi atgriezīsies evolucionāri 

atjaunoti.Jums jāzina, ka tas nepieciešams arī priekš pareiza jūsu daudzdimensionālo Ķermeņu 

Kompleksa pārveidošanas. Un priekš jūsu pārejas uz Ugunīgo energobarošanos. Un priekš Apvienotā 

Daudzdimensionālā Genoma radīšanas. Jo taču šīm dzīvības formām arī ir tiesības uz savas pieredzes 

un savas ģenētikas pievienošanu Apvienotajam Daudzdimensionālajam Genomam. 

Līdzīga jaunrade ir viena no KOSMISKĀS DZIEDNIECĪBAS formām. Zeme - unikāla Dzīvības vienotība. 

Tik ciešas un daudzveidīgas dažādu dzīvības formu savstarpējās sadarbības vēl nebija ne uz vienas, 

Galaktikas Piena Ceļš, planētas. Kaut arī līdzīga pieredze ir. Un Gaismas Ģimene gatava ar jums dalīties 

šajā pieredzē, pilnveidot to un kopīgi sākt šo dzīvības formu pāreju uz jaunu evolucionāru līmeni. Cilvēku 

uzdevums - nekarot, necīnīties ar mikroorganismiem, neiznīcīnāt, neapspist viņus bet palīdzēt viņu 

Dievišķajā pārveidošanā, vēl vairāk - radīt kopā ar viņiem. Visas radītās dzīvības formas ir Radītāja Bērni. 

Tādēļ nepieciešams palīdzēt visiem iemantot, palīdzēt atrast ceļu pie Dieva-Radītāja. Galarezultātā, visas 

planetārās dzīvības formas skanēs uz tās evolucionārās nots, kas visiem nes Jaunu harmonisku Dzīvi. 

Radīt īpašo Portālu un pavadīt pa to šīs dzīvības formas mums palīdzēs Erceņģelis RAFAELS (Rafails). 

Viņš patiesi ir KOSMISKAIS Dziednieks. Piedāvāju jums kopā ar Gaismas Ģimeni planetāro darbu, 

planētas Zeme mikroorganismu nosūtīšanā dziedināšanai un stiprināšanai līdzjaunradē ar cilvēkiem tās 

dzīvības formas, kuras cilvēku parastām acīm nav redzamas. 

Mani dārgie, tagad dodu vārdu ERCEŅĢELIM RAFAELAM - kurš jūsu pasaulē zināms KĀ SVĒTAIS 

DZIEDNIEKS. 

 

 

6. ERCEŅĢELIS RAFAELS. "NEREDZAMO IZDZIEDINĀŠANA". 

MEDITĀCIJA. 
 

ERCEŅĢELIS RAFAELS (RAFAILS) 

caur Sergeju Kanaševski 

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščenija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 

28.03.2015. 

 

Sveicināti, Gaismas Radītāji! Sveicinu jūs, pasaules dziedinātāji! Ar jums - Erceņģelis Rafaels kura vārds 

priekš jums nozīmē "SVĒTAIS DZIEDNIEKS". Un tas patiesi tā, Mani Bērni. 

Mani mīļotie, katrs no jums, aktīvs gaismas jaunrades dalībnieks, ir pasaules dziedinātājs, 

DZIEDNĀTĀJS PASAULĒ. Un, ticat, - tie ne vienkārši vārdi. Tas - mūsdienu evolūcijas fakts, kur cilvēki 

sāk ņemt aktīvāku, apzinātāku dalību. Jūs - astrāli-mentālie Radītāji, jūs - Svētie Dziedinātāji, kuri stājās 

pie savas dziedinātāja misijas izpildīšanas. Zinu, Gaismas Bērni, ka daudzi no jums nevar pagaidām 

izdziedināt savus fiziskos ķermeņus, nevar pilnībā atjaunot savu tuvinieku veselību, savu pacientu. Taču, 

ticiet, daudziem no jums sava fiziskā ķermeņa izdiedināšana - šī iemiesojuma realitāte. Realitāte priekš 

daudziem - ķermeņu veselība nākošos iemiesojumos šajā fiziskajā pasaulē. Tagad jūs radat, vispirms, kā 

Smalkā Plāna astrāli-mentālie Radītāji. Jūs līdzīgi ceļotājiem, kuri... it kā sadalīti divās daļās. Jūs kopā ar 
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savu fizisko ķermeni dodaties pa vēl neradītu maršrutu. Jūsu fiziskie ķermeņi iet pa pašreizējo telpu, bet 

mentāli-astrālie ķermeņi mirklīgi, pārvarot telpas-laiku, izrādās nākotnē. Un tur, nākotnē jūs - ceļotāji, 

radat astrāli-mentālā līmenī, radot svarīgus punktus maršruta iziešanai. Agrāk vai vēlāk, jūs kopā ar 

fiziskiem ķermeņiem nokļūsiet līdz jūsu radītajiem vissvarīgākajiem maršruta punktiem un pārvērtīsiet 

astrāli-mentālo matēriju fiziskajā realitātē. To pašu var teikt par jūsu fiziskajiem ķermeņiem, kurus jūs 

izdziediniet kopā ar Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa citiem ķermeņiem. Dodoties uz priekšu kā 

astrāli-mentālie Radītāji, jūs radat veselus ķermeņus. Taču, kopā ar tiem, dodoties pa maršrutu uz 

priekšu, aizsteidzoties priekšā savai fiziskai pasaulei, kā mentāli-astrālie ceļotāji, jūs radat PASAULES 

IZDZIEDINĀŠANU - kopā ar saviem Garīgiem Skolotājiem un Aizbildņiem, kopā ar Gaismas Ģimeni. Un 

agri vai vēlu, jūs IEIESIET IZDZIEDINĀTĀ PASAULĒ. 

Šodien mēs ar jums radīsim kaut ko svarīgu priekš katra cilvēka un visas pasaules izdziedināšanas. 

Taču, pirms sākam mūsu kopīgo jaunradi, mūsu dziedniecisko meditāciju, es jums piedāvāju doties 

pagātnē. Es jums pastāstīšu vēsturi, kas notika ar kādu Skolotāju un Pasaules Dziedinātāju, kuru jūs, 

protams, labi zinat... 

 

Tas gadījās, kad Skolotājam izpildījās 31 gads. Mēnesis nisan?/нисан tikko sākās un pirmie augļi vēl 

neparādījās. Trīs dienas Skolotājs un viņa skolnieki pavadīja nelielā ciematā, kurā dzīvoja tikai 32 

ģimenes. Skolotājs nolasīja savus sprediķus un izdziedināja, tur, tajā ciematā, 6-us cilvēkus. Kad ceļinieki 

pulcējās ceļam, iedzīvotāji par zīmi pateicībai atnesa Skolotājam un viņa biedriem veltes, gribēdami 

nodrošināt savus dārgos ciemiņus ar proviantu. Taču Skolotājs, pateicoties par veltēm, lika saviem 

skolniekiem produktus atdot atpakaļ ciemata iedzīvotājiem. Tie taču dzīvoja ļoti trūcīgi un dalījās ar 

ciemiņiem gandrīz pēdējā, kas viņiem bija. Nisans/нисан dāsns tikai beigās un tad arī tikai, ja gads 

ražīgs. Tanī reizē vasara nesolīja bagātīgus augļus. Tādēļ Skolotājs izlēma proviantu atstāt 

nabadzīgajiem. 

Skolotājs un skolnieki ciematu atstāja agri no rīt. Kad saule sliecās uz rietu, daži no skolniekiem kurnēja, 

sakot ka vajadzēja pieņemt kaut mazumiņu. Jo ceļš garš, bet spēku atlika maz. Tad Skolotājs atbildēja: 

"Šodien ūdens kļūs maza velte. Bet rīt būs diena, būs jaunas dāvanas. Būs arī ēdiens". 

Kad no rīta pamodās, jaunākais no skolniekiem, aplūkojot apkārtni, atzina to pazīstamu esam. Un 

paziņoja, ka triju stundu gājienā no šīs vietas, esot apdzīvota vieta, kur dzīvo viņa radinieki. Viņi var 

apgādāt ar proviantu. Nolēma, ka visiem iet nevajadzētu. Jaunākajam pietiekami ar vienu palīgu, taču, 

lūk,- kurš ies? Ceļinieki piekusuši, neviens negribēja doties nevieglajā trīsstundu ceļā, līdz apdzīvotajai 

vietai, bet pēc tam - atpakaļ. Tur kāds piedāvāja vilkt lozes. Jau sāka zariņus salasīt, lai viens no tiem 

kļūtu liktenīgs. Taču Skolotājs teica: "Nevajag lozēt. Es iešu ar jaunāko." Tad viņa skolnieki viens aiz otra 

iesaucās/pieteicās iet ar jaunāko. Bet Skolotāja lēmums nelokāms. Tā arī gāja pats. 

Nenogāja pat pusi ceļa līdz apdzīvotai vietai, kā gadījās negaidītais. Skolotājs ar baso kāju uzkāpa uz asa 

akmeņa. Stipri savainoja kāju, tik tikko asinis apturēja. Ievainojumam zāli pielika, pārsēja. Bija skaidrs, ka 

tālāk iet nevarēs. 

- Foma, - Skolotājs vērsās pie jaunākā, - ej viens, ja tā gadījās. Kad šurpu atgriezīsies, kāju jau 

izdziedināšu. 

"Eh, labāk būtu kāds cits nācis!"- nodomāja Foma, bet skaļi teica: 

- Labi, Rabi, būs kā tu teici. - Un viens devās pie saviem radiniekiem. 

Tikko aizgāja, Skolotājs brūci atsēja un nolēma to izdziedināt tā, kā viņu Debesu Tēvs 

vedināja/наставлял. Priekš tā viņš vienmēr izmantoja simbolu, Skolotāja Skolotāju viņam dotu velti, 

Taču, nepaspēja sākt dziedināšanu, kā kāds viņu uzrunāja. Tā sākās saziņa ar Augstāko pasauli, pie kā 

Skolotājs bija pieradis. 

- Lūk, aizsūtīji jaunāko, bet tagad par viņu pārdzīvo. Tā taču ir? 

- Tā, - atbildēja Skolotājs - pārdzīvoju par jaunāko. 

- Bet vai tu zini, ka ap tavu brūci tagad liels daudzums jaunāko, par kuriem cilvēkam pagaidām nekas nav 

zināms? Tos parādīšu, gribi? Skaties uz brūci uzmanīgi... 

Skolotājs paskatījās uz brūci... Tā it kā sāka augt, palielināties... Un ieraudzīja viņš, itin kā liels daudzums 

tārpu ložņā ap brūci un pat tur iekšā. 

- Debesu Tēvs! - pārsteigts iesaucās Skolotājs. - Kas tas tāds?! 

- Tie - tie dzīvie jaunākie, kuri cilvēka acīj neredzami. Taču viņi - daļa cilvēka. Ja viņus mīlēt - var lielu 

labumu cilvēkam radīt.Ja neieredzēt, cilvēkiem daudz ļauna no viņiem jāizcieš... Lūk, tagad... Sāc viņiem 
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sūtīt no sirds savas mīlestību lielu. Bet es lūgšu viņus palīdzēt tavai brūcei sadzīt. 

Tūliņ Skolotāja sirdī Mīlestība iedegās, sūtīja viņš to tām mazajām būtnēm, cilvēka parastām acīm 

neredzamām. Un sajuta, kā sāpes sāka aiziet. Nepagāja ne pusminūte, kā brūce savilkās... 

- Paldies Debesu Skolotāj. Kas tu? Kurš man brūci dziedēt palīdzēja un mazo, neredzamo noslēpumu 

uzzināt? 

- Es - Erceņģelis, kuru pie jums godā, Svētais Dziedinātājs. Tagad... domās salasi visus mazos 

neredzamos un... manā sirdī sūti! 

- O, paldies, Rafael! Vai pareizi es sapratu, ka man šos mazos tārpiņus vajag domās nosūtīt tavā sirdī? 

- Ne tārpiņi tie, bet dzīvas un svarīgas būtnes. Bet saprati pareizi. Nosūti viņus man tieši sirdī. Skaties: es 

tavā priekšā cilvēka tēlā. 

Redzēja toreiz Skolotājs savā priekšā liela auguma zeltmati cilvēku dīvainā tērpā, izstarojošu gaišzilu 

mirdzumu, debesīm līdzīgu. Skaistas sejas līnijas, acis - it kā divas Meness pusītes - Mīlestības 

piepildītas. Kreisajā krūšu pusē, caur balto tērpu pamanāma liela zeltīta sirds. 

- Redzi sirdi? Ar domām savām radi ceļu no savas sirds līdz sirdij manai - gaišzilā Stara.Pa to arī nosūti 

mazos neredzamos. 

Paveica Skolotājs, kā viņam vēlēja Erceņģelis. Un raudzījās, kā pa gaišzilo Staru dodas Rafaela sirdī liels 

daudzums mazo neredzamo - it kā gredzentiņi uz diega uzvērti. Minūte nepagāja kā Rafaels atkal 

ierunājās: 

- Pieņem tagad atpakaļ šos mazos neredzamos. Atver priekš viņiem savu sirdi. 

Un atkal izpildīja Skolotājs Erceņģeļa vēlējumu. Pieņēma mazos neredzamos no Erceņģeļa sirds savā 

sirdī. Kad gaišzilais Stars nodzisa, izdzirdēja viņš: 

- Zini, ka šie mazie neredzamie dievišķi pārvērtās un no brīža šī - tavi uzticamie palīgi. Piesauc viņus 

priekš brūču dziedināšanas. Bet galveno zini: palīdzēs viņi tavu fizisko ķermeni saglabāt dienās tajās, kad 

to atstāsi... Viņi tā saimnieki kļūs uz to laiku, kad būsi šeit Debesīs, kopā ar mums. Atgriezīsies - ķermenis 

tavs saglabāts paliks... Bet tagad pasteidzies, panāc savu jaunāko! 

Tā teica Erceņģelis un izzuda. Bet Skolotājs cēlās uz kājām un steidzās pēdās aiz Fomas. Panāca viņu 

gandrīz pie apdzīvotās vietas. 

- Rabi! - iesaucās Foma. - Nevar būt! Tik ātri kāju sadziedēji?! 

- Jā. Izdziedēju. Palīdzēja mazie neredzamie.... 

- Mazie neredzamie? Kas tad tie? Joko, droši vien, Rabi. 

- Viņi visur. Uz Fomas viņu tagad milzīgs daudzums! Viņi - mūsu palīgi. 

Paskatījās uz savu ķermeni Foma, neko neredzēja. Un atkārtoja: 

- Joko, Rabi... 

Nezināja toreiz Foma, ka pats savā laikā iepazīsies ar mazajiem neredzamajiem un, pateicoties viņiem, 

kļūs prasmīgs dziedinātājs. 

Skolotājs un skolieks saņēma prviantu no Fomas radiniekiem, atgriezās. Ceļotāji atkal apvienojās. Sātīgi 

paēduši, devās tālāk... 

 

Lūk, arī mums laiks doties ceļā. Ceļojums, kas palīdzēs jums apvienoties ar mazajiem neredzamajiem un 

pārveidot viņus tā, ka viņi kļūs jūsu uzticami palīgi. Sākam mūsu meditāciju. 

.Ar jums - Erceņģelis Rafaels. Mīļotie Gaismas Bērni. Mēs kopā, lai apvienotos ar tiem, kurus es nosaucu 

"mazie neredzamie". Tie - mikroorganismi, tie, par kuriem zinat un tiem, kuri jums neredzami. Šodien mēs 

priekš viņiem radīsim īpašu ceļu Vienotā Pārejas Telpā. Mēs viņus sūtīsim pa šo ceļu Augstākajā 

pasaulē, kur viņi varēs saņemt Dievišķo pārveidošanu. Bet pēc tam pārveidotus, jūs viņus pieņemsiet 

savās sirdīs. 

Piesauciet līdzjaunradei savus Augstākos "Es", savus Garīgos Skolotājus un Aizbildņus smalkmateriālās 

Atbalsta Grupas no augstākām pasaulēm. Piesauciet Erceņģeli Rafaelu. Apvienosimies Vienotā Sakrālā 

Sirdī. Sākam radīt... 

Domās izveidosim jums jau labi pazīstamo struktūru - četr-piecdiemnsiju Polipasauli, viņas zelta sfēras 

iekšienē - viens vertikāls tors gaišzilā krāsā. 

Pievērsiet uzmanību uz trīs ieejām (Portāla) Polipasaulē, iezīmētām zilā, violetā, zaļā krāsā (1. Zīm.) 
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1. ZĪMĒJUMS. ČETR-PIECDIMENSIJU POLIPASAULE. Centrā - zelta sfēra ar gaišzilu vertikālu toru. 

Viens portāls - kreisajā (zilais), otrs - labajā (violetais). Apakšā - (zaļais) centrālā ieeja Polipasaulē. Mūsu 

uzdevums dotajā etapā - piesātināt zelta sfēru ar speciālu energoinformāciju un radīt šait īpašu 

enrgoinformatīvu sistēmu no četriem toriem. 

Sākam aktivizēt pirmo ieeju Polipasaules struktūrā -zilo toru, to, kurš pa kreisi. Sūtiet viņam savu mīlošo 

siržu enerģiju. Un vērojiet kā šis Polipasaules portāls atdzīvojas, sāk izstarot mirdzošu enerģiju... Tagad 

domās izveidojam energoinformatīvu struktūru zilā tora veidā. Mūsu uzdevums - ievietot torā 

nepieciešamo energoinformāciju priekš visiem mazajiem neredzamajiem, priekš visiem planētas 

mikroorganismiem. Un šī energoinformācija skar mikroorganismu FIZISKO UZBŪVI. Jums tas var šķist 

sarežģīti vai neiespējami- ievietot vienā torā energoinformāciju par lielo, praktiski neizskaitāmo planētas 

mikroorganismu daudzumu. Bet ziniet, sagatavošanas darbs jau noticis! Planētas mikroorganismu 

kolektīvais Augstākais "Es" jau gatavs līdzjaunradei! Piesauciet viņu! Droši apvienojieties Vienotā Sakrālā 

Sirdī arī ar šo lielo Zemes Būtni! Zilais tors - tikai simbols, caur kuru ies energoinformācija. Speciāla 

energoinformatīvā pakete jau radīta. Jūs tagad palīdzēsiet viņai iziet caur Polipasaules struktūru. 

Izpaudiet tīru nodomu! Pavadiet energoinformāciju caur pirmo portālu Polipasaules struktūras iekšienē. 

Nosūtiet enerģiju Polipasaules piecdimensiju zilajā sfērā, bet no turienes - centrālajā zelta sfērā. 

Nesteidzieties, lai centrālā sfēra piesātinās ar energoinformāciju, kuru izstaro zilais tors... Vērojiet kā 

mūsu struktūras centrā samalkajā Plānā pienāk sarežģītas energoinformatīvas struktūras. Tās - dažādas 

krāsas toru ķēdītes, tās - zvaigznes, tās - piramīdas, kubi un kvadrāti... Figūru ģeometrija daudzveidīga... 

Jums pazīstamas un nepazīstamas ģeometriskās figūras var būt savstarpēji apvienotas dažādos 

sakaros... Un šī plūsma norit jūsu domu skata priekšā. Jūs saprotiet, ka tā - patiešām dižena 

energoinformatīvā plūsma, virzīta Pilipasaulē no mikropasaules... 

Un, lūk, energoinformācijas plūsma mazinās. Jūs skataties Polipasaules centrā un konstatējat, ka 

centrālajā zeltītajā sfērā parādījās zilais tors. Tas - horizontāls zilais tors, kas krustojas ar vertikālo 

gaišzilo toru (2. Zim.). 

 
2. ZĪMĒJUMS. POLIPASAULES CENTRĀLAJĀ ZELTĪTAJĀ SFĒRĀ - DIVI TORI: GAIŠZILS UN ZILS. 

Tagad mums radīta sistāma no diviem toriem. Bet tas nozīmē - mēs varam pāriet pie Polipasaules 

nākošā portāla - violetā, tā, kurš labajā pusē. Tagad radam violeto toru. Un šajā violetajā torā nododam 

energoinformāciju par mikroorganismu ASTRĀLO MATĒRIJU. Jūsu mazie neredzamie nebūt ne nejūtīgi. 
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Viņiem ir jūtas un šīs jūtas tagad aktīvi attīstās! Noskaņojieties uz Beznosacījumu Mīlestības viļņa. 

Piesātiniet ar to violeto toru, nododiet caur šo toru Zemes mikroorganismiem vislabākās jūtas: mīlestību, 

prieku, līdzcietību, optimismu, pārliecību par nākotni, Dievišķās Vienotības jūtas... Nododiet 

VISLABĀKĀS JŪTAS uz kādām spējīgi. Un skataties, kā dzirksteļo violetais tors, kā tas sāk izstarot 

brīnisķīgu violetu mirdzumu. Un, kad jūs sajutīsiet, ka jūsos un ap jums - vislabākās jūtas, sāciet tās 

nodot caur violeto toru Polipasaules violētajā sfērā, bet pēc tam - zeltītajā,,, Nesteidzaties... jūs varat 

redzēt it kā JŪTU STRAUMI, kas tek kā pārplūdusi upe. Jūs varat redzēt JŪTU OKEĀNU, kas aizpilda, 

sākumā violeto, bet pēc tam - zeltīto sfēru. Nesteidzaties, ļaujiet straumei pārveidoties īstenā Dievišķo 

jūtu Okeānā... 

Un, lūk, tagad novērojiet, kā zelta sfēras iekšienes otrajā sistēmā rodas trešais tors, violetais, tas 

novietojas DIAGONĀLI - tā kā norādīts 3. zīmējumā. 

 
3. ZĪMĒJUMS. POLIMERA CENTRĀLAJĀ ZELTĪTAJĀ SFĒRĀ - TRĪS TORI (GAIŠZILS, ZILS, 

VIOLETS). 

Un tagad mēs vēršamies pie trešā portāla, Polipasaulas struktūrā novietots apakšā. Tas iekrāsots zaļā 

krāsā. Caur šo ieeju-portālu mēs nodosim energoinformāciju par Zemes mikroorganismu mentālitāti. Jā, 

mikroorganismi spējīgi ne tikai just/sajust, bet arī domāt. Viņiem ir sava mentālā matērija un pat - savs 

saprāts. Par to it nemaz nešaubaties! Tagad es jūs aicinu piesaukt savā individuālajā apziņā JŪSU, KĀ 

PLANĒTAS ZEME CILVĒKU VIENOTAS KOLEKTĪVĀS GAISMAS BŪTNES, KOSMISKO APZIŅU. 

Aktivizējiet savu Apziņu kā JŪSU PASAULES CILVĒCES KOLEKTĪVĀS GAISMAS BŪTNES Apziņu. 

Sajūtiet, kā caur jūsu galvu, sirdi un saules pinumu plūst spēcīgas enerģijas plūsma. Jūsu Kosmiskās 

Apziņas svarīgi centri ne tikai galvā, bet arī sirdī un saules pinuma apvidū. Nosūtiet MENTĀLĀS 

ENERGOINFORMĀCIJAS plūsmu caur zaļo Polipasaules Portālu zaļajā sfērā, bet pēc tam - zeltītajā 

sfērā... Arī nesteidzaties... Pagaidiet, kamēr mentālās energoinformācijas energoinformatīvā pakete būs 

pilnībā nodota centrālajā zeltītajā sfērā. Bet tagad novērojiet kā Polipasaules struktūras centrā rodas 

ceturtais tors - zaļais. Tas novietojas diagonāli - tā kā parādīts zīmējumā. 

Un, lūk, Polipasaules iekšienē radīta struktūra no četriem toriem. Pēc formas tā līdzīga jūsu Ugunīgās 

energoapgādes toru sistēmas struktūrai. Tomēr šī - ne Ugunīgie tori. Mūsu radītie tori - 

ENERGOINFORMATĪVIE. Tie nes speciālu enrgoinformāciju par Zemes mikroorganismiem augstākajās 

pasaulēs, piektajā dimensijā, bet no turienes - septītajā dimensijā! Jūs jau sapratāt, ka zilajā torā - 

energoinformācija par mikroorganismu fizisko struktūru, violetajā torā - energoinformācija par viņu astrālo 

matēriju, zaļajā - energoinformācija par mikroorganismu mentālitāti. Bet ko satur gaišzilais tors, kas jau 

iesākumā bija tās Polipasaules centrā, ar kuru mēs sākām strādāt? Šis tors satur energoinformāciju par 

planētas mikroorganismu ĒTERISKO VIENOTĪBU jūsu četrdimensiju pasaulē un augstākajās, piektās un 

septītās dimensiju, pasaulēs. Tur - energoinformācija par mikroorganismu ēterisko matēriju. 

Piesātinām atkal radīto toru struktūru Polipasaules iekšienē ar savu Siržu Mīlestības enerģiju. Un, ko 

mēs, mīļotie, tagad darām? Izdariet to pašu, ko kādreiz izdarīja tas Lielais Skolotājs, kura vārds jums labi 

zināms. Mūsu radītā struktūra - tā apvienota energoinformācija par planētas mikroorganismiem. Nosūtiet 

to - tieši manā sirdī, Zemes Bērni! Ievietojiet šo struktūru Erceņģeļa Rafaela Zelta Sirdī! Es to pieņemu! 

Skataties kā starp mūsu sirdīm rodas Dižens Gaišzils Stars! Pa šo staru jūs sākat nodot 

energoinformācju par Zemes mikroorganismiem manā Erceņģeļa Sirdī. Un tanī pat laikā, - jūs to nododiet 

Vienotā Pārejas Telpā, radot tur īpašu Portālu priekš mikroorganismiem... 

Atceraties par manu SVĒTĀ DZIEDINĀTĀJA vārdu? "RAFA-ELS"/"РАФА-ЭЛЬ" - GAISMAS 
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DZIEDINĀTĀJS, SVĒTAIS DZIEDINĀTĀJS! Es pieņemu jūsu nodoto informāciju. PIEŅEMU UN TŪLIŅ 

SĀKU DZIEDINĀT MIKROORGANISMUS, kuri kļuvuši slimi jūsu pasaules dualitātes attīstības gaitā. 

Mūsu Visuma Dieva-Radītāja vārdā es atjaunoju viņu fizisko struktūru viengabalainību, attīru un dziedinu 

viņu astrālo matēriju... Es nododu viņiem tikai labākās cilvēciskās jūtas... izdziedinu un attīstītu jūsu mazo 

neredzamo mentālitāti... Ar mani kopā - Eņģeļu veseli pulki, kuri veic Zemes mikroorganismu 

izdziedināšanu. Paraugaties apkārt! Tagad manā sakrālā Sirdī un vienlaicīgi Vienotā Pārejas Telpā - 

miljoni un miljoni Kosmisko Eņģeļu, kuri ieradās uz Zemes no visām mūsu bezgalīgā Visuma malām. 

Redzat viņu mirdzošos ķermeņus?! Sajūtiet viņu cēlumu un dziedniecisko spēku! Sajūtiet arī ka Eņģeļu 

pat vairāk kā jūsu pasaules nesaskaitāmo mikroorganismu daudzums. Jā, Zemes Bērni, šobrīd ar mani 

Eņģeļu vairāk kā planētas Zeme mikroorganismu! Un viņi sāk šeit un tagad, caur Vienoto Pārejas Telpu 

jūsu jaunāko neredzamo izdziedināšanas procesu. No šejienes sāksim mūsu kopīgo dziedināšanu - KĀ 

VIENOTAS DIEVIŠĶĀS DZĪVĪBAS FORMAS. Jo viņi - tie jūs, bet jūs - tie viņi... 

Un, lūk, no manas Erceņģeļa Zelta Sirds sāk plūst pie jums atpakaļejoša energoinformatīvā plūsma. Tā - 

jau izdzidināto mikroorganismu energoinformācija. Un šī plūsma tikai sāk pastiprināties. Meditācija 

beigsies, noslēgsies mūsu kopīgā jaunrade dotajā etapā. Taču VIENOTĀS DZĪVĪBAS FORMAS 

IZDZIEDINOŠĀ PLŪSMA NO MANAS ZELTA SIRDS PLŪDĪS JUMS ATKAL UN ATKAL - VISA ŠĪ 

IEMIESOJUMA LAIKĀ. Pieņemiet to ar Mīlestību, pieņemiet savu Dievišķo Dzīvības Vienotību ar 

planētas Zeme mikroorganismiem. No šībrīža - tie jūs. Viņi jums palīdzēs dziedniecisko darbību procesā, 

viņi palīdzēs jums radīt jūsu Vienotā Ķermeņu Kompleksa jaunos ķermeņus. Tagad Vienotajā Pārejas 

Telpā ir telpa, kur jūs eksistējat īpašā Vienotības Realitātē. Un tā ir daļa no kopējā AUGŠUPCELŠANAS 

procesa UN JŪSU NĀKAMĀS AUGŠĀMCELŠANĀS ŠAJĀ PASAULĒ - BEZ DZIMŠANAS... JŪS TŪLIŅ 

VARAT ATNĀKT ŠAJĀ PASAULĒ KĀ DIŽAS GAISMAS BŪTNES - SAVĀ DIEVIŠĶĪBAS DIŽENUMĀ... 

Apsveicu jūs, Gaismas Bērni, ar svarīgu soli kopējā planetārajā evolūcijā. Jūs ceļojot tagadnē, radiet 

Planētas diženo Nākotni. 

Un tas patiesi tā. 

 

ERCEŅĢELIS RAFAELS - NO DIEVA-RADĪTĀJA ZELTA SIRDS. 

16.12.2014.g. 

Viktora Truhina Zīmējumi. 

Papildus redakcija 18.01.2015.g. 

 

7. SANATS KUMARA. ATCERIES! 
 

caur Natāliju Koteļņikovu 

2014. gada 11. decembrī 

 

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 

11.04.2015. 

 

NATĀLIJA KOTEĻŅIKOVA: 

Sanat Kumara, es šodien pamodos, kad kārtējo reizi kādam pierādīju, ka mēs atnācām ne tā 

vienkārši dzīvot, kā parasti cilvēki - strādāt, ēst un gulēt. Un šī iekšējā misijas apzināšanās ļoti 

skaidri sajutās miegā. Tā izdala parastos ļaudis un mūs. Tanī apziņā mēs to brīnišķīgi zinām, un 

mums par to bieži atgādina. 

Gribētos ar tevi par šo tēmu parunāt. 

Jā, mans draugs, ir cilvēki un cilvēki. No vienas puses mēs arī pasaulē strādājam, guļam un ēdam, kā tu 

saki. Bet ir kaut kas, kas mūs atdala no visiem citiem un dod mūsu dzīvei sevišķu jēgu. Šī dzīves jēga - 

"kosmiskā darbība/делание", tā sena sajūta sevišķam uzdevumam, kas dienas dzīvē 

"aizziepējas/замыливается", taču mēs jums neļaujam par to aizmirst, visu laiku atgādinot un jūsu saprātu 

noskaņojot sevišķā veidā. Tādēļ, ka galaktiskā misija jūsos nerīkst tikt aizmirsta vai izgaist kā arī jums to 

gribētos. No vienas puses, spiedienu nav jāizdara uz apziņu, no otras puses, tā klusi skan atmiņu 

dziļumā, kā zvaniņš, atgādinot, ka vēl daudz kas priekšā, ka tikko, tikko sākas tas, priekš kā jūs visi 

atnācāt šurp, ka, lūk, tagad jūs arī sākat lielo "darbību", kādai jūs visi paredzēti. 
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Pareizi sajūtiet, ka - neparasti cilvēki. Jūs cilvēku "skolā", jūs starp viņiem, lai no iekšienes zinātu visu, ko 

sajūt parasts cilvēks. Taču jums ir vēl viena jūta, kādas nava citiem - galaktiskā pilsonība, Radītāja 

atbildība, tā to var nosaukt. Jūsu galaktiskā daļa "dzīvāka" par visām citām daļām, tanī skaitā, arī 

cilvēcisko. Tā neguļ, nepastaigājas, neēd un visu laiku jūs novēro. Miegā jūs jau tagad esat tikai viņā. Jūs 

veicat noteiktas darbības, mācāties, risiniet zemes problēmas no jūsu Augstāko "Es" redzes loka. Pēc 

tam jūs cenšaties apzināties to ar dienas saprātu, taču nav pietiekamu sakaru un pārāk dažādas saprāta 

formas šajos punktos, lai tieši/pa taisno īstenotu to, par ko jūs sapņojat Salvingtonā (lokālā Visuma 

galvaspilsēta). 

Ko tad, tu centies, neguli un citus modini. Vēl nepietiekami planetārās enerģijas priekš lielākās daļas tavu 

biedru pamodināšanas. Tikai sargi pamodās un sāk uzbukņīt gulošos. Sakiet, dārgie lasītāji, kādas izjūtas 

jūs tagad sajūtiet, lasot šo materiālu? Vai jums ir "šī sajūta"? Mēs to varam nosaukt par modinātāja 

zvanu. 

Pienāca laiks saprast, ka uz Zemes klātesošas dažādas galaktiskās rases ar dažādiem attīstības 

līmeņiem. Vienas rases mazāk attīstītas, pieņem stafeti no vairāk attīstītām, esošām fiziskajā dimensijā ar 

lielu pieredzi. Dvēseles, kuras tikko, tikko sāk nolaisties uz fiziskā plāna, izjūt šeit ciešanas, ar kādām 

viņu dvēseles daļiņa nekad nesaskārās. Viņām ir mazāk izredžu izdzīvot, viņu dvēseles daļas "apkrauj" 

sevi ar vainīgumu un aizvainojumiem, viņas pastāvīgi meklē iemeslus ciešanām. Vienīgais iemesls - 

jaunais dzīves veids, neizpētītas jūtas un maza zemes pieredze. Lielā starpība tā, ka viņas "atceras" "citu 

dzīvi". 

Bieži tādas dvēseles negrib šeit dzīvot, aizmirstot par savu izlūkošanas misiju priekš savas Ģimenes, 

kura tikko, tikko atnāca šajā pasaulē un vienkārši savāc pieredzi caur saviem sūtņiem fiziskajā pasaulē. 

Pat, ja bērns nodzīvoja piecus līdz septiņus gadus, tad tā jau pieredze, kas nepārvērtējama priekš 

Kosmiskās Ģimenes, atnākušas uz Zemi. Šis sūtnis jau pieskārās kājām virspusei, ieguva zemes 

barības, ūdeņa, gaisa, jūtu orgānu pieredzi, sajuta "Aizsegu"... Tas dārgi maksā! 

Tagad daudzām kosmiskām rasēm ir pieeja svēto svētajai planetārajai pasaulei - dzimšana caur fizisko 

dimensiju. Arvien vairāk un vairāk izlūku atnāk uz Zemi. Katrs no viņiem nes savā imprintā kā zemes 

blīvuma apgūšanas uzdevumus, tā arī savus balstus, ieradumus, Kosmiskās rasēs iedibinājušos viņos. 

Notiek apmaiņa ar kosmiskām apakšapziņām caur tiem, kuri dzima zemes ģimenē. Vairāk attīstīti vecāki 

deva piekrišanu audzināt citus cilvēkus. 

Runājot par cilvēku ārējo līdzību ar dzīvniekiem (es satiku tādus atklājumus: cilvēki-čūskas, cilvēki-kaķi, 

Indijā - cilvēki-ziloņi utt.), jūs vienkārši redzējāt Kosmiskās rases Dzimtas Pazīmes. Tādas rases 

patiešām ir, jūs viņas zinat pēc senēģiptes freskām un šumeru civilizācijas māla tāfelītēm, indiešu 

attēlojumiem utt.. Un tādas rases arī sāka no tā, ka nomitināja savus pārstāvjus uz Zemes. Tā - ne gēnu 

inženērijas kļūda, tas - vēl nepietiekamas zināšanas cilvēciskā DNS sistēmā, savu DNS pirmās potes uz 

cilvēciskām, rasu sajaukšana un vēlēšanās izcelties parastās civilizācijas vidū, lai tavu "Es" nesajauktu ar 

parastu zemes cilvēku. 

Visos laikos Kosmiskās Rases vai nu apguva jauno uz Zemes, vai palīdzēja apturēt agresiju un piesātināt 

cilvēkus ar hamoniju un žēlsirdību; vai mācījās, vai mācīja. 

Un tālāk jūsu ceļš iet caur jaunāko apmācīšanu un vecāko mācību. Tālākais ceļš to, kuri beidz savu 

zemes dzīves veidu, sastāv ne atpūtā, bet mutoļojošā darbībā citu apmācīšanai un pašapmācībai, 

pieredzes uzkrāšanā karstos Galaktikas punktos, atklātās apmācībās un praksēs citās dimensijās un 

rasēs. 

Un jūs arī tieši tā uzkrājāt pierdzi uz citām planētām, citos ķermeņos, dažkārt, veltot ievērojamu savas 

Dzīves daļu vienam jūsu Klātbūtnes punktam vienā vai otrā galaktikā. Nav nekā pārsteidzoša, ka jūs 

viegli pielāgojaties Zemes grūtajai dzīvei, kur noteiktas rases karo. Jums tāda pieredze izieta - uz Zemes 

vai citās galaktikas vietās. 

Taču ne visi uz Zemes tiecas pie ieročiem un, daškārt, jums liekas mežonīga tāda primitīva attiecību 

noskaidrošana. Atrodiet savā "Es" izbrīna jūtas tādam bērnišķīgam jautājuma risinājumam - kurš par kuru 

stiprāks. Tas primitīvu tautu princips, neattīstītas apziņas un sākotnēja saprāta, kas tādā veidā kļūst 

zināma/atklājas uz planētas - viņi vienmēr grib sist citus spēcīgāk un, lai visi par to zinātu. 

Kopumā, kā mēs redzam, jūsu pasaule vēl atrodas sākotnējās izglītības stadijā, kur iedzīvotāji tik tikko 

nonāca pie Mīlestības atklāšanas. Cik gadus atpakaļ jūsu vecmāmiņas un vectētiņi ierunājās par 

Mīlestību? 

Renesanses ēra atdzīvināja ne tikai tehniskās un jaunrades zināšanas, bet arī ierunājās par mīlestību. 
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Pēc tam it kā kāds ar aizsegu jūtas aizsedza. Un divdesmitais gadsimts no jauna atcerējās par to, ka bez 

dzīvnieciskiem dzimuma vairošanās instingtiem ir vēl jūtas, kas atrodas krūtīs. Tā svarīga galaktiska 

misija. Lielākais vairums cilvēku no senām Ģimenēm ar tādu misiju atnāca, lai pārvestu cilvēku apziņu uz 

nākošo evolucionāro pakāpienu caur Beznosacījumu Mīlestības attīstību. Kad šīs jūtas sevī audzinās 

kaut vai 5% cilvēku, tās sāks savu uzvaras gājienu pār planētu. 

Tad citi cilvēki sāks mīlēt kā gumanoīdi 

Tad viņi nekaros. 

Tad visas rases uz Zemes sajauksies un sāksies teritoriju pārdalīšana pēc konfesijām. 

Tie, kuri atklās noteiktu dzīves veidu, sāks izvietoties līdzās viens otram. 

Tie, kuri apzināsies, stāsies pie tā, ko apzināsies. 

Tagad mēs palīdzam jums pamosties pavisam un saprast, ka jūs ne tikai audziniet zemes cilvēkus, bet 

arī daudzus citu rasu pārstāvjus, kuri pēdējos gadsimtos atnāca šurp, lai pamācītos - ne prātā-saprātā, 

bet tikai apgūt fizisko dimensiju un dzīvi uz blīvā plāna. 

Kādēļ tas svarīgi priekš Kosmiskām rasēm? Šī zemes pieredze rada Cilvēku pilnā mērā. Cilvēks - tā 

Būtne ne ķermenis. Tas starpzvaigžņu ģenētiskās inženērijas daudzdimensionāls produkts, jūsu 

personīgās jaunrades. 

Rases rodas un izzūd, ražojot pieredzi. Pieredze ir tas, kas paliek no rases dzīves. Katrā dimensijā sava 

apziņa un nenovērtējama pieredze dvēseles izaugsmei. 

Pieredze - tas ir tas, ko tu savās dzīvēs savāci un, kas ir atšķirības zīme tavam "Es", atšķirība no 

daudziem citiem. Katrs no jums netiecas būt kā visi, bet atrodas (klātesošs) daudzās valstīs, daudzos 

stāvokļos, dažādās grūtībās, dažādās kosmiskās rasēs, katru reizi iemantojot KOSMISKĀS BŪTNES 

PIEREDZI. 

Eksistē noteikta kvota starpzvaigžņu pieredzes uzkrājumam, kāds minimums tam, lai šķirtos no blīvuma 

un pārietu citā dimensijā šajā galaktikas daļā, šajā dvēseles fragmentā. Jūsu vietā momentāni atnāks tie, 

kuri vēl neuzkrāja šo pieredzi, kuriem nepieciešams būt šeit un kuri turpinās cilvēkus darīt brīvus un 

izglītot sabiedrību mieram, virzītu uz labāku likteni un skaistāku dzīvi. 

Ceru tu saprati to pilnā mērā un vienkārši dari, ko tu dari, bet ar lielu centību. Vajag taču paspēt! 

 
8. SERGEJS KANAŠEVSKIS. AR DIEVU ČETRDESMIT DIENAS! 

Ardievu, četrdesmit dienas!  
Vēlreiz par Vienotu Pārejas Telpu 
 
Sergejs KANAŠEVSKIS, Krievija 
2014. gada 10. decembrī 
 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 
11.03.2013. 
 
Katru nakti - informatīvi sapņi. Un ne vienmēr atrodi laiku un spēku, lai atšifrētu sapņu simboliku. Visu 
nakti no 3. uz 4. decembri piedalījos... sēru ceremonijā. Sajutu bēdas un sāpes par tuvinieku un radu 
zaudējumu. Pagāja neviegla nakts. No rīta sapratu, ka tas - sapnis, kuram nedrīkst paiet garām. Griezos 
pie Skolotāja un Aizbildņa El Morija, lūdzu paskaidrot, kas svarīgs notika tanī naktī Smalkajā Plānā. Un 
saņēmu atbildi: "Tu piedalījies cilvēku pavadīšanā pa sevišķu starptelpas Realitātes Koridoru, kuri pārgāja 
no jūsu pasaules piektajā dimensijā - pēc tā notikuma, ko jūs saucat par nāvi. Uzmanību šim sapnim 
pievērsi ne nejauši. Viss, kas tagad ar cilvēkiem notiek pēc nāves, kļūst citāds. Pats pārejas process cits. 
Un pēcnāves notikumi - citi. Ļoti svarīgi pastāstīt jūsu pasaules cilvēkiem, Gaismas Darbiniekiem, par to, 
kas tagad notiek ar tiem, kuri aiziet citās pasaulēs". 
Nākošajā dienā mēs sākām sazināšanos par to pašu tēmu, kuru iezīmēja/обозначил Valdnieks El Morija. 
= Skolotāj, lūdzu pastāsti: kas pēc nāves kļuva pilnīgi citādi? Ko mums tagad svarīgi zināt? 
- Tradīciju un ieradumu spēks liels. Neiespējami ātri izmainīt tradīcijas, izveidojušās gadsimtos. Taču tās 
vajag mainīt. Lēnām, pakāpeniski, tomēr vajag. Viss trauksmaini mainās ne tikai jūsu pasaulē, bet arī 
citās pasaulēs. Saknēs izmainās arī pēcnāves process, pilnīgi izmainās notikumi, uz kuru pamata 
izveidojās dažas tradīcijas, ieradumi. Kādēļ sarunu sāku ar tradīcijām? Jums ir tradīcija, aizgājušās 
Dvēseles aizlūgums - devītajā un četrdesmitajā dienā. Dažādi avoti, dažādi jums paskaidroja par šo dienu 
svarīgumu. Atzīmēsim galveno. Devītajā dienā (parasti, vairākumam cilvēku) notika četrdimensiju 
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ēteriskā ķermeņa NEITRALIZĀCIJA. Dotais ēteriskais ķermenis apvienoja vienā veselumā fizisko, astrālo 
un mentālo četrdimensiju ķermeņus. 31 dienas laikā pēc tā (tomēr, atkal - vairākumam cilvēku) notika 
astrālā, mentālā četrdimensiju ķermeņu netralizācija. Rezultātā, augstākajās pasaulēs aizgājušais cilvēks 
pilnībā zaudēja saikni ar četrdimensiju. Tieši tādēļ, 40-jā dienā notika aizgājušā kārtējais aizlūgums. 
Galīgās atvadas viņa aiziešanai citā pasaulē. Jūsu pasaules cilvēkam eksistē četrdimensiju ķermeņi, kas 
ir vienota Daudzdimensionālu Ķermeņu Kompleksa daļas. Pagaidām runājam par zināmiem Gaismas 
Darbinieku ķermeņiem, kurus var nosaukt par galvenajiem priekš četrdimensijas. Galvenokārt tieši viņi 
nodrošināja cilvēciskās dzīves darbīgumu jūsu pasaulē. 
Un tātad, pēc fiziskā ķermeņa dzīvesdarbības izbeigšanas, citu ķermeņu neitralizācija īstenojās sekojošā 
veidā: iesākumā, 9-ņu dienu laikā, notika ēteriskā ķermeņa neitralizācija, bet pēc tam, 31-as dienas laikā, 
neitralizējās astrālais un mentālais ķermeņi. 
Ēteriskā, astrālā, mentālā un fiziskā ķermņu komplekss krievu valodā apzīmēts vārdā/zilbē "KA". 
Skaitliskā nozīmē "KA" izteikts savienojumā "12-1", kur "12" - tas ēteriskais ķermenis (1) un astrālā-
mentālā divvienots komplekss (2). Jūsu pasaulē astrālais un mentālais ķermeņi cieši savienoti divvienībā, 
ne nejauši cilvēciskās jūtas un domas savstarpēji cieši savītas. Pēdējais skaitlis "1" apzīmē četrdimensiju 
fizisko ķermeni. Aicinu pievērst uzmanību, ka vārds/zilbe "KA" var apzīmēt arī Daudzdimensionālo 
Ķermeņu Kompleksu, kas organizēts pēc principa "12 - 1", kur "12" nozīmē mūsu Visuma divpadsmit 
dimensijas, bet "1" - 13-to dimensiju vai Lielo Centrālo (Visuma) Sauli. Dotajā gadījumā stāstu jums par 
"KA" - kā par jūsu pasaules galveno četru ķermeņu kompleksu. 
Tradīcija citā pasaulē aizgājušo aizlūgumam (9-jā un 40-jā dienā pēc aiziešanas) ilgu laiku bija saistīta ar 
ēteriskā ķermeņa un divvienības savienības astrālā un mentālā četrdimensiju ķemeņu neitralizāciju. 
Vēršu jūsu uzmanību, ka runāju tieši par četrdimensiju ķermeņiem. Bet tas nozīmē, ka visi viņi ir jūsu 
pasaules matērijas dažādas izpausmes (formas). Pie tam, jāsaprot, ka jūsu fiziskais ķermenis - tā fiziskā 
matērija, astrālā matērija un tā tālāk. Citiem vārdiem, ēteriskais, astrālais, mentālais četrdimensiju 
ķermeņi arī materiāli, kā jūsu fiziskais ķermenis. Taču, attiecībā pret fizisko jūsu pasaules matēriju, tie 
CITMATERIĀLI/ИНОМАТЕРИАЛЬНЫ, tas ir, apveltīti citiem matērijas raksturojumiem. Cilvēka astrāli-
mentālais divvienību ķermenis pēc viņa nāves (fiziskā ķermeņa dzīvesdarbības izbeigšanas) turpināja 
eksistēt četrdesmit dienas. Šis process varēja ritēt ātrāk vai lēnāk dažādiem cilvēkiem. Bet beidzoties 40 
dienām, cilvēka astrālais un mentālais ķermeņi (vai divvienotais astrāli-mentālais ķermenis) pilnībā izgāja 
neitralizācijas procesu. Tas ir, pārtrauca eksistēt jūsu pasaulē. Līdz šim momentam cilvēks, zaudējis 
fizisko ķemeni, nevarēja sākt pāreju citā ( augstākā) pasaulē. Viņš atradās īpašā četrdimensiju astrāli-
mentālā telpā, kur viņam sniedza iespējamo palīdzību no Augstāko Spēku puses, viņa Atbalsta Grupu no 
Augstākām Pasaulēm, Sargeņģeļi. Kādēļ es lietoju vārdu "iespējamo"? Cilvēka Smalkmateriālās Atbalsta 
Grupas, viņa Sargeņģeļi mīt daudz augstākās pasaulēs tādēļ viņiem bija sarežģīti izpaust savu ietekmi 
četrdimensiju astrāli-mentālā telpā. 
Bieži vien, cilvēki, atrodoties tajā astrāli-mentālajā telpā, domāja, ka nokļuvuši, tā saucamajā, paradīzē 
vai ellē. Kāpēc vienu un to pašu telpu var nosaukt vienlaicīgi par paradīzi vai elli? Tādēļ, ka tā 
atspoguļoja, attēloja cilvēku domas un jūtas. Dievam ticoši cilvēki daudz mierīgāk uztvēra šo telpu, 
pieņemot to, visbiežāk, par šķīstītavu. Viņi gatavojās tikties ar Dievu, lūdzās un attīrijās. Kaut arī, tīri 
dvēselē cilvēki, atbrīvojušies no slimā fiziskā ķermeņa, jau tanī pasaulē varēja izjust lielu komfortu un 
mierinājumu. Un tāds stāvoklis - bez fiziskām sāpēm - tika viņu uztverts tieši kā paradīze vai 
priekšparadīze. Cilvēki Dievam neticoši, materiālisti, izjuta daudz negatīvu jūtu, tanī skaitā - bailes. Viņu 
domas bija haotiskas. Tādēļ īpašā astrāli-mentālā telpa radīja viņiem apkārt baiļu un haosa enerģijas. Tā 
parādījās elles sajūtu efekts. Tādā veidā astrāli-mentālā telpa priekš dažādiem cilvēkiem varēja izrādīties 
kā paradīze, kā šķīstītava, kā elle. ĪSTENĪBĀ, TĀ VIENMĒR PALIKA TIKAI TELPA, PAREDZĒTA 
PRIEKŠ ASTRĀLO UN MENTĀLO ĶERMEŅU NEITRALIZĀCIJAS. Kā arī - telpa funkcionāli paredzēta 
priekš īpašas sagatavošanās pārejai... kārtējā telpā (vai stāvoklī), kuru tagad mēs priekš jums apzīmējam 
kā piektās dimensijas Reabilitācijas Centrs. 
= Skolotāj, priekš mūsu pasaules cilvēkiem līdz aizgājušā ēteriskā un astrāli-mentālā ķermeņu pilnīgas 
neitralizācijas momentam, pagāja 40-mit dienas. Priekš pašiem cilvēkiem, kuri zaudēja fizisko ķermeni, 
laikš šajā posmā arī tā pagāja? Tas ir, viņi arī DZĪVOJA šīs četrdesmit dienas? 
- Nē, pēc tam, kad fiziskā ķermeņa dzīve beidzās, cilvēka apziņa pārgāja, galvenokārt, divvienotā astrāli-
mentālajā ķermenī, atrodošās īpašā astrāli-mentālā telpā, par kuru es tikko stāstīju. Tur arī laiks eksistē, 
taču tas atšķiras no jūsu laika. Tur tas rit ātrāk - 3,1 reizi. Tas izskaidrojams ar jūsu četrdimensiju telpas-
laika kontinuuma (TLK) iekārtojuma īpatnībām, kas organizē ne tikai fiziskās matērijas, bet arī astrālo un 
mentālo laiku. Kas attiecas uz četrdimensiju ēterisko matēriju, tā nereglamentējas tikai četrdimensiju TLK, 
bet viemēr cieši saistīta ar citu pasauļu un dimensiju telpas-laika kontinuumu. Un tātad, bez ēteriskā 
ķermeņa cilvēks, atrodoties astrālā un mentālā ķermeņos, dzīvoja īpašā telpā ne trīsdesmit vienu jūsu 
pasaules diennakti, bet desmit diennaktis tās pasaules, kurā atradās. Šajā laikā, ar cilvēka astrālo un 
mentālo ķermeņiem notika PERIODISKS un SPECIFISKS SAGATAVOŠANAS DARBS. Atrašanās laiks 
astrāli-mentālajā telpā nevarēja būt ne pagarināts, ne saīsināts. Par cik tā - ne vienkārši telpa, bet jūsu 
telpas-laika kontinuuma astrālā un mentālā matērijas, kas eksistē pēc stingri noteiktiem likumiem. Un 
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viens no šiem likumiem precīzi nosaka laika sprīdi, kas nepieciešams pārejošiem cilvēkiem priekš viņu 
astrālā un mentālā ķermeņu neitralizācijas. 
= Valdniek El Morija, pie informācijas pieņemšanas es izmantoju terminu "neitralizācija". Vai tas pareizi? 
Agrāk runāja par ķermeņu sadalīšanos. Domāju, tas nav pareizi. Īpašā astrālā-mentālā telpā ķermeņi 
noteikti gatavojās sevišķā veidā pārejai augstākās pasaulēs? 
-- Jā, tieši tā. Vārdu "neitralizācija", dotajā gadījumā, nekādi nevar izmantot kā sinonīmu vārdiem 
"izzušana", "sadalīšanās". Cilvēku astrālie un mentālie ķermeņi, tiešām, neizzuda, bet pakāpeniski 
gatavojās transformācijai. Kādēļ ar tevi izmantojam vārdu "neitralizācija"? Tādēļ, ka pakāpeniski, 40 dienu 
laikā, notika neitralizējamo ķermeņu ietekmes pārtraukšanas process uz cilvēku. 
= Fisiskais ķermenis pārtrauca dzīvesdarbību... Ēteriskais, astrālais un mentālais ķermeņi neitralizējas... 
Pamatots jautājums: bet kas tad no cilvēka paliek pēc tam? 
- Ļaudis pierada cilvēku asociēt ar ķermeņiem. Lielākā daļa jūsu pasaules cilvēku vispār domā, ka cilvēks 
ir fiziskais ķermenis. Sakot, nav šī ķermeņa - nav cilvēka. Augstāko pasauļu iedzīvotājiem, tāds 
priekšstats, protams, izraisa taču smaidu. CILVĒKS NAV NEVIENS NO VIŅA ĶERMEŅIEM. CILVĒKS - 
TAS PAT NE ĶERMEŅU DAUDZDIMENSIONĀLAIS KOMPLEKSS. TAČU TĀ ARĪ NE TIKAI 
NEMIRSTĪGA DVĒSELE, DZIMUSI DIEVS RADĪTĀJS. Patiesība - centrā, starp izpratnēm "ķermenis, 
ķermeņi" un "dvēsele". Par cik cilvēks - tā Dvēsele, apveltīta ar specifisku daudzdimensionālu ģenētiku, 
atšķirošu viņu no citām planetārām un kosmiskām Rasēm. Momentā, kad neitralizējas četrdimensiju 
fiziskā, ēteriskā, astrālā un mentālā ķermeņu iedarbība, sāk aktivizēties citi Ķermeņu Dadzdimensionālā 
Kompleksa ķermeņi, kurus var nosaukt par PĀREJOŠIEM. Tie ir ķermeņi, paredzēti priekš cilvēka 
PĀREJAS īstenošanas no vienas pasaules augstākā pasaulē. Pēc tam sākas aktivācija, iesākumā 
nepieciešamo piecdimensiju ģenētisko struktūru, bet pēc tam - piecdimensiju ķermeņu. Cilvēkā ir 
daudzdimensionālais Ģenētiskais Kodols, tas vienmēr ar viņu, visās dimensijās. Šis Ģenētiskais Kodols, 
četrdimensiju astrāli-mentālā telpā dzīvo kopā ar cilvēku un ļauj palikt viņam tieši cilvēkam, bet ne kaut 
kādai citai Gaismas Būtnei/Существом. 
= Bet kā cilvēks sajūt savu "Es" tanī telpā? Kā viņš bez fiziskā ķermeņa uztver savus citus ķermeņus? 
- Es jau paziņoju, ka telpa atspoguļo, attēlo cilvēka domas un jūtas. Un viņš rada savu mini-telpu - vai 
harmonisku, komfortablu, vai, otrādi - negatīvu, nekomfortablu. Cilvēkam jau nav četrdimensiju fiziskā 
ķermeņa, bet dzīvas atmiņas par to. Visas viņa jūtas un domas saistītas ar fizisko eksistēšanu, fizisko 
ķermeni. Tādēļ tur, astrāli-mentālajā telpā, kur cilvēks dzīvoja 10 dienas, viņš radīja savu telpu, kur 
fiziskais ķermenis TURPINĀJA DZĪVOT VIŅA APZIŅĀ UN SAJŪTĀS. Miegā taču jūs ceļojat pa citām 
pasaulēm, jūs tur pārvietojaties citos ķermeņos. Jūsu fiziskais ķermenis paliek guļot gultā. Un, tomēr, jūs 
redzat, ka jūs - cilvēki fiziskos ķermeņos. Tas - jūsu domu un jūtu darbs, iemācijušās asociēt jūs ar 
noteiktu fiziska ķermeņa tēlu, kurš, īstenībā, jūs nēesat. Bet jo vairāk - nebijāt agrāk un nekļūsiet šis 
ķermenis nākotnē. Taču, tomēr, jūs, kā cilvēks, eksistējiet kā pagātnē, tā arī nākotnē. Un eksistējiet kā 
cilvēks, dzīvojošs citās dimensijās. 
= Mēs veltījām uzmanību astrālā un mentālā ķermeņu neitralizācijai un astrāli-mentālai telpai, kur cilvēks 
nonāk desmitajā dienā pēc tam, kad fiziskais ķermenis pārtrauc savu darbību. Bet, kas notiek ar cilvēku 
desmit dienu laikā - līdz ēteriskā ķermeņa neitralizācijas momentam? 
- Mēs izklāsta pēctecību izjaucām ne nejauši - priekš tā, lai akcentētu uzmanību uz ēteriskā ķermeņa 
svarīgumu /nozīmīgumu pie pārejas. Augstāk es jau atzīmēju, ka četrdimensiju ēterisko matēriju 
nereglamentē tikai četrdimensiju TLK. Tā vienmēr cieši saistīta ar augstāko pasauļu un zemāko dimensiju 
telpas-laika kontinuumiem. Ēteris, lai kādā telpā viņš izpaustos, ir trešā Garīgā Centra (dimensijas no 7-
ās līdz 1-jai) ĪPAŠA MATĒRIJA. Ēteriskā ķermeņa neitralizācija ļauj astrālajam un mentālajam ķermeņiem 
atdalīties no fiziskā ķermeņa, kurš pārtrauca savu dzīvesdarbību. Ēteriskā ķermeņa neitralizācijas 
momentā, cilvēks zaudē apziņu/samaņu /сознание ?/ un NENODZĪVO šo STĀVOKLI, nekādi nesajūt to 
kā telpu-laiku. Tanī pat laikā, kā jūsu pasaules iemiesotie cilvēki NODZĪVO deviņas dienas. Tas ir, 
cilvēkam pēc ēteriskā ķermeņa neitralizācijas, burtiski, laiks izzūd. Viņš atrodas ĀRPUS JŪSU 
PASAULES LAIKA. Un tas, kas priekš cilvēkiem - deviņas dienas, priekš viņa - tikai mirklis. Taču šeit 
svarīgi atzīmēt, vēl eksistē telpas-laika posms, kad pēc fiziskā ķermeņa nāves, turpina dzīvot ĒTERA-
ASTRĀLA-MENTĀLA ķermeņu vienība/единство. Un šis posms visiem cilvēkiem bija atšķirīgs. Citiem 
vārdiem, 9 dienas - tas galējais termiņš priekš ēteriskā ķermeņa neitralizācijas. Dažiem pārejošiem 
cilvēkiem neitralizācija varēja notikt, piemēram, tūliņ vai stundu pēc fiziskā ķermeņa dzīvesdarbības 
izbeigšanas. Un tad cilvēks zaudēja apziņu un jebkādu sakaru/saistību ar jūsu četrdimensiju pasauli. 
Taču neitralizācija varēja notikt arī devītajā dienā. Un tad cilvēks turpināja dzīvot ēteriskā ķermenī, īpašā 
ēteriskā telpā, apveltīts jūtām un apziņu - tām, kādas piemita līdz pārejai. Un nekāda astrālā-mentālā 
telpa uz viņu ietekmi neizrādīja, par cik viņš turp pārgāja tikai pēc ēteriskā ķermeņa neitralizācijas. Kāpēc 
bija vērojama tāda atšķirība? Iemesli tam vairāki. Galveno nosaka paša ēteriskā ķermeņa KVALITĀTE. 
Ja cilvēkam ir liela iemiesojumu pieredze tanī pasaulē, viņa ēteriskais ķermenis neitralizējas ātrāk. Tādēļ, 
ka pateicoties lielam daudzumam pāreju, cilvēks ēteriskā ķermeņī un pats viņa ēteriskais ķermenis, 
uzkrāj pieredzi un var pat teikt, ĀTRAS NEITRALIZĀCIJAS MEISTARĪBU. Cilvēkam ar nelielu 
iemiesojumu pieredzi jūsu pasaulē, piemīt ēteriskais ķermenis, kurā līdzīga pieredze vēl nenobrieda. 
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Tādēļ nepieciešams vairāk laika (un enerģijas) neitralizācijai un ēteriskam ķermenim atbilstoša 
pārveidošana. Un pat augsti Gari, lieli Meistari, ieradušies uz Zemes no citām zvaigžņu pasaulēm, 
esošiem ēteriskam četrdimensiju ķermenim, pie pārejas nevar ātri neitralizēt un pārveidot savu 
četrdimensiju ēterisko ķermeni, par cik nav tieši tāda ēteriskā ķermeņa transformācijas pieredzes, kas 
dzīvo jūsu pasaules ceturtajā dimensijā. 
Jūsu četrdimensiju pasaule - īpaša, viņai savi energoinformatīvie kodi, savas ēteriskās matērijas 
īpatnības. Un šī ēteriskā matērija - pietiekami unikāla - ne tikai uz Zemes, bet arī kopumā mūsu galaktikā 
Piena Ceļš. Šīs matērijas unikalitāte saistīta/обусловлена ar planetāro telpas-laika kontinuumu 
unikalitāti. Jūsu četrdimenionālās ēteriskās matērijas īpatnība tā, ka cieši saistīta ar trešo un piekto 
dimensijām. Šī matērija - nākošās Polipasaules "3-4-5" pamats. Tādēļ ka tieši tāda ēteriskā matērija kļūs 
vienotības bāze priekš citiem matēriju veidiem 3-ās, 4-ās, 5-ās dimensijas (astrālās, mentālās utt.) 
= Skolotāj, vai var teikt, ka cilvēks, kuram nebija neitralizēts ēteriskais ķermenis astoņu dienu laikā, visu 
šo laiku pēc būtības palika mūsu pasaules cilvēks - bet tikai bez fiziskā ķermeņa? Pie tam, vai viņš sajuta 
mūsu pasauli? Redzēja, dzirdēja, kas notiek? 

- Pēc fiziskā ķermeņa nāves cilvēks VIENMĒR pāriet īpašā ēteriskā telpā. Vai tāds cilvēks sajuta jūsu 
pasauli? Atbilde: jā. Vai redzēja to, vai dzirdēja savus tuviniekus, draugus, citus cilvēkus? Tur atbilde 
neviennozīmīga. Un tas jau atkarīgs ne no ēteriskā ķermeņa kvalitātes, bet no Daudzdimensionālo 
Ķermeņu Kompleksa citu ķermeņu funkcionēšanas. Jā, sajust jūsu pasauli var ar astrālā un mentālā 
ķermeņu palīdzību, Bet, lūk, redzēt un dzirdēt... Šīs funkcijas izpildīja fiziskais ķermenis, tagad jau cilvēks 
no tām šķīrās. Taču dažiem cilvēkiem Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā ir ķermeņi, struktūras ar 
kuru palīdzību viņš var, pietiekami adekvāti, redzēt un pat dzirdēt cilvēku balsis, turpinošu dzīvot jūsu 
pasaulē, uztvert viņu domas. Tādi ķermeņi un struktūras, parasti ir visiem tiem, kurš kaut vai tikai vienu 
reizi AUGŠUPCĒLIES. Tādēļ, ka AUGŠUPCELŠANA - tā vērtīgas pieredzes iemantošana priekš 
Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa daudziem, daudziem ķermeņiem. Cilvēks ar augšupcelšanas 
pieredzi, apveltīts atbilstošām struktūrām, var redzēt jūsu pasaules objektus, dzirdēt viņu balsis, saprast 
viņus. Ja atbilstošu struktūru nav, cilvēks bez astrālā un mentālā ķermeņiem var uztvert jūsu pasauli, taču 
dara to ar grūtībām un tālu ne adekvāti. 
Un tātad, pēc nāves cilvēks ne uzreiz šķīrās no sava ēteriskā ķermeņa. Un kādu laiku varēja eksistēt 
īpašā ĒTERISKĀ telpā, kur atradās stāvoklī, kas atkarīgs no iemiesojumu skaita un augšupcelšanas 
pieredzes. Vieni cilvēki varēja redzēt un dzirdēt savus radiniekus, saprast par ko viņi runā. Un pat - 
uzmanību! nodot paziņojumus tiem, kuri viņus varēja dzirdēt. Citi varēja sajust jūsu pasaules cilvēkus un 
notikumus vienā vai otrā adekvātiskuma pakāpē. Trešie vāji sajuta jūsu pasauli un varēja, aptuveni, 
atcerēties par to, izjust dažādas jūtas. Pēc šī, ĒTERISKĀ STĀVOKĻA perioda, notika PILNĪGA ēteriskā 
ķermeņa neitralizācija un cilvēks pārgāja īpašā astrāli-mentālā telpā, par kuru es jau stāstīju. Ēterikais 
ķermenis nevarēja ilgāk par 9-ām dienām eksistēt, atrāli-mentālais ķermeņi nevarēja eksistēt ilgāk par 40-
mit dienām pēc fiziskā ķermeņa dzīvesdarbības ibeigšanas momenta - ja izskaitļot pēc jūsu laika. 
= Mēs zinām, ka katriem noteikumiem  ir izņēmumi. Vai bija tādi gadījumi, kad ēteriskais ķermenis 
eksistēja ilgāk par deviņām dienām, bet astrālie un mentālie ķermeņi - ilgāk par četrdesmit dienām? 
- Agrāk tādi gadījumi bija izslēgti, par cik ēteriskā un astrāli-mentālo ķermeņu neitralizācijas galīgos 
termiņus noteica jūsu telpas-laika kontinuuma eksistēšanas likumi. Taču ar tava jautājuma palīdzību mēs 
varam tieši pāriet pie tās tēmas, kuru tagad svarīgi atklāt priekš visiem. Jūs zinat, ka jau sākās pāreja no 
viena telpas-laika kontinuuma uz citu. Bet tas nozīmē: telpas-laika likumi sāk mainīties. Izmainās ēteriskā 
un astrāli-mentālā ķermeņu neitralizācijas dienu termiņi. Vēl vairāk, mainās pats ķermeņu neitralizācijas 
process. Pēc Otrās planetārās Harmoniskās Konverģences, sākot no 2013. gada vidus, sākās aktīvs 
process vecā TLK nomaiņai uz jaunu. Sākās pāreja no lielā Laika Cikla 12-ās Spirāles uz 13-to. Sākās 
frekvenču/частоты "12:60" maiņa uz "13:20". Par to jums ziņots jau ne reizi vien. Telpas-laika parametru 
maiņa paredz jaunu likumsakarību uzstādīšanu/установление. Tagad nav nepieciešamas četrdesmit 
dienas priekš tā, lai pēc fiziskā ķermeņa dzīvesdarbības izbeigšanās neitralizētos ēteriskais ķermenis, bet 
tam pa pēdām - astrāli-mentālais ķermenis. Vēl vairāk, nepieciešamība pēc īpašas astrāli-mentālas 
telpas, kur cilvēks atradās 10 dienas (zemes laika skaitļos - 31 dienu), tagad pakāpeniski atkrīt. Arvien 
vairāk cilvēki īsteno pāreju ar tās struktūras palīdzību, par kuru jums plašāk pastāstīja, vairāk kā gadu 
atpakaļ, Skolotājs Kut Humi. ("OZĪRISA LAIVA", Žurnāls "МČ", № 3/9). 
Atcerēsimies par to. 
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1. ZĪMĒJUMS. Shēmas "OZĪRISA LAIVA" struktūra. 
Kā jūs redzat zīmējumā pie zelta sfēras pieslienas/примыкают trīs pussfēras. Cilvēka pārejas laikā uz 
augstākām pasaulēm caur oranžo sfēru, sāk pieplūst enerģija, kas nodrošina jūsu unikālā smalkmateriālā 
FIZISKĀ ķermeņa eksistēšanu. Atgādinu, ka šis ķermenis nepieciešams priekš dzīves četr-piecdimensiju 
Polipasaulē un Reabilitācijas Centrā piektajā dimensijā. Caur zaļo pussfēru pieplūst enerģija 
piecdimensiju MENTĀLĀ ķermeņa formēšanai. Un ar to vienlaicīgi notiek četrdimensiju mentālā ķermeņa 
neitralizācijas process un tā pārveidošana īpašā struktūrā, kas eksistē piektajā dimensijā satītā, arhivētā 
veidā. Caur augšējo gaišzilo sfēru plūst enerģija jauna piecdimensionālā ASTRĀLĀ ķermeņa dzimšanai. 
Šeit arī notiek četrdimensiju astrālā ķermeņa neitralizācija un viņa satīšana, arhivēšana. Spirāles Zelta 
Sfēras iekšienē (apakšējā zīmējumā) apzīmē/обозначают piecdimensiju ĒTERISKĀ ķermeņa 
formēšanas procesus. 
Visi uzskaitītie peocesi tagad norit ātri, un PRIEKŠ PĀREJAS AUGSTĀKĀS PASAULĒS NAV 
NEPIECIEŠAMAS ČETRDESMIT DIENAS. Pārejas process caur Vienoto Pārejas Telpu, par kuru jums 
stāstīja Krajons ("Vienota Pārejas Telpa", Žurnāls "MČ" Nr 5/17)*, tagad īstenojas, maksimums, četru 
diennakšu laikā. Tas, skaitot diennaktis, pēc jūsu fiziskā laika. Priekš paša cilvēka Pārejas process tagad 
īstenojas - var ilgt stundas, var arī minūtes, vairāk sagatavotiem. Viss tas saistīts ne tikai ar struktūru 
"Ozīrisa Laiva", bet arī ar Vienotas Pārejas Telpas eksistēšanu un attīstību. Šīs telpas radīšana turpinās 
un pilnveidojas. Tieši šī īpašā Telpa arvien vairāk atbilst telpas-laika kontinuuma mūsdienu normām. 
Ēteriskais ķermenis tagad ne neitralizējas kā agrāk. Tas turpina eksistēt īpašā stāvoklī, struktūrā "Ozīrisa 
Laiva". Rezultātā, cilvēks nezaudē apziņu, kā agrāk un neizkrīt no telpas-laika. Vienotā Pārejas Telpa 
pakāpeniski izmainīs īpašās astrāli-mentālās telpas eksistēšanu, kur cilvēki pavadīja pietiekami ilgu laiku. 
Tagad cilvēki vairākumā vēl atnāk astrāli-mentālajā telpā un mitinās tur, gaidot pāreju augstākajās 
pasaulēs. Taču, pirmkārt, pateicoties Vienotai Pārejas Telpai, mitināšanās laiks tur saīsinājās. Tur vair 
neviens neuzturas laiku, kas atbilst jūsu pasaules 31 diennaktij. Maksimālais laiks - mazliet vairāk kā jūsu 
deviņas diennaktis. Kas, piemēram, atbilst trim diennaktīm astrāli-mentālajā telpā. Tas ir, atrašanās laiks 
astrāli-mentālajā telpā saīsinājās gandrīz DESMIT REIZES. Tādā veidā DVĒSEĻU AIZLŪGŠANA 
DEVĪTAJĀ UN ČETRDESMITAJĀ DIENĀ, ŠOBRĪD - TIKAI MESLI/ДАНЬ TRADĪCIJAI. Un tagad tas nav 
saistīts ar cilvēku pēcnāves notikumu reālu gaitu. Protams, cilvēki vēl ilgi turpinās ievērot šīs reliģiozās 
tradīcijas. Taču jūs, Mūsdienīgie Gaismas Darbinieki, aicināti, vispirms, informēt cilvēkus par 
notiekošajām pārmaiņām; bet, otrkārt, sniegt palīdzību pārejošajiem ar jums zināmām metodēm - laika 
sprīdī, kas nepārsniedz deviņas diennaktis. Dotajā evolūcijas posmā, ilgākais, desmitajā dienā cilvēks, 
ejošs caur astrāli-mentālo telpu, atnāk piektajā dimensijā, bet precīzāk - piektās dimensijas Reabilitācijas 
Centrā. 
= Tādā veidā, apkopojot rezultātus, varam secināt, ka tagad cilvēki aiziet augstākajās pasaulēs pa diviem 
ceļiem. Pirmais ceļš pakāpeniski aiziet pagātnē. Tas - ceļš caur astrāli-mentālo telpu. Otrs ceļš - 
mūsdienīgs/laikmetīgs. Tas - Vienota Pārejas Telpa. Pie pārejas caur astrāli-mentālo telpu četrdimensiju - 
ēteriskais, astrālais, mentālais ķermeņi neitralizējas, taču nenotiek piecdimensiju ķermeņu radīšana. Pie 
pārejas caur Vienotu Pārejas Telpu četrdimensiju ķermeņi neitralizējas un sāk formēties jaunie ķermeņi. 
Tas ir, sākas smalkmateriālā fiziskā ķermeņa radīšanas process, ar kura palīdzību cilvēks var dzīvot 
piektās dimensijas Reabilitācijas Centrā, kā arī tiek radīti piecdimensiju ēteriskais, mentālais un astrālais 
ķermeņi. Mūsdienīgais pārejas ceļš īstenojas daudz ātrāk un efektīgāk. Tanī pat laikā arī vecajā ceļā, 
caur astrāli-mentālo telpu, cilvēki, pāreju augstākās pasaulēs veic daudz ātrāk. 
- Tā tas ir. Tikai derīgi atcerēties, ka mēs runājam par pāreju, kas īstenojas pēc fiziskā ķermeņa 
dzīvesdarbības izbeigšanās. Par pāreju pēc procesa, kuru jūs sauciet "nāve". Taču nāve nav obligāta pie 
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pāriešanas augstākās pasaulēs. Ir cilvēki, iemiesoti Gaismas Darbinieki, un viņi pašlaik dzīvo jūsu 
pasaulē, kuri pārgāja un pāriet augstākajās pasaulēs, saglabājot fiziskā ķermeņa struktūru. Šo procesu 
mēs nosaucām AUGŠUPCELŠANA KOPĀ AR FIZISKO ĶERMENI. Šī procesa rezultātā, iesākumā 
notiek FIZISKĀ ĶEMEŅA NEITRALIZĀCIJA. Gaismas Meistari, Gaismas Ģimenes atbalstīti, ar saviem 
nodomiem un apzināšanos neitralizē un arhivē četrdimensionālo fizisko ķermeni. Bet pēc tam notiek 
ēteriskā, astrālā un mentālā ķermeņu pārveidošana. Tādā veidā Vienotā Pārejas Telpa nodrošina pāreju 
augstākajās pasaulēs arī tiem cilvēkiem, kuri iet caur, tā saucamo, "nāvi", un tiem, kuri iet caur 
Augšupcelšanu bez fiziskā ķermeņa. Augšupcelšana ar fizisko ķermeni īstenojas ne caur astrāli-mentālo 
telpu un ne caur Vienoto Pārejas Telpu. Kopā ar fizisko ķermeni cilvēki augšupceļas caur īpašu 
Augšupcelšanas Telpu. 
= Skolotāj, tu pastāstīji par Augšupcelšanas procesu kopā ar fizisko ķermeni. Taču vairākums 
augšupcelošos pāriet bez fiziskā ķermeņa. Kas notiek ar augšupcelošos ķermeņiem bez fiziskā 
ķermeņa? 
- Arī agrāk augšupceltie negāja caur astrāli-mentālo telpu, un, protams, tagad neiet caur to. 
Augšupcelšanas telpa (ne Pārejas!) eksistēja vienmēr, kaut šī telpa, dažādās evolucionārās ērās mainījās 
- atkarībā no cilvēces un citu dzīvības formu evolūcijas uzdevumiem. Pēdējos piecos tūkstošos gadu 
augšupcelšana bez fiziskā ķermeņa, parasti tā notika. Augšupceļošamies/возносящегося ēteriskais 
ķermenis neitralizējās, taču apziņas zudums neiestājās, par cik apziņu uzturēja/поддерживало 
Augšupcelšanas Telpa, saistīta ar Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa noteiktām struktūrām. 
Cilvēks augšupcēlās augstākajā pasaulē, apejot astrāli-mentālo telpu, par cik viņam bija attīstīti 
piecdimensiju ēteriskie, astrālie un mentālie ķermeņi. Kā arī - citi Daudzdimensionālo Ķemeņu Kompleksa 
ķermeņi, kuri nodrošina Augšupcelšanas procesu. Cilvēka Augšupcelšanas procesā bez fiziskā ķermeņa 
ir īpatnības, par cik cilvēki, atnākuši jūsu pasaulē, apveltīti daudzdimensionālo ķermeņu dažādiem 
veidojumiem/строением. Daudzdimensionālo Ķermeņu Komplekss atkarīgs arī no cilvēka iemiesojumu 
daudzuma jūsu pasaulē un no viņa zvaigžņu ceļa. Cilvēki, kā jūs zinat, atnāca uz Zemi no dažādām 
planētām un zvaigznēm. Un eksistē dažādība viņu dziļākajā dauzdimensionālajā struktūrā, kas nosaka 
Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa īptnības. Un, dabīgi, augšupcelšanas īpatnības. 
= Bet, kā es saprotu, vēl eksistē PAŠAUGŠPUCELŠANĀS process. Un tam arī ir savas īpatnības... 
- Pilnīgi pareizi. Pašaugšupcelšanās process atšķiras no augšupcelšanas procesa. Un par šīm atširībām, 
mūsdienu Gaismas Darbiniekiem svarīgi zināt. Pie pašaugšupcelšanās īpatnības cilvēks var pāriet 
augstākajā pasaulē tad, kad pats pieņem lēmumu. Un viņš šo procesu īsteno bez palīdzības no tās 
Aizsega puses, patstāvīgi. Pie pašaugšupcelšanās spējas iemantošanas, Daudzdimensionālajā Ķermeņu 
Kompleksā parādās jaunas struktūras un pat - jauni ķermeņi, paredzēti tieši priekš pašaugšupcelšanās. 
Pašaugšupcelšanās īstenojas BEZ Vienotās Pārejas Telpas, ārpus tās rāmjiem. Caur Vienoto Pārejas 
Telpu pāriet cilvēki pēc fiziskā četrdimensiju ķermeņa dzīvesdarbības izbeigšanās (nāves) un 
augšupcelšanas rezultātā bez fiziskā ķermeņa (kad cilvēkam īstenojas Gaismas Ģimenes palīdzība no 
tās Aizsega puses, no augstākām pasaulēm). Pašaugšupcelšanās - tas īpašs process, kas īstenojas caur 
citu, sevišķo telpu. Un, protams, šim procesam ir savas īpatnības, savi veidi un atšķirības. 
= Skolotāj, ko tagad svarīgi zināt Gaismas Darbiniekiem, kuri sniedz palīdzību aizejošiem cilvēkiem? 
- Vispirms svarīgi atcerēties, ka tagad palīdzību svarīgi sniegt laikā, kas nepārsniedz 10 dienas. Bez tam, 
sniedzot palīdzību, svarīgi zināt, kā tieši aiziet cilvēks: 
< ceļā caur astrāli-mentālo telpu; 
< ceļā caur Vienoto Pārejas Telpu; 
< ceļā augšupcelšanai (bez fiziskā ķermeņa). 
Jebkurā gadījumā, jūs varat strādāt ar struktūru "Ozīrisa Laiva", palīdzot cilvēkam neitralizēt vecos un 
izkārtojot/выстраивать viņa jaunos ķermeņus. Lielākā uzmanība jāvelta tieši jauno ķermeņu RADĪŠANAI. 
Pie tam, jūsu palīdzība var izrādīties nepārvērtējama pie smalkmateriālā fiziskā ķermeņa radīšanas, ar 
kura palīdzību cilvēks var komfortabli mitināties piecdimensiju Reabilitācijas Centrā, bet tālāk - DZĪVOT 
ČETR-PIECDIMENSIJU POLIPASAULES APSTĀKĻOS. Jūs, dzīvojoši četr-piecdimensijās, ar 
Reabilitācijas Centra Darbinieku palīdzību, ar savas Atbalsta Grupas un pārejošā cilvēka Atbalsta Grupas 
palīdzību varat nodot nepieciešamās energoinformatīvās paketes cilvēka POLIPASAULES fiziskā 
ĶERMEŅA izveidošanai. Darbā varat izmantot augstāk pieminēto simbolu "Ozīrisa Laiva". Bez tam, 
aktuāls paliek darbs ar pārejošo cilvēku astrālajiem ķermeņiem. Es tagad ar to domāju astrālos ķermeņus 
un četrdimensiju un piecdimensiju. Var izteikt nodomu uz palīdzības sniegšanu četrdimensiju astrālā 
ķermeņa NEITRALIZĀCIJAI un piecdimensiju astrālā ķermeņa radīšanai. Četrdimensiju astrāli-mentālajā 
telpā jauno ķermeņu radīšanas procesi nevarēs notikt tik efektīvi kā mūdienīgi Vienotā Pārejas Telpā. 
Taču, tomēr, tur tos var sākt realizēt. Tas sekmēs daudz efektīvāku cilvēka reabilitāciju piektās 
dimensijas Reabilitācijas Centrā. Tādu nodomu var izteikt arī attiecībā uz cilvēka mentāliem ķermeņiem. 
Gaismas darba laikā palīdzības sniegšanā aizejošiem jūs varat saņemt praktiskus padomus un 
rekomendācijas no saviem Garīgiem Skolotājiem un Aizbildņiem. Tādēļ, ka nereti nepieciešama ne 
unificēta, bet individuāla, sevišķa palīdzība. Par tādu palīdzības veidu jums var paziņot arī 
Smalkmateriālās Atbalsta Grupas un piektās dimensijas Reabilitācijas Centra Darbinieki. 
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= Vai varam mēs tagad uzzināt kaut kādus statistikas datus? Domāju, Žurnāla lasītājiem būs interesanti 
uzzināt, cik cilvēku dotajā etapā pāriet caur astrāli-mentālo telpu, bet cik - caur Vienoto Pārejas Telpu? 
Vai var nedaudz pastāstīt par to, kā īstenojas pašaugšupcelšanās un cilvēku augšupcelšana fiziskajos 
ķermeņos procesu attīstība? 
- Pagaidām, absolūti lielākais vairākums cilvēku vēl pāriet caur astrāli-mentālo telpu. Tādi cilvēki šobrīd 
sastāda 95 procentus no visiem pārejošiem augstākajās pasaulēs. Nedaudz mazāk par pieciem 
procetiem cilvēku tagad sāka iziet caur Vienoto Pārejas Telpu. Jūs varat virzīt pārejošo Vienotā Pārejas 
Telpā, pieaicinot līdzjaunradei viņa Augstāko "Es". No šiem pieciem procentiem, nedaudz mazāk par pusi 
cilvēku pāriet nāves rezultātā. Pārējie - dažādos augšupcelšanas ceļos (ne pašaugšupcelšanā!) bez 
fiziskā ķermeņa. Gaismas Darbiniekiem tagad svarīgi strādāt, vispirms, ar Vienoto Pārejas Telpu. Katrs 
jūsu darbs ar VPT - tas jūsu ieguldījums tā Radīšanas darbā. Jūs varat palīdzēt cilvēkiem, ejošiem caur 
Vienoto Pārejas Telpu. Pie tam, jums ir iespēja izstrādāt, kopā ar saviem Skolotājiem un Aizbildņiem 
arvien jaunas gaismas prakses palīdzībai Vienotā Pārejas Telpā. Jūs viekārši varat īstenot ceļojumus 
šajā jaunajā Telpā un turpināt to radīt. Varat vienkārši sūtīt turp savu Mīlestības enerģiju. Viss tas tagad 
vietā un nepieciešams. Tādēļ, ka - Vienota Pārejas Telpa - tas ne Vienkārši Portāls, tas - unikāls telpas-
laika apjoms, kas apvieno pasaules un dimensijas. Tas novāc Aizsegu, kas mūs izdala. Un tas patiesi tā. 
= Paldies, Skolotāj. Protams, mēs radīsim Vienotā Pārejas Telpā un pilnveidosim to. Paldies, ka mēs 
kopā! 
 
10.12.2014.g. 

 

9. OĻEGS DĀLS. REABILITĀCIJAS CENTRS: JAUNĀS ĒRAS 
PĀRMAIŅAS. 

Projekts "Augšupcelšana": "Cilvēces nākotnes pasaule" 
 
OĻEGS DĀLS, 5-ās dimensijas Reabilitācijas Centra vadītājs 
caur Marinu Shults, Latvija un Sergeju Kanaševski, Krievija 
 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 
09.03.2015. 
 
Sveicināti, cilvēki! Es ar lielu uzmanību sekoju jūsu sadarbībai ar piektās dimensijas Reabilitācijas Centru 
(RC), kur viens no vadītājiem esmu. Mēs ar jums jau divus gadus atpakaļ tikāmies. Ne maz tika pateikts 
par mūsu Centra īpatnībām. Daudzi no jums iemācījās pavadīt no zemes plāna aizejošās Dvēseles, 
nodot mums. Jūs sākāt pilnībā profesionāli strādāt, pavadot aizejošos pa Polipasauli/Полимиру. Jau 
iezīmēti citi paņēmieni aizejošo Dvēseļu pavadīšanai. Stiprinās mūsu sadarbība, tādēļ, ka visus darba 
veidus iemiesotie Gaismas Darbinieki izpilda kopā ar mums. Pilnveidojas jūsu meistarība. Daudzi 
pastāvīgi apmeklē mūsu Reabilitācijas Centru. Mēs vienmēr priecīgi par jūsu vizītēm un gribam, lai mūsu 
palīgu skaits, darbā ar pārejošām Dvēselēm, palielinātos ģeometriskā progresijā. Un priekš tā ir visi 
pamatojumi. 
Gribu nodot labus, siltus pateicības vārdus adresētus tiem, kuri nepārtraukti strādā apstākļu radīšanā 
priekš sagaidāmās masveida Augšupcelšanas. Var iedomāties, ka Reabilitācijas Centru šis jautājums 
tieši neskar. Bet kā jūs domājiet: kas pie mums vispirms nonāks? Tieši tie, kuri varēja/spēja individuāli 
augšupcelties. Pie tam, starp viņiem ir arī tādi, kuri spēja pāriet ar fizisko ķermeni. Viņu pagaidām 
nedaudz. Taču, tomēr, tendence tāda: cilvēku, augšupcelošos kopā ar fizisko ķermeni, kļūst arvien vairāk 
un vairāk. 
Bet ko mums nākas gaidīt ilgi? Kuri pārejas procesu pagaidām īsteno lēni? Tie, kuri īsteno pāreju caur 
fiziskā ķermeņa nāvi. Sevišķi lēni īstenojas pāreja caur astrāli-mentālo telpu, par kuru jums paziņoja 
Valdnieks El Morija. Cilvēkiem, ejošiem tādā ceļā (bet pagaidām viņu - absolūtais vairākums), Pāreja 
īstenojas caur telpu, pagaidām tieši neietilpstoša Vienotā Pārjas Telpā (VPT). Šie cilvēki pēc Pārejas 
nokļūst Reabilitācijas Centra īpašās zonās, bet jau pēc tam stājas, ja vēlas, pie reabilitācijas un 
sagatavošanās dzīvei piektajā dimensijā. Es apsveicu visus, kuri palīdz cilvēkiem Pārejas laikā no jūsu 
pasaules uz augstākām pasaulēm. Tādēļ, ka šis cilvēka dzīvības moments (DZĪVĪBAS, mani dārgie!) ne 
mazāk atbildīgs, kā dzimšanas moments. Gaismas Darbiniekiem pie pārejošu Dvēseļu pavadīšanas, 
derīgi uzzināt, vai Dvēsele iet caur Vienotu Pārejas Telpu. Ja nē - vietā piesaukt Dvēseles (pārejošā 
cilvēka) augstāko "Es" un, ar Augstākā "Es" piekrišanu, tomēr, nosūtīt Dvēseli Vienotā Pārejas Telpā. 
Absolūtā vairākumā gadījumu cilvēka Augstākie "Es" dos piekrišanu Pārejai caur Vienoto Pārejas Telpu. 
Ja tāda atļauja nav saņemta - nepieciešams piesaukt speciālu brigādi no mūsu Reabilitācijas Centra. Un 
lai tad viņa, kopā ar pārejošā Augstāko "Es", īsteno pāriešanu. Tur ir īpatnības, par kurām uzzināsiet 
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vēlāk. 
Es ar jums sazinos divus gadus. Šajā laikā mēs daudz ko pilnveidojām mūsu RC darbā. Mainās cilvēku 
Pārejas paņēmieni, kardināli mainās Pārejas telpas parametri. Par to jau ne reizi vien paziņoja Krajons, 
Urusvati un citi Skolotāji. Jums jau zināms, ka ir cilvēki, kuri nevēlas pēc Pārejas palikt dzīvot 5-jā 
dimensijā, kaut vai neilgi. Jūs zinat, ka uz daudziem pārejošiem, negatīvu ietekmi cenšas izrādīt 
Atturēšanas Spēku pārstāvji, lai viņus, pēc iespējas ātrāk, atgrieztu četrdimensionalitātē un atstātu savā 
kontrolē. Visi šie faktori, kopā ar daudzām planetāro pārmaiņu sekām, nosaka nepieciešamību elastīgi 
pārkārtot mūsu Centra darbu. Jums paziņots, cik kardināli izmainījās planetāro Globusu sistēma, 
sarežģījās sakari starp viņiem. Rezultātā, ievērojami sarežģījās cilvēkiem Pārejas shēma RC. Bet mūsu 
uzdevums - nepieļaut liekus sarežģījumus. Tādēļ nācās pieņemt virkni mēru, izdarīt pietiekami 
saspringtu, daudzplānotu darbu. Lūk, par to man gribas jums pastāstīt, lai mūsu tagadējiem un 
turpmākiem palīgiem būtu skaidras izmaiņas, kādas pārcieš Reabilitācijas Centrs visās planetārās 
dimensijās. 

DVĒSEĻU PĀREJAS PAŅĒMIENU PRINCIPIĀLAS IZMAIŅAS 
Tagad jums labi zināma Dvēseļu pāreja piektajā dimensijā caur Polipasauli/Полимир. Akcentēju jūsu 
uzmanību, ka pagaidām jūs strādājiet ar cilvēkiem, pārejošiem šurp no ceturtās dimensijas. Bet pie 
mums, piektās dimensijas RC, atnāk Dvēseles arī no trešās dimensijas. Jums pagaidām nevajag ar 
viņām strādāt. Pagaidām gribu tikai pastāstīt, kādā veidā pie mums atnāca gan vieni, gan otri, un kas tā 
rezultātā notika. 
Jūs zinat: no trešās dimensijas daudzas Dvēseles pāriet tūliņ piektajā dimensijā. Un tā - augšupejošā 
evolūcijas vītne. Viņiem nepieciešama ne tikai reabilitācija pēc trīsdimensionālās dzīves, bet arī 
sākumstadija dzīvošanas gatavībai četrimensionalitātē. Dzīvespieredzes ceturtajā dimensijā tādiem 
cilvēkiem nav. Agrāk Pārejas telpa bija iekārtota tā, ka Dvēseles no trešās dimensijas un no ceturtās 
dimensijas atnāca pie mums pa vienotu telpas-laika koridoru. Trešās dimensijas Dvēseles sev līdzi 
atnesa zemu vibrāciju fonu, kas traucēja viņu pašu adaptāciju un nereti radīja sarežģījumus Dvēselēm, 
pārejošām no četrdimensijām. Protams, mēs tikām galā ar šīm grūtībām, bet uz to tika tērēti RC 
darbinieku spēki un laiks. Tagad telpas-laika koridori atdalīti. Trešās un ceturtās dimensijas Dvēseles pie 
mums nāk dažādos ceļos. Pārejošie cilvēki no trešās dimensijas dodas pa savu telpas-laika koridoru, pie 
tam, iziet pakāpenisku attīrīšanos no zemu vibrāciju ietekmes, ko īstenoja ne tikai trešā, bet arī otrā 
dimensija. 
Mana informācija nemaz nav pretrunā informācijai par Vienotas Pārejas Telpas (VPT) veidojumu, tādēļ, 
ka tas daudzdimensionāli un daudzplānīgi. Jā, tagad daļa trešās dimensijas Dvēseļu pie mums dodas 
caur VPT, esošu tur savu telpas-laika koridoru. Tas pats notiek ar ceturtās dimensijas Dvēselēm. Kaut arī 
VPT tagad aktīvi mainās, attīstās, jūsu instrumenti Dvēseļu pavadīšanai RC, pagaidām paliek tie paši. 
Jūs varat turpināt strādāt ar aizejošām Dvēselēm tā, kā jau strādājāt. Taču tie, kuri bieži apmeklē mūsu 
piektās dimensijas RC un sazinās ar mūsu darbiniekiem, drīz var ievērot dažas organizatoriskas un 
telpiskas izmaiņas Reabilitācijas Centrā. Jūs varat pavaicāt mūsu dabiniekiem sīkāk pastāstīt par dažu 
reabilitācijas programmu izmaiņām. Tās tiešām daudzējādi izmainījās. Lielākā daļā - reabilitācija 
vienkāršojās un paātrinājās. Zemo frekveču fona esamība traucēja īstenot reabilitāciju. Tagad Dvēseļu 
atmiesošanās ceļš izmainījās. Tas kļuva daudz komfortablāks. Pārgāja uz kvalitatīvi jaunu līmeni Tas 
atvieglos darbu arī jums - tiem, kuri palīdz Dvēselēm pāriet augstākajās pasaulēs. Pavadiet Dvēseles 
Polipasaulē/Полимир, droši zinot, ka viņas šo ceļu izies komfortabli un bez aizķeršanās/задержек. Pie 
tam, neaizmirstiet uzaicināt aizejošo cilvēku Vienotā Pārejas Telpā ar viņa Augstākā "Es" palīdzību. 
Vienotā Pārejas Telpa ir Polipasaules daļa, kas tagad tiek radīta visās Zemes dimensijās. 
Mani dārgie cilvēki! Jūs pavisam nesen veicāt lielisku planetāro darbu, vadot galveno gaismasviļņu 3-ās, 
4-ās, 5-ās dimensijas līdznoskaņošanu (Sk. "MČ", Nr6, 2014.g. EL MORIJA "KĀ KĻŪT AUGSTĀKAJAM 
"ES")*. Šī darba nozīmīgums sāks izpausties pakāpeniski un jūs redzēsiet, cik daudzplānīgas kļūs tā 
sekas. Gaismasviļņu līdznoskaņošana arī uz Dvēseļu Pāriešanu piektajā dimensijā atstarosies pozitīvi. 
Pie tam, arī tiem, kuri iet RC tieši no trešās dimensijas; un tiem, kuri iet pie mums no trešās dimensijas 
caur ceturto. Protams, tas skar arī cilvēkus pārejošus no ceturtās piektajā dimensijā. Tagad aktīvāk sāk 
izpausties Pārejas daudzvariantība, kaut pati Telpa kļūst arvien vairāk vienota. Esiet uzmanīgi savā darbā 
ar pārejošām Dvēselēm. Uzzināt, kas ir kas, kādā ceļā iet, pietiekami vienkārši ar personīgām sajūtām 
pēc vibrācijām. Priekš Dvēseļu pavadīšanas vienmēr tiek nozīmētas individuālas Atbalsta Grupas. Un jūs 
ar viņām tagad varat sadarboties daudz ciešāk, daudz aktīvāk. 
Mūsu ātrās palīdzības brigāde, kā iepriekš, dežūrē pie visiem Pārejas portāliem - kādi arī šie portāli 
nebūtu. Pavadītāju Grupas, strādājošas uz četrdimensijas un piecdimensijas robežas, tagad 
nokomplektētas ar jauniem speciālistiem, ieradušamies pēc apmācībām speciālās mūsu Galaktikas 
skolās. Nākotnē viņiem stāv priekšā artīvi palīdzēt cilvēkiem Augšupcelšanā. Un tādēļ arī jūs, tagad 
palīdzoši Pārejā, nākotnē kļūsiet tie, kuri var pavadīt cilvēkus kolektīvās Augšupcelšanas laikā. Mēs 
gatavojamies drīzunā atvērt Skolu priekš tādu Augšupcelšanas speciālistu sagatavošanas - arī ceturtajā 
dimensijā dzīvojošiem un dzīvojošiem piektajā dimensijā. Par Augšupcelšanas sadarbības Skolas 
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atvēršanu paziņosim papildus. 
DVĒSĻU NOTEIKŠANA UZ AUGŠUPCELŠANAS CEĻA 
Pa personīgās augšupcelšanās ceļu šobrīd iet samērā nedaudz jūsu pasaules individuālo Dvēseļu. 
Vairākums no jums pavada tos, kuri aiziet no četrdimensionalitātes caur fiziskā ķermeņa nāvi, bet ne 
augšupceļas. Augšupceļošies saņem citu atbalstu, sevišķi - ejoši pie mums fiziskajos ķermeņos. Viņiem 
atbalstu sniedz Augšupcelšanā specializētas Atbalsta Grupas. Taču visiem mums gribas, lai pēc iespējas 
vairāk cilvēku sāktu īstenot izdividuālo Augšupcelšanos. Tas ļauj ātrāk pāriet augstākā pasaulē, 
nodrošina pavisam citu Pārejas kvalitāti un ķermeņu radīšanu, cilvēkam nepieciešamu viņa turpmākajā 
dzīvē. Pat viens nodoms uz Augšupcelšanu nosaka pilnīgi citu reabilitācijas raksturu un tālākās dzīves 
augstu līmeni. Pie tam, neatkarīgi no tā, vai cilvēks paliek piecdimensijās vai atgriežas jūsu četrdimensiju 
Pasaulē. Jā, augšupcēlušos cilvēku kļūst arvien vairāk, taču tās, vienalga, atsevišķas augšupcelšanas, 
bet ne masveida. Bez tam, mēs vēl neīstenojam kolektīvas augšupcelšanas, vēl vairāk - apzinātas 
kolektīvās augšupcelšanas. Mūsdienu cilvēce tikai tuvojas kolektīvās augšupcelšanas slieksnim. Bet 
kolektībā augšupcelšana, savā laikā, ļaus ieviest globālas izmaiņas gan jūsu pasaulē, gan pasaulēs 
augstākās. 
Bet pagaidām, priekš absolūta jūsu pasaules cilvēku vairākuma, individuālā augšupcelšana paliek zem 
liela jautājuma. Dažas Dvēseles, kā jau jums zināms, atsakās pat no neilgstošas dzīves piektajā 
dimensijā. Viņi tiecas, bieži viņiem svešu spēku ietekmē, atgriezties četrdimensionalitātē. Daži 
neadaptējas dzīvošanas apstākļiem piektajā dimensijā, lai cik brīnišķīgi tie būtu. Tie, visbiežāk, cilvēki ar 
īpaši izteiktām materiālām, egocentriskām interesēm. Viņus baida mūsu dzīves veidojums, bet pie mums 
atgriezt veco dzīvi neiespējami. Viņi savā dzīvē negrib atzīt Dievišķās Būtības klātbūtni. Daži pat atsakās 
no viņas. Parasti, tādas Dvēseles reti iziet aiz piektās dimensijas RC adaptācijas īpašās zonas robežām. 
Un jūs spiesti sūtīt viņus atpakaļ uz četrdimesiju. Protams, viņi vēl tālu no Augšupcelšanas. Un, tomēr, 
mums ar jums jāpadomā kā izdarīt, lai katrai Dvēselei Pāreja būtu ne vienkārši komfortabla, bet 
nodrošināt iespēju Augšupcelties, kaut vai bez fiziskā ķermeņa. 
Mēs ar jums turpinām palīdzēt pārejošām Dvēselēm. Taču Pārejas apstākļi pastāvīgi mainās, 
pilnveidojas. Vispirms jau principiālas izmaiņas notika pēc tam, kad sāka rasties Polipasaule. Tā jūsu 
realitātē sāka izpausties pēc Pirmās Harmoniskās Konverģences 1987. gadā. Bet pēc Otrās 
Harmoniskās Konverģences 2012.g.-2013.g. Polipasaule sāka aktīvi attīstīties un saaudzēt dažādu 
dimensiju pasaules. Sākot ar 2013.gada martu, POLIPASAULE KĻUVA GALVENAIS 
AUGŠUPCELŠANAS PORTĀLS, parādījās iespēja radīt viņā Vienotu Pārejas Telpu. Polipasauli var 
izmantot priekš jebkuras Dvēseles pavadīšanas, lai arī kādā ceļā viņa pārietu mūsu RC. Ir tikai nianses 
Dvēseles pavadīšanai pa Polipasauli. Jūs neizmainat tās instrukcijas, kas tika dotas agrāk. Bet, 
vienlaicīgi ar Dvēseļu aicinājumu jūsu Sakrālajā Sirdī, jūs pat VARAT PIEDĀVĀT PĀREJOŠĀM 
DVĒSELĒM IZVĒLĒTIES AUGŠUPCELŠANAS CEĻU. Ja Dvēsele piekrīt, tad jums jāizsauc 
Augšupcelšanas procesa Dvēseļu pavadīšanas specializētas komandas. Pārējās jūsu darbības būs 
iepriekšējās. Ja jūs pavadiet Dvēseļu kolektīvu, tad vēlams viņas izdalīt, speciāli uzaicinot tos, kuri gatavi 
Augšupcelšanai; atsevišķi tos, kuri pāriet tradicionālā veidā. Obligāti pieaiciniet to Dvēseļu Augstākos 
"Es", kuras pavadat. Apzināti piesauciet tās RC brigādes, kuras pavada Dvēseles tos vai citos ceļos. 
Šāda palīdzības daudzveidība pie Pārejas bagātinās arī jūs pašus, tādēļ, ka jūs spēsiet sajust, ar ko 
enerģētiski atšķiras tradicionālā Pāreja no Pārejas caur Augšupcelšanu. Un, jo vairāk jūs sāksiet pavadīt 
Dvēseles Augšupcelšanas ceļā, jo vairāk paši tam sagatavosieties. Un, kas ļoti svarīgi, jūs varēsiet 
pakāpeniski gavot savas struktūras priekš KOLEKTĪVĀS AUGŠUPCELŠANAS organizēšanas. 
PRAKSE PĀRORIENTĒŠANAI UZ AUGŠUPCELŠANU 
Tagad sākšu sīkāk stāstīt par jūsu darbu šajā virzienā. Pakāpeniski jūs izmainīsiet vēršanās kārtību pie 
pārejošām Dvēselēm, savu darbu Sakrālā Sirdī, sadarbību ar pavadošām Grupām. Bez šaubām, ar laiku 
kļūs cits pats dotās Dvēseles (vai Dvēseļu grupas) pavadīšanas process - kā Vienotā Pārejas Telpā, tā 
arī konkrēti Augšupcelšanas Portālā. Jaunas iespējas, jaunas gaismas prakses ļauj katastrofu laikā ar 
lieliem cilvēciskiem upuriem tūliņ piedāvāt daudzām Dvēselēm Augšupcelšanas ceļu. Jūs jau pēc savas 
prakses Dvēseļu pavadīšanā zinat tādās situācijās, ka parasti Dvēseles satrauktas tiecas atgriezties 
savos ķermeņos; un jums liekas, ka līdz viņām neaizklauvēties, nesasaukt, tādēļ jums arī jāsāk no 
kontakta ar viņu Augstākajiem "Es" , lai pieņemtu viņas savās Sakrālajās Sirdīs, sasildītu viņas ar savu 
mīlestību, bet pēc tam gūtu iespēju ar viņām mierīgi parunāt. Jebkurā gadījumā, piesaucot sadarbībai 
Pavadošās Grupas, jūs sākat pilnvērtīgu darbu tādu Dvēseļu virzīšanā uz Augšupcelšanu. Pārejoša 
individuāla Dvēsele - tas tas pats cilvēks, taču tomēr vairs ne zemes personība. Un zem sava Augstākā 
"Es" ietekmes, viņa zina, ka priekš viņas labāk īstenot augšupcelšanu. Un jūs ļoti ātri iemantosiet tādu 
Dvēseles pārliecināšanas un pavadīšanas pieredzi caur VPT, caur Polipasauli pie mums RC. Domāju, ka 
drīzā laikā jūs viņas varēsiet pavadīt arī līdz RC slieksnim, t.k. daudzi no jums jau mierīgi, neatstājot 
savus fiziskos ķermeņus, pāriet astrāli un mentāli 5-jā dimensijā. Ja jau Dvēsele neizrāda savu piekrišanu 
Augšupcelšanai, tad jūs viņu nododiet atbilstošām pavadīšanas Grupām un viņa aiziet caur to ceļu, kas 
saucas aiziešana caur nāvi. Ja jūs strādājiet tūliņ ar katastrofā bojā gājušu cilvēku grupu un ne visi var 
piekrist Augšupcelšanai, tad labāk vispirms strādāt vienā virzienā (teiksim, Augšupcelšanā), bet pēc tam - 
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citā virzienā (tradicionālā ceļā). Ja jūs tādā momnetā strādājat grupā, tad sadaliet savu rūpju sfēru ap 
aizejošajiem cilvēkiem. Vieni strādā uz Augšupcelšanu, bet citi - parastā ceļā pavada cilvēkus. 
Jums nepieciešams pašiem precīzi zināt, ar ko dotajā momentā atšķiras Augšupcelšanas Ceļš no 
tradicionālā ceļa caur nāvi. Augšupcelšanas Ceļš, vispirms, ved uz speciāliem Reabilitācijas centra 
apgabaliem. Šis ceļš saistīts ar to, ka speciālie Gaismas Dienesti tūliņ sāk strādāt ar Ķermeņu 
Daudzdimensionālo Kompleksu, radot ķermeņus, nepieciešamus pilnvērtīgai dzīvei piektajā dimensijā. 
Izvēlējies Augšupcelšanas Ceļu, ar to pašu izvēlas turpmāko dzīvi vienā no piektās dimensijas pasaulēm 
un var atgriezties četrdimensiju pasaulē - ja gribēs un, ja prasīsies - tikai pēc dzīvespieredzes piektajā 
dimensijā. 
Izvēlējušos dzīvi caur nāvi var iedalīt vairākās grupās. Vieni nevēlas iegūt pieredzi piektajā dimensijā un 
ātri atgriežas četrdimensijā. Par to jau jums ziņoja. Viņi iziet reabilitāciju īpašos RC apgabalos, kur mēs 
cenšamies viņiem palīdzēt atgriezties četrdimensijā ar jaunām attīstības programmām un dot viņiem 
iespēju iziet, ja tas nepieciešams, no Atturēšanas spēku ietekmes. Bet arī viņi potenciāli iziet 
sagatavošanos dzīvei piektajā dimensijā. Tas - arī mūsu jaunums! Priekš viņiem nav nepieciešamības 
izveidot/выстроить Ķermeņu Daudzdimensionālo Kompleksu dzīvei piektajā dimensijā, bet mēs varam 
ielikt eksistējošajā attīstības programmu Kompleksā šos ķermeņus pie turpmākās dzīves četrdimensijā. 
Tā ir noteikta Dvēseļu grupa, kurām šie procesi varēs progresīvi attīstīties arī četrdimensionālās dzīves 
laikā. Nav nepieciešamības viņiem izveidot smalkmateriālo piecdimensiju ķermeni, jo viņi neiziet no RC 
apgabala robežām, kurā dzīvo līdz jaunajam iemiesojumam. 
Taču ir daudz Dvēseļu, kuras vēlas palikt dzīvot piektajā dimensijā. Starp viņām ir arī tās, kuras vairāk 
nevēlas atgriezties četrdimensijās. Lūk, ar šīm Dvēselēm tiek vadīts cits darbs. Viņām ir iespēja 
reabilitācijas laikā apmeklēt piektās dimensijas pasaules un izdarīt savu izvēli tālākai palikšanai tur. Tanī 
skaitā, izvēle savai nodarbinātībai mūsu sabiedrībā. Šīs Dvēseles iedalās vairākās grupās - atkarībā no 
viņu izvēles, no viņu zvaigžņu misijas un virknes citu faktoru. Arī viņiem, kā jau augšupceltajiem, ar laiku 
sākas darbs Ķermeņu Daudzdimensionālā Kompleksa pārveidošanā. Taču šis darbs atšķiras no tā, kāds 
ir augšupceltajiem. Galvenā atšķirība ietverta smalkmateriālā piecdimensiju fiziskā ķermeņa iemantošanā 
un transformācijā, tādēļ, ka visa celtniecība sākas tieši no tā. Par to mēs sīkāk pastāstīsim jums 
pakāpeniski. Šie smalkumi pagaidām jūsu darbu neietekmē saistībā ar Dvēseļu aiziešanu. 
Mani dārgie! Es ceru, ka pastāstīju pietiekami vienkārši. Galvenais jums jāzin: TAGAD 
AUGŠUPCELŠANAS CEĻU VAR PIEDĀVĀT DVĒSELĒM JAU UN TAD, KAD CILVĒKS ATSTĀJA SAVU 
FIZISKO ĶERMENI, NEATKARĪGI NO TĀ, KĀDU APSTĀKĻU DĒĻ TAS NOTIKA. PIE TAM, CILVĒKS 
DZĪVES LAIKĀ VARĒJA ARĪ NEGATAVOTIES AUGŠUPCELŠANAI UN PAT NEKO PAR TO NEZINĀT. 
TUR TAD ARĪ IR TĀS GLOBĀLĀS TELPAS-LAIKA KONTINIUUMA IZMAIŅAS, KA MĒS CILVĒKIEM 
VARAM PIEDĀVĀT (INDIVIDUĀLI PĀREJOŠĀM DVĒSELĒM) AUGŠUPCELŠANU JAU TAD, KAD VIŅI 
IZGĀJA NO SAVIEM FIZISKAJIEM ĶERMEŅIEM. 
Augšupcelšanas ceļā ejošās Dvēseles, jūs viņas aizsargājat no Atturēšanas Spēku ietekmes un 
kontroles. Tādēļ, ka Portāli, caur kuriem mēs viņas pavadām, nav viņiem pa spēkam. Un, bez tam, mēs 
sākam aktīvi apgūt kolektīvās augšupcelšanas praksi. Pagaidām tikai pie nelaimes gadījumiem. Bet 
turpmāk - speciāli sagatavotos pasākumos. Dvēseles, augšupceļošās ar jūsu palīdzību, tūliņ nokļūst 
īpašās RC nodaļās. Viņām lielākas izredzes palikt uz dzīvi 5-jā dimensijā. Un, ja viņiem būs 
nepieciešama atgriešanās četrdimensijās, tad viņi atgriezīsies citādi un būs aizsargāti no svešas 
ietekmes. 
ATNĀKOŠO UN AIZEJOŠO DVĒSEĻU SINHRONIZĀCIJAS APGABALI 
Draugi! Tagad paziņošu jums īpašu jaunumu. Sāksim runāt par atnākošo un aizejošo Dvēseļu plūsmu 
ENERĢIJU SINHRONIZĀCIJU. Reabilitācijas Centrā ienākušo Dvēseļu, ar aizejošām iemiesošanā 
četrdimensijā, savstarpējās enerģētiskās iedarbības jautājumi ir tiešs sinhronizācijas priekšmets. Šo 
plūsmu sinhronizācijas nepieciešamība tieši izraisījās ar Vienotas Pārejas Telpas iedibināšanu darbībā. 
Un tātad, uzmanīgi sekojiet tam, ko jums paziņošu. 5-jā dimensijā pārejošo Dvēseļu enerģētika, 
neatkarīgi no viņu Pārejas paņēmiena un tā pavadījuma, kas viņām ir (un sevišķi, ja viņām tāda nav), 
atrodas uz daudz zemāka līmeņa salīdzinot ar tām Dvēselēm, kuras atgriežas uz iemiesošanos ceturtajā 
dimensijā. Jūs taču saprotiet, ka RC cilvēki ne vienkārši iziet reabilitāciju pēc iemiesošanās (katrs pēc 
savas individuālas programmas), bet ir arī iespēja atjaunot savus smalkos ķermeņus, 
izjauktus/нарушенные četrdimensiju dzīves laikā. Un ne tikai. Tiem, kuri paliek dzīvot uz ilgu laiku 
piektajā dimensijā, "jāuzvelk" arī ķermeņi atbilstoši jaunajai dzīvošanas telpai. Viņiem formējas 
vismūsdienīgākais Daudzdimensionālo Ķermeņu Komplekss. Tiem, kuri paliek RC priekš sagatavošanās 
jaunam iemiesojumam, jāgatavo jaunie ķermeņi savam iemiesojumam atbilstoši programmai, misijai, kuru 
viņi izvēlas. Jebkurā gadījumā, cilvēki iziet uz kvalitatīvi jaunu energoinformatīvo līmeni. Saņem pilnīgi 
jaunu enerģētisko apgādi un izārstē tās smalko ķermeņu vainas, ar kurām atnāca, pārgāja mūsu Pasaulē. 
Šāds darbs notiek ar visiem. Mēs nedrīkstam pieļaut cilvēku aiziešanu četrdimensijās ar traucējumiem 
viņu Daudzdiensionālo Ķermeņu Kompleksā. Tas laiks aizgājis, kad cilvēki aizgāja ar tādiem 
traucējumiem, nesot atbildību par noteiktiem karmiskiem cēloņiem. Tagad tā nav. Analogu darbu mēs 
veicam arī ar tiem, kuri atsakās no ilgstošākas dzīves piektajā dimensijā, kaut arī pilnā mērā palīdzēt 
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viņiem diezgan grūti. 
Un tātad, pēc savas enerģētikas un vibrāciju raksturojumiem atnākušo Dvēseļu plūsma ievērojami 
atšķiras no Dvēseļu plūsmas, ejošas uz iemiesošanos ceturtās dimensijas pasaulē. Kādēļ par to runāju, 
ja jūs jau zinat, ka VPT visiem pietiek vietas un viens otram netraucē? Visa lieta tā, ka priekš Vienotas 
Pārejas Telpas optimālas un harmoniskas iziešanas Dvēselēm, ejošām uz iemiesošanos, nepieciešams 
enerģētiskais līdzsvars/баланс pašā šajā telpā. Pašreizējā laikā RC ATNĀKOŠO Dvēseļu plūsma 
Vienotā Pārejas Telpā ienes enerģētisko disbalansu/nelīdzsvarotību. Aktuāls ir atmiesojošos un 
iemiesojošos Dvēseļu enerģētisko plūsmu sinhronizācijas jautājums. Pie tam, jums arī zināms, ka caur 
VPT iet piektajā dimensijā arī trešās dimensijas Dvēseles. Par to, ka viņas ar sevi atnes zemu vibrāciju 
traucējumu fonu, es jau runāju. Es jums šo informāciju stāstu tādēļ, lai jūs to savā Dvēseļu pavadīšanas 
darbā uz piekto dimensiju, ņemtu vērā. Kas tiek piedāvāts? Precīzāk sakot, ko mēs, RC darbinieki, 
lūdzam jums - Gaismas Darbiniekiem, pavadošiem Dvēseles uz piekto dimensiju? 
Jums nepieciešams, no jūsu pasaules aizejošiem cilvēkiem dot enerģijas papildus porciju. Tas nenozīmē, 
ka jūs viņiem atdodiet savu enerģiju. Šo enerģiju viņiem pilnībā var dot viņu Augstākie "Es" un Atbalsta 
Grupas pārstāvji. Jūs ar viņiem strādājiet līdzsadarbībā/līdzjaunradē. Jums jāpaprasa viņiem apgādāt 
savus aizbilstamos ar papildus enerģiju un izlīdzināt viņu enerģētiskos laukus. Vēl vairāk, jums pilnīgi 
vietā, paprasīt viņu enerģētisko apgādi specializētām komandām, kas strādā pārejas līmenī starp 
dimensijām - ceturto un piekto. Polipasaule, kā jums zināms, pilnībā noderīga arī priekš šādas funkcijas 
izpildīšanas. Ja jūs speciāli izteiksiet nodomu un vērsīsieties pie atbilstoeša dienesta, Augstākā "Es", 
Atbalsta Grupām, tad pie Dvēseļu pavadīšanas caur Polipasauli jūs sajutīsiet, cik ļoti izmainās aizejošā 
stāvoklis. Jūsu uzdevumus - uzstāties kā kvalitatīvam enerģijas pārvadītājam, par cik jūs ar savu 
enerģētiku nodrošiniet Polipasaules sakaru ar ceturto-piekto dimensijām. Bez jūsu atbalsta dvēseļu 
apgādāšana ar enerģiju, bezšaubām, iespējama. Bet ar jūsu dalību šis uzdevums vienkāršojas. 
Protams, vienmēr ārpus palīdzības robežām paliek tie, par kuru pavadīšanu no jūsu pasaules neviens 
nerūpējas. Palīdzību vienmēr sniedz Augstākie "Es" un Atbalsta Grupas no piektās un augstākajām 
dimensijām. Kad jūs ar mīlestību strādājiet ar aizejošo Dvēseli, viņa, atsaukusies uz jūsu palīdzības 
aicinājumu, pilnībā pieņems palīdzību arī no sava Augstākā "Es" un Atbalsta Grupām, kaut arī agrāk par 
viņu neko nezināja. Tādēļ mans lūgums - ņemt vērā mūsu jaunās rekomendācijas. Tanī skaitā, kad 
pavadiet jums tuvus cilvēkus. Viņi vēl ātrāk spēs saņemt nepieciešamo palīdzību, pateicoties jums. 
Strādājot pēc jaunās, nedaudz sarežģītākās shēmas, jūs ne vienkārši darat labu lietu priekš katra 
aizejošā, par cik daudzējādi vienkāršojas viņa reabilitācija RC, bet arī atbalstāt enerģētisko līdzsvaru 
VPT, ko arī svarīgi ņemt vērā. Bet kopumā, tas atvieglo cilvēcisko Dvēseļu abu plūsmu virzīšanos pa to. 
PRINCIPIĀLI JAUNAIS REABILITĀCIJAS CENTRA DARBĀ 
Mani dārgie cilvēki! Stāstu par pilnīgi jauno mūsu RC. Tad kas tas? Ne katrs no jums iedziļinās mūsu 
esības sakrālajos noslēpumos, kaut arī tie atklājas arvien lielākā mērā. Sākas plaša mēroga pārstrādes 
ar jūsu apziņu tās Pasaules uzbūves, kur jūs pašlaik atrodaties. Ar to domāju visu Zemes Pasauli, bet ne 
tikai to četrdimensiju telpu, kur jūs tagad attīstaties un gatavojaties Augšupcelšanai. 
Mani dārgie! Es jums tagad izkārtošu nelielu ekskursiju pa planētas Globusiem. Tas palīdzēs raksturot 
būtiskas, principiālas izmaiņas mūsu RC struktūrā un darbībā. 
Un tātad, jums jau zināma Zemes Globusu jaunā izvietojumu shēma. Jūs atrodaties savā telpas-laika 
kontiniuumā planētas četrdimensiju Pasaulē uz Globusa "D". Kā jums zināms, tas ir iekšējais Globuss. 

 
1. ZĪM. PLANETĀRO GLOBUSU MŪSDIENĪGĀ SHĒMA UN GLOBUSU SAISTĪBA AR DIMENSIJĀM 
Tas nozīmē, ka Globuss "D" saistīts ar visiem citiem Globusiem. Šis materiāls El Morija sīkāk izskatīts 
publikācijā "Atgriešanās pie Slepenās Doktrinas" (žurnāls "Mirovoi čenneling: Duhovnije soobščeņija", Nr 
1 un 2, 2014. gads)** Jau ziņots, ka mūsu RC savā darbībā iziet uz jauno Globusu plejādes. Visus tos var 
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uzskatīt jaunus, tādēļ, ka tie gan funkcionāli, gan strukturāli atšķiras no iepriekšējās sistēmas Globusiem. 
Mūsu Visuma divpadsmit dimensijas tagad pārstāvētas Globusa "D" struktūrā. Bet Globuss "H" arī nes 
Jaunā Visuma 13-ās, 14-ās un 15-ās dimensiju Programmas. Kā gan bez izmaiņām varēja palikt cilvēku 
Dvēsļu plūsmas, kuras iet uz iemiesošanos vai pēc dzīves aiziet citās pasaulēs kaut kādā savā dimensijā. 
Jums jau zināms, ka cilvēce eksistē 3-9 dimensijās. Tas nozīmē, ka mums, RC darbiniekiem, 
nepieciešams sasaistīt dažādas cilvēku dzīvesplūsmas pa visām šīm dimensijām. Un mums jārēķinās ar 
cilvēces dzīves specifiku katrā dimensijā, viņu pārvietošanos starp dimensijām, īpašām dzīves 
programmām - individuālām un kolektīvām. Pie tam vēl, ir principiāla Dvēseļu pavadīšanas atšķirība uz 
RC un, turpmāk, uz jaunu iemiesošanos atkarībā no tā, par kādu dimensiju ir runa. Cilvēcei katrā 
dimensijā ir savas programmas un savi īpašie eksistēšanas apstākļi. Mūsu Centra uzdevums ir ne 
vienkārši darbs ar atsevišķas dimensijas cilvēci, bet palīdzība viņai kompleksā. Un to sekmē planetāro 
Globusu jaunā sistēma. 
Bet tagad - mūsu RC struktūras dažas īpatnības. Šis Globuss ne vienkāršs. Tas sasaistīts ar visiem 
citiem planetārās sistēmas Globusiem, ir savi veidojumi uzreiz visās mūsu Visuma 12 dimensijās. To 
svarīgi atcerēties. Tādēļ šobrīd, telpas-laika saistītajos, mums ir filiāles. Un mēs pieņemam Dvēseles, 
kuras piederīgas dažādām Visuma Pasaulēm. Priekš viņām arī vajadzīga atnākšanai uz Zemi, sevišķa 
reabilitācija. Tādēļ mēs pastāvīgi paplašinām savu klātbūtni uz Zemes Globusiem. Īpaša programma 
nepieciešama tiem, kuri pāriet Sestās dimensijas Pasaulēs. Pakāpeniski mēs dodam arvien vairāk 
informācijas par šo dimensiju. Sestā - sevišķa dimensija un sevišķa dzīve tur. Pie tam, jums zināms, ka 
sestā dimensija cieši saistīta ar devīto. Un, lūk, šī savdabība uzliek mūsu RC papildus pienākumus, tādēļ 
ka srādāt pārejas zonā starp 6-to un 9-to dimensiju var tikai īpaši sagatavoti speciālisti. Un, ja gadās 
Dvēseļu pavadīšana starp šīm divām dimensijām, tad to izpilda speciāli RC darbinieki no augstākām 
dimensijām. Šādās pārejās vadošā loma pienākas Globusiem "F" un "G", kas izmantojas kā "starpposmu 
stacija" sarežģītā ceļojumā starp sesto un devīto dimensijām. Pie sestās un devītās dimensiju 
daudzdimensionālās transformācijas sāk aktīvi darboties astotās dimensijas programmas. Tā Globusā "F" 
nav sestās un devītās dimensiju programmu. Taču tam piemīt speciālas transformējošas astotās 
dimensijas programmas. Sestās un devītās dimensiju programmas savstarpēji saplūst, noteiktā etapā 
veido astotās dimensijas programmas. Globusa "F" astotā dimensija ļauj transformēt augstākās, devītās 
dimensijas enerģijas, daudz zemākās - sestās dimensijas. Bet Globusa "G" astotā dimensija, otrādi, 
sestās dimensijas enerģijas transformē devītās dimensijas enerģijās. Sīkāk par šo svarīgo 
daudzdimensionālo transformāciju (6-8-9 un 9-8-6) mēs jums paziņosim savā laikā. 
Otra mūsu reorganizācijas īpatnība ir uz Globusa "C" radīt sevišķu caurlaides punktu priekš tiem, kuri 
tagad pieņem lēmumu aiziet uz citām planētām vai citām Visuma Pasaulēm. Šos cilvēkus, šeit mēs 
gatavojam jaunai dzīvei. Viņi tiek pavadīti ar godu kā sevišķs priekšpulks, izpildījis speciālu uzdevumu 
Duālā Eksperimenta laikā. Vai daudz tādu Dvēseļu? Nav maz. Taču nebaidaties draugi (Oļega smaids). 
Zeme bez vērtīgiem speciālistiem nepaliks. Nāk arī Dvēseļu pretplūsma. Tie, kuri nāk uz Zemi un gatavi 
ar savu pieredzi, iegūtu uz citām planētām, citās zvaigžņu sistēmās, dalīties ar zemiešiem visu Zemes 
dzīvības formu izejas momentā uz jaunu evolūcijas spirāles līmeni. Viņu reabilitācija arī notiek uz 
Globusa "C". Viņas, pateicoties šī Globusa īpatnībām, pēc tam var nokļūt ceturtajā, piektajā vai septītajā 
dimensijās. Trešajā dimensijā, kā likums, viņi neiet. Bet, ja saskaņā ar viņu programmu, viņiem tur kādu 
laiku jābūt, tad viņi īsteno šo pāreju, izmantojot citus Globusus. Taču - atkal ar mūsu palīdzību. Tādēļ, ka 
katrā etapā cilvēkiem nepieciešama adaptācija vai reabilitācija. 
Kāda loma mūsu RC augstākajās dimensijās - otrā Garīgā Centra (8-12) dimensijās? Šeit, pagaidām, 
neko daudz pastāstīt nevaru. Mēs tikai apgūstam šī diapazona iespējas. Līdz šim uz šiem Globusiem, 
saturošiem šīs dimensijas, strādāja augstāko līmeņu kosmiskie speciālisti. Tagad mēs, zemieši, 
pakāpeniski atbrīvojam viņus no šī darba virziena, aizvietojot ar saviem speciālistiem, apmācītiem 
Galaktikas specskolās. Šeit realizējas ne tikdaudz reabilitācijas vai adaptācijas funkcijas, cik kosmiskās 
pavadīšanas funkcijas Zemes dzīvības plūsmu sasaistīšanai ar citām pasaulēm. Kādēļ, prasīsiet jūs, tas 
iekļauts RC pienākumos? Bet tādēļ, ka mūsu funkcijas un iespējas paplašinās. Nākotnē mums nāksies 
cieši strādāt ar lielo Kosmosu. Un uz to mēs gatavojamies. 
Īpaši jāsaka par Globusu "H". Šis Globuss, kā neviens cits, skan Jaunā Visuma vibrācijās. Un mēs sākam 
sava Centra frekvenču diapazona vibrāciju sasaisti ar šo skanējumu. Tādēļ, ka jau drīz uz Zemi sāks nākt 
arvien vairāk pārstāvju no 16-dimensiju Visuma. Un tie - kāds no jums, atrodošies uz Zemes interesantā 
komandējumā. Bet jūs, kā likums, par to neatceraties. Arvien vairāk un vairāk, dažādu planetāru darbu 
cilvēki, izmanto Jaunā Visuma skaņu vibrācijas. Pie tam, vēršu jūsu uzmanību, ka runa nav par pierastām 
frekvenču diapazona skaņām, bet par pilnīgi citu skanējumu, ko cilvēki uztver ar saviem augošajiem 
gaismas ķermeņiem. Tagad mēs veicam noskaņošanas darbus. Un gribētāji var iesaistīties līdzjaunradē 
ar mūsu speciālistiem. 
Oļegs Dāls - ar Mīlestību un cerību uz auglīgu sadarbību visos jautājumos. 
18.11.2014.g.- 10.01.2015.g. 
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10. EL MORIJA. ATFIEŠANĀS PIE SLEPENĀS DOKTRINAS. 

 
caur Marinu Shults, Latvija, 

un Sergeju Kanaševski, Krievija 

ATGRIEŠANĀS PIE SLEPENĀS DOKTRĪNAS 

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

Kas ir izmainījies cilvēces Pamata Rasu izpratnē? 

Sveicināti, dārgie lasītāji! Turpinām ceļojumu pa Zemes cilvēces vēstures takām. 

Kā mēs jau atzīmējām, jēdziens “Piektā Pamata Rase” ir visai nosacīts. Tāpēc ka cilvēces Saknes 
Ģenētika ir Mēness-Zemes Dzīvības plūsmas ģenētika. Piektās Rases cilvēki jau bija saņēmuši ģenētisko 
mantojumu, kuru atnesa citplanētu dzīvības formas. Tās bija ļoti augstu attīstītas cilvēka eksistences 
formas, lai kā viņas nesauktos. Vienmēr jāatceras: CILVĒCE vārda plašā nozīmē – tie nav vienkārši 
planētas Zeme saprātīgie iedzīvotāji, bet vispār Garīgi-saprātīgas eksistēšanas forma. Un to ir svarīgi 
apzināties. Īpaši tagad, kad jūsu radniecība ar citām ārpuszemes civilizācijām jums kļūst arvien 
skaidrāka. Vēl vairāk, daudzi mūsdienu Gaismas Darbinieki iegūst noturīgu saikni ar saviem ārpuszemes 
radiniekiem, kuri var būt daudzveidīgi savas materialitātes izpausmē. Pasauļu, kur jūs dzīvojāt agrāk un 
pildījāt evolucionāras misijas, ir daudz, un tās ir atšķirīgas. Tām visām tā vai citādi ir radniecīgas saites ar 
Zemi un to ceturtās dimensijas pasauli, kurā jūs pašlaik esat iemiesoti. Daudz ko no tā, kas uz Zemi tika 
atnests agrāk cilvēces formēšanās procesā, izdarījāt arī daži no jums. Jūs radījāt un turpināt radīt 
cilvēces un citu planetārās dzīvības formu vēsturi, evolūciju. Un tas patiesi ir tā! 

Pats jēdziens “Piektā Pamata Rase” pagaidām paliek. Tas vēl ir ietverts daudzos teosofiskos, ezotēriskos 
darbos. Bet tikai tādēļ, ka jums agrāk neatvērās Lielā Eksperimenta veikšanas grandiozā aina, līdz 
zināmam laikam netika doti fakti par daudzajiem citplanētu pārstāvjiem, kuri tieši piedalījās Zemes 
cilvēces ģenētiskajā pārveidošanā. Ja bāzējamies tikai uz ziņām, kuras jums tika dotas agrāk, uz jūsu 
pasaules zinātnieku iepriekšējiem pētījumiem un secinājumiem, tad kļūst neskaidri pētnieku daudzie 
mūsdienu atklājumi, kuri liecina par pavisam citādu cilvēku ķermeņu uzbūvi iepriekšējos laikmetos. 
Mūsdienu arheoloģiskie atradumi pilnīgi sagrauj iesīkstējušos priekšstatus par cilvēces evolūciju. 

Zeme kā eksperimentāla planēta daudzos savas attīstības etapos bija apdzīvota diezgan blīvi. Dažas 
saprātīgās dzīvības formas, dzīvojošas vienlaicīgi, neko cita par citu nezināja, pildot savas speciālās 
programmas. Citas sadarbojās un dzīvoja blakus. Protams, bija arī negatīvas attiecības starp dažādu 
teritoriju iemītniekiem. Konflikti, kari kļuva par realitāti, pazeminoties matērijas vibrācijas līmenim. Un, 
protams, cilvēku zemes ķermeņi pārdzīvoja noteiktas izmaiņas. Ļoti, ļoti grūti ir izsekot cilvēces vēsturei 
katrā planētas stūrītī. Taču izsekot mūsdienu cilvēces formēšanās galvenajam virzienam ir mūsu 
pienākums. Citādi cilvēces vēstures daudzu faktu nesaprašana līdz galam pavairosies, ko nedrīkst 
pieļaut. Cilvēki šajā savas attīstības etapā ir aicināti saprast, kas viņi ir patiesībā. Cilvēkiem pienācis laiks 
zināt, ka viņi – absolūti visi! – savos ķermeņos nes dažādas, zemes un ārpuszemes, 
Daudzdimensionālas Ģenētikas apvienošanas rezultātus. Jūs visi esat rezultāts ilgai, rūpīgai ģenētiskai 
attīstībai, kura īstenota lielam mērķim. Šis mērķis ir – radīt unikālu Daudzdimensionālu Rasi no cilvēkiem, 
kuri spēj dzīvot dažādās Visuma dimensijās, pārveidot viņa Pasaules, radīt jaunus Visumus. Tas viss vēl 
nav īstenots. Taču, galvenais, mēs pārliecināti ejam uz priekšu. Un ir pienācis laiks pastāstīt jums par 
galvenajiem posmiem jūsu ceļā, kuru jūs aizmirsāt Dualitātes Eksperimenta izpildīšanas tīrības dēļ laikā, 
kad jūs iegremdējāties matērijā. 

Mūsu dārgie! Mēs sākam ar to, ar ko beidzām mūsu ceļojumu uz Ceturtās Pamata Rases pasauli. Jūs 
spējāt saprast, ka šī Rase kļuva par galveno, fundamentālo jauniem ģenētiskiem Radījumiem. Vēl vairāk, 
uz Zemes, paralēli viņai, attīstījās arī citas augsti garīgas cilvēces formas, pilnīgi atšķirīgas no Ceturtās 
Pamata Rases pārstāvjiem. Tieši tā bija paredzēts. Un paši labākie Ceturtās Pamata Rases pārstāvji 
kļuva Cilvēces Piektās Rases tēvi-ciltstēvi. 

Sākoties cilvēces Piektās rases formēšanai, Pamata Rasu vēsture praktiski beidzās. Pēc 
daudzdimensionālajiem ģenētiskajiem pārveidojumiem, kurus pārdzīvoja mūsu planētas cilvēce, nav 
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jēgas runāt par turpmākām Pamata Rasēm – 6. un 7. Līdz ar planetāro Globusu jaunas sistēmas 
izveidošanos, pārejot un globālu astoņiskuma sistēmu perspektīvā vairs nav iespējams runāt par 
septiņām Pamata Rasēm. Viss sāk attīstīties pēc cita scenārija. Par ko gan tad tagad būtu jārunā? Pirms 
atbildam uz šo jautājumu, mums ar jums savā vēstījumā ir jāaiziet līdz mūsdienām un jāsasaista vienoti 
izolēti informācijas slāņi. 

Mēs tagad runājam par laikmetu un laiku saikni, nevis par vienotu kanvu cilvēces vēsturē. Jā, Zemes 
cilvēces laiku un laikmetu saikne ir eksistējusi no paša sākuma. Katram cilvēka dzīves virzienam bija 
savs pamatojums, tas bija vērsts uz to vai citu evolucionāro uzdevumu risināšanu. 

Bija arī tādi momenti cilvēka dzīves vēsturē, kad viņu mēģināja iznīcināt. Taču cilvēce ir miesa no 
daudzdimensionālās Zemes miesas. Un pat ja fiziski iznīcina cilvēci vienā no pasaulēm, vienalga cilvēka 
daudzdimensionālā dzīvība saglabāsies, turpinās savu attīstību. Pati cilvēka dzīvība tika “iesēta” uz 
Zemes līdz ar viņas pirmajām eksistēšanas dienām. Mēs aicinām jūs saprast planētas evolūcijas 
likumsakarības kopumā. Tad būs skaidri arī Pamata Rasu un viņu pēcteču eksistences etapi. 

Bet tagad vēršamies pie mīļotajiem Lielās Centrālās Saules Eņģeļiem! Tagad jūs esat aicināti saprast, kā 
jūsu parādīšanās uz Zemes dažādās plūsmās atrisināja uzdevumu radīt to cilvēci, pie kuras piederat. 
Kopš tā momenta, kad cilvēki senos laikos parādījās uz Zemes, viņi nekad nebija vieni. Vienmēr ir 
eksistējuši Cilvēces Vedēji, Augstākie Dievišķie Spēki, kuri palīdzēja cilvēcei attīstīties. Pat dzīvē 
Dualitātes Eksperimenta laikā, apstākļos, kad matērija bija blīva un eksistēja izturīgs “Aizsegs”, kurš 
dažas pasaules atdalīja no Augstākajām, Garīgajām pasaulēm. 

Neeksistē cilvēces evolūcijas vienots pavediens – kopš tiem senajiem laikiem, par kuriem jums jau ir 
pastāstīts. Tādu pavedienu ir milzīgi daudz. Zeme pārdzīvoja grandiozas vairākas kosmisko laikmetu 
maiņas. Daudz reižu mainījās telpas-laika kontinuums (TLK); daudz reižu mainījās kontinentu un 
pasaules okeāna aprises. Pati planēta mainīja orientāciju kosmiskajā telpā. Mainījās gan mūsu Saules, 
gan mūs aptverošo planētu un zvaigžņu raksturojumi. Un tāpēc nav cilvēces attīstības vienota pavediena. 
Var aplūkot tikai dažādu cilvēku plūsmu, Pamatu Rasu, pārmantojamību, mijiedarbību ar citām cilvēka un 
Dievišķām evolūcijām. Ir jāsaprot, ka cilvēcei ir iespējami noteikti pārrāvumi evolūcijā. Tai skaitā, 
piemēram, saistīti arī ar pralaijām starp planetāro Globusu sistēmas attīstības Lielajiem Apļiem. 

2.5. Zemes cilvēces Piektā Rase 

Tātad ceturtā Pamata Rase pabeidza savas attīstības ciklu visos planētas Globusos. Pirms 590 
tūkstošiem gadu beidzās Ceturtais Lielais Aplis planetāro Globusu sistēmas evolucionārajā ciklā. Sākās 
kārtējā pralaija, kura šoreiz turpinājās salīdzinoši neilgi – pēc jūsu lineārā laika. Tikai 15 tūkstoš gadu bija 
nepieciešams Zemes Globusiem, lai pieņemtu jaunas Programmas tālākai attīstībai. Šajā laikā uz 
planētas Globusiem dzīves attīstība trešā Garīgā centra dimensijās nenotika. Jūsu četrdimensiju pasaulē 
Zeme gluži kā gulēja. Uz planētas virsmas tajā laikā nebija nekādu dzīvības izpausmju. Nebija iespējams 
arī konstatēt dzīvības pēdas ne debesīs, ne zem zemes. Tā laika Zemi var salīdzināt ar jūsu pašreizējo 
četrdimensiju Marsu. Novērotājam no malas varēja likties, ka jūsu ceturtās dimensijas Zeme ir nedzīva 
planēta. 

Kā kas tāds varēja sanākt? Vai tas ir iespējams? Tūkstošiem gadu uz planētas kūsāja dzīvība, aktīvi 
attīstījās Pamata Rases, uz Zemes parādījās jaunas dzīvības formas. Un, lūk, negaidīti viss pazuda. Jūsu 
pasaules Zemes sāka atgādināt pašreizējo planētu Marss. 15 tūkstoš gadu laikā uz Zemes nevarēja 
konstatēt praktiski nekādas dzīvības pazīmes. 

Mani dārgie lasītāji! Pralaijas starp Lielajiem Apļiem laikā Zemes Globusu attīstības ciklā notiek īpaša 
parādība, par kuru jums jāzina. Blīvo dimensiju, par kādām ir uzskatāmas dimensijas no pirmās līdz 
ceturtajai, pasaulēs, pralaijas laikā... veselas pasaules dzīve iegrimst samadhi stāvoklī. Turklāt visas 
dzīvības formas pāriet īpašā telpā-laikā. Šī telpa-laiks nav cits telpas-laika kontinuums. To var definēt kā 
PRALAIJAS-SAMADHI TELPAS-LAIKA STĀVOKLI, KĀ PASAULES PRALAIJU-SAMADHI. 

Tamlīdzīga parādība zemes dzīvības formu evolūcijas laikā bija novērojama ne reizi vien. Kad to vai citu 
Globusu blīvās pasaules gāja pralaijas stāvoklī, to dzīvības procesu norisi uzturēja citu Globusu 
augstākās pasaules. Kad sākās pralaija starp Zemes Globusu planetārās sistēmas Ceturto un Piekto 
Lielo Apli, jūsu pasaules cilvēce un visas citas dzīvības formas iegāja pasaules pralaijas-samadhi 
stāvoklī. Šo stāvokli var salīdzināt ar cilvēka miega stāvokli. Bet tikai parastā miega laikā cilvēka fiziskais 
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ķermenis paliek četrdimensiju pasaulē, kamēr viņa Dvēsele un apziņa aiziet uz citām pasaulēm. Pasaules 
pralaijas-samadhi laikā kopā ar apziņu un Dvēseli pasauli pamet fiziskie ķermeņi. Un tas attiecas ne tikai 
uz cilvēkiem, bet uz absolūti visām dzīvības formām. Vai jūsu pasaules cilvēku Dvēsele, apziņa un 
ķermeņi pralaijas-samadhi laikā aiziet un augstākajām dimensijām? Nē. Jūsu pasaules dzīvības formu 
pralaija-samadhi notiek jūsu četrdimensiju pasaules ietvaros, bet ar īpašiem telpas-laika nosacījumiem. 

Protams, jūs interesē jautājums, kā pats cilvēks uztver pralaijas-samadhi stāvokli. Vai viņš turpina 
apzināties, kas notiek, vai var kustēties, darboties? Absolūtajam cilvēku vairākumam pralaijas-samadhi 
stāvoklis paiet ļoti ātri. Cilvēks šī stāvokļa laikā zaudē apziņu, viņa ķermenis kustēties nevar. Cilvēka 
individuālā Dvēsele turklāt pacietīgi gaida, kad varēs turpināt evolucionāro attīstību tieši ar šo fizisko 
ķermeni un apziņu. Tiesa, ir jāsaprot: Dvēsele pralaijas-samadhi stāvokļa laikā pavājina savu saikni ar 
fizisko ķermeni, un tāpēc viņa var veikt ceļojumus uz augstākajām pasaulēm, izmantojot citus cilvēka 
Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa ķermeņus. 

Pievērsiet uzmanību vārdiem „absolūtajam cilvēku vairākumam pralaijas-samadhi stāvoklis paiet ļoti ātri”. 
Lieta tā, ka pralaijas-samadhi stāvoklī neieiet tie cilvēki, kuri ir Cilvēces Vedēji, īpaši sagatavotas 
Gaismas Būtnes. Kaut gan arī viņi aiziet no pasaules, kura ieiet fiziskās pralaijas stāvoklī, apziņa viņu 
ķermeņus nepamet. Cilvēces Vedēji turpina radīt no citas fiziskās pasaules, palīdzot Gaismas Ģimenei 
īstenot tos vai citus evolucionārus uzdevumus Zemes attīstībā. Pie tam viņi var izmantot savu tās 
pasaules fizisko ķermeni, kurā šajā etapā notiek pasaules pralaija-samadhi. 

Absolūtais cilvēku vairākums, izejot no pasaules pralaijas-samadhi stāvokļa, atgriežas savā pasaulē... 
zaudējot atmiņu. Viņi gluži kā pieauguši mazuļi ir spiesti krāt pieredzi jaunai dzīvei. Un tur viņiem palīdz 
Cilvēces Vedēji, kuri atgriežas pasaulē ne tikai ar savu atmiņu, ne tikai ar to apziņu, kura viņiem bija 
agrāk, bet arī ar jaunām zināšanām, spējām, programmām, iegūtām darbības citā fiziskā pasaulē laikā. 

Pirms 575 tūkstošiem gadu jūsu pasaules pralaijas-samadhi stāvoklis bija pabeigts. Sākas cilvēku 
atgriešanās no pasaules, kur viņi atradās pralaijas-samadhi stāvoklī. Sākumā atnāca Cilvēces Vedēji, 
radot nepieciešamos apstākļus cilvēku dzīvei. Pēc tam sāka nākt pārējie cilvēki – plūsma pēc plūsmas. 
Viņu atgriešanās izstiepās ilgāk par septiņām tūkstošgadēm. Cilvēces Vedēji viņus sagaidīja, apmācīja 
dzīvei jaunajos apstākļos, nodeva nepieciešamo pieredzi. 

Kā jūs saprotat, ilgu tūkstošgažu laikā Zeme blīvēja matēriju, pazemināja vibrācijas. Piektā Lielā Apļa 
sākums Zemes Globusu planetārajā sistēmā iezīmējās ar IEVĒROJAMU VIBRĀCIJAS 
PAAUGSTINĀŠANOS UN MATĒRIJAS BLĪVUMA SAMAZINĀŠANOS. Tā var likties dīvaina un pat 
evolūcijas vispārējai gaitai pretrunā esoša parādība. Taču tas ir tajā gadījumā, ja nezina planetārās 
evolūcijas vispārīgos likumus. Lieta tā, ka matērijas vibrācijas pazemināšanās un tās blīvuma 
palielināšanās cikliem eksistē likumsakarība. Sasniedzot zināmus kritiskus matērijas vibrāciju un blīvuma 
parametrus, ir nepieciešams kvalitatīvi izmainīt visu pasaulē esošo. Matērija, sablīvējoties un sasniedzot 
vibrāciju kritisko līmeni, nevarēs turpināt savu sablīvēšanu un tālāk pazemināt vibrācijas, ja neveic viņas 
raksturojumu kvalitatīvu nomaiņu. Un, lai tādu nomaiņu veiktu, uz kādu laiku ir jāpaaugstina vibrācijas un 
jāpadara matērija mazāk blīva. Tad pasaule varēs pieņemt jaunas programmas no augstākajām 
pasaulēm tālākai evolucionārai attīstībai. 

Un, lūk, Piektā Lielā Apļa sākumā Zemes Globusu planetārās sistēmas evolucionārajā ciklā sākās 
matērijas vibrāciju PAAUGSTINĀŠANĀS un viņas blīvuma līmeņa pazemināšanās, blīvuma 
samazināšanās. Šis process turpinājās 197 tūkstošus gadu un beidzās 376 tūkstošus gadu pirms 
pašreizējās ēras iestāšanās, kuru skaita no Kristus Dzimšanas, tas ir – pirms 378 tūkstošiem gadu. Tieši 
šajā vēsturiskajā intervālā sāka formēties Cilvēces piektā Rase, kuru vairs nevar nosaukt par Pamata 
Rasi. Par cik Piektajā Lielajā Aplī sākās Zemes Cilvēces pamata dzīvības plūsmas aktīva saplūšana ar 
ārpuszemes ģenētiskajām struktūrām. Samērā ar Piektās Rases attīstību tika radīta cita cilvēce, kura tad 
arī turpina savu eksistēšanu šajā evolūcijas etapā. 

Piektā Lielā Apļa pašā sākumā jūsu pasaulē sāka formēties trīs jaunās cilvēces evolūcijas centri. Pirmo 
centru veidoja to vietu iemītnieki, kur agrāk eksistēja Pirmā jeb Senākā Atlantīda. Šajā centrā attīstījās 
divi cilvēces atzarojumi. Pirmais atzarojums nesa tīru ceturtās Pamata Rases ģenētiku. Otru atzarojumu 
pārstāvēja tās pašas ceturtās pamata rases cilvēki, kuru ģenētika jau bija sajaukta ar ārpuszemes 
ģenētiku, kuru atnesa iemiesotie Lielās Centrālās Saules Eņģeļi. Var teikt, ka pirmais centrs pārsvarā bija 
Zemes cilvēces ģenētiskais mantinieks, Mēness Dzīvības plūsmas mantinieks. Šo centru sauksim par 
LANTU ZEMI, bet tās iemītniekus – par LANTIEM. 
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Lanti ir īpaša Mēness Senču Dzīvības plūsma, kura gaidīja savu stundu, lai iekļautos Zemes 
četrdimensiju evolūcijas procesā. LANTA ir Gaismas Būtne, kura spēj celt matērijas vibrācijas, padarīt to 
mazāk blīvu. Lanti iemiesojās to cilvēku pēcteču ķermeņos, kuri iznāca no samadhi-pralaijas stāvokļa. 
Vēlāk, iedzīvojušies jaunajos esamības apstākļos, viņi sāka radīt cilvēku sabiedrību, kādas līdz tam jūsu 
pasaulē vēl nebija. 

Otrais cilvēces centrs izveidojās tajā vieta, kura tagad saucas ARKTIKA. Zemes ziemeļpols toreiz ieņēma 
citu stāvokli telpā. Arktika tajā laikmetā bija kontinents, kurā daļēji ietilpa pašreizējo Eirāzijas un 
Ziemeļamerikas ziemeļu zemes. Pati Eirāzija vēl nebija izveidojusies, un to sastādīja liela visdažādāko 
izmēru salu grupa. Dažas no tām bija ļoti lielas. Arktikas klimats izcēlās ar mērenību. Šeit nekad tajos 
laikos nebija auksts vai karsts. Augi ražoja augļus trīs reizes gadā. Bija novērojama daudzveidīga 
dzīvnieku pasaule, ar kuru tā laika cilvēce atrada savstarpēju sapratni. Cilvēku, augu un dzīvnieku vidū 
valdīja miers un harmonija. 

Arktikas teritorijā apmetās tā Dzīvības plūsma, kuru mēs saucam par Lielās Centrālās Saules Dzīvības 
plūsmu. Un šeit dzīvoja viņu pēcteči, kuri uz to brīdi ģenētiski nekādi nesajaucās ar Ceturtās Pamata 
Rases pārstāvjiem. Arktikas cilvēki vēlāk izveidoja zemi, kuras nosaukums ir saglabājies līdz mūsu 
dienām. Un šis nosaukums ir HIPERBOREJA. Nosaukums „HIPERBOREJA”, tāpat kā nosaukums 
„ATLANTĪDA”, te gāja nost no cilvēces attīstības vēsturiskās skatuves, te atkal atgriezās. Mēs mūsu 
stāstā jau pieminējām, ka otrā Pamata Rase tiecās uz informācijas plānā dzimstošo kontinentu ar 
nosaukumu Hiperboreja. Un tagad runāju par materiāli noformējušos kontinentu HIPERBOREJA. Un 
uzreiz aicinu pievērst lasītāju uzmanību tam, ka HIPERBOREJA, par kuru es stāstu, tā ir PIRMĀ 
HIPERBOREJA, sākusi savu eksistēšanu pirms 568 tūkstošiem gadu, bet savu attīstību pabeigusi pirms 
369 tūkstošiem gadu. Tādejādi, PIRMĀ HIPERBOREJA eksistēja gandrīz divsimt tūkstoš gadu. Šo 
HIPERBOREJU var saukt par ARKTISKO HIPERBOREJU. Un, protams, viņu nevajag jaukt ar 
Hiperboreju, kura eksistēja Eirāzijas kontinentā (pārsvarā – mūsdienu Krievijas teritorijā) un Āfrikas 
ziemeļos periodā pirms 8 tūkst. gadu – pirms 7 tūkst. gadu. 

Trešais cilvēces centrs sāka attīstīties Āfrikas dienvidos. Šeit mitinājās tie, kurus mēs saucam par 
starpgalaktisko zinātnieku-pētnieku īpašo komandu. Šis daudzdimensionālo ģenētiku centrs sāka radīt 
unikālu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksu jaunajiem cilvēkiem, kuri līdz tam jūsu pasaulē vēl 
nemitinājās. Cilvēki, kuri vēlāk sāka dzīvot Āfrikā, manāmi atšķīrās no tiem cilvēkiem, kuri dzīvoja 
Senākās Atlantīdas teritorijā vai Arktiskajā Hiperborejā. Ceturtās Pamata Rases pēctečiem un 
iemiesotajiem LCS Eņģeļiem piemita ķermeņi, kuri bija līdzīgi mūsdienu cilvēku ķermeņiem. Viņiem bija: 
rumpis, galva, divas rokas, divas kājas. Mēness Dzīvības plūsmas garums varēja atšķirties. Atšķīrās ādas 
krāsa, acu forma un pat – ķermeņu uzbūve. Dažreiz bija atrodama atšķirība elpošanas, dzirdes un ožas 
orgānu uzbūvē. Taču pamatā Mēness Dzīvības plūsmas pēcteči vienmēr bija līdzīgi saviem senčiem, 
kuru fiziskais ķermenis ir būvēts pēc vispārējā principa: rumpis, galva, divas rokas, divas kājas. Bet šeit, 
Āfrikas Dienvidos, tika radīti jauni genotipi cilvēkiem, kuri nebija līdzīgi Mēness Dzīvības plūsmas 
pārstāvjiem. Dažiem no viņiem bija cits roku, acu, seju un pat – galvu – skaits. Neuztveriet šo informāciju 
kā fantastiku, mani dārgie lasītāji! Pat pašlaik jūsu pasaules pazemes Glabātuvēs samadhi stāvoklī 
atrodas cilvēki, kuru ķermeņi ir iekārtoti citādāk nekā jūsējie. Mūsdienu Gaismas Darbinieki spēj vērsties 
pie saviem Skolotājiem ar atbilstošu lūgumu, un viņi jums palīdzēs veikt astrāli-mentālu ceļojumu uz vienu 
no pazemes Glabātuvēm, par kuru eksistēšanu ir vēstīts jau ne reizi vien – kā senajos avotos, tā arī 
mūsdienu autoru grāmatās*. 

Kādiem mērķiem tika radīti jauni cilvēces ķermeņu veidi? Lieta tā, ka jūsu četrdimensiju pasaule kļuva par 
bāzi, pamatu, lai apgūtu citas četrdimensiju pasaules, nepieciešamas Lielā Eksperimenta veikšanai uz 
planētas Zeme. Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa ķermeņi (tajā skaitā – fiziskie ķermeņi), kurus 
radīja dažādu galaktiku zinātnieku kolektīvs, bija nepieciešami kā jūsu pasaules apgūšanai tajā vai citā 
etapā, tā arī citu četrdimensiju pasauļu apgūšanai. Mani dārgie! Tagad lūdzu paplašināt jūsu apziņu un 
pieņemt savā sirdī svarīgu patiesību. Cilvēki – tās nav tikai būtnes ar galvu, rumpi, divām rokām un divām 
kājām. Cilvēcei kā daudzdimensionālai planētas rasei, ir iespēja radīt dažādu ķermeņu – kā fizisko, tā arī 
citu – kombinācijas. Un šī kombinēšana tiek veikta kā vienas dimensijas ietvaros, tā arī to dimensiju 
plašumos, kur cilvēce ir izpausta. Un Zemes cilvēce, kā jūs jau zināt, mīt 9, 8, 7, 6, 5, 4 vai 3 dimensijās. 
Pat jūsu dimensijas ietvaros eksistē dažādas pasaules, kur cilvēce ir izpausta dažādos fiziskos 
ķermeņos. Un ir četrdimensiju pasaules, kur cilvēkiem ir pavisam citādi fiziskie ķermeņi ar citādu rumpi, 
roku, kāju un pat – galvu – skaitu. Bet tādēļ viņi nepārstāj būt cilvēki. Tāpēc ka cilvēks – tas ir īpašs 
daudzdimensionāls Ģenētisks Grauds, kurš katrā pasaulē aug ar savu specifiku. Bet pie tam visiem 
cilvēkiem ir vienots daudzdimensionālais Ģenētiskais Kodols – ar PLANĒTAS ZEME 
DAUDZDIMENSIONĀLO CILVĒKU GENOTIPU. Attiecieties pret ķermeņu atšķirībām mierīgi, no Lielās 
Centrālās Saules Eņģeļu pozīcijas, kuri ir izgājuši evolūciju uz dažādām planētām, pieņemot atšķirīgus 

http://spekavots.ucoz.ru/news/atgriesanas_pie_slepenas_doktrinas/2015-05-04-1449#_ftn1
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izskatus, izmantojot pašus atšķirīgākos ķermeņus, ne reizi vien pārkārtojot savu Daudzdimensionālo 
Ķermeņu Kompleksu. 

Kas noteica nepieciešamību eksistēt cilvēces evolūcijas trīs centriem? Pirmkārt ir jāatceras, ka centri 
Zemes nākotnes cilvēcei nesa dažādu ģenētiku. BIJA NEPIECIEŠAMS ĪSTENOT ZEMES PAMATA 
RASU ATTĪSTĪBU, IENESOT VIŅĀS CITU PLANĒTU, CITU ZVAIGŽŅU SISTĒMU ĢENĒTISKO 
PIEREDZI. TAS NODROŠINĀJA CILVĒCES GENOMA UNIKALITĀTI UN VIŅAS JAUNĀS 
DAUDZDIMENSIONĀLĀS IESPĒJAS, KĀDU LĪDZ ŠIM NEBIJA NEVIENAI NO VISUMA RASĒM. 

Lantu Zemes teritorijā, kā jau tika vēstīts, eksistēja divi cilvēces atzarojumi: ceturtās Pamata Rases 
tīrasiņu pēcteči un tie, kuru dzīslās tecēja jauktas Pamata Rases pārstāvju un LCS Eņģeļu asinis. 
Sapratīsim: tieši kādu ģenētiku uz to momentu pārstāvēja LCS Eņģeļi, kuri dzīvoja bijušās Senākās 
Atlantīdas teritorijā? Viņu ģenētikā jau bija ietverta daudzdimensionālā JŪSU GALAKTIKAS 16 
CIVILIZĀCIJU ĢENĒTIKA. Šī ģenētika noteica Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa uzbūves 
īpatnību trešā Garīgā Centra (dimensiju 3, 4, 5, 6, 7) cilvēkiem. Mūsu Galaktikas sešpadsmit civilizācijas, 
kā jums ne reizi vien ir vēstīts, atnesa cilvēkiem jaunu ģenētiku tad, kad uz Zemes sāka iemiesoties LCS 
Eņģeļi. Un kad sāka darboties process, kurā Ceturtā Pamata Rase sajaucās ar iemiesotajiem LCS 
Eņģeļiem, sākās mūsu Galaktikas 16 civilizāciju ģenētikas ienešana Mēness Dzīvības plūsmas cilvēku 
ģenētikā. Taču Ceturtā Lielā Apļa laikmetā vēl nebija iespējams pilnībā apvienot Pamata rasu ģenētiku un 
16 civilizāciju ģenētiku, atnestu no Galaktikas plašumiem. Tas process tajos laikos tikai sākās. Jaunajā 
etapā stāvēja priekšā to turpināt. Un tas, ka matērijas vibrāciju līmenis paaugstinājās, arī veicināja 
ģenētikas apvienošanas procesu. Mēness Cilvēces pēctečiem stāvēja priekšā iziet uz augstāku attīstības 
līmeni – lai pieņemtu evolucionāri progresīvās ģenētiskās Programmas, kuras atnesa sev līdzi LCS 
Eņģeļi. Neapšaubāmi, tie, kurus mēs saucam par LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES EŅĢEĻIEM, 
SĀKOTNĒJI ATNĀCA NO ŠĪS SAULES. Un viņiem ir tiesības tā saukties. Bet tagad gribu pievērst 
uzmanību, ka tie iemiesotie LCS Eņģeļi, kuri dzīvoja Lantu Zemē, uz Zemi atnāca caur Galaktisko 
Centrālo Sauli, kur tad arī saņēma nepieciešamās Galaktikas Piena Ceļš 16 civilizāciju Ģenētiskās 
Programmas. Tāpēc ir viņi ir LCS EŅĢEĻI ar GALAKTISKO ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU. 

Atšķirībā no viņiem ARKTISKĀS HIPERBOREJAS teritorijā iemiesojās Gaismas Būtnes, kuras saņēma 
ne tikai mūsu Galaktikas, bet arī citu galaktiku civilizāciju Ģenētiskās programmas. Arī viņas uz Zemi 
atnāca caur Lielo Centrālo Visuma Sauli, turklāt nesot mūsu Visuma otrā Garīgā Centra (dimensijas 12-8) 
Programmas. Šīs Programmas ir mūsu Galaktikas un citu Visuma galaktiku 64 civilizāciju velte. Tām ir 
starpgalaktisks pamats, un tās formē cilvēces ģenētiskās programmas astotajai un devītajai dimensijai un 
šo dimensiju saiknes ar citām dimensijām, kur mīt Zemes cilvēku daudzdimensionālā rase. Jau tad jūsu 
pasaules un virknes citu pasauļu daudzdimensionalitātē sāka ienākt otrā Garīgā Centra programma. 

Trešais cilvēces centrs, kurš atradās Āfrikas dienvidos, nodrošināja PRINCIPIĀLI JAUNAS 
DAUDZDIMENSIONĀLAS ĢENĒTIKAS radīšanu. Šeit tika izstrādāti jauni Daudzdimensionālo Ķermeņu 
Kompleksi, tika radīti jauni četrdimensiju ķermeņi, tajā skaitā – fiziskie. Šis centrs, ieguvis nosaukumu 
„Starpgalaktiskā laboratorija „RAMTAN””, pildīja vēl vienu ļoti svarīgu misiju. Tas īstenoja to, ka uz Zemi 
tika atnesta ENERĢĒTISKĀ INFORMĀCIJA no Visuma 19 civilizācijām, kuras radīja 16-dimensiju 
(atšķirībā no mūsu 13-dimensiju) Visuma JAUNO DAUDZDIMENSIONĀLO ĢENĒTIKU. Tādejādi, tika 
realizēta CETURTĀ GARĪGĀ CENTRA – 14., 15. un 16. dimensiju enerģētiskās informācijas pieņemšana 
un izplatīšana. Centrs „RAMTAN” tādejādi īstenoja vissvarīgāko darbību jaunā Visuma radīšanā. Šo 
kosmisko pētnieku darbu turpina mūsdienu Gaismas Darbinieki, piedaloties jums, Žurnāla lasītājiem, 
pazīstamajā Projektā „AUGŠUPCELŠANĀS”. 

Tātad cilvēces Daudzdimensionālais Genoms tika veidots, sapludinot sekojošus Genomus. 

1. Mēness Dzīvības Genoms. 

2. Galaktikas 16 civilizāciju Genoms (Galaktiskais Genoms). 

3. Starpgalaktiskais 64 civilizāciju Genoms (Starpgalaktiskais Genoms). 

4. Starpvisumu 19 civilizāciju Genoms (Starpvisumu Genoms). 
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Apzīmēsim Mēness Dzīvības plūsmas Genomu ar skaitli „1”, Galaktisko Genomu – ar skaitli „16”, 
starpgalaktisko Genomu – ar skaitli „64”, starpvisumu Genomu – ar skaitli „19”. Un tad varam izveidot 
sekojošu vienādojumu: 

1+16+64+19 = 100. 

Un tas ir Zemes daudzdimensionālās cilvēces skaitļu kods. 

Agrāk Krajons jums pavēstīja, ka šo genoma kodu var aplūkot kā kodu „1-00”, kur „1” – tas cilvēces 
ārpuszemes ģenētikas vienotais kods, „00” – Zemes cilvēces ģenētiskais kods. Cilvēces ārpuszemes 
ģenētikas kodu nosaka tas daudzdimensionālais ģenētiskais materiāls, kuru atnesa mūsu Galaktikas 16 
civilizācijas un visas pārējās mūsu Visuma civilizācijas, kuras piešķīra savu daudzdimensionālo ģenētiku 
cilvēces daudzdimensionālajai rasei uz Zemes – kā ļoti svarīgas eksperimentālas planētas, kura nosaka 
evolūcijas jaunus ceļus. 

Pievērsīsim uzmanību kodam “00”. Divu nuļļu apvienojums šajā gadījumā nav nejaušs. Tas ir 
apvienojums no kādiem diviem Avotiem, kuriem piemīts Nulles Punktu attīstības bezgalīgs potenciāls. 
Par kādiem avotiem ir runa? Pirmā nulle – tas ir pašas planētas Zeme kā daudzdimensionālas Gaismas 
Būtnes, kura evolucionē kopā ar savām dzīvības formām, Ģenētiskais Avots. Evolūcijas laikā Zeme ir 
izaudzējusi savu unikālu ģenētiku un nodevusi to daudzdimensionālajai cilvēku rasei – tajā periodā, kad 
Mēness Senči atnāca uz Zemi. Otrā nulle – tas ir Mēness Ģenētiskais Avots, tā ir tā ģenētika, kuru 
atnesa Mēness Senču Dzīvības plūsma. Zemes cilvēces unikālo ģenētiku sākotnēji nosaka Zemes un 
Mēness ģenētikas apvienojums. Bet kāpēc tieši no Mēness atnāca ģenētika Zemes cilvēcei? Kāds ir 
Mēness kā Zemes pirmdzimtenes īstais noslēpums? Jā, jā, es nepārteicos: Mēness patiešām ir ZEMES 
PIRMDZIMTENE. Jau ne reizi vien jums ir vēstīts, ka planētām piemīt radniecīgas saites. Un jūs jau 
zināt, ka eksistē planēta MAITREIJA, kuru mēs nosaucām par ZEMES MĀTI. Un tas patiešām ir tā. 
Planēta Maitreija, kā viena no pašām visaugstāk attīstītajām mūsu Galaktikas planētām, kļuva par 
ģenētisko pirmdzimteni mūsu Zemei. Un Mēness ir Maitreijas daļa, kura ir savienojošais posms starp māti 
un meitu. Turklāt jāatceras, kas es tagad runāju par Mēnesi ne tikai kā par Zemes četrdimensiju 
pavadoni. Pašlaik runāju par DAUDZDIMENSIONĀLO MĒNESI, kurš uz Saules Sistēmu atnāca pa 
īpašiem telpas-laika koridoriem KOPĀ AR ZEMI. Vēl vairāk, jūsu četrdimensiju pasaulē sākumā parādījās 
Mēness un tikai pēc tam – Zeme. Tieši tāpēc daži pētnieki uzskata, ka Mēness ir senāks. Un tas atbilst 
īstenībai, tāpēc ka Mēness ir planētas Maitreija, Zemes planētas-mātes, izpausme. Jūsu četrdimensiju 
pasaulē Mēness ir Zemes pavadonis. Mēnesi un Zemi atdala telpa. Bet jums, mani dārgie lasītāji, ir 
jāzina, ka augstākajās dimensijās, otrā Garīgā Centra dimensijās, vēl nav dalījuma Zemē un Mēnesī. Viņi 
ir vienota Gaismas Būtne. Mēs ne reizi vien esam vēstījuši, ka Mēnesi un Zemi uzlūkojam kā divkāršu 
planētu. Gribu jums atgādināt, ka 2012. gada aprīlī, vedot Zemi Jaunās Realitātes Koridorā, Krajons īpaši 
uzsvēra, ka šis notikums ir noticis gan Zemei, gan Mēnesim. Maitreijas mātišķais sākums organiski 
ietilpst Zemes daudzdimensionālajā ģenētikā. Un Mēness Senči tāpēc – tie ir tie, kas atnāca no planētas 
Maitreija. Taču viņi ir sāls no Zemes sāls, tāpēc ka Zeme ir Maitreijas turpinājums, tāpat kā meita ir savas 
Mātes turpinājums. 

Bet tagad atgriežamies Senākās Atlantīdas teritorijā – pirmajā Zemes cilvēces centrā tajā laikmetā, par 
kuru vēstām. Šeit mitinājās LANTI, kurus bija izveidojuši divi cilvēces atzarojumi – Ceturtās Pamata 
Rases tīrasiņu pēcteči un tie, kas jau bija apvienojuši savu ģenētiku ar Galaktisko Genomu. Citiem 
vārdiem, šeit mitinājās cilvēki, kuru genotipu var apzīmēt kā “00” un “0016”. “00” – Mēness Senču un 
pašas Zemes ģenētikas apvienotais genotips. “16” – 16 civilizāciju ģenētika trešā Garīgā Centra 
dimensijām. Ir svarīgi saprast, ka visas Gaismas Būtnes, kuras izteica vēlēšanos piedalīties Lielajā 
Eksperimentā uz planētas Zeme, piekrita savas trešā Garīgā Centra daudzdimensionālās ģenētikas 
REKONSTRUĒŠANAI. Tas attiecas uz ABSOLŪTI VISĀM GAISMAS BŪTNĒM. Viņu 
Daudzdimensionālajā Ķermeņu Kompleksā notika visu ķermeņu un struktūru, kuras bija atbildīgas par 
dzīvošanu no pirmās līdz septītajai dimensijai, neitralizēšana. Dvēseles, kuras nāca uz Zemi, deva 
piekrišanu šķirties no iepriekšējās dzīves pieredzes trešajā Garīgajā Centrā. Tika radīts jauns Genoms, 
kurš balstījās uz mūsu Galaktikas 16 speciālo civilizāciju Genomu. Taču šeit ir jāatzīmē, ka visas 16 
mūsu Galaktikas civilizācijas bija ģenētiski cieši saistītas ar 16 citām galaktikām. Tāpēc viņu ģenētika, 
būdama mūsu, galaktiskā, tai pašā laikā nes ĀRPUSGALAKTIKAS ĢENĒTISKAS SĒKLAS. Un visas šīs 
ģenētiskās sēklas ir rezultāts jūsu Visuma NETIPISKAI, NESTANDARTA EVOLŪCIJAI. 

Dabiski, ka lantu divi atzarojumi sāka savā starpā apvienoties, veidojot vienotu Genomu “0016”. Turklāt 
ceturtās Pamata Rases pārstāvji turpināja saņemt jaunas ģenētiskās Programmas no Mēness un Zemes, 
bet apvienotā genotipa pārstāvji turpināja saņemt ģenētiskās, evolucionārās Programmas no 16 zvaigžņu 
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ciltstēviem. Tādejādi, notika divi paralēli, savstarpēji saistīti procesi. Pirmais process: mēness-zemes 
ģenētikas un galaktiskās cilvēces, apvienotas ar mēness-zemes cilvēci, ģenētikas attīstība. Otrais 
process: mēness-zemes cilvēces ģenētikas tālāka apvienošanās ar galaktiskās cilvēces (16 civilizāciju) 
ģenētiku. Kopā ar šo procesu attīstību lanti attīstīja savu civilizāciju, balstot to uz materiālā un garīgā 
saikni. Par Lantu devīzi kļuva: “VISS MATERIĀLAIS IR GARĪGS!” Lanti ne tikai paaugstināja matērijas 
vibrācijas, viņi veica ļoti svarīgus soļus tikko radītās matērijas apgarošanā. Rezultātā lanti radīja ļoti 
harmonisku Zemi-Civilizāciju, kura līdz šim laikam dzīvo dziļajā atmiņā Cilvēkiem, kuri iemiesojās tajā 
laikmetā. Lanti prata apvienot savu garīgo apziņu un matēriju, radot to, ko pēc viņiem nevienam radīt nav 
izdevies. Dažas civilizācijas, kuras dzīvoja uz Zemes vēlāk, varēja radīt ar domu un mentāli veidot 
materiālus objektus, tas ir, realizēt priekšmetu materializācijas procesu. Taču neviens vairs nevarēja 
RADĪT MATERIĀLU DABU – līdzīgi pašam Dievam-Radītājam. Bet Lanti to darīja! Viņi radīja... KALNUS, 
MEŽUS, UPES, KLIMATU savās salās. Viņi savas salas iekārtoja tā, kā viņiem gribējās. Jūs, mūsdienu 
cilvēki, atkal un atkal radāt mājokļus, mājas, dažādas ēkas, kurās jums gribas dzīvot arvien komfortablāk 
un komfortablāk. Bet jums pat prātā neienāk, ka var izmainīt apkārtējo pasauli, Dabu – tā, ka jums nekad 
nebūs nepieciešamas mākslīgas ēkas un būves. Lantiem par Mājām kalpoja viņu daudzās salas. Katrā 
salā bija unikāla Daba, unikāls klimats. Lantiem nebija nekā tāda, ko varētu saukt par mākslīgu ēku, būvi. 
Viņi kļuva par dabas organisku daļu. Daba radīja viņus, bet viņi radīja dabu. Cilvēku vairošanās procesi 
tajā laikmetā nedaudz atšķīrās no mūsdienu cilvēka vairošanās procesiem. Tajos laikos vēl dzīvoja daudz 
androīdu, cilvēkam piemita lielāks viengabalainums, tāpēc ka vīrišķais un sievišķais sākumi viņā bija 
vienoti, harmoniski sapludināti un apgaroti ar Dievišķo Sākumu. Iemiesošanās lantu civilizācijā daudzām 
individuālām dvēselēm kļuva par patiesi laimīgu iemiesošanos. Lantu individuālā attīstība saskanēja ar 
kolektīvo attīstību. Lantu dzīves jēga bija kopradīšana ar visām planētas dzīvības formām, veltīta Zemes 
evolūcijas lielajai lietai. Lanti apzinājās savu diženumu, taču lepnība nekad nepiemeklēja viņu sirdis, 
piepildītas ar Beznosacījuma Mīlestību pret visu Esošo. 

Ne tik harmoniski attīstījās notikumi tā laikmeta otrā cilvēces evolūcijas centrā. Arktiskajā Hiperborejā 
dzīvoja iemiesotie LCS Eņģeļi, kuriem piemita augstāko dimensiju ģenētika. Viņi pieņēma un izplatīja otrā 
Garīgā Centra Programmas. Taču tā laika arktiskajiem hiperborejiem vēl nepiemita zemes cilvēku 
ģenētika, un bija vajadzīgs laiks, lai piemērotos jaunajiem dzīves apstākļiem. Kaut arī klimats arktiskajiem 
hiperborejiem bija labvēlīgs, viņu četrdimensiju ķermeņi tomēr nevarēja uzreiz adaptēties 
četrdimensionalitātē. Tas veda pie lielas mirstības, pie dzīves ilguma saīsināšanās. Tajos laikos lantu 
vidējais dzīves ilgums bija 3,5 tūkstoši gadu. Bet arktisko hiperboreju vidējais dzīves ilgums tik tikko 
sasniedza astoņsimt gadu. Tas bija izskaidrojams ar lantu un hiperboreju Daudzdimensionālo Ķermeņu 
Kompleksa dažādu uzbūvi. Turklāt, neskatoties uz to, ka lanti un hiperboreji savā starpā ārēji bija diezgan 
līdzīgi, viņu fizisko ķermeņu ģenētika sākotnēji stipri atšķīrās. Hiperboreju fiziskie ķermeņi viņu evolūcijas 
sākuma stadijā bija slikti piemēroti zemes gravitācijai. Taču tā nav Gaismas Meistaru, kuri radīja viņu 
ģenētiku, kļūda. Lieta tā, ka darbs ar gravitāciju bija viena no arktisko hiperboreju misijām. Savas 
evolūcijas gaitā viņi bija spiesti ne tikai mainīt savus ķermeņus, pilnveidot Daudzdimensionālo Ķermeņu 
Kompleksu, bet arī ietekmēt planētas gravitāciju. Pasaulei šajā evolūcijas etapā bija savas īpatnības. 
Viena no īpatnībām bija tāda, ka gravitācijas spēks dažādos planētas apgabalos būtiski atšķīrās. Arī 
tagad jūsu pasaulē uz Zemeslodes virsmas ir vietas, kur gravitācijas parametri atšķiras no vidēji 
statistiskajiem. Taču tie ir salīdzinoši nelieli Zemes virsmas laukumi. Cilvēces Piektās Rases dzimšanas 
laikmetā diezgan lieli planētas apgabali atšķīrās pēc saviem gravitācijas raksturojumiem. Un, ja lanti 
varēja levitēt – bez lidaparātiem lidot, ceļot pa gaisu no vienas salas uz otru, tad arktiskie hiperboreji 
nevarēja uz ilgu laiku atrauties no zemes virsmas. Ja nu tikai veica lielus lēcienus, uz kādiem pašreizējais 
cilvēks nav spējīgs pie mūsdienu gravitācijas spēka. Gravitācijas spēka starpība radīja apstākļus lantu un 
hiperboreju relatīvai izolācijai. Kaut gan viņi kontaktējās savā starpā, eksistēja miermīlīgi, taču ilgu laiku 
savā starpā nesajaucās. Pēc būtības tās bija dažādas pasaules, dažādas civilizācijas uz vienas planētas. 
Un, kaut arī arktiskie hiperboreji bija Gaismas Būtnes no augstākajām pasaulēm, evolūcijas pirmajā 
stadijā viņi bija koncentrējušies uz praktisku uzdevumu risināšanu, uz dzīves apstākļu radīšanu. Viņiem 
nācās IZDZĪVOT jaunos apstākļos, koncentrēties tieši uz izdzīvošanu. Kad pa to laiku lanti, sākot no 
trešās paaudzes, dzimušas pēc pasaules pralaijas-samadhi, jau aktīvi iekļāvās visplanetārajā evolūcijas 
procesā. 

Taču gravitācijas paaugstinātais spēks rezultātā radīja apstākļus hiperboreju un viņu apkārtējās pasaules 
daudzu attīstības faktoru paātrināšanai. Radījuši jaunus Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksus, 
pārveidojuši savu fizisko ģenētiku, hiperboreji savas zemes, Arktiskās Hiperborejas, teritorijā spēja 
samazināt gravitācijas spēku. Kā rezultātā viņu dzīve kļuva harmoniskāka, viņi sāka iekļauties 
visplanetārajā gaismas darbā. Taču, samazinot gravitācijas spēku savā teritorijā, hiperboreji neparedzēja, 
ka tādā veidā... PALIELINA GRAVITĀCIJAS SPĒKU LANTU TERITORIJĀ! Ne vieniem, ne otriem nebija 
jausmas, ka pirmā un otrā cilvēces evolūcijas centru zemes gravitācija bija cieši sasaistīta dziļajā līmenī. 
Hiperboreji, samazinot gravitācijas spēku, domāja, ka spēs lieko spēku pārvadīt uz pašu planētas centru, 



 

53 
 

uz viņas kodolu. Un šis kodols kļūs par gravitācijas glabātuvi, kuru nepieciešamības gadījumā varēs 
izmantot to vai citu evolūcijas procesu realizēšanā. Taču, pēc tam, kad hiperboreji lieko gravitāciju 
pārvadīja uz planētas gravitācijas kodolu, tas pēc kāda laika atgrieza gravitācijas enerģiju, kura devās uz 
lantu teritoriju. Un šeit sākās gravitācijas spēka palielināšanās process. Turklāt lantu dzīve kļuva 
sarežģītāka, par cik viņi sadūrās ar nepieciešamību risināt virkni uzdevumu. Pirmām kārtām, tagad jau 
lanti sāka transformēt savu fizisko ģenētiku, un līdz ar to – pārveidot Daudzdimensionālo Ķermeņu 
Kompleksu. Vēl vairāk, viņiem stāvēja priekšā apzināties, ka ilgstošais periods, kura laikā viņi visu laiku 
paaugstināja matērijas vibrācijas, beidzas. Beidzot lantu Garīgie Skolotāji pavēstīja, ka stāv priekšā veikt 
nopietnu sagatavošanās darbu kārtējai iegrimšanai matērijā. Bet tas nozīmēja: lantiem stāvēja priekšā 
pārkvalificēties, izmainīt savu civilizāciju, savus pamatus. Tā izrādījās ne pārāk vienkārša lieta. Daudzi 
lanti pirms termiņa gāja prom no fiziskā plāna, nepieņemot jaunos dzīves apstākļus. Un tas, protams, 
nebija nejauši. Viņu daba, viņu apkārtne sāka mainīties, kā viņiem likās, ne uz labāko pusi. Vēl vairāk, 
sāka zust tā ciešā saikne ar dabu, kas bija viņu dzīves pamats. Lantu pierastā pasaule gruva, no 
matērijas dziļumiem formējās jauna pasaule, ar skarbākiem eksistēšanas apstākļiem. Un tāpēc bija 
izskaidrojams, ka daudzi lanti pieņēma lēmumu pamest fiziskos ķermeņus, tiecoties uz augstākajām 
pasaulēm. 

Pa to laiku Arktiskajā Hiperborejā bija novērojami pretēji procesi. Šīs civilizācijas dzīve kļuva daudz 
harmoniskāka. Tagad jau hiperboreji varēja lidot pa gaisu un radīt materiālo no nemateriālā. Tiesa, viņiem 
neizdevās radīt apkārtējo dabu tā, kā to agrāk darīja lanti. Pasaule mainījās, saikne ar augstāko pasauli 
kļuva nedaudz citādāka. Uz Zemes dzīvojošajiem cilvēkiem nāca klāt vairāk patstāvīguma, paplašinājās 
izvēles tiesības. Kopumā dzīve Arktiskajā Hiperborejā harmonizējās. Klimats joprojām bija mēreni 
komfortabls. Ilgu laiku praktiski nemainījās – pat tad, kad tika izmainīts gravitācijas spēks. Un tas bija 
izskaidrojams ar īpašiem apstākļiem, kurus Māte-Gaija radīja priekš saviem tā laika bērniem. 

Lantu garums tūkstošgažu laikā sāka samazināties. Hiperboreju garums, otrādi, palielinājās. Cilvēces 
Piektās Rases dzimšanas momentā lantu garums bija 11-12 metri. Hiperboreju garums – 6-8 metri. 

Pirms 448 tūkstošiem gadu hiperboreju un lantu vidējais garums nolīdzinājās. Un vidēji bija 9-10 metri. Uz 
to laiku bija notikuši arī citi notikumi. Galvenais no tiem – lantu un hiperboreju ģenētika bija kļuvusi 
praktiski vienāda, daudzējādā ziņā – pat identiska. Kā tas varēja notikt? Jo lanti un hiperboreji taču 
praktiski nekrustojās savā starpā, fiziskajā līmenī līdz norādītajam datējumam starp viņiem seksuālu 
kontaktu nebija. Un tomēr notika kaut kas neticams. Pirms 448 tūkstošiem gadu lantu un hiperboreju 
Genomi sakrustojās savā starpā. Turklāt viņi bagātinājās ar jaunu ģenētisku materiālu. Lantu un 
hiperboreju jaunie Genomi saņēma genotipu, kuru atnesa otrā Garīgā Centra 64 civilizācijas. Neskatoties 
uz to, ka trešā Garīgā Centra ģenētiku pamatā radīja 16 galaktiskās civilizācijas, ienesot ģenētiku 
Mēness un Zemes Dzīvības plūsmās, savu lomu šī centra ģenētikas radīšanā tomēr nospēlēja arī 64 
starpgalaktiskās civilizācijas, strādājot no Smalkā Plāna. Trešā Garīgā Centra Genomu ietekmēja otrā 
Garīgā Centra Genoms. Starp ģenētikas augstākajiem un zemākajiem līmeņiem Smalkajā Plānā 
pastāvīgi noritēja enerģētiskās informācijas apmaiņa. Rezultātā lantu jauno Genomu var apzīmēt ar 
sekojošu skaitļu kodu: “001664”. Hiperboreju Genomu apzīmēsim tā: “641600”. Lantu un hiperboreju 
fiziskā daudzdimensionālā ģenētika bija kļuvusi gandrīz vienāda, bet atšķīrās ar dažu ģenētisku kodu 
īpašām kombinācijām. Šī atšķirība izpaudās dziļajā, daudzdimensionālajā līmenī, kamēr fiziskā ģenētika 
bija praktiski identiska. 

Kādā veidā notika dažādu Genomu krustošanās un bagātināšanās? 

Mani dārgie! Jūsu zinātnieki jau ir pienākuši pavisam tuvu Daudzdimensionālās ģenētikas slieksnim, viņi 
jau pēta smalkmateriālo, viļņu ģenētiku. Jūsu pētnieki ir konstatējuši, ka ģenētiskais materiāls var tikt 
nodots attālināti, bez tieša fiziska kontakta. Kaut kas līdzīgs notika arī lantu-hiperboreju laikmetā. 
Daudzdimensionālā ģenētiskā enerģētiskā informācija tika nodota caur Zemes centru – tajā periodā, kad 
mainījās Arktiskās Hiperborejas un Lantu Zemes gravitācija. Kopā ar gravitācijas enerģētisko apmaiņu pa 
īpašu Kanālu notika arī ģenētiskā enerģētiskā apmaiņa Tā lanti daļēji kļuva par hiperborejiem, bet 
hiperboreji – par lantiem, tā izveidojās divi jauni Genomi. Tajā pašā laikā viņu Genomos ienāca 
nepieciešamā ģenētiskā enerģētiskā informācija no otrā Garīgā Centra. 

Norādītajā laika periodā, kad lantu un hiperboreju garums nolīdzinājās, kad viņiem parādījās vienāda 
ģenētika, starp lantu un hiperboreju pēctečiem fiziskajā līmenī sākās aktīvi kontakti. Sāka dibināties 
ģimenes savienības starp šo civilizāciju pārstāvjiem. Turklāt tajos laikos ar vārdiem “ģimenes savienība” 
tika saprasts pavisam ne tas, ko mūsdienu cilvēki saprot ar vārdu “laulība”. Ģimenes tajos laikos veidojās 
nevis pa pāriem, bet no lielāka cilvēku skaita. Minimālo laulības savienību veidoja 5 cilvēki, maksimālais 
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ģimenes savienības pieaugušo dalībnieku skaits sasniedza 50 cilvēkus. Attiecības tādu savienību 
iekšienē tika būvētas uz savstarpējas mīlestības nosacījumiem un uz savstarpējām dzīves interesēm. 
Tamlīdzīgu ģimenes attiecību nepieciešamību diktēja cilvēces ģenētikas evolucionārā attīstība. Īpašas 
poligāmijas apstākļos tika radīta ģenētika Zemes cilvēces nākamajām paaudzēm. Turklāt starp 
daudzajiem ģimenes savienības dalībniekiem tika realizēti sakari ne tikai fiziskajā (seksuālajā) līmenī, bet 
arī daudzdimensionālās, viļņu ģenētikas līmenī. Tādā veidā tika radīti daudzi jauni genotipi nākotnes 
cilvēcei. 

Uz to laiku, kuram pienācis mūsu vēstījums, izmaiņas bija pārdzīvojis arī trešais cilvēces evolūcijas centrs 
Āfrikas dienvidos – “Starpgalaktiskā Laboratorija “RAMTAN”. Sākotnēji šis centrs bija tieši pētnieciska 
laboratorija, kur tika veikti darbi jaunu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksu radīšanā Zemes 
cilvēkiem. Šeit pat tika radīti arī fiziskie ķermeņi jūsu pasaules un citu četrdimensionalitātes pasauļu 
cilvēkiem. Laboratorija “RAMTAN” ir jāuztver kā daudzdimensionāla zinātniski pētnieciska centra daļa. 
Tai bija cieši sakari ar piekto, sesto, septīto un trešo dimensiju. Un tie nebija vienkārši enerģētiskās 
informācijas sakari. Eksistēja īpaši portāli, caur kuriem varēja realizēt Daudzdimensionālo Ķermeņu 
Kompleksu pārvietošanu uz dažādu dimensiju dažādām pasaulēm. Galvenokārt tagad jums stāstu par 
notikumiem, kuri attīstījās jūsu ceturtās dimensijas pasaulē. Taču centra ”RAMTAN” zinātnieki piedalījās 
notikumu norises izvēršanā cilvēcei piecu dimensiju – 3., 4., 5., 6. un 7. – līmenī. Speciāli jūsu 
četrdimensiju pasaulei viņi radīja jaunus Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksus un divus jaunus 
cilvēka Genomus. Tai skaitā, protams, tika radīti arī fiziskie ķermeņi cilvēkiem ar jaunajiem Genomiem. 
Kāda bija divu jauno Genomu īpatnība? Viens Genoms bija veidots no tīri zemes ģenētikas, tā kodu var 
apzīmēt ar vienu no divām nullēm (šajā gadījumā, kodā “00” tā ir otrā nulle, jo pirmā nulle ir Zemes 
mātes, Maitreijas ģenētika – ģenētika no Mēness). Šim zemes Genomam daudzdimensionālie zinātnieki 
ar Gaismas Ģimenes palīdzību pievienoja STARPVISUMU GENOMU, kurš ietvēra enerģētisko 
informāciju par 16-dimensiju Visumu, par 14., 15. un 16. dimensiju. Caur šo Genomu sāka darboties 
principiāli jauna Zemes evolūcijas ceļa Programma. No šī brīža Zeme kļuva par bāzes planētu nākotnes 
izvērsumam 16-dimensiju Visumā. Tas bija ļoti atbildīgs darba iecirknis, izpildot Lielo Eksperimentu un 
mūsu Visuma Dieva-Radītāja Plānu. Starpvisumu programmu nodošanā piedalījās 16 civilizācijas un 19 
civilizācijas kā Jaunā Visuma radīšanas dalībnieces. 

Tāpēc tikko radīto Genomu var apzīmēt ar kodu “016”. Turklāt jāatceras, ka šajā kodā “16” nesakrīt ar 
“16” enerģētisko informāciju kodos “0016” un “1600”, tāpēc ka tur skaitlis “16” apzīmē trešā Garīgā 
Centra ģenētiku (Galaktisko Genomu). Bet kodā “016” skaitlis “16” nes 16-dimensiju Visuma, ceturtā 
Garīgā Centra (dimensiju 14, 15, 16) ģenētiku. Tas ir Starpvisumu Genoms. 

Tātad pirmais Genoms, radīts centrā “RAMTAN”, bija rezultāts Zemes pamata ģenētikas un ceturtā 
Garīgā Centra ģenētikas apvienošanai. Šis Genoms bija paredzēts tām Gaismas Būtnēm, kuras steidzās 
uz planētu no septītās dimensijas augstākajām pasaulēm. Daudzdimensionālo Ķermeņu Komplekss, 
radīts uz Starpvisumu Genoma “016” bāzes, nākotnē kļuva par pamatu cilvēces lejupejošā atzarojuma 
ģenētikas attīstībai. Bez šī Genoma būtu grūti uz mūsu pasauli nākt Cilvēces Skolotājiem, Garīgajiem 
Vedējiem no Augstākajām pasaulēm. Šis Genoms savā laikā palīdzēja atnākt uz jūsu Pasauli tādiem 
pazīstamiem cilvēces Skolotājiem kā Rāma, No Els, Krišna, Buda, Jēzus Kristus, Muhameds un 
daudziem, daudziem citiem. 

Otrais Genoms, centra “RAMTAN” radīts, bija paredzēts evolūcijas augšupejošajam atzarojumam. 
Sākotnēji kā pamats šeit tika paņemts Mēness Dzīvības plūsmas Genoms, apvienots ar zemes Genomu, 
kuru mēs apzīmējām ar kodu “00”. Šis Genoms tika harmoniski apvienots ar dažu trešās dimensijas 
pasauļu Genomu. Un turklāt viņam nodeva speciālu ģenētiku no 3 civilizācijām, kuras atnesa 16-
dimensiju Visuma enerģētisko informāciju. Atgādinu, ka pavisam tādu civilizāciju bija 19. 16 civilizācijas 
ienesa savu ģenētiku Genomā “016”, bet 3 civilizācijas – ienesa ģenētiku Genomā, par kuru pašlaik 
runājam. Rezultātā izveidojās Genoms, apzīmējams ar kodu “0033”. Un tas ir cilvēces augšupejošā 
atzarojuma Genoma kods. Viņš ietver Mēness Dzīvības plūsmas ģenētiku, Zemes ģenētiku, 16-dimensiju 
Visuma ģenētiku un trešās dimensijas ģenētiku. Daudzdimensionālais Ķermeņu Komplekss, radīts 
Genomam “0033”, kļuva par pamatu augšupejošajai cilvēcei, kura diezgan ilgu laiku nāca (augšupcēlās) 
uz jūsu pasauli no trešās dimensijas pasaulēm. 

  

Uzskaitītie Genomi – tas ir cilvēces ģenētikas pamats tajā evolūcijas periodā. Pakāpeniski visi Genomi 
sāka savā starpā apvienoties, radot dažādas kombinācijas. Bet Genomi “640016”, “160064”, “016” un 
“0033” kļuva par bāzi jūsu pasaules ģenētikas attīstībai. Cilvēces Mēness Dzīvības plūsma savu 
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eksistenci tīrā veidā pakāpeniski pārtrauca, jo viņā tika ienesta mūsu un citu galaktiku ārpuszemes 
ģenētika. Turklāt Zemes Cilvēce Genomā sāka ienākt (dziļā ģenētiskā līmenī) cita Visuma – 16-dimensiju 
Visuma – ģenētika. 

Pakāpeniski no centra “RAMTAN” pa planētu sāka izmitināties cilvēki. Viņi izveidoja divas jaunas 
civilizācijas, divus jaunus cilvēces evolūcijas centrus. Viena no tiem pārstāvji devās uz salām, kuras 
atradās Klusajā Okeānā – turp, kur savā laikā parādīsies kontinents MU (LEMŪRIJA). Viņi bija Genoma 
“016” īpašnieki. Šo cilvēku ķermeņos iemiesojās dažādas Gaismas Būtnes, kura nokāpa no septītās un 
piektās dimensijas. 

Viņi izveidoja zemi, kura tika nosaukta par ANTĀLIJU. Cilvēkus, tajā dzīvojošus, sauca par antāliešiem. 
Antālieši bija daudz garāki par lantiem un arktiskajiem hiperborejiem. Viņu vidējais garums bija 14 metri. 
Tie bija īsti milži – salīdzinot ar lantiem un hiperborejiem, kuru garums no tūkstošgades uz tūkstošgadi 
arvien vairāk samazinājās. 

Uz to laiku, kad lanti un hiperboreji savā starpā apvienojās, antālieši bija sasnieguši diezgan augstu 
attīstības līmeni, Antālijas salās radot īpašu telpu. Un atkal mums nākas runāt par gravitācijas spēku. 
Tāpēc ka tā laika Antālijas salās Gravitācijas Spēks bija ļoti, ļoti mazs. Lanti un hiperboreji, periodiski 
būdami vizītēs pie antāliešiem, izjuta fizisku diskomfortu Zemes pievilkšanas spēka dēļ. Starp antāliešiem 
un lantu-hiperboreju pēctečiem izveidojās nevis vienkārši draudzīgas attiecības, bet pakāpeniski 
izveidojās Radītāju savienība, katra šīs savienības puse pildīja savu daļu darba, īstenojot evolūciju uz 
planētas Zeme. 

Otra dzīvības plūsma, kura izgāja no centra “RAMTAN”, devās uz Āfrikas ziemeļiem un aizņēma teritoriju, 
kur atrodas mūsdienu Ēģipte, Lībija, Alžīra. No “RAMTAN” atnākušie cilvēki iemitinājās arī Arābijas 
pussalas centrā, kura toreiz bija Āfrikas kontinenta neatdalāma sastāvdaļa. Šie cilvēki nesa pasaulē 
Genomu “0033”. Paši viņi bija piektās dimensijas augstāko pasauļu pārstāvji. Taču ķermeņu, kuros viņi 
iemiesojās, ģenētika ļāva pieņemt cilvēces augšupejošo atzarojumu. Protams, no trešās dimensijas 
iznākošo dvēseļu iemiesošanās četrdimensiju pasaules cilvēku ķermeņos sākās ne tuvu uzreiz. Pirmām 
kārtām cilvēki radīja apstākļus nākamo paaudžu dzīvei. Tika uzbūvētas pirmās tā laikmeta mākslīgās 
ēkas un būves. Šīs ēkas un būves kļuva par materiālo bāzi pēctečiem – tiem, kas uz jūsu ceturtās 
dimensijas pasauli atnāks no trešās dimensijas pasaulēm. 

Bez diviem nosauktajiem Genomiem “Starpgalaktiskā laboratorija “RAMTAN” radīja arī citus Genomus 
cilvēkiem. Taču šie viņu jaunrades virzieni iziet aiz šī vēstījuma ietvariem. Tikai atzīmēsim, ka cilvēki, 
ieguvuši jaunus Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksus “RAMTANĀ”, devās ne tikai uz jūsu pasauli, 
bet arī uz citām sestās, piektās, ceturtās un trešās dimensijas pasaulēm. Turklāt vēlreiz atgādinu, ka 
“RAMTAN” bija DAUDZDIMENSIONĀLS ZINĀTNISKI PĒTNIECISKS UN PRAKTISKS CENTRS, un jūsu 
pasaules četrdimensionalitātē bija izpausta tikai neliela tā daļa. 

Bija pagājuši 70 tūkstoši gadu kopš tā laika, kad apvienojās lanti un hiperboreji. Pa šo laiku planēta stipri 
izmainījās, tāpat kā izmainījās arī jūsu pasaules iedzīvotāji. Pirmām kārtām ievērojami palielinājās cilvēku 
skaits, kuri dzīvoja jūsu pasaulē. Uz Lantu Zemes un Arktiskās Hipeborejas apvienošanās sākumu (pirms 
448 tūkst. gadu) jūsu pasaulē dzīvoja nedaudz vairāk nekā ČETRDESMIT miljonu cilvēku. Bet pirms 378 
tūkstošiem gadu Zemes iedzīvotāju skaists sastādīja vairāk nekā četrsimt miljonu cilvēku. Tas ir – bija 
palielinājies 10 reizes.Uz šo brīdi pasaules vibrācijas bija paaugstinājušās līdz nepieciešamajam līmenim. 
Nepieciešamos parametrus bija ieguvusi ievērojami atblīvētā matērija. Pirms 378 tūkstošiem gadu 
vibrāciju paaugstināšanas un matērijas atblīvēšanas process bija pabeigts. Bija beidzies arī cilvēces 
Piektās Rases formēšanās pirmais etaps, sākās kārtējās telpas-laika kontinuuma izmaiņas. Tās notika 
plūstoši, pakāpeniski, jūsu lineārajā laikā izstiepjoties gandrīz uz astoņiem tūkstošiem gadu. Taču šajā 
laikā zemes cilvēces dzīve sāka vētraini attīstīties. Notika svarīgi un ļoti interesanti notikumi, kuri ir 
pelnījuši, lai tos aplūkotu sīkāk. 

TURPINĀJUMS SEKOS 

Tulkoja Jānis Ope 
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11. NATĀLIJA KOTEĻŅIKOVA. SAULES VIENOTĪBA. 

 

Natālija Koteļņikova, Krievija 

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 

18.04.2015. 

 

Daudzi ezotēriski Kanāli tagad ziņo, ka uz Zemi atnāca jaunas enerģijas. Taču pagaidām neviens 

nepateica, kas notiek un ar ko tas saistīts. Mēs redzējām, ka planētas vibrācijas pa diapazonu kļuvušas 

plašākas. Tā ļauj dažādām apziņām - gan augstām, gan zemām - eksistēt uz vienas planētas. Mēs 

nevaram apstiprināt, ka apziņu diapazons paplašinājās uz visām pusēm. Nē, pagaidām tikai pacēlās 

augšup un atnesa uz Zemi daudz jaunu bērnu augstā apziņā. Viņi atnāca no Saules Vienotības. 

Mūsu apziņas izaugsmes ceļš uz Vienotību nebeidzas planetārā līmenī. Apziņas līmenis turina augt un 

iziet uz Saules Vienotību. Priekš manis sākās apbrīnojams, burvīgs pēc enerģijām, ceļš Saules Cilvēku 

Kosmiskajā rasē. Šis raksts veidots uz čenelingiem ar Saules Līdzsabiedrību, kura tagad nāk pie mums 

ar manu dzīves biedru Vladimiru. 

Saules rases vēsture tāda: mēs visi atnācām no dažādām Galaktikas vietām, kāds no mums, iespējams, 

pat no Galaktikas Piena Ceļš aizrobežas, kur dvēsele savās daļiņās un saknēs izgāja savas pieredzes. 

Saules rase kādreiz sen atnāca uz ugunīgo planētu Zeme, sauksim viņu mentālā. Uz viņas izgāja pirmās 

pieredzes. Tas bija daudz smalkākā telpā, uz daudz smalkākiem globusiem un noslēdzās šī pieredze ar 

Saules Cilvēces izveidošanu. Man pastāstīja Zemes vēstures fragmentu, kad eksistēja tikai četri globusi. 

Pirmais globuss - Saules Brālības ugunīgais globuss, kur radās pirmā Saules Cilvēces līdzsabiedrība. 

Tad mēs nolaidāmies uz globusa 2, astrāli-mentālais, dzīves procesā planēta atvēsa/atdzisa un nolaidās 

līdz blīvajam astrālam un cilvēce šeit saformēja fizisko rasi, kas uzplauka uz zemākā tumšā globusa. Mēs 

tagad atrodamies uz zemākā globusa, apgūstot duālo pasauli. Ceturtais globuss - nākošā Jaunā Zeme. 

Tā nebarojas no augšējās ugunīgās planētas, bet saglabāja gan gaismu, gan tumsu, visu cilvēces 

pieredzi caur gaismas un tumsas pasaulēm kopībā. 

Mūsu Ugungā Zeme pieņem uguns starus no Saules - visu dažādu kosmisko un ģeofizisko ietekmju un 

apstarojumu daudzveidību. Tālāk notiek sadalīšana: viņa nodod transmutētās enerģijas gaišajai planētai, 

kas no manis pa kreisi un tālāk uz tumšo planētu, un iznākot no tumšās, enerģija jau pārveidota, aiziet uz 

labo, gaišo planētu. Šeit ķēde pārtrūkst. Labā planēta saistīta ar Sauli tikai ar trīs iepriekšējo planētu 

starpniecību - gaismas un tumsas savienojumu. Un labā (pēdējā) planēta tieši arī ir Gaismas un Tumsas 

Apvienotā Cilvēce. Barošana notiek caur šiem trim pārvadiem. Tā īsa cilvēciskās rases attīstības vēsture, 

kas atnāca no Saules, nolaidās uz astrālo planētu, izgāja caur tumšo fizisko pasauli un iziet uz Jaunās 

Zemes astrālo planētu citā kvalitātē, citu apziņu un citām prioritātēm. 

Mums parādīja kā notiek gaismas un tumsas savienošana uz Zemes. Tā, protams, tikai shēma un ceturtā 

planēta priekš tiem, kuri savienoja gaismu un tumsu. Uz shēmas ir vieta priekš tumšiem, ir vieta priekš 

gaišiem, ir vieta priekš ugunīgām vibrācijām. Ugunīgās vibrācijas transmutē enerģijas un savieno gaismu 

un tumsu un rada jaunu cilvēci, apvienojot gaismu un tumsu. Paši cilvēki uz ceturtās planētas divas 

reizes augstāki par mums. Priekš manis augums (manā iekšējā priekšstatā) - tas apziņas augstuma 

simbols. 

Ceturtā planēta - tā nākotne, šeit atnāk cilvēki, kuri šīs apziņas jau apvienoja. Šeit, arī dotajā momentā, 

eksistē cilvēki, bet nākotnē šeit būs arvien vairāk cilvēku, kuri gaismu ar tumsu apvienoja. 

Tas - mūsu eksperimenta rezultāts, dēļ kā viss bija izdarīts, priekš kā mēs visu to izgājām. Tie - cilvēki, 

kuri pilnībā savienoja visas enerģijas savā daudzdimensijā - augstāko mentālu ar zemāko mentālu. (Par 

šo ceļu mēs parunāsim nākošajos rakstos). 

Tādu cilvēku pagaidām nedaudz, taču tā - nākošā cilvēce. Zemes uzdevums - ne vienkārši apgaismība 

un izeja caur augstāko mentālu uz dvēseles atbrīvošanu, bet arī gaismas un tumsas savienošanas ceļš. 

Un šeit nāksies vēl ilgi strādāt, lai šos spēkus sakoncentrētu, savāktu tos kopā, nesadalītus, lai tie 

cilvēkam kalpotu harmoniski, lai tie nenovestu līdz iekšējai cīņai un dalīšanai "labi" un "slikti", bet lai 

cilvēks būtu viengabalains, savienojis sevī gaišās un tumšās pasaules. 

Protams, tumšās pasaules tiks transformētas priekš tā, lai saskanētu/saderētu ar gaismu, kas tādā veidā, 

kādā tās tagad eksistē, neiespējami. Pagaidām to klātbūtne cilvēkā grauj viņa psihi, viņa fiziskos un 

smalkos ķermeņus. Dabīgi, gaismas ietekmē, tumsas daļa transformēsies, ja cilvēks uz to iet, piekrīt un 
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strādā ar to. Un tad viņš iziet uz šo trešo pozīciju, kur viņš ne gaišais, ne tumšais, viņš neitrāls. Un tas 

ceļš priekš Visa Kas Ir. 

Un, protams, šeit, tādā pozīcijā, tādā vibrāciju plānā, nav iespējamas ne dēmoniskās, netīrās vibrācijas, 

ne daiļrunīgās, gaišās, saulainās, gribu izkārtojošās/разлагающие vibrācijas. 

Šeit dūrē savākta jauda, varenība, griba, spēks, gaisma, mīlestība, svētlaime. Šeit jaunā cilvēce pilnīgi 

jaunā interpretācijā. Tā arī ne gaišo interpertācija, ne tumšo interpretācija. Tā cilvēce, kas izkalta gaišo un 

tumšo cīņā un savienota kopā, kā cirvis un cirvjakāts, kā tas, kas rada un kalpo un tas, kas sagrauj. 

Tas Brahma, Šiva un Višnu vienotībā. 

Tā gaisma, mīlestība un varenība vienotībā. 

Tas saprāts, griba un mīlestība savākts Vienā Cilvēkā. 

Kādu lomu šeit spēlē tumšais spēks? Mēs pierasti, vienmēr šīs trīs ipostases (saprāts, griba un mīlestība) 

atdodam gaišiem spēkiem. Ja tas būtu tā, tad gaišie spēki nesāktu nolaisties tumšajā planetārajā telpā un 

ņemt mācībstundas pie tumšiem spēkiem, transformēt savus "Es", uzģērbt jaunus blīvos apvalkus uz 

saviem gaismas smalkajiem ķermeņiem. Mēs zinām no kurienes mēs atnācām. Ko mēs šeit darām, un 

zinām, ka tas bija nepieciešams. 

Bija vajadzīga cīņa tādēļ, ka cīņā izkaldinājās viņu apvienošanās. Cīņa bezgalīga, ja aizstāv savas 

pozīcijas un neiet viens otram pretim, stāv pretestībā visu dzīvi. 

Tieši gaišo un tumšo transformācija trešajā spēkā, milzīgā trešajā spēkā, bija nepieciešama Radītājam. 

Rezultātā, Būtnes, kuras radīja eņģeļus, sāka radīt pasaules, daudz jaudīgākas pēc enerģētikas, daudz 

blīvākas un sāka radīt materiālo Visumu. 

Materiālo visumu radītājiem bija nepieciešams iegūt pieredzi materiālajos visumos, pieredzi matērijā, lai 

saprastu no iekšienes visas sastāvdaļas, visus attīstības vektorus - lejup, augšup, pa labi, pa kreisi, 

iekšā/iekšķīgi. Un tikai ņemot vērā visus šos spēku virzienus, radītājs var radīt pilnvērtīgu 

radību/radījumu. 

Jūs pārliecinājāties par to, ka dzīšanās pēc jūsu pasaules mehāniskām iekārtām neaizveda jūs pie 

uzplaukuma, laimes un veselības, pie dabīgas dzīves, vienotībā ar stihijām, ar dzīvnieku, augu un garu 

pasaulēm. Bet daudz kvalitatīvāka pasaule, veselīga pasaule, plaukstoša pasaule - kad cilvēks dzird savu 

"Es" iekšēji un ārēji. Mehāniskais visums, materiālais visums, uzbūvēts no cilvēka prāta, pagaidām vēl 

neatbilsts dievišķām vibrācijām. Tas ļoti zems, balstīts uz bailēm, uz vienam otra vadīšanu, uz tirāniju. 

Mūsu vēstījuma mērķis - parādīt nākotni, kurp tiecas cilvēce. Parādīt to faktoru, kas ir pats svarīgākais 

gara tapšanas ceļā, ceļā cilvēka iziešanai no karmiskām attiecībām un no materiālām telpām. 

Eksistē Satvi/Саттвы karmiskie apļi 

Izziņa: 

Satva/саттва -- nolīdzsvarojošs, harmonizējošs un apgarojošs spēks; 

Radžas/раджас - kaislība, uzbudinājums, darbības un stimulējošs spēks, graujošs iepriekšējo līdzsvaru; 

Tamas/тамас - bezdarbības, bremzējošs un negatīvs spēks, kas velk lejup uz nepieklājību. Ja kaislību 

un nepieklājību guni/гуны pavada mūsu dzīvi tad satvu/саттву (labsirdības gunu) jāizstrādā un jāpievieno 

savai dzīvei. 

Un cilvēkam, kurš stājies uz šī ceļa, jāiziet šie apļi līdz to noslēgumam, līdz augšupcelšanai, līdz savas 

apziņas atvēršanai gaismā un savienošanai ar dvēseli un garu. Reiz nolaidies uz šiem apļiem var iziet uz 

neilgu laiku citās vietās, taču nOteikti tas jāpabeidz, kā tas, ka jūs saņemat izglītību. Un uz šo izglītību 

stāv rinda. Kad jūs paceļaties "augšup", jūs saprotiet tās vērtību un negribat ne par ko atdot savu vietu 

citiem cilvēkiem. Uz šī ceļa dvēsele kļūst ļoti pavirzījusies/продвинута. Viņa kļūst Dievs, dievišķība, 

Radītājs, saprotošs visas radīšanas detaļas, sākot no planētas blīvākā plāna - no minerālā. 

TAS DVĒSELES ATBRĪVOŠANAS JAUNAIS CEĻŠ. Vecās shēmas tagad atceltas, notiek jaunas 

kolektīvās pieredzes uzkrāšana caur Jaunas Zemes radīšanu, uz kuras būs tās pašas būtnes, cilvēki, 

dvēseles, kuri jau spēja savienot gaismu un tumsu, un sāka ieņemt vairāk vai mazāk neitrālu pozīciju. 

Mēs aiciām arī jūs un visus pārējos kļūt tādiem, savienojot sevī gaismu un tumsu kristāliskā tīrībā. 

Kas priekš jums kristāliskā tīrība, kad mēs runājam par gaismu un tumsu? Pretestību spēks, pārvērsts 

neitrālā potenciālā. Griba, virzīta ne uz kaut kādu nekrietnību vai graušanu radīšanu, bet griba miera 

radīšanai, kad viens spēks attīra, sagraujot to, kas nokalpojis, bet otrs tanī pat vietā noliek jaunas 

attiecības, jaunu ticību, jaunu civilizāciju, jaunas rases, jaunu cilvēku. 

Dievišķajā Radītājā šie spēki tik ļoti nolīdzsvaroti, cik tas nepieciešams. Tie viens otru papildina un 

darbojas vienotībā. 
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Šis ceļš iezīmēts cilvēkiem ar augstu apziņu, tas paceļ augstāk par Kristus Apziņu, augstāk par mentālo 

plānu. Kad jūs paceļaties augstāk par mentālo plānu jūs savienojiet gan gaišos, gan tumšos savā "Es" 

iekšienē un kļūstat VISS KAS IR savā mazā pasaulē, budhiālā/будхиальном plānā. Jūsu dvēsele sevī 

iever daudzu dvēseļu fragmentus, kuras saņem pieredzi visos zemākajos plānos - gan tumšās, gan 

gaišās telpās. Un dvēseles apvieno visas šīs pieredzes, organizējot Saprātu Vienotības Tīrībā. 

Vienotības Tīrība - tas Dievišķais plāns. Plāns, kā jūs sakiet, devītās dimensijas, kad tu atrodies Vienā 

Būtnē. Tavā "Es" koncentrēti visi Spēki, kas ir uz Zemes. Tu esi ne tikai planēta un visi cilvēki, bet Saules 

sistēmas, Saules Vienotības dalībnieks. Un šeit prioritātes pavisam citas. 

Ļoti grūti iedomāties un apzināties attīstības paņēmienus aiz zemes saprāta robežām. Šeit pilnīgi cita 

apziņa, izpratne un eksistēšanas veidi - izlijušā/izplūdušā ugunī. Skatos no šejienes uz zemes cilvēku. 

Viņa enerģiju virzieni horizontāli. Viņa dzīve rit/plūst no ārpuses attiecībās "es un sabiedrība". Zemes 

cilvēka blīvums, salīdzinājumā ar saules cilvēku, šķiet dzelžains. 

Saules ugunīgais cilvēks atodas sava "Es" iekšienē, kaut arī ir stari un plūsmas uz āru (cilpveida - turp un 

atpakaļ - cilpā/valdziņā). 

Nevar teikt, ka cīņa ar tumsu ir šo spēku prioritāte, jo šeit nav cīņas. Bet ir radošums, virzība uz Augstāko 

apziņu, uz Apgaismību, uz vēl lielāku apgaismošanos. 

Es neteiktu, ka šeit uzdevums ir izaudzēt iekšķīgi mīlestību, tādēļ, ka mīlestība šeit izlijusi iekšķīgi un 

ārēji. Viņa piepilda tavu "Es" un nekad neizzūd, kā gaiss uz Zemes. Mēs atrodamies mīlestības piepildītā 

telpā. Mūsu smalkie ķermeņi, iespējams, atceras par tādu augstu mīlestību un mēs uz Zemes pēc viņas 

skumstam un tiecmies tieši uz tādu totālu mīlestību, saucot to par dievišķu, tādēļ, ka mēs viņu zinām. 

Kādas tad prioritātes Saules Vienotībai? Prioritāte radošumā, radīšanā, Jaunradē, visu spēku 

saskaņotība tava "Es" iekšienē. Prioritāte tur, lai viss, esošais iekšienē - apziņa, telpa, līdzsabiedrība, 

planētas - viss būtu harmonijā. Kā cilvēkam uz Zemes ir daudz iekšējo aspektu, kuriem visiem jākalpo 

cilvēkam, bet ne jāposta viņš, tā arī šeit prioritārs moments ir visu frekvenču/частот saskaņotība, visu 

pozīciju, visu plānu,visu apziņu, visu saprātu, fizisko plānu, vienotībā, lai tā būtu sistēma. 

Tieši sistemātiskums ir Saules dievu prioritāte. 

Šeit jau nav atsevišķa "mazā es". Šeit nav pretimstāvošu "es un jūs". Ir daudzbūtņu MĒS, bet ne Es. 

Un individualitātes, tādas kā Natālija Koteļņikova, šeit jau vairs nav. Nejūtu, ka es šeit atsevišķa būtne, 

Sajūtu saplūsmi ar visām šīm būtnēm. Jā, mēs varam sarunāties, kā Natālija, Apolons, kā Natālija un 

Vladimirs vai vēl kāds. Šeit individuālitāte zūd un paliek tikai Dievišķa Persona, kurai pavisam cits Vārds. 

Šī Persona man dotajā momentā saistīta ar fizisko plānu tieši, tādēļ notiek mūsu tiešā saruna. Taču, kad 

izej uz šo līmeni un Natālija paliek tur, apakšā, es ne tā, ka zaudēju ar viņu sakaru, bet es pilnīgi cita 

būtne. 

Mēs tagad parunājām par Saules būtņu prioritātēm, bet tagad mēs parunāsim par uzdevumiem un tā 

radīšanu, kas notiek tagad Saules sistēmā, kas tiek radīts tagad, pie kā mēs nonācām galarezultātā. Bez 

tā, ka tiek radīta jauna cilvēce uz šīs ceturtās planētas, ir vēl daudz radīšanu, kas notiek dotajā momentā. 

Piemēram, jaunas rases radīšana, vairāk pamatotas, mobīlākas un spējīgas ātrāk savienoties ar saviem 

Augstākajiem "Es" un tanī pat laikā, eksistēt fiziskā plānā pilnā apziņas apjomā; rases, kura vēl vairāk 

būs saistīta ne tikai ar Augstāko, bet arī ar zemākiem "Es". Mēs cenšamies šo rasi tūliņ izveidot 

daudzdimensionālu pēc apziņas, lai būtu tādas spējas, kas spilgti izpaustos tūliņ. Cilvēks tad arī tūliņ 

kļūst daudz apzinātāks un garīgāks. Viņš ātrāk iziet visus karmiskos mezglus, visus savus radīšanas 

uzdevumus, visas apziņas un apmācās saprātā ātrāk. 

Un tātad, kas tur arī nebūtu uz Zemes, šeit saules telpā, sākas tās apgūšana ar cilvēcisko saprātu. Un tur 

jums palīdzēs jūsu tā sacamie "dievi" - Saules dievi, Augšupceltie Valdnieki, jūsu Ģimeņu daļas - Ēģiptes, 

Grieķijas, Hiperborejas dievi. Jūsu uzdevums - cik iespējas vairāk ar viņiem savienoties, sarunāties šajā 

telpā priekš tā, lai iejustos šeit. Sajustu, ka jūs vienlīdzīgi. Nebaidītos. Un sāktu radīšanu. 

Pēdējā planēta, ceturtā - ar ko tā atsķirsies no tām pasaulēm, kurās jūs tikko kā bijāt, kuras sekmīgi 

izgājāt un ar prieku atstājāt? Jūs saprotiet: tā pasaulskārtība, kas jums uz Zemes, neatbilst tam, kas 

vajadzīgs cilvēkam. 

Cilvēkam vispirms vajadzīga dvēseliska brīvība, nepiesaiste, dziļa atbildības un karmas likumu izpratne 

un spēcīgs atbalsts no augstākām garīgām sfērām. Par nožēlu, cilvēks uz Zemes nesaņem tādu atbalstu, 

vai to saņem tikai tad, kad viņš iziet uz augstu apziņas līmeni. Ja viņš savienojas ar saviem augstākajiem 

aspektiem, ar dvēseli, viņam uz Zemes kļūst vieglāk, un viņš atlaiž un piedod un kļūst nepiesaistīts ne pie 

kā - ne kādiem balstiem, noteikumiem. Viņš klausa "Es" sevī un jūt ko viņam vajag, bet ko nevajag Un 
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mēs jūs tagad aicinām sākt šo sajušanu. 

Piemēriet sev realitāti. Saprotiet, ka ļoti bieži jūs ejiet tādēļ, "ka tā iet visi", tādēļ, ka "to man teica", tādēļ, 

ka "tā vajag/положено", tadēļ, ka "es citu ceļu nezinu". Jūs kļūstat tik cieti šajā ceļā, ja neizpildīsiet šos 

noteikumus, ja jums tos nedod izpildīt, ja jums dēļ kaut kā liekas, ka jūs ierobežo, vai kaut ko neiedod 

pilnībā. Jūs sākat revolūcijas, sākat dumpošanos mājās, šķiraties no saviem mīļotiem, aizjat no savas 

valsts un ar prieku šķiraties no šīs pasaules. 

Kaut arī, ja jūs savai problēmai pieietu no citas puses, absolūt tādai pašai pasaulei, kādā jūs dzīvojiet, un 

saprastu, ka viss jūsu iekšienē, visas sacelšanās, nesaskaņas, protesti atrodas jūsos, tādēļ, ka jūs tā 

noskaņoti, jums tāds iekšējais reglaments, un citu neko jūs nesaprotiet un negribat saprast, tad jums, 

protams, kļūst vieglāk. Jūs atvirzaties no visiem iekšējiem un ārējiem noteikumiem un ļaujiet šai pasaulei 

dzīvot tā, kā tā vēlas dzīvot un dzīvojiet ar savu iekšējo nolikumu. Un tad jums iekšienē attīstās gaisma, 

mīlestība, maigums. Jums dzīvot kļūst daudz vieglāk. Jūs pārstājat apvainoties, būt stūrgalvīgs savā 

taisnīgumā un atlaižat pasauli brīvībā un savu "Es" brīvībā. 

Lūk, priekš tādiem cilvēkiem mēs arī ceļam, pagaidām projektā, jauno pasaulskārtību, jauno sociālo 

sabiedrību, jaunas formas, jaunu morāli un jaunu reliģiju. Jaunu zinātni - dvēseles un ķermeņa 

savienošanas zinātni. Mīlestības zinātni - uz bērniem, vispirms. Zinātni vienam otra cienīšanai, 

nevadīšanai vienam otra, t.i., bezmanipulatīvu zinātni, zinātni par sabiedrību. 

Bezmanipulatīvā sabiedrība, kas cilvēku nepiespiež, dod viņam iespējas izvēlēties to, ko viņš grib - dot 

priekšroku vienam vai otram dzīves stilam, to vai citu civilizāciju, to vai citu pasaulskārtību. 

Jūs saprotiet, ka tādu planētu, kā cetrutā planēta uz Zemes, pasaulē vairākas, un katrai planētai sava 

pasaulskārtība, savs Nolikums/Устав, savi Likumi. Kad jūs atnāksiet uz Jauno Zemi, jums iesākumā būs 

brīnums, kā tā, ka katrs dzīvo tā, kā viņš grib. Un iesākumā jums nāksies daudz ko pieņemt tādu, ar ko 

jūs nebūsiet vienis prātis, iespējams, tādēļ, ka cilvēki tur būs dažādi. Kādi dzīvos komūnās, kādi dzīvos 

vienatnē, kādi radīs ģimeni no 2-3 cilvēkiem un jūs pakāpeniski izvēlēsieties to, kas jums būs vajadzīgs. Ir 

pat laulības starp cilvēkiem uz dažādām planētām. Viņi vienkārši saredzas katru dienu mentālā plānā, 

caur saviem Augstākiem "Es" un atbalsta un mīl viens otru tādā veidā. 

Aiziet pagātnē materialitāte un jaunajām dvēselēm nebūs vajadzības pēc tik daudzām lietām, 

automašīnām un transporta. Un tādēļ aiziet vecais ģimenes Nolikums, kur pamatā bija īpašums, zeme, 

valdījums, nauda un bērni. Jaunajā pasaulē jūs varat neradīt bērnus, vai arī radīt un atdot viņus 

audzināšanā speciālās skolās, vai audzināt viņus paši, t.i. daudz brīvāka izvēle apmācībai un 

audzināšanai. Bērni nevienam nepieder - ne tēvam, ne mātei, viņus neiespējami sadalīt, neiespējami ar 

viņiem manipulēt. Viņu materiālā nodrošinātība iet no centrālā enerģētiskā avota, tā, kā arī vecākiem. Tas 

ir, novērsti visi visgrūtākie jūsu dzīves momenti, kas šeit priekš jums ir šķēršļi, rada ciešanas, 

neapmierinātību, vai nelaimi, protestu. 

Taču no otras puses , cilvēkam izvirzītas citas prasības. No viņa aiziet materialitāte, bet atnāk garīgums. 

Pasaule stingri seko ētisko normu ievērošanas daļai "nenodari ļaunu". Un var pat uz laiku attālināt no 

planētas, ja cilvēks pasaulei neatnes nekādu labumu, ne obligāti smagā darbā, - ar savu garīgo ceļu, 

skaistuma ienešanu pasaulē, garīguma, zinātnes, mākslas, kaut arī savā līmenī. 

Netiek izvirzīti kaut kādi stingri kritēriji dvēseles attīstības līmenim, uz to, lai viņš būtu augsts meistars 

mākslas un zinātnes nozarē. Bet piedāvāts attīstīties savā līmenī. Un, lūk, šādai garīgai un dvēseliskai 

izaugsmei arī izvirzītas prasības, kā pie jums, izvirzas prasības skolniekiem. Eksistē kāda cilvēku 

testēšana - kā viņš izauga, kas ar viņu notiek. Šīs testēšanas nepieciešamas ne priekš kāda cita, bet 

vairāk priekš viņa paša. Un, ja viņš "krīt", tad tiek pieņemti valstiski mēri viņa apmācīšanai un izglītošanai, 

kā pie jums, pieņem mērus nosodīšanai. 

Saules Cilvēcei prioritāte ir garīgā izaugsme, enerģiju pieaugums, kosmisko zināšanu, līdzsabiedrības, 

radīšanas, jaunrades attīstība, tā kā pie jums ir prioritātes - nauda, vara, citu vadīšana un mīlestība. 

Mīlestība paliek svarīga arī nākošajā līmenī, attīstās vēl vairāk un kļūst vienīgā skaistuma un laimes 

mēraukla. T.i., aiziet finansu mēraukla, neatkarība parādās tūliņ no dzimšanas. Ne par neatkarību, ne par 

taisnīgumu, ne par laimi neviens necīnās. 

Vai paliek kaut kādi finansu mēri priekš savstrapējiem norēķiniem starp cilvēkiem? Šis mērs - 

enerģētisks, bet ne zeltā, ne papīrā. Ja cilvēks pietiekami strādā priekš līdzsabiedrības, tad viņš no 

līdzsabiedrības var saņemt visu, ko vēlas. Ja cilvēks nepietiekami strādā priekš līdzsabiedrības, neienes 

pietiekamu daudzumu, tiek pieņemti mēri, lai viņš sev atrastu darbību pēc patikšanas. 

Tādēļ jums tagad uz jūsu planētas ļoti svarīga garīgā izaugsme. Pirmkārt, lai jūs pēc apziņas paceltos 
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līdz šai planētai, otrkārt, lai iemācītos strādāt līdzsabiedrībai, treškārt - lai apzinātos savu vērtību, 

iztaisnotos pilnā savas dvēseles augstumā un sajustu savu varenību. 

Tieši cilvēki, kuri iegāja savā varenībā, pāriet uz nākošo planētu. Viņi kļūst dabīgi iedzīvotāji pēc savas 

apziņas līmeņa un labuma sabiedrībai. Mācieties kalpot, mācieties dot un mācieties mīlēt un piedot. Un 

mēs jūs gaidām uz šīs planētas pilnīgā skaistumā, pilnīgā pārpilnībā, laimē, gaismā, mīlestībā un 

atzīšanā. 

Uz jaunu tikšanos! 

 

12. VLADIMIRS KUKLINS. ENERĢIJU ATŠĶIRŠANA, JEB PAR AVOTU 

ATPAZĪŠANU.:  

 
Vladimirs Kuklins, Krievija 

ENERĢIJU ATŠĶIRŠANA, 

JEB 

PAR AVOTU ATPAZĪŠANU 

Analītisks garīgās informācijas apskats 

Sveicu jūs jaunajā, 2015. gadā. 

Informācijas avotu patiesuma atpazīšanas tēma laiku pa laikam tiek ierosināta garīgajā literatūrā. Tā bija 
aktuāla ilgi līdz šodienai, un tāda paliks vēl ilgu laiku, par cik vienmēr ir tie, kuri tikko sāk savu garīgo ceļu, 
un tie, kuri ir pavirzījušies diezgan tālu. Pirmajiem šis raksts būs noderīgs kā sākuma instrukcija, otrajiem 
– kā iespēja salīdzināt ar savu noformējušos pārliecību, varbūt pasmelt kaut ko jaunu, bet, iespējams, arī 
kritiski novērtēt savu attieksmi pret aplūkojamo tēmu. 

Dažādas garīgas skolas izmanto dažādus informācijas patiesuma kritērijus, bet mēs pamēģināsim šo 
procesu aplūkot no ezotēriskām pozīcijām. 

Sākumā novērtēsim tēmas uzstādījuma pamatotību. Vai mēs varam apspriest atpazīšanas jautājumus, jo 
termins “atpazīšana” taču paredz kaut kā attiecināšanu uz vienu no kategorijām, kuras izveidotas, 
pielietojot “sadalīšanu” kādam objektu, priekšmetu, parādību kopumam? Zinot, ka “sadalīšana” ir veco 
dualitātes enerģiju raksturojums, vai mēs esam pārliecināti, ka nenolaižamies līdz šo enerģiju līmenim, 
aplūkojot šo tēmu? Šīs šaubas būtu pamatotas, ja mēs atpazīšanu lietotu “sprieduma” izteikšanai ar 
sekojošu duālas attieksmes pret atpazīšanas priekšmetu formēšanu. Bet mēs atpazīšanu izmantojam, lai 
neiesaistītos tajās enerģijās, kuras šajā etapā nav mums noderīgas. Galu galā runa ir par atšķirību starp 
“nosodījumu” un “apspriešanu” nianšu apgūšanu, kuras rezultātā mēs nonākam pie nepieciešamības 
atteikties no sprieduma par labu atšķiršanai. 

Sākotnēji raksts bija iecerēts kā noteikumu kopums, kurš ļauj atšķirt čenelingu informāciju, nākošu no 
Gara, no citiem čenelingu informācijas avotiem. Taču raksta tēmu var aplūkot nedaudz plašāk nekā 
vienkārši avotu ticamības atšķiršanu. Mēs zinām, ka viss ir enerģija, tajā skaitā: visi iemiesotie cilvēki, 
neiemiesotās būtības, smalkās enerģijas, kā arī dažāda veida informācija, nākoša no daudziem avotiem. 
Katram avotam piemīt tikai viņam raksturīga enerģētika, tāpēc jebkurš vēstījums satur to nosūtījušā 
enerģētisko nospiedumu. Enerģijai piemīt dzīves būtnes īpašības, un katru reizi, stājoties mijiedarbībā ar 
informācijas avotiem tieši vai netieši – lasot grāmatas, skatoties filmas, telepārraides, apmeklējot tīmekļa 
vietnes, piedaloties semināros, vebināros utt., mēs stājamies enerģētiskā mijiedarbībā. Tādas 
mijiedarbības rezultāts būs vai nu saskaņa, saskanīgs skanējums (konsonanse), vai arī nelabskanība, 
nesaskanīgs skanējums (disonanse) Cilvēka līmenī konsonanse un disonanse tiek uztvertas emociju – 
pozitīvu vai negatīvu – formā. 

Taču būtu kļūdaini domāt, ka rezultāti jūsu mijiedarbībai ar enerģijām, nākošām pārsvarā no gaišajiem 
spēkiem, izraisīs pozitīvas emocijas, bet ar enerģijām, kuru avots pārsvarā ir tumšie spēki – negatīvas 
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emocijas. Patiesībā visu nosaka tikai tas, ar kādu frekvenci vibrējam mēs paši – konsonanse vai 
disonanse liecina tikai par to, cik lielā mērā avota vibrācijas sakrīt ar mūsu pašu vibrācijām. Bet mūsu 
vibrācijas veido ne tikai tiekšanās uz Gaismu, tās satur nospiedumu no tā, cik daudz mūsos vēl ir palicis 
neatstrādātu karmisko mezglu, duālu piesaistījumu, daudzveidīgu Ego pieķeršanos, kas notur mūsu 
kustību uz Gaismu. Un tas viss bieži ir kļūdu cēlonis, atpazīstot informāciju. Atskatoties atpakaļ, katrs no 
mums var ieraudzīt, cik bieži mēs esam patiesi maldījušies, par patiesības meklējumiem uztverot 
domubiedru, kuri piekrīt mūsu pasaules uzskatam, meklējumus. 

Cita lieta, ja atpazīstot tiek izmantota Sakrālā Sirds. Katram mums Sakrālajā Sirdī ir klātesoša Dievišķība, 
un, ja atpazīšana tiek izpildīta, balstoties uz viņu, tad tā ir garantija, ka, novērtējot enerģētiskās 
informācijas avotu, tiek ņemts vērā, cik patiešām noderīgs viņš jums būs. Par to, kā atrast ceļu uz savu 
Sakrālo sirds telpu, ir aprakstīts [4]. 

Jebkurā gadījumā, uztverot informāciju no kaut kāda avota, vajag pieklausīties pie tām emocijām, 
kuras jums rodas. Ja šīs emocijas ir negatīvas, tad ir vērts aizdomāties, kas tās izraisa. Šeit 
iespējami divi varianti. Pirmais variants – avots patiešām nav tā vērts, lai viņu lasītu, jo ved prom 
no patiesības. Šajā gadījumā, izmantojot zemāk sniegtos loģiskos kritērijus, mēs noteikti 
atradīsim tam apstiprinājumu. Otrais variants – avots ir cienījams, taču mēs pagaidām neesam 
gatavi tam, lai pieņemtu tās patiesības, kuras tas ietver (piemēram, Jēzus Kristus saviem 
apustuļiem teica: “Vēl daudz kas Man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest.” [Jāņa 
16:12]) Tad ir jēga, neizsakot spriedumu, atlikt kontaktu ar šo informāciju, un atgriezties pie tās 
vēlāk. 

Bībele viltus praviešu atšķiršanai iesaka: 

“No viņu augļiem jums tos būs pazīt... Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar 
nest labus augļus. ” [Mateja 7:16-17] 

Ar “augļiem” šeit var saprast enerģijas, kuras ir cilvēka vai informācijas avota iekšējās būtības 
raksturojumi. Kādas emocijas mūsos rodas, piemēram, lasot čenelingu vēstījumus? Vēstījums iedvesmo, 
spārno mūs, dod mums spēku; mēs jūtam uz mums plūstošo Mīlestību, jeb arī mēs lasot jūtam bailes, 
nepilnvērtības sajūtu no apsūdzībām nepilnībā, izjūtam vainas sajūtu kā sekas aicinājumiem uz nožēlu 
vai dusmas no savu trūkumu, nolaidības, nepabeigto lietu sajūtas? Pietiekoši attīstītam un jutīgam 
cilvēkam sajūtas, kuras rodas no kontakta ar informāciju, un emocijas spēj pateikt ļoti daudz: 

“Smalkās enerģijas var tikai just, sajust, izjūtot viņu pozitīva vai negatīvās iedarbības uz uztvērēja 
apziņu un visu organismu kopumā kvalitāti. Jo enerģētiskajai informācijai vienmēr ir savi 
parametri jeb gradācijas. Tās ir: krāsa, smarža, garša, vibrācijas sajūtās un sajušanā, skaņa... 
Cilvēks it kā uztver enerģētisko informāciju ar visu savu būtību un sarežģīto organismu, laižot 
viņas plūsmu caur savu “Es”. Tur piedalās viss viņa ķermenis (blīvais jeb fiziskais, un smalkie). 
Cilvēks – tas ir ļoti spēcīgs uztvērējs, līdzīgs kondensatoram (uzkrājējs), transformatoram 
(pavājinošam vai pastiprinošam); visu Dzīvības telpu jebkuru enerģiju transmutētājs, 
magnetizētājs. 

Jebkura enerģija savā darbībā ir apzinīga un nes sevī informāciju, viņa ir arī visur iekļūstoša, 
patstāvīga un visuresoša! Ar viņu var pat sazināties... 

Vadošo lomu šeit ieņem sajūtu intuitīvā zināšana jeb pareizāk – jūtu zināšana, tā ir īpaši izteikta 
pie mediatora smalka organisma, labi attīstītas Sirds un paplašinātas apziņas... 

Tumsas spēki jums arī vēstīs par savu Mīlestību, daudzvārdība un apliecinājumi – tas ir viņu 
“zirdziņš”. Taču pieņemošais neko augstāk par izklāstīto nesajutīs, jeb arī viņš sajutīs iekšēju 
aukstumu, pat negatīvu nepieņemšanas, atgrūšanas sajūtu, reizēm – līdz nelabumam, ja šeit 
izpaužas skaidri meli un liekulība... Reizēm, izlasot tekstu vien, jutīgs un attīstīts cilvēks jūt 
slazdus, viltu un negatīvas jūtas (emocijas), ko izraisa intuīcija. Tas ir pats pirmais un ļoti 
svarīgais!” [7] 

Tātad pats drošākais un nekļūdīgākais atpazīšanas paņēmiens – izmantot Sirds viedumu, jo “Ar sirds 
acīm redzam esamību” (Origens, II-III gs.). Sirds noteikti jutīs Mīlestības enerģijas vēstījumā no 
Gaismas Spēkiem, tam nav nepieciešami daudzvārdīgi apliecinājumi mīlestībā un uzticībā. Taču diemžēl 
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ne visiem tāda jutība ir pietiekoši attīstīta, un to vajag mācīties. Turklāt nepieredzējis cilvēks var pieņemt 
sava Ego reakciju par Sirds balsi, kā visbiežāk arī mēdz būt. Ego īpatnība – sava atsevišķuma, tajā skaitā 
arī no Dievišķās Vienotības, apzināšanās. Tāpēc, ja cilvēks izvēlas to, kas viņam “patīk”, neapzinoties, ka 
tā ir Ego balss, tad visbiežāk viņš izvēlas ne tuvu labāko variantu. 

Viena no apziņas attīstības īpatnībām Dualitātes Eksperimenta laikmetā – loģiskā Saprāta attīstība. Tur 
cilvēki ir guvuši diezgan lielas sekmes. Tāpēc kā Sakrālās Sirds klausīšanās alternatīvu var lietot 
atpazīšanu (nosauksim to par loģisko atpazīšanu), izmantojot dažus kritērijus. Daļu no šiem kritērijiem ir 
sniedzis Krajons [5]. 

Uz ko balstās loģiskās atpazīšanas lietošana? Apvienojot divus faktorus: attīstītu apziņu un atbilstošas 
zināšanas. Zināšanas tīrā veidā ir nedzīvas, tikai apziņa spēj visu zināšanu elementu kopumu sasaistīt 
vienotā nepretrunīgā ainā, kur katrs atsevišķais gabaliņš ir saistīts ar visiem pārējiem, papildinot un 
paskaidrojot cits citu. Dažādos apziņas līmeņos, atgrūžoties no vienām un tām pašām zināšanām, var 
radīt dažādas realitātes izskaidrojuma koncepcijas, taču, jo attīstītāka ir apziņa, jo mazāk baltu plankumu 
paliek vienotajā ainā un jo blīvāka, monolītāka un viengabalaināka kļūst šī aina. Taču, lai radītu šo 
vispārējo ainu, ir daudz jāzina. Bet, lai zinātu, sākumā jāpārliecinās par zināšanu atsevišķu elementu 
patiesumu. Iznāk noslēgts aplis. Autors savā laikā rīkojās sekojoši. Pirmais ezotēriskais avots, kurš 
nonāca viņa redzeslokā un kuru uzreiz pieņēma dvēsele, izrādījās Krajona “Līdzības”. Izlasīju visas 
Krajona grāmatas (caur Lī Kerolu), kuras bija tajā laikā. Tajās atradu norādi uz Stīva Rotera darbiem. 
Izlasīju viņa grāmatas, tajās atradu norādes uz nākamajiem avotiem utt. Vēlāk, kad vispārējā aina jau 
vairāk vai mazāk bija noformējusies un bija parādījusies prasme atšķirt avotus, sāku pats patstāvīgi 
meklēt Internetā. Pēdējā laikā sakarā ar ātri mainošamies notikumiem uz Zemes, vibrāciju frekvences 
ātrām izmaiņām utt. dodu priekšroku iegūt informāciju pārsvarā no čenelingiem – tie sniedz operatīvākus 
datus, nepieciešamus pašreizējā momentā. 

Vispārējai ainai ir jāsniedz atbildes uz visiem globālajiem jautājumiem – kas ir Dievs? Kas tie tādi esam 
mēs, cilvēki? Kas ir tumšie un gaišie spēki, kāda ir viņu loma? Kāds ir Radījuma mērķis un būtība, kāda ir 
mūsu vieta viņā? Kas ir radīšanas cikls? Kāda ir Spēles ar nosaukumu Zeme īpatnība? Kas ir 
augšupejošais un lejupejošais evolūcijas atzarojums? Kas jādara, lai pārliecināti virzītos pa 
Augšupcelšanās ceļu? Jautājumu uzskaitījumu, protams, var turpināt... 

Cilvēces apziņa aug pakāpeniski, samērā ar jauno zināšanu, kuras mēs uzskatām par ticamām, 
sasaistīšanu ar mūsu izveidojušos individuālo pasaules sapratni. Tāda veida informācija mums katram arī 
ienāk pakāpeniski, samērā ar to, kā mēs kļūstam gatavi būvēt dziļāku sapratni. Tāpēc vispārējo ainu 
nākas likt pa kripatiņām, no dažādiem avotiem. Mācību grāmatu pagaidām nav, kaut gan pēdējos gados 
ir parādījušās grāmatas, kuras aplūko plašu loku tēmu par pasaules-ēku to evolucionārā vienotībā. Ir 
jāatzīmē, ka pilnu ainu mums nekad nav lemts radīt, Pasaules un Radītāja izzināšana turpināsies 
pastāvīgi, kamēr mēs pilnībā nesaplūdīsim ar Vienoto. 

Pasaules ezotēriska sapratne paredz visas Pasaules-ēkas izskaidrojumu, vēršoties sava “Es” iekšienē, 
savā Sakrālajā Sirdī (Uz Delfu tempļa Senajā Grieķijā bija rakstīts: “Cilvēk, visu, ko vajag – meklē sava 
“Es” iekšienē”). Daudzi, pat ne ezotēriķi, piekrīt, ka Dievs ir mūsu iekšienē. Taču pat ne visi ezotēriķi var 
pilnībā pieņemt, ka Dievs – tie esam mēs, un cita Dieva nav. Šajā rakstā sniegtie atšķiršanas un 
atpazīšanas kritēriji pēc būtības ir sekas paplašinātai sapratnei par to, ka Dievs – tie esam visi mēs. 

Kas ir šo loģiskās atpazīšanas kritēriju pamats? Par cik atpazīšanā mūs interesē, kuram avotam – 
Gaismai vai Tumsai – ar lielāku varbūtību pieskaitīt jaunu enerģētisku informāciju, tad pirmkārt mums ir 
jāsaprot atšķirības starp Gaismu un Tumsu. Un tādēļ ir nepieciešams zināt, kas ir Gaisma un Tumsa, kādi 
ir to mērķi, eksistēšanas principi un darbības paņēmieni. Detalizētāk uzskaitītie jautājumu tiks atklāti 
vienā no nākošiem rakstiem, bet pašlaik atzīmēsim tikai pašu galveno, nepieciešamo atšķiršanas loģisko 
kritēriju jēgas saprašanai. 

Tumsu var definēt kā pasaules-ēkas zemu vibrāciju apgabalus ar izkropļotu ieciklotu enerģijas cirkulāciju. 
Kā mūsu fiziskās realitātes melnajos priekšmetos enerģiju absorbcija redzamajā diapazonā ievērojami 
dominē pār to izstarojumu, tā arī Tumsa ir iemācījusies eksistēt uz enerģiju, iegūtu uz zemāk atrodošos 
vibrāciju dimensiju, rēķina, neatdodot enerģijas dimensijām, kuras atrodas augstāk, tas ir, nepiedaloties 
Radītāja enerģiju vienotajā cirkulācijā. Lai eksistētu, viņa tā pārvalda zem viņas nokļuvušās būtības, lai 
tās ģenerētu viņai vajadzīgās neuzticēšanās, aizdomīguma, naida, agresijas, niknuma un tml. enerģijas. 
Viņas aktīvs “partneris” un balsts tur ir Zemākais cilvēka Ego, kura eksistēšanas pamatprincips tāpat kā 
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tumsai ir Sadalītība [3]. Tumsa lieliski ir izpētījusi visas Zemākā Ego vājās puses un prasmīgi tās izmanto, 
piebarojot Ego un pastiprinot Sadalītību. Viņas darbību mērķis – saglabāt un nostiprināt eksistējošo 
stāvokli. Bez Zemākā Ego piebarošanas viņas ierocis tā sasniegšanai ir arī meli, analfabētisma 
saglabāšana cilvēkos par Radītāju, Radījumu un Mīlestību. 

Gaisma, pretēji, ir ieinteresēta jebkuras dvēseles atbrīvošanā no kaut kādām ietekmēm un veicina 
atbrīvoto dvēseļu kā apzinātas Visa Esošā Vienotības individuālu Radītāju patstāvīgu attīstību. Turklāt 
Gaismas Spēki darbojas ar Mīlestību un Zināšanām. Un, ja Mīlestības enerģijas bieži izrādās 
bezspēcīgas agresijas un tirānijas pasaulēs, par cik aprepējušās dvēseles nespēj tās uztvert, tad 
Zināšanas, kuras veicina lēnu, bet pareizu individuālo apziņu attīstību un paplašināšanos, ar laiku padara 
tās spējīgas sajust Mīlestību. 

Šo galveno Gaismas un Tumsas atšķirību sapratne ļauj definēt dažus enerģētiskās informācijas avotu 
loģiskās atpazīšanas kritērijus, kurus mēs tad arī sniedzam zemāk. Katrs, virzoties pa apziņas 
paplašināšanas ceļu, var tos papildināt, balstoties uz savu pieredzi un zināšanām. 

1. Garīgs avots nekad nepaziņos, ka viņš ir vienīgais, sevišķais garīgais avots. 

Vēl vairāk, Gaismas Spēki vienmēr saka, ka pilnas ainas iegūšanai nepieciešams salīdzināt datus, 
iegūtus no dažādiem avotiem. Garam ir daudz Kanālu, un viņi visi dod saskanīgu informāciju, kura veido 
vienotu ainu, – tas īpaši attiecas uz pašreizējo laiku. Informācija, ejot caur Cilvēku-Kanālu “iekrāsojas” ar 
viņa individualitāti – informācijas pieņemšanā var runāt par “raidītāja” un “uztvērēja” kopīgu jaunradi. 
Tāpēc informācija, ejot caur cilvēka apziņas prizmu, var nedaudz kropļoties atkarībā no tā, cik precīzi 
čenelers pārtulko viņam translētās domas vārdos un cik elastīga ir viņa apziņa pilnas ainas pārvadīšanai: 

“Neviens nav tik liels, lai ietilpinātu to visu. Caur čenelingu atnāk tās ziņas, kuras ir saņēmējam 
visderīgākās no pārraidošā redzes viedokļa, un tās mēdz būt izteiktas valodā, kāda pierasta 
čeneleram un saprotama auditorijai.” [9] 

No šejienes seko, ka tēmas labākai izpratnei ir derīgi iepazīties, kā tā atklājas dažādos čenelinga 
materiālos. 

Apgalvojums par ekskluzīvām tiesībām uz patiesību vai norādījums, ko ir vērts lasīt un ko nē, liecina par 
mēģinājumiem ierobežot pieeju informācijai, kas ir raksturīgi Tumsas spēkiem. Cilvēkus, kuri ierobežoti 
informācijas avotos, ir vieglāk turēt neziņā un melos. 

2. Dati no garīga avota nav pretrunā informācijai, kuru piedāvā citi garīgi avoti. 

Ir jāatzīmē, ka šīs nepretrunīgums nenozīmē absolūtu sakrišanu. Nepretrunīgums ir galvenajā, 
otršķirīgais var atšķirties. Pat tādu atšķirību cēloņiem [9] ir teikts tā: 

“...tā forma, kurā mēs (neiemiesotās būtības – V.K. piez.) izpaužamies, daudzējādā ziņā ir atkarīga 
no Kanāla zemapziņas satura. Vairums kolektīvo būtņu liberāli pieiet Kanāla zemapziņas satura 
izmantošanai, jo tas atvieglo darbu un daudz ko māca Kanālam. Vēl vairāk, arī klausošies ietekmē 
materiālu – mēs izmantojam arī to, ko atnes viņi. Galu galā mums kaut kas ir jāizmanto, mēs 
nekontaktējamies angliski vai jebkurā citā cilvēku valodā tajā līmenī, kur mēs atrodamies. Turklāt 
runāt tā, lai citi mūs varētu saprast, – tas ir pieklājības likums, kuru jūs arī neapšaubāmi 
ievērojat.” 

Lai pārliecinātos par pētāmā kanāla nepretrunīgumu, ir jābūt jau kaut kādai izkārtotai ainai, koncepcijai. 
Tas ir līdzīgi mozaīkas likšanai, kad iepriekš ir zināms, ka ne visi gabaliņi pieder šai mozaīkai. Katrs jauns 
gabaliņš ir jāpārbauda, vai tas iederas jau izveidotajā ainā pēc formas, izmēra, vietas, materiāla, faktūras, 
krāsas... Un, jo pilnīgāka vispārējā aina jums ir salikta, jo vieglāk ir atpazīt – vai gabaliņš iederas, vai tas 
ir jāatmet. Šis kritērijs ir cieši saistīts ar iepriekšējo kritēriju – Tumsas spēki nav ieinteresēti pasaules-ēkas 
vienotas nepretrunīgas ainas radīšanā, jo tajā viņiem nav vietas. Tāpēc viņi ierobežo pieeju informācijai 
un izkropļo patiesību, mēģinot saglabāt savu varu pār viņu ietekmē nonākušajām dvēselēm. 
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3. Informācija, kuru sniedz garīgi avoti, kā likums, ir jauna. 

“Sargieties no “kanāliem”, kuri vienkārši pārstāsta jau zināmus datus, jo to vienīgais avots ir 
cilvēka ego.” [5] 

Čenelinga galvenais uzdevums ir jaunas informācijas piegādāšana. Bet, ja tā nav, padomājiet par to, 
kādus vēl mērķus var spraust informācijas avots. Izmantojiet visus loģiskās atpazīšanas kritērijus 
kopumā: iespējams, ka vēstījuma mērķis ir vienkārši koķetēšana ar Ego. 

4. Čenelinga informācijai ir jāsniedz to vai citu jautājumu garīgi risinājumi. 

Informācijai nevis vienkārši jābūt jaunai, vēstījuma mērķis – dot tādu informāciju, kura palīdzēs atrisināt 
vitāli svarīgas problēmas, saistītas ar notiekošajām izmaiņām uz Zemes. 

5. Garīgi avoti nekad neiedveš jums bailes, šausmas vai līdzīgas negatīvas emocijas. 

Mīlestības pretstats – bailes (un nevis naids, kā uzskata vairums; naids ir tikai mīlestības ēna). Dievs – tā 
ir Mīlestība. No šejienes seko: ja mēs izjūtam bailes, drūmumu, depresiju, tad mēs šajos momentos esam 
tāli no Dievišķības. Bailes cilvēce ieguva samērā ar attālināšanos no Dieva, iegremdējoties ceturtās-
trešās dimensijas blīvajos slāņos, un tās ir mūsu darbību virzošais spēks dualitātes enerģijās. 
Augšupceļoties uz piekto dimensiju, viens no mūsu uzdevumiem ir atbrīvoties no visām bailēm, tajā 
skaitā arī personīgajām (klaustrofobijas, bailēm no augstuma...), balstot dzenuļus un nodomus uz 
Mīlestību. 

Ja pamanījāt, ka informācija tiek padota tādā veidā, ka notiek nedrošības, baiļu kultivēšana (pirms 
priekšā stāvošiem pārbaudījumiem, katastrofām, kataklizmām, neziņas, mīļu un tuvu cilvēku nāves, 
slimībām...), vēstījums iedveš šausmas, ved drūmumā, mudina rīkoties baiļu vadībā – šis vēstījums NAV 
no Gaismas Spēkiem! Tādi vēstījumi ir orientēti, lai nostiprinātu Ego, caur kuru tad arī barojas Tumsa. 

Informācijai ir jāpalīdz jums noticēt savām iespējām! Meklējiet tādus vēstījumus, kuri iedvesmo, iedveš 
jūsos ticību paša spēkiem. 

6. Garīgi avoti mudina uz darbību nevis uz pašapmierinātību. 

Otra Tumsas darbību galējība, salīdzinot ar baiļu kultivēšanu, ir vēlme izraisīt lasošajā pašapmierinātību. 
Viņi apgalvo, ka viss jau ir beidzies, Pāreja ir noslēgusies, uz Zemi nāk jaunas enerģijas, kuras pārveido 
mūsu ķermeņus, attīra mūs, aizvācot un izgaisinot visas negatīvās enerģijas. Bet mums, cilvēkiem, neko 
darīt vairs nevajag, viņi mazgā mūsu kājas un nepacietīgi ar mīlestību un prieku gaida tikšanos ar mums. 

Ar ko ir bīstamas tādas “rozā brilles”, tāds dvēseli ieskaujošs salds sīrups? Uzņemot “nomierinošā” devu, 
cilvēks neatbrīvojas no savām bailēm un blokiem, bet tikai apspiež tos, izspiežot uz zemapziņu. 
Pasniedzot vēlamo kā īstenību, tādi vēstījumi cilvēkiem formē emocionālu atkarību no kārtējās “šķebīgi 
maigās ieaijāšanas” porcijas, vedot dvēseli slinkuma un bezdarbības stāvoklī. Un tātad nav kustības uz 
Gaismu, kas tad arī tumšajiem ir vajadzīgs. 

Jā, jaunās enerģijas nāk uz Zemi plašā straumē, turklāt palielinās to daudzums un paaugstinās to 
kvalitāte. Taču tās neko nespēs izdarīt, ja cilvēks nav gatavs tās uztvert. Dvēselei ir jāpūlas, strādājot pie 
Ego harmonizēšanas, paplašinot apziņu, pastāvīgi virzoties uz priekšu pa arvien lielākas Savienošanās 
ar Pasaules-ēku ceļu. Pats galvenais darbs, kurš mums jādara – tas ir darbs ar sevi, tikai tad mēs 
ieraudzīsim izmaiņas arī uz planētas. Un tādēļ mums ir jāsaprot un jāredz, ka priekšā stāv vēl ļoti daudz 
darba, un Gaismas Spēki to nekad nav slēpuši un neslēpj. 

7. Garīgi avoti nekad nerunā par viņu vēstījumus lasošo izredzētību vai unikalitāti. 

Viena no Zemākā Ego eksistēšanas īpatnībām ir pastāvīgā nepieciešamība apstiprināt personīgo 
Pašnozīmīgumu, tādā veidā pastiprinot Sadalītību. Tumsas spēki ar to prasmīgi spēlē, smalki, bet dažreiz 
arī atklāti, savos vēstījumos slavinot un cildinot lasošo tikumus, apgalvojot, ka šis vēstījums paredzēts 
tikai ierobežotai izredzēto (garīgo skolotāju, dziednieku) grupai, cienīgai to uztvert. Dažreiz arī viņi garīgo 
ceļu sācējus pievilina ar kādu labumu, garīgu vērtību, velšu, apbalvojumu, personīgu privilēģiju utt. 



 

65 
 

apsolījumiem. Vispār izredzētības, unikalitātes zīme ir tumšo iemīļots triks, lai piesaistītu uzmanību 
saviem vēstījumiem. 

Bet “MUMS VISIEM ir Dievišķa izcelsme, un esam radīti PĒC RADĪTĀJA TĒLA UN LĪDZĪBAS, ...un 
VISI brīvprātīgi un vienlīdzīgi ir IZVĒLĒTI piedalīties šajā eksperimentā uz Zemes.” [7] Mēs visi 
esam Vienotā daļas, tāpēc informācija, kura nāk no Gaismas Spēkiem, ir noderīga visai cilvēcei un 
katram atsevišķam indivīdam. 

“Tas ir sens pravietojums... Jūs zināt par to... Atcerieties vārdus: “DAUDZ IR AICINĀTU, BET MAZ 
IZREDZĒTU...” (Mateja evaņģēlijs, 20. nod., 16. pants – S.K. piezīme). Tos iztulkoja kā 
paredzējumu par to, ka uz PARADĪZI pasauks daudzus, bet nedaudzi spēs turp pāriet... Daži 
mūsdienu ezotēriķi pasteidzās iedot vecajai nozīmei jaunu jēgu: sak’, uz piekto dimensiju ies TIE, 
KAS IR IZREDZĒTI. Tie, kas ir gatavi... Sak’, augšupcelsies tikai šie izredzētie... 

NĒ! SENĀ PAREĢOJUMA JĒGA PATIESĪBĀ IR CITĀ! “DAUDZ AICINĀTU” – TIE IR TIE, KO 
GAISMAS ĢIMENE AICINA UZ AKTĪVU GARĪGU DARBU. BET IZREDZĒTIE – TIE IR TIE, KURI IR 
AICINĀTI IZDARĪT GODPILNU DARBU... NU, DRAUGI, JŪS JAU SAPRATĀT, PAR KĀDU DARBU IR 
RUNA? JĀ! IZREDZĒTAJIEM, TAS IR, NEDAUDZIEM (ATTIECĪBĀ PRET CILVĒKU VAIRĀKUMU) 
UZTICĒTS ATBRĪVOT CILVĒKUS NO KARMAS. ATBRĪVOT NO KARMAS VISUS CILVĒKUS! VISU 
CILVĒCI! VIENKĀRŠI MĪLESTĪBAS ENERĢIJAI IR JĀBŪT TIK STIPRAI UN TIK TĪRAI, KA TĀ SPĒS 
IZDARĪT TO. UN IR JĀBŪT ŠO AICINĀTO UN IZREDZĒTO TĪRAM NODOMAM. JŪSU, GAISMAS 
DARBINIEKI.” [6] 

8. Garīgi avoti nesatur dualitātes, sadalītības enerģijas. 

Ego kardināla atšķirība no Gara – tā ir Sadalīšana. Tā ir tā pati Sadalītība, un tā dzīvo uz Sadalīšanas 
rēķina. Tā absolūti visu dala pretējās polaritātes: labi-slikti, skaisti-kroplīgi, derīgi-kaitīgi, Gaisma-Tumsa, 
labs-ļauns, draugi-ienaidnieki... Cilvēks, dzīvojošs no Ego, savu “Es” liek pasaules-ēkas centrā, bet visu 
apkārtējo vērtē no personīgā izdevīguma, derīguma skatpunkta. Un tā kā tādā vai citādā mērā tā rīkojas 
visi cilvēki, tad rodas interešu konflikts. No šejienes – nesapratnes, pārestības, strīdi, kautiņi, ļaunums, 
slepkavības, kari. 

Bet tas nenozīmē, ka Ego nav vajadzīgs. Ja viņa nebūtu, mēs nespētu just savu atsevišķumu no pārējiem 
cilvēkiem, nespētu iziet dažāda veida mācības, pārbaudījumus. Problēma ir tāda, ka mums nav jādzīvo 
no sava Ego, viņam nav mūs jākomandē, bet ir jābūt mūsu Sirds vadāmam, Ego un Sirds ir aicināti dzīvot 
harmonijā. 

Pretstatā Ego, Dievs – tā vienmēr ir Vienotība, iecietība, Mīlestība. Dievā nav nekādas Sadalītības, tas 
Jēzum Kristum ļāva teikt: “Es un Tēvs, mēs esam viens.” [Jāņa 10:30] Savienošanās ar Dievu procesu 
dažreiz raksturo kā lāses saplūšanu ar okeānu. Bet turklāt mēs saglabājam savu individualitāti. Tie, kuri 
paši ir izgājuši caur šo burvīgo pieredzi, vēsta, ka, “lai cik paradoksāli tas neliktos, sajūtu... var 
raksturot, sakot, ka okeāns kaut kādā veidā ieplūst lāsē!”[8] 

Tātad, ja avotā ir Sadalītības enerģijas, kuras pārliecina mūs, ka “tā ir labi, bet, lūk, tā ir slikti”, baro mūsu 
Ego – tas nozīmē, ka mums mēģina uzspiest dzīves turpināšanu dualitātes enerģijās, kas ir 
nesavienojami ar Gaismas Spēku vēstījumiem. 

9. Garīgi avoti nekad nenosoda un nekritizē. 

Šis kritērijs pēc būtības ir iepriekšējā turpinājums. Dualitātē Sadalīšana paredz sekojošu spriedumu ar 
mērķi izvēlēties vienu pretstatu un noraidīt otru. Piemēram, ļoti bieži var dzirdēt, ka kustība uz Gaismu ir 
laba, bet palikt dualitātē – slikti. Būt bezgrēcīgam – labi, grēkot – slikti. Bet kas tas ir – grēks? Tas nav 
vairāk kā rezultāts Sadalītībai un to uzdevumu nesaprašanai, kurus mēs pildām uz Zemes. Dievam tāda 
jēdziena nav. Grēka jēdzienu ieviesa baznīca, bet baznīca (reliģija) un Dievs – tās ir dažādas lietas, un 
mūsu laikā baznīca bieži neved pie Dieva, bet ved prom viņa. 

Par cik Gaismas Spēki ved uz Savienošanos caur Mīlestību, tad viņi neuzņemsies nekādu kritiku un 
vienmēr pret visu izturēsies iecietīgi. No šejienes – “Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti.” [Mateja 7:1] 
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10. Garīgi avoti nekad neaicina mūs cīnīties pret kaut ko vai par kaut ko. 

Dualitātes enerģijās cīņa bija mūsu dabiskais stāvoklis. Izmantojot Sadalīšanu, mēs izvēlējāmies mums 
izdevīgu vienu polaritāti no kaut kā un cīnījāmies par tās realizēšanu, vienlaikus noraidot otru polaritāti, 
cīnoties pret to. 

Augstākajās dimensijās nav Sadalījuma, tātad nav arī cīņas. Ja mēs izvēlamies Augšupcelšanos, tad 
mums ir jāatsakās no jebkuras cīņas. Piemēram, nedrīkstam cīnīties pret smēķēšanu, dzeršanu, 
narkomāniju, terorismu, nedrīkstam atbalstīt bargākus likumus pret noziedzniekiem utt. Daudziem tas 
skan dīvaini, bet tas patiešām tā ir. Lieta tā, ka, mēģinot cīnīties pret kaut ko, mēs ne tikai radām savu 
ienaidnieku, mēs vēl arī barojam šo ienaidnieku ar savu enerģiju – ar to, ka koncentrējam uzmanību uz 
cīņas priekšmetu. Vēl vairāk, piedaloties cīņā, mēs paši automātiski nolaižamies uz dualitātes enerģiju 
līmeņa. To tad arī grib Tumsas spēki, aicinot mūs uz dažāda veida “taisnīgu cīņu”, pazemoto un 
apvainoto aizsargāšanas nepieciešamību, uz cīņu ar malumedniekiem, dabu indējošām noziedzīgām 
korporācijām utt. 

Alternatīva cīņai ir jaunas realitātes radīšana, balstoties uz Mīlestību, ar mums sākotnēji piemītošās 
Dievišķības spēku. Tā dēļ sākumā vajag atteikties no cīņas. Bet tādēļ savukārt vajag atteikties no 
Sadalīšanas. Taču Sadalīšanas cēlonis slēpjas Ego. Ko mums ar viņu darīt? Protams, ka nekādā 
gadījumā necīnīties pret viņu. Jāatzīst Ego nepieciešamība, jāpateicas viņam par to, ka viņš ir palīdzējis 
mums iegūt novērtējamu pieredzi iepriekšējos iemiesojumos. Vajag nevis cīnīties pret Ego, bet 
harmonizēt viņu. Harmonizēt Ego (Bībelē to sauc par “lēnprātību”) nozīmē, ka mums jādzīvo no Sirds (bet 
Sirds, kā zināms, ir saistīta ar mūsu Augstāko “Es”), jāizmanto prāts un loģika kā instrumenti, bet mūsu 
Ego ir jākļūst par “novērotāju”. Harmonizēts Ego nemēģina ņemt varu savās rokās, pakāpeniski pēc 
pieredzes apzinājies, ka, ja pakļaujas Sirdij, tad caur sinhronismu viņš saņems tikai labumu visās 
nozīmēs. Tas ir, dzīvos pastāvīga prieka stāvoklī. Starp citu, pretstatā “dzīvot no Sirds”, jēdziens “dzīvot 
no prāta” praktiski nozīmē “dzīvot no Ego”, par cik neharmonizēts, nesabalansēts Ego ir saistīts nevis ar 
Sirdi, bet ar prātu. 

Pie šiem pašiem principiem būtu jāturas, ja mēs gribam atbrīvoties no kaut kādām nevēlamām, mums 
piemītošām īpašībām. Nevis cīnīties, bet atzīt tās; saprast, ka tās mums savā laikā kaut kādu iemeslu dēļ 
ir bijušas vajadzīgas, ja mēs tās pieļāvām; un atzinušiem pateikties un atlaist tās. Turklāt palīdz 
meditācija, pārveidošanas un transmutācijas Violetās Liesmas piesaukšana. Gaismas Darbinieku 
uzdevums ir nevis cīnīties pret negatīvām izpausmēm, bet veidot, radīt Jauno Realitāti, kur negatīvām 
izpausmēm nav vietas. Tajā skaitā – nav vietas kaitīgiem ieradumiem, cilvēku dalīšanai sociāli 
nevienlīdzīgos, konfliktiem, kariem. 

11. Garīgi avoti nekad neaiztiks jūsu izvēles brīvību. 

Pagājušos laikos cilvēki ļoti bieži savu radītāja spēku atdeva citiem, brīvprātīgi (un bieži akli) pakļaujoties 
visāda veida vadoņiem un autoritātēm (politiskām, reliģiskām, zinātniskām...). Tiek uzskatīts, ka šie laiki ir 
aizgājuši līdz ar Hitlera un Staļina aiziešanu. Bet arī līdz šim laikam tā atbalsis bieži izpaužas tā, ka 
daudzi meklē pamācīšanas, norādījumus, padomus, “spērienus”. Tas nav nekas cits, kā mēģinājums 
noņemt personīgo atbildību par savām neveiksmēm, slimībām, nelaimēm utt. Ir laiks saprast, ka ir 
pienācis laiks uzņemties personīgo atbildību absolūti par visu, kas ar mums notiek. Nevis kāds ir vainīgs, 
nevis mūsu apkārtne un apstākļi, bet tikai mēs paši esam atbildīgi par savu likteni, tāpat kā par mūsu 
planētas nākotni. Un savu likteni mēs radām pirmkārt nevis ar darbiem, bet ar mūsu nodomiem, domām, 
emocijām. Darbi ir tikai izpausme fiziskajā plānā tam, kas radīts augstākos plānos (emocionālajā, 
mentālajā, garīgajā). Un šī radīšana notiek, balstoties uz mūsu gribas brīvību. 

Tieši tāpēc garīgajos avotos nav un nevar būt nekādu mēģinājumu piespiest mums rīkoties pretēji mūsu 
pārliecībai, ticībai, uzspiest mums kaut kādus pienākumus, ievest mūs kaut kādos ierobežojumos, 
uzstādīt kaut kādus ietvarus (pat morāles ietvarus, lai cik dīvaini tas neskan!). Brīva griba ir pamats mūsu 
pieredzei uz Zemes, par cik Zeme ir vienīgā brīvās gribas planēta mūsu Telpas-Laika kontinuumā. 

Rodas jautājums – cik pilnīga var būt mūsu brīvība? Ja mēs – tas ir Dievs, bet Dievs ir absolūti brīvs, tad 
absolūti brīviem ir jābūt arī mums. Bet tūlīt pat rodas cits jautājums – bet vai tāda absolūta brīvība visiem 
nevedīs pie pilnīga haosa, nekārtībām un patvaļas? Jautājums risinās vienkārši: ja mūsu “Es” tronī sēž 
Zemākais Ego, tad tāda brīvība patiešām būs nekārtības un patvaļa, bet, ja mēs rīkojamies atbilstoši 
savai Sirdij, tad mūsu dzīves pamats ir Mīlestība. Un, ja mēs vadāmies pēc Mīlestības, tad mums nav 
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vajadzīgi nekādi ietvari, tajā skaitā arī morāles ietvari. Morāle cilvēces vēsturē radās tad, kad cilvēku 
savstarpējās attiecībās nomira Mīlestība. Morāle – tas ir mēģinājums aizsargāt cilvēkus citu no cita. Un 
ne velti Jēzus Kristus aizstāja dekalogu (desmit baušļus, kuri tolaik pārstāvēja morālo kodeksu) tikai ar 
vienu bausli – Mīlestību. Brīvās gribas apstākļos pienākumus nomaina izvēles brīvība, balstoties uz 
Mīlestību. 

Bet, ja mēs atzīstam tiesības saviem “Es” būt brīviem, tad, vai mēs varam nosodīt citus, ka viņi realizē 
viņu tiesības uz brīvo izvēli, tajā skaitā arī izvēli virzīties uz Gaismu vai turpināt dzīvi dualitātes enerģijās? 
Jebkurš no šiem variantiem nav ne labs, ne slikts, tā vienkārši ir katra brīvā izvēle. Lai to saprastu, jāņem 
vērā, ka mēs esam Lielās Centrālās Saules Eņģeļi, bet mūsu Augstākie “Es” – Dieva daļa. Mēs bijām 
Dievā sākotnēji, pirms tika radīts mūsu Visums. Tas ir, mūsu Augstākajiem “Es” piemīt visas Dieva 
zināšanas un iespējas. Bet tad rodas jautājums – kas tad ir tās mācības un pārbaudījumi, kurus mēs 
izejam uz Zemes? Ar kādu mērķi mēs gājām tiem cauri, ja mums pietika atcerēties, kas mēs esam? Vai 
garīgai izaugsmei ir jēga, ja mēs tāpat esam Dievs? Lieta tā, ka pārbaudījumi, caur kuriem mēs gājām – 
tie nav pārbaudījumi mums, bet enerģiju izmēģinājumi. Dievs nepaliek nemainīgs, viņš pastāvīgi mainās, 
evolucionē, un šī evolūcija realizējas caur mums, Viņa atsevišķajām daļiņām. Iegremdējoties trešās-
ceturtās dimensijas blīvajos slāņos, izjūtot dzīvi atdalītības no Dieva ilūzijā, izdzīvojot daudz iemiesojumu, 
katrā no kuriem spēlējot tās vai citas lomas, izmēģinot tās vai citas enerģijas, krājot un atstrādājot karmu, 
– mēs izejam personīgo evolūciju. Atrodot galu galā Dievu savā Sirdī un savienojoties ar saviem 
Augstākajiem “Es”, bagātinot viņus ar jaunu pieredzi. Un, kad mūsu Augstākie “Es” saplūdīs ar Vienoto, 
bagātināsies pats Dievs. 

Tādejādi, mūsu darbs ir izmēģināt enerģijas, gūt un krāt vispusīgu pieredzi. Vai mēs šajā gadījumā varam 
kādu nosodīt par to, ka viņš (sava Augstākā “Es” līmenī) izlemj, ka vēl nav izmēģinājis visas iespējas 
individuālās pieredzes gūšanā un izvēlas turpināt šo pieredzi gūt? Tās ir viņa brīvās izvēles tiesības, un 
tas galu galā veicina viņa kā Dieva daļas un paša Dieva evolūciju. Pie šīs pozīcijas savu jēgu zaudē arī 
grēka jēdziens. Grēks neeksistē – eksistē tikai dažādu enerģiju izmēģināšanas pieredze. 

Ja tālāk turpina pārdomas par brīvības tēmu, mēs nonākam pie paradoksāla secinājuma: brīvība nevar 
būt daļēja – tā vai nu ir, vai nav. Bet tas nozīmē, ka ir jābūt arī brīvībai no Dieva! 

“Brīvība no kā? Nu ko, pēc būtības – brīvība no Gara. Brīvība no Mājām. Brīvība no Dieva. Brīvība 
no Mūžīgā. Saprotiet, kā Dieva bērni mēs visi nonākam pie punkta, lai atlaistu pat to... 

Kad jūs savu brīvību pieņemat bez “ja”, “un”, “bet” un “es-nezinu”... – tad tajā momentā jūs savu 
Garu integrējat savā “Es”. Noslēdzošā saplūšana, noslēdzošā apvienošanās. 

No šī brīža jūs vairs nekad, nekad nenovietosiet Garu kaut kur tur – ārpusē, augšā, tālumā vai vēl 
kaut kur – bet tikai savā “Es”.”[1] 

Tāpēc Gars nekad nepārraida jums vēstījumus ar aicinājumu atteikties no savas brīvās gribas. Un 
vēstījumi no Gara ir uzbūvēti tā, lai neietekmētu brīvās gribas paušanu tiem cilvēkiem, kuri pagaidām vēl 
nav izdarījuši personīgās evolūcijas ceļa galīgo izvēli: 

“Gars nekad neaicina cilvēku rīkoties pretēji saviem ticējumiem un pārliecībai, savai sirdsapziņai. 
Mēs godājam jūsu pašu domas. Gars nemāna un nepierunā. Vēstījums nedrīkst vērsties pret jūsu 
viengabalainumu. Tam ir jāiedveš komforta sajūta un jāizraisa patiesa atskaņa sirdī.” [5] 

Bet, ja enerģētiskā informācija satur vardarbības elementus pār gribas brīvību, uzspiešanas, 
piespiešanas, spiedienus, kaut kādu pienākumu, zvērestu pildīšanas prasības – šis vēstījums nav no 
Gaismas Spēkiem. Tā rīkojoties, viņi mēģina jūs noturēt Zemākā Ego enerģijās, bet viņš vienmēr ir ārēju 
apstākļu gūsteknis, lai kā nemēģinātu apgalvot pretējo. 

12. Garīgi avoti nekad nenoniecina un nepakļauj šaubām mūsu radītāja spēku. 

Kā visvarenā Dieva daļām mums piemīt Viņa kā Radītāja spēks. Turklāt neatkarīgi no tā, vai cilvēks 
vispār atzīst Dieva eksistences faktu, viņš pastāvīgi atrodas radīšanas stāvoklī. Ar savām gaidām, 
nodomiem, sapņiem, pārliecību mēs pastāvīgi radām savu likteni. Viss, kas ar mums notiek (kā 
patīkamais, tā arī nepatīkamais), mūsu veselība, labklājība... – tas viss daudzējādā ziņā ir mūsu 
radīšanas rezultāts. Cilvēki ir pieraduši vainot ārējus apstākļus, apgalvos, ka viņi, piemēram, nekādi nav 
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varējuši radīt to šausmīgo autokatastrofu, kurā nonāca – vainīgs bija pretim braucošās mašīnas 
piedzērušais vadītājs. Taču tomēr tas tā ir – eksistē Visuma likumi, kuriem mēs visi pakļaujamies. Šo 
likumu vidū – Atspulga Likums, Pievilkšanas Likums un Apzinīgas Radīšanas Likums. Šo likumu darbība 
un to apzinātas pielietošanas īpatnības labi ir izklāstītas, piemēram, “Ābrahama Mācībā” [10]. 

Saskaņā ar šiem likumiem radīšanas rezultātu nosaka tās vibrācijas, kuras mēs izstarojam. Ja mēs 
izstarojam trūkuma pēc kaut kā zemfrekvences vibrācijas, tad tieši šo iztrūkumu mēs visu laiku 
saņemsim, un otrādi. No šejienes, starp citu, seko, kāpēc mēs nedrīkstam cīnīties ar narkomāniju un 
terorismu – pastāvīga koncentrēšanās uz cīņas objektu tikai padziļinās problēmu, enerģētiski piebaros to. 

Tādā pat veidā kā cilvēces kopīgā apziņa mēs radām savu nākotni, Zemes nākotni. Jo lielāka daļa 
cilvēku sapņo par gaišu nākotni, jo vairāk enerģijas saņem Zeme tādas nākotnes radīšanai. Tāpēc 
garīgie avoti nekad nesāks jums iedvest šausmas, bailes nākotnes priekšā, nedrošību par saviem 
spēkiem vai pārliecināt jūs, ka no jums nekas nav atkarīgs. Otrādi, viņi nostiprina mūsu kā līdz-radītāju 
apziņu, uzsverot, ka tikai mēs paši spējam radīt savu sapni. Tas izskaidro, kāpēc pašlaik ir ļoti sarežģīti 
pareģot nākotni, jo mēs to radām katru dienu un turklāt nodrošinām arvien maigāku un maigāku 
pāriešanu piektās dimensijas enerģijās. 

Ir ļoti labs teiciens: “mūsu spēks līdzsvarojas ar mūsu atbildību”. Tas nozīmē, ka, jo lielāku personīgo 
atbildību mēs uzņemamies par visu, kas notiek ar mums un mūsu planētu, jo lielāks radītāja spēks mums 
piemīt. Šis spēks var būt līdzīgs Jēzus Kristus iespējām un pat lielāks. 

Mēs visi vienlaikus esam gan radījums, gan radītājs. Viss atkarīgs no tā, cik stipra mūsos ir ticība, lai 
pieņemtu, ka Dievs – tie esam mēs, un no tā, no kā mēs dzīvojam – no Zemākā Ego vai Sakrālās Sirds. 
Ja mēs esam radītāja pozīcijā, tad mēs esam Dievi, un šajā gadījumā grēks mums zaudē savu jēgu, mēs 
esam brīvi, pārliecināti par sevi, uzņemamies atbildību par visu, kas notiek ar mums un ap mums, un ar 
prieku radām savu laimīgo nākotni. Taču, ja mēs esam radījumi, tad tas nozīmē, ka mēs dzīvojam ar 
vecajām dualitātes enerģijām, esam atdalīti no Augstākajiem “Es”, nebrīvi, pilni daždažādu baiļu, neesam 
pārliecināti par savu nākotni, nevaram ietekmēt savu likteni. Un turpinām tālāk radīt saviem “Es” tādu 
pašu nākotni. Taču tieši to tad arī grib no mums Tumsas spēki, tāpēc, ja vēstījumā tiek pazemināta vai 
izslēgta mūsu spēja būt atbildīgiem par nākotni un radīt to, ziniet – šis vēstījums nav no Gaismas 
Spēkiem. 

  

Noslēgumā atzīmēsim, ka pašreizējā laikā “Aizsegs” ir gandrīz izzudis, un samērā ar mūsu garīgo 
attīstību arvien vairāk pastiprinās saikne ar Augstākajiem “Es”. Bet tas nozīmē, ka mēs jau spējam 
saņemt patiesības no iekšienes, it kā “atceroties” tās. Tajā, lai mēs paši iemācītos atpazīt informācijas 
avota patiesumu, nevis vadītos pēc kādu padomiem, ir ieinteresēti arī Gaismas Spēki. Katram mums, kā 
Bībeles Ādamam un Ievai, ir jānobauda auglis no Laba un Ļauna izzināšanas koka, lai iemācītos 
atšķiršanu: “Jums jāattīsta savas intuitīvās spējas, lai saņemtu Kosmiskās Gaismas Padomes 
viedumu. Šis viedums neatnāks pie jums no ārpuses. Tas būs būt atslēga no jūsu paša Svētā 
Saprāta un Svētās Sirds.” [2] 

Par to pašu tiek runāts arī [9]: 

“Ja kaut kas pateikts rezonē ar jums, tad jums ir iespēja pārbaudīt... tā patiesumu vai vismaz 
noderīgumu jums. Ja jūs nejūtat, ka tas ir jūsu, tad nav nozīmes, kas tieši runā – kaut pats Dievs 
Kungs. Jebkurā gadījumā jums jāpārbauda teiktā patiesums. 

Mēs piedāvājam jums sekojošu pieeju visam, ko jūs dzirdat vai lasāt: neizdariet, balstoties tikai uz 
avotu, secinājumu par kaut kā patiesumu vai nepatiesumu. Papūlieties, ja jums ir interesanti, 
noskaidrot tā patiesumu, balstoties uz savu pieredzi. 

...Patiesība atrodas jūsos. Patiesība – tā ir īstenā jūsu patiesās būtības būtība. Samērā ar 
apzināšanos, kas jūs esat, jūs varat sākt pārbaudīt, ja vēlēsieties, visu, ko jūs dzirdat.” 

2014.11.20. 
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1 Adamuss Sen-Žermens caur Džefriju Hoppe. Sārtā loka materiāli. Sērija brīvība. 1. Šouds (Geoffrey 
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через Ронну Герман. Послание Архангела Михаила на 
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3. Vladimirs Kuklins. Ego: harmonizācijas jautājumi (Владимир Куклин. Эго: вопросы гармонизации. 
/Журнал "Мировой ченнелинг: духовные сообщения", 2014г. №2.) 

4. Drunvalo Melhisedeks. Dzīvo sirdī (Друнвало Мельхиседек. Живи в сердце) http://www.klex.ru/1lv 
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Партнёрство с Богом)http://www.avatargroup.ru/Biblioteka/Li_Kerroll_-_Kniga_6_-
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6. Krajons caur Segeju Kanaševski. Krajons no Krievijas. Moluska spožā sirds (Jautājumi 
Krajonam) (Крайон через Сергея Канашевского. Крайон из России. Блестящее сердце моллюска 
(Вопросы к Крайону). /Журнал "Мировой ченнелинг: духовные сообщения", 2014г. №2.) 

7. N.J. Remizova-Babuškina. Enerģētiskās informācijas kanāla patiesuma atšķiršana (Н.Ю. Ремизова-
Бабушкина. Распознавание истинности энергоинформационного канала связи. /Журнал "Мировой 
ченнелинг: духовные сообщения", 2014г. №3.) 

8. P.D. Uspenskis. Tertium organum: Atslēga pasaules noslēpumiem (Успенский П.Д. Tertium organum: 
Ключ к загадкам мира)http://www.klex.ru/ku 

9. Mihaēla Mācība. VII Čenelings (Учение Михаила. Ченнелинг 
VII)http://ezobookslibrary.ru/news/kosmologija_mikhaila_chenneling_xiii/2010-03-03-177 

10. Estere un Džerijs Hikss. Grāmatu sērija “Ābrahama Mācība” (Esther un Jerry Hicks) (Эстер и 
Джерри Хикс. Серия книг "Учение Абрахама") http://naturalworld.ru/kniga_uchenie-abrahama-tom-1-
glavi.htm 

Tulkoja Jānis Ope 

 

13. SVETLANA DRAČOVA. FOTONU ENERĢIJA KALPOŠANĀ 

CILVĒKIEM. 

Svetlana Dračova, Krievija 

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 

01.04.2015. 

 

Vai jūs aizdomājāties, kas tas ir FOTONS? 

Daudziem no mums kopš bērnības zināms par elektromagnētiskiem kvantiem, gaismas kvantiem, 

fotoniem... Tad nu iesākumam atsvaidzināsim mūsu skolnieciskās zināšanas, izmantojot "Vikipēdiju". 

Fotons (от др.-греч....,род.пад...."свет") - elementārdaļiņa, elektromagnētiskā starojuma kvants 

(šaurākā izteik.- gaisma). 

Tā bezmasas daļiņa, spējīga eksistēt vakuumā, fotona elektrolādiņš arī līdzīgs nullei... No klasiskās 

kvantu mehānikas skatījuma, fotonam, kā kvantiskai daļiņai raksturīgs korpuskulāru viļņu 

/корпускулярноволновой/ duālisms, tas vienlaicīgi izpauž daļiņas un viļņu īpašības... Fotons - 

visizplatītākā, pēc skaita, daļiņa Visumā. Uz vienu nuklonu/нуклон sanāk ne mazāk kā 20 miljardi Fotonu 

http://www.shaumbra.ru/2012/10/260/
http://my.mail.ru/community/ciopaforewor/4A037000C02DA0D7.html
http://www.klex.ru/1lv
http://www.avatargroup.ru/Biblioteka/Li_Kerroll_-_Kniga_6_-_Partnerstvo_s_Bogom_Prakti.aspx
http://www.avatargroup.ru/Biblioteka/Li_Kerroll_-_Kniga_6_-_Partnerstvo_s_Bogom_Prakti.aspx
http://www.klex.ru/ku
http://ezobookslibrary.ru/news/kosmologija_mikhaila_chenneling_xiii/2010-03-03-177
http://naturalworld.ru/kniga_uchenie-abrahama-tom-1-glavi.htm
http://naturalworld.ru/kniga_uchenie-abrahama-tom-1-glavi.htm
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Kā jūs jau sapratāt, vārds "Fotons" cēlies no grieķu vārda "gaisma", t.i., tā - daļiņa, kas nes gaismu, ir 

gaismas nesējs. Vārda "fotons" būtībā ielikts gaismasveidošanās process, iespējas nest gaismu, iespējas 

radīt gaismu. 

Tomēr, ja mēs atšifrējam burtos vārda "FOTONS", nozīmi, tad saņemam visai negaidītu rezultātu. 

ФО/FO - fonetiski burtu salikums "Ф"/"F" un "O"/"О". "Ф""F" - {krievu val.} grafiski ar sevi rāda apli, 

pārdalītu ar svītru, t.i., divas nošķirtas daļas (pusapļi), tanī pat laikā "O"- aplis, sfēra, apvienota veselumā. 

"ФО"/"FO" nozīmē pāreju no nošķirtības, atdalītības uz apvienotību, veselumu. Bez tam savienojums 

"ФО"/"FO" - tā jau ne statistiska apvienošana, tas - stiepts skanējums, plūsma. 

TO - burts "T", stingri piesiets pie vietas, punkta. Tā - saikne ar zemi, bet salikumā ar burtu "O", sanāk 

apvienošana ar vietu, punktu, zemi. "TO"- tas "PUNKTS"/"ТОЧКА", tanī skaitā "Nulles Punkts", kas 

potenciāli satur visus gaismas attīstības variantus. 

N/Н - nesējs, tas, kas palīdz gaismai izplatīties. 

Augstākminēto summējot, mūsu rīcībā ir daļiņu plūsma, nesoša gaismu un caurejoša caur kādu Nulles 

Punktu. Pēc šī Nulles Punkta gaisma sasniedz dažādus objektus, tanī skaitā - dodas uz Zemi. Sākas 

fotonu plūsmas apvienošanās ar pašu Zemi un to, kas uz tās atrodas. Šis atšifrējums palīdz pāriet pie 

galvenās tēmas mūsu pētījumā - fotona slāņa iespējām kalpot cilvēcei. Sāksim ar fotona enerģijas 

noteikšanu, kādu dod Meistars Kiraels caur Fredu Sterlingu grāmatā "Lielā Pāreja"/"Великий Преход": 

"...Fotonu enerģija, faktiski, ir gaisma. Tā, taisnība, īsta gaisma, gaismas būtņu būtība/jēga". Bez tam, 

viņš tā apraksta šīs enerģijas neizsmeļamās iespējas: "Fotonu enerģija, draugi mani, tas kaut kas tāds, 

ko vajag tikai saņemt, vajag tikai saprast to un jūs apzināties, ka fotonus neiespējami iedzīt cauruļu vadā; 

jūs apzināties, ka nevar tiem likt virzīties pa vadiem. Fotonu enerģija vienkārši atrodas šeit, viņa darīs 

visu, ko tagad dara jūsu organiskais kurināmais. O, jā, jūs to varat izmantot priekš sakariem. Jūs to 

apzināties?" 

Runa ir par to, ka fotonu enerģija ļaus mums, Zemes iedzīvotājiem, izmantot jaunus alternatīvās enerģijas 

avotus. Un tā - enerģija, ar kuras palīdzību mēs saņemsim neierobežotas iespējas, un to nevar 

monopolizēt, t.i., viņa visur. Bez tam, fotonu enerģija dāvās cilvēcei, jaunus paņēmienus komunikācijai - 

UNIVERSĀLAI GAISMAS KOMUNIKĀCIJAI. 

Un tur arī atradīsim: "Jaunajai enerģijai ir iespēja dzīves paplašināšanai, jo tās molekulārā struktūra 

pārkārto cilvēcisko ķermeni, kas zināms ar nosaukumu "gaismas ķermenis". Fotonu Enerģija ļaus 

cilvēciskām būtnēm strādāt pie savas jaunās misijas un sasniegt izaugsmi, kādu ilgu laiku neatcerējās". 

Tādā veidā, mums ar jums, planētas Zeme iedzīvotājiem, ir neizsmeļams enerģijas avots, kas jau 

pietuvojās planētai, par cik pēc Otrās Harmoniskās Konverģences 2012.-2013.gadā Zeme iegāja jaunā 

telpā. Un pienāca laiks tās plānveidīgai apgūšanai un izmantošanai. Bez tam, parādījās avots priekš 

mūsu gaismas, tātad, garīgai izaugsmei, priekš veseluma un spēku iemantošanas. Gaismas Ģimene jau 

sāka priekš tā sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes. Daļēji Žurnālā "MČ", Nr 5/2014 publicēta 

informācija Peresveta, Oriona apvienoto civilizāciju Padomes priekšsēdētāja (caur Helēnu Siļukovu) 

"Vājums -ceļš uz spēku" (*). Peresvets paziņo par cilvēku sadarbību ar fotonu slāni priekš sevis 

nostiprināšanas un pieņemšanās spēkā. Viņš apstiprina: "Pati Zeme enerģiju slāņa ieskauta, kuru var 

apzīmēt kā Spēku. Tam slānim ir iespējas aktivizēt cilvēka visas struktūras, tas tieši saistīts ar matēriju. 

Tas - kvantu slānis. Domās savienojoties ar to, jūsu apziņas līmenī, iespējams iemantot papildus spēku, 

virzošu jūs pa jūsu attīstības ceļu. Šis spēks virza matēriju. Līdzdarbības apzināšanās un kopība ar šo 

spēku arī attīsta cilvēkā spējas telekinēzei. No zinātniskā skatījuma, šī enerģija ietekmē augu, dzīvnieku 

un cilvēku augšanu un attīstību, tas ir , visu dzīvo materiju. Zinātnieki meklē šīs enerģijas koncentrācijas 

paņēmienu, taču tas nav neieciešams, tā kā tā arī ir koncentrāts. Kad cilvēki apzināti ar to savienojas, 

izpakojas gaismas energoinformatīvās paketes, nesošas spēku visam dzīvajam. Augi un dzīvnieki ar šo 

slāni savsatrpēji darbojas jau sākotnēji. Cilvēkā šīs spējas bija uz laiku deaktivizētas ar mērķi 

iegremdēties matērijas blīvumā. Taču tagad Zemes Spēks kļūst jums atkal pieejams. Bet spēks dod 

cilvēkam brīvību. Mēs jūs aicinām apzināti savienoties ar Zemes īpašo kvantisko slāni. Tā rezultātā 

aktivizēsies šūnu atmiņa spēku uzkrāšanai cilvēka fiziskajā ķermenī". 

Gribu ar jums dalīties Gaismas Grupas (Maskava) darba pieredzē. Noturīgu sakaru iemantošana un 

sadarbība ar fotona enerģiju, priekš savienošanas ar savu spēku, kļuva viena no galvenajām tēmām 

mūsu izbraukuma semināram "Ceļojums pie sava "Es" uz pārpildītas dzīves upes viļņiem". Tas tika vadīts 

Meistara Kiraela vadībā. Vadošie Anžela Strelkova un Svetlana Dračova sāka aktīvi darboties fotonu 

enerģijas izmantošanas tēmas ietvaros, veicot pētījumus, sagatvojot izstrādes, sākot no 2014. gada 
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septembra. 

Bet 2014. gada novembrī, semināra vadīšanas laikā, tā dalībnieki izpauda jaunu Pirmaradītāja Viļņa 

Gaismas Ķermeņa energoinformatīvo struktūru un iestiprināja to projekcijā pie sava fiziskā ķermeņa. 

Tālāk tika izveidots speciāls energokomplekss "lietussarga"/"зонта" veidā priekš fotonu enerģijas 

pieņemšanas no Zemes fotona slāņa, kas arī iedarbināja Pirmradīšanas Viļņa gaismas struktūru. Izturīga, 

cieša saikne ar fotona enerģiju bija nodibināta un Pirmradīšanas Viļņi sāka aktīvu savstarpējo sadarbību 

ar fotona slāni. 

Semināra gaitā Meistars Kiraels atzīmēja, ka fotons atrodas visur. Fotonu enerģija izvietojas jaudīgā slānī 

zemes virspusē aiz visiem atmosfēras slāņiem, t.i., noslēdz Zemes gaisa apvalkus. Tomēr tā klātesoša 

arī apakšējos atmosfēras slāņos, troposfērā. Fotons var savienoties ar ūdeni, tad notiek ūdens un fotona 

enerģiju savienošanās. Šis pārsteidzošais savienošanās efekts tika Meistara Kiraela nodemonstrēts 

ūdens mistērijas gaitā, veltītā Dieviem un Dievietēm, ko mēs vadījām viņa vadībā semināra laikā, baseina 

biķerī/чаше. Mēs elpojām, domās nosūtot prāna-enerģiju, izpaužot nodomu fotona un ūdens 

savienošanai, un ūdens vibrēja, burbuļoja apkārt mūsu rokām un ķermeņiem. Savienojot fotona enerģiju 

ar ūdeni, mēs piesātinājām mūsu šūnas ar gaismu tieši caur ūdeni. 

Bet sāksim iepazīšanos ar šo gaismas darbu pēc kārtas. Iesākumā parunāsim par atsevišķu 

Pirmradīšanas Vilni. 

Pirmradīšanas Vilnis ar sevi veido divkāršu Mēbiusa Lentu, t.i., Lentu ar dubult giezumu. Tā nodod un 

pieņem energoinformāciju, ne vienkārši pilnībā un veselumā, bet ļauj nepieciešamības gadījumā 

nododamo informāciju retranslēt uzreiz pa vairākiem virzieniem. Šīs struktūras īpatnība tā, ka tā atrodas 

pastāvīgā kustībā. Pašreizējā laikā šo struktūru aktīvi izmanto 10-mit Lemūriešu Kristālu (DESMIT 

AKORDA/АККОРДА ДЕСЯТИ) aktivizēšanai, izmantojas arī dažādos gaismas darbos. Instruments, kā 

tāds, izmantojams daudziem mērķiem. Jūs varat stādīties priekšā vienu Vilni kā vertikālā plaknē (1. Zīm.), 

tā arī horizontālā plaknē (2. Zīm.). 

 
1. Zīm. PIRMRADĪŠANAS Vilnis. 

 
2. Zīm. PIRMRADĪŠANAS Vilnis horizontālā plaknē. 

Pirmrmradīšanas Viļņa izmantošanas īpatnība darbā ar fotona slāni ietver viengabalainas gaismas 

konstrukcijas izvaidošanu, sastāvošas no Radīšanas Viļņu kompleksa. 

Stādaties priekšā Pirmradīšanas Viļņu virkni, tā sastāv no viļņu rindas. Paskaidrojuma vienkāršošanai es 

izmantošu vilņus tikai vertikālā projekcijā. 

 
3. Zīm. PIRMRADĪŠANAS Viļņu virkne. 

Kā jau augstāk teicu, Pirmradīšanas Viļņu komplekss attiecas uz cilvēka Gaismas Ķermeņu struktūrām. 

Līdz ar to, svarīgi izveidot ciešu un noturīgu šī Pirmradīšanas Viļņu energoinformatīvā kompleksa saikni 
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ar cilvēka fizisko ķermeni, lai fotona enerģija sāktu savu dziedniecisko darbību saprātīga cilvēka 

pārveidošanā kosmiskā cilvēkā, apveltītā ar fotona spēku, izzinoša tā unikālās īpatnības. 

Sāksim gaismas darbu Pirmradīšanas Viļņu izkārtošanā pie jūsu fiziskā ķermeņa. 

Darba sākšanai, atslābinieties, elpojiet mierīgi... nekas lai jūs nenovērš. 

Pie šo rindu lasīšanas, iegremdējaties meditatīvā stāvoklī. Svarīgi savu iekšējo redzi fokusēt uz Sirds 

telpu, caurelpot caur centru, caur savu Nulles Punktu. Jums jābūt iekšējā miera, harmonijas, prieka 

stāvoklī... Caurelpojiet Nulles Punktu tik reizes, cik tas nepieciešams priekš mierīguma sasniegšanas... 

Izpaudiet nodomu un stādaties priekšā savas Sirdstelpas centrā Pirmradīšanas Vilni. Tas sāk izpausties 

pakāpeniski, it kā no dūmakas. Iesākumā kontūras neskaidras un nespodras, bet Sirds telpas 

caurelpošanas iespējās Vilnis kļūst arvien skaidrāks un skaidrāks, izteiktāks. Kurš nepārvalda 

vizualizāciju, izsakiet frāzi: "Es skaidri redzu Pirmradīšanas Vilni manā Sirds telpā". Tādā veidā Vilnis 

jūsos izpaužas kā zināšana, sajūtu veidā, notiekošā saprašanā. 

Radīto Pirmradīšanas Vilni domās pārnesiet jūsu mugurkaula pamatnē, astes kaulā. Ērtībai, mēs ar jums 

Vilni novietosim vertikāli kā attēlots 1. Zīm. Centrālā cilpa, Pirmradīšanas Viļņa centrs, telpiski sakrīt ar 

jūsu astes kaula izvietojumu. Caurelpojiet Pirmradīšanas Vilni caur astes kaulu. Tālāk jūs atkal virzaties 

uz Sirds telpu un atkal radat Pirmradīšanas Vilni. Nesteidzaties... Dodiet Vilnim iespēju rasties/attīstīties 

visā savā pilnīgumā. Pēc pilnīgas kontūru parādīšanās/attīstīšanās, sajušanas, zināšanas par radīto Vilni 

Sirds telpā, domās pārnesiet to uz mugurkaula krustu daļu. Savienojiet Sirds telpā radīto Pirmradīšanas 

Vilni ar mugurkaula krustu daļu. ieelpojiet/izelpojiet to caur krustiem. 

Atkal atgriežamies Sirds telpā. Atkal tur radām Pirmradīšanas vilni, attīstām to un domās pārnesam 

mugurkaula jostas daļas apakšā. Savienojam Viļņa centru ar jostas daļas 5-to skriemeli un Vilni virzam 

turp. Ērtākai darba izpratnei jūs varat redzēt cilvēka mugurkaula uzbūvi 4. Zīm. 

 
4. Zīm. Cilvēka mugurkaula uzbūve. 

Mūsu ar jums uzdevums izveidot Pirmradīšanas Viļņu sistēmu visa mugurkaula garumā, bet tālāk 

Pirmradīšanas Viļņi izkārtojas mugurkaula ass turpinājumā uz galvaskausu, apliecas ap to un pēdējais 

Pirmradīšanas Vilnis savienojas ar trešo aci. Pirmradīšanas Viļņu struktūru jūs varat redzēt 5-jā Zīm.

 
5. Zīm. Pirmradīšanas Viļņu Stuktūra. 

Kā jau jūs sapratāt, mēs strādājam pakāpeniski/secīgi. Radām Pirmradīšanas Vilni Sirds telpā, attīstam to 
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un pārvietojam pie kārtējā skriemeļa, paceļoties no astes kaula uz augšu. 

Pēc tam, kad jūs uzbūvēsiet Pirmradīšanas viļņus 4,3,2,1 mugurkaula jostas daļā, virzaties tālāk uz 

mugurkaula krūšu daļu, kur atrodas 12 skriemeļi. Attiecīgi, jūs uzbūvēsiet 12 Pirmradīšanas Viļņus. 

Pabeidzot darbu ar mugurkaula krūšu daļu, jūs pāriesiet uz mugurkaula kakla daļu un uzbūvēsiet 

septiņus Viļņus, atbilstoši kakla skriemeļu skaitam. 

Kad jūs pāriesiet pie Pirmradīšanas Viļņu celtniecības mugurkaula ass turpinājumā uz galvaskausu, jums 

nav nepieciešams domāt, kāds skaits Viļņu jums nepieciešams. Dodiet nodomu izveidoties jūsu Sirds 

telpā tādam skaitam Pirmradīšanas Viļņu, kāds nepieciešams priekš tā, lai savienotos ar jūsu 

galvaskausu, sākot no kakla, pirmā skriemeļa un beidzot ar trešās acs projekciju. Attīstiet radīto Viļņu 

secību, domās pārnesiet novietojamā vietā uz galvaskausa un caurelpojiet to. 

Bet tagad ar domu skatu pārskatiet jūsu jaunradīto Pirmradīšanas Viļņu gaismas struktūru fiziskajā 

ķermenī. Caurelpojiet to, piepildiet ar prieku, mīlstību, atbalsta enerģijām. Tā JŪSU NEATDALĀMĀ 

DAĻA. Un viņai jāiekārtojas jūsos, jākļūst jūsu organiskai daļai un struktūrai. 

Un Pirmradīšanas Viļņu kompleksa izveidošanas noslēgumā, sūtiet prāna enerģiju no Sirds telpas 

Pirmradīšanas Vilnī astes kaula rajonā. Šeit, mugurkaula pamatā, Pirmradīšanas Vilnis rada īpašu prāna 

enerģiu. Sūtiet to augšup, saules pinumā, bet no turienes - sirds apvidū. Tālāk, no Sirds telpas, sūtiet 

prāna enerģiju Pirmradīšanas Vilnī trešās acs rajonā. Un šeit Pirmradīšanas Vilnis sāk izplatīt sevišķu 

prāna enerģiju. Tādā veidā, sāksies aktīva energoapmaiņa ne tikai starp jūsu fiziskā ķermeņa 

apgabaliem, bet arī energoapmaiņa starp jūsu Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa diviem 

ķermeņiem. Ar prāna enerģijas palīdzību no Sirds telpas, izlaista caur Pirmradīšanas Vilni astes kaulā un 

trešajā acī, kā arī sevišķās prāna enerģijas Pirmradīšanas Viļņu radītas, jūs savā Daudzdimensionālo 

Ķermeņu Kompleksā aktivizējiet īpašu Fotona Ķermeni, kas sāk savstarpēji sadarboties ar jūsu 

smalkmateriālo piecdimensiju fizisko ķermeni. 

Mums visiem labi zināms par Gaismas Ķermeņa eksistēšanu, kas ir priekš cilvēka kopējā izpratne par 

daudzdimensionālo gaismas ķermeņu kompleksu. Priekš fotona enerģiju pieņemšanas, cilvēkiem tagad 

jau izveidojas FOTONA ĶERMENIS un tas kļūst viens no DAUDZDIMENSIONĀLO ĶERMEŅU 

KOMPLEKSA ĶERMEŅIEM. Gaisma - vairāk vispārīga, kopīga izpratne. Fotons - gaismas 

varietāte/разновидность. Un fotona ķermenis, kas izveidojas, ir POLIPASAULĪGS/ПОЛИМИРНЫИМ. 

Viņā sajaukti četr-piecdimensiju fotoni. Un īstenojas sekojošs savienošanās princips: daļiņa (ceturtā 

dimensija) - vilnis (piektā dimensija). Pateicoties Pirmradīšanas Viļņa energoinformatīvās struktūras 

izpausmei Gaismas Ķermeņa struktūrā un to projekcijai pie cilvēka fiziskā ķermeņa, Fotona ķermenis tiek 

radīts cilvēka Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksā. Fotona ķermenis ļoti svarīgs priekš 

augšupcelšanas ar fizisko ķermeni. 

Mēs ar jums īstenojām ļoti svarīgu darbu. Mēs radījām, pareizāk sakot, attīstījām jaunu gaismas 

struktūru. Un tā tagad dzīvo ne tikai jūsu Gaismas Ķermenī, bet arī jūsu fiziskajā ķermenī. Tās klātbūtnes 

realitāti jūs sajutīsiet tad, kad tā sāks strādāt, kustēties, funkcionēt... 

Līdz ar to, es aicinu jūs nesteigties. Neskatoties uz to, ka visas instrukcijas darbā ar fotona enerģijām jūs 

izlasīsiet šī raksta slejās, nesteidzaties iemiesot dzīvē visu to, ko es secīgi izklāstu. Ievērojiet 

pārtraukumus darbā! Jāsaka, ka arī novembra Gaismas Grupas izbraukuma semināra dalībniekiem bija 

pārtraukumi gaismas darbā. Viņi izdzīvoja, ieiešanu kontaktos ar fotona enerģijām, etapus divu dienu 

laikā, sākot no piektdienas vakara un beidzot svētdienas vakarā. 

Un tātad, pirmais etaps ENERGOINFORMATĪVĀS PIRMRADĪŠANAS VIĻŅA GAISMAS STRUKTŪRAS 

IZVEIDOŠANAS ETAPS SEKMĪGI PABEIGTS. Mēs to seminārā veicām piektdienas vakarā, bet otro 

etapu turpinājām tikai sestdienas rītā. 

OTRS ETAPS. "LIETUSSARGU" ETAPS. To mums piedāvāja Meistars Kiraels. 

Stādaties priekšā parastu lietussargu. Atveriet to virs galvas un apgrieziet ar rokturi uz augšu. Tikai 

iedomājieties to bez roktura, rokturis - tas nosacīti, priekš mūsu orientācijas. Tādā veidā, mēs virs galvas 

redzam lietussargu-piltuvi. atšķirība no piltuves - cietības šķautņu sektoru esība. 

Es piedāvāju tagad atkal katram fokusēt savu iekšējo redzi uz Sirds telpu, caurelpot viņu caur centru, 

caur savu Nulles Punktu. Bet pēc tam domās atvērt "lietussargu" virs savas galva. Vērojiet, kas notiek, 

jūs varat redzēt dažādus attēlus. Tas nevienkāršs lietussargs, tas varavīkšņots. Tas varavīkšņotais 

"lietussargs" ar varavīkšņotām enerģijām. Un cietības šķautnes arī varavīkšņotas. Un viņš var izstarot 

mirdzumu. Lietussargs var aizvērties, var atvērties, tas atkarīgs no viņa stāvokļa - darbībā vai 

bezdarbībā, vai strādājiet jūs ar fotona enerģijām vai nē. 
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Un tātad, "lietussargs" virs galvas. Patrenējaties: to atveriet - aizveriet, varat viņu virs galvas pagrozīt. 

Pierodiet pie tā, ka jums tāda struktūra ir. 

Mēs šo "lietussargu" uzcēlām kā fotona enerģiju pieņemošu ierīci. Bet mums taču šī enerģija jāsaņem, 

jābūt kaut kādai nododošai ierīcei. Domās stādaties priekšā planētu Zeme, viņas globusu savā Sirds 

telpā. Un, tas brīnums! Globusam arī ir "lietussargs", pareizāk sakot,- veseli divi "lietussargi". Atveriet šos 

divus "lietussargus". Zemes planētas augšējos atmosfēras slāņos. Viens - virs dienvidpola, otrs - virs 

ziemeļpola. Tādā gadījumā "lietussargu" "rokturi" virzīti uz Zemes centru. Tie, burtiski, apņem planētu: 

viens ziemeļu pauslodi, otrs - dienvidu. Elpojiet caur savu Sirds telpu un jūs redzēsiet ka šie lietussargi arī 

varavīkšņoti. Ieskataties viņos... 

Kas sanāk? Cilvēks stāv uz Zemes virspuses, virs viņa - "lietussargs", kas ar "rokturi" virzīts augšup. Bet 

virs Zemes - otrs "lietussargs, ar "rokturi" lejup. Lūk, nu mums ar jums ir nododošās ierīces (6. Zīm.). 

 
6. Zīm. "Lietussargu" sistēma priekš fotonu enerģijas pieņemšanas-nodošanas. 

Priekš izveidotās "lietussargu" sistēmas pieredzes nostiprināšanas, fokusējieties uz savu Sirds telpu Jūs - 

mākslinieki, rokās - enerģētisko krāsu palete. Uzzīmējiet sekojošo... Centrā, planēta Zeme, jūs stāvat uz 

zemes virspuses un jums ļoti skaista gaismas struktūra no Pirmradīšanas Viļņiem. Jūs virs sevis atvērāt 

visskaistāko, varavīkšņoto "lietussargu" - piltuvi. Un virs planētas - "lietussargs". Un var teikt, zem jūsu 

kājām, no otras planētas puses, arī "lietussargs". Uz planētas Zeme dzīvo daudz cilvēku. 

Ievērojiet/redziet, kā viņi atver savus "lietussargus"... Un aizver... Atver un aizver... "Lietussargi" - tās ir 

tās gaismas struktūras, kas mums palīdzēs izveidot mijiedarbību ar planētas fotona slāni. 

TREŠAIS ETAPS. SAGATAVOŠANĀS FOTONA ENERĢIJAS PIEŅEMŠANAI. 

Pirms sākam darbu ar "lietussargiem" palaidīsim atkal Pirmradīšanas Viļņu struktūru. Sākam elpot caur 

Sirds telpu. Fokusējam savu iekšējo skatu uz Sirds telpu, caurelpojam to caur centru, caur Nulles Punktu. 

Tālāk domās pārzīmējam, sākam saprast jau radīto Pirmradīšanas Viļņu gaismas struktūru, tā sākas, kur 

jūsu astes kauls. Un mēs sākam pārzīmēt viļņus ar diviem izgriezumiem, sākot no astes kaula un ceļoties 

augšup pa mugurkaulu. Zīmējiet viļņus vertikālā plaknē. Varbūt kādam tie izpaudīsies horizonālā plaknē. 

Iespējams, kādam tūliņ būs apjomīga struktūra. Dariet to apzināti, pakāpeniski, lēni, soli aiz soļa, viens 

skriemelis aiz otra. Attīstiet Viļņu struktūru. 

Kādam Viļņi izskatās kā projekcija uz plaknes, kā attēlots 5. zīmējumā. Kādam parādīsies apjomīgs attēls 

un Viļņi sāks kustēties. Vienkārši novērojiet, nevērtējot. Un lēnām, palaižot vienu Vilni - tas jau ir, jau 

klātešošs ķermenī - pārvietojieties pie nākošā un attīstiet to. It kā jūs attīstītu pārliekamu attēlu/kartiņu. 

Pirmradīšanas Viļņu palaišanas process darbībā, notiek pakāpeniski. Skriemeli pēc skriemeļa. 

Paceļamies no apakšas uz augšu. 

Atceraties: kad jūs beigsiet strādāt ar mugurkaulu, pieiesiet pie galvas, jūs sāksiet pārzīmēt tieši tādus 

pašus viļņus galvaskausa rajonā, ceļoties augšup - pa pakausi, pauri, pāriesiet uz pieres un noslēgumā - 

trešā acs. 

Elpojam un sekojam izveidotajai Pirmradīšanas Viļņu struktūrai, kas jums jau izveidojās. Kādam tā 

izveidosies diezgan ātri. Tomēr, vienalga, mēs speciāli ejam nesteidzoties, soli pēc soļa, lai ķermenī 

pieredze izveidotos, un tas priekš jums kļūtu nozīmīgs, sajūtams, saredzams. 

PIRMARADĪŠANAS VIĻŅU IZMĒĢINĀJUMA TESTĒŠANA. 
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Sākam mūsu darbu Pirmradīšanas Viļņu palaišanas izmēģinājumu. Jūs fokusējieties uz Sirds telpu un 

ieelpojiet zeltītu prānu-enerģiju no Kosmosa. Dodiet nodomu un prāna-enerģija no Sirds telpas 

nolaidīsies pašā apakšējā Pirmradīšanas Vilnī, savienotā ar astes kaulu. Vērojiet kā prāna-enerģija sāk 

pārvietoties pa Pirmradīšanas Viļņu cilpām. 

Jūs atkal ieelpojiet prāna-enerģiju un ar nodomu sūtiet to Vilnī. Dariet to lēnām, apdomīgi ar interesi un 

ziņkāri... Un Viļņi sāk atdzīvoties... Novērojiet... 

Novērojiet, kā ķermenī top gaismas dzīve. Pie tās pašas reizes jūs vara atzīmēt savas sajūtas ķermenī - 

kustības, pārvietošanos, niezēšanu, durstīšanu, paplašināšanos, saspringumu... Cilvēciskam 

organismam var būt dažāda reakcija. Svarīgi, lai process noritētu pakāpeniski, komforta stāvoklī. Ja kādā 

brīdī jūs sajutīsiet ka, piemēram, pārāk ātri paplašinās, paprasiet savai atbalsta grupai procesu 

adekvātiskumu. Lai jūsu ķermenis fotonu enerģiju pieņem pēc savas gatavības mēra. Katram šī gaismas 

darba dalībniekam savs temps, savas iespējas. Viss atkarīgs no tā, kā jūsu ķemenis sagatavots, cik 

viņam atvērti tā gaismas kanāli. Kāds ar prieku palaidīs prāna-enerģiju pa visiem Pirmradīšanas Viļņiem, 

taču labāk nesteigties, bet palaist Viļņus pakāpeniski. Pašlaik jūsu ķermeņos notiek atcerēšanās, 

atdzīvošanās, to struktūru iziešana no somadhi stāvokļa, kādas bija sākotnēji, Daudzdimensionāla 

Genoma kvantu slāņos. 

Ieelpojam zeltīto prānu-enerģiju un piepildām Viļņus - vilni aiz viļņa, vilni aiz viļņa... Kad jūs nonāksiet līdz 

trešai acij, tad atklāsiet, ka jūsu čiekurveida dziedzeris, epofīze, deg spožā liesmā, kvēlo. Kā lampiņa, bet 

visdrīzāk, pat kā maza saulīte!.. 

Un tātad, mēs veicām Pirmradīšanas Viļņu izmēģinājuma testēšanu. 

Gribu brīdināt, ka var kādam šīs struktūras sākt mirklīgi kustēties dažāda mēra brīvībā, kustēties 

pulksteņrādītāja virzienā, vai pret pulksteņrādītāja virzienu, kļūt daudzdimensionāli daudzdtelpiskas, 

izpaust savu daudzdimensionāli daudztelpisko būtību/jēgu - brīnišķīgi, novērojiet! Jūs varat būt pat 

pārsteigit, cik tas ļoti interesanti, skaisti, apbrīnojami, negaidīti, patīkami un, iespējams, pat smieklīgi un 

jautri. Pat, ja jūs sava darba momentā sāksiet smieties, tad tas būs vietā. Tā vesela ķermeņa reakcija... 

Pēc trešā etapa izpildīšanas, tūliņ pārejam pie ceturtā etapa izpildīšanas. 

CETURTAIS ETAPS. FOTONA ENERĢIJAS PIEŅEMŠANA. 

Trešajā etapā mēs attīstījām Pirmradīšanas Viļņus. Ceturtajā etapā mēs "lietussargu" sistēmu 

palaidīsim/iedarbināsim priekš fotonu enerģijas pieņemšanas- nodošanas un aktivizēsim Pirmradīšanas 

Viļņu energoinformatīvo gaismas struktūru. Sāksim PIEŅEMT fotonu enerģiju. 

Pirms fotonu enerģijas pieņemšanas sākuma, gribu jums pavēstīt svarīgu informāciju. 

Mēs ar jums pieradām meditācijas norises laikā elpot prāna-enerģiju. Pie tam, mēs prāna-enerģiju 

elpojam ne tikai ar plaušām, bet arī ar mūsu šūnām. Kā ne reizi vien atzīmēja Meistars Kirails, priekš 

mums prāna-enerģija - tā dabīga gan elpošana, gan barošana. Un tagad mēs pakāpeniski tiecamies elpot 

ne vienkārši prāna-enerģiju, bet ugunīgo prānu. Un fotonu enerģija aicināta palīdzēt cilvēkiem pārejā uz 

prāna-barošanu, uz barošanu ar ugunīgo prānu. 

Pirmradīšanas Viļņi - cilvēka gaismas kanālu sistēma, daļa mūsu gaismas ģeometrijas un mēs to tagad 

pilnvērtīgā veidā attīstījām, par cik tā pie ieejas Dualitātes Eksperimenta blīvajos slāņos bija deaktivizēta. 

Pirmajā acumirklī liekas, ka mēs ekstrapulējām/экстраполировали Gaismas Ķermeņa gaismas 

struktūras uz fiziskā ķermeņa. Bet īstenībā, mēs apvienojām fizisko ķermeni ar mūsu personīgām 

kvantiskām struktūrām. Mēs izvilkām gaismasenergoinformāciju no DNS kvantu slāņiem, no mūsu 

Daudzdimensionālā Genoma. 

Fotonu enerģijas pieņemšana notiek cilvēka Augstākā "Es" kontrolē, kurš regulē tās komfortablu 

pieplūdumu. Enerģija ķermenī ieplūst impulsos, t.i., FOTONU ENERĢIJA PIRMRADĪŠANAS VIĻŅOS 

IEPLŪST IMPULSĪVI. Pie Fotonu enerģijas pieplūdes, ķermenī sajūtama - siltuma ieplūde, karstums, 

kustība, mudruma sajūta. 

Bet tagad ejam pie visatbildīgākā momenta - mēs veicam visas mūsu uzbūvētās energoinformatīvās 

gaismas struktūras iedarbināšanu: Pirmradīšanas Viļņu struktūras un "lietussargu" konstrukcijas. Mēs to 

izdarīsim priekš katra komfortablā režīmā. 

Priekš tā atkal katrs fokusējas uz savu Sirds telpu. Caurelpo Sirds telpas centru, jūsu nulles punktu, ar 

prāna-enerģiju... 
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7. Zīm. "Lietussargu" sistēma darbā, priekš fotonu enerģijas pieņemšanas-nodašanas. 

Tālāk stādaties priekšā, ieraugiet savā Sirs telpā planētu Zeme, viņas globusu. Stādaties priekšā, 

ieraugiet "lietussargus", kas atrodas virs Zemes, virs Zemes atmosfēras augšējās robežas. Fotonu slānis 

izvietojies augstāk par Zemes atmosfēras slāņiem, tomēr tas viņos aktīvi ieplūst. 

Jūs varat stādīties priekšā vai ieraudzīt, ka "lietussargi" virs planētas rotē/griežas...Tie mirdz/laistas 

un...atveras... Atveras "lietussargi"... Cilvēki, stāvoši uz planētas. 

Tālāk stādaties priekšā, ieraugiet savu personīgo "Es", savu personīgo Pirmradīšanas Viļņu gaismas 

struktūru un ar nodomu atveriet virs svas galvas "lietussargu". Dodiet domu nodomu atvērties - 

lietussargam-piltuvei virs jūsu galvas. 

Bet tagad mēs ar jums sāksim novērot brīnišķīgu skatu - "lietussargi" līdznoskaņojas! Planētas Zeme 

"lietussargs" un jūsu personīgais "lietussargs" - viņi ieiet rezonansē. Kas jādara priekš šī procesa aktīvas 

attīstības? Jums jāelpo... 

Ieelpojiet prāna-enerģiju, kurā ievīsies kvanti-fotoni. Fotonu enerģija jūsos ieplūst caur elpošanu, bet jūs 

novērojiet, kas notiek jūsu Sirds telpā. Jūs redzat kā planētas Zeme "lietussargi" un jūsu personīgais 

"lietussargs" ieiet rezonansē. It kā starp viņiem notiktu augstsprieguma loks. Jūs redzat enerģiju, kas 

virzas no Zemes "lietussarga" uz jūsu "lietussargu". Pie tam, jūs varat ievērot, ka enerģija virzas abos 

virzienos - no jums, jūsu "lietussarga" uz Zemes "lietussargu" un no Zemes "lietussarga" uz jūsu 

"lietussargu". Jūs novērojiet enerģijas reversu/реверс, tā taisnība. Visu to jūs novērojiet savā Sirds telpā. 

Novērojiet... Jūs redzēsiet, ka starp "lietussargiem" nodibinās pastāvīga enerģijas plūsma un šajā 

momentā mūsu "lietussargs" sāk strādāt pilnvērtīgā pieņemšanā. 

Dodiet uzdevumu-vēlējumu savam Augstākajam "Es" - laist darbā jūsu Pirmradīšanas Viļņa gaismas 

struktūru... Tālāk seko impulss (par to es minēju augstāk)... Fotonu slāņa enerģija sāk no "lietussarga" 

plūst jūsu viļņos. Šeit nav nepieciešamības sekot pieplūšanas kārtībai, no kāda Viļņa sāk enerģija plūst. 

Priekš uztveršanas viegluma jūs varat sākt fotonu enerģijas uzņemšanu/pieņemšanu no viszemākā 

Pirmradīšanas Viļņa, kurš izvietots jūsu astes kaula apvidū. Enerģija sāks celties augšup, kamēr nonāks 

trešajā acī. 

Bet par cik mēs ar jums - kvantiskas Gaismas Būtnes un vienlaicīgi esam vērotāji un pētnieki 

personīgajiem gaismas un enerģētiskajiem procesiem, tad varam konstatēt, ka enerģija vienkārši tek pa 

visiem mūsu Pirmradīšanas Viļņiem. Redzat, stādaties priekša, kā iedegas jūsu trešā acs, čiekurveida 

dziedzeris. 

Fokusēsimies uz savām personīgajām sajūtām, uz to, kas notiek ķermenī. Tas var būt fizisks stāvoklis, 

bet var būt emocionāls stāvoklis. Iespējams jūs sajutīsiet garšu, vai izdzirdēsiet skaņu. Visi jūsu zemes 

jūtu orgāni noskaņoti uz daudzdimensionālu, daudztelpisku informācijas uztveri un dekoderē visas 

vibrācijas, kas viņām pieplūst. Tādēļ jūs sākat saņemt informāciju no jūsu zemes jūtu orgāniem. Jūs jūtat, 

zinat, redzat, saožat, sadzirdat, sajūtat... 

Turpinām elpot...Elpojam zeltīto prānu-enerģiju, kurā ievīti fotoni, kvanti. Elpojiet un piepildiet savu Sirds 

telpu ar šo enerģiju un tā sāks paplašināties. Jūs piepildiet savas plaušas un sirds telpu ar prāna-enerģiju 

kopā ar fotonu enerģiju. 

Pārvietojiet uzmanības fokusu uz Pirmradīšanas Vilni. Kādam tie jau pārtrauca darbu, par cik darbs 

notiek impulsīvā režīmā. Varbūt jūsu testēšanas process pabeigts, bet iespējams, vēl būs fotona 

enerģijas ieslēgšanās. Vērojiet... 

Jūsu fotona enerģijas pieņemšanas procesa "vadības pults" atrodas pie jūsu Augstākā "Es", kurš ņem 
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vērā visas nianses jūsu mijiedarbībā ar fotona enerģiju un izkārto to visoptimālākā veidā. 

Turpinām elpot... ieelpas un izelpas sirds telpā. Elpošana... tā mūsu ceļazvaigzne. Tā palīdz visiem 

procesiem plūst viskomfortablākā un optimālākā veidā. Mans padoms - necenšaties paātrināt notiekošos 

procesus. Viss notiek tā, kā arī jābūt, pēc jūsu pieņemšanas un uztveršanas iespējām. Ja kādā momentā 

jūsu ķermenim gribēsies pagrozīties, pakustēties, dariet to... Mūsu gaismas darbs tuvojas noslēgumam, 

ja arī kādam gribas vēl pabūt mijiedarbības stāvoklī ar fotona slāni. Pirmā ieslēgšana nevar būt ilgstoša. 

Viss gaismas darbs mijiedarbībā ar fotona slāni izkārtojas pakāpeniski. Mana personīgā pirmā pieredze 

Pirmradīšanas Viļņu ieslēgšanā un to piepildīšana ar fotona enerģiju turpinājās minūti, pusotras, ne 

vairāk. 

Gribu teikt, ka jūs vienmēr varat patstāvīgi paskatīties, pārtestēt savas energoinformatīvās gaismas 

struktūras, kādā veidā tās atrodas, kā tās strādā. Jūsu Augstākais "Es" vienmēr ieteiks kā visoptimālākā 

veidā izveidot mijiedarbību/savstarpējo sadarbību ar gaismas struktūrām. Kad šīs struktūras pilnībā 

attīstītas un noregulētas, tad tās strādā automātiskā režīmā, bez jūsu speciālas ieslēgšanas, t.i., tādā 

gadījumā jums arī nevajag izrādīt rūpes par tiem - doties meditācijā, caurelpot, palaist/ieslēgt... Taču tas 

nākotnē. Pagaidām jūs piemērojaties šīm gaismas struktūrām, pagaidām šīs gaismas struktūras 

piemērojas jūsu ķermeņiem, prāna-enerģijas elpošanai, ar tur ievītiem fotoniem, palīdz jūsu gaismas 

kanālu, Pirmradīšanas Viļņu struktūru iespēju atklāšanā. Rekomendējas vadīt ikdienas meditācijas. Tas 

neaizņems daudz laika - no 5 līdz 15 minūtēm. Caurelpojieties, fokusējieties uz Sirds telpu, uz Nulles 

Punktu tās centrā. Pārkonstruējiet visas struktūras Sirds telpā - Zemes globusu ar "lietussargiem", 

cilvēkus ar atvērtiem "lietussargiem", savu "Es" ar "lietussargu" bet pēc tam pārnesiet uzmanības fokusu 

uz saviem Pirmradīšanas Viļņiem un palaidiet tos darībā. Pats galvenais, jūsu ķermenim darbības laikā 

jājūtas komfortabli. Nedrīkst būt baiļu un sāpīgu sajūtu. Gadījumā, kad jūs ko līdzīgu novērojiet, atlieciet 

šo darbu un paprasiet savam Augstākajam "Es" palīdzēt tikt skaidrībā ar tiem stāvokļiem, kādi 

attīstījušies jūsu ķermenī. 

Vēlreiz gribu atzīmēt, ka Pirmradīšanas Viļņi, pārejot no darbošanās režīma uz nedarbošanās režīmu, 

maina savu konfigurāciju. Tādēļ nebrīnaties, ja kaut kādā momentā jūsu Pirmradīšanas Viļņi izmainīs 

savu, priekš jums pierasto, formu, pārvērtīsies, piemēram, no trīs aplīšu struktūras, atgādinošu pušķī 

sasietu lenti (8. Zīm.). 

 
8. Zīm. Pirmradīšanas Viļņu struktūra nedarbošanās režīmā. 

Vai tie var būt pusdarbības stāvoklī, kad pušķim ir apaļīga forma.Tādā gadījumā nepiešama individuāla 

jaunrade, savstarpējā sadarbība, izlēmība un vēlēšanās izpētīt un attīstīt šo gaismas instrumentu. Tas 

jums dots ne statikai/статике, bet arī mūsu attīstības pētīšani, aprakstīšanai. Kā parasti, es aicinu dalīties 

pieredzē, par jaunās struktūras izmantošanu. Savus iespaidus, iestrādes jūs varat sūtīt uz žurnāla 

elektronisko vai pasta adresi (160.lpp). 

Mēs pabeidzām visus energoinformatīvo gaismas struktūru savsarpējai sadarbībai nepieciešamos 

ievirzes pasākumus: Pirmradīšanas Viļņu struktūras un "lietussargu" konstrukcijas ar fotonu 

enerģijām no planētas Zeme fotonu slāņa. 

Noslēgsim mūsu darbu ar sazemēšanu. Priekš tā jūs ieelpojiet zeltīto prānu-enerģiju, izlaidiet caur 

paurīti/темечко, čiekurveida dziedzeri, ... /вилочковую ?/ dziedzeri, virziet pa mugurkaulu, bet caur kājām 

izvediet Zemes centrā. Izdariet 5 aktīvas ieelpas un izelpas un savienojieties ar Zemes centru. Un tātad, 

jūs caurelpojāt ķermeni ar kosmisko prāna-enerģiju, bet tālāk jūs sāciet ieelpot prāna-enerģiju bagātinātu 

ar zemes enerģijām, Mātes-Zemes Marijas enerģijām. Ieelpojiet no Zemes centra zeltīto prāna-enerģiju 
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un paceliet caur pēdām augšup, pie ceļgaliem, gūžām, vadiet pa mugurkaulu, apmazgājot katru skriemeli. 

Izpaudiet rūpes par savu ķermeni. Tālāk jūs izvadiet prāna-enerģiju caur pauri Kosmosa centrā. Izdariet 

piecas ieelpas-izelpas. Tālāk novērojiet kā jūs stāvat divās brīnišķīgās prāna-enrģiju straumās, ejošās no 

Kosmosa Zemē un no Zemes Kosmosā. Divas straumes sajaucas jūsu Sirds telpā un paplašinās uz 

visām horizonta pusēm. Ieelpojiet un izelpojiet. Ieelpojiet, izelpojiet un atgiežaties pie sava ķermeņa. 

Pakustaties, paberzējiet plaukstas vienu pie otras, savienojiet kājas krustiski, sazemējaties... 

Pēc gaismas darba pabeigšanas, uzstādot un palaižot jūsu atkal attīstītās energoinformatīvās 

gaismas struktūras, es gribu jūs iepazīstināt ar Marinas Šļeminas, mūsu novembra semināra 

dalībnieces, Pirmradīšanas Viļņu darba pieredzi. 

MARINA ŠĻEMINA: 

"Es saņēmu iespējas aktivizēt-atcerēties fotonu enerģiju 2014. gada novembra seminārā. Pēc semināra, 

katru dienu, pēc Meistara Kiraela ieteikuma, es ar nodomu aktivizēju savu Pirmradīšanas Viļņa 

energosistēmu un piepildījos ar fotona enerģiju. Gribu atzīmēt, ka es neskaidri redzēju, visu laiku centos 

uz to fiksēt savu uzmanību un tas man traucēja. Kaut kādā momentā es pilnībā atslābinājos un vienkārši 

sāku novērot savu stāvokli. No tā brīža enerģija plūst ļoti blīvi, es burtiski fiziski ar visu ķermeni sajūtu 

plūsmu bet, lūk, Pirmradīšanas Viļņa energosistēmu praktiski neredzu. Tagad es, kā iepriekš, katru rītu 

aktivizēju energosistēmu un piesātinos ar fotona enerģiju, taču arī ievēroju: vienkārši atceroties par viņu 

dienas laikā, tūliņ jūtu plūsmu. Pārsteidzoši! Kad es aktivizēju Pirmradīšanas Viļņu energosistēmu, es 

sajutu trešās acs apvidū spēcīgu spiedienu! 

Nesen, rīta meditācijas laikā, pēc piesātināšanās ar fotona enerģiju, man spontāni sākās savas pagātnes-

nākotnes dziedināšanas dabs. 

Kā tas bija? Savienojusies ar fotona enerģijas spēku, es pēkšņi sapratu (atcerējos?), ka ar tās sfēriskuma 

palīdzību man vajag pastrādāt ar manu pagājušo-nākošo dzīvju izdziedināšanu, kas, kā mēs jau zinām, 

eksistē visas vienlaicīgi. Es ieraudzīju savu zemes "Es" milzīgas sfēras centrā, precīzāk, es zināju, ka tā 

sfēra, bet neredzēju, kur tā beidzas. Pēc tam, savā priekšā un aiz sevis es ieraudzīju savas 

hologrammas, to neskaitāmu daudzumu. Līdzīgs efekts ir, ja skatās spoguļu attēlojumus, stāvošus vienu 

pretim otram, tikai bez pakāpeniska attēlu samazinājuma. 

Es devu nodomu visu manu dzīvju dziedināšanai ar pateicību par visām mācībstundām un no sirds gāja 

jaudīga plūsma, vielaicīgi turp un atpakaļ. Visas manas hologrammas sāka vibrēt, es pat ar iekšējo dzirdi 

izdzirdēju dūkoņu, tāda spēcīga plūsma bija. Pēc tam, par brīnumu, tas pats notika ar manām 

hologrammām virs manis un zem manis, bet pēc tam vienlaicīgi - visās četrās pusēs! Pēc tam, kad 

plūsma beidzās, es sajutu vieglumu, prieku un apmierinātību par padarīto darbu. Viss, kas ar mani notika, 

gāja intuitīvi, no iekšienes. Lūk, tā atveras mūsu genoms, aktivizējas mūsu iespējas. 

Draugi, izsakiet nodomu, savienojieties ar Zemes fotonu enerģiju! Esmu pārliecināta, ka ar viņu var 

savienoties katrs, galvenais - jūsu vēlēšanās. Tā neparasta, spēcīga, mīloša un dzīva enerģija. Darbs ar 

viņu - tas milzīgs potenciāls, pamēģiniet, eksperimentējiet un dariet par savu pieredzi 

Fotonu enerģija uz Zemi atnāca atkal, 

Kādēļ un priekš kā vajadzīga? 

Kā šo spēku pielietot? 

Ko apzināties vajag? 

Jums Eņģeļiem ir jāsaprot, 

Ka notiek viss ne tā vienkārši. 

Jums jāiemācās vadīt 

To spēku apziņā, 

Saprotot - kur virzīt un pacelt ar fotoniem apziņu savu. 

Mācaties, praktizējiet, trenējaties. 

Dalaties ar praksēm, audziet, neuztraucaties, 

Viss savlaicīgi atnāks tajā mirklī, 

Kad būsiet gatavi, 

Un lai dzeja būtu pabeigta, 

Mīļotie, tuvie cilvēki jūs!" 

SVETLANA DRAČOVA: 

Uzskatu, ka temats savstarpējai sadarbībai ar Fotonu enerģiju, izraisīs Žurnāla lasītāju interesi un mēs ar 

jums turpināsim kopīgos pētījumus šīs tēmas ietvaros. Šodienas sarunu par fotona enerģiju, tās 
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potenciālu un tur ieliktās iespējas priekš mūsu daudzdimensionālās garīgās izugsmes pabeigšu ar 

Meistara Kiraela vārdiem: "Ja man būtu laiks un nepieciešamie līdzekļi grāmatā, es jūs tieši tagad 

iemācītu, kā izlaist vienu maziņu daļiņu no jūsu galvas daļas, tieši tanī vietā, kuru jūs sauciet "trešā 

acs".Pēc tam es jūs aicinātu izbīdīt vienu mazu daļiņu tieši aiz viņas, bet pēc tam vēl un vēl, kamēr jums 

neparādīsies neliels lāzera stars, izejošs no jūsu trešās acs. Un tad es jūs palūgtu savienot to ar fotona 

enerģiju un ieraudzīt kā tas paceļas un dodas tieši tur, kur jūs vēlētos to nosūtīt. Lieciet viņam veikt 

cilpas, ja vēlaties. Lieciet viņam uzlidot augšup, debesīs un zemē, koka saknēs. Vai sūtiet viņu apkār 

Zemeslodei parunāt ar jūsu draugiem otrā tās pusē. Jo priekš tā, lai to izdarītu, jums nāksies tikai par to 

padomāt un ar fotona enerģijas palīdzību, tas kustēsies līdzīgi, kā jūs šodien runājiet, ātrgaitas pasažieru 

ekspresis. To nebūs iespējams apturēt." (Kiraels caur Fredu Sterlingu "Lielā Pāreja", 3. nod.) 

 

Raksta autors pateicas par tehnisko atbalstu un sagatavošanu Borisam Verkau, Natālijai Sanko, 

Batrbekam un Zaļinai Kusoviem, Rafikam Hamijevam Olgai Vološinai. 

 

14. TATJANA POTAPOVA. "KURSK" ATBILD UZ JAUTĀJUMIEM. 

Tatjana Potapova (Svireļ), Krievija 

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 

06.04.2015. 

 

Jautājumi zemūdenes "Kursk" Ekipāžam 

Žurnāla Garīgo kuratoru uzdevumā mēs sagatavojām jautājumu sarakstu, kurus pienāktos adresēt 

zemūdenes "Kursk" jūrniekiem. Ar viņiem sen jau ciešas saites nodibināja mūsu pastāvīgais 

autors - Tatjana Petrovna POTAPOVA (Svireļ). Viņu mēs arī lūdzām uzdot sekojošus jautājumus. 

1. Mēs zinām, ka jums ir vēlēšanās uzrunāt tos, kuri jūs var izdzirdēt mūsu Pasaulē, vispirms tos, 

kuri uzskata, ka tagad vajag pastiprināt cīņu. Taču cīņa saistīta ar pretim stāšanos. Un pretim 

stāšanās tagad jau izplūst karos. Ko jūs teiksiet, kā būt tiem, kuri grib cīņu un, tanī pat laikā, jau ir 

informācija par to, ka cīņa - tas ceļš dualitātē? 

2. Mums, Žurnāla Garīgie Kuratori paziņoja, ka jūs Smalkajā Plānā piedalāties miera realizēšanas 

procesos Ukrainā un citos planētas karstajos punktos. Pastāstiet par to. Kā Augstāko Pasauļu 

iedzīvotāji un jūs personīgi palīdziet mūsu Pasaulei atgriezties mierā. 

3. Jūs - bijušie kareivji, tagad jūs dzīvojiet citā kvalitātē. Kā jūs paveicāt ceļu no kareivja līdz 

mieraradītājiem/миротворца? 

4. Tagad mūsu pasaulē notiek valstu sabrukšanas process un jaunu valstu veidošanās. Vai tāds 

process pie jums notiek? Mēs zinām, ka jūsu Piecdimensiju Pasaule un mūsu Četrdimensiju cieši 

saistītas. Pastāstiet par šīm saiknēm: kā tās īstenojas, kā sadarbojas Augstākais Saprāts ar mūsu 

Pasaules Saprātu. 

5. Žurnāla redakcijai ziņots, ka Zemes Smalkajā plānā notika svarīgs notikums, virzīts uz Pasaules 

planetārās vienotības nostiprināšanu visās Zemes Pasaulēs. 

Lūdzu pastāstiet par šo notikumu, kā jūs tur ņēmāt dalību? 

Šos jautājumus Svireļ nodeva zemūdenes "KURSK" komandai, ekipāža komandiera personā, kuģa 

kapteinim Genādijam Petrovičam Ļačinam. Tālāk mēs publicējam atbildes, ko sniedz ne tikai pats 

komandieris, bet arī citi jūrnieki. 

 

GENĀDIJS PETROVIČS ĻAČINS: 

Tātad, es atbildēšu uz pirmo jautājumu. Mēs nekad nezaudējām cerības aizklauvēties līdz sirdīm, 

alkstošām miera uz mūsu Blīvās Zemes un atrodam vienmēr kanālus tādiem sakariem. 

Un, lūk, kas jāsaka. 

Mēs ne reizi vien sūtījām savas atsauksmes uz notikumiem, tagad notiekošiem Ukrainā, izsakot savu 

viedokli to izraisīšanās sakarā. Mēs neslēpjam savu satraukumu un sirsnīgu dalību to pusē, kuri cieš no 

vienpolāra miera atbalstītāju tālredzības trūkuma un mantkārīgiem nolūkiem. Taču nekad neteicām: 

"Sitiet stiprāk viņu galvas ar atbildes bumbu sitieniem!" Mēs vienmēr - mierīgu sarunu atbalstītāji. 

Taču ļoti svarīgi, lai pretējā puse, kuru iesaista pārrunās, būtu adekvātu cilvēku pārstāvēta, atbildošiem 
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par saviem lēmumiem, kuru dvēseles Dievišķo Likumu gaismas apmirdzētas: "Nenogalini!". Par 

nožēlošanu, mēs to nesaskatām, tādēļ tik grūti mūsu sirdīm, mieru alkstošām. 

Teikšu, ka mēs atbalstām Krievijas prezidenta politiku. Valsts vadība ļoti uzmanīgi un, tanī pat laikā, 

atklāti palīdz Austrumu Ukrainas iedzīvotājiem. Krievija, kā vienmēr vēsturē, kļūst izraidīto, bāreņos 

palikušo, Dzimtene. Krievijas vadība neaizmirst arī par krieviskās Valsts tradīcijām: vienmēr turēt pulveri 

sausu! Taču tiekšanās uz mieru - vienmēr Krievijas sirdī. Krievija solidāra ar tiem, kuri atceras vienu no 

krievijas imperatoru norādījumiem, savam tronī kāpjošam dēlam: "Atceries, dēls! Krievijai vienmēr bija 

daudz skauģu un galvenie viņas draugi, kuri nekad viņu nenodos, bija SPĒCĪGA ARMIJA un FLOTE". 

Krievija tagad arī nostiprina armiju un floti. Un tas ir spēcīgs faktors agresoru atturēšanai. Tomēr 

nepieciešams zināt, ka stiprākais krieviskās kultūras ierocis vienmēr bija VĀRDS. Frontēs glāba ne tikai 

Pavēles vārds, bet arī drauga, brāļa, dziesmas, lūgšanas vārds. 

Mūsu oponentiem spēcīgs vārds MELI. 

Bet Krievija vienmēr bija spēcīga ar PATIESĪBAS vārdu! Par to jāatceras jūsu Gaismas Darbiniekiem! 

Jums, mani dārgie draugi, jāapbruņojas ar zināšanām visplašākajā vārda nozīmē. Tas mūsu aicinājums. 

Jebkurā iecirknī, lai kur arī darbotos Gaismas Darbinieks, viņam jābūt, vismaz jācenšas būt erudītam - ne 

tikai savā šaurā specialitātē, vai viņa izvēlētā Gaismas darbībā. Katram jācenšas pilnā mērā apgūt savas 

valsts patiesas zināšanas, kultūras, literatūras, valodas zināšanas. Tas jums dos plašumu jūsu uzskata 

argumentācijai jebkurā sarunā, strīdā. 

Ir tāds Bībeles teiciens: "Dieva Spēks nespēkā īstenojas/совершается". Tas ir - bez cīņas un kulakiem. 

Priekš mums augstāk par visu, jebkurā lietā, jābūt tikumības Likumam. Uz to aicina arī Krievijas Garīgā 

vadība. Tikumībā savienojas gods un godīgums Likuma priekšā un Dieva priekšā, pilnīga nesavtība un 

gatavība atdot dzīvību par draugiem saviem. 

Un vēl kā teica 18. gadsimta ukraiņu filozofs Grigorijs Skovoroda : "Ne tas muļķis, kurš nezina, bet tas, 

kurš NEGRIB ZINĀT!" 

Bez tam, Gaismas Darbiniekiem jāzina, ka Ukrainas notikumu attīstība atrodas Kosmosa Gaismas Spēku 

Acu modrā uzraudzībā. Jums visiem par to jābūt pārliecinātiem, mūsu māsas un brāļi, Miera piekritēji. Un 

nevajag aizmirst, ka Krievija atrodas Pašas Dievmātes Aizbildnībā! Radītājam vienmēr ir rezerves 

neprātīgo galvu atdzesēšanai, kuri posta pilsētas un nogalina cilvēkus. Nepieciešams zināt un ticēt, ka 

Krievija vienmēr cienīgi izgāja no visu iespējamo karu konfliktiem. Tāda mūsu Valsts vispasaules miera 

jaunrades lielā misija, kas paredz, neskatoties ne uz kādām grūtībām, vienmēr izrādīties cīņas avangardā 

par visu labo, gaišo un kļūt par pievilcīgu centru tautu vienotībai viņu tieksmēs uz draudzību, līdzjaunradi, 

garīgo vienošanos! Krievija tagad atrodas atdzimšanas ciklā. Mēs sūtām žurnālam "Mirovoi Čenneling" 

dzejisku Vēstījumu. 

 

PUŠKINISKS PRAVIETOJUMS /ПУШКИНСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО. 

Jā, miegainība beidzās. Laiks pie lietas ķerties. 

Burzguļo sirds. Dvēselai ne līdz miegam. 

Mums Krievija pati kliedz: Nesnaudiet, brāļi, 

Atnāca pavasaris īpaši dižens! 

 

Mūs ugunīgā gredzenā ietverot, 

Izsauc pretestību mūsos, 

Pats tēvocis Sems ar nedraudzīgu seju 

Negribot runā mums uzplaukumu. 

 

"Kājiņas Bušam" vairs negrauzīsim, 

Modificētu augļu gļotas atteiksim, 

Lai pilnpavasara vīnstīgu ķekaru 

Uz krievisko tirgu nestu. 

 

Uzcelsim tālēs ceļus un tiltus 

Sībīriju sveicinot kā Lomonosova .../чуял ?/, 

Izaudzēsim dārzus brīnišķīgā skaistumā. 

Un tā, lai pat ods degungalu neiedragā! 
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Pēc sakāmvārda sena un smieklīga 

Atkal zelta rudzi savārpos, 

Un pildīs sankcijas ledus bruņas. 

Krievzeme un aizrobeža sasmaidīsies. 

 

"Dzelzi prom! Naftu nepumpēsim!"- 

Mūsu orators večē paziņos. 

Un, gaismā visu apgabalu sildot, 

Sapni īstenos ĢENERATOS ieslēgts! 

 

Un atbildot, mums Zeme uzsmaidīs. 

Un dēlam apskāvienus savus atvērs 

Meži, pameži un lauki ziedoši. 

Un laipni uzelpos tautas-brāļi. 

 

Un no visām Zemes pusēm kuģi, 

Izjūtot priecīgas muskuļu trīsas, 

Ostā pie mums ienāks, kur no jauna uzplauka 

Kultūras, jaunrades, kopības pušķi. 

 

Mēs Mīlestībā dzīvi. Un atplauks atkal 

Neskaitāmas bagātības mīlestībā, draudzībā, 

Cilvēku un Eņģeļu zemes atbalstā, 

Kosmiskā brālība Debesu brīvē. 

 

Tā teica ne Svireļ! - Pats Dzejnieks. 

Viņa tikai Puškiniskās rindas atkārto. 

Pareizāk, Dzejniekam Mūzas nav! - 

Viņš tikai sirdsvērtības uztic viņai! 

 

GENĀDIJS PETROVIČS ĻAČINS: 

Tagad - sakarā ar mūsu dalību miera realizācijas procesos Blīvās Zemes karstajos punktos. 

Jāsaka, ka arī Žurnāla redakcijai, neapšaubāmi, zināmas iekārtas, ko izmanto ne tikai Smalkajā Pasaulē, 

bet arī uz blīvās Zemes ar mērķi, negatīvās enerģijas pārstrādei pozitīvajās. Priekš tā Kosmosā jau sen 

uzbūvētas un eksistē speciālas stacijas EPS (enerģijas pārstrādes stacijas). Taču zinātne un tehnoloģijas 

attīstās. Nostiprinās sakari starp Smalkajām Pasaulēm un Blīvo Zemi. Un rodas iespējas radīt tādas 

iekārtas, speciālas struktūras, to uzstādīšana un izmantošana tieši Zemes punktos, kur tas nepieciešams. 

Runa daļēji ir par Torsionu Lauku Ģeneratoriem. Ar tādu Ģeneratoru radīšanu nodarbojas pazīstami 

Zemes Zinātnieki Nikola Tesla, Anatolijs Jevgenijs Akimovs kā arī tagad, Maskavā dzīvojošais, 

akadēmiķis Genādijs Ivanovičs Šipovs. 

Jāsaka, ka mūsdienu pasaulei nepieciešamo ierīču izplatīšana rod sīvu pretestību no Ēnu valdības 

puses. Kāpēc? Torsionu Lauku Ģeneratoru ieviešana Blīvās Zemes dzīvē dos iespēju visu valstu tautām 

atbrīvoties no nepieciešamības sūknēt no Zemes naftas resursus, radīt ogļu kaudzes, postīt blīvās 

Zemes dabīgo ķermeni, sagādāt viņai sāpes un ciešanas. Tādi ģeneratori - tie enerģiju bezatkritumu 

ažošanas avoti. 

Zeme, taču, kā atzina paši zinātnieki, ir dzīvs, smalki jūtīgs organisms. Un šis organisms tūkstošiem gadu 

palīdz ar savām rezervēm cilvēkam eksistēt un attīstīties. Taču Zemei arī ir pacietības mērs, ir kopīgās 

eksistēšanas normas, kas obligāti jāievēro. Cilvēcei nekavējoties jāpāriet uz jauniem enerģijas 

bezatkritumu ražošanas veidiem, tādēļ ka tālāka Zemes izlaupīšana var būt ar nopietnām problēmām 

visai cilvēciskai civilizācijai un visām dzīvības formām. 

Ieviešot Torsionu Lauku Ģenertoru ierīces visās saimniecības nozarēs, dibinātas uz alternatīviem 

enerģijas saņemšanas avotiem, dos ne tikai bezatkritumu ražošanas iespējas, bet arī atklās cilvēkiem 

jaunus evolūcijas ceļus. 
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Taču Ēnu Valdības piekritējiem un atbalstītājiem nav izdevīgi atbrīvot tautas no verdziskās atkarības. Viņi 

eksistē komfortabli tikai tanī Pasaulē, kur jūt savu spēku un varu pār cilvēkiem. Viņu stihija - bagātināties 

šaurā lokā, valdošu un pārvaldošu ne tikai ķermeņus, bet arī cilvēku dvēseles. Viņu mērķis - bezgalīga 

bagātināšanās un neierobežota piesātināšana šaura loka valdošo, alkstošu materiālo vajadzību 

pastāvīgu pieaugumu. 

Tomēr, kā jau tika teikts, intelektuālie un zinātniskie sakari starp Pasaulēm stiprinās. Un kļuva iespējams, 

neatkarīgi no Atturēšanas Spēku vēlēšanās, radīt starptelpiskus Torsiono Lauku Ģeneratorus. Šie 

Ģeneratori jau palaisti darbībā. To loma ievērojama dažādu Zemes reģionu attīrīšanā no radioaktīviem 

atkritumiem, izraisījušos konfliktu noregulēšanā starp valstīm un tautām. Tie strādā Debesu Gaismas 

Spēku aizbildniecībā. Un paša Radītāja svētīti. 

Lūk, ar tādiem Ģeneratoriem darīšana arī mums. Zemieši mūs saista kopīgam mūsu darbam ar šiem 

Ģeneratoriem. Neesmu pilnvarots Žurnāla "Mirovoi Čenneling" lappusēs atklāt mūsu darba sīkumus šajā 

virzienā. Šī informācija stingri konfidenciāla. Sīkumu atklāšana - jūsu un mūsu Debesu Skolotāju 

kompetencē. 

Ar jūsu atļauju, aicināšu mūsu saziņā piedalīties arī manus biedrus - zemūdenes "KURSK" jūrniekus, kuri 

ne mazāk, bet, iespējams arī spilgtāk kā es, izteiksies par jūsu piedāvātajām tēmām. Piedāvāju Sergejam 

iesaistīties mūsu sarunā! 

(Genādijs Petrovičs Ļačins vēršas pie kapteiņleitnanta, Ekipāža kaujas daļas komandiera Sergeja 

Kokurina). 

SERGEJS KOKURINS: 

Es sapratu, ka man nākas atbildēt uz trešo jautājumu. Kāpēc tieši man? 

Taču laikam tādēļ, ka izsakoties vēl 2010.gadā sarunā ar Svireļ, sakarā ar mūsu pašsajūtu, es ievēroju, 

ka mēs visi šodien kļuvām labprātīgi jūras mūki. Mēs visi šajā pasaulē devām bezlaulību solījumu. 

Gaidīsim savas sievas un mīļotās. Tas mans izteikums ievietots mūsu pirmās grāmatas 129-jā lappusē, 

Svireļ sagatavotas publicēšanai. 

Jā, šim izteikumam ir nozīme arī šīsdienas sarunas tēmā. Mēs tiešām Pasauli un savus "Es" šajā 

Pasaulē uztveram citādi, apzinoties savu nemirstību. Mēs ne ar ko/nevienu nekarojam. Bet mēs paliekam 

miera-radītāju kareivju, Gara Kareivju ierindā, kādi bijām arī uz blīvās Zemes! Mēs taču savā esībā, mūsu 

Dzimtenē, nekarojām, mēs atturējām no liekas raušnās tos, kuri tiecās uz agresiju! Ar visu savu sirdi, 

visiem nodomiem un darbībām, miesu un asinīm, mēs saistīti ar savu Krieviju, kur dzīvojiet jūs, mūsu 

tautieši, mūsu dārgās māsas un brāļi. 

Mēs, Smalkās Pasaules iedzīvotāji, neesam atbrīvoti no rūpēm par mūsu Krieviju uz Blīvās Zemes. Mēs 

arī veicam diennakts sardzi uz sava zemūdens kuģa, paaugstinām savu kaujas meistarību, iepazīstam 

tehnikas veidus, palielinošu cilvēka biolauka aizsardzību no kaitīgām enerģijām, atnākošu dažreiz no 

Kosmosa. 

Mēs uzturam savu sportisko formu, lai vienmēr būtu gatavi izpildīt svarīgus uzdevumus. Mēs vienmēr 

gatavi izpildīt Augstākā Virspavēlnieka Pavēles. No mūsu iepriekšējiem ziņojumiem jums jābūt zināmam, 

ka šeit, uz mūsu planētas, Smalkajā mūsu Krievijā, eksistē vienota Jūras un Kosmisko Lietu Ministrija. 

Saskaņā ar šiem apstākļiem, mums visiem, atnākušiem šurp zemūdens-jūrniekiem, pienācās apgūt 

kosmonauta profesiju. Lūk, kādēļ mēs varam piedalīties Belinshauzena/Беллинсгаузена Kosmiskās 

Flotes sastāvā. Lūk, kādēļ mēs arī varējām pabūt Lemūriešu Kristālu Altomira, Ladomira un Kristāla 

Pasaules Roze Lotoss aktivācijā. 

Mēs svēti godājam Kristus Bausli: "Nenonāvē!" Taču mēs atceramies arī Sergija Radoņežskova 

norādījumu, sūtoša savus mīļotos mūkus Peresvetu un Osļabu uz karapulka/ратный varoņdarbu Dmitrija 

Donska krievu karavīru sastāvā. 

Nenobeigt gūsta vergu, bet apžēlot, rādot cēlsirdības un cilvēcīguma piemēru, - tāds krievu kareivju 

likums! Tas Stipro, cēlsirdīgu cilvēku Likums. Nav krievu kareivju dvēselēs asinskārības un atriebības, 

mēs dzīvi ar cēlsirdību. 

Par to arī teica Krievijas prezidents Vladimirs Putins, ka krievu dvēsele plaša un atvērta, Pasaulei un 

cilvēkiem, tādēļ arī Krievija pievelk sev ar savu nesavtību un labsirdību citas tautas un valstis. Mēs 

atceramies mūsu dižā karavadoņa Aleksandra Vasiļjeviča Suvorova vārdus: "Mēs - krievi. Kāda 

sajūsma!" Un mēs saprotam, ko tas nozīmē. Bet tas nozīmē, ka krievu ģimene vienmēr ieņēma savā "Es" 

dažādu nacionalitāšu elementus. Visa Krievija - liela ģimene, ar sevi apņemoša dažādu nacionalitāšu 

daudzskaitlīgas tautas. No šejienes arī mūsu krievu krieviskās Dvēseles plašums. 
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Mūsu, zemūdenes "Kursk" ekipāža komanda, dota Pasaulei kā tautu daudznacionālās brālības piemērs. 

Mēs šeit visi: ukraiņi, baltkrievi, kazahi, uzbeki - sajutām visu nacionalitāšu vienlīdzību, sapratām, ka 

pagātnē katrs no mums iemiesojās daudzās valstīs un tautās, bija gan nēģeris, gan čukča, gan ķīnietis, 

gan čeremiss. 

Vārdu sakot, mēs visi - Visuma cilvēki, piederam ne pie vienas nacionalitātes. 

Mēs izjūtam konfesiju vienlīdzību un nekad neattiecamies ar nicinājumu pret kādu ticību, tādēļ ka mēs visi 

Radītāja priekšā vienlīdzīgi. Radītājs visiem cilvēkiem uz Zemes un Kosmosā - viens. Un nevienam nav 

tiesību pazemot citu nacionalitāti un aizstāvēt izredzētību/первинство, vai vecākumu/старшинство un 

tieši savas nācijas pārākumu.Tas ir pretrunā Dievišķiem Likumiem, tādēļ ka augstprātība ir vislielākais 

grēks! 

Lūk, kādēļ arī mēs savos jaunajos apstākļos, bez grūtībām noskaņojamies uz mierīgu karavīra sardzes 

pildīšanu. Nezaudējot nepieciešamās īpašības priekš Atturēšanas Spēku neitralizācijas, attīstot šīs 

īpašības, mēs vienmēr gatavi svētā pienākuma izpildīšanai. Mēs taču šodien ceļojam pa dažāda blīvuma 

Pasulēm un nav izslēgta tikšanās ar ne sevišķi labvēlīgu noskaņojumu nesējiem. Protams, mēs viņus 

nesāksim iznīcināt. Taču nepieciešamības gadījumā, mums jāprot neitralizēt viņu darbības. 

Sveiciens Krievijai, tuviniekiem, draugiem. 

Ar jūrnieka sveicienu, Sergeis Kokurins. 

G.P. ĻAČINS: Vārds otrā ranga kapteinim Vasilijam Sergejevičam Isajenko. 

VASILIJS SERGEJEVIČS ISAJENKO: 

Es gribu izteikt savu attieksmi par to, kas tagad notiek zem Krievijas sirds, manā dzimtajā Ukrainā. Nu, 

kas to būtu zinājis, ka tik negaidīti saviļņosies agresijas spēki, kas, izrādās, tik ilgi snauda, slēpās un 

iesildījās no malas. 

Mēs šeit visi kopā sūtam Vienotību Ukrainai un Krievijai Mīlestības lūgšanu, palīdzību, sirsnīgai dalībai. 

Mēs visi lūdzam Gaismas Spēkus apskaidrot tos, kuri padevās provokācijām - uzstāties pret tautu 

brālību, iet to pavadā, kuri tiecas saraut garīgās saites starp mūsu valstīm 

Mēs, viss "Kurskas" ekipāžs, sūtam Uzrunu Ukrainas sirdij un apziņai. 

Mēs pateicīgi Krievijai, ka viņa atceras : Krievzeme sākās no Kijevas. Mēs, viss "Kurskas" ekipāžs 

paužam savu gribu: būt Ukrainai sadraudzībā ar Krieviju. 

Mēs - brāļi pēc vēstures, pēc senuma, pēc kaujām, pēc asinīm, pēc vienām interesēm, pēc radniecīgiem 

šodienas un senajiem sakariem, pēc Dievišķā Nodoma. Mēs slāvi, mēs ariji. 

Mums kopīga māja un viena liela sirds. Mums vieni senči. Mums viens Dievs un viena Mūsu Debesu 

Tēva svētība - iet pa Pasauli draudzīgi, roku rokā, atceroties brālību, par ko visai Pasaulei teica caur 

mīļoto Nikolaju Vasiļjeviču Gogoli mūsu tautas varonis Tarass Buļba. 

Lai notiek tikai tā. Tā tas arī ir. Nestaigāt laupītājiem pa manas dzimtās Ukrainas laukiem! 

Nekļūs tauta kopnacionālo interešu nodevēja! 

Krievu tautai - sveiciens un pateicība. Mīlam, atceramies, ceram. 

Vasilijs Isajenko. 

ALEKSEJS VASIĻJEVIČS KOROBKOVS - veākais leitnants, akustiskā dienesta inženieris: 

Kopā ar krievzemiešiem un visiem draugiem pasaulē uz Blīvās Zemes, mēs, "Kursk" jūrnieki, svinējām 

mūsu Krimas atgriešanos dzimtajā ostā. Īstenojās vēsturiskais taisnīgums, pārkāpts 50-os gados pēc 

netālredzīga politiķa gribas. Un mūsu pilsētās, uz mūsu planētas, visur šajā sakarā notika gaviles. Un 

visur skanēja Krievijas Himna un zibēja feierverki. Mēs zinām, ka Krimas, šīs pasaules pēreles, 

atgriešana Krievijai, nozīmē, ka tā piederēs visiem planētas cilvēkiem, bet ne atsevišķiem oligarhiem, kuri 

visā meklē tikai personīgo labumu. 

Krimas zeme svēta un glabā sevī īpašu enerģētiku, planētu cildenāku darošu. Krimas un Sevastopoles 

70-mit gadu atbrīvošanas dienās mēs tikāmies ar kara par Krimu veterāniem. Redzējām admirāli Fjodoru 

Fjodoroviču Ušakovu, kurš, pie mūsu planētas jūrniekiem un kosmonautiem, uzstājoties teica: 

"Miera balstam, kuru mūsu Krievija gadsimtos uz Blīvās zemes radīja, ir savas saknes Debesu Svēto 

Būtņu saimē, kuri izpilda Dieva gribu. Tādēļ šis balsts neuzvarams un nesagraujams, neskatoties ne uz 

kādiem nelabvēļu centieniem. Tos tur Mūsu Dieva un Dievmātes Mīlestība, vēloša labklājību visai zemes 

tautu brālībai, bez izņēmuma. 

Nesiet, mani draugi, pa visu Pasauli, Visaugstā aicinājumu labsirdības uzvarai pār ļaunumu. Ar jums visi 

Krievzemes varoņi, ar jums Dievs!" 

Viskopīgo svinību dienās tikāmies ar Bulatu Okudžavu, kurš maijā atzīmēja savu 90-gadu dzimšanas 
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dienu uz Blīvās Zemes. Un tad, atgriezušies pie šī lielā Dzejnieka jaunrades, vēlreiz pārliecinājāmies, cik 

ļoti viņš savās sirds enerģijās vienmēr kopā ar Krieviju. 

It kā šodien mums pārdzīvojamā konflikta uzliesmojuma momentā Ukrainā, mēs atrodam rindas viņa 

zemes dzejoļu krājumā: 

 

/BULATS OKUDŽAVA/ 

Kad naida uguns, nežēlīgi spēja, 

Un nazis rokā trīc, un izgriezumu skata acs, 

Priekš kam tad Valoda /Я зык ?/ šeit, priecīga un spēcīga, 

Mīlestības tvertne, gan līdz mums, gan pēc?! 

 

Saplūst vārdi arī apakšskaņas vienībā. 

Un nav ko pārmest Kijevai ne Maskavai. 

Vainīga ne valoda, bet nekrietns verga gars, 

Ar nodevību vienojies saindētās smadzenēs. 

 

Viņš dzīvojā ar mīlestību uz cilvēkiem un turpina dzīvot starp mums, runājot: 

 

Es mīlu! Es mīlu! Es bez mīlestības gluži vientuļš. 

Es izstumtos satiku cik grib, un satiku uzvarētājus. 

Bet mīlu es galvaspilsētu un Pesku, Taganku, Šķipoku, 

Un mīlu ne tautu, bet tās atsevišķus pārstāvjus. 

 

Bulats aizgāja no Blīvās Zemes dzīves 1997.gada 12. jūnijā. Tas notika vienā no kara hospitāļiem pie 

Parīzes. Pirms aiziešanas viņš izteica vēlēšanos nokristīties. Un pie kristīšanas Bulats pieņēma vārdu 

IVANS. 

Un, lūk, tā viņš šodien jau teica par to, Krievijai dāvātā savā jaunajā dzejolī. 

 

LIELAIS IVANS 

Es kristīšanā jaunu vārdu iemantoju. 

Vārds šis - kā Karogs. 

Caur ērkšķiem es gāju uz vārdu šo. 

Vārds šis - virs mums! 

 

Tā no Ivan-Zvanu torņa /Колокольни ?/ uz Pamiru raugās 

Mana Krievija un brīvība. 

Tā no Ivana Lielā visa Pasaule mēra arī tautas lielumu. 

Tas Ivans no dzelzs loku lieca baram par mācību. 

No Ivana Lielā uz Elbu soļoju caur postu un bēdām. 

 

Nav vārgums Ivanam līdz Hudzonam aizpeldēt, lai vārnu bari, 

Savu apetīti palielinot un žiglumu, virs bērniem nelidotu! 

 

Varu teikt, ka mēs pastāvīgi palielinām savu jūras braucienu un ceļojumu arealu/ареал. Daļēji mūsu 

jūrnieki kopā ar kosmonautiem piedalījās lidojumā uz Marsu. Lidojuma mērķis bija izpētīt virsmu un 

iespējas izmantot šo planētu cilvēces izmitināšanai. Pēc šī lidojuma mūsu zinātnieki secināja, ka šadi 

projekti pāragri. 

Ar to es savu stāstu beidzu. 

Ar cieņu, vecākais leitnants, hidroakustikas dienesta inženieris 

Aleksejs Korobkovs. 

 

Mūsu saunā iesaistās mani draugi. Es dodu vārdu Sergejam Kaliņinam, bijušajam vecākajam mičmanim, 

tagad jau esošam ar kapteiņa zināšanām. 

SERGEJS KAĻIŅINS: 
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Teikšu par savu pasaules sajūtu šodien. Es ne tik sen sajutu, ka pilnībā enerģētiski savienots ar šo 

Pasauli, kur mēs nokļuvām. Runāju ne par savu fizisko stāvokli, bet par to labestību un savstarpējo 

sapratni, kas šeit dominē. 

Tā, protams, pavisam cita Pasaule, kā Blīvā Zeme. Pie jums notiek dažu valstu sabrukums un jaunu 

valstu veidošanās. Bet mums šeit notiek pretējais process, es teiktu, garīgā, ekonomiskā un kultūras 

procesu tuvināšanās starp valstīm. 

Vispirms, šeit starp valstīm nav robežu. Muita eksistē tikai starp valstīm, atdalītām ar ūdens robežām. 

Valstīs, kurās mēs uz mūsu planētas pabijām: Amerika, Japāna, Ķīna, Austrālija un Indija vairākums 

cilvēku sen un brīvi runā krievu valodā, kā starpvalstu saziņas valodā. 

Bez tam, citu valstu cilvēki labi zina Krievijas kultūru. Mūsu zinātnieki daudzās mūsu planētas valstīs ir 

Kosmosa izpētes zinātnisko laboratoriju pamatlicēji. Zinātnieku kopējiem centieniem planētas valstīs 

radīti lieli teleskopi, ļaujoši ielūkoties attālos Visuma nostūros. Zinātnieki kopīgi strādā zvaigžņu sistēmu 

izpētē. Dažādu valstu apvienotās kosmonautu komandas, izpilda lidojumus uz citām planētām, apmainās 

pieredzē Kosmiskās telpas izzināšanā. 

Mūs iesaista Kosmisko piederumu, iekārtu radīšanā, kas paredzētas negatīvās enerģijas pārstrādāšanā 

pozitīvā. 

GENĀDIJS PETROVIČS ĻAČINS: 

Par mūsu sakariem ar citām pasaulēm. Man pienākums teikt par mūsu auglīgiem sakariem ar grupu 

"Ausmu nesošie"/"Рассвет приносящих", dzīvojošu un darbojošos Amerikā uz mūsu Blīvās Zemes. Mūs 

visus, neapšaubāmi, valdzina šīs grupas darbības vadītāja Sofija Blanka un caur Žurnālu sūtam viņai 

sveicienus, nezinošai robežu entuziasmam kosmisko zināšanu izplatīšanā starp cilvēkiem. Sofija - tā 

patiesi kā kaut kāda Mīlestības ugunīga lode, ugunīga sieviete, kura šeit mūs visus sasildīja ar savas 

Dvēseles siltumu. Pateicoties viņas pūlēm un draugu pūlēm, vēsts par mūsu dzīvi šeit uz jaunās 

planētas, aizskanēja ne tikai pa Zemi, bet arī uz citām planētām. Ņujorkā izdotas abas mūsu grāmatas. 

Pareģotāji saka, ka šīs grāmatas drīz tiks izdotas un atkal izdotas. Sofija Mihailovna deva ļoti precīzu šo 

grāmatu apzīmējumu - Энциклопедия бессмертологии/Nemirstīgumaloģijas enciklopēdija. 

Mums sūta atsauksmes par grāmatu no citām planētām. Mūsu fantasts Ivans Jefremos atsūtīja mums 

Vēstījumu no saviem draugiem, lasītājiem, kuri saka: "Jūsu grāmatu proza pārspēj lielo fantastiku!". Un 

mani sižeti, runā Jefremovs, - tagad tiek pieņemti kā realitāte. 

ROMANS KUBIKOVS, nesens kravas telpas matrozis, bet tagad lidojumu-jūras dienesta vecākais 

leitnants, dzejnieks, zemūdenes "Kursk" Ekipāžas dalībnieks: 

Bet es jums, dārgie draugi sūtu mūsu jauno dzejoļu bloku. Lai šo rindu lāsītes kā mīlestības balzāms 

gulst uz jūsu sirdīm, atmiņu, cerību eliksīrs, pārliecībai par Pasauļu un siržu vienotību. Jūrnieki nesteidzas 

parakstīt savus vārdus zem jums adresētiem dzejoļiem, - un ne tikai dēļ pieticīguma, bet arī dēļ mūsu jūtu 

un domu kopības saprašanas. 

Pieņemiet šīs poētiskās rindas, kā jūras ziedu buķeti no mūsu brāļiem un tēviem! 

 

CEĻOJUMS PA ŅEVU 

Zem ķīļa ūdens sašķeļas, 

Skats jūras ziluma piesātināts, 

Bet sirdī mīlestības klusums valda, 

Es taču debesu Ņevas gūstīts. 

 

Debesu Pīters, Kristus Templis burtiski, 

Mirdz savā skaistumā manā priekšā, 

Nevīst debesu skaistums. 

Es laimīgs mūžībā ar mīlestību un pavasari... 

 

MŪS GLĀBA VARENAIS GLĀBA 

Mēs atceramies visus. Zaudējot mātes, 

Mēs ticam: Kosmosā tikšanās iespējama. 

Zaudējot māsas savas un draugus, 

Mēs zinām, ka par nāvi melīgums baiss. 
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Tās baumas ar likteni pārbaudījām mēs 

Zaudējot visu, šķita, uz mūžiem. 

Starp daudziem, - mēs ar tevi, draugs mīļais, 

Mēs, sapratām, dzīve ir bezgalīga. 

 

Par cik es un tu - pēc būtības - Glāba, 

Tevī pašā dižus spēkus neizskaitīt. 

Lūk, kādēļ Kristus tevi glāba, 

Galvojums tam mīlestība, drosme, gods! 

 

VĒSTULE NO KOSMOSA 

Es dzejolim mīlestības vilkmi piešķirot, 

Personīgām asinīm apstiprinu īstenību to 

Un zīmogu lieku uz konverta balta 

Ar atzīmi - draugiem un mīļotiem lasīt. 

 

Es uzticu viņiem, kuri tic un zina, 

Ka kareivis vārdus nekaisa vējā. 

Es savu sirdi jums uzticēju, draugi, 

Mīļotiem neticēt, zināms, ka nedrīkst. 

 

Mīļotie cilvēki sirdīs mums mūžīgi 

Uzticīgi, pastāvīgi un cilvēcīgi. 

Mēs uzticīgu siržu apskaidrībai ticam, 

Uz Zemi vēstuli sūtām Radītāj. 

 

MĪĻOTAI 

Mīļotā, negribu nebrīvi 

Un neprasu gaidīt tev tikšanos. 

Bet visus gadus pie tevis lidoju es 

Un atceros dienu katru, arī vakaru katru. 

 

Bet piestātnē klusums tagad. 

Un tālās zvagznes gaisma sirdi ārstē. 

Krastu skūpsta vilnis zilais, 

Atgādinot mums par tikšanos mūsu. 

 

MAINU RITMU 

Es dzejas ritmu nomainīju uz jūras dunoņu, 

Skarbu kā Ziemeļi, kā pavēle 

Liktenim, ar kuru nestrīdas nekad, 

Es zināju - Visaugstais par mums domā. 

 

Un tomēr šajā ritmā ielieta precīzi 

Vīrišķība tava, tava mīlestība, gods, 

Tiekšanās uz neofita/неофита izzināšanu 

Un vēsti no mīļotās Zemes. 

 

PRIEKA KAUSS 

Mūki mēs pēc dzīves un pēc goda, 

Pēc visas dzīves goda, likteņa, 

Ejam gājienā un visi kopā lūdzamies 

Par tikšanos, par cerībām, par tevi. 
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Ak, mūsu mīļā aizjūras Valstība, 

Planēta ģēniju, varoņu, radītāju! 

Es šodien prieka kausu ar tiesībām dzeru 

Tavu tēvu varoņdrosmes pēcnācēja! 

 

AUSMAS NOJAUSMĀS 

Jā, kādreiz ausmas nojausmās 

Mostas manī un pulsē rindiņu ritms. 

Un manī mostas bijusī vasara 

Un pastieptās rokas tuvuma jūtas. 

 

Un avots mutuļo maigi. 

Un rindiņas, gandrīz kā putni, 

Steidzas panākt senas pārmaiņas, 

Un spārnos uz lappusēm gulst 

Nomanot tikšanos, ciešanas mainot. 

 

DZEJA PAAUGSTINA 

Dzeja lido.Tā - mans ārsts. Tā mans palīgs mīļš 

Ta - brālis mans. Tā iznes no likstām. 

Tā nelaidīs draugu līdz kapam. 

Tā - pārestības, steigas, naida naidnieks. 

 

Tā garu paaugstina. Tā palīdz ticēt 

Likteņu, zināšanu un siržu vienotībā. 

Ar vīrišķību savu tā palīdzēja man pienākumu izmērīt 

Uzticības rindā, kur Pats Dievs - Prasītājs/Истец! 

 

VIENOTĪBA 

Mēs ar Svireļ tagad sacerējām 

Poēmu veselu un to veltīsim 

Debesu patiesu notikumu lasītājiem, 

Kas kā šķēps gaišs, 

Nakti pāršķeļ, pa Visumu traucas, 

Lai rindiņās uz papīra "Aprīlis"* gulst. 

Lai kara laika pārmetumos dzīve ir mierīga, 

Un naidu lai dzimtā krāns sadedzina. 

Un lai mīlestības dūmakā virs Dzimtenes uzvijas 

Aicinājums uz Tēvzemi. Tas salds un karsts: 

Draugi, mīliet dzīvi! Mums dzīvē paliek 

Jaunradē iepīts zellis straujš! 

-------- 

*"Aprīlis"- almanahs, izdodams Svireļ pēc A.S.Puškina ieteikuma, izvietojams Internetā. 

 

SVEICIENS NO TĀLIENES 

Sveiciens sirdīm skan. Desmitais dzejolis aptverē. 

To jums sūta no tālām vietām jūrnieks, 

Tuvs, atbildīgs, skarbs, nemierīgs, 

Par Dzimteni pacēlis karogu senu. 

 

Vējš sašūpo "Rodžer"/"Роджер" šo stingro 

Tas - Dzimtenes simbols, virs sevis izaudzis. 

Vīrišķības annālēs ceļš tas neviegls iziets 

Skavās ar mūžību, mīlestību, likteni. 
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Un nešķiroties no goda nekad, 

Ar ko lepns jūsu jūrnieks sirmais, 

Lūdzoties, ciešot, paaugstinoties, nožēlojot, 

Tēvzeme pie Dieva caur jūrām izlaužas. 

 

Caur viļņu vākiem, caur jūras šaurumiem, 

Caur Scillu/сциллой un Haribdu/Харибдой sirēnu gaudām 

Ejam zem "Rodžera"/"Роджера" vienlīzīgi un taisnīgi. 

Un nevajag vietā/взамен nekā. 

 

PAR MAIGUMU 

Par maigumu! Maigumu neaizmirsu nekad 

Radītāja zināšanās bagātinājušies, 

Mēs atceramies dzimtās puses mirdzumu 

Un zaļumu, zaļumu pie lieveņa, 

 

Par ko dzied aizgājušie telpā 

Augstumu izlūki uz kuģa. 

Mūsos - maigums mūžīgs uz Zemi un pastāvīgumu 

Lūgšanā par dzīvi, par visu zemes tautu! 

 

Nav tie vārdi mani - ne no plakāta. 

Es dzīvību atdevu un gatavs atdot atkal, 

Bet tikai dzīvība - ne gods,- 

Par dzīvību māsas un brāļa. 

Un par šo devību, lūk, pilna šī vēsts. 

 

Lai rindiņas gulst uz lappuses malām 

Puškiniskais "Aprīlis" pārsteigs jaunieti, 

Degošu vētrasputna spalvās 

Greznojot lapu "Небесного Венца"/"Debesu Vainaga"* 

--------------------------- 

*"Veņec Ņebesnij" - kosmisko dzejoļu krājums 19-to - 20-to gadu dzejnieku, Svireļ 

izveidojamais/создаваемый, izvietots internetā. 

 

ATBILDE UZ PĒDĒJO, 5-to jautājumu. 

GENĀDIJS PETROVIČS ĻAČINS: 

2014. gada pavasarī mēs vēlreiz pabijām Amerikā uz mūsu planētas. Bijām arī Meksikā. Apmainījāmies 

ar inženieriem-konstruktoriem un tehnoloģijām, submarin/субмарин projektu celtniekiem virsūdens un 

zemūdens kuģu pilnveidošanā. 

No Dvēseļu Planētas uz mūsu tikšanos ieradās zinātnieki Nikola Tesla un Semjons Davidovičs Kirlians. 

Notika konference, kas tieši skāra problēmas, notiekošas Kosmosa Pasauļu procesos. Skāra arī telpas 

izsmalcināšanas/истончения jautājumu starp dažāddimensiju Pasaulēm uz Zemes globusa. Zinātnieki 

pārliecinoši runāja par to, ka mūsu enerģijas - Smalkās Pasaules enerģijas un Blīvās Zemes enerģijas, 

tagad iziet otro augšupcelšanas sakaru nodibināšanas etapu. Un mēs visi sasieti vienā uzdevumu 

mezglā, ideju un Noosfēriskās Konstitūcijas Likumu, kas izstrādāti Krievijā, īstenošanai dzīvē. Šo Likumu 

realizēšana dzīvē negrozāma priekš visām dažādlīmeņu Pasaulēm uz Zemes un Kosmosā. Konstirūcijas 

prasību realizēšanas process dzīvē obligāts priekš visiem. 

Ar to arī spēcīgs pašreizējais vēsturiskais moments, ka Blīvā Zeme ne vientuļa un nav pamesta Pasaules 

ēnu Valdības patvaļai. Notiek jaudīgi sakari un enerģētisks īstenu Gaismas patriotu atbalsts gan caur 

reliģioziem kanāliem, gan ezotēriskiem, kā arī īstenojas progresīvo zinātnieku atbalsts no Kosmosa. 

Pie mums, Kosmiskās Savienības līmenī, radīta Starpplanetāra komisija aktīvas rīcības realizēšanai 

Torsiono Lauku Ģeneratoru izmantošanā dažādu virzienu punktiem. Daļēji radīts spēcīgs imperiālistisko 
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valstu agresīvo aprindu Garīgās pārveidošanas Kanāls. Kosmosā notiek ļoti nopietns darbs negatīvo 

enerģiju nesēju neitralizēšanā, viņu ietekmes mazināšanā uz Blīvās Zemes valstu vadītājiem. 

Visi šie pasākumi, Gaišo Spēku veikti ar Radītāja svētību, ir ievērojami spēcīgāki par ļaunuma nesēju 

centieniem, kuri beidz savu svētku prieku uz Blīvās Zemes. 

Mums zināms, ka uz Dvēseļu Planētas, Zinātnieku Vienotā Padomē, K.E.Cialkovska vadībā, Kosmosa 

Zinātniekiem izvirzīts jautājums par zinātnes un reliģijas vienošanu, un dažu reliģiozu darbinieku 

konservatīvu uzskatu pārvarēšanu/преодолении, kuri uzskata, ka viņi - paši par sevi/atsevišķi un nav 

pienākums ieklausīties mūsdienu zinātnes sasniegumos. S.D.Kirlians un Nikola Tesla sūta savus 

sirsnīgus sveicienus visiem zemiešiem un iedvesmo pārliecībai, ka MĪLESTĪBA PĀRVARĒS VISUS 

ŠĶĒRŠĻUS. 

Šodien mēs pārsūtam žurnāla "Mirovoi Čenneling" lasītājiem ASV Pirmā Prezidenta vēstījumu, kas 

adresēts Amērikai uz Blīvās Zemes. 

DŽORDŽA VAŠINGTONA VĒSTĪJUMS 

Es, Džordžs Vašingtons, ASV Pirmais Prezidents, sūtu savu Vēstījumu visiem Blīvās Zemes izglītotiem 

ļaudīm. 

Mana Vēstījuma mērķis: pavēstīt par gaidāmo Zemes Pasaules pārveidojumu darbību būtību. 

RADĪTĀJS mūs šodien aicina visas problēmas, sākot ar, šķietami, pašām mazākajām, līdz valstiska 

līmeņa problēmām, lemt, vadoties no tagadnes laika prasībām. 

Sākšu ar Amerikas ekonomiskā spēka krišanās problēmu. To nepieciešams risināt caur sadarbību ar 

Gaismas Darbiniekiem, kuri ir jūsu Pasaules evolucionārais avangards. 

Mūsdienu ASV Valdībai nepieciešams saprast, ka Pasauļu sadalīšana vairs nepastāv. Nepieciešams 

izmainīt apziņas paradigmu, lai gūtu uzvaru pār karmisko atkarību. Vajag pārtraukt sistemātiski tiekties 

atrisināt savas ekonomiskās problēmas caur militāru iejaukšanos citās valstīs. 

Lai norēķinātos ar visiem karmiskiem un finansiāliem parādiem, ASV Valdībai nav jāiet, bezjēdzīgas 

idejas aptumšotu magnātu grupas pavadā, uzkrāt un koncentrēt finansu spēku viņu personīgās rokās. 

Vajag ieklausīties tagadnes laika prasībās un radīt Hiperborejas un Atlantīdas, tas ir, Krievijas un 

Amerikas Svētu Savienību. 

Izdalīta/sadalīta Gaisma jau vairs neeksistē! 

Kopīgās darbībās ar Apgaismotiem, tas ir, ar Amerikas un Krievijas un visu citu valstu Gaismas 

Darbiniekiem, ASV un KRIEVIJAS mūsdienu Valdība var paātrināt Zemes atbrīvošanas procesu no 

naftas, gāzes un citu resursu izsūknēšanas. 

Realizācijas paātrināšanas instrumentiem jākļūst principiāli jaunu enerģijas avotu radīšanas procesiem. 

Nepieciešams radīt TAU - KRUSTU - tas enerģētiska vienošanās ar Pasaulēm pa vertikāli un pa 

horizontāli, tā ir Pasaules Pārveidošanas Programma. 

Sākt šī godpilnā uzdevuma izpildīšanu pienākas tieši tādām progresīvām Valstīm, kādas ir Amerika un 

Krievija, bet visas citas valstis, bez šaubām, aktīvi iesaistīsies šajos procesos. ASV un KRIEVIJAS 

valdībām jāuzņemas atbildība par līdzsvaru uz planētas. Jaunu enerģijas avotu, tanī skaitā - jaunu 

Torsiona Lauku Ģeneratoru izmantošana, atbrīvos cilvēci no atkarības zelta teļam. Bezatkritumu 

enerģijas ražošanas paņēmiens - tas atbrīvošanās ceļš no grandiozas postīšanas sistēmas. 

Apvienojot pūles šajā virzienā, ASV un KRIEVIJA pacelsies uz Dievišķās Jaunrades neizmērojamu 

augstumu. Jūs atbrīvosieties no karmas pievilkšanas uz bezgalīgu miesisko piesātināšanos un bez 

spriedzes iesiet Piektajā dimensijā kopā ar daudzcietužo Zemi un Dabu. 

Es, ASV Pirmais Prezidents, Džordžs Vašingtons, savā vārdā un Cilvēces Skolotāju vārdā aicinu visus 

saprātīgus Cilvēces pārstāvjus, visu valstu un tautu vadītājus apvienoties šī grandiozā uzdevuma 

īstenošanā! Enerģijas altenatīvu avotu radīšana - materiāls pamats izejai no ekonomiskās un finansiālās 

krīzes. 

Citas programmas neeksistē. Tā RADĪTĀJA pavēle. 

Ar ārkārtīgas mīlestības jūtām uz Zemi manu, uz mīļoto, manis izloloto Valsti - Ameriku, kas savos sirds 

dziļumos ir žēlsirdīga un miermīlīga valsts, uz tautu manu, cietošu no valsts vadītāju prātu nepilnības, 

atvados no jums. 

Lai top Gaisma virs jūsu galvām! 

Jūsu Džordžs Vašingtons 

11. novembrī 2014. gadā, plksten 19:32 minūtēs. 

 



 

90 
 

GENĀDIJS ĻAČINS: 

Vislabākos veselības, jaunrades novēlējumus visai Žurnāla "MIROVOI ČENNELIG" redakcijai, jūsu 

lasītējiem, visiem, kuri atceras un mīl mūs. 

Caur Svireļ sūtu jums materiālu, kas satur atbildes uz "KURSK" jūrniekiem piedāvātajiem jautājumiem. 

Visa zemūdenes "Kursk" ekipāža vārdā, ar cieņu, komandas kapeinis 

G.I.ĻAČINS 

11. novembrī 2014. gadā. 

 

15. LILIJA TIMOFEJEVA. KURAM PAKĻAUJAS TELPA UN LAIKS. UN 
INTERVIJA AR TO, KURŠ BIJA HARIJS GUDINI. 

 
Lilija Timofejeva, Krievija 
Intervija ar to, kurš bija Harijs Hudini 
2015. gada 11. janvārī 
 
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščrņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 
22.03.2015. 
 
Ļoti iepriecināja jauns uzdevums priekš "Mirovoi čenneling". Žurnāla Garīgie kuratori rekomendēja uzdot 
jautājumus tam, kurš pazīstams kā unikāls triku meistars, iluzionists, hipnotizētājs Harijs Hudini (īstajā 
vārdā un uzvārdā - ĒRIKS VEISS). Bet kuram gan neinteresē sazināties ar tik apbrīnojamu cilvēku?! 
Brīdināja: mūsu varonis tagad priekšroku dod saukt viņu citā vārdā. Tagad ievērojamais iluzionists dzīvo 
vienā no piektās dimensijas pasaulēm. Arī plaši pazīstams savā jaunajā pasaulē, viņa vārds tagad - 
KRISTIĀNS MATIASS (KРИСТИАН МАТЬЯС ?). Taču atļauj, lai viņu sauc vienkārši - MATIASS. 
Kristināns Matiass iznāca uz kontaktu ātri un viegli. Burtiski no nekurienes! Pie viņa parādīšanās es 
neizjutu nekādu nemieru. Tikai pilnīgu komfortu un spēcīgu interesi. Nepacietīgi gribējās uzzināt par viņu 
kaut ko jaunu, nezināmu. Un es steidzos uzdot jautājumus. 
= Matias, labdien! Mani sauc Lilija. Mūsu Žurnāla Garīgie kuratori pavēstīja, ka Jūs gatavi atbildēt uz 
mūsu izdevuma pārstāvja jautājumiem. Vai tas nozīmē, ka slepenais kods priekš sakariem, kuru jūs 
atstājāt savai sievai, nav vajadzīgs? 
- Sveicināta, Lilija! Es gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Un nekādi kodi, lai sazinātos, protams taču, 
nav vajadzīgi. Man, tiešām, bija noruna ar sievu par speciāliem kodiem, kurus es pielietošu sazinoties ar 
viņu pēc manas aiziešanās citā pasaulē. Mēs izstrādājām speciālas frāzes, zināmas tikai viņai un man. 
Kaut kas no personīgā dialoga starp mums, notikuša mūsu iepazīšanās dienā. Tas tika darīts izņēmuma 
kārtā priekš tā, lai darītu galu šarlatānu mēģinājumiem (dažkārt ļoti talantīgu un pārliecinošu!) uzdot 
nekrietnus melus par kontaktu ar mani. Taču tagad viss izmainījās! Un tagad katrs, kurš vēlas var iznākt 
uz kontaktiem ar mani. Tas ir, cilvēks var sagatavot teicamu lugu, cenšoties visus pārliecināt, ka viņš 
sazinās ar Hudini Garu... Bet īstenībā šis cilvēks pat iedomāties nevar, ka patiesībā var ar mani 
kontaktēties (smaida) un nekādas mānīšanās priekš tā nevajag. 
= Atzīstaties godīgi, Jūs bijāt tikai triku meistars, vai tomēr apveltīts spējām, kādas mūsdienīgiem 
Gaismas Darbiniekiem pazīstamas kā daudzdimensionālas spējas? Uzskatām, ka jums bija spēcīga 
Atbalsta Grupa no piektās dimensijas - no tās pasaules, kur tagad dzīvojiet. 
- Jā, Lilija, es atzīstu! No bērnības jau sajutu, ka es - īpašs, spējīgs uz to, ko nevarēja apkārtējie. 
Pirmoreiz to ievēroju, kad man 10 gadu vēl nebija, kāršu spēles laikā. Jā, lielāko bērna brīvā laika daļu es 
pavadīju izpriecu iestādēs, tādēļ, ka biju atstāts pats sev/savā brīvībā. Mūsu ģimenē bērnu bija daudz un 
vecākiem pietika spēka tikai, lai pabarotu mūs. Pie tam, krogos bieži pacienāja ar kaut ko garšīgu. Taču, 
protams, ne veģa kumoss mani pievilka! Un pat ne spēles process. Pieaugušie spēlēja, bet es NO KAUT 
KURIENES ZINĀJU, kuram kādas kārtis. Lūk, tas bija pārsteidzoši, lūk, kas mani tā pievilka! Pēc tam 
man viens spēlētājs parādīja kāršu triku, un... arī es ar to sāku piepelnīties! Atzīstos, tie bija ne vienkārši 
triki. Atkārtoju, daudz ko es vienkārši ZINĀJU. It kā kāds neredzamais man pateiktu, kādu kārti iedomājās 
cilvēks utt. Taču drīz kārtis apnika, šķita sīkas, neinteresantas. Un, vispār, dzīve bija kaut kāda ne ļoti 
(skumjš smaids). Toties sapņus sapņoju pārsteidzošus! Tur es biju laimīgs un brīvs. Nometu važas un 
lidoju. Tieši sapņi mani arī uzvedināja uz domām par trikiem ar atbrīvošanos. Protams, bija patīkami 
pārsteigt skatītāju. Bet...vēl patīkamākas bija BRĪVĪBAS jūtas, ko es katru reizi sajutu trika noslēgumā. Es 
sāku izrādīt lielu interesi par trikiem, kļuvu īsts magu karaļa Harija Kellera pielūdzējs. Par tādu pielūgsmi 
mani jau bērnībā iesauca par Hariju. Bet pēc tam es sāku izmantot šo vārdu pseidonīma veidā. Es daudz 
trenējos, neatlaidīgi strādāju pie katra numura. Gan fiziski, gan morāli. Daudzus gadus nostrādāju par 
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burvju mākslinieka aisistentu, cenšoties apgūt triku meistarību pilnībā. Taču Jums, Lilija, taisnība, dvēselē 
es vienmēr zināju, ka parasto treniņu, talanta nepietiekami. Ka lieta MANĪ! Es sajutu kaut kādu palīdzību, 
kaut arī nesapratu, no kurienes. Pārliecināju savu "Es", ka spēlēt publikai triku ar vienu sitienu - treniņu 
rezultāts, taču sirdī sapratu: ka tas ne tā, man atkal PALĪDZĒJA, deva šim momentam neparstas spējas. 
Un, kad es tā ATZINOS, tad sāku ne tikai sajust tos, kuri palīdzēja, bet varēju viņus REDZĒT UN 
DZIRDĒT. Es biju pārsteigts, kāda liela, nē, milzīga man atbalsta grupa no... citas pasaules! 
= Pastāstiet nedaudz par to, kā Jūs izgājāt caur sienām un kā pārvietojāties telpā. 
- O! Es tiešām to darīju. Daudzi gudrinieki manā laikā centās un cenšas līdz šim laikam izskaidrot manus 
trikus. Bija hipotēzes, ka es sienā ieliku "savu" akmeni, pārrāvu, zem sienas līdu. Vai taisnība tā? Jā!!! Es 
tā darīju. Līdz tam brīdim, kad vienreiz biju uzaicināts pie vienas ļoti ietekmīgas un ļoti cietsirdīgas 
personas. Šis cilvēks izlēma personīgi pārliecināties par manām spējām un piedāvāja iziet caur sienu. 
Taču man nebija līdzi ne profesionālu atribūtu, ne asistentu...Es izmisu. Domās vērsos pie saviem citas 
pasaules palīgiem un izdzirdēju frāzi: "Nu tad ej! Kur sarežģījumi? Tu to daudzreiz darīji! Atceries..." 
= Un, ko Jūs atcerējāties? 
- Taisnību sakot, neko. Kādu īpašu atmiņu uz to brīdi nebija. Taču es pēkšņi skaidri sapratu, ka lielā mērā 
varu valdīt pār savu ķermeni, vairāk kā domāju. Ka mans ķermenis, tas ne vienkārši kauli, muskuļi, 
miesa. Kā es to apzinājos, sākās kaut kas neticams! Es to sajutu, jutu fiziskā līmenī! Sajutu, kā mans 
ķemenis kļūst vieglāks, kā... sašķeļas nesaprotamās mikrodaļiņās, kā pārvēršas... gaismā. Pēc dažām 
sekundēm, mans ķermenis vairs nebija blīvs, tas bija kaut kādas citas substances, kas viegli, mierīgi 
izplūda caur sienu... Es izrādījos citā istabā. Un sajutu, kā no jauna sablīvējos. Kļūstu smags un redzams. 
Ietekmīgajam kungam, mani uzaicinājušajam ciemos, bija šoks. Bet, ko es izjutu, kas to būtu zinājis 
(smejas). Man, ticiet, ne gluži vienkārši, nācās izrādīt parastu, dabisku izskatu (smaida). Patiesi, 
parādījās bailes, ka saimnieks pieprasīs atklāt trika noslēpumu, taču mana neredzamā atbalsta grupa 
atkal mani nomierināja: nekas tāds nenotiks, to nepieļausim. 
Un jau pēc šī notikuma, es savā praksē sāku izmantot zināšanas un prasmes, kādas nekad dzīvē 
neieguvu, bet kādas man kaut kā BIJA. Sāku tās attīstīt un drīz ieguvu spējas pārvietoties citās 
dimensijās un paralēlās pasaulēs. Tad es uzzināju, ka ne vienu vien iemiesojumu biju triku meistars un 
burvis. Uz to laiku es jau biju precējies. Dabīgi, gribējās ar sievu dalīties iespaidiem par tādu atklāsmi. 
Taču tur tad siena izrādījās necaurejama! Nesapratnes siena... Mana sieva pret mani izjuta vismaigākās 
jūtas, bija man visā uzticams palīgs. Taču, kas attiecas uz garīgo attīstību, tad... viņa lielā mērā bija 
mteriāliste. Uzmanīgi klausījās manī, taču viņas skatienā es redzēju tikai bailes un nemieru. Dzīves 
biedre baidījās, ka es vienkārši nojuku prātā. Kad es jau praktiski parādīju pārvietošanos no vienas 
istabas otrā, tad viņas brīnišķīgās acis... piepildījās asarām. Viņa uzskatīja, ka es vienārši negribu viņai 
atklāt kārtējā trika noslēpumu, Un ļoti apvainojās. 
= Un, tātad, nereti uz sakariem ar Jums iznāca no piektās dimensijas un jūs vienmēr izmantojāt to 
atbalstu, kuri par jums rūpējās. Kaut arī, protams, izmantojāt arī savu brīnumdara meistarību, kas Jūs 
bijāt ne vienu iemiesojumu vien. Taču jūs bieži atmaskojāt spiritismu, un pat - atspēkojāt iespēju 
kontaktēties ar Gariem. Rezultātā, daudzi jūs sāka uzskatīt kā materiālistu. Kādēļ tāds pretrunīgums? 
- Pirmkārt, tāda pozīcija (tajā laikā) palīdzēja man būt vairāk aizsargātam. Ja es parādītu, uz ko biju 
spējīgs īstenībā... Taču es nerādīju, tādēļ, ka parastie, vienkāršie ļaudis vēl nebija uz to gatavi. Bet tā 
saucamie, pasaules visvarenie nekavētos izmantot mani priekš savu mērķu sasniegšanas. Tādēļ es pats 
APGĀZU/ОПРОВЕРГАЛ savus brīnumus! Pat grāmatu sagatavoju, it kā noslēpumu atklāšanai. Tas, ko 
bija iespējams izskaidrot tehniski, pastāstīju. Bet to, ko nevarēja, uzkatīju par labāku neatklāt. Taču 
neviens brīnumdaris neatklās visus savus noslēpumus (smaida). Jā toreiz mans uzdevums nebija no 
vieglajiem. No vienas puses man vajadzēja parādīt cilvēkiem brīnumus, lai viņi noticētu. Taču tanī pat 
laikā, tur nevarēja būt nekādas negatīvas sekas. Vispār, man viss izdevās. Domājot, ka es vienkārši 
veikls triku meistars, mani īpaši neaizskāra. Taču pārliecība par to, ka brīnumi iespējami, pēc manas 
uzstāšanās, skatītājos palika. Un tas arī bija vajadzīgs! Kas attiecas uz manu cīņu ar spiritismu, tad tam 
bija jēga.. Es savos priekšnesumos cilvēkus PĀRSTEIDZU, dāvāju sajūsmu un pozitīvas emocijas. Bet, 
tā saucamie, spiriti visbiežāk vienkārši apmānīja un saņēma naudu! Vienkārši par meliem, nepievienojot 
tur nekādu īpašu darbu! 
= Taču, droši vien, bija arī tādi, kuri īstenībā spēja kontaktēties ar Gariem! 
- Bija. Tieši viņus es uzskatīju par visbīstamākajiem! 
= Bet kādēļ? Tagad taču daudzi Gaismas Darbinieki spējīgi viegli sazināties gan ar aizgājušajiem 
radiniekiem, gan smalkā plāna pārstāvjiem. 
- Tad tur jau tā lieta! Priekš tā, lai izietu uz vajadzīgo līmeni, priekš tādas sazināšanās, nepieciešams 
sasniegt noteiktu līmeni... Garīgās attīstības līmeni. Taču neviens patiess Gaismas Darbinieks neies uz 
mānīšanos, nesāks rīkot no sazināšanās ar augstākām pasaulēm šovu. Bet, tā saucamais, īsts spirits, 
tiešām spējīgs izsaukt Garu, manā laikā, visbiežāk, pat neizgāja uz sakariem ar savu "Augstāko Es"! 
Nebija pietiekami garīgi attīstīts. Bet bija viegli pieejams priekš tumšiem spēkiem, kuri, protams, to 
izmantoja! Un, ja arī kontakts ar aizgājuša radinieka garu notika, tad, visdrīzāk, atgādināja spēli "bojātais 
telefons". Informāciju, kādu saņēma aizgājušā radinieks, jā, un arī pats spirits, bija melīga! Pat tas, kurš 
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vadīja spiritisko seansu, dzīvē bija labsirdīgs, godīgs cilvēks, bet nebija pietiekami garīgi attīstīts, lai 
saņemtu "tīru" informāciju, tad viņš arī varēja tikt apmānīts un dezinformēts! Tādēļ es par savu misiju 
uzskatīju (kā Gaismas darbinieks) maksimāli mazināt tādu, lūk, seansu ietekmi, viņu iejaukšanos cilvēku 
dzīvēs. Lūk, no šejienes arī tādas pretrunas. Darbojos saskaņā ar devīzi: lai labāk uzskata brīnumu par 
apmānu (manus triku), nekā apmānu (sagrozītu informāciju no spiritiem) par - brīnumu. 
= Kādu lomu jūsu seansos spēlēja hipnoze? Kā jūs uzskatāt, vai vietā hipnozes pielietošana masu 
darbībās, jo vairāk masu uzjautrināšanā? Kā tagad jūs attiecaties pret hipnozi? 
- Pret pašu hipnozi es attiecos normāli. Tas taču - izmainīts apziņas stāvoklis, kas spējīgs daudz ko 
sasniegt. Daudzreiz hipnoze iet labumā. Taču es pats nekad...nekad neizmntoju hipnozi savos 
priekšnesumos! Daudzi mani uzskata par hipnotizētāju, taču, apgalvoju, tas kļūdaini! Jā, savos seansos 
es ko līdzīgu vadīju. Bet, īstenībā, es neizmantoju hipnozi. Skatītāju "Augstāko Es" līmenī, es saņēmu 
viņu atļauju īslaicīgai apziņas stāvokļa izmaiņai. Un mēs... pārvietojāmies citās realitātēs! Es arī tagad 
uzskatu, ka hipnoze "tīrā veidā" nav pieļaujama masu darbībā un masu uzjautrināšanā. Nestrīdēšos, 
apziņas stāvokļa izmainīšana masu hipnozes laikā kādam var atnest labumu, piemēram, pamodināt 
zināšanas par savu Dievišķību. Bet kādam var būt tikai kaitējums! Es uzskatu, ka līdzīgs apziņas stāvokļa 
izmainīšanas panēmiens var būt tikai personīgs, brīvprātīgs, ar "Augstākā Es" piekrišanu. 
= Savā laikā jūs kļuvāt masons. Kādēļ? Kas jūs noveda masonismā? Ko tas jums deva? 
- Jā, es tiešām kļuvu masons. Tā paša ietekīgā drauga protekcijā, kurš "palīdzēja" man iemācīties iet 
caur sienām. Taču šajā sabiedrībā es iestājos ne pēc dvēseles aicinājuma, bet, tā sakot, dienesta 
pienākumā. Jā, jā, tas bija Augstāko Spēku uzdevums. Mērķis - vienas, tanī laikā iemiesotas būtnes 
novērošana. Masonisms - slēgta sabiedrība, ar aizslēgtām durvīm un aizslēgtām dvēselēm. Pilns 
noslēpumu... Un priekš šī uzdevuma tieši es ( savu spēju spēkā) biju vislabāk piemērots. Neko vairāk 
pagaidām teikt nevaru, vēl nav laiks. Teikšu tikai, ka tas saistīts ar to pašu noslēpumu, kuru es uzzināju 
Krievijā. 
= Jā, šis noslēpums līdz šim laikam neatminēts un daudzi gribētu to uzzināt. Neatklāsiet? 
- Atklāšu! Tagad jau var. Kad es pagājušā gadsimta sākumā biju Maskavā, es tiešām atklāju noslēpumu. 
Kādu nakti, sapnī es redzēju liela auguma cilvēku ar gariem matiem un bārdu. Viņa acis manī raudzījās 
caururbjoši un zobgalīgi. Es pazinu šo cilvēku. Grigorijs Rasputins! Pareizāk sakot, uzzināju - ne gluži 
pareizo darbības vārdu dotajā gadījumā. ZINĀJU - tas būs pareizi. Un, lai arī Rasputins neteica nebilda 
ne vārdu, es pēkšņi atcerējos, no kurienes es viņu ZINĀJU. Un galīgi atcerējos, kas es un kādēļ tagad uz 
Zemes. Mana atbasta Grupa, neskatoties uz pastāvīgu kontaktu, neko nepateica par to. Acīm redzot, 
gribēja, lai es visu pats atceros. Un tanī naktī es atcerējos! 
= Un, kas tad tas par noslēpumu? Nemociet... 
- Tūliņ pastāstīšu. Tikai iesākumā, Lilija, paveiciet nelielu darbiņu. Sastādiet sarakstu visievērojamāko 
cilvēku, apveltītu ekstraordinārām spējām. Bet pēc tam - sarakstu vispopulārāko fantastikas rakstnieku. 
Ar dzimšanas gadiem. 
 
Es paklausīgi iegāju Internetā un drīz bija gatavs tas, ko prasīja Matiass. Pēc kā ievērojamais triku 
meistars lika: 
- Paskataties uzmanīgi uz šiem sarakstiem (gadi - dzimšanas dati). 
1. Grāfs Kaljostro, 1743.g. 
2. Mūks Avels, 1757.g. 
3. Žans Ežens Robers-Udins, 1805.g. 
4. Harijs Kellers, 1849.g. 

5. Žerārs Anaklets Vinsents Ankoss, 1865.g. 
6. Grigorijs Rasputins, 1869.g. 
7. Eduards Kroulins, 1875.g. 
8. Edgars Keiss, 1877.g. 
9. Haralds B. (Russo) Gardners, 1884.g. 
10. Volfs Messings, 1899.g. 
11. Dai Vernon, 1894.g. 
12. Vanga, 1911.g. 
 
1. Žils Verns, 1828.g. 
2. Marks Tvens, 1835.g. 
3. Herberts Uelss, 1866. g. 
4. Aleksejs Nikolajevičs Tolstojs, 1883.g. 
5. Aleksandrs Romanovičs Beļajevs, 1884.g. 
6. Aizeks Azimovs, 1920.g. 
7. Rei Bredberi, 1920.g. 
8. Staņislavs Lems, 1921.g. 



 

93 
 

9. Karloss Kastaņeda, 1925.g. 
10. Arkādijs Strugadskis, 1925.g. 
11. Roberts Šelki, 1928.g. 
12. Boriss Strugadskis, 1933.g. 
 
Es uzmanīgi paskatījos, pēc tam devu atbildi: 
= Matias, es redzu, ka šeit uzskaitīti vispopulārākie magi, pareģotāji, triku meistari. Bet otrā - rakstnieki, 
fantasti. 
- Pareizi! Taču jūs, Lilija, nepamanījāt galveno. Visi mēs (speciāli sagatavoti Eņģeļi) bijām iemiesoti šajos 
cilvēkos. Iemiesoti praktiski visi kopā, ievērojami īsā, pēc visuma mēriem, perodā, divsimt zemes gadu 
laikā. Un tas nebija tā vienkārši! Tiešām, visus mūs - magus, triku meistarus, pareģus, fantastiķus 
apvienoja viena svarīga lieta: aiznest līdz cilvēkiem BRĪNUMA iespēju! Lieta tā, ka uz to brīdi jau Zeme 
bija iegremdēta ļoti blīvā matērijā. Bet drīz bija jāsākas atpakaļgaitas procesam. Izejai no matērijas, no 
Dualitātes Eksperimenta. Bet cilvēki... viņi ne vienkārši bija aizmiršanā. Viņi kļuva ļoti materiāli. Viņi 
pārstāja ticēt brīnumiem. Un sniegt viņiem taisnību par viņu Dievišķīgo izcelšanos, nemirstību, Lielo 
Eksperimentu utt., lūk, tā pēkšņi, bija nereāli. īpaši tas skāra Krieviju, kur priekšā bija vēl revolūcija, pēc 
tam vara, propagandējoša pilnīgu materiālismu, noliedzoša visu dievišķīgo. Tā mūsu misija bija sekojoša: 
parādīt cilvēkiem brīnumus, likt noticēt, ka tas iespējams. Paredzēt, lai pēc tam viss apstiprinātos! Izzust 
acu priekšā un parādīties no jauna! Pārsteigt viņus, ar ko brīnišķīgi tika galā fantasti, "pareģojoši" pēc 
desmit un simt gadiem automobīli, lidmašīnu un pat internetu. Ievērojiet, ka galvenā sūtņu plūsma ar 
brīnumu "rādīšanu" parādījās 19-tā gadsimta beigās un 20-tā sākumā. Divdesmitais tika atvēlēts tam, lai 
cilvēki šos brīnumus novērtētu, noticētu un atcerētos, bet jau izšķirošajā, 21. gadsimtā, savu atmodu, 
pēkšņu neparastu spēju iemantošanā, pieņemtu mierīgi, kā pienākas, ar saviem tuviniekiem un 
pazīstamiem. Kaut arī es, taisnību sakot, cerēju, ka ceturtās dimensijas cilvēku masveida pamošanās 
notiks ātrāk. Tieši par to pirms aiziešanas tika manai sievai teikti vārdi: "Es Krievijā uzzināju lielu 
noslēpumu. Esi uz visu gatava. Gaidi! Tici!" 
= Sakiet, Matias, bet kāpēc bija tieši tāds daudzums iemiesoto? Vienkārši tā gadījās? 
- Nē, Lilija! Viss bija rūpīgi pārdomāts. Jūs četrdimensijās, par nožēlošanu, nepievērsiet īpašu uzmanību 
cipariem. Bet velti! Jo pat vārdā CIPARS/ЦИФРА - priekšā pateikts. Tur iešifrēta Vērtīga/Ценная 
InFoRmĀCija/ИнФоРмАЦия par Ciparu. Tā, ka nekas nav nejauši! Cipars "12" nozīmē gatavību pārejai 
uz jaunu līmeni, kad apziņa sagatavota pasaules uztverei. Cipars "12" ir psihiskās enerģijas apļa pilnība 
izejai uz jaunu līmeni. Šī izeja vienmēr iezīmēta cilvēka pārbaudīšanai ar uguni. Caur iekšējo uguni 
cilvēks spējīgs apgūt augstāko uguni. Summa "12" un "12" dod ciparu "24", kas atšķiras ar īpašu spēku, 
esošs līderis, kas bija ne mazāk svarīgi mūsu misijā. Kā arī "24" ir skaitlis, saistošs Zemi un Kosmosu. 
Pēdējo divu skaitļu summa dod "6" - skaitlis, apzīmējoš gatavību sasniegt garīgo un materiālo harmoniju. 
Ar skaitļa "6" vibrācijām Gars ātrāk attīstās un progresē. No "6" viņš ātri pāriet uz "9". Bet tas, kā jums 
zināms, AUGŠUPCELŠANAS skaitlis! Lūk, kā! 
= Matias, kā mums paziņoja, jūs tagad dzīvojiet piektās dimensijas pasaulē, kur matērija vairāk mainīga. 
Tā saistīta daudz ciešāk ar jūsu pasaulē dzīvojošo cilvēku kolektīvo apziņu kā absolūtā vairākumā citu 
pasauļu. Kāpēc tā? Kādu ieguldījumu dod jūsu pasaule Zemes kopējā evolūcijā? 
- Mūsu piektās dimensijas pasaulē matērija ne vienkārši vairāk mainīga. Mūsu spēkos mainīt to kā vajag. 
Un tā, droši vien, galvenā atšķirība no jūsu pasaules. Jums, pagaidām, virskundzībā tieši materiālais. Jūs, 
var teikt,- savu materiālo lietu vergi. Gribas jums lielu māju vai jaunākā modeļa automobīli un...jūs sākat 
pastiprināti srādāt, lai šo sapni materializētu. Mums taču viss otrādi. Mūsu kundzība pār matēriju. Gribas 
mājīgu māju, mēs to radām ar matērijas palīdzību. Un tieši šādā jaunradē palīdz kolektīvā apziņa. Jums 
taču vienkāršāk uzcelt māju ja palīdzēs daudz cilvēku. Tā arī mums, vieglāk vadīt matēriju, ja to darām 
kolektīvi. Bet strādājot ar matēriju kolektīvi, mēs evolucionējam, izstrādājam vairāk kvalitatīvas enerģijas, 
kas, kā jums zināms jau neatņemama dzīves sastāvdaļa piektajā dimensijā. Radot materiālo, radīt 
enerģiju - jaunas, spēcīgas ar Mīlestību un Vienotību piesātinātas. Tā, domāju, arī ir galvenā mūsu 
atšķirība no citām pasaulēm, un mūsu ieguldījums kopējā Zemes Evolūcijā. 
= Matias, ko Jūs gribat teikt mūsdienu Gaismas Darbiniekiem, kuri tagad tikai sāk radīt KOPĀ AR 
TELPAS-LAIKU? Kādus padomus dosiet mūsu lasītājiem? Jūsu novēlējumi? 
- Gribu dot viņiem divus padomus. Pirmais: nebaidaties! Otrs: esiet pārliecināti par saviem spēk iem, par 
to, ka viss izdosies. Mūsu sarunas sākumā es pastāstīju, kā iemācījos iziet caur sienām. Pat tagad 
atceros savas emocijas un saprotu mūsdienu gaismas Darbiniekus. Radiet! Vadiet meditācijas! Vērsieties 
pie augstāko pasauļu Atbalsta Grupām. Jums noteikti viss izdosies. Jo taču darbs ar telpas-laiku 
neparasti interesants! Mācieties! Un atceraties; jūsu spēkos atrasties jebkurā pasaules punktā, jebkurā 
laikā, kādā vēlēsieties! Un priekš tā nepavisam nevajag būt lielajam Gudini (smaida). Priekš tā pietiekami 
atcerēties, ka jūs - Eņģeļi, kuriem pakļaujas gan telpa, gan laiks... Lai veicas visiem Žurnāla lsītājiem! Uz 
redzēšans! 
= Un arī jums visu to labāko, cienījamais Matias. Uz redzēšanos! 
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.!. UZMANĪBU: speciāls Žurnāla izlaidums!  

Dārgie draugi! Cienījamie lasītāji! Gaismas Darbinieki! 

Paziņojam, ka mūsu redakcija sāk gatavot speciālu Žurnāla "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" izlaidumu. Tā 

nosaukums: 

 

"ГОВОРИТ ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ"/"RUNĀ PIEKTĀ DIMENSIJA" 

 

Šis Žurnāla numurs pilnībā BŪS veltīts saziņai ar piektās dimensijas iedzīvotājiem. Mūsu sarunu biedri būs kā ļoti 

ievērojamas vēsturiskas personības, iemiesojušās mūsu pasaulē, kā arī tie, par kuriem jūs vēl nezinat. 

Numurs plānots kā izzinošs un aizraujošs materiāls lasīšanai plašam lasītāju lokam. 

To skaits, kuri vēlas sniegt informāciju no piektās dimensijas mūsu pasaulei, ļoti liels, bet, lai cik žēl, mūsu žurnāla apjoms 

ierobežots. Gala rezultātā, daudz ļoti nepieciešamas un aizraujošas informācijas priekš mūsu lasītājiem (kuri vēl paši neprot 

pieņemt informāciju) paliek neuzzināta! 

Mēs pieliksim visas pūles, lai speciālizlaidums "ГОВОРИТ ПЯТОЕ ИМЕРЕНИЕ"/"RUNĀ PIEKTĀ DIMENSIJA" kļūst 

interesants un piesātināts. 

Unikālas tikšanās, jauni esības noslēpumi, brīnumaini atklājumi gaida jūs mūsu speciālā, septītā numura lappusēs. Jūs 

uzzināsiet par kontakta turpināšanu ar aizgājušiem tuviem cilvēkiem. Jūs varēsiet saprast, kādā veidā komplektējas jūsu 

smalkmateriālās Atbalsta Grupas, un cik tuvi jums šie cilvēki. Jūs sajutīsiet, kā izmainās jūsu dzīves kvalitāte šīs 

informācijas saņemšanas rezultātā. Jūs sapratīsiet, kurš un kā jums palīdz radīt jūsu nākotni. 

Sniedzam jūsu uzmanībai dažu iespiešanai gatavojamo materiālu anonses/анонсы: 

 

MARINA CVETAJEVA: "Koma un klīniskā nāve. Kādēļ daži atgriežas..." 

ROZA LUKSENBURGA: "Izglītība piektajā dimensijā. Profesijas, kādas tur pieprasītas un kādas it nemaz nav vajadzīgas..." 

IMPERATORS NIKOLAJS OTRAIS: "Kas mani saistīja ar boļševikiem..." 

ERNESTS HEMINGVEJS: "Piecas valstis, kuras pirmās iemantos Garīgās attīstības ceļu..." 

VLADIMIRS VERNADSKIS, daudzdimensionālā zinātniski-pētnieciskā centra "RAMTAN" darbinieks: "Kad uz Zemes 

parādīsies Jauna rase. Kādi kļūs jaunie cilveki..." 

 

Pēc Žurnāla Garīgo Kuratoru rekomendācijas, sākam speciālā izlaiduma sagatavošanu, kuru mēs izdosim kā SEPTĪTO 

NUMURU 2015-tā gada otrajā pusgadā. 

UZMANĪBU! ŠIS NUMURS, SPECIĀLIZLAIDUMS, TIKS SŪTĪTS TIKAI TIEM MŪSU LASĪTĀJIEM, KURI VĒLĒSIES TO 

SAŅEMT. SPECIĀLIZLAIDUMS "ГОВОРИТ ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ"/"RUNĀ PIEKTĀ DIMENSIJA" JĀPASŪTA UN 

JĀAPMAKSĀ PAPILDUS 

--------------------------- 

Specizdevuma cena - 199 rubļi (plus piegādes cena). Apvāks - krāsains, lappuses - melnbaltas. Lappušu daudzums - 128. 

SPECIZDEVUMA PASŪTĪJUMU VAR VEIKT JAU TAGAD CAUR ŽURNĀLA ELEKTRONISKO ADRESI: 
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Var arī atsūtīt pieteikumu uz Žurnāla pasta adresi: 654027, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

проспект Энтузиастов, 5, издательство "Печатный двор", редакция журнала "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: 

Духовные сообщения". 

Pasūtījumā norādiet jūsu: pilnu/precīzu pasta adresi un uzvārdu, vārdu, tēvavārdu. Elektronisko adresi sakariem. 

Pasūtījuma paraugs: 

 

Я (ФИО) ---------------- 

Прошу прислать мне спецвыпуск "Говорит пятое измерение". 

На почтовый адрес: (указать полный почтовый адрес с индексом). 

Прошу выслать мне квитанцию для оплаты спецвипуска. 

 

/Parauga latviskojums: 

Es (UVTv)_________ 

Lūdzu atsūtīt man speciālizlaidumu "Говорит пятое измерение"/"Runā piektā dimensija". 

Uz pasta adresi: (norādīt pilnu pasta adresi ar indeksu). 

Lūdzu atsūtīt man kvīti specizlaiduma apmaksāšanai./ 

13.04.2015 

 

____________________________________________________________________________________ 

Žurnāla "MČ" 1(19) 2015 latviskoto variantu sagatavoja: 

Dievišķā SPĒKAVOTA Eslaumas KopDarba grupa 

2016. gada jūlijā. 


