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Šinī Dokument-Grāmatā - Radītāja Diktāti - Atklāsmes - sakārtoti viskopīgai
uzzināšanai latviešu valodā lasošiem interesentiem pirmie, atsevišķās
grāmatiņās krievu valodā publicētie Radītāja, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta,
Visaugstā Diktāti, ko pierakstījis Laonīds Ivanovičs Maslovs un publicēti
Avotā: http://www.otkroveniya.eu . Teksti latviskoti, intuitīvu nojautu līmenī.
Tie, pārrakstīti latviešu valodā, ievietoti Spēkavota vēstvietnē dažādos
kalendāra laikos. Teksta ievietojuma laiks Spēkavota vēstvietnē norādīts šīs
Dokument-Grāmatas Saturā blakus katra diktāta oriģināla norādei. Viss
latviskošanas darbs veikts Dieva, Visaugstākā Radītāja Enerģiju Gara Spēka
atbalstā, ar lielu prieku un laimi par neparasto, apbrīnojamo zināšanu
iemantošanu manā vienkārša cilvēka, pensionāres uztverē! Tagad Radītāja
Spēkā, Dievišķā Spēkavota KopDarba grupa rada šo Dokument-Grāmatu, lai
Internetiespējas pārzinoši, SirdsGudri cilvēki varētu tekstus izprintēt, iesiet
Dokument-Grāmatā un dāvātu Radītāja, Tēva Absolūta Zināšanas internetu
nezinošiem līdzcilvēkiem, rokā turamu, Dokument-Grāmatu veidā!
Paldies mīļais Debesu Tēvs, Visaugstākais Radītāj, par Uzticību, Palīdzību un
Gudrību mūsu, Dievišķā Spēkavota KopDarba grupai!
21.04.2013.--- Visdziļākajā sirdsmīlestības pateicībā, KopDarba grupas vārdā,
Eslauma (Lauma Ivane)
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Visaugstā ievadvārdi
Lai atvieglotu cilvēka eksistēšanu Materiālajā Pasaulē, viņa uzdevumu
paskaidrošanai šajā Pasaulē un sagatavotu viņa tikšanos ar Mani, Es
nododu Pasaules izveidošanas struktūras, kurā cilvēki atrodas pašlaik,
un Garīgās Pasaules izveides struktūras, kurā viņi atradīsies zemes
dzīves ceļa beigās, mūsdienīgai izskaidrošanai.
Atklāsmēs, kurās Es, Kungs Dievs, caur Manis Izvēlētu cilvēku Krievijā, Manu
Palīgu, nododu mūsdienīgā valodā informāciju visiem Zemes cilvēkiem par
cilvēku iespējām un sociālo stāvokli uz Zemes.
Es brīdinu par iespējamu kolapsi un paskaidroju cilvēkiem perspektīvas
izveidot taisnīgas sabiedriskās attiecības un varas Piramīdas struktūru uz
Manis doto Zināšanu bāzes par Garīgās Pasaules Likumiem.
Vēstījumu mērķis, kas izklāstīti Manas saskarsmes formā ar Manis Izvēlēto
cilveku, ir - pakāpeniski atklāt Manu Zināšanu bagāžu plašam cilvēku lokam,
kuri patiesībā ir savas laimes kalēji.
Cilvēka dzīves jēga un viņa potenciālās iespējas kļūst skaidras tikai tad, kad
cilvēks apzinās un saprot savu sūtību Materiālajā Pasaulē.
Pietiekami īsa laika procesā katrs cilvēks, kurš izlasa Atklāsmes, papildina
savu Saprāta Kausu un saņem grūdienu sevis pilnveidošanai un personības
attīstībai, kas atvieglo viņa uzturēšanos Materiālajā Pasaulē un sagatavo viņu
uz tikšanos ar Mani uz Garīgās Pasaules sliekšņa!
Kaut daļēja rekomendāciju izpilde un Zināšanu izmantošana, kuras cilvēks
saņems, iepazinies ar Atklāsmēm, ļaus viņam izvēlēties pareizos orientierus
un saprast savas īsās dzīves jēgu uz Zemes!
Avots: http://www.otkroveniya.eu/predislovie.html
Latviskojums publicēts: http://spekavots.ucoz.ru/ 21.04.2013.
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Pierakstītāja priekšvārds
Garajā gadā, kas nozīmīgs cilvēcei, bieži gadās notikumi, kas izmaina vai
iezīmē izmaiņas dzīves ciklā katram cilvēkam, kurš dzīvo uz Zemes.
Garajā gadā tiek izveidoti pamati sagaidāmajam, mums neredzamajam, bet
Visaugstā, Debesu Tēva, pārvaldītajam.
2004. gada rudenī, man pavisam negaidīti, manā apziņā sāka pienākt domas,
noformējamas tekstos man nepazīstamai tematikai. Šie teksti pienāca 4
mēnešu laikā un tika izklāstīti Grāmatā, kurā Radītājs tieši vēršas pie mums,
cilvēkiem, dzīvojošiem uz Zemes jaunās tūkstošgades sākumā.
Viss, ko varu pastāstīt par šo Grāmatu, izteikts tās tekstā.
Es tikai veicu sagatavošanu izdošanai un izpildīju Radītāja norādījumus,
nosakot virsrakstu "Atklāsmes Jaunā laikmeta cilvēkiem" ("Otkroveņija
ļuģam novovo veka" / "Откровения людям Нового века").
Tekstu sagatavošanā izdošanai, no tiem, pēc Radītāja rekomendācijas, tika
izņemti Viņa vārdi, kas attiecās personīgi uz mani, saistīti ar manas
pilnveidošanas procesu.
Iespēja daudz pinīgāk saprast Pasaules uzbūvi un saskarsmi ar Radītāju,
izpaudās manī pēc piedalīšanās seminārā, kuru vadīja (nu jau no mums
aizgājušais) Valentīns Vladimirovičs Karelins (Karelin Valentin Vladimirovič),
par ko viņam liela pateicība un mūžīga piemiņa.
Pierakstītājs: Maslovs Leonīds Ivanovičs,
tehnisko zinātņu doktors, profesors, akadēmiķis, KF "Veselībsargājošo
tehnoloģiju" tehnoloģisko zinātņu Akadēmijas Prezidija loceklis un Zinātniskās
Padomes priekšsēdētājs, vairāk kā 200 publikāciju autors aizrobežu un
Krievijas izdevumos jautājumos par cieto ķermeņu fiziku, finansu un banku
tehnoloģiju, kā arī par Planētas ekoloģijas problēmām.
(Čenelinga spēju parādīšanās momentā L.I.Maslovam jau bija plašu
zinātnisku pētījumu prakse PSRS ZA A.A.Baikova vārdā nosauktā
metalurģijas Institūta laboratorijas vadītāja amatā, darba pieredze Jaunās
Krievijas un ASV finasu un ražošanas struktūru vadītāja darbā, darba
pieredze Krievijas Federācijas Prezidenta Administrācijas Ekonomisās
Vadības padomnieka postenī, Gazprombankas Priekšēdētāja padomnieka un
ilggadīga pasniedzēja pieredze Gazproma Korporatīvā indtitūtā un Valsts
universitātē "Ekonomikas augstākā skola", kā arī piedalījās grupu darbā,
sagatavojot Federālo likumu projektus KF Federālās Sapulces Federācijas
Padomei).
Avots: http://www.otkroveniya.eu/predislovie.html
Latviskojums publicēts: http://spekavots.ucoz.ru/ 21.04.2013.
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1. Diktāts 26.08.04.
1. Šodie ES, jūsu Kungs Dievs un Visa Radītājs, sāku runāt ar jums par Reliģiju, par tās sākumiem, par Pasauļu uzbūvi un
par cilvēces nākotni.
2. Manas reliģijas izzināšanas ceļš būs ērkšķains, bet sekmīgs tiem, kuri vienmēr ir kustībā Manu Mūžīgo patiesību
izzināšanā, kuri nesēž rokas klēpī salikuši un nesadedzina Manis dāvāto dzīvi!
3. Atzīmēšu dažus galvenos momentus Manu Mūžīgo Zināšanu izzināšanas sākumstadijā.
4. Vispirms, tā ir Ticība Dievam un vēlreiz Ticība Dievam - lūk, pamatu Pamats cilvēku dzīvei Materiālajā Pasaulē!...
5. Otrs - cilvēka dzīves vadlīnijas Manas Mūžības Gaismas Pasaulē.
6. Trešais - cilvēka personības pastāvīga progresa nepieciešamība attīstībā virzīties augšup pa Mūžības spirāli.
7. Ceturtais - nav atpakaļceļa, tikai uz priekšu.
8. Piektais - Dieva Vārdi, viņu izpratne, Dieva Mācības izpratne. Tas ir svarīgi cilvēka ceļa nostiprināšanā, kur nav
atpakaļceļa uz jau noieto.
9. Sestais - Cerība uz panākumiem un Ticība Personības, cilvēka Dvēseles pilnveidošanas iespējām.
10. Tagad īsumā uzskaitīšu jautājumus, kuri sīkāk būs izskaidroti Atklāsmēs, kuras stāv priekšā izzināt un izstudēt.
11. Sāksim ar Dieva apzināšanu.
12. Kas tas tāds ir?
13. Jums, Materiālajā Pasaulē, pieņemts uzskatīt, ka "sadzīve nosaka apziņu". Tas pēc savas būtības ir nepareizs
apzīmējums.
14. Mans apzīmējums skan citādi: Apziņa nosaka sadzīvi!
15. Cilvēces attīstības daudzu gadsimtu vesturē cilvēki tik ļoti samudžinājuši, tik ļoti pārvērtuši Manu nosacījumu, ka viņu
pieņemtais, izkropļotais variants novedis sabiedrību attīstības strupceļā, aiz kura seko tukšums un posts.
16. Cilvēki vienmēr griezās un turpina griezties pie Manis pēc palīdzības, taču kādu palīdzību, cilvēki, jūs gaidiet no Manis?
17. Vispirms jums jātiek skaidrībā par to, ko izveidojāt, kādā sabiedrībā jūs dzīvojiet un, kas jūs gaida turpmāk.
18. Jo jums taču sajauktas ne tikai visas morālās vērtības, bet, pats galvenais, pavisam nav noteikti jūsu Pasaules
pamatlikumi.
19. Jūs jau daudzus gadsimtus cenšaties bez Manas Palīdzības atrast patstāvīgu ceļu sabiedrības attīstībā, sabiedriskajās
attiecībās, taču rezultāts šiem patstāvīgajiem meklējumiem pēc Mūžīgām Patiesībām un ceļiem taisnīgas sabiedrības
uzcelšanai vienmēr viens un tas pats - neveiksme!
20. Katru reizi cenšoties izveidot jaunas sabiedriskās attiecibas, jūs ignorējat personīgās pilnveidošanās nepieciešamību (kā
norādīts Baušļos) līdz līmenim līdzībā Man.
21. Es taču gribu jūsu līdzību Man Materiālajā Pasaulē redzēt.
ES - Dievs, Visvarens un Liels,
ES - jūsu Radītājs, un viss iet no Manis.
Tas ES izlemju cilvēku un laiku likteņus.
Tas Mans viss pārvaldījums.
Tas ES zinu ceļu katram jums un, ja nepieciešams,
ES koriģēju jūsu dzīves ceļus.

2. Diktāts 27.08.04.
1. ... Kas ir Gars, par kuru jūs bieži runājiet?
2. Gars - tas ir Spēks Mans Dievišķais un Vara Mana pār Pasaulēm.
3. No Gara iziet apzīmējums Mans: Apziņa nosaka sadzīvi!
4. Gars - Spēks Mans, nodrošina dzīves attīstību uz Zemes.
5. No Gara rodas rīcībspējīga dzīves attīstība augšup pa Mūžības spirāli.
6. Būtība ir Pasaules Manas Harmonija Spēkā Manā un virzieni viņu izmantošanā.
7. Šo Spēku līdzsvars noteikts un tas nodrošina cilvēku sabiedrības progresa un attīstības iespējas.
8. Cilvēku sabiedrības reālam progresam attīstībā, cilvēkiem ir tikai jāsaprot šie Spēki, jāatrod un jāievēro Spēku Manu,
iekšējo un ārējo, līdzsvars.
9. Viņš ir Manis aprēķināts un noteikts, taču cilvēki, tā vietā, lai saprastu un atrastu šo Spēku Manu līdzsvaru, visu laiku
meklē jaunus enerģijas avotus, iztērē uz to visu savu intelektuālo un materiālo potenciālu.
10. Cilvēkiem patstāvīgi atrast Spēku Manu līdzsvaru bez reliģijas un bez Manas Palīdzības ne tikai grūti, bet praktiski
neiespējami.
11. Jēdziens "Zināšanas - Spēks" ir mans nenovecojis termins, tikai katru reizi apstiprinošs, ka cilvēku rīcībā jābūt dziļām
zināšanām par Manas Pasaulbūves struktūru, kur viss atrodas Spēku Harmonijā un līdzsvarā viņu izlietošanā, lai saprastu
savus uzdevumus/pienākumus un savu vietu Visumā.
12. Mans Spēks Garā - tas ir galvenais Spēks uz Zemes, un tas iziet no Manis un nosaka Cilvēka - radītāja iespējas.
13. Tikai ar Spēku Manu, ar Manu Palīdzību Cilvēks var kaut ko radīt, taču šo Spēku, kurš palīdz Cilvēkam sasniegt savas
attīstības virsotnes, Es dozēju un dodu ne katram, bet izvēlos cienīgus/spējīgus nest Viņu un būt meistariem Viņā.
14. Spēks Mans - Pasaules kustība Mūžībā un notiekošo nosaka visu Gars Mans.
15. Sis Spēks var materializēties enerģijā uz Zemes, cilvēkam saprotams un fiziskiem instrumentiem izmērāms.
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16. Svarīgi, lai cilvēki vienmēr saprastu, ka enerģija, jums izmērāma, ir Spēks Mans un ka viss iziet no Manis, - un lēmumu,
ieteikumu cilvēkiem dodu Es.
17. Tādēļ, visus jautājumus par spēkiem Maniem un par iespējām viņu izmantošanā cilvēkiem, nepieciešams uzdot Man.
18. Taču Mans galvenais nosacījums ir tas, ka cilvēkam, pirms viņš griežas pie Manis, ir jāizzina sevi, jāatklāj savas
iespējas, bet uzzinot tās cilvēks sapratīs Pasauli Manu, un nebūs tad robežu cilvēka iespēju realizācijai rīcību prasmēs uz
Zemes un Mūžībā.
19. Nākošais jautājums, kas cilvēkus moka gadiem: Mūžība - kas tā ir?
20. Mūžība - tas ir laika skrējiens, neapturams ne vienam!
21. Viss atrodas Mūžīgās kustības mierā!
22. Man neeksistē laiks (jūsu šī vārda izpratnē), nav apstāšanās attīstībā - tikai kustība uz priekšu, tikai progress, tikai
sākums, beigu nav un nevar būt.
23. Viss kustas sinhroni, līdzsvaroti, zem Manas Kontroles - visa Planētu sistēma, ieskaitot Zemi.
24. Kustību nevar apturēt neviens un nekad; tikai kustībā Spēks, un Gara Spēks tai skaitā...

3. Diktāts 31.08.04.
1. ... Cilvēkam jāsasniedz savas Personības attīstības virsotnes, lai vadītu Zemi un būtu Dieva vietnieks uz viņas.
2. Cilvēka personības attīstības un pilnveidošanas pamats ir Ticība Dievam, Radītājam, Viņa mūžīgās pilnveidošanās
kustības Sistēmai!
3. Tas - Mans galvenais Likums Zemei un visai planetārajai sistēmai.
4. Ticība - Manas Pasaulkārtības pieņemšana, mūžīgās kustības Sistēmas pieņemšana un Manu Spēku savsarpējās
Harmonijas pieņemšana.
5. Jaunā gadsimta sākums paver jaunas iespējas cilvēcei. Tagad viņai jāiet pareizs ceļš taisnīgas, tikumīgu cilvēku
sabiedrības formēšanā.
6. Šim progresīvajam procesam jānotiek bez pilsoņu kara - Es vairāk nepieļaušu asins izliešanu.
7. Daudzu gadsimtu vēsturē cilvēcei bija pietiekami daudz karu, bija daudz asiņu, bet, lūk, cilvēku sabiedrības attīstība kādai tai bija jābūt, nesanāca.
8. Cilvēkiem sanāk kustība pa slēgtu apli, skrējiens nekurienē.
9. Cik daudzus gadsimtus jūs cenšaties bez Manas Palīdzības uzbūvēt taisnīgu sabiedrību, bet rezultāts sanāk vien
skrējiens uz vietas; taču tas - labākajā gadījumā, bet Es uzskatu, ka skrējiens jūsu - tas ir skrējiens pa spirāli lejup.
10. Es gribu jūs pagriezt uz cilvēces harmoniskas attīstības ceļa, augšup, uz progresu un vispusīgu Personības attīstību.
11. Tagad paskaidrošu jums, kas tā ir Mīlestība.
12. Mīlestība - Dievišķīgs dzinējs.
13. Tā - ne apskāvieni gultā, tā - Harmonijas un iekšēja miera stāvoklis, kad nevajag pagriezties atpakaļ, un nevajag domāt,
kas un kurš ir aiz tevis.
14. Laime un Mīlestība - tas ir Harmonisku attiecību augstākais sasniegums. Tā ir Mīlestības izpausme, kā Mīlestības
augstākā prove.
15. Mīlestība - tā ir Harmonija, tā ir mūžīgās kustības sākums, tas ir uzskats, virzīts tikai uz priekšu, kad viss kļūst
saprotams, skaidrs un tīrs.
16. Cilvēks ir Mūžības daļiņa, atnesta uz Zemes. Cilvēks liek eksāmenu uz gatavību un spējām patstāvīgai kustībai Mūžībā
pieņemot Dievišķo Sākotni.
17. Vajag zināt un saprast, kas sagaida priekšā un uz ko Cilvēks iet un kādus uzdevumus viņš sev izvirza un kādus ceļus
viņš izvēlas to realizēšanai.
18. Un tālāk seko rutīnas darbs, izvirzītā mērķa sasniegšanā, stāv priekšā milzīgs radošs darbs cilvēka personības
pilnveidošanā.
19. Es dodu katram savu uzdevumu atkarībā no viņa dotumiem un iespējām. Ja Manu Uzdevumu realizācijai cilvēkam
nepietiks saprāta vai zināšanu, Es piepildīšu viņa Prāta Trauku līdz malām ...

4. Diktāts 01.09.04.
1. ... Jāiet pa Personības stiprināšanas, pilnveidošanas ceļu, piepildītam ar Dievišķo Sākotni un stingrā pārliecībā par
Taisnību Dievišķās lietās.
2. Mēs runājam par Personību ar lielo burtu, atbilstošu jauniem laikiem un jaunu formāciju jaunajai cilvēku paaudzei.
3. Atkal gribu pasvītrot: Reliģija ir Pamats visam, bet viņā Ticība un Mīlestība - dzinējspēki mūžīgi pieaugošiem
augšupejošiem procesiem.
4. Viss virzas Mīlestībā, Ticībā un Harmonijā ar Spēkiem Maniem, saskaņā ar viņu pielietošanas vektoru.
5. Mana Pasaule - Mūžīgās kustības Harmonija un miers.
6. Burzma un paātrināta kustība lejup - viss tas raksturīgs cilvēciskai sadzīvei, nervoza, saraustīta kustība, bezsistēmiski
lēcieni uz visām pusēm, eksistēšana bez Mīlestības un Ticības.
7. Tas - Cilvēka būtības sekas, nepieņēmuša un neticoša Dievišķiem Likumiem un mēģinājumiem iet patstāvīgu ceļu.
8. Cilvēks aizmirsa, ka patstāvīgai kustībai uz priekšu nepieciešams noteikt savu pozīciju attiecībā pret Pasauli, Mūžību,

9

kurā viņš atrodas.
9. Pareiza pozīcija šeit tikai viena: tā - Ticība Visaugstajam, Viņa iekārtotai Pasaulei un Spēkiem Viņa.
10. Tikai ar Mīlestību un Harmonijā notiek kustība augšup pa spirāli cilvēka personības pilnveidošanā!
11. Tikai tā iespējams progress cilvēcei, bez šiem nosacījumiem, šķietami vienkāršiem un saprotamiem, cilvēce nevar
attīstīties.
12. Jebkurā citā variantā, tas ir strupceļš, ceļš lejup vai lēciens sāņus.
13. No šejienes cilvēcei terorisms, varas neierobežotība, saņemta ne no Dieva.
14. Un liekas, ka negatīvo notikumu mezgls tik liels un stiprs, ka atšķetināt to neiespējami, vajag tikai griezt.
15. Taču griezt - tas nozīmē, saņemt atļauju risināt problēmas (neatrisināmas) un ar ne pie kā nevainīgu cilvēku asinīm.
16. Bet tas vēl vairāk novedīs pie cilvēku apziņas sairšanas, tādēļ, ka bez Mīlestības, bez Harmonijas attiecībās, cilvēcei ir
tikai naids, panika, bailes, dusmas bezizejas dēļ.
17. Cilvēks, par nožēlošanu, dzīvo pēc salīdzināšanas principa ar sev līdzīgiem un pieņem, ka "laimi iepazīst nelaimē", bet
"bagātību, salīdzinot ar kopējo nabadzību".
18. Alkatība rada vēlēšanos kļūt bagātākam par kaimiņu, par katru cenu, un tādejādi tiek pieņemts princips dzīvei: jo es
bagātāks, jo laimīgāks! Lūk, dzinējspēks šodienas cilvēka "progresam" - kļūt bagātākam kā kaimiņš, būt brīvākam
dzīveslīmeņa un apstākļu izvēlē.
19. Pamats tādam "progresam" - būt bagātākam par kaimiņu, būt bagātākam par kaimiņdzimtu, bet ja sanāk to iegūt ar
godīgu darbu vai spējām, tad izrādās, ka var vienkārši atņemt, vai radīt kaimiņdzimtai ekstistences apstākļus daudz
grūtākus kā savai dzimtai.
20. Lūk, pamats kustībai (dzīves) uz Zemes, Pasaulē, iedibinātai ne pēc Maniem Baušļiem un kur visas grāmatas, izņemot
Manas, tā vai citādi, tam māca katra jauna paaudze
21. Nedrīkst pieļaut tādu cilvēces attīstības ceļu, visam jābūt pēc citiem principiem - pēc Maniem, un vispirms jāpieņem
galvenie dzīves principi uz Zemes - Ticība, Mīlestība, Harmonija un stingra Mūžības Likuma ievērošana.
22. Pienācis laiks parādīt cilvēkiem, kur iet uz priekšu, kā attīstīties, un parādīt viņiem vienīgo pareizo ceļu, ņemot
Atklāsmes kā karti vai maršrutu kustībai uz priekšu.
23. Es gribu cilvēkiem parādīt, ka vienkāršs cilvēks, saņēmis Dievišķo domnodarbi, mainās un viņam atveras jaunas
radošas spējas, paveras jaunu talantu robežas, kurš gatavs kopējos rutīnas apstākļos darīt neparastas lietas, kas nav pa
spēkam ierindas indivīdam.
24. Jāparāda, ka cilvēka spējas, viņa darbaspējas un, pats galvenais, nelokāms Ticības Gars Dievā, Ticībā savai
izredzētībai no Dieva, paver neierobežotu plašumu cilvēciskam radošumam ...

5. Diktāts 03.09.04.
1. ... Es runāju, ka pamats Reliģijai Manai ir Ticība un Mīlestība, kuras ir fundaments Mūžīgās kustības mieram Visumā.
2. Nekas nedrīkst mainīties, izņemot kustību uz priekšu ar Manu Spēku izmantošanu, virzīties uz jaunradi.
3. Ja aplūkojam šo spēku vektoru vai zīmi, tad viņi vienmēr pozitīvi, ar zīmi "plus". Atšķirīgi /negatīvi spēki, virzīti uz
sagraušanu, iet vai nu no Ļaunuma, vai arī no cilvēka, kurš netic Dievam.
4. Lūk, galvenā Aksioma kustībai uz priekšu; viss tikai pozitīvs, viss ar Mīlestību, viss ar Ticību Dievā un virzīts uz attīstību
augšup, uz līdzradīšanu un jaunradi.
5. Tas - Manas Pasaules varavīkšņotais attēls, tā - redzējumu mīlinošas laimes panorāma, svētlaime un miers, tā Paradīze, kurai bija jābūt uz Zemes.
6. Tik ļoti gribas redzēt tādu attēlu šeit, taču cik jau daudzus jūsu gadsimtus nevaru panākt no cilvēkiem to.
7. Nekādi nevaru jūs apmācīt jaunradē virzītā uz personības attīstību, uz pašpilnveidošanos ...

6. Diktāts 04.09.04.
1. ...Jāsaprot, ka bez Reliģijas nav iespējams progress uz Zemes, par kuru visi nepārtraukti runā, bet valstu līderi kaldina
plānus sabiedrības attīstībai tuvākajos gados.
2. Viss tas veltīgi: lēciena progresā nebūs, par cik nav ideju, nav plānu jauna cilvēka veidošanai, kurš, izvēršot savas spējas,
varētu kļūt Skolotājs uz Zemes (pēc Manas līdzības) un uz šī pamata varētu reāli izvest sabiedrību un valsti uz jaunu
attīstības vītni ar Dievišķo Sākotņu izmantošanu.
3. Tikai tādā gadījumā var atvērties saprāta pieliekamie/glabātavas, zinātņu noliktavas/glabātavas iepriekšējos gadsimtos
noformētas, priekšstatus par Pasauli izmainošas.
4. Lūk, uzdevums, virziens cienīgs laikam, kuru Es gatavoju un kuru gribu realizēt XXI gadsimtā caur Krieviju, caur Mani
dzirdošiem Maniem palīgiem.
5. Es sāku ar Krieviju, tādēļ, ka ceru uz viņas Garīgo mentalitāti, kura godprātīga pamatā, taču sašmucēta mūsdienīgiem
priekšstatiem par Pasauli un sadzīviskām ķildām.
6. Atmetot šīs čaumalas, krievu sabiedrība var kļūt augsti garīga un priekšzīmīga, gatava iet uz reformām savā pilsoniskajā
pasaulē.
7. Atcerēsimies, ka visas cilvēku uzbūvētās varas piramīdas, vai valdību uzbūves piramīdas, neiztur laika pārbaudes un
sabrūk, par cik šo veidojumu pamatā trūkst Dievišķā Nodoma, bet pamatu sastāda cilvēku savstarpējais apmāns.
8. Mūžīgi stāv tikai Mana varas Piramīda - kā Manas Mūžīgās Pasaules uzbūves simbols.
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9. Ēģiptē uz Piramīdām uzrakstīti visi Mani Likumi stingras ģeometrijas veidā, un pēc vēlēšanās, viņi viegli izlasāmi.
10. Paskatieties uzmanīgi un jūs ieraudzīsiet visu, kas jums jāzina un jāizpilda savas pilsoniskās sabiedrības celtniecībā, un
tad vainags šim radošumam būs Piramīda Mūžības mieram un augšupejošai kustībai.
11. Un tad cilvēks - zvērs (paskatieties uz Sfinksu) no zvēra pārvērtīsies Cilvēkā - radītājā. Lūk, jums ceļš un viņš jums
viens.
12. Un tad jūs esat Cilvēks ar lielo burtu, ievērojošs Dievišķās Pasaules Likumus, ierakstītus stingras ģeometrijas veidā
Piramīdās.
13. Lūk, Mans Mūžīgais Vēstījums cilvēcei, taču neviens no jums uz to nevērsa uzmanību, bet Sfinksa un Piramīdu
trakstējumus cilvēki dod kādus tik vēlas, izņemot pareizos.
14. Tādus ... (vešek ?) vai zīmes, Es daudz izmētāju uz Zemes, bet rezultāta kā nebija tā nav.
15. Lūk, kādēļ šoreiz Es izlēmu iejaukties cilvēces attīstības procesā.

7. Diktāts 06.09.04.
1. ...Vēlreiz: mērķis cilvēkam uz Zemes - personības pilnveidošana.
2. Mans mērķis - Manu Zināšanu nodošana uz Zemi, lai iemācītu cilvēkus dzīvot citādi un atbilstoši Maniem Likumiem.
3 Šie divi mērķi brīnišķīgi papildina viens otru un ļauj formēt cilvēku Manu Uzdevumu realizēšanai.
4. Cilvēkam nepieciesams ar samierināšanos pieņemt Lietas Manas, tāpēc, ka nezin savu "Rīt".
5. Dieva ceļi cilvēkam nav zināmi, viss Manās rokās: gan apbalvot, gan nosodīt.
6. Jums nav izvēles pieņemt personīgo lēmumu, kas būtu vienīgais pareizais.
7. Ja jūs ar Mani, Es Gaismu jums dodu, attīru ceļu un vedu taisni, un dodu Dieva Svētību ceļam īstam un nospraustam. Ko
jūs vēl gaidiet?
8. Pieņemt likteni vai, labāk teikt, pagrieziet viņu ar prieku, tāpēc, ka neziniet, kas aiz pagrieziena.
9. Es zinu, tādēļ, ka Es izdaru šos pagriezienus, lai novestu pie Vēlamā mērķa ar panākumiem.
10. Viss būs kā vajag, kā izlemts, taču pie tā Man ir tikai viens noteikums - Ticība plus Mīlestība, viss pārējais pievienosies.
11. Izziniet Pasaulbūves Pamatus, galvenos Likumus sabiedrības attīstībai Dievā, veidojiet Pasauli pēc līdzības Man un
domājiet par Mūžīgo, kad formējiet šodienas uzdevumus.
12. Jūsu liktenis - Manu Zināšanu uzkrāšana un Saprāta Trauka piepildīšana mūžīgai dzīvei ar Mani.
13. Ar Manu Palīdzību šis process ritēs ātri, bet bez Manas Palīdzības šis process - uz gadsimtiem.
14. Skrējiens uz vietas - jūsu iemīļota nodarbe, galvenais sporta vingrinājums uz Zemes, kuru jūs labi apguvāt un kuru
iemācījāties.
15. Kurš neskrien uz vietas, tos jūs novāciet, tādēļ, ka viņi neiederas jūsu skrējiena noteikumos.
16. Skopums un alkatība - tie ir galvenie kritēriji "sportistam" skriešanā uz vietas.
17. Krekliņos un visiem vienas krāsas, personības nav un nevar būt - līderi šeit nav vajadzīgi, pat bīstami, viņi taču izjauc
precizitāti rindu kārtībā.
18. Galvenais - skriet klusu un līgani, lūk, Mūžība kustībā atpakaļ, pēc zemes likuma.
19. Taču Man - miers Mūžīgā kustībā uz priekšu!
20. Principiāli jautājumi un dažādi piegājieni dzīvei.
21. Ir personības pilnveidošanas spirāle un spirāle pinveidošanas trūkumam.
22. Pilnveidošanās cilvēkiem ir un pat neslikta, taču pilnveidošana ne personības, bet cilvēka eksistēšanas sadzīvei, tas ir,
materiālo vērtību pilnveidošana.
23. Uz Zemes tikai viena robeža vērtībām - uzkrājumi un materiālā labklājība.
24. Ko Man šajā gadījumā gaidīt no šāda cilvēka? Nepilnīgs radījums, bez Dvēseles, tas - tikai cilvēka ēna. Pie tam ēna, kas
vada savu priekšmetu un aprij viņu pašu.
25. Jūs dzīvojiet ēnu Pasaulē, kas nav Augsta Gara un Saprāta cienīga.
26. Ēna, trekna ēna - dzīves kritērijs uz Zemes.
27. Vai tā ir dzīve, vai tad tas ir mērķis dzīvei? Tā - karikatūra, tā - dzīves ačgārnība, parodija personībai; nekas labs no tā
nebūs, negaidiet, jo tikai personības attīstība novāc ēnu.

8. Diktāts 07.09.04.
1. ... Kad cilvēks izpilda paredzēto pienākumu, kurš Man nepieciešams, Es ielaižu viņu Manā Pasaulē mūžīgās kustības
mierā, kur viņš saņem mieru un laimi Paradīzē Manā.
2. Tur cilvēks pa īstam saprot starpību starp Manu un Zemes Pasaulbūvi.
3. Cilvēks ierauga divu Pasauļu atšķirības bezdibeni: laimes un Mīlestības Harmonija vienā, naids un alkatība otrā!
4. Bet tas vēlāk, sākumā lūkosim uzzināt Patiesību un iespējas pārveidot dzīvi uz Zemes pēc Maniem Dievišķajiem
Likumiem.
5. Šie Likumi ir jau sen Manis pierakstīti, taču, zinot tos, cilvēks neizpilda viņus pilnā mērā.
6. Liekas taču, ka viss ir ļoti vienkārši un skaidri: tikai desmit Baušļi, bet cilvēki neizpilda viņus un negrib būt laimīgi, pat
vienas ģimenes mērogā.
7. Ļaunums izdarījis tā, ka visi cilvēki un katrs ir vientuļi, visi klaiņo, kā tumsā un neredz, ka līdzās ir cilvēki. Grēki un
netikumi aizvēra acis un plakstiņi ļoti smagi, nevar atvērties.

11

8. Mums jādod Gaisma šo cilvēku Dvēselēm, tikai tad viņi spēs viens otru atrast un saprast, ka nav vientuļi, ka arī laime ir
saskarsmē starp viņiem.
9. Viņi sapratīs, ka Harmonija sasniedzama, vajag tikai Mīlēt vienam otru, atcerēties par Mani un Maniem Likumiem kuriem
jāseko.
10. Nav vienkāršākas par šo Mīlestības Reliģiju un nav nekā vienkāršāka par Sadzīves Likumiem.
11. Viss kļust skaidrs un vienkāršs atklājas Cilvēka-radītāja, Cilvēka-Skolotāja neredzētas spējas uz Zemes, kurš izturas
pret to saudzīgi un kurš izmanto viņas iespējas.
12. Harmonisks Cilvēks - Mans Sapnis un Mans Mērķis.
13. Viss, šķiet, bija sagatavots, taču zemes dzīve aplipināja cilvēkus ar dubļiem un netikumiem.
14. Lūk, kādēļ Es atkārpu, pie tam katru atsevišķi, no viņa personīgajiem dubļiem - no viņa grēkiem un zemes netikumiem.
15. Es saspindzinu jūs jūsu pašu labuma vārdā, jums paredzēto pienākumu vārdā un vedu jūs uz Gaismu, piepildot jūs ar
Gudrību, Saprātu un Mīlestību.
16. Jūs taču - Mani mīļotie bērni un Es piedodu jūsu nesaprātīgumu un Ticu, ka jūs pacelsieties līdz līmenim līdzībā Dievam,
un ja nesalīdzināties ar Mani, tad vismaz pieejiet ļoti tuvu Man, kaut izstieptas rokas attālumā.
17. Un Es, ticiet, būšu laimīgs un nodošu jums Manas Mūžīgās Zināšanas un, apgaismosit jūs ar Viņām ceļu, jūsu vienīgo
un īsto.
18. Gaismu un laimi cilvēkiem var dot tikai Dievs un neviens cits.
19. Cilvēks var noticēt tikai cilvēkam un šodien ir ļoti svarīgi, lai jūs uzticētos cilvēkam, pierakstošam šīs rindas, ne pēc
nāves, bet tieši tagad, dzīvam esot.
2O. Jo jums (cilvēkiem) ir maniere lūgties par mirušajiem, tādēļ, ka mirušie jau ir aizgājuši un nevar vairs ietekmēt jūsu
sadzīvi; jums tā "ērti" - iet uz priekšu ar galvu, pagrieztu atpakaļ.
21. Es jau jums saku, ka laime ir - kad ej uz priekšu savā attīstībā, neskatoties atpakaļ un ticot cilvēkiem, kuri ir blakus,
cilvēkiem, kuri mīl viens otru.
22. Cilvēks, ar skatu vērstu uz priekšu - tas ir Cilvēks - celtnieks, Cilvēks - darabarūķis, Cilvēks - radītājs.
23. Lūk, kur un kāpēc ejam kopā roku rokā, mīlot viens otru, aplipinot ar šo Mīlestību ar Ticību un Cerību par Pasaules
pārveidošanu, kas būs taisnīga, Dievišķa un brīnisķīga ...

9. Diktāts 08.09.04.
1. ... Tikai tīrās debesīs iespējama augšupejoša kustība, kad Mana Gaisma nav ne ar ko aizsegta ...
2. Mākoņi ir zīme negatīviem vai, kā jūs tagad sakiet, destruktīviem spēkiem, tas ir, ne no Maniem Spēkiem, bet Ļaunuma,
traucējošs cilvēka progresīvai kustībai.
3. Cilvēka līmenī viņi ievērojami un, liekas, nosaka likteni, taču Manā Telpas mērogā, tā ir tukša lapu čaukstēšana.
4. Nav šķēršļu uz pilnību, bet šie negatīvie spēki iziet no pašiem cilvēkiem, no viņu saskarsmes formām un no jūsu Pasaules
netaisnīgās iekārtas.
5. Jo lielāks šīs telpas izkropļojums, jo lielāks apjoms šiem negatīvisma spēkiem, un ar to lielākus postījumus atnes.
6. Tādā veidā, par šo graujošo spēku veidotāju kļūst pats cilvēks, kurš ar savām nepareizām darbībām stiprina tos vairāk un
vairāk, līdz laikam, kad viņi kļūst spējīgi sagraut tautu, valsti un noved konfliktā līdz pasaules kariem planetārā mērogā.
7. Lūk, visu jūsu nelaimju avots - nepareizi Sadzīves Likumi, vai precīzāk sakot, viņu trūkums uz Zemes.
8. Visi cilvēki cenšas dzīvot "pēc savas saprašanas", vai pēc likumiem, kurus paši izdomājuši, pēc savu personīgo uzskatu
kritērijiem, bez Dieva, bez Garīguma.
9. Tādēļ arī nav ne pareizu likumu, ne cilvēku, un, pats galvenais, šos likumus cilvēki vienmēr pārkāpj. Notiek pašapmāna
process, kas arī dzemdina graujošos spēkus.
10. Jūsu pasaules attēls/bilde - visbēdīgākā, par cik ar sabiedrības urbanizāciju lokālo konfliktu skaits palielinās, tie kļūst
daudz dziļāki, žņaudzošāki, nerimstoši ar gadiem,bet pārejoši no vienas teritorijas uz citu.
11. Traģēdiju apjomi palielinās, morāle zūd, un cilvēce paātrina savu pieaugošo kustību uz pašiznīcināšanos. Lūk,
perspektīva, kurai nav problēmas risinājuma, bilde bēdīga, optimismu neveicinoša, lūk, kādēļ Man steidzami jāiejaucas.
12. Bez Manas Iejaukšanās cilvēciskās sabiedrības tikumisko pagrimumu un pašsagraušanās procesu neapturēt.
13. Atsevišķu personību kliedzieni, kuri saprot Zemes bojāejas cēloņus, neviens nedzird, ieroču dārdi visu noslāpē.
14. Lūk, kādēļ Es izvēlos ārkārtēju rīcību, lūk, kādēļ Es meklēju un savācu attīstītus/pavirzījušos, izredzētus/apveltītus
cilvēkus, kuri bez ilgas savākšanās var iet pa jūsu Pasaules pārveidošanas ceļu pēc Manas līdzības, apzināta viensākuma
un taisnības lietās.
15. Jums jādzird Mani, par cik pie šīs līnijas pēdējā pietura, aiz tās - bezdibenis.

10. Diktāts 10.09.04.
1. ... Pamats Reliģijai Manai ir Ticība plus Mīlestība - pats galvenais cilvēkam ...
2. Tikai Ticībā un Mīlestībā iespējams sasniegt sevis pilnveidošanas virsotnes un būt gatavam kļūt Pasaules Skolotājam uz
Zemes pēc līdzības Man.
3. Cilvēka uzdevums uz Zemes, savu īso "komandējumu" laikā - sasniegt šīs virsotnes un stāties līdzās Dievam!
4. Lūk, tāds, īsā formā, jūsu uzdevums uz Zemes, lūk, kādēļ uz šī estētikas Poligona atkārtojas cilvēku "komandējumi" tik
bieži un tie, par nožēlu, veltīgi.
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5. Cilvēks savā pamatā šos uzdevumus neizpilda un cenšas patstāvīgi, patvaļīgi veidot savu sabiedrību, aizmirstot šajā
īsajā dzīvē tos PamatLikumus, pēc kuriem izveidota Mana Valstība un, kurā viņš tikko bija.
6. Tiktiešām, "komandējumā" uz Zemes, bez Manas Kontroles, cilvēks, pašpilnveidošanās turpināšanas vietā, acumirklī visu
aizmirst, pārvēršas primitīvā dzīvniekā, kura prasības ir materiālā eksistēšana.
7. Tāda cilvēka galvenā rūpe ir materiālo labumu sasniegšana, bagātība līdz tādam līmenim, lai varētu "atrauties" pēc pilnas
programmas, pazaudējot savu sirdsapziņu un kaunu, pazaudējot savu Vareno Cilvēcības veidolu.
8. Reti kādam no cilvēkiem turpinās personības pilnveidošanās process līdz virsotnei līdzībā Dievam; bet galvenokārt,
turpinās skrējiens uz vietas, vai notiek prasību pazemināšanās attiecībā uz sevi un pārvēršanās no cilvēka dzīvniekā.
9. Tādēļ tik asi izjūtama nepieciešamība, apturēt šo bojāejas procesu cilvēces kustībā pa spirāli lejup pašiznīcināšanās
bezdibenī.
10. Pašiznīcināšanās process sasniedzis kritisko punktu, bifurkāciju, aiz kuras jebkura kustība lejup novedīs pie spontāna,
lavīnveidīga procesa, kuram nav un nevar būt apstāšanās - pie kolapses.
11. Vairs nevar gaidīt ne minūti, kavēšanās līdzinās nāvei, jārīkojas.
12. Lielākā daļa cilvēku uz Zemes nevēlas lasīt mūžīgos Rakstus (Bībeli, Evanģēlijus, Korānu ...), daudziem no viņiem nav
laika ne tikai izzināt, nu kaut vai vienkārši ieskatīties dažreiz Vēstījumos Manos.
13. Atlikusi viena cerība uz balsi, uz cilvēku kliedzieniem pūlī, kuri spēj pārkliegt pūli un, beidzot tikt sadzirdētiem, un kuri
parādīs ceļu uz Dievišķo Gaismu un ceļus cilvēcīgās Pasaules pārkārtošanai pēc līdzības Dieva Valstībai.
14. Visas cerības uz šiem cilvēkiem, kuri ņem uz sevi atbildību un ved baru uz Gaismu, atvirzot viņu no bezdibeņa un
neiedomājamas bojā ejas.
15. Tagad situāciju var glābt tikai tādā veidā, kaut kādā ziņā vardarbīgi, tādēļ, ka Mana Iejaukšanās būs jau pēdējais un
nepieciešamais, kas priekš jums var būt.
16. Kad atgriezīsim baru no bezdibeņa, būs otrs uzdevums - Zināšanas Mūžīgās nonest līdz katram cilvēkam, lai cilvēks
beidzot saprastu savus lokālos apakšuzdevumus, lai noskaidrotu Pasaulkārtības Pamatus un apzināti, tātad ātri, sāktu
savas mājas celtniecību - taisnīgas sabiedrības uz Maniem Mūžīgo Likumu Pamatiem.
17. Lai cilvēks beidzot saprastu un pieņemtu, ka viss uz Zemes no Dieva, un viss, kas viņam ir, tas arī ir no Dieva un, ka
viņš savā materiālajā attīstībā izmanto Dievišķos Spēkus, dāvātus viņam, lai attīstītos un pilnveidotos.
18. Mana Palīdzība atbrīvo cilvēku no sadzīves problēmām, atstājot laiku viņa attīstībai līdz pilnībai, kuras robeža ir Dievs Dievs uz Zemes.
19. Līdz ar sabiedrības attīstību un urbanizāciju, negatīvie spēki paātrina krišanas procesu, cilvēces tikumisko pagrimumu
novedot līdz galējībai, līdz punktam, aiz kura notiek lavīnveidīgs, vairs neapturams, pašiznīcināšanās process.
20. Paskataties uz XVIII, XIX, XX un XXI gadsimtu Mistērijām, salīdziniet viņu krišanas ātrumu un jūs redzēsiet, ka XXI
gadsimts - tā jau ir vai nu dzīve vai nāve; cilvēce - pie pēdējās līnijas.
21. Par to ir jākliedz, par to ir vienkārši jāauro.
22. Par sludinātājiem jākļūst jauniem, autoritāti guvušiem līderiem, kuri ar savu sludināšanu apturēs nesavaldīgo pūli un
novērsīs viņu no kolapses un parādīs vienkāršā un pienācīgā formā karti jaunam maršrutam pie Ticības un Dieva.
23. Viņiem ir ne tikai jāparāda, kurp jāiet, bet atkal vienkaršā un pienācīgā formā jāparāda noteikumu izvēle Likumiem no
Dieva, kuriem jatiek izpildītiem bez ierunām visiem cilvēkiem uz Zemes.

11. Diktāts 13.09.04.
1. ... Vecās un Jaunās Derības Baušļi atbilda cilvēka attīstības līmenim tajā vēsturiskajā laikā un skaidroja cilvēkiem Manas
Pasaulbūves pamatus atbilstoši tā laika izpratnes līmenim, tajā vienīgajā iespējamajā formā.
2. Tagad citi laiki, kad jāpāriet uz citu, mūsdienīgu saziņas valodu, kad datorizācija, Internets radis iespēju vadīt šo saziņu
reālā laika mērogā jebkurā Pasaules malā, un, kad informācijas izklāsts - notiek mirklīgi milzīgā teritorijā.
3. Atklājusies nebijusi iespēja ietekmei ne tikai uz vienu tautu, bet uz visām tautām vienlaikus, pie kam, ne vienkārši uz
tautu, bet uz viņas elitāro daļu, uz daudz vairāk attīstīto cilvēces daļu.
4. Pie tam, informācijas pārraides ātrums tik ievērojams, ka rada iespēju reāli vadīt cilvēces apziņu no viena centra jebkurā
virzienā.
5. Tāds informācijas -ideoloģijas pārraides ātrums var pēkšņi un ātri izmainīt kritērijus Sabiedrības attīstībā, novedot viņu pie
kraha vai pārmiesošanās.
6. Svarīgi - kura rokās massu saziņas līdzekļi.
7. Izveidojot Internetu Saviem Lielajiem Uzdevumiem (progresīvas sabiedrības izveidošanai līdzībā Manai Valstībai), Es tūlīt
saņēmu vēl lielāku paātrinājumu cilvēces morāles krišanai līdz kritiskai līnijai, aiz kuras sākas morāles pagrimums.
8. Visa cilvēka negatīvā būtība saistīta ar netikumiem un grēkiem, atdzīvojās Internetā: atvērās milzīgs tirgus, kur viss
plaukst/zeļ - no apmāna līdz cilvēku tirdzniecībai.
9. Zelta teļš, kuram klanās vairākums, iznācis no pagrīdes uz plašumiem un nav spēku, izņemot Manu, kurš varētu apturēt
cilvēces sairšanas postošo procesu.
10. Apstākļos šādos Zināšanas Manas došu dozēti un pakāpeniski, lai radītu fonu tikumiskai atdzimšanai, kas kļūst par
cilvēces paradigmu šajā gadsimtā - gadsimtā Pārmaiņām planetārā mērogā.
11. Pienācis laiks Krievijai parādīt cilvēcei ceļu, vienīgi pareizo, demonstrējot cilvēka un sabiedrības superiespējas Psaules
pārveidošanā uz Dievišķā Likuma noteikumiem.
12. Pārveidošanās veiksme un, īsos termiņos izveidota labklājības sabiedrība zem Manas Sākotnes, kļūs par labsirdības
piemēru visām tautām, kas veicinās visas cilvēces atdzimšanu.
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12. Diktāts 15.09.04.
1. ... Morālo principu krišana, kļūšana bagātiem par katru cenu, alkatība, netiklība ar Interneta parādīšanos, sasnieguši
nebijušus ātrumus...
2. Par to daudz jārunā: tāda līmeņa starptautiska mēroga morālo krišanu vēsture vēl nezināja.
3. Krita impērijas, sabruka pamati, sabiedrības pagrimuma dēļ, tā bija vienmēr.
4. Tāda krituma apmēri aprobežojās ar pašas impērijas mērogiem.
5. Atturošu faktoru trūkuma dēļ un mūsdienīgās pasaules informatīvās telpas robežu atvērtība biedē ar savu nesodāmību,
grēku un netikumu iekļūšanu jebkurā pasaules nostūrī.
6. Ja naci sagrāba Eiropu, pasaule nokrakšķēja un viss beidzās ar Otro Pasaules karu, tad informatīvās agresijas sprakšķis
cilvēku apziņā jebkurā Zemeslodes punktā būs dzirdams tik skaļi, ka var tikt salīdzināts varbūt tikai ar Zemes saskaldīšanu
sīkos gabaliņos.
7. Lūk, kur bīstamība, lūk, kur jaunā Sodoma un Gomora.
8. Visi Svētie Raksti tika sagatavoti un izplatīti starp cilvēkiem gadsimtiem.
9. Tās pūles nebija veltīgas, taču jebkuras sabiedrības pārveidošana aprobežojas ar tautas ģeogrāfiju (teritoriju).
10. Uz to pagāja gadsimti, gadsimti pakāpeniskai Reliģijas ieplūšanai, Manas Mācības izplatīšanā uz Zemes.
11. Bija nepieciešami gadsimti Vecās Derības, gadsimti Jaunās Derības, gadsimti Korāna ... Tie bija un ir gadsimti progresa,
gadsimti cilvēku apziņas sagatavošanai, gadsimti mēģinājumiem un kļūdām.
12. Paskataties, kas tas ir XXI gadsimts, paskataties iespējas informācijas pārraidīšanai un iespējas, kas paveras dažādām
ietekmes formām uz cilvēku apziņu jebkurā Gaismas daļā.
13. Tagad ir tikai gadsimta sākums, tikai pirmie civilizacijas soļi jaunos informatīvās agresijas apstākļos un mums jau ir
problēmas, ar kurām cilvēks nesaskārās nekad.
14. Sākās informācijas pārraides process, sākās saskarsmes process un psiholoģiskais spiediens uz cilvēkiem elektroniskā
vidē un reālā laika mērogā.
15. Jūs pat iedomāties nevarat sekas!
16. Cilvēce vēl nesaprata un vēl neattapās no psiholoģiskā spiediena briesmām, kuras līkst/pārklājas pār tautām un pār
katru cilvēku atsevišķi!
17. Sabrūk Pasaules pamati uz Zemes, nav vairs faktoru, kas saturētu - tagad var visu!
18. Pirmā to apzinājās jaunā cilvēku paaudze, viņi - jau citā, virtuālajā Pasaulē, kur viens cilvēks nevar pretoties
informatīvajai ietekmei uz viņa apziņu, uz viņa mentalitāti.
19. Kļuva iespējams uzreiz visu cilvēci padarīt paklausīgu šaurai cilvēku grupai, kurai ir savi personīgie priekšstati par
Pasaules iekārtu un sabiedriskajām attiecībām.
20. Labi, ja šie priekšstati sakritīs ar Maniem, taču, ja šie cilvēki gribēs uztaisīt Elli uz Zemes, kurš var viņiem patraucēt visus
pataisīt par paklausīgiem vergiem.?
21. Iespējamās agresijas apjomus pat priekšā stādīties nevar, bet sekas šādam solim nav pat aprakstāmas.
22. Lūk, perspektīva elektroniskai un psiholoģiskai agresijai uz cilvēci, kad uz šī fona visi iepriekšējie kari, kas aiznesuši
desmitiem miljonu cilvēku, rādīsies tikai ziediņi, bet odziņas, pēc seku apjomiem, vienkārši neietilpinās apziņā.
23. Cilvēce - pie līnijas, kur ceļa atpakaļ vairs nav: vai beigas, vai sākums pārveidei.
24. Izvēle, kā šķiet, jāizdara cilvēcei, taču viņa nevar neko iesākt un nevar pretoties. Tagad glābiņš priekš viņas ir tikai Mana
Iejaukšanās un cita varianta nav.
25. Neviens nesaprot tuvojošās traģēdijas mērogus, neviens nesajūt cilvēces attīstības beigas.
26. Visi pagaidām ir eiforijā par saskarsmes perspektīvām un informācijas pārraidīšanas ātrumu, taču nesaprot cilvēki
briestošo/ tuvojošos draudu bīstamību, apmērus/mērogus.

13. Diktāts 17.09.04.
1. ... Atgriezīsimies atkal pie Mana Galvenā Likuma:
2. Ticība plus Mīlestība - pats galvenais, un tur ietverta dziļa Reliģija Mana.
3. Pirmais - tā ir Ticība Dievam un otrs - Mīlestība uz Dievu, uz visu, kas cilvēkam apkārt, tādā Mīlestībā cilvēka rīcība dzīvē
nevar būt netikla (poročnim ?).
4.Šajos vārdos viss Manas Reliģijas dziļums: tici Man, un rīkojies pēc sirdsapziņas - lūk, galvenais pamatojums, cits nekas
nav vajadzīgs.
5. Tici Dievam, samēro savu rīcību Mīlestībā uz visu sev apkārt, ar Dievišķo sākotni - labāku ceļu pat nevajag.
6. Stūrakmens visam uz Zemes: Ticība Man un Mīlestība uz savu tuvāko.
7. Var pievienot arī Cerību, bet tas viss ir pakārtots galvenajam Ticībai un Mīlestībai.
8. Dziļa, ļoti dziļa doma ielikta vārdu salikumā - Cilvēks, Ticīgs un Mīlošs, vienmēr taisns Cilvēks.
9. Himna nepieciešama šiem diviem galvenajiem Sākumiem.
10. Caur viņu atkārtošanu pēkšņi sākam saprast galveno šo vārdu dziļumu, no kuriem izgāja Reliģija, Reliģija, šī vārda
visplašākajā izpratnē.
11. Tie ir pirmie vārdi, kurus jāizrunā kā lūgšanu, bet izjūtot viņus, saproti, ka atnākusi Dieva Svētība, Labsajūta un laba
vēlējumi patiesības ceļā, kas ir vienīgais.
12. Vajadzīga viena lūgšana "Mūsu Tēvs" un Ticība Dievam, Viņa darbībām, vajag mīlēt Viņu, mīlēt sevi, kā līdzīgu Viņam
un mīlēt apkārtējos, kā Dieva bērnus.
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13. Lūk, viss - tas, kas Cilvēkam jāzina.
14. Nepieciešams atkārtot kā lūgšanu, pirms katras savas darbības: TICU un MĪLU, un nekas slikts vairs nenotiks.
15. Tādēļ atklāšu jums noslēpumu: atkārtojiet šos divus vārdus tik bieži, tik dziļi/sirsnīgi, lai viņi ieaugtu apziņā un atvērtu
visas cilvēka iespēju noliktavas.
16. ES, visu to redzot, palīdzēšu visos jaunsākumos un aizvirzīšu visas nebūšanas prom no jums.
17. Lūk tā, mūsdienīgā valodā, kad mūsdienīgajā Pasaulē viss sagriezts notikumu kaleidoskopā, kad apziņa, par
nožēlošanu, neaizsargāta, vada elektronika (masu saziņas līdzekļi), var un vajag apzināt cilvēka uzvedības galvenos
reliģiskos principus.
18. Notikumu burzmā, kad nekam nav laika, vajag atcerēties un atkārtot tikai šos divus vārdus: TICU un MīLU.
19. Cilvēks, kurš to atceras, pat notikumu kaleidoskopa biezumā, noteikti atradīs laiku apstāties un padomāt par savu
esamību, par pasaulkārtību dzimtai savai, par ģimeni savu un sevi pašu.
20. Ticiet, savas darbības viņš vienmēr samēros ar šiem vārdiem. Jautājums tikai, cik dziļi tie ieguluši viņa Dvēselē, un cik
stipri turas.
21. Lūk, kādēļ ES tik bieži un no visām skatu pusēm runāju par šiem vārdiem.
22. Vārdi šie ir mūsdienīgs formāts cilvēka Pasaules izpratnei, tā ir Parole cilvēka darbībām urbanizētā Pasaulē, kad nav
laika palūkoties atpakaļ un izsvērt savas darbības un, tad parolei priekš noteikšanas "svešs - savs", skan vārdi TICU, MĪLU.
23. Vārdi šie skan mūsdienu Pasaulē, kā Baznīca sevī. Nav laika ne priekš kā, taču zvans skan Dvēselē: es TICU, es MĪlU.
Zvana sitienus šos - sirdis izdzirdēs visas, tādēļ, ka viņa sitienu biežums, visiem ļaudīm viens un vienlaicīgs.
24. Es TICU, es MĪLU tagad un pēc gadu tūkstošiem!
25. Lūk, Cilvēka Reliģija. Ko cilvēkam vēl vajag?
26. Jā, vairāk arī nekā nevajag - viss skaidrs un saprotams līdz galam, ka gaidīt no tāda cilvēka var tikai sadarbību ar Dievu
un palīdzību tuvākajam.
27. Nepieciešams aiznest šo vārdu dziļo jēgu līdz apkartējiem, pievienojot vēl vārdu Cerība, mēs saņēmām krievisko
trīskrāsu (trikolor ?) un Krievijas nacionālo ideju.
28. Lūk, Krievijas valsts simbols:
29. Ticu, Mīlu, Ceru.
30. Tas skan kā Himna: es Ticu Dievam, Mīlu Viņu un ceru uz Viņa atbalstu. Lūk, par to var un vajag runāt visur, ieaudzinot
un pievēršot uzmanību vārdu salikuma dziļumam priekš krievu cilvēka.
31. Un, tad kļūst mazsvarīgi, ko jūs priekš sevis sauciet par Dievu - Kristu, Allahu vai Budu ..., - Dievs ir Viens!
32. Dievam jātic, Viņš jāmīl, uz Viņu jāpaļaujas, tad būs pilnīga labklājība, Labsirdība un Svētlaime, un, kad apspriežams
jautājums par cilvēcei nepieciešamo Reliģijas kopību/vienotību (jedinstve), jārunā tikai par šiem vārdiem.
33 Vārdi šie, un tikai viņi, visus samierinās un nomierinās uz visiem laikiem.
34. Tas - Lielais Ceļš uz Zemes cilvēku samierināšanu un viņš viens, citu nevajag, tā Parole, bet, labāk teikt - Atslēga
zemiešu nākotnei.
35. Amerikāņi uz dolāra uzrakstīja savu lozungu: "Mēs ticam Dievam" (vai Dievā), un viņu valsts attīstījās un attīstās gluži
labi.
36. Taču viņi uzrakstīja tikai vienu un paņēma bruņojumam tikai vienu no trīs Ticības simboliem.
37. Krievijai jāpieraksta visi Ticības Dievā simboli uz saviem (finanšu dokumentiem) rubļiem: "Mēs ticam Dievam, mīlam
Viņu un ceram uz Viņu".
38. Šis lozungs būs visiem Krievijas cilvēkiem ne tikai uz rokām, bet arī apziņā, patiešām, visiem cilvēkiem pēc vecuma, pēc
nacionalitātes un pēc Reliģijas.
39. Lūk, sākums Krievijas, kā priekšzīmīgas valsts, atdzimšanai, lūk, nacionālā Krievijas ideja, lūk, viņas nākotne. Kā tikai
tas būs izdarīts, viss pārvērtīsies līdz nepazīšanai, visas tautas pasaulē novērtēs šo rīcību un tad noticēs Krievijai un ies aiz
viņas, atzīstot viņas Garīgo pirmparaugu (pervenstvo ?).
40. Lūk, Lielas tautas cienīgs ceļš - Tautas-radītājas, Tautas-Cēlājas.
41. Tā Krievijas Himna. Viņas nākotne saistīta ar Dievu Dvēselē un uz lūpām ...

14. Diktāts 20.09.04.
1. ...ES atkārtoju atkal: vispirms Ticība + Mīlestība - Pamats Dievišķās Sākotnes izveidošanai ...
2. Tas - galvenais uz ko balstās visas Dievišķās Trīsvienības attiecību Pasaules Sistēmas izveidošana.
3. Vārdi šie izsaka ne tikai Krievijas nacionālo ideju, bet arī ideju Debesu Valstības izveidošanai uz Zemes.
4. Lūk, liekas, ka viss ir vienkārši un pārliecinoši, bet cik grūti un cik ilgi nevar šī daudzgadsimtīgā ideja un sapnis Dieva
Valstības izveidošanai uz Zemes realizēties.
5. Daudzi gadsimti cīņās, daudz asiņu, rezultāta tā arī nav; lūk, tikai tagad pietuvojamies pozitīvam risinājumam.
6. Ļoti grūti īstenojas ideja taisnīgas sabiedrības izveidošanai uz Zemes pēc līdzības Manai Valstībai un vēl jo grūtāks
uzdevums - pilnīga Cilvēka formēšana, Zemes Skolotāja, līdzībā Man.
7.Cilvēka Garīgā attīstība virzās uz priekšu ārkārtīgi lēni: sadzīve sagrauž, bet līdz ar tehnikas attīstību vēl spēcīgāk notiek
sabiedrības noslāņošanās. Bagātā, nepavisam ne elitārā sabiedrības daļa, pat dzirdēt negrib par Dieva likumiem.
8. Saprotams, ka šo Likumu ievērošana prasīs no šīs taukos, visatļautībā apreibušās "elites" samazināt un ievērojami
samazināt racionu un beidzot apstāties savā krišanā.
9. Taču krišana tik salda, tik trekna un nav pretošanās pie krišanas, viss svilpo ausīs: morāles krišana, taisnīgas sabiedrības
principu krišana un visatļautības saldums.
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10. Nelabais tos nosauc tik "mīlīgiem" vārdiem, no kuriem laimē galva griežas - oligarhi, pasaules valdnieki, lai lokāla, bet
pasaules, tautas.
11. Liekas, kāda laime būtu - vadīt tautas pēc saviem ieskatiem, pēc saviem likumiem, kļūt ja ne par Dievu debesīs, tad
tagad šeit uz Zemes.
12. Lūk, augstākais "prieks" - sev līdzīgo vadīšana, kuri, pēc Svētiem Rakstiem, arī līdzīgi Dievam, bet ja tā, tad jau tu ne
vienkārši "Dievs", bet - "Dievs pār Dieviem"!
13. Lūk, no kā griežas galva, lūk, kad lepnība atraisa spārnus un, lūk, tur apturēt tīksmīgo krišanas mirkli nav iespējams.
14. Tā, lūk, Nelabais un Zelta teļš sadala cilvēku Dvēseles un tā viņi cilvēka ēnu uztaisa varenu.
15. Lūk, kad cilveka ēna, viņa krišana, kļūst apmēros milzīga un kad viņai pieder vadīšanas tiesības.
16. Neticība vada Ticību!
17. Lūk, cilvēku "progresa" tēze. Cilvēka ēnas prasību apmierināšanas dēļ, novērojams morāles regress, sabiedrības
izveidošanas likumu regress.
18. Cik izkropļots viss uz Zemes, sabiedrības attīstība iet pretējā kārtībā, personības degredācija vada cilvēku progresu!
19. Nu gan lozungi, nu gan laiki!
20. Lūk, tagad saprotams, cik grūti atrauties no šī saldā pīrāga krišanas stipruma visā pasaulē.
21. Pie kam, īpaši šeit, Krievijā. Ja rietumos šie ļaudis izstrādāja likumus, kas attur cilvēkus no sprādziena, tad Krievijā
sprādziens nav novēršams: sabiedrības likumdošanas bāze un šaura sabiedrības loka apetīte atrodas dažādos polos.
22. Sabiedrības "elites" galvā viss saduļķojies; tāds skurbulis no visatļautības, ka atteikties no tik "saldas dzīves", no visas
stipro pasaules nevar neviens.
23. Tāda vēriena cilveku vadīšanai, pēc saviem ieskatiem, nav nekur Pasaulē, un tādi nelikumības apmēri nekur agrāk
netika novēroti.
24. Tik ātri, tukšā vietā, uz sabiedrības izvirtības rēķina neiedzīvojās neviens, nekur, izņemot Krieviju, kad uz visas
daudztautību valsts apmuļķošanas rēķina, dzīvo un iedzīvojas plāns trekno cilvēku slānis, nievājot visus iedomājamos un
neiedomājamos Likumus, Baušļus un vienkārši sabiedrības morālos pamatus.
25. Ko var dot sabiedrībai šis plānais cilvēku slānis?
26. Neko, izņemot morāles krišanas paātrināšanos, kad sabiedrības pamatu izkropļotās formas nonākušas līdz kritiskam
veidolam, kad šķiet, ka progresa iespējas nav redzamas.
27. Nav redzamas arī sabiedrības pārkārtošanas iespējas uz morāles principiem līdzīgi Valstībai Manai.
28. Sabiedrības krišanas process - pie maksimālās svītras un īpaši Krievijā.
29. Krievija, kā vienmēr, lēnām jūdz, bet ātri brauc!
30. Tātad, rodas jautājums: kurp/uz kurieni?
31. Kā vienmēr, pa savam, pašmāju ceļā uz krišanu ātrāk par citiem!
32. Sāka vēlāk par citiem, bet uzrāva un apsteidza un tā izkropļoja sabiedrību, viņas pamatus, visas tautas
daudzgadsimtīgās tradīcijas, ka atliek tikai brīnīties: no kā?
33. Tādēļ, ja arī Pasaulē ir bagātu cilvēku slānis un viņš vairāk vai mazāk tiek kontrolēts, tad Krievijā vienmēr tradicionāli,
visur bez robežām, īpaši krišanā: krist, tad krist!
34. Ātri un bez ierobežojumiem - priekš kam kādas bremzes?!
35. Tik brīnišķīga krišana - Materiālā Pasaule viņiem, viņa dod tiem laimi, kāpēc domāt par Dievu, vajag tikai izpildīt rituālu.
36. Un šiem ļaudīm liekas, ka ej baznīcā, sities ar galvu pret grīdu, bučo "dēļus" un grēku vairs nav! Visu var atkal atkārtot viss bez ierobežojumiem, viss bez bremzēm!
37. Lūk, krišanas laime! Cik debešķīgs lidojums lejup!
38. Cilvēku sabiedrību vada ēna - lūk, Nelabā sasniegums, viņš piespieda netikumam vadīt tikumu!!!
39. Netikums - progresa dzinējspēks!!!
40. Cilvēki, kur jūs ejat? Ko vēl vajag, lai sabiedrība nobrīkšķētu un beigtu savu eksistēšanu?
41. Vairs gandrīz neko nevajag - viss notiek pats no sevis!
42. Bremzes ir tikai Mana Iejaukšanās, pie kam, aktīva Iejaukšanās! Viss ir jāapstādina.
43. Lūk, ar to arī nodarbojamies: sākam izaudzēt jaunu Zināšanu sēklu, izmantojot sabiedrības pārstrukturēšanu!
44. Grūts ceļš, netīrs darbs, bet raža būs rekordiska: uzcelsim Ticības, Mīlestības un Laimes Sabiedrību līdzībā Man un
cilvēkus radīsim, audzināsim, lai kļūtu līdzīgi Man ...

15. Diktāts 24.09.04.
1. ... Turpināsim ar paša galvenā atkārtošanu - visas Manas mācības stūrakmeņa: Ticība plus Mīlestība ...
2. Dziļš noslēpums un Reliģija Mana ielikta šajos Vārdos...
3. Viss, ko ES gribēju saņemt no cilvekiem uz Zemes, pie Manas Valstības uzbūvēšanas šeit, no cilvēkiem, kuri atrodas šeit
īsā "komandējumā" - tad tikai šo vārdu saprašanu.
4. Izrunājot tos, apzināti izrunājot un sekojot tiem, ne akli atkārtojot tos, bet tieši sekojot tiem, Cilvēks saņem no Manis tādu
Svetlaimi, tādu atbalstu, ka viņam vairs neko nevajag paskaidrot caur Mūžīgiem Vēstījumiem Maniem.
5. Cilvēks jau bez kaut kādas palīdzības izveido savas attiecibas uz tāda morāla līmeņa, vai morāles principiem, ka nekā
cita arī neprasās.
6. Lūk, tāds dziļums ir šiem Vārdiem:
7. Ticu Dievam, savam Debesu Tēvam, un Mīlu Viņu, tādēļ, ka taisnīgs Viņš un Viņa Likumi taisnīgi.
8. Un nav un nevajag citu likumu vai noteikumu cilvēkam uz Zemes.
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9. Tāds cilvēks vienkārši nevarēs pārkāpt Svētos Baušļus, savas uzvedības Baušļus uz Zemes.
10. Lūk, īstie atslēgas Vārdi!
11. Nekādas Reliģijas - Mācības nevajag šim cilvēkam, viņš vienmēr rīkosies pēc sirdsapziņas, pēc Dievišķā Likuma.
12. Taču, par nožēlošanu, tāda krāšņuma bilde nesanāk: maz kurš no cilvēkiem tic patiesi un dziļi, viņu vienkārši ir
nedaudzi.
13. Bet viss no tā, ka cilvēks Ticības nepieciešamību sajūt tikai ceļa beigās, pirms aiziešanas no Zemes dzīves, kad
attapies, sāk prasīt Man, kuru pēkšņi atcerējies, apžēlošanu un grēku piedošanu.
14. Esmu žēlsirdīgs pret katru atsevišķi un ņemu grēkus no šī cilvēka uz Sevi.
15. Taču norādījumus savus šie cilveki tā arī neizpildīja. Kāda jēga no tā, ka grēki atlaisti, kad darbs, par kuru viņiem bija
jāatbild, tā arī nav izpildīts?
16. Problēma tur, ka paredzētie uzdevumi un lietas tā arī netika izdarītas.
17. Cilvēks dzīves laikā grēko jau ar to, ka pieļauj kopējo savas dzimtas, sabiedrības krišanu.
18. Nereaģējot uz cilveces attīstības regresu, cilvēks pats kļūst līdzvainīgs izvirtībā, pat nedarot to.
19. Pasīva vērošana ļaunāka par krišanu.
20. Krītošs cilvēks paātrina sabiedrības krišanas procesu un ar to pašu pietuvina Pasaules pārveidošanas termiņu, pasīvs
cilvēks tikai attālina pārveidošanas laiku. Lūk, tad nu raugiet, kas labāk.
21. Vislabāk dzīves laikā būt taisnam cilvēkam - būt par piemēru baram.
22. Arī šajā gadījumā ir kaut kāda cerība uz cilvēciskās dzimtas morālo atdzimšanu.
23. Taču sākt vajag ar jauno, visjaunāko paaudzi: vajag bērniem vēl maziem paskaidrot Manas Pasaulbūves pamatus un
galvenos Baušļus cilvēcīgai būtībai.
24. Līdz ar vārdu "mamma" bērnam jāieņem sevī un jāatceras, lai nekad neaizmirstu šos Likumus Manus Mūžīgos.
25. Lūk, uz ko jāvērš uzmanība un,lūk, no kā atkarīga cilvēces nākotne.
26. Bērni - jūsu nākotne, jūsu Cerība. Lūk, uz to jākoncentrē uzmanība, taču tieši ar to neviens un nekur nenodarbojas, visi
strīdās par to, ka vajag vai nē ieviest skolās Rliģijas Pamatus.
27. Bet jāpasniedz nevis Rliģijas Pamati, bet Pamati Pasaulbūvei Manai - vienīgo visām ticībām.
28. Jādod ābeci, vienotu visām Reliģijām - Zināšanu Sistēmu par Pasauli Manējo un cilvēka sūtību uz Zemes.
29. Lūk, tas svarīgi. Svarīgi, lai tos pasniegtu visās valstīs no vienām pozīcijām - Manu Patieso Zināšanu Krājums objektīvs, nesamudžināts ne ar kādu Reliģiju.
30. Lūk, kaut vai Krievija. Ja tikai varētu vienoties, dot Dievišķo Likumu skolās ne caur Pareizticību, bet Manu Dievišķo
Zināšanu kopīgo sistēmu, lūk, tas būtu brīnišķīgi.
31. Taču, nesagaidīt, jau cik cilvēku paaudzēs pazaudēto. Daudzi no viņiem kļuvuši par dzīves postelniekiem un nevar
nekādi sasniegt līmeni Cilvēks - radītājs, Cilvēks - veidotājs.
32. Par nožēlošanu, visi cilvēki uz Zemes, pat Manis izraudzītie, savā pamatbūtībā - grēka un netikuma bērni, bet, protams,
dažādās pakāpēs.
33. Atkārtošos: par nožēlošanu, grēki un netikumi ir katrā no jums.
34. Kad dzīves pamats/fundaments uz Zemes ir šķībs, tad jums jāzina, ka uz šķība pamata taisns koks neizaug.
35. Lūk, jums tad arī ir viss greizs, pat taisnie arī greizi un izlabot viņus nevar neviens,- izlaiduši visus vēl no mazotnes - lūk,
kur cilvēces problēma.
36. ES saprotu, ka slimus bērnus žēlo vairāk un siltumu dod vairāk, taču slimi bērni ir slimi bērni, tādēļ Mana mēroga
Uzdevumus viņi nevar risināt.
37. Tādēļ, sāksim ar jauno paaudzi, sāksim ar jaunu pieeju - paskaidrot, ne mācīt, bet paskaidrot Manas Pasaultelpas
pamatus, Pamatus Valstībai Manai.
38. Pārveidojot Pasauli, Mums steidzami būs, ļoti steidzami, jāuztaisa Manu Likumu ābece priekš jaunās Zemes paaudzes.
39. Tas otrs Mans galvenais uzdevums - jauna taisnīgu cilvēku paaudze! ...

16. Diktāts 25.09.04.
1. ... ES jau daudzkārt atkārtoju, ka Cilvēks, patiesi ticot Dievam, mīlošs Dievu un citus cilvēkus, tas ir taisns Cilvēks! ...
2. Viņš pamatā nes pozitīvu noskaņojumu un ir gatavs Zemes Pasaules pārveidošanai pēc līdzības Debesu Valstībai.
3. Cilvēkam šim nav jāpaskaidro reliģiskie Pamati; viņš, nezinot ne par kādām Reliģijām un pat neizpildot tās - Cilvēks Radītājs, Cilvēks - Celtnieks un viss tas ar lielo burtu.
4. Lūk, kādēļ ES tik ilgi runāju par to.
5. Lūk, kāpēc ES teicu par nepieciešamību pievērst sevišķu uzmanību jaunās paaudzes sagatavošanai viņiem paredzēto
uzdevumu izpildīšanai uz Zemes, kas tiek Manis pārkārtota pēc Dievišķiem Likumiem.
6. Mums jāpievērš uzmanība jaunajai paaudzei, kurai uz Zemes jādzīvo un jāturpina, ja ne pārkārtot, tad vismaz jāatbalsta,
šeit uz Zemes, Likumi Mani Mūžīgie!
7. Cilvēce bezrūpīgi nepievērš uzmanību jaunās paaudzes audzināšanai, nododot viņu audzināšanu vecākiem un skolai.
8. Vecāki! ... Nu kā viņi var dot to, kā viņiem pašiem nav?!
9. Lūk, tad arī sanāk, ka no netikuma iet jaunās paaudzes cilvēku audzināšana, bet zināms, ka no netikuma sanāk tikai
netikums!
10. Nevar netikums radīt taisnīgumu!
11. Skola arī nav gatava audzināt jauno paaudzi: pirmkārt tādēļ, ka arī visas vispārizglītojošās grāmatas un apmācības
programmas paredzētas cilvēces attīstības turpināšanai tajos pašos vēsturiskajos priekšnoteikumos.
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12. Programmas paredz turpināt cilvēciskā dzimuma mācīšanu - ateistos, neticīgos Dievam un nemīlošus Viņu.
13. Baznīca cenšas kļūt tikai par skolotāju priekšmetam par Dievišķiem Likumiem un Reliģiozitātes pamatiem.
14. Pats galvenais tas, ka jebkuri pārveidojumi uz Zemes, viņas pārkārtošana pēc Dievišķiem Likumiem negūs panākumus,
ja jaunā cilveku paaudze tā arī turpinās attīstīties uz novecojušiem, bezgarīgiem, netikumīgiem pamatiem.
15. Viss bezjēdzīgi, ja augsne, kurā kaisa Pasaules jaunās kārtības sēklu, nav auglīga.
16. Tādēļ mums jādzemdē/jāvairo jauni cilvēki, jāattīsta viņus, jāgatavot radītājus - lūk, panākumu ķīla jebkurai, tanī skaitā
arī Manai, reformai.
17. ES jau teicu, ka būs nepieciešami, apmēram, 2-3 gadi priekš sagatavošanās, lai radītu priekšnoteikumus Pasaules
Pārkārtošanai līdzībā Manai Valstībai šeit uz Zemes.
18. Lūk, pagaidu robeža jaunās mācību programmas sagatavošanai, kurai jātiek iedibinātai jaunās paaudzes mācību
sagatavošanas procesā.
19. Šai, jaunajai cilvēku paaudzei jāatbild par Pasaules pārkārtošanu, balstoties uz Zināšanām, kuras iegūtas Dievišķās
Sākotnēs par Pasauli, Ticību, Mīlestību un Cerību!
20. Un Mēs no jauna atgriežamies pie šiem lozungiem - vārdiem no kuriem neaiziet; tas - Pamats!
21. ES jau teicu, ka izvirzīju divus uzdevumus:
22. Pirmais - cilvēka sagatavošana cilvēciskās Pasaules pārkārtošanai, Zemes dzīves parkārtošanai līdzībā Debesu
Valstībai.
23. Otrs - jaunās paaudzes sagatavošana par Zemes pārkārtotājiem ...

17. Diktāts 30.09.04.
1. Šodien paši galvenie svētki - Pamatiem Reliģijai Manai:
2. Ticība, Cerība, Mīlestība un Gudrība viņu!
3. Vārdus jūs atceraties tanī dienā, kas dārga Man. Neviens no jums nesaprata Diženo Vārdu dziļumu, bet tur Mana Raliģija.
4. Jūs svētkus pieņēmāt, kā svētkus, nepaskaidrojot neko un pat, ka trīs vārdi kopā un, kas aiz tā stāv, neviens no jums
nejautās nekad.
5. Kādi lieli Svētki, lūk, Brīnums no brīnumiem! Lūk, svinības Reliģijai Manai! Pasaules izzināšanas vainags un galvenie
Pasaultelpas Balsti ievīti šo vārdu vītnē! Tici Man, Mīli, ko darīji, ceri uz panākumiem un Sofja (Gudrība) būs, Svētlaimi
izbaudīsi tikai tā!
6. Nevajag runāt par meitām vārdu skaitīšanā, tad sabojāsiet Manus Svētkus lielos. Priekš kam jums meitas šeit? Šeit
pazīstamu tikumību saraksts un Likumu Bauslis ieskaitīts!
7. Likumus jāatceras pēc kārtas, kā Manas varas Piramīdas bāzi visur, ieskaitot arī pie jums. Piramīdas pamats - Ticība
Dievam, visa Radītājam, bez Ticības nedrīkst. Viņa Pamats.
8. Lai ir tā, citu nevajag!
9. Otrs Pamats ir attieksme pret Mani, pret to, ko izdarīju ES un izdarīšu uz Zemes. Tev jāpiekrīt un jāmīl Mans rezultāts,
ieskaitot apkārtni tavu.
10. Pie tam, neaizmirsti, ka tu pats arī esi Manu darbu rezultāts! Mīli sevi, Mani un to, ko ES izdarīju, kā Manu Darbu,
mūžīgu un dziļu rezultātu! Kad tu tici un Mīlestību izjūti pret Mani, tici tu, ka kļūdu tevī nav un ceļš tavs caurspīdīgs ar Cerību
no Manis!
11. Cerība mūžīgais kompass tev pie Ticības un Mīlestības, nebūs tur kļūdu, netikuma nav un skaudības, mānīšanās. Ceļš
tas brīnišķīgs ar karogu no Cerības!
12. Ceturtais Piramīdas akmens ir Svētība Mana, ko par Sofju (Sofjei ?) sauciet jūs. Tas ir atbalsts Mans un stute jums, uz
Zemes dzīvojošiem! Priekšnojauta Mana tā, gribat arī Gudrība!
13. Bet tālāk viegli salikt akmeņus visus, kas uzskaitīti visur. Skaties Bībeles un Korāna lappusēs. Tur visu atradīsi. Nevajag
domāt un prātot, ir pilns uzskaitījums darbu, kas jāizdara, iepazīstot Likumus Pasaules Manas.
14. Lūk, tikai tā izveidota Pasaule, un tikai tā Piramīdu salikt varētu, ka nav slaidākas un taisnīgākas, kopija taču Mana!
Saprotiet jēgu visam, ko uzrakstīju un runāju un atkārtoju bieži: nebūs Piramīdas nekad bez Pamatojuma!
15. Es jums atkārtoju simts tūkstoš reižu, ka ceļš viens, ES zinu, ES Celtnieks, šeit tehnoloģija Mana. Bet jūsu liktenis tikai
izpildīt, ko zinu un jums dodu kā Kodeksu Likumiem Mūžīgiem!
16. Sāciet ar Pamatojumu un no šiem vārdiem un Svētki būs mūžīgi! Un pirmais, kurš sapratīs šeit Manus norādījumus,
priekšā teikšanu uz gadsimtiem, cik mūžīgs ES, tik mūžīgas visas Manas priekšā teikšanas: sāciet ar Ticību un Mīlestību.
ES došu Cerību uz panākumiem un pašu panākumu, protams, arī Gudrību dāvināšu kā balvu jums.
17. Un viss maksimāli skaidrs, tik izpildi čakli Likumu Manu! Nevajag citu neko, ir maksimāli skaidrs, kur iet un ko darīt!
Skaidrāks vairs nebūs nekad!
18. Lūk, Svētki, lūk, priekšā teikšana! Neviens negrib dziļumā raudzīties - lūk, kur vaina, problēma no problēmām. Bet Ticu:
būs svinības! Sapratīs, ceru, Šeit Krievijā, ka tas - ceļš, karogs un nākotnes Misija viņas.
19. Cik ļoti gribu ES, lai saprot krievu Dzimta, šī ērkšķainā ceļa nozīmību, taču slavens un vienīgais un iespēja priekšā
teikšanai no Manis, jums pēdējā un tikai priekš jums.
20. Neredzu cienīgākus! Pamēģiniet kaut reizi - veiksme priekšā! Lūk, Svētki jums, lūk, jūsu slieksnis un starts, ja vēlaties.
Citu iespēju nedodu, lūk, jūsu starts iesākumam. ES jūs lūdzu: pamēģiniet tagad. Slavenāka datuma nebūs!
21. Dvēselē katram Krievijā ir vieta Cerībai - saucas kā uz laimi! Krievijā tikai ar Ticību Dievam, Cerību un Mīlestībā, ir visas
lietas, jūs tikai dziļumu notveriet un Svetki - jūsu!
22. Viņš Pasaulē nav cieņā. Netaisnība tur! Ņemiet šo Karogu, lai tas deg, kā Pirksts Mans, kā rādāmkociņš, Mana Zīme
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laikmetīga priekš jums - kur, kādēļ un kā uzbūvēt gaišu Namu bez skaudības un naida uz visiem laikiem.
23. Lūk, jums Derība dzimtai savai! Svētki taču Dvēselē jūsu, viņu sapratīsiet viegli. Viegli Reliģiju iepotēt uz šīs bāzes un
Vārda, ko no bērnības zina visi.
24.Vairāk paskaidrojiet Reliģijas Manas dziļo jēgu un bez raudām, tikai klusu un ar maigumu Dvēselē! Augsne taču ir, īpaši
Krievijā. Tikai graudus iesēt un viss notiks.
25. Sekmīgs būs starts no šī datuma, cita nebūs nekad. ES saku: Mana Zīme priekš jums, krievu zīme mūžīgi, uz visiem
laikiem! Jums tikai jāpaņem, jāpaceļ, caur Dvēseli jāizlaiž Pamatus un ceļu atvērt labklājībā Manā.
26. Nevajag domāt un minēt, ES jūs vedu ar Manām Zināšanām un to Lielo Vārdu Svētkiem! Es Ticu, es Mīlu, Ceru un
Godinu Tevi, Mūsu Lielais Tēvs! - Lūk, lozungs uz mūžiem rokās krieviem, par skaudību visiem un likteņa atkārtošanai.
27. Nu kāpēc ne Karogs, kāpēc ne Ideja visai jūsu nācijai? Mana Svētība jums no šīs Dienas lielās un laimīgās. Lai jūsu
dzimta ir slavena. ES izvēlējos jūs. Tā - Mana Dāvana jums.
28. Lai atskan krievu cilvēku sirdīs, gaišāka mirkļa nav un atkārto vārdos: es Ticu, es Mīlu un Gudrību lūdzu. Citu nevajag.
Priekšā pateikts uz mūžiem!!!

18. Diktāts 03.10.04.
1. Kad saki: Ticu, nav obligāti jāizrāda vai jādemonstrē cilvēkos. Tam jābūt cilvēka Dvēselē. Bet izdodas tas tikai tad, kad
viņa (Dvēsele) atvērta.
2. Šajā gadījumā cilvēks saprot savu uzdevumu un saprot Manas Pasaultelpas iekārtu, pieņem to kā vienīgo pareizo
Pasaules kārtību, saprot, ka nav priekš cilvēka citas Likumu Sistēmas.
3. Pie vārda „Ticu” – cilvēks vienojas ar Manu Pasaules kārtības Sistēmu, kā vienīgi pareizo un atzīst, ka viņš – Viņas
neatņemama daļa un pakļaujas bez ierunām Likumiem Maniem.
4. Taču pakļaujas ne kā bezierunu vergs, bet kā daļa Sistēmas, saprotot, ka viņā viss samērots un saskaņots savstarpēji
stingrā secībā un, ka nedrīkst viņas saskanību traucēt.
5. Un tikai atrodoties viņā, pakļaujoties viņas saskanīgām attiecībām, cilvēks sasniegs savas pilnības virsotnes.
6. Un, lūk, kad apzināti cilvēks pieņem šo Pasaules uzbūves kārtību, cilvēks redz, ka viss tik harmoniski, tik skaisti, ka
neMīlēt, nesajūsmināties par šo Sistēmu Manu vienkārši nevar.
7. Bet par cik cilvēks pats un dzimta viņa ir šīs Pasaultelpas saskaņotās Sistēmas daļa, tad nevar viņš nemīlēt visu, kas
pieder tai.
8. Pat tik maza daļiņa, kāda ir cilvēks, ir arī vienas Sistēmas daļa un bez viņas Sistēma Mana, protams neizjuks, taču
cilvēka dalība paaugstina Sistēmas harmonijas līmeni.
9. Vai tā nav laime – cilvēka dalība viņā, kur viss ņemts vērā un ne tikai tu, cilvēks – Dievs, bet arī bizbizmārīte un zālīte –
viss atrodas vienā harmoniskā Pasaulē!
10. Lūk, kāpēc šī laimes Harmonija izsauc dziļu Mīlestību pret šīs Sistēmas Radītāju un visiem viņas dalībniekiem.
11. Lūk, kur Mīlestība, Mīlestība un sajūsma Mūžības Harmonijai!
12. Tādēļ jums uz Zemes laimīgs cilvēks – cilvēks harmonisks visā, tanī skaitā arī dzīvesbiedru laulībā, kad viņa pusīte un
viņš pats harmoniski un ir daļiņas Manā Pasaulbūvē.
13. Lūk, kas ir Mīlestība, Mīlestība Manas Sistēmas Harmonijai, savai dalībai Manas Mūžīgās kustības miera Harmonijā!
14. Mīlestība – tā ir dalības Laime, aktīvas dalības, Manās Lietās!
15. Jebkura atkāpšanās no tā – tā jau ne Mīlestība.
16. Lūk, kādēļ jebkura atkāpšanās no Harmonijas izsauc īgnumu, diskomfortu un, kā sekas, naidu.
17. Tā, Harmonija ar Pasauli Manu, ir Laime, ir Mīlestība!
18. Lūk, jums ceļš cilvēka pilnveidošanai un viņa attīstībai uz šī Pamata, paaugstināšanai līdzībā Dievam uz Zemes.
19. Ticība Dievam, sajūsma par Viņa Lielajām Lietām un Mīlot Viņu, cilvēki sapratīs personīgās pilnveidošanas ceļu un
savas attīstības ceļu līdz Dievišķai līdzībai un līdz Viņa Līmenim šeit uz Zemes un Mūžībā!
20. Un kā balvu tāds Cilvēks saņem Gudrību no Manis, Dieva, lietās šeit uz Zemes un nākotnē, Mūžībā! ...

19. Diktāts 04.10.04.
l. Tagad strīdas, ka Krievijā vislabāk pieņēmās centralizāta vara un, ka tas slikti atspoguļo Krieviju salīdzinājumā ar
Rietumiem un, ka pakļaušanās centralizētai varai uz vietām, ir rietumu demokrātijas un dzīves stila nepieņemšana.
2. Tas ir vienkārši brīnišķīgi! Nevienu nevajag dzīt zem varas Piramīdas, sevišķi zem centralizētas varas, kura atbilst Manas
Dievišķās varas struktūrai.
3. Tieši Rietumos nevar mēģināt piesaistīt varas Piramīdu: nesapratīs, apspriedīs un visu pazudinās.
4. Man vajag, lai tauta to pieņem dabiski un bez ierunām, kā visu dabīgo, vara valstī, varas Piramīda.
5. Un nekas cits - tikai Piramīda, tikai stingra pakļaušanās augstākam, lielākam varas orgānam šīs sabiedribas labā, viņas
progresa un cilvēka labā.
6. Kad jūs lasiet "Mūsu Tēvs", jūs taču vienojieties ar Lūgšanas tekstu un lūdziet uzbūvēt uz Zemes Manu Valstību. Taču
kā?!
7. ES taču nevaru uzbūvēt demokrātisku un sociālistisku, vai, beigās, kapitālistisku sabiedrību. Visas šīs sabiedrības ne
Manas - kā pēc uzbūves, tā arī pēc ideoloģijas, kas iestrādātas viņās.
8. Ja ES atsaukšos uz jūsu lūgumu, ES būvēšu tā, kā ES gribu, kā ES zinu un kā Mūžīgi!
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9. Un sanāk, ka cilvēks Man prasa vienu, bet grib citu! Tā nenotiek!
10. Gribiet jūs, negribiet, bet strupceļā jūs ar savām domiņām.
11. Filozofisku grāmatu jums sarakstīts jūra, taču Patiesības tur nav un nebūs!
12. Rakstus uzrakstījāt, taču viss garām un ne par to, ne par galveno, kaut līdzās ejat un arī jau "silts", taču vēl ne "karsts".
13. Un nekad nebūs "karsts" bez Manis, bez Manas Palīdzības, bez Manas Pieredzes mūžīgās un Manas Gudrības.
14. Tādēļ daudzi cilvēki šodien saprot attīstības strupceļu, sākumu krišanai bezdibenī, kliedz par to presē, masu
informācijas līdzekļos, taču neviens nezina atbildi.
15. Kliegšanas daudz un kliegšana pēc būtības, taču problēmas risinājumu neviens nedod un neviens nevar dot. Tas Mans!!!
16. To tikai ES varu teikt KĀ un caur Mani dzirdošiem nodot visiem cilvēces attīstības paradigmu, lai padarītu iespējamu
Zemes pārveidošanas sākumu.
17. Pēdējo reizi un uz visiem laikiem!
18. Un par cik krievu cilvēku pamatmassa sagatavota pieņemt varas Piramīdu bez jautājumiem, sāku ar Krieviju,
pakāpeniski.
19. Protams, Manos Spēkos atkārtot Noasa Plūdus, taču tas atkal ir sākt no nulles, bet to gan negribētos.
20. Kaut arī cilvēki paši Mani bīda uz to un skrien uz savu kolapsi - Noasa Plūdiem.
21. Kāpēc? Es kā reiz gribu apturēt šo spontāno skriešanu bezdibenī visu kopīgai bojā ejai.
22. Es gribu atjaunot Manu vadību un izvest jūs uz sliedēm Manām - kad visam jābūt zem Manas Kontroles un pēc Manas
pavēles.
23. Man nav citas attīstības shēmas, jebkura cita shēma - tā ir nāve, tā nepakļaušanās Maniem Mūžības Likumiem, un tas ne Mans.
24. Visam jābūt līdzībā Valstībai Manai, cits nav dots.
25. Jo ātrāk jūs to sapratīsiet, jo mazāk kļūdu paspēsiet sastrādāt savā nesaprātīgumā, kā neapdomīgi bērni, celdami pilis
smiltīs.
26. Nevar tā! Es gribu izmantot jaunās masu informācijas līdzekļu iespējas un, ar Mani dzirdošo palīdzību, pamēģināt
"samta" revolūciju, bet labāk teikt "samtaino" atgriezšanos pie Evolūcijas Manas, vienīgi pareizās.
27. Lūk, jūsu ceļš, lūk, Cerība uz glābšanu un jūsu sabiedrības izveidošanu līdzībā Valstībai Manai.
28. Mēs sākām vadības Piramīdas atdzimšanas procesu Krievijā un parādīsim visiem, ka ceļš visiem vienots un cita
nevajag.
29. Nepiesaistās demokrātiskās vadības sistēma, viņa tālu no pilnības un taisnīguma.
30. Tāpat kā kapitālistiskā demokrātija, viņa vērsta uz to, lai iztaisītu visus par vergiem, dažāda līmeņa vergiem, taču pēc
būtības, par kapitāla vergiem - Zelta teļa un Nelabā.
31. Labklājība mazai cilvēku daļai - tā tikai laimes bildīte kopējai nelaimei.
32. Uz nelaimes laime nesanāk, pat mazam cilvēku lokam, tādēļ, ka visu kapitālistisko demokrātisko sistēmu pamatā ielikts
netikums.
33. Netikums izvēršas, Zelta teļš un Nelabais tērē daudz naudas priekš rozā krāsām sabiedrībai un rozā brillēm cilvēkiem.
Kāda alošanās!
34. Kādas šausmas atklājas cilvēkiem, kad viņi šīs rozā brilles noņem.
35. Viss pēkšņi izrādās melnbalts, nepareizs līdz nepazīšanai un cilvēki sāk saprast, ka dzīvo "greizo spoguļu karaļvalstī".
36. Apskaidrošanās mēdz būt smaga: visas kapitālisma vērtības - tās vērtības, kas nav mūžīgas, bet ir pārejošas un
nevajadzīgas, ne Man, ne jums.
37. Izrādās, ka cilvēki sēdējuši citā laivā, kaut arī atcerējās Mani.
38. Taču atcerējās Mani tikai gadījuma pēc, tradicionāli, bet ne pēc Ticības un Mīlestības.
39. Pārsēšanās Manā laivā būs smaga, līdz daudziem neaizskaitīsimies.
40. Nāksies izmest balstu, lai netraucētu augšupkustībai uz priekšu, uz Valstības Manas izveidošanu šeit uz Zemes.
41. Un celsim jaunu priekš jums, taču mūžīgu priekš Manis, varas Piramīdu, kur pie varas šīs būs Mani palīgi, bet ne vergi
Zelta teļam un Nelabajam ...

20. Diktāts 06.10.04.
1. ... Cilvēka taisnās domas ir Manas Domas, sūtītas viņam un, ja viņš Mani pastāvīgi dzird, tad nekļūdās, par cik neieslēdz
personīgo apziņu - personīgo pieredzi lēmuma pieņemšanai.
2. Paradokss slēpjas tur, ka sava lēmuma pieņemšanā par darbībām nākotnē cilvēks var īstenot uz savas pieredzes pamata
vai citu cilvēku pieredzes (iepriekšējo paaudžu).
3. Taču izmantot pagātnes pieredzi tālab, lai uzzinātu nākotni, nav iespējams un nav pareizi.
4. Cilvēks nevar zināt nākotni, tā pieder tikai Man.
5. Lūk, no kurienes tik daudz kļūdu, jo ieskatīties nākotnē - privilēģija Mana, bet cik ļoti gribas zināt jums, kas būs Rīt.
6. Lūk, dodu arī ielūkoties nākotnē ES, tikai dzirdošiem Mani un caur Mani. Lūk, vienīgais ceļš Pasaules izzināšanai.
7. Visi jautājumi - Man, ES pateikšu, par cik Mūžība un Mūžības Telpa - Mani.
8. ES jau teicu, laiks nepastāv, Man ir tikai augšupejošas kustības Mūžība.
9. Jautā un saskaņo visas darbības savas, bez tā nav kustības uz priekšu. ES zinu ne tikai kad, bet arī kur un kas. Kā pie
jums saka: "Kas? Kur? Kad?"
10. Visas trīs nākotnes projekcijas ES zinu, viss Mans, lūk, kāpēc cilvēks bez Manis nevar neko plānot.
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11. Personīgo vai kolektīvo pieredzi cilvēki var realizēt caur notikumu iespējamības vertējumu, taču kļūdu procents liels. Lūk,
kādēļ progress ir, bet ar kādu cenu maksāts!
12. Es piespēlēju idejas nedaudziem, cilvēkiem nedaudz tuvāk stāvošiem Man, ar nolūku, lai nenovestu cilvēces attīstību
strupceļā.
13. Sen aizgājušas cilvēces pieredzi jūs nevariet izmantot, neziniet, kā viņa attīstījās agrāk, kāds bija attīstības līmenis, ko
agrāk spēja cilvēki.
14. Vairāk vai mazāk saprotiet, biežāk pieļaujiet, pēc izrakumiem nosakiet ritmu un dzīves līmeni iepriekšējām tuvāko
gadskārtu paaudzēm, bet kas bija daudz agrāk - ziniet ja nu pēc Gomoras.
15. Bet tāpēc cilvēces pieredze neizmantojas un nav jums saprotami krišanas cēloņi un veselu tautu pazušana no Zemes
virsmas.
16. Cilvēkiem vēstures starts - tā Vecā Derība, tā ir gadu skaitīšanas sākums - runāsim mūsdienu cilvēces izpratnē.
17. Bet kas tad agrāk bija, Zeme taču neparādījās vakar?
18. Arheoloģija visu sajauca un sniedz aprakstus tam, ko atraduši, kā patīk, bet tikai ne tā kā bija.
19. Jā, un kāpēc jums zināt, kas un kā bija? Jūs visu uzzināsiet no Manis savā laikā un pilnā apmērā.
20. Jūs atrodaties Manā poligonā sevis pašu pēc, priekš attīstības un savu spēju pilnveidošanas līdz Dievlīdzības līmenim.
21. Pagaidām tikai mācīšanās un zināšanu līmeņa sagatavošana līdz Pasaules Manas iepazīšanas slieksnim. Jūs taču
sakāt: izaugsmei nav robežu"; ir šī robeža: tā - Mans līmenis.
22. Mans līmenis cilvēkiem sasniedzams par tik, par cik viņi var būt līdzās Man.
23. Katram no jums ir savs līmenis, ES viņu nosaku, bet tikai pēc jūsu pilnveidošanās šeit uz Zemes.
24. Cik ātri jūs to sapratīsiet, tik ātri virzīsies jūsu pilnveidošanās progress uz Zemes un tikpat ātri jūs izveidosiet attiecības
šeit līdzībā Manai Valstībai, ātrāk uzcelsiet Manas varas Piramīdu, taisnīgu un vienīgi pareizo jums.
25. Visi Mani Vēstījumi virzīti uz to, tā priekšā teikšana Mana kā dzīvot pašiem un veidot attiecības starp cilvēkiem un kā
sasniegt Ticības Harmoniju un Mīlestību Sabiedrībā.
26. Tādēļ, ka mērķis Mans - ne tikai dot vienam no jums Reliģijas Manas izpratni caur Ticību un Mīlestību, bet arī visus
cilvēkus apvienot zem šī vienīgi pareizā lozunga, Manas Reliģijas Pamatojuma: Ticība un Mīlestība!
27. Tikai pēc tam cilvēkiem atklāsies Cerība uz Gudrības Manas saņemšanu un katrs jūsu solis būs Zināšanu Manu
apgaismots un nebūs kļūdu šajā ceļā, tagad un mūžīgi!
28. Jo tikai tāda sabiedrība rada apstākļus visa bara pilnveidošanai un viņa pārveidošanai cilvēku sabiedrībā.
29. Lūk, Mans Sapnis: no bara izveidot cilvēku sabiedrību līdzībā Man! Uz Mūžiem!
30. ES sasniegšu to par jebkuru cenu un tagad ES redzu iespēju tam.
31. ES redzu šī procesa perspektīvu un zinu, ka iespējams ceļš, ES radīšu apstākļus tam caur massu informāciju , caur
Internetu.
32. Cilvēki izdzirdēs Mani un griezīsies pie Manis!
33. ŠĪ griezšanās pie Manis būs ne formāla reliģisko ceremoniju izpildīšana, bet patiesa, vaļsirdīga uzruna Man, kas dos
Man iespēju atklāt cilvēkiem Mācības Manas Patiesumu, Manu Likumu Kopumu un struktūru Piramīdas uzcelšanai cilvēku
savstarpējām attiecībām ...

21. Diktāts 09.10.04.
1. ... Atkārtosim galveno tēzi Manai Reliģijai, Manai koncepcijai: Ticība + Mīlestība, bez kurām nevar iet uz priekšu un bez
kā sākas haoss un nelikumība.
2. Jebkurai sabiedrībai uz Zemes ir savi likumu krājumi, visbiežāk iekrāsoti ar nacionālo kolorītu un sagatavoti uz nacionālo
tradīciju bāzes, taču to nepilnība visos gadījumos noved pie jucekļa sabiedrībā, to pārkāpšanas un mazākuma tiesībām
mīdīt kājām vairākumu.
3. Lūk, pie kā noved vēlēšanās radīt sabiedrisko kārtību uz personīgo priekšstatu un tautu tradīciju bāzes.
4. Vispirms jau liela kļūda – izmantot dotās dzimtas vai tautas gadsimtu tradīcijas.
5. Lieta tā, ka šīs tradīcijas radās senos laikos, morāles trūkumā un tirāna klatbūtnē, kad stiprākajam vienmēr taisnība.
6. Tradīcijas uz šī fona vienmēr atbalstīja valdība, citiem vārdiem sakot, valsts atbalstīja šīs tradīcijas un dabiskos likumu
krājumus, pārejošus tradīcijās, lai stiprinātu šo valdību.
7. Šo tradīciju izmantošana jaunā, mūsdienu likumu krājumā – milzīga kļūda un netaisnība.
8. Kādēļ to, kas apspieda un darīja cilvēkus par vergiem – pie tam, paklausīgiem vergiem – ņemt par pamatu mūsdienīgas
sabiedrības celtniecībai? Tas nav taisnīgi, tas ir pazemojoši.
9. Tādā sabiedrībā nav ko gaidīt progresu, viss beigsies ar kolapsi.
10. Likumus rakstīt ne pēc tradīcijām, bet pēc personīgiem priekšlikumiem – tas arī strupceļš.
11. Kādi var būt priekšlikumi?! Vispirms, cilvēki vienalga izmanto savas dzimtas vēsturisko pieredzi, vai citu dzimtu pieredzi,
tas ir, cenšas izveidot spēles noteikumus uz „rīt”, izmantojot „vakar”.
12. Otrkārt, par kādiem priekšlikumiem ir runa, uz kā tie pamatoti un kas tos raksta?
13. Ja raksta valdošā klase, tad sanāk likumu krājums, kas virzīts uz savas varas atbalstīšanu ar vairāk vai mazāk
ievērojamu brīvības diapazonu dzimtas vairākumam.
14. Saprotams, ka apspiestais vairākums likumus neraksta, bet tikai izpilda. Jautājums: kā izpilda?
15. Vergs taču radošs nemēdz būt, viņš izpilda ne savu darbu, viņš strādā ne priekš sevis.
16. Ja jau likumus raksta vergi, tad neiztikt bez revolūcijas, tas atkal nozīmē laušanu, tradīciju, dzimtas saikņu
pārkāpšana/neievērošana, un atkal saujiņas vergu dēļ, kuri pārstāv šo ārdošo procesu.
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17. Šeit, uz Zemes, nav sabiedrības, kuras likumi atspoguļotu tās taisnīgu attīstību un taisnīgas attiecības starp dzimtas
locekļiem.
18. Valstis, sludinošas ... (šariat ?), grēko ar vardarbību, kaut arī paceļ reliģiozu karogu.
19. Gribam mēs vai negribam, iznākums vienmēr bēdīgs.
20. Viss, ko cilveks centās uzcelt dzimtu vai dzimtu locekļu savstarpējo attiecību sistēmā, viss atdūrās strupceļā, novedot
cilvēkus un impērijas pie kariem un bojāejas.
21. Jebkuras impērijas nav mūžīgas.
22. Mērogi citi, dzimtu attiecības – šajos gadījumos, vergi bija ne cilvēki, bet dzimtas. Pamats viens un tas pats – valdošais
mazākums un milzīgs skaits vergu.
23. Mūsdienu attīstīto valstu sabiedrisko attiecību sistemās izdomāja jēdzienu „vidējā klase/slānis”.
24. Kas tas ir „vidējais slānis”? Tie – pusvergi vai sīka mēroga vergi starpslānis starp mazākumu un vairākumu.
25. Šis starpslānis nekad nemādz būt liels, skaitās, ka viņi labi ... (dempfiruet ?) un mazina bīstamību, risku izraisīties
kolapsei sabiedrībā. Dziļa maldīšanās!
26. Šis slānis patiešām notur situāciju, tādēļ, ka, par žēlastības drusciņām no pasaules stipro galda, vispār kalpo viņiem
aktīvi, mazinot saspīlējumu sabiedrībā.
27. Taču šis process nav mūžīgs un starpslānis taukojas/aptaukojas un pāriet pasaules atipro slānī, vai vispār otrādi, no
bezizejas pāriet vairākuma nometnē, vergu nometnē.
28. Tāda vidusslāņa pārslāņošanās sabiedrībā draud ar bīstamām sekām ar sarežģījumiem, tādēļ, ka pārslāņošanās ir
process līdzsvara pārkāpšanā „saimnieks – vergs”.
29. Tādēļ, lai kādas leģendas un pasakas neizplatītos sabiedrībā, viņas neglābs viņu no bojāejas, jautājums tikai viens:
kad?
30. Pagājušās simtgades neizdarīja neko. Krāsas dažādas, pasakas dažādas, taču pamats attiecībām starp cilvēkiem viens
un tas pats, kaut arī ne tik primitīvs kā agrāk.
31. Lūk, kādēļ ES pastāvīgi runāju: jūs ejat uz kolapsi un nav svarīgi par kādu valsti ES runāju – visi režīmi, lai kā arī tie
sauktos, pamatos savos ir netaisnīgi.
32. Bet netaisnīgi viņi tikai tādēļ, ka viņu pamatos nav ielikti Likumi Mani, par kuriem runāju jau daudzus tūkstošgadus.
33. Kādēļ ES runāju tik aktīvi tikai tagad? Kādēļ ES sāku darboties?
34. Tādēļ, ka sabiedrības uz Zemes kļuvušas informatīvi vienotas un neatkarīgas no robežām vai nāciju mentalitātēm. Visi
barojas ar vienu „uzturu”, kas saucas masu informācijas līdzekļi un Internets.
35. Šis starptautiskais „tīmeklis” aptinis visu Pasauli tik cieši, ka tagad dzima iespēja vadīt pārveidošanas procesu caur katra
dzimtas locekļa mentalitāti, neatkarīgi no nacionalās piederības.
36. Es jau teicu, instruments, kuru ES palīdzēju cilvēkiem izveidot, vajadzīgs vispirms Man, Manu Plānu realizēšanai.
37. Mūsdienu apstākļos, neskatoties uz to, ka cilvēki palaiduši Zelta teļu un Nelabo šajā „tīklā” un izmanto to, lai iedzīvotos,
ES varu visu pārvērst un virzīt „tīkla” iespējas priekš sabiedrības pārveidošanas pēc Maniem Plāniem.
38. Lūk, kāpēc ES tik pārliecināts par panākumiem: viss notiks, pēc Mana scenārija. Tapēc, ka jebkurš cilvēku pasākums
bez Manis un Manas Palīdzības būs ar bēdīgām beigām, tikai laika slieksnis dažāds.
39. Dumjas vadības beidzas vienlaicīgi un plīst kā ziepju burbuļi, taču kaut cik prātīgākas/izglītotākas, skaistos politiskos
rāmjos, eksistē ilgāk, tomēr, perspektīva viena un tā pati.
40. No tādas bezizejas cilvēki paši atnāks pie Manis.
41. Viens ceļš, ceļš uz Templi – pie Manis. Taču ne primitīvs reliģiozo tradīciju ceļš, bet apzināts ceļš Ticībā Maniem
Likumiem, kontakts ar Mani, caur Mani dzirdošiem, saskarsme ar Mani un konsultācijas ar Mani.
42. Caur Ticību Man, Maniem Mūžības Likumiem atdzims Mīlestība uz Darbiem Maniem, Mīlestība uz laikabiedriem. Un
parādīsies tad Cerība uz taisnīgas sabiedrības uzcelšanu, uz Manas Gudrības bāzes.
43. Lūk, jums vienīgais ceļš, taisna Cilvēka ceļš, Cilvēka – ne verga, bet Cilvēka - radītāja un Cilvēka – līdzveidotāja.
44. Lūk, īsi Mana koncepcija un paskaidrojums Manām Darbībām, un, ja gribat, paradigma Mana, cilvēkiem tagad un uz
visiem laikiem/vienmēr.

22. Diktāts 13.10.04.
1. ...ES redzu, ka Krievijā tiek apspriests jautājums "Kā būt?" bet ne "Kas vainīgs?" un "Ko darīt?"
2. ES redzu mēģinājumus pārskatīt daudzus jautājumus, tanī skaitā, privatizācijas rezultātus. Presē par to tiek daudz runāts.
3. Stāvoklis, priekš valsts, kļūst arvien neprognozējamāks. Valdība buksē un nevar vadīt situāciju, nav prezidenta tuvumā
cilvēku, kuri Mani dzird un saprot Uzdevumus Manus sabiedrības pārkārtošanai.
4. Sabiedrībai vajag stimulu, vajag ideoloģisko faktoru, vajag atbildi uz jautajumu "Kurp ejam?" un "Kādu valdības modeli
pieņems Krievija nākotnē?"
5. Jautājums nav par svētkiem, tas sauc uz diskusiju "Kas būs pēc Putina?", pēc kādas valstiskuma shēmas attīstīsies
Krievija?"
6. Par cik idejas vai paradigmas valsts attīstībai nav, visas valdības darbības tiek izskatītas, kā mēģinājums izveidot savu
modeli.
7. Bet cilvēku vairākuma apziņā sēž vēl sociālisms, un ir jau neliela pirmo desmit gadu pieredze kapitālismā!
8. Tur, nevis bija labi, bet, nu te arī nav kārtības!
9. Izvēlēties vidējo, kā tagad daži cenšas, nesanāks: ziloni ar masku nesavienosi! Viss veltīgi, perspektīvas šeit nav.
10. Vajadzīgs jauns Krievijas attīstības modelis, vajag atjaunot varas Piramīdu, bet uz jauna pamata - uz Dievišķa pamata!
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11. Reliģijai, Baznīcai tagad ir kolosāla izdevība, pievērst uzmanību Manām vērtībām, bet nevar, jā, Baznīca arī mulst no
sagaidāmās atbildības.
12. Tagad vajadzīgs jauns trauksmes zvans, jaunām idejām, pie kam, kā jau ES agrāk runāju, trauksmes zvans ne
Pareizticības idejai - jo tas ir tikai viens atzarojums Reliģijas Manas, - bet vajadzīgs Dievišķa Sākuma trauksmes zvans
Pasaules Manas celtniecībai.
13. Šinī gadījumā runāts tiek ne par Kristu, ne par Kristietības konkrētu Reliģiju, Musulmanismu vai Budismu, bet par Mani,
Debesu Tēvu (par noosfēru - pēc Vernadska (po Vernadskomu ?), vai par Biokompjūteru - pēc mūsdienīguma).
14. Lūk, par ko jārunā! Jāpaceļas augstāk par reliģiozām tradīcijām un ticēšanām, jāsoļo augstāk, kopā ar Mani.
15. Jāsludina tas, ko ES runāju, par Lielām vērtībām un, tanī pat laikā, vienkāršām un saprotamām - par Ticību, par
Mīlestību, par Cerību un Gudrību.
16. Jāpagriež cilvēku apziņa uz šīm vērtībām, nekonkretizējot viņus uz konkrētu Reliģiju.
17. Ja runāsim par konkrētu Reliģiju, visu pazudināsim, sāksies "virves pārvilkšana". Baznīcnieki, pie tam, ņems visaktīvāko
dalību. Viss bruks, katrs lielīs savu "purvu" un no labuma sanāks asiņaina kauja par līdera pozīcijām.
18. Nevar stāvēt uz mūsdienu Reliģiozajiem pamatiem - viss virzīsies tikai uz izšķiršanu un, pirmo lomu spēlēs Baznīca.
19. Lūk, kādēļ ES gribu "pirmo pankūku" izcept Krievijā. Krievija pēc savas nacionālās gammas un pēc konfesiju daudzuma,
atgādina pasaules karti.
20. Man sanāks šeit, ES esmu pārliecināts. Pēc tam nokopēt Manu Koncepciju, cilvēciskās sabiedrības pārkārtošanai pārējā
Pasaulē, būs "lieta tehniska".
21. ES izvēlējos Krieviju un sākšu šeit. Gribu iestrādāt prakstiskās darbības šeit, izmantojot Mani dzirdošos, Manu Ideju ceļa
rādītājus, kuri pēc Maniem Plāniem arī uzcels taisnīgas valdības Piramīdu līdzībā Manai Valstībai un, galvenais, ar
iedzīvotāju lielākās daļas atbalstu.
22. Pie tam, ne vienkārši nepretojoties procesam, bet dabīga šo cilvēku vairākuma vēlēšanās izveidot varu, caurspīdīgu un
Manis vadāmu.
23. Ticiet, ja vara būs caurspīdīga un taisnīga, nebūs uztraukuma par to, ka "šitam ir vairāk kā man".
24. Būs saprotams, ka vairāk ne no tā, ka sazaga, bet no tā, ka lielāku ieguldījumu deva valsts attīstībā, sabiedrības
labklājībā, bet tas nozīmē, arī katra labklājībā.
25. Lūk, tad būs sabiedrības attīstības progress, taisnīgas Sabiedrības, tas ir, Manējās.
26. Iesākumā, darbs sabiedrības labā, bet pēc tam labums no viņa. Šie vārdi - ne utopija, kā agrāk boļševiki solīja "no katra
pēc spējām, katram pēc padarītā".
27. ES būšu šī procesa kontrolieris, bet Mana tūkstošiem gadu Pieredze - tā ne utopija, tā ir dzīves patiesība.
28. Nevienam nerodas šaubas par šīs pozīcijas taisnīgumu. Bet vadīs šeit cilvēki, kuri dzird Mani, ir rupori Mani, un Manas
rokas.
29. Šie ļaudis atbild Manā priekšā, ES uzteicu viņus, taču arī sodu. Bet sods Mans, neizbēgams un bargs. Visi zina kā varu
sodīt.
30. Neviens un nekad neiedrošināsies pārkāpt Manu Likumu - ne tie, kuri augšā, ne tie, kuri Piramīdas apakšā.
31. Ar Dievu viss izdosies, jebkuras pārveidošanas iespējamas tikai ar Mani. Ir Augstākais Tiesnesis, no kura nav iespējams
noslēpt neko. Viņš visu redz, visu zin, visu dzird. Tas - cilvēces galvenais "rentgens".
32. Jūs visi gaismas starā redzami un saprotami. Visas domas, kuras domājiet un domāsiet - vai nu no Manis, vai pret Mani,
no Nelabā, no Zelta teļa. ES redzu visu!
33. Visiem jāsaprot, ka ES jūs gribu darīt laimīgus un pilnīgus, kuri vēlas nokļūt līdz līdzībai ar Mani, taču noslēpt no Manis
nevar neko, neiespējami.
34. Es saprotu, ka ar spēku laime iegūstama nav, bet izvēle ir jūsu: vai nu Cilvēks - līdzīgs Man uz Zemes, vai cilvēks zvērs, kas dzīvo pēc dabas likumiem.
35. Jums tiek dota tikai viena iespēja, tiesības personīgai izvēlei, vai nu augšup ar Mani, vai lejup uz zvēru takas - citas nav
un nebūs. Izvēle jāizdara pašiem!
36. Taču, zvēri, ganāmpulki dabai arī vajadzīgi. Vēlaties būt cilvēkveidīgas būtnes - uz priekšu, problēmu nav.
37. Lūk, tas paliek jūsu ziņā, galvenā izvēle dzīvē: kur es, kas es, kas es būšu. Mēģiniet izdarīt pirmo soli.
38. Tos, kuri tiecas pie Manis - atbalstīšu un palīdzēšu, bet no Manis aizejošos nosodīšu bargi.
39. Lūk, dzīves taisnība, lūk, Mans scenārijs, lūk, Mana izrāde un, lūk, kā attīstīsies darbība. Tikai tā, kā ES teicu.
40. Lūk, par ko būs jārunā, jākliedz un jāgatavo cilvēkus izvēlei. Jāpalīdz viņiem pareizi orientēties un jāpalīdz viņiem
pareiza lēmuma izvēlē.
41. Lūk, misija dzirdošiem Mani - vadīt sabiedrības attīstību, būt par Manām rokām un Manu Zināšanu sludinātājiem ļaužu
massās, palīdzot viņiem izdarīt šo vēsturisko izvēli: Cilvēks vai zvērs.
42. Lūk, jums ceļš grūts, taču cienījams un svētīgs priekš Manis, priekš jums un sabiedrības. Lūk, piliens aiz piliena, visu
uzcelsim un izpildīsim Gudrību Manu un Uzdevumu Manu ...

23. Diktāts 15.10.04.
1. ... Apmācība ir pastāvīgs process, pastāvīga augstieņu izzināšana Reliģijā Manā.
2. ES jau runāju, ka var runāt cik grib vai demonstrēt savu reliģiozitāti ar lūgšanām, baznīcu apmeklēšanu, bet iekšēji, pie
visa, palikt pie visa tā, cilvēkam neticīgam, vēl vairāk, vispār netaisnīgam, vai pat atkritējam.
3. Tādēļ, ja ES runāju par Reliģiju, tad dabīgi, sagaidu, ka tiek apgūta Manas Pasaules Pamatu uzcelšana, saprašana un
pieņemšana Dvēselē. Ticība, saskaņā ar to, dziļa Ticība vienīgais iespējamais ceļš cilvēces attīstībai.
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4. Lūk, galvenais, pie kā mēs atgriezāmies daudzas reizes: Ticība Manī, Manas Pasaules Uzbūvē, kur ES - Valdnieks un
Soģis. Jo, lai ko arī jūs runātu, ES redzu un zinu visu.
5. ES zinu visas jūsu slepenās domas, kuras jūs pat vēl nenoformulējāt. Nevajag nevienam cerēt, ka ir nesodāmas lietas.
6. Viss sodāms, ja nepareizs. Jūs bieži sakāt: "Domas materializējas". Tas ir gandrīz pareizi, tādēļ, ka ES zinu jūsu domas,
ES uz viņām reaģēju un domās dodu atbildi - atbalstu vai nosodījumu.
7. Tad, lūk, ja domas labas un taisnīgas, ES tās vienmēr ļauju realizēt, un tās kļūst realitāte, bet, lūk, sliktās, nekad
nerealizējas un nosodījums tiek sūtīts tūlīt.
8. Lūk, no kurienes negaidītais sāpīgums un problēmas. Tiesnesis - ES.
9. Jūs, līdzīgi bērniem, kuri slēpjas, aizsedzot acis rokām. Nenoslēpties no Manis! Tas, kurš nesaprot - dumjš un akls. Nav
jums nekādu cerību uz nesodāmību, pat par domām netaisnīgām. Jo viss zem kontroles Manas.
10. ES zinu, ka nav cilvēku bez grēka. Vēl Kristus teica: "Kurš bez grēka, lai pirmais met akmeni".
11. Kas tad sanāk - nav jūsu bez grēka? Piedzimāt jūs grēkā, no šejienes Pirmdzimtais grēks un jūsu problēmas vienmēr ar
jums. Bet ar savu taisnu dzīvi, jūs šo grēku varat izlūgt. Taču, ne deklamējot, bet cenšoties izprast Manas Pasaules iekārtu.
Tikai saprotot, pieņemot un dzīvojot pēc Likumiem Maniem.
12. Viss pārējais - no Nelabā.
13. Lūk, jūsu pārbaude šeit, uz Zemes, lūk, jūsu mēģinājums kārtējais, izrauties no grēku tīkliem uz patiesības ceļa.
14. Tādēļ, ES gaidu, ka Mani dzirdošie, pareizi sapratīs savu uzdevumu, savu misiju un kļūs par reāliem palīgiem Maniem.
15. ES taču negribu, lai šie ļaudis būtu primitīvi Manu domu retranslatori Blīvajā Pasaulē. Tas ir primitīvi un nepareizi Priekš
kam tad šīs Atklāsmes?
16 ES rēķinos, ka šie cilveki, Mani dzirdošie, pastāvīgi paaugstinās savu Zināšanu līmeni, kad kļūs Mani sludinātāji
Materiālajā Pasaulē.
17. Kļūs Manas rokas paklausīgas, taču radošas, šeit pie jums uz Zemes un pastāstīs Domas Manas un vedīs jūs uz
glābšanu.
18. Tagad neiet runa par Baznīcu, viņai cits uzdevums, no viņas īpašs jautājums/prasība.
19. Tagad svarīgi, ļoti svarīgi, lai cilvēki, no sava vidus ieraudzītu bākugunis, kuri, vienkāršā valodā, saviem vārdiem, var
teikt, uz pirkstiem, izstāstīs par Manas Pasaules Pamatiem un pastāstīs par ceļu īstu, Man par Godu, par Godu Manas
Pasaules kārtībai.
20. Lūk, kādēļ ES runāju ne par apmācību, bet par izpratni un Zināšanu pastāvīgu padziļināšanu par Pasauli Manu,
dzirdošiem Mani. Viņiem asinīs savās jāzin Pasaule Mana un jābūt daļai, neatņemamai viņas daļai - lūk, Mans Uzdevums.
21. Ticēt vai neticēt, zināt vai nezināt - tas viss priekš vienkāršiem ļaudīm, tā viņu izvēle brīva. Bet dzirdošiem nav tādas
izvēles, jūs esat Manas Pasaules daļa, jūs - tas ES uz Zemes. Lūk, Mana Izvēle, bet jūsu misija.
22. Priekš jums, dzirdošiem Mani, misija - kalpot Man, Maniem Likumiem mūžīgiem un taisnīgiem.
23. Jūs, Mana Likuma kalpi - lūk, Mans norīkojums jums šeit uz Zemes. No tāda norīkojuma neatsakās, tā - Dāvana no
Manis, tā - Izvēle Mana un laime priekš jums un jūsu laimīgā "loterijas biļete".
24. Viņu nedrīkst pazaudēt un neizpildīt arī viņu nevar, tādēļ, ka par nepaklausīšanu būs nosodījums visbargākais.
25. ES jūs izvēlējos un noticēju, ja norausieties, visas Manas dusmas izgāzīšu un Manām dusmām nebūs robežu. ES
nebaidu, bet runāju taisnību.
26. Jūs taču nemīlat, kad jūsu izredzētie jūs pieviļ vai nodod. Tas visbriesmīgākais, kad nodod mīļotie, te nav piedošanas.
Taču sodu ES, bet ne jūs.
27. ES izlemju, kā sodīt, kamēr nenoskaidrošu, kādēļ un kuram nav taisnības.
28. ES izvēlējos jūs, ES ceru uz jums, ES mīlu jūs, taču arī jūs atbildiet Man ar to pašu, un tad šajā Harmonijā būs laime un
Cerība, ka sasniegsiet jūs augstumus Manus un Gudrība Mana būs jums apbalvojums un Svētība Mana Mūžībā ...

24. Diktāts 16.10.04.
1. ... Reliģijas Manas jautājums tiek apspriests ne tikai Krievijas presē. Daudzi pievēršas šim jautājumam kā neparedzamu
seku notikumam, ekoloģisku un politisku, jā, arī saistībā ar terorismu.
2. Pamatā izvirzas jautājumi un atbilžu nav. "Ko darīt? Kā stabilizēt situāciju?"
3. Nevar cilvēki atrast atbildi un neatradīs arī nekad!
4. Nosauciet sabiedrību jelkādā vārdā, uzrakstiet jaunus likumus (savus), taču viss beigsies ar vienu un to pašu
(sabrukšanu).
5. Tādēļ, ka Sākums cilvēkiem vienmēr ir, ir mēģinājums kaut ko darīt, taču turpinājuma nav, bet beigas zināmas.
6. Par nožēlošanu, netikumi paņem savu, bet alkatība izrādās augstāka par visu. Lūk, jums arī pastāvīgs rezultāts.
7. Lai kā arī censtos, ko arī neizdomātu, Nelabais pagriež pie Zelta teļa - kritērija dzīvei uz Zemes. No šejienes arī beigas vienīgās un viegli prognozējamas.
8. Lūk, kādēļ šajā Gadsimtā vajag visu pagriezt uz Sākumu, uz Manu Sākumu. Pat Man apnika cilvēku riņķošana pa apli ar
zināmām beigām.
9. Izrādījās, ka tūkstošgadu tecējumā jūs neprotat vadīt lietas uz Zemes, pārvaldīt nevarat bez Manis.
10. Mana Palīdzība paredz to, lai novērstu kolapsi un parādītu ar visnelabvēlīgākās valsts paraugu, kā var izlabot situāciju
un izdarīt pareizi un taisnīgi, pēc Manas līdzības.
11. Man jāizveido jaunas attiecības sabiedrībā, tautā, tautās pēc Manas Reliģijas, uz tās pamata un dodot Likumus
Mūžīgos, vadīšanas Likumus, kā arī valsts struktūru.
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12. Simbols, Šai Manai Varai, Piramīdas veidā, bieži sastopams. Un ES jau teicu, viņš ir arī uz ASV dolāra. Bet tas
visdrīzāk, priekš jums pagaidām, nesaprotams simbols, velkošs uz burvestību.
13. Nesaprot cilvēki šo simbolu. Vairums cilvēku aizņemti aktīvi ar Zelta teļa savākšanu un sev līdzīgo apmāna tehnoloģiju
izstrādāšanu, ģimeņu un atsevišķu personību, dzemdību līmenī. Tik ļoti aizņemti cilvēki, tā steidzas, ka nevērš ne uz ko
uzmanību.
14. Manas zīmīgās parādības, Manu, veselu dzimtu - valstu nosodīšanu, neviens neredz, uzskatot šīs Zīmīgās parādības,
brīdinājumus par vienkāršām nejaušām stihijām, tieši ar stihiju - neparedzamu, negaidītu, nejaušu.
15. Taču šajā pasaulē nav nekā nejauša. ES redzu visu un kontrolēju globālo situāciju. Tas ES sūtu domas, gan
vienkāršiem cilvēkiem un dzimtu vadītājiem, tos ieteikumus dodu ES.
16. Jūs taču naktīs Man visu pastāstiet. Tas ir naktīs, kad jūs esat zemapziņas stāvoklī, ES saņemu visu informāciju par
jūsu darbiem un jūsu plāniem.
17. ES vienmēr brīnos: jūs, saņemat labas domas caur darbīgiem sapņiem, (man likās, ka ES visu paskaidroju un parādīju
kas un kā), rītā visu turpiniet pa savam - visu caur alkatību un augstprātību.
18.Neviens nedomā par "Dienišķās maizes Zināšanām", visi grib "lielas lietas" - tā iekāre, netikums, materiālo vērtību
uzkrāšana kas nevajadzīgas cilvēkam tagad, vēl vairāk, nevajadzīgas "Tur", pie Manis.
19. Viss, ko jūs darāt, viss veltīgi, nevajag jums to, tādēļ, ka to nevajag Man. Priekš kam Man jūsu materiālie sasniegumi uzkrātā labuma apjomi? Man tas nav vajadzīgs.
20. Mans kritērijs - "caurlaides biļete" - Personības attīstība un Manu Zināšanu uzkrāšana, Man vajadzīgi ģēniji, apdāvinatas
personības, kuri atvērtu cilvēkiem acis uz Vareno, Mūžīgo; un, lai arī neievestu Mūžībā, bet kaut vai runātu par to dzejā,
mūzikā.
21. Man vajag, lai tas būru Dvēseliski, satrauktu viņu un sauktu pie Manis. Tikai tā atveras acis, apgaismojas cilvēki un tikai
tā var, cerības zaudējušos, pasaukt aiz sevis, tikai caur jūtām un ciešanām cilvēks iet pie Dieva.
22. Caur ciešanām viņš meklē aizstāvību pie Manis, bet atkal aizsardzību sev, ģimenei savai un beidzot, priekš dzimtas
savas.
23. Un taču, prasot aizsardzību, palīdzību, viņi neprasa palīdzību uzcelt sabiedrību taisnīgu un taisnu.
24. Nekad, neviens tā arī nav pievērsies. Visi prasa tikai aizsardzību.
25. Neviens negrib pievērsties jaunas sabiedrības celtniecībai, Piramīdas celtniecibai (ar acīm, ko zīmējiet uz dolāra),
melnraksts taču tas no Manis. Es palīdzēšu, tikai paši sagatavojieties!
26. Lūk, kādēļ par Reliģiju arī runāju. Zem Reliģijas ES saprotu Manas Pasaulkārtības iemiesošanu, taisnīgas varas
Piramīdas šeit, uz Zemes.
27. Reliģija - tā Ticība, Mīlestība, Cerība un Gudrība.
28. Apgūstiet un saprotiet šos stūrakmeņus un Piramīda mūžīgā viegli uzcelsies it kā pati no sevis.
29. Taču bez pamatojuma nebūs nekādas celšanas, tanī skaitā, arī Manas Piramīdas. Visa Mana Reliģija ietverta šajos
Vārdos, kurus nevajag iezubrīt, bet saprast un izpildīt.
30. Viss piepildīsies, ticiet Man, Pamats Atklāsmēs Manās un ceļš sekmīgs Manis apgarots, pilnveidošanās apstāšanās nav
- jo pilnīgāks, jo gaišāks un jo pārredzamāks ceļš.
31. Sāc ceļu, sper pirmo soli. Otru pieliks Gaisma, bet trešo Apgismos. Lūk, virkne notikumiem uz Gaismu, cits netiek dots:
vai uz Gaismu, vai atpakaļ.
32. Acis never ciet, Dvēselē šaubas neslēp, ES roku pastiepšu, kad sapratīšu, kas vajadzīgs. ES aiz muguras, sānos,
priekšā, tavs ceļš rokā Manā. Netērē mirkļus pārdomām, Mums apstāšanos nevajag. Tā ved uz beigām, bet Mums uz
priekšu vajag. Nevilcināties, neklusēt! Jūs - kareivji Mani, - par slavu Darbiem Maniem.
33. ES uz Mūžību vedu, pilnības mierā un Valstībā Manā, no kurienes nākuši jūs. ES attīrīšanu dodu, dodu ceļu Mājup, jo
Māja taču Mums ir viena un Paradīze saucas tā. Turp vedu nomaldījušās avis visas, bet pirms sliekšņa attīrīšana ir jāveic.
Nav dubļu tanī Mājā un netikumu nav.
34. Vispirms Zemes dubļi jānokasa, netikumi jānogriež un spērni balti jāizpleš, bet tikai, pēc darba smaga, šeit uz Zemes,
Godam Manam.
35. Uzdevumu dodu un prasība Mana stingra, bet taisnīga un mūžīga. Bet jūsu daļa - strādāt līdz pagurumam, pacietība un
klusēšana, un bezgalīga TICĪBA Man ar Mīlestību un Cerību.

25. Diktāts 18.10.04.
1. ... Atcerēsimies Pamatus Reliģijai Manai ar četru galveno Manas Pasaulbūves un varas Piramīdas stūrakmeņu
atminēšanos: Ticība, Mīlestība, Cerība un Gudrība.
2. Nekā vairāk nevajag Mūžīgo Zināšanu aptveršanā/izprašanā, vajag tikai zināt, ka visu darbību pamatā ir Ticība - Ticība
Dievam, Ticība Darbiem Maniem, Ticība Manas Pasaulkārtības sistēmai, Ticība savai misijai šeit, uz Zemes un galvenais Ticība Manas Pasaulkārtības Mūžīgumam.
3. Ja jau ejat baznīcā - Namā Manā, tad nepieciešams attīstīt priekšstatus par Ticību, bet ne par tukšām reliģiozām
tradīcijām. Tiešām attīstīt priekšstatus par Ticību, par Pasauli Manu, par visa un visu pakļautību Maniem Likumiem un īpaši
jums, kas bijāt sūtīti uz Zemi savas Personības pilnveidošanai.
4. Šī pilnveidošanās arī ir ar savu mērķi - ne jau priekš iepazīšanās ar Manu Mūžīgo Zināšanu sistēmu jūs esat šeit!
5. Jūsu pilnveidošanās - tie ir pakāpieni Zināšanās līdz līmenim līdzībā Man, kad ES varēšu jums uzticēties, Cilvēkiem Dieviem, valdīt uz Zemes un vadīt visus un visu uz viņas.
6. Lūk, uzdevums, kas visiem jāsaprot un jāpieņem.
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7. Jāpaskaidro ne par Reliģiju, bet par paša civēka uzdevumiem, kurus ES uzstādīju viņiem gadsimtu garumā.
8. Ir jāpaskaidro vienkārši, ja negrib būt cilvēks - zvērs, kuram dzimta bars, ir jāattīstās, ne tiecoties pēc zemes zināšanām,
tas ir, cilvēcīgām, bet Mūžīgām Zināšanām, Zināšanām Manām.
9. ES priekš tā devu daudz Atklāsmju, Vēstījumu. Viņi visi Mūžīgi, bet mūsdienīgie cilvēki tos uztver kā baznīcu dogmas un
tādēļ šīs Mūžīgās Zināšanās ir garīgā barība, ko saņem tikai izredzētie baznīcnieki un pie cilvēkiem tās nenokļūst.
10. Jā, strauji izmanījās cilvēks un zināšanas pieprasa jaunas, un ja arī vecas, tad "mūsdienīgā iepakojumā"; un tādēļ ES
sūtu šīs Atklāsmes caur Mani dzirdošiem - caur tiem, kuri cilvēku vidū neparādīja sevi saistībā ar Baznīcu un apmācībām
baznīcu skolās un Akadēmijās.
11. Man tieši vajadzīgi parasti, pēc jūsu saprašanas, cilvēki no zinātnes, biznesa, kultūras vides, kuri ar savu izturēšanos
neizdalītos no pūļa, bet kuriem cilvēki noticētu un ietu aiz viņiem un izdzirdētu Manu balsi caur viņiem.
12. Un šiem cilvēkiem, Mani dzirdošiem, jāpastāsta par Mani, par savām spējām saprasties ar Mani, par Pasaules
trīsvienību, par Ticību, par Likumiem Maniem Mūžīgiem un cilvēku ceļu, vienīgo un neatkārtojamo.
13. Caur Mani dzirdošiem nepieciešams, caur Aklāsmēm Manām dot izvēles brīvību plašam cilvēku lokam, kuri gaida
Dievišķās dzirkstelītes un Cerību no Manis šajā nelikumību, netikumu un bezizejas Pasaulē.
14. Pie kam, šo cilvēku vārdi - Mani Vārdi - tiks pieņemti ar prieku un Cerību, tādēļ, ka piekusuši ļaudis no politiķu
pļāpāšanas, no viņu šarlatānisma, apmāna un melošanas.
15. Cilvēki gaida vienkāršus vārdus, no vienkārša cilvēka mutes - cilvēka - nesavtīga, taču cilvēka, kurš saprotas ar Dievu
ne spēju spēkā vai maģiskos sākumos, tādu daudz, bet pēc izvēles Manas.
16. ES tādus ļaudis izvēlos pēc saviem ieskatiem. Viņi ne pārdabiski cilvēki, bet vienkārši cilvēki ar netikumiem un grēkiem
kā parastiem cilvēkiem, bet tiecošies uz Gaismu Manu un spējīgi saprast un redzēt šo Mūžīgo Zināšanu Gaismu.
17. Cilvēki vienkārši, bet ar attīstītu spēju dzirdēt Mani un rīkoties pēc Mana padoma, kas vienmēr ir panākums un vienmēr
pārliecība rīcības pareizībā. Tas ļoti svarīgi.
18. Visi grib laimi sev, laimi bērniem saviem, laimi sabiedrībai savai. Taču tā - Cerība tikai.
19. Taču, lai Cerība kļūtu realitāte, lai šīs labās domas materializētos, jādzird Mani un jāpakļaujas Likumiem Maniem
Mūžīgiem.
20. Nevajag neko izdomāt pārdabisku, vajag vienu:Ticēt Pasaules uzbūvei pēc Maniem Likumiem Mūžīgiem un pieņemt Tos
un pakļauties Tiem.
21. Kaut arī ticēt grūti, tad, redzot situācijas bezizeju, (bet ES vēl arī uzspiežu) vajag kaut vai pieņemt Manus Likumus, kā
Galvenos un Taisnīgos.
22. Ja nav Ticības, jāpieņem kā dogma. Mani Likumi vienīgie priekš cilvēka, sabiedrības, dzimtām un priekš Zemes; bet ja
pieņems, Ticība atnāks.
23. Visa cilvēces attīstība, visas sagrautās impērijas, visas "ļaunuma impērijas" apstiprina vienkāršu secinājumu: nekas nav
mūžīgs, viss aplams, viss bezjēdzīgs, ja nav Mana Pamata.
24. Bilde vienkārša: lai ko cilvēki darītu, lai kāds progress sabiedrības attīstībā vai ceļā neliktos sasniegts - viss ir strupceļš
un sagrāve.
25. Tūkstošiem gadu cilvēki paši nevarēja un nekad nevarēs izveidot reāli taisnīgu sabiedrību, taisnu cilvēku sabiedrību.
26. Taisnīgums un Mūžība - tās ir Manas Izpratnes, ieliktas Mūžīgos Rakstos. Nu negribat lasīt un negribat apzināt tos bēda jums! Ceļš jums viens - uz sagraušanu.
27. Par nožēlošanu, baznīcnieki, arī bagātu cilvēku kasta, negrib izlaist Zināšanas Manas no savām rokām, dzīvo un
barojas ar to. Šiem ļaudīm nav izdevīgi atdot, tas ir, īstenībā atdot cilvēkiem Zināšanas Manas. No kā dzīvos?
28. Lūk, arī sanāca, ka Namos Manos ievācās cilvēki, kuri neizpilda savus uzdevumus, izdalīt "Zināšanu dienišķo Maizi"
visiem cietējiem, bet dzīvojošiem, un ne slikti dzīvojošiem, varā un Namā Manā, bet, lūk, Nama Saimnieka prasības
neizpilda.
29. Jau Dēls Mans izdzina grāmatniekus un farizejus no Nama Mana. Pienācis laiks dot Zināšanas Manas ne caur viņiem,
bet caur parastiem cilvēkiem, saprotamiem pūlim, bet dzirdošus Mani.
30. Galvenais, ka cilvēki šie no pūļa. Un, ja viens vai divi no pūļa zina daudz ko, saprototies ar Mani un dzirdot Mani, pūlis
sāks interesēties un piemērīt sev šo "Zināšanu tērpu": ja šis no pūļa var, pavisam ne pie varas un tāds pats, līdzīgs visiem,
tad kāpēc es, arī no pūļa, nevaru?
31. Jāparāda, ka visi var, tikai atkarībā no Zināšanu līmeņa, kas sasniegtas iepriekšējās dzīvēs.
32. Uzdevums - dot Likumus Manus visiem un tikai pēc tam cilvēki atgriezīsies pie Zināšanām Manām, Mūžīgiem Rakstiem
un saņems laimi sev saviem bērniem un dzimtai savai.
33. Secinājums ļoti vienkāršs: Tici Radītājam. Tas Viņš - ķīla laimei, tikai no Viņa laime arī ir.
34. Neviens nepalīdzēs nesavtīgi, neviens nedos "Zināšanu dienišķo Maizi" - tikai Viņš, Saimnieks, Valdnieks Visa un Visu.
35. Tas taču it nemaz nav grūti - noticēt vai, sliktākā gadījumā, pieņemt uz Ticību, Likumus Manus Mūžīgos un Pasaules
uzbūvi pēc Likumiem Maniem.
36. Bet, lūk, noticot vai saprotot uz Ticību, nepieciešams pakļauties viņiem un izpildīt tos.
37. Un, lūk, ja nemantīgais vairākums pieņems to kā pamatu dzīvei, ES palīdzēšu izveidot taisnīgu sabiedrību, neskatoties
uz mazākuma pretošanos.
38. Viss Manos Spēkos, ES visu varu izmainīt.
39. Stihija - Manas rokas un Manas Zīmes jums, ES visu varu uzcelt un sagraut.
40. Vai tiešām nav saprotams, ka viss Manās rokās?
41. Jāpakļaujas Man, jānotic Manai eksistēšanai, jānotic Likumiem Maniem Mūžīgiem, lūk, tad ES palīdzēšu un došu
pārliecību nākošai dienai.
42. Pārliecība kļūs realitāte, ja jūsu Ticība pāraugs Mīlestībā uz Mani un savu tuvāko un pašam uz sevi - pēdējā kārtā.
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43. Sagrozīja taču Kristus vēsti "Mīli savu tuvāko kā sevi pašu" - saprot to tā, ka jāmīl vispirms sevi, bet pēc tam visus
pārējos. Nepareizi!
44. Jāmīl savs tuvākais, bet pēc tam sevi. Lūk, galvenā tēze: ne sevi pirmām kārtām, bet savu apkārtni. Nu, bet kā sākumā
apziņā nostiprinājās, tā sākumā - sevi!
45. Lūk, kāpēc arī dzīvojiet netikumos, tādēļ, ka sakumā - sevi.
46. Bet, kad sākumā priekš sevis, gala nav alkatībai, nav malas netikumiem, - lūk, kādēļ tāda cilvēka apkārtnei nekas arī
netiek. Tas nav Dievišķi, ne pēc Maniem Likumiem.
47. Nav cilvēkam robežu priekš sevis, nevar viņš apstāties mīlestībā uz sevi, savu vajadzību apmierināšanā.
48. Neatceras un negrib atcerēties par tuvākiem saviem, kamēr nepiestūķē vēderu savu.
49. Bet par cik tās process mūžīgs, tad arī cilvēcīgie netikumi mūžīgi un mūžīgi netaisna jūsu Pasaules iekarta, kā arī to
nepasniegtu.
50. Kaut kapitālisms, kaut sociālisms - visi "ismi" bezvērtīgi.
51. Nav nekā taisnīgāka kā Mani Likumi, kā Mana Pasaules uzbūve.
52. Nevariet jūs neko izdomāt, kamēr "mīliet sevi, kā tuvāko savu".
53. Ja jau sevi, tad arī saņemiet sabiedrību, kādas kroplīgākas nav, kādas netaisnīgākas nav.
54. Un tas nav atkarīgs ne no nosaukumiem, ne no paradigmām.
55. Bez Manas Palīdzības, bez Manām Zināšanām Mūžīgām, bez Manas Pasaulbūves nebija un nebūs cilvēkiem laimes,
par kuru viņi tā sapņo ...

26. Diktāts 20.10.04.
1. ... Valstu stāvoklis, viņu pseidointegrācija, terorisms, Reliģija - visi šie jautājumi pēdējā laikā aktīvi apspriesti presē.
2. Apspriešana presē, par nožēlošanu notiek to pašu netikumu dēļ, notiek ar novirzi valdošā klana ieintersētībā turēt
situāciju un turēt cilvēcisko vergu baru saspringtā situācijā, novērst no sabiedrības reālām problēmām.
3. Saprotams, viņiem nevajag nekādu revolūciju, tieši pretēji, viņi ir par notikumu attīstības revolūciju, kas viņus apmierina.
Priekš kam izmaiņas, priekš kam taisnīgums - tas viss priekš lozungiem, bet, nedod Dievs, priekš konkrētām darbībām!
4. Viņu arguments: ir taču terorisma problēma, ir starpreliģiozās problēmas. Lūk, domāsim par to, ieguldīsim līdzekļus cīņā
ar Ļaunumu. Jūs taču negribat nomirt lidmašīnās vai skolās? Tad, lūk, mums jādomā par cīņu ar šo Ļaunumu, bet ne
jādomā par Pasaules iekārtas netaisnību.
5. Lūk, arī sanāk, ka valdošā elite aizved cilvēkus no mūžīgām problēmām, no to izcelsmes uz savas sabiedrības interešu
aizsardzību.
6. Visas uzskaitītās problēmas, īpaši terorisms, vienkārši nepieciešams šai elitei, lai verdziskā bara uzmanību novirzītu uz
to. Tagad padomājiet, kuram un priekš kam tas vajadzīgs? ES domāju jautājumu nav.
7. Žēl, ka iet bojā nevainīgi, nejauši cilvēki, bet tie, kuri spēlē šo izrādi, aizsargēti tā, ka nekāds terorists neaizsniegs. Katrā
gadījumā, viņi tā domā. Tā - "strausiska pozīcija".
8. Viņi nesaprot, ka paši šo "terorisma džinu" radīja, un viņi taču izlaida to no pudeles.
9. Kritiskais punkts pāriets, šo džina šausmu jau vairs neapturēt. Tas saucas "paspēlējās uz savas galvas".
10. Džina ārdīšanai un šausmām jau ir vienalga, kur un kad veikt sitienu. Jo vairāk upuru, jo labāk - sākas ķēdes reakcija.
11. Sākumā sitiens, kur vairāk cilvēku, pēc tam sitiens pa villām un privātmājām. To neapturēt. Nevienam to neapturēt un
nekad.
12. ES jau runāju: tikai ES varu visu. Tanī skaitā apturēt terorismu. Tikai ES varu samierināt visas Reliģijas, visus
baznīcniekus ES varu nosēdināt pie viena galda un apvienot visus zem Maniem Sākumiem.
13. ES šo procesu jau sāku, bet priekš aktīvu darbību starta nepieciešams 2-3 gadu sagatavošanas periods.
14. ES gatavoju Mani dzirdošos, ES viņiem nododu informāciju par Mani, par Manu varas Piramīdu, par Mūžīgām vērtībām
un Likumiem Maniem.
15. ES šādus cilvēkus izvēlējos ne no vadošās elites, bet no pūļa, kuri nav aptraipīti, kuri ne no varas un kuriem ir autoritāte,
kas ļauj ganāmpulku vest aiz sevis.
16. Šiem dzirdošiem ES gribu dot varu, lai viņi varētu izveidot sabiedrību līdzībā Manai Valstībai Mūžībā.
17. Pie kam, katram no viņiem ir savs konkrēts uzdevums un nav tiesību iziet aiz šī Uzdevuma rāmjiem, tas - viņu.
18. Tas ir Zināšanu un Uzdevumu mērs, kas Manis viņiem dots šodien un uz Rītu. Lapu pie lapas un salieciet pasjansu.
Pasjans cilvēku likteņiem un nākotne viņu. Viss no Manis, bet palīdzība vajadzīga Man.
19. ES palīdzībā saucu to palīgu Manu rindu lielo, kuri dzird čukstus Manus un paklausa Man. ES par viņiem , viņi - Mana
Cerība un nākotne jūsu. Viņi caur Mani izkliedēs problēmas visas, kas gadsimtos uzkrājušās. Viņi - priekšējās rindas,
avangards Mans cīņā par cilvēku glābšanu, kurš izskatās tagad kā ganāmpulks.
20. Un taisnība, bars bez idejām, kur alkatība rīko balli un nākotni šuj smagiem dūrieniem. Netikums tur arī valda un uz
bezdibeni ved. Skumja pamošanās būs, beigas jūsu redzu ES, tās nenovēršamas bez Manis. ES - Glābējs jūsu un Soģis.
Ko Man lemt, ja grēku nožēlas nav, ja no jums tās nav.
21. Ļaunais sola pārticību un ceļa atpakaļ nav. Matērija ved un alkatība pārticību svin. Visi tīklos telēna. Viņš mūziku sūta un
partitūra visa viņu. Jums dzirdēt zelta zvanus visa mīļākos uz Pasaules.
22. Un mērķis viens priekš jums - bagātību savairot. Lūk, laime Zemei un himna viņai tagad. Bagāts un laimīgs, vara un
saldums no viņas. Priekš kam man Likumi no Dieva?
23. Priekš kam man zināt, ko Banīcā dod? Es visu varu pirk un grēkus izpirkt. Viss nauda, robežu tur nav. Kā labdaris, tā
netikums - cena viņiem viena, tik vērtība ir cita.

27

24. Lūk, domas cilvēkiem, lūk, ceļa sadalīšana. Nebūs vairāk "Rītā". Jāmaina mums kārtība un ļaužu bara sadzīve. Tā
slima, letāls iznākums. Zāļu nav, tik Ārsta nazis - glābšana.

27. Diktāts 23.10.04.
1. ... Valdībā cienījamu cilvēku izvēle neliela. Nemākulīgi, muļķīgi cilvēki sēž valdībā, nesaprot, ka "cepure" ne viņu mēram!
2. Lūk, kādēļ viņi meklē izglītotus, gudrus cilvēkus darbam priekš sevis. Atkal vajadzīgi vergi, bet gudrāki par saimniekiem.
Tas jau nu vispār nekādos rāmjos neietilpinās!
3. Ja Mani dzirdošie nezin "Rītu" Manējo, tad ko lai saka par citiem?
4. Visas darbības Manas priekš viņiem - pilnīgā tumsā, viņi nevar prognozēt savas darbības.
5. Viņiem šķiet, ka viņi zina savu ceļu un sabiedrības ceļu. Ai, kā viņi alojas, kāds naivums!
6. Es jau runāju, ka laiks - tas ir tikai pie jums un plānojiet jūs viņu aplam, vienkārši tādēļ, ka plānot nav ko! Nevar plānot to
kā nav!
7. Viss mūžīgi, viss pastāvīgi. Priekš Manis jūsu auļošana un prognozes - tikai mirklis un ES tos neievēroju.
8. Lūk, ja nu jūs noticētu Man un noticētu Mūžībai, tad ES parādītu Mūžīgas kustības notikumu skalu un tad būtu saprotams,
kādā punktā atrodaties un ko esat sasnieguši.
9. Lūk, kad būtu saprotams, kur iet un kādēļ, un ko vēl priekš Harmonijas vajag.
10. Nevar plānot, atrodoties punktā. Kas viņā būs "Rīt"? Jūs visu laiku punktā un kustības nav. Ko plānot? Plāno, neplāno viss steiga!
11. Notikumiem vajag citu laika skalu, bet viņas jums nav, jūs taču uz šejieni atnācāt uz mirkli, bet ES vēl notikumus
regulēju.
12. Nav laika (nepietiek) personīgai attīstībai, iedziļināšanās personīgās Zināšanās un Manu iegūšanai, bet uz globāliem
notikumiem jau laika vispār nav!
13. Bet lepnības cilvēkiem, cik tik vajag, viss jūs ved uz globālo "pārkārtošanu" džungļiem un tērējiet jūs savu dārgo mirkli ne
priekš sevis, bet "pasaules problēmām" un bagātināšanos, aizmirstot, ka pie Manis atnāksiet bez ģērba!
14. Tik īsa dzīve! Izmantojiet izdevību sevis pilnveidošanai!
15. Jo, ja jūs nodarbosieties ar to, ticiet Man, jūs citādi izturēsieties pret tuvāko savu un Radītāju savu, pret Mani.
16. Kad jūs sapratīsiet, kas jūs un priekš kam šeit, jūs sapratīsiet jēgu dzīvei savai, tuvākiem saviem.
17. Tādēļ gribu vēlreiz paskaidrot Bausli Dēla Mana.
18. Viņš teica: "Mīli tuvāko savu, kā pašu sevi". Jūs jau, kā vienmēr, sapratāt visu burtiski!
19. Viņš teica: "Izzini sevi", bet izzinot sevi, tu sapratīsi savu Dievišķo ceļu, tu iegremdēsies Mīlestībā uz Darbiem Maniem,
uz Mani un tuvāko savu, tādēļ, ka viņi - Bērni Mani.
20. Tu iemīlēsi Manis Radītos, bērnus Manus, kā arī sevi, par cik, jūs visi Bērni Mani. Un tu sapratīsi, ka arī tu daļa Mana, kā
arī tuvākie tavi. Taču, ja ES augstu, tad viņi - blakus tev.
21.Un Laime un Mīlestība atnāks pie tevis no saprašanas, ka tuvākie tavi ir daļiņa Dieva līdzās tev.
22. Lūk, tad Svētlaime Dieva nolaidīsies pār tevi. Tu, neesi viens, tu ar Dievu, tu ar Bērniem Viņa šeit uz Zemes. Lūk, kur
Mīlestība lielā!
23. Lūk, tā veidojas Reliģija Mana: Ticība Manī, Mīlestība uz visu, kas saistīts ar Mani, Cerība, ka sasniegsi tu augstumus
Manus ar Manu Plīdzību un apveltīšu ES tevi ar Gudrību Manu!
24. Lūk, uz ko tiekties vajag, un ceļš, lūk, jūsu taisnais, tā arī iesim. Un nav ceļa gaišāka!
25. Mēs visas krāces pāriesim, attīrīsim ceļu. Tas ved mūs Paradīzē, par kuru sapņo tu! Ērkšķi Mūs nebaida, jā, arī telēns
rēgojas. Cenšas visu bagātību piedāvāt. Nevar būt ceļa gaišāka uz Paradīzi.
26. Taču tā - Tāle. Ko darīt uz Zemes? "Zināšanu Maizi" izdalīt, pūli prasmīgi vest, priekšgalā stāties. ES laiku dodu.
Pārliecinošs solis un, lūk, Mana roka, un nav šķēršļu baismīgu!
27. Tie šausmīgi priekš zvēra un lopi nevarēs nekad. Priekš jums ES izvēlējos ceļu citu, tur nav nogruvumu un caurumu,
Ceļš tur tīrs, uz tā tu kareivis! Tu - kareivis Mans, un bruņas tur Manas, nav bīstams ienaidnieks jelkāds.
28. Mūsu ceļš - uz Uzvaru, un Spēki ne vienlīdzīgi. Mēs - divi! Siprinies! Notikumi tuvojas, taču Mūs viļņi neaizskars. Tie
novāks vien valgus un krāmus mūsu. ES padzīšu nemākulību un netikumu, un alkatības nevajag, tās laiks beidzas.
29. Mums - tīrs ceļš, pinekļi mums nav vajadzīgi! Mums spēki celtniecībai vajadzīgi. ES tos pietiekami došu, un nav ceļa
atpakaļ!
30. Šaubas novākšu un ceļā sūtīšu, ko izvēlējos tev!
31. ES redzu kā tu ej, ES līdzās kā vienmēr. Tik nesteidzies, ES pabīdīšu, ja temps būs zaudēts. Mīlu mierīgumu un
skaidrību. Burzmu nevajag. Tā kaitīga un tukšumā spīd!
32. Daba saka: auglim laiku vajag, tad nobriedīs tas! Mūsu auglis - Krievija jauna un valsts veidojums jauns. Nedrīkst auglis
būt nenobriedis, viņā inde un bezizeja un ceļš atpakaļ, no kurienes nākam Mēs!
33. Mums progress, bet viņiem regress ož un liktens lejup ved, bēdīgs iznākums tas. Tas uz bezdibeni ved, glābiņa nav!.
Mēs augšup ejam, turp ceļš, bet lejup slīdēt mīļāk - problēmas neredzamas, ausīs svilpo un ceļš zeltā!
34. Bet ES apmaiņā dodu tik darbu smagu un biļeti caurspīdīgu, ko ES par Cerību saucu! Kas labāk: lejup slīdēt vai pa
akmeņiem līdz Paradīzei? Lūk, izvēle jūsu: ar Mani, turībā nopakaļ, vai sātība bez Manis!
35. Izlemt laiks: divas bultas, ceļš grūts uz Paradīzi, vai esamības saldme! Cits nav dots un izvēle grūta! Taču izvairīties
nevar, atbilde vajadzīga Man: ar Mani, vai bez Manis! Pēdējā izvēle jūsu šodien un uz visiem laikiem!
36. Jūsu solis skaidrs un ātrums Manis dots priekš darbiem Vareniem un vēlamiem! Nav apstāšanās rīcībā Manā! ES līdzās
jums un uz mūžiem. Savienība Mūsu mūžīga, pīšļi aizbēgs. Uzdevums gaišs un lēmums gaišs. Tas no Mūžības Manas,
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Karogs Mans izredzētiem un šaubu nav.
37. Mēs izkustināsim visu, šķēršļu nav nepārvaramu. Mūsos gadsimtu spēki, ķīla panākumam Manam. Notikumi tuvojas, ES
dzirdu cīņas troksni un ļaužu zaudējumu sāpes. ES redzu Zvaigznes oreolu, kas aust virs valsts. Tā gaiša, viņā vektors
Mans, viņa - mūsu kompass nākotnes pārrāvumā un priekšvēstnesis revolūcijai!
38. Vedu ES, spēkus savācot. Rītausma ceļas, ES jūtu ausmu!

28. Diktāts 25.10.04.
1. ... Pamats Reliģijai Manai jāzin kā "Mūsu Tēvs": Ticība Dievam, Mīlestība uz Viņu un Viņa darbībām, Cerība, ka tiks
sasniegta Personības pilnveidošana līdz pilnībai Manī, bet ES, atbildot, dodu Gudrību Savu uz mūžiem!
2. Lūk, skaidrojums īsā formā Reliģijas Manas galvenajiem postulātiem!
3. ES atkārtoju: Manu, neatkarīgi no dzimtas un neatkarīgi no konfesijas.
4. Šie vārdi - ES domāju četrus vārdus: Ticība, Mīlestība, Cerība, Gudrība - apvienos visus cilvēkus, neatkarīgi ne no kā.
5. Tas ir ļoti svarīgi pašreizējā cilvēces attīstības etapā, kad šķiet, cilvēki sagrupēti kā vēl nekad un šī sagrupētība īpaši
izjūtama uz progresa fona, jaunu tehnoloģiju attīstībā, kuras izmanto attīstītās valstīs un nabago valstis, ievelkot nožēlojamā
haosa stāvoklī un nabadzībā.
6. Paradoksāli, bet augstas tehnoloģijas atdzīvināja cilvēces problēmas, uzrādīja sabiedrības attīstības polāros punktus un
labumu sadalīšanas netaisnību starp viņiem.
7. Un tanī pat laikā, augstas tehnoloģijas - ES domāju informācijas tehnoloģijas - un, galvenais, "starptautiskais tīkls" vai
Internets, ļauj cilvēkus apvienot, vienlaicīgi visiem parādīt problēmas un ceļus to risināšanai.
8. "Tīkls" pirmo reizi rada iespējas vadīt cilvēku apziņu jebkurā Zemes lodes reģiona punktā un visur vienlaicīgi.
9. Nebijušas iespējas kā priekš biznesa tā arī priekš cilvēku vadīšanas. Tik viens trūkums Internetam - tīklā pārraidāmā
informācija prasa lasīšanu un kompjūtera pārzināšanu.
10. Zinu, ka šis trūkums drīz tiks izlabots un svarīgākais iedvesmošanas elements - skaņa - tiks iedarbināta.
11. Kad informācija Internetā tiks pārraidīta ar skaņu, "tīkls" būs visbargākais ierocis cilvēku apziņas ... (okolpačivaņija ?)
12. Lūk kad, kļūs iespējams pielietot jebkuras tehnoloģijas, atļaujošas padarīt cilvēkus par vergiem, zombējot viņu apziņu,
un gremdējot viņus līdz dzīvnieku-ganāmpulka līmenim. Bīstama perspektīva!
13. Vadošās klases rokās parādās pasaules līmeņa instruments un iespējas vadīt pasauli, valstis, dzimtas un konkrētas
personības.
14. Par nožēlošanu, progress jums vienmēr nesis sabrukšanu, karus un miljonus līķu. Progresa palielināšanās, tādā pašā
proporcijā palielina cilvēces postījumu pakāpi.
15. Attīstoties, cilvēce vielaikus rok sev kapu!
16. Jo augstāk progress, jo tuvāk cilvēces kollapse.
17. Taču priekš Manis paveras vēsturiska iespēja iejaukties un izveidot sabiedrību tādu, kādu ES gribu, pēc Manas shēmas,
pēc Manas līdzības!
18. Lūk, kad jūsu tehniskais progress pakalpos jūsu nākotnei un ļaus radīt jaunu sabiedrību, taisnu cilvēku, taisnīgu
sabiedrību bez kariem un bez problēmām.
19. ES radīšu sabiedrību vienas, Reliģijas Manas, domubiedru un radītāju sabiedrību. ES iešu uz visu, šī, Mana Lielā
Mērķa, labad un pretiniekus nesaudzēšu.
20. ES pieņēmu lēmumu, ES viņu pildīšu, gribat jūs vai ne, Es izdarīšu nodomāto, taču, ja ES sajutīšu ļaužu pretošanos
tam, ES atkārtošu savas darbības agrākās, jo dabas spēki visi - Mani Spēki - tiks novirzīti cilvēkiem pretim.
21. ES domāju, jums tas nav vajadzīgs, tādēļ, iesim kopā pa jūsu pasaules pārveidošanas ceļu līdz līdzībai Man un uz
visiem laikiem!
22. Mēs sekmīgi uz to ejam; starts jau dots, process sācies.
23. ES steidzos, ES izvēlos dzirdošos Mani, ES viņus gatavoju, dodu Sev 2-3 gadus viņu sagatavošanai un varas
nodošanai viņiem.
24. ES dodu informāciju un atklāju Plānus Manus un dodu lomu katram, no kuras atteikties nevar un nebūs nekādu
ambīciju. Liela Mērķa vardā, visas lomas labas.
25. Tādēļ, ja kādam liksies, ka sētnieka loma viņam un loma aizvainojoši maza, ES atbildēšu: tu nezini "Rītu" un nezini tu
lomas savas nozīmi!
26. ES visiem dodu lomas tās, kurām gatavi jūs un izdalu tās, kuras vajadzīgas Man pēc scenārija Mana.
27. ES atkārtoju, ka demagoģija un apspriešana - tās ķildas ir un lepnība, tātad, beigas tās. Nedrīkst pieļaut to!
28. ES zinu, kurš un uz ko spējīgs. ES zinu, ko Man vajag. ES zinu, kad un kuram iziet uz skatuves un ko teikt!
29. Viņi Man visi godājami un vajadzīgi; balvas došu visiem, neatkarīgi no lomas; izrāde taču kopīga, un priekš Manis viņa!
30. Viņa Mana personīga, bet ne jūsu - jūs tur tikai aktieri, katram sava loma, ES sadalu lomas - mācieties vārdus!
31. Kad vajadzēs, ES pasaukšu un atradīšu vietu!
32. ES - Darbadevējs un Pasaules Režisors, Man lemt, kurš un kad iziet uz skatuves!
33. Jau ļoti dārga var būt kļūdas cena, nedrīkst pieļaut to!
34. Kādēļ ES atvēlēju 2-3 gadus priekš sevis? Tik tādēļ, ka agrāk jūs gatavi nevarat būt, jūsu apziņas inercētības dēļ, jums
vajadzīgs adaptācijas laiks Manos apstākļos. Izgāzšanās nedrīkst būt!
35. Izrāde jau notiek, Mana stihija darbojas, pamudinot jūsu apziņu, rada apvienošanās apstākļus pirms cilvēces izzušanas
briesmām.
36. ES parādīju cilvēkiem savas iespējas caur dabas kataklizmām, un atkal viņi ticēt nespēj.
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37. Tad spiedienu ES pastiprināšu, ES saformēšu baiļu jūtas, ES parādīšu problēmas risinājuma ceļu cilvēku apziņā.
38. ES parādīšu progresa ceļu pēc Mana Scenārija, ES vedīšu visus Manā teātrī, pastāstīšu un došu lomas. Lūk, tikai
skatītāju nav, visi - personas darbojošās un izpildītāji!
39. Jūsu iziešana, Cilvēkkungs, lūdzu, Jūs uz skatuves! ...
40. Priekškars pacelts, izrāde sākas! ...

29. Diktāts 27.10.04.
1. ... Pamats Reliģijai Manai - četri atslēgas vārdi, Reliģijas pamatpostulātu noteicoši:
2. Ticība Man, darbiem Maniem, Mīlestība uz Mani, Manām darbībām, tas ir, visam, kas Mani aptver,
3. Mīlestība uz Bērniem Maniem virs Zemes, Mīlestība uz tuvākiem saviem, jo viņi - Bērni Mani, Mīlestība arī uz sevi, kā arī
Dēlu Dievišķo,
4. Cerība, ka izejot apmācību, tu (Cilvēk) sasniegsi augstumus Manus, kļūsi Man līdzīgs.
5. Gudrība, ko ES tev došu, ļaus pārvaldīt šeit uz Zemes visu, un ļaus tev radīt valsti, šeit uz Zemes, līdzību Manai Valstībai
Mūžībā, Pamatā viņai izmantojot, varas Piramīdu.
6. Lūk - Pamats Reliģijai.
7. Mēs nedaudz sarežģijām formulējumu, par cik agrāk jau daudzus Reliģijas stāvokļus izskatījām un savienojot visu kopā,
izkārtojām visu maksimāli skaidri un saprotami.
8. Mēs vēl noslīpēsim Reliģijas Manas formulējumu līdz līdzībai "Mūsu Tēvs" un būs tad tā galvenā Lūgšana, būs tā
noformulēta paradigma sabiedrības attīstībai un cilvēka darbību plāns uz Zemes, savas uzturēšanās īsajam laikam.
9. Jādod Cilvēkam, neatkarīgi no nacionalitātes vai ticības virziena Pamatus Reliģijai Manai, jāizvirza viņa par Karogu,
lūgšanu, zvērestu un, pats galvenais, vienkāršu Manu prasību, cilvēkam, kas viņam šeit jāizpilda vienmēr.
10. Bet izpildot Manu prasību, viņš izdarīs to, kas ierakstīts viņa misijā.
11. Un atklāsies liktenis viņa un saprotams kļūs, kas viņš un priekš kā viņš šeit. Un saņems viņš Svētību Manu priekš
darbiem uz Zemes. Un laimīgs viņš būs un sevi sapratīs, un būs viņš Cilvēks - Dievs.
12. Lūk, ko gribu saņemt ES no jums - un saņemšu.
13. Lūk, ko gribu uzcelt ES šeit - jaunu valstību, kur izveidošu apstākļus taisnu cilvēku eksistēšanai, lai attīstoties, neizjustu
viņi pazemojumu no savas kopības struktūras, bet saņemtu no viņas apstākļus, kas nodrošina daudzpusību un savas
Personības pilnveidošanās pilnību līdzībā Man.
14. Valsts ir sabiedrisko attiecību veidojums, kas nodrošina Cilvēka Personības pilnveidošanu līdz augstumiem līdzībā
Dievam uz Zemes.
15. Lūk valstisku attiecību formulējums, lūk, formulējums sabiedriskās vadības esamības struktūrai cilvēku kopdzīvošanai
vienotā Telpā - tiesību laukā.
16. Valsts mērķis - radīt apstākļus personības pilnveidošanai, tas ir, valsti priekš personības, bet ne pretēji.
17. Ja tā nav, ja šie noteikumi netiek izpildīti, tad valstiskā mašīna, valstiskā uzbūve no palīga, nodrošinoša apstākļus
personības pilnveidošanai, pārvēršas par mehānismu personības apspiešanai.
18. Apspiežot personību, valsts sāk veidot cilvēkus - vergus, nodrošinot viņu eksistēšanu, parazitējot uz cilvēka. Valsts
kropļo cilvēku, zombējot viņu un īstenībā rada vergu armiju priekš savas eksistēšanas.
19. Tādai valstij personības nav vajadzīgas, pat kaitīgas un bīstamas. Viņas nes revolucionārus sākumus un sagrāves
briesmas, ka tāda valsts ne tikai nenodrošina personības attīstību, bet pat pretdarbojas tam.
20. Paskatoties cilvēces attīstības vēsturi, sāc saprast, ka visas revolūcijas, bet ne evolūcijas, bija saistītas ar personībām,
kuras centās pārveidot valsts struktūru, sapņojot radīt apstākļus personības attīstībai.
21. Taču katru reizi šīs idejas bruka un atsitās pret savstarpējo attiecību mehānismu, eksistējošu cilvēku attiecībās šeit uz
Zemes.
22. Valstisko attiecību eksistējošā sistēma, tās izkārtojums, valsts locekļu tiesiskās attiecības pēc visām revolūcijām
plaisāja; taču nemainīgi, zem jebkura kāpura (ļičina ?), zem jebkura "isma" sistēmas, personības valstiskā apspiešana
atjaunojās un galu galā viss virzījās un virzās uz vadīšanas noteikumiem Nelabā uzstādītiem, balstītiem uz Zelta teļa.
23. Tā vietā, lai radītu apstākļus personības attīstībai, eksistējošā valstisko attiecību sistēma, tās locekļus grūž uz
bagātības, varas nodrošināšanu par jebkuru cenu - cenu alkatības, lepnības, netaisnības attīstībai.
24. Te redzams, ka infekcijas perēklis, cilvēkus veidojošs par lopiem, mantraušiem par katru cenu sasniedzot bagātību un
varu, pārkāpjot visus morāles principus, parādās valsts, kuras juridiskās un tiesību attiecības balstās uz Pirmdzimto grēku.
25. Valstiskās attiecības, kā arī viņas netransformētos gadsimtos, ir Pirmdzimtais grēks, cilvēces netikums.
26. Neizlabot cilvēkam šo grēku bez Manas Palīdzības.
27. Cilvēki cenšas pa savam piegriezt, pēc sava prāta, radīt katrreiz, kā šķiet, jaunu savstarpējo attiecību sistēmu starp
sabiedrības locekļiem, taču pamats no Pirmdzimtā grēka neļauj radīt apstākļus vienlīdzībai, apstākļus personības attīstībai
un viņas pilnveidošanai līdz līdzībai Man.
28. Starp cilvēkiem ir talanti, ģēniji un vispār gudri attīstīti cilvēki; taču ne reizi jūs neradījāt līdzību ar Mani un nevarat, tādēļ,
ka jūsu iekārtas pamatā - grēks, alkatība, bagātība un vara.
29. Neradīsiet bez Manis jūs apstākļus personības attīstībai līdzībā Man, jūs nevarat radīt apstākļus tam, nevarat radīt
tiesisku lauku personības pilnveidošanas nodrošināšanai.
30. Tādēļ vienmēr neapmierinatība, vienmēr uztraukums, vienmēr revolūcijas lokālas vai pasaulīgas.
31. Mēģinājumi nomainīt kārtību, tas ir, savstarpējās attiecības starp valsti un personību, bija, taču beigas bija vienas un tās
pašas, par cik nevar mainīt valsts pārvaldīšanas apstākļus, nemainot valstiskās Piramīdas pamatu.
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32. Mēs jau zinām, kas veido varas Piramīdas pamatu: tie - Mūsu atslēgas vārdi, bez viņiem visi cilvēku centieni veltīgi, viss
rit pa bezgalīgu apli.
33. Nav cerību uz taisnīgu Pasaultelpu, taisnīgām attiecībām starp valsti un tās sabiedrības locekļiem, par cik nav taisnīgu
attiecību starp pašiem šīs sabiedrības locekļiem.
34. Grēkā laime un taisnīgums nekad nesanāk.
35. Priekš taisnīgas sabiedrības izveidošanas vajadzīgs Manu Zināšanu Mūžīgais Pamats un to izpildīšana cilvēkiem.
36. Tad parādās Cerība un ķīla taisnīgas sabiedrības izveidošanai priekš cilvēkiem. Lūk, tad izpildās noteikumi: valsts priekš
cilvēkiem, bet ne cilvēki priekš valsts.
37. Tādi noteikumi var tikt radīti uz Manu Likumu pamata, tādēļ uz Zemes vajag un tiks veidotas valstiskas attiecības pēc
līdzības Valstībai Manai, nodrošinot apstākļus personības pilnveidošanai priekš jebkura sabiedrības locekļa, priekš jebkura
cilvēka uz Zemes ...

30. Diktāts 28.10.04.
1. ... ES teicu, ka Atklāsmes Manas interesantas cilvēkiem, kuri vēlas izprast savas uzturēšanās mērķi šeit, uz Zemes.
2. Cilvēkam, kurš iepazinies ar Atklāsmēm, ne tikai jāsaprot, bet jāpieņem Domas Manas, kas izskaidrotas Atklāsmēs un
jāatceras uz visu dzīvi izceltie/izdalītie teksti - apzaci, kā lūgšanas savas.
3. Mēs taču runājam par cilvēka misiju, par dzīves jēgu un mērķi viņa atnākšanai šeit uz Zemes kā par nepieciešamību
cilvēka personības pilnveidošanai līdz līdzībai Man.
4. Lūk, no šejienes arī jēga Atklāsmēm, ko saņemat no Manis.
5. Ne tikai tas, lai sagatavotu cilvēku Maniem Lielajiem uzdevumiem, bet arī, lai viņš apgūtu pamatprasmes noformulēt
kopējos principus personības pilnveidošanai uz Manu Zināšanu bāzes.
6. Būtu pārāk izšķērdīgi tērēt tik daudz laika un dot tik daudz materiāla, dot dziļu jēgu Reliģijai Manai, tikai priekš Cilvēka
viena.
7. ES gribu sniegtās Zināšanas izmantot priekš cilvēkiem visiem.
8. Galvenais Mans Uzdevums ir, bija un būs - noformulēt cilvēku pasaulskatījumu par Radītāju, iedibināt Zināšanas Manas
Mūžīgās un dot Manu Zināšanu Gaismu katram pietiekami, atkarībā no viņa sagatavotības.
9. Taču vidējai izglītībai jābūt katram.
10. Tas nepieciešams cilvēka pilnveidošanai, priekš viņa pietiekamas "izglītības" līmeņa veidošanas un viņa sagatavošanas
ne priekš nākamo notikumu vērošanas, bet priekš aktīvas dalības viņos.
11. Un, lai ko arī ES darītu, kā arī izmainītu jūsu sabiedrību, jādzīvo viņā jums un jāzina minimums Zināšanu Manu priekš
dzīves jaunos apstākļos Manos.
12. ES un Mani palīgi, rūpējamies par "Mācīblīdzekļa" Sākumu un vidējo Zināšanu, Reliģijai Manai, izveidošanu, vienlaicīgi
un paralēli mainām jūsu sabiedrības pasaulkārtību un radām to pēc līdzības Manai Valstībai.
13. Lūk, Mūsu Uzdevumi, lūk, Mūsu Mērķis un, lūk, Mūsu ceļš, taisns un augšupejošs.
14. Un balva šim darbīgajam ceļam, ne tikai Mana Svētība un Žēlastība Mana, bet arī jauna cilvēku būtība, ieinteresētu un
tiecošos uz savas personības pilnveidošanos Labumā Manā un Pasaulkārtībā Manā.
15. Cilvēku ieinteresētība, viņu taisna uzvedība ir galvenā balva par darbu Manam Godam un apmierinājums no tā un laime
no savas īpašās un Svētās misijas.
16. Jo, dzirdošo Mani, ir maz, bet aktīvi strādājošo ar Mani ir vēl mazāk. ES ņemu savus palīgus un uzticu viņiem Darbus
Manus, Lielos, grūtos, bet cienījamos:
17. Neatteikties no viņiem, jo jauki viņi un godājami priekš cilvēka, palīga Dievam - tā laime, tā izvēle Mana starp cilvēkiem.
18. ES izvēlos un gatavoju tādus cilvēkus ilgi pirms tam kā viņi sāk strādāt, novedu viņus līdz iespējai tādai.
19. ES zināju un zinu, kurš Man vajadzīgs un kurš Mans palīgs, kādā lietā.
20. ES apveltu viņus spējām un talantiem, ne viņu Labumam, bet Manu Lielo Mērķu Labumam, jo tikai talantīgi un
apdāvināti cilvēki var būt līdzās Man.
21. Tie patiešām ir cilvēki, Manām Zināšanām apdāvināti, tas ir, šī Dāvana viņiem Mana par uzticību, neatlaidību un Ticību
Man tagad un iepriekšējās dzīvēs.
22. Lūk, kad pareizi saka, "cilvēkam Dieva Dāvana", tas pamanāms. Tādēļ, ka izceļu bērnus Savus un sūtu viņus darbā
taisnā Manam Godam un Reliģijai Manai un Zināšanām Manām Mūžīgām.
23. Lūk, viņu misija un Uzdevums viņiem Mans - atstrādāt Dāvanu Manu apmēros pilnos.
24. Dāvanu dodu, bet prasu arī, kā rīkojas ar to, tādēļ, ka Dāvana Mana, cilvēkam šim, jānodod tālāk cilvēkiem citiem un, jo
vairāk cilvēkiem deva, jo vairāk saņems Dāvanu no Manis.
25. "Zināšanu dienišķo Maizi" no Manis nevar glabāt priekš sevis, lai cik arī apdāvināts cilvēks būtu; jāizdala tā cilvēkiem
citiem, jāmāca viņus, jāizskaidro viņiem, bet ES noteikti piepildīšu Zināšanu Trauku palīgiem Maniem.
26. "Zināšanu Maizes Manas Mūžīgās" devēja roka taču nepanīks!
27. Lūk, vēl viena atslēga izpratnei: Zināšanas Manas aug, kad viņas atdod cilvēkiem citiem atklāti/patiesi un piesātina viņus
ar "Dienišķo Maizi" šo, bet viņas saņēmējs aug un pārveidojas no paklausīgo bara, par Cilvēku - darbarūķi, Cilvēku - radītāju
un aug viņš un pārveidojas līdz līdzībai Man.
28. Roka, Manas Zināšanas dodoša, nepanīks nekad un piepildīs viņa cilvēkus uz Zemes ar Saprātu Manu un izveidos
apstākļus personības attīstībai un radīs apstākļus taisnīgas sabiedrības izveidošanai līdzībā Debesu Valstībai Manai uz
Zemes, priekš visiem pagaidām nesasniedzamu.
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29. Un piepildīsies Plāns Mans un palīgi izdalīs Manu Zināšanu dienišķo Maizi un nepanīks viņu roka, un Zināšanu Trauku
viņiem palielinu pastāvīgi: jo vairāk dosi, jo vairāk saņemsi ...

31. Diktāts 29.10.04.
1. ... Vajag pievērst cilvēku uzmanību Atklāsmēm Manām, kā postulātiem Reliģijai Manai Mūžīgai, taču jāpasniedz ne
klasiskā baznīcas izklāstā, bet cilvēka, no pūļa, mūsdienīgā valodā!
2. Informācija cilvēkiem, saņemama no viņu pūļa, tas ir, iekšējā, saprotama viņiem, ir piemērs personības pašpilnveidošanai
sava Dieva Labā, Debesu Tēva, cilvēku Labā un pašas personības Labā!
3. Rūpes par cilvēkiem, atbildība par viņiem iet no Manis, Debesu Tēva, caur palīgiem Maniem.
4. Cilvēkiem svarīgi, ka dzīvošanas vide, informatīvā vide nemainās, bet palīdz viņiem adaptēties nepierastos apstākļos.
5. Sabiedrisko attiecību attīstība parasti prasīja no cilvēkiem baznīcas tradīciju, rituālu ievērošanu, kas no vienas puses
apbūra, no otras, biedēja un lika griezties pie Baznīcas tikai no gadījuma uz gadījumu un kā ārkārtējā nepieciešamībā.
6. Lūk, kādēļ skaidrojums Reliģijai Manai, klasiskā baznīcas veidā, netika pieņemts plašām cilvēku masām un nevarēja viņi
izpildīt To, par cik, nezināja Pamatus Reliģijas Manas.
7. Un nevarēja zināt, jo informācijas pasniegšanas forma bija un ir neadaptēta mūsdienīgos apstākļos un tādēļ arī uztvērās
Reliģija Mana kā kaut kas pārdabīgs, ko izpildīt pastāvīgi, ikdienišķi nevar, bet ...(posemu ?) uzturēja tikai svētkos vai īpašās
dienās.
8. Lūk, kādēļ Reliģija, viņas galvenie postulāti bija un ir pieejami tikai atsevišķām personām, profesionāliem kalpotājiem
Baznīcā jebkurā konfesijā.
9. Un sanāca, ka zināšanas ir, bet priekš šaura cilvēku loka. Ir arī Dievišķas grāmatas par Reliģiju Manu, bet visiem
dievlūdzējiem lasāmas nav, jo izprotamas tik baznīcniekiem.
10. "Neizsīks roka devēja" šīs Domas funkcijas Baznīca sen jau neizpilda un, piesaistot sev cilvēkus, nesniedz viņu
Dvēselām Zināšanas Manas.
11. Namā Manā ļaudis saņem atpūtu Dvēselei savai, taču Zināšanu Gaisma neizplūst no sienām Viņas un iziet cilvēks bez
Manu Zināšanu Gaismas. Nams Mans, šī brīža veidā, ir slimnīca cilvēku Dvēselēm, taču nekļuva Viņa par skolu, kas
cietējiem "Zināšanu dienišķo Maizi" Manu Mūžīgo dod.
12. Un traucas cilvēku Dvēseles meklēt mierinājumu un sastop viņas dažāda veida sektas, reliģiska tecējuma, kur cilvēki,
īpaši cietēji un viņu Dvēseles atrod, liekas vien, mieru, bet beidzas viss ar Dvēseles bojā eju, sakropļotu materiālo ķermeni
un nāvi!
13. Vajag sniegt cilvēkiem "Zināšanu dienišķo Maizi" viņiem saprotamā veidā un saprotamā valodā.
14. ES runāju: visiem jāiziet caur palīgiem Maniem "iesākuma" kurss Zināšanām Manām Mūžīgām!
15. Pienācis laiks gatavoties Zināšanu dalīšanai caur masu informācijas līdzekļiem, caur tiešu kontaktu Cilvēks - Dievs, taču
pirmajā etapā caur Mani dzirdošiem "starpniekiem" no parastas, cilvēciskās vides.
16. Lūk, tad šī informācija, par Iespējām Manām, par stūrakmeņiem Reliģijai Manai, būs saprotama un pieņemama
cilvēkiem līdz dziļumiem Dvēselē savā.
17. Panākums Mans tieši saistīts būs un jau ir, ar tiešu uzrunu cilvēka Dvēselei, meklējošai mieru un atpūtu.
18. Cilvēku Dvēseles šodien panikā, nav uz Zemes mierinājuma un Mīlestības, bet ir šeit netikumu plosīšanās, ļaunums un
vardarbība.
19. Nezin cilvēku Dvēseles ceļu uz Gaismu Manu, mums priekšā stāv atvieglot ciešanas viņu, vajag vest viņus uz Gaismu
Manu un parādīt ceļu taisnu un vienīgo.
20. Bet ... (posemu ?) "Zināšanu dienišķo Maizi" ne tik daudz cilvēkam vajag, cik Dvēselei viņa.
21. Ja Dvēsele nemierīga, neatrada atbildi, ko darīt viņai, cilvēka materiālā būtne arī metas grēkos un netikumos, pasliktinot
Dvēseles stāvokli, sāpinot Viņu.
22. Cilvēciskai Dvēselei Zināšanas Manas vajadzīgas īpaši, Viņai palīdzība vajadzīga un ceļš uz Gaismu Manu. Viņa
nobriestot un Zināšanas saņemot, vedīs ķermeni savu uz dzīvi taisnu un morāles principu ievērošanu uz Zemes, un
apstāsies kari, vardarbība un tad Miers uz Zemes būs.
23. Kad cilvēka Dvēsele mierā, tad zin viņš vietu savu Piramīdā Manā un lomu savu Manā Pasaultelpas izmainīšanas
procesā uz Zemes.
24. Mēs nekad nerunājām par cilvēka Dvēseli uz Zemes un neizskaidrojām cilvēka Baušļus uz Zemes un Pamatu Reliģijai
Manai priekš Viņas. Mēs runājām par cilvēku dimensijā vienā - materiālās pasaules dimensijā!
25. Lūk, tagad sāksim Garīgās Pasaules analīzi. Viņa vada cilvēku apziņu. Zināšanas Manas atklāj jēgu cilvēka Dvēseles
sagatavošanai Augstumiem Maniem, kur nav materiālo apvalku.
26. Baznīca, Nams Mans - cilvēku Dvēseļu patvērums, kur viņi saņem atpūtu tikai tad, kad materiālais cilvēks pārkāpj
Dievnama slieksni.
27. Mums par Dvēseli jāsaka: visi Viņas nodomi skaidri, Un materiālos valgus Viņa nes no tālienes. Viņai sāpe saprotama ir
briesmīga, netikumi Dvēseli nomāc, Telēna nodomi krūtīs dauzās, Cerību Gaismu aizsedz.
28. Viņa klauvējas Namā, ko par Baznīcu sauc. Še Viņai pajumte, mierinājums un Ticības Vārdā atrast palīdzēšu risinājumu
problēmām pasaulīgām.
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32. Diktāts 31.10.04.
1. ... Liktens cilvēkam vienmēr dod iespēju pašpilnveidoties, pie kam, cilvēkam pašam jāmaina situācija, vai arī ES mainu to.
2. Tikai vētrains notikumu tecējums, kad steiga ir un jāpieņem lēmumi atbildīgi, tad formējas un pārbaudās cilvēks!
3. Mani dzirdošam jāzin, ka visas steigas/trauksmes un dzīves pagriezinus jebkurā līmenī (mērogā) izkārtoju ES ; lai ievestu
cilvēku vai viņa dzimtu tanī notikumu gultnē, kurus izveidoju ES!
4. Viss notiek pēc Mana Plāna, Mums jāiet augšup, bet ne jāsēž "purvā"! Izveidojas situācija, kurai jāatrisinās lēcienā uz
pakāpienu augšup.
5. ES vadu situāciju, ES risinu visu uz Zemes, nevar būt liktenīgu lēmumu bez Manis!
6. Vienkārši jātic Plānam Manam, pagaidām cilvēkiem nesaprotamam, taču maksimāli skaidram Man.
7. Bet tagad nonācām pie galvenā, jāpaskaidro priekš kam tas viss cilvekam materiālam!
8. Mēs runājām par augsto, par Reliģiju. Taču, vai tā svarīgumu saprot cilvēka materiālā čaula? Priekš kam viņam "augstās
matērijas"?
9. Jūsu čaula ir pagaidu ietērps: viņa mainās, viņa nonāk nederīgumā. Vai tiešām tik daudz laika, tūkstošgades iztērētas
"pagaidu ietērpam"?!
10. Nepareizi un muļķīgi: tērēt mūžības laiku tam, ko nomainīt var un vajag, pie kam, nomainīt var vienstundīgi!
11. Nē, tas vienkārši muļķīgi!
12. Tādēļ ES tagad runāju par Reliģiju Manu, Manām Zināšanām Mūžīgām materiālajam cilvēkam, bet domāju par viņa
mūžīgo Dvēseli, viņa vada cilvēku vienmēr un ja jau audzināt, ārstēt, mainīt cilvēku, viņa būtību, tad jāārstē, jāmaina viņa
Dvēsele, viņa dzinējs.
13. Lūk, tas Mums arī jādara un jārunā ne ar cilvēka "ietērpu", bet ar to, kas zem tā, ar Dvēseli viņa, jo viņa nosaka cilvēka
uzvedību, viņa viņu vada un, ja nepareizi vai netaisni rīkojas cilvēks, tad vainīga pie tā, viņa slimā Dvēsele!
14.Lūk, kādēļ Mēs pārejam pie cita līmeņa analīzes cilvēka uzvedībai - Mēs ieskatīsimies Garīgajā Pasaulē.
15. No turienes būs skaidri redzama cilvēka uzvedība, viņa materiālā būtība, šķietami neprognozējama.
16. Mums jānonāk pie tā, kā vadīt Dvēseles rīcību, kā piespiest strādāt Materiālajā Pasaulē un kā radīt apstākļus "Garīgai
Pasaulei Materiālajā Pasaulē".
17. Kad ES runāju "izveidot taisnīgu sabiedrību uz Zemes līdzībā Valstībai Manai", tad ES ar to saprotu izveidot apstākļus
savstarpējām attiecībām Materiālajā Pasaulē līdzībā Manai Garīgajā Pasaulē.
18. Nosaucu Valstība Mana, lai jums nejauktu, bet saprotu to ar Manu Garīgo Pasauli.
19. Tādēļ, ka bez Garīgās Pasaules, bez Dvēseles nesanāk materiālā cilvēka Labsirdība, visu tāds cilvēks cenšas izdarīt
netaisni, pēc "ietērpa" norādēm.
20. Lūk, īstena muļķība, kad cilvēku vada viņa "ietērps"!
21. Cilvēks mocās un, tanī vietā,lai veidotu apstākļus savas Dvēseles pilnveidošanai, šajā likteņa pagriezienā, viņš spodrina
"ietērpu" un nēsājas ar viņu un dzīvo pēc viņa noteikumiem.
22. Bet zināms taču, ka "ne pajūgs zirgu vada"!
23. Lūk, kādēļ šobrīd ES iejaucos: Man vajag, lai jūsu mirkļi būtu tērēti jūsu Dvēseles pilnveidošanai, bet ne jūsu pagaidu
"ietērpam".
24. Dvēsele mūžīga, bet viņa jāpilnveido.
25. Zeme,viņas apstākļi ir likteņa pavērsieni cilvēciskai Dvēselei.
26. ES mācu, ES pārbaudu viņas šeit, uz Zemes, atrautībā no Manas Garīgās Pasaules, tālākam viņu darbam, citos
apstākļos.
27. Jūsu Dvēseles kā "kosmonauti" , atrautas no Pasaules Manas un atrodas apstākļos, kad kuģim-Zemei ir ierobežoti
izmēri.
28. Ne visi "kosmonauti" var adaptēties tādos Esības apstākļos, ne visi iztur pārbaudījumus, daudzi, par nožēlošanu, sāk
noņemties ar "skafandru", tā vietā, lai vadītu "kuģi".
29. Tagad, ES domāju, kļūst skaidrs, ka tad, kad ES runāju par cilvēka pilnveidošanu, viņa būtību, viņa uzvedību - tā ir
operatoru funkciju izpildīšana kuģa vadīšanai, tas ir, vadīt, pārvaldīt Zemes-kuģi kosmisko pēc Manas līdzības.
30. Dvēseles, nokļuvušas neparastos apstākļos, krīt panikā, pamet vadību, aizmirst, kādēļ, ko darīt uz Zemes-kuģa. Lūk, tad
arī nākas dot Dvēselēm brāzienu, mācīt viņas, pieņemt jebkuru situāciju adekvāti un reaģēt adekvāti.
31. Lūk, Manas problēmas, lūk, kādēļ caur palīgiem raustu cilvēkus, lieku viņiem pieņemt pareizus lēmumus, lai viņu
Dvēseles grieztu uz Patiesības Ceļa, lai viņi vadītu ķermeņus savus.
32. ES sāku nākošo, daudz augstāku etapu Cilvēka pilnveidošanās sagatavošanai un Zināšanu sagatavošanu jauna līmeņa
cilvēkiem ...

33. Diktāts 01.11.04.
1. Mēs nonācām pie atbildīgām Zināšanām, kuras nosaka cilvēka iekšējo būtību un viņa uzvedību Garīgajā Pasaulē,
Mūžīgajā Pasaulē, kuras Likumi tiek Manis noteikti un kontrolēti.
2. Mēs jau izrunājām, ka iepriekšējā, Reliģijas Manas, izzināšana ir priekšpostenis cilvēka Dvēseles uzvedības
izskaidrošanai, kas nosaka cilvēka būtības uzvedību, viņa iekšējo stāvokli.
3. Visos gadījumos, kad mēs runājam par to, ka cilvēkam jāpilnveidojas līdz līmenim līdzībā Man, rodas jautājums: bet kā
noteikt šo līdzību, kad viņa kļūst realitāte un, kas tad tā ir līdzība Dievam uz Zemes?
4. Bez šaubām, ka Materiālajā Pasaulē, izlasot visas grāmatas, izstudējot visas Reliģijas un to pamatus, pat uzģērbjot togu,
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par Dievu, vai līdzību Viņam, nekļūsi nekad.
5. Tad, kas tas ir, līdzība Dievam uz Zemes?
6. Vispirms, kad ES runāju par līdzību Dievam, tad jārunā par telpu, kurā atrodas Dievs un jālūko salīdzināt cilvēku ar Mani
šajos apstākļos.
7. Šajā gadījumā, ES runāju par Garīgo, bet ne Materiālo Pasauli. Kā var salīdzināt nesalīdzināmas lietas: Materiālā
Pasaule un Garīgā Pasaule?
8. Salīdzināt nevar un pretnostatīt arī ne.
9. Kas no cilvēka atrodas Garīgajā Pasaulē? Saprotams, ka Dvēsele. Kad mēs sakām "līdzībā Dievam uz Zemes" nevar
atkal primitīvi un viennozīmīgi salīdzināt sevi, atrodošos Materiālajā Pasaulē, ar Dievu, atrodošos Garīgajā Pasaulē.
10. Salīdzināšana var notikt tikai Garīgā līmenī, kad Cilvēka Dvēsele pēc pilnveidošanās līmeņa, pēc Garīgās Pasaules
iespējām, kļūst salīdzināma, kaut vai daļēji, ar Dieva uzvedību šajos apstākļos.
11. Šeit arī redzams, ka pilnveidot līdzībā Dievam vajag Dvēseles savas uz cilvēka pilnveidošanās rēķina, viņa būtības un
viņa spējām Materiālajā Pasaulē.
12. Cilvēka eksistēšanai Materiālajā Pasaulē, īpašas pilnveidošanas nevajag, jo eksistēšanas process uz Zemes vienkāršs:
"Augļojaties, vairojaties!"
13. Lūk, šo ārējo izpausmi līdzībā jāpiepilda ar iekšējo saturu.
14. Piepildīšana ar iekšējo saturu ir cilvēka Dvēseles pilnveidošana, esošam citā Pasaulē - Garīgajā Pasaulē.
15. Bet, lūk, Dvēseles uzdevums ir cilvēka uzvedības vadīšana Materiālajā Pasaulē, tas ir, Materiālās Pasaules vadīšana no
Garīgās Pasaules.
16. Mēs runājam par nepieciešamību cilvēka būtības pilnveidošanu un pieņemšanu viņam pamatus Reliģijas Manas.
17. Viss tas notiek Materiālajā Pasaulē, bet šo Zināšanu rezultāts vērtējas Garīgajā Pasaulē, pēc Dvēseles attīstības
līmeņa.
18. Dvēseles attīstības līmeņa izpausme ir cilvēka taisna uzvedība materiālajā Pasaulē.
19. Viņa uzvedība, viņa sociālā izturēšanās, kā viņš ievēro Likumus Manus Mūžīgos, ir rezultāts cilvēka Dvēseles
pilnveidošanai Garīgajā Pasaulē.
20. Var teikt vēl vairāk: ne tikai viņa uzvedība, kā sociuma, bet arī viņa veselība un viņa ilggadība - viss atspoguļojas viņa
Dvēseles pilnveidošanās līmenī.
21. Un no Dvēseles pilnveidošanās līmeņa iziet arī Dievišķā Svētlaime, kā balva par taisnu un pareizu cilvēka uzvedību.
Tikai caur Dvēseli savu Cilvēks saņem materiālo labumu un turību.
22. Alkatība un netikums cilvēkā izpaužas tad, kad viņa uzvedību vada materialā būtība, kuras kritērijs ir grēks, netikums un
vara pār sev līdzīgām būtnēm.
23. Materiālajā Pasaulē bez Garīgās Sākotnes, uzvedības kritērijs ir Zelta telēns - atslēga pārticībai, varai un lepnībai. Šajā
gadījumā nav Dvēseles pilnveidošanās - visa enerģija iet pa primitīvu scenāriju netikumos un grēkos.
24. Ja ieslēdzas cilvēka Dvēsele, pilnveidošanās attīstības mehānisms, tad strikti mainās viņa uzvedība Materiālajā
Pasaulē, mainās viņa pamatuzskatu kritēriji viņa uzvedībai.
25. Cilvēks sāk saprast, ka materiālās vērtības ir iznīcība, kā iznīcība ir arī viņa čaula, bet, lūk, Garīgās Pasaules Zināšanas
Mūžīgas, kā Mūžīga viņa Garīgā būtība, tādēļ, ka mūžīga ir Garīgā Pasaule un Kungs Dievs.
26. Lūk, kas tas ir, kad jūs sakāt "nekas nav mūžīgs zem Mēness"? Tas ir, nekas nav mūžīgs Materiālajā Pasaulē.
27. Viss mūžīgs un arī jūs mūžīgi - tikai Garīgajā Pasaulē.
28. Lūk, tagad mēs nonācām pie analīzes kāpēc jūs šeit un kāds mērķis jums šei uz Zemes un, ko jums šeit vajag.
29. Mēs runājām, ka Zeme - tas ir poligons cilvēka attīstībai. Bet pēc būtības - tas ir Poligons Cilvēka Dvēseles attīstībai un
pilnveidošanai. Jo Dvēsele nosaka cilvēka uzvedību.
30. Ja ES runāju, ka Zeme - tas poligons cilvēka attīstībai, ja gribat, viņa sociāli atbildīgai uzvedībai, vai taisnai uzvedībai,
ES atgādinu, ka jāgriežas pie viņa Dvēseles.
31. Jo tikai Dvēseles augsta līmeņa pilnības izpausme ir taisna cilvēka uzvedība Materiālajā Pasaulē.
32. Atkārtoju: cilvēka sociālā uzvedība ir Dvēseles attīstības līmeņa izpausme Garīgajā Pasaulē.
33. Lūk, galvenais, lūk, kritērijs visam!
34. Cilvēka uzvedība ir spogulis viņa Dvēseles attīstības līmenim.
35. Gribat jūs vai negribat, taču cilvēku vada Dvēsele.
36. Un, ja vesela Viņa, attīstīta Viņa, pilnīga Viņa, cilvēka uzvedība cienīga Materiālajā Pasaulē.
37. Ja Dvēsele uz zema attīstības līmeņa, rezultāts - cilvēks-kustonis, cilvēks-dzīvnieks.
38. Dvēsele attīstās, Dvēsele pilnveidojas - rezultātā cilvēks - līdzība Dievam ne tikai ārējā veidolā, bet arī pēc uzvedības un
pēc uzdevumiem, kurus viņš izvirza sev.
39. Lūk, kur kustoņa atšķirība no Cilvēka.
40. Lūk, kādēļ Mēs runājam par nepieciešamību pilnveidot Dvēseli, kā mehānismu cilvēka uzvedības vadībai.
41. Kāda Dvēsele, tāds arī Cilvēks!
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II daļa

1.Diktāts 02.11.04.
1. ... Cilvēka personības pilnveidošana Materiālajā Pasaulē ir viņa Dvēseles pilnveidošana Garīgajā Pasaulē!
2. Lūk, Mana tēze cilvēkam uz mūžu!
3. Pastāv saistība starp Pasaulēm (Materiālo un Garīgo) caur cilvēka personības pilnveidošanu Dievišķā izpratnē, tas ir,
Reliģijas izzināšana, viņas atzīšana.
4. Taču var teikt arī citādi (kā ES teicu jau agrāk): cilvēka Dvēseles pilnveidošana notiek tad, kad viņš Materiālajā Pasaulē
Tic Dievam, Tic Viņa Darbiem, Tic Viņa Likumiem Mūžīgiem, Mīl Viņu, Mīl bērnus Viņa, Mīl arī sevi, kā Viņa roku darbu, cer
uz Viņa Zināšanu izpratni un savas personības pilnveidošanu līdz līdzībai Dievā, bet Dievs par šiem darbiem pielīdzinās
Savu Gudrību viņam.
5. Lūk, tad divas Pasaules savienosies vienā cilvēkā, lūk, tad cilvēka personība Materiālajā Pasaulē sasniegs līdzību
Dievam Garīgajā Pasaulē!
6. Lūk, patiesa laime, lūk, kad būs Dievišķā Svētlaime, lūk, kad būs Mana Svētība mūžīgai dzīvei pēc Maniem Likumiem lūk, kad izveidosies cilvēka valdīšana uz Zemes.
7. Lūk, pakāpieni cilvēka attīstībai un attīstības horizonts un uzdevumi darbam ar sevi Materiālajā Pasaulē.
8. Ceļš ērkšķains sarežģīts, kas bieži prasa pašuzupurēšanos, taču ceļš gaišs, taisns un vienīgais: citu nevajag un nevar
būt.
9. Lūk, kur ved Reliģija Mana, lūk, ko viņa apsola, kad runā par gaišu nākotni cilvēkam, viņa dzimtai uz Zemes.
10. Sasniegt tādu pilnveidošanas līmeni, nodrošinošu Mūžīgu dzīvi, vienas īsas uzturēšanās laikā uz Zemes, nav
iespējams.
11. Taču maksimāli izmantot doto iespēju īslaicīgai pabūšanai uz Zemes, var un vajag!
12. Nevar pieļaut, ka dārgais laiks bezvērtīgi pazūd, meklējot svētlaimi savam ķermenim, savam "ietērpam".
13. Tāds nepieļaujams greznums - tērēt dārgo laiku veltīgi un noņemties ar izdabāšanu savam ķermenim, tā vietā, lai lietotu
Manu Mūžīgo "Zināšanu dienišķo Maizi".
14. Ne visi spēj efektīvi izmantot Manis atvēlēto laiku, daudziem tas neizdodas pa šo vienu (kārtējo) uzturēšanās laiku uz
Zemes.
15. Ja vien cilvēks pusi laika tērētu "Zināšanu dienišķās Maizes" izzināšanai, tad tas jau būtu labi un cienījami.
16. Taču tūkstošgadu vēsture runā par to, ka efektivitātes procents, Manis atvēlētā laika izmantošanai, zems, bet bieži
līdzinās nullei.
17. Lūk, arī izrādās, ka, cilvēka vietā, cēlas personības vietā, sanāk primitīvs radījums: cilvēki-zvēri, vai cilvēki-kustoņi, taču
tiecošies uz varu, lai nodrošinātu labumus savam pagaidu ķermenim.
18. Patiešām, cilvēks nezina, ko dara!
19. Var viņam piedot, bet ļoti mazs procents ir cilvēku, kuri strādā ar sevi.
20. Un šī problēma nebeidzas, pat padziļinās: negrib liela daļa cilvēku strādāt ar sevi, visi aizņemti ar ķermeni savu,
pilnveidošana virzas uz komfortablu apstākļu veidošanu ķermenim savam, šeit uz Zemes.
21. Tērējas milzīgi cilvēku resursi, Materiālās Pasaules finansu līdzekļi, cilvēku pašu iznīcinošu ieroču izstrādei, uz
materiālās dzīves labumu iegūšanu.
22. Lūk, visīstākā "greizo spoguļu karaļvalsts"!
23. Tam nav nekāda izskaidrojuma un nav tam piedošanas. Nosodu ES jūs, uz ceļu patiesu ES virzu jūs, sagraujot pilsētas
un valstis dabas izpausmēs, parādot, ka viss ir niecību niecība.
24. Taču, nē, nesaprot cilvēki Manas Laikmeta Zīmes un, kā par spīti, cenšas pretsparā Man, nostiprināt mājas savas un
izveidot komforta apstākļus ķermenim savam pret Gribu Manu un Spēkiem Maniem.
25. Lūk, īsti ziloniska spītība sēž cilvēkā!
26. Cik neatlaidīgi cilvēks tērē savu dārgo laiku komforta nodrošināšanai "čauliņai" savai, gadsimtiem attīsta zinātni, tehniku,
tehnoloģijas tikai savam komfortam.
27. Un tā izsmalcinās, ka pārspēj pats sevi tieksmē radīt nebijušus apstākļus eksistēšanai savai, līdz izdabāšanai sev tādā
pakāpē, ka ķermenis viņa nepūlas, bet saņem visu, ko vēlas savai labsajūtai un komfortam.
28. Viss uz to virzīts, bet kritērijs sava ķermeņa iespējām ir Zelta telēns: jo viņa vairāk, jo labumu vairāk priekš ķermeņa
sava Materiālajā Pasaulē.
29. Pat uzskaitīt negribas to, ko izdomāja cilvēks priekš komforta ķermenim savam! Cilvēka fantāzija robežas nezin, visas
cilvēka iespējas, talanti virzīti uz superkonfortablu apstākļu radīšanu ķermenim savam.
30. Un Pirmdzimtais grēks, sava brāļa slepkavībā, tieši iet no vēlmes nodrošināt ķermenim savam brīvību lielāku, vairāk
komforta un vairāk iespēju.
31. Nav cilvēkam robežu savas zinātnes un tehnoloģiju attīstībai priekš komforta nodrošināšanas, uzturoties viņam šajā
dzīvē.
32. Visi Mani argumenti, visi Mani mēģinājumi caur Dēliem Maniem, caur Mūžīgām Zināšanām vest pie prāta, vērst viņu
uzmanību uz Manas Garīgās Pasaules Mūžīgumu, bieži atduras uz agresīvu Manis atstumšanu.
33. Dzīvnieciskā tieksme krāt, alkatība un netikums sava komforta nodrošināšanas vārdā, nezin ne malu ne robežu.
34. Cilvēks apstulbis no vēlēšanās nodrošināt komfortu savai pabūšanai Materiālajā Pasaulē, aizmirstot uz visiem laikiem
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par savu iekšējo saturu, par Dvēseli savu.
35. Nav piedošanas tādam atkritējam. ES tiesāju, sodu un saucu uz saprātīgumu, taču cilvēki negrib domāt par Dvēseli
savu, par Viņas attīstību līdz līmenim līdzībā Dievam.
36. Pārsteidzoši, ka cīņā par savu komfortu, Cilvēks būvē Baznīcas, Namus Manus, vada reliģiozas paražas, taču dara to,
atpērkoties par mūžīgo Patiesību pārkāpumiem, par ko lūdz savainotā Dvēsele viņu.
37. Satraukums Dvēselē, jautājumi, taču atceras viņš par Viņu, tikai uz nāves gultas. Mūžīgais ceļotājs, cilvēks -kustonis ...

2. Diktāts 03.11.04.
1. ... Mēs izskatām ļoti svarīgus jautājumus Reliģijā Manā: attiecības starp Pasaulēm, Materiālo un Garīgo.
2. Šie jautajumi ir ne tikai svarīgi, bet arī principiāli, uz kuriem nepareizas atbildes dod visi Baznīcu kanoni, formulējot
cilvēkiem nepatiesu uzskatu par Reliģiju.
3. Cilvēku vienmēr nodarbinājis jautājums: kas tur, "aiz horizonta", vai mūžīga dzīve ir, vai vispār ir mūžīga dzīve pēc
nāves?
4. Jo Materiālā Pasaule beidzas un tā ir ierāmēta noteiktā laikā. Šeit kā kritērijs "būt vai nebūt" izvirzās laiks, šeit nav
Mūžības, šeit tieši viss izbeidzas un laiks nosaka cilvēka dzīvi, pabūšanai Matriālajā Pasaulē, viņa atnākšanu un aiziešanu
no Materiālās Pasaules.
5. Materiālās, mānīgās Pasaules paradoksi slēpjas tur, ka laiks - ātri ritošais process - taču cilvēks viņu pavada bezgalības
ilūzijā.
6. Laiks, viņam atvēlētais, mazs, bet dzīvo viņš šajā īsajā laika sprīdī tā, it kā mūžīgs būtu, visu atstājot uz rītu.
7. Nepaspēj kaut ko nebūt izdarīt nopietnu, nevar sakoncentrēties uz savu personību, pavisam nav laika, "sadzīve dzen",
pūlās cilvēks, rokas nenolaižot, ķermeņa sava labā.
8. Un viss, viņam liekas, ka laika vēl daudz un visu vēl paspēs.
9. Taču nepaspēj un pusceļā zvana beigu zvans "komandējumam" un cilvēks aiztraucas tālēs zilajās.
10. Un jautājums, uz kura atbildes nav - "Bet kas tur?" Un tikai uz nāves gultas cilvēks attopas, ka ir Dievs, Dievs - Tēvs,
Dievs - Aizstāvis, un lūdz cilvēks piedošanu par savu dzīvi palaidnīgo un apsola cieši, ka nākošreiz izpildīs visu un būs
klausīgs, reliģiozs, taisns.
11. Bet tagad, lūk, nepaspēja. Piedod, Dievs! Ņem mani pie sevis! Kur "pie sevis"?
12. Uz kurieni jāpaņem Kungam Dievam cilvēks? Uz Garīgo Pasauli?
13. Lūk, tikai tagad cilvēks spiests brīvprātīgi atzīt Garīgās Pasaules eksistēšanu, Dvēseles savas, Dieva un Viņa Valstības
eksistēšanu.
14. Lūk, ja cilvēks par to būtu zinājis agrāk, lūk, ja nu vēl būtu laika rezerve viņam savas personības pilnveidošanai uz
Zemes, tad būtu laiks arī viņa Dvēseles attīstībai, Garīgajā Pasaulē.
15. Tur, aiz "spoguļa" ir Garīgās Pasaules reālā dzīve
16. Un, ja Dievs visu vada, tad Materiālā dzīve ir Mūžības mirkļa uzņēmums, redzams "spogulī", kā gabaliņš mūžīgās
dzīves, kā Garīgās Pasaules spoguļattēls Materiālajā Pasaulē.
17. Ja cilvēks saprastu un pieņemtu Garīgās Pasaules mūžīgo esamību, no kurienes cilvēks atnāk un aiziet, Debesu Tēva
un Viņa Valstības esamību "Tur", tad cilvēka uzvedība "šeit", uz Zemes, būtu apzināta un atbildīga, par cik īslaicīga ir viņa
uzturēšanās Materiālajā Pasaulē.
18. Nav un nebūs cilvēkam mūžīgas uzturēšanās Materiālajā Pasaulē, lūk, tad vajag arī būt racionālam saimniekam, tāda
dārga un īslaicīga priekšmeta izmantošanā, kā Laiks!
19. Laika svaru kauss - visdārgākais Materiālajā Pasaulē, jo šī taču ir Pasaule ar beigām.
20. Šeit cilvēks no mūžības ieskatās uz sekundi, priekš tā, lai izmēģinātu sevi "lietā/darbā".
21. Gribas, lai cilvēki saprastu, ka pabūšana šeit - tikai sekunde. Laika tik maz, kaut paspētu "Zināšanu dienišķo Maizi"
iemantot, bet par "ietērpu" savu jau vispār runāt dumji, nav uz to laika.
22. Šajā īsajā pieturā atcerēties vajag Vārdus Dēla Mana: "Ne no maizes vien cilvēks dzīvo". Bet dzīvs viņš no "Zināšanu
dienišķās Maizes"!
23. Lūk, kādēļ cilvēks šeit - papildināt un paplašināt Zināšanas savas. Tas viņa dzīves mērķis - lūk, kas cilvēkam jāsaprot.
24. Laika atvēlēts tik maz, paspēt tik Zināšanas papildināt. Materiālām vērtībām, vai Materiālās Pasaules vērtībām, laika
pavisam nav.
25. Jums visiem jāzin, jāatceras par Garīgo Pasauli un jārīkojas Materiālajā Pasaulē uz Zemes, pēc Garīgajiem Likumiem,
jo mūžīgi viņi, kā mūžīga Garīgā Pasaule.
26. Tas jāpaskaidro cilvēkiem un jārunā, ne par Reliģiju, ne par Baznīcas atribūtiem, bet par Garīgo Pasauli, kur ES Saimnieks un Valdnieks. Tur viss Mans un Manis vadīts.
27. Nevarat jūs uz Zemes patstāvīgi uzbūvēt dzīvi līdzībā Garīgai Pasaulei, kur eksistē varas Piramīda, kuras vadībā stāvu
ES.
28. Caur Reliģiju gribu ES atgādināt, bērniem saviem, par to, ka Materiālajā Pasaulē, kurp atlaidu jūs, viss atspoguļots no
Pasaules Manas un nevajag izdomāt neko, bet vajag dzīvot viņā pēc Likumiem Maniem Garīgajā pasaulē.
29. Izpildot Garīgās Pasaules Baušļus Materiālajā Pasaulē, cilvēks sasniegs to, ka viņa dzīve būs taisna un satiksies viņš ar
Debesu Tēvu un saņems no Viņa Mīlestību Žēlastībā Viņa un Dieva Svētību darbiem taisniem.
30. Jāsaprot jums, ka īso materiālo mirkli vadu ES no Garīgās Pasaules - var teikt, ka Materiālo Pasauli vada Garīgā
Pasaule.
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31. Lūk, kad cilvēks to sapratīs, viņš savu dzīvi izpildīs pēc Garīgās Pasaules Likumiem, pēc Debesu Tēva Likumiem.
32. No šejienes arī Ticība mūžīgā, parādīsies Mīlestība uz Radītāju un Cerība, ka atgriezīsies Garīgajā Pasaulē un Gudrība
būs Dieva dāvāta par taisnu uzvedību Materiālajā Pasaulē, īsā kā mirklis ...

3. Diktāts 04.11.04.
1. ... Mēs izskatām pamatjautājumus cilvēka: "Kāpēc es šeit, kas es, ko es, kas man jāizdara?"
2. Visus šos jautājumus cilvēks vienmēr uzdevis sev.
3. Īpaši dzīves beigās, vai jau uz nāves gultas guļot, kad cilvēks saprot, ka iet uz tikšanos ar Dievu un priekšā stāv sniegt
atbildi par dzīvi savu - kā likums, bezjēdzīgu un netikumīgu.
4. Protams, ES piedodu savam neprātīgajam bērnam, žēl viņa, taču ies viņš pa jaunu pārmiesošanās apli uz Zemes un jau
kuro reizi aizmirsīs iepriekšējās dzīves mācības, atkal sāks apjūsmot materiālo ķermeni savu. Žēl!
5. Nepaspēj cilvēks saprast, kāpēc viņš šeit, neviens viņam nepaskaidro, kur slēpjas viņa misija nācienā uz Zemi.
6. Un viņa Dvēsele mocās, prasot viņa morāles izaugsmi, Zināšanu Manu Mūžīgo paaugstināšanu sevī, klīst bezmērķīgi
cilvēks pa dzīvi, metoties galējībās.
7. Mūžīgs šis aplis netikumīgais, nolaižas cilvēks līdz kustoņa līmenim, metas trauksmēs un uztraukumos veltīgos un
nesaprotamos viņam.
8. Baznīca, kur cilvēks griežas, kurp viņš bēg, atbildi nesniedz viņa jautājumam, kādēļ viņš šeit un sūta viņu pie Mūžīgiem
Rakstiem, nesaprotamiem viņam.
9. Bet uz Zemes Nelabais sola viņam Zelta telēna kalnus, nodrošinošus visas pasaules labumus un cilvēka ķermenim
mierinājumu un, jo vairāk ņemsi Zelta telēnu, jo vairāk labumu pirksi un gūsi.
10. Viss priekš cilvēka vienkārši, virzi savu talantu, spējas uz Zemes zināšanām, mācies biznesa noteikumus, sasniegsi
panākumus, dzīvosi labi, saņemsi visu, ko gribēsi. Ko vēl cilvēkam vajag?
11. Lūk, kritērijs, kas valda Materiālajā Pasaulē: visu pirksi, visu dabūsi, ja tev Zelta telēns pārpilnībā būs.
12. Mūsdienīgos, jauno tehnoloģiju ātrajos apstākļos, cilvēks nokļūst zem paātrinājuma preses, kad panākums atnāk pie
izveicīgiem cilvēkiem, bet viņu materiālās iespējas jauc prātus parastu cilvēku apziņa, skubinot, liekot virzīt savus centienus
izzināt apmāna tehnoloģijas mūsdienīgā pasaulē.
13. Mūsdienu bizness, viņa jaunākās tehnoloģijas vērstas uz cilvēka apmāna ceļu pilnīgošanu Materiālās pasaules labumu
dēļ.
14. Tēze "Valdi pasauli, materiālo pasauli" balstīta uz Nelabā tēzi "Visu var pirkt, visu var pārdot - runa ir tik par cenu".
15. Lūk, arī sanāk, viss šajā pasaulē pērkams un pārdodams - jautājums cenā - kritērijs dzīvei uz Zemes.
16. Par attīstību savu, par Dvēseli savu, par dzīves mērķi uz Zemes, par pabarotu vēderu, cilvēks kaut kā neaizdomājas, jā,
un priekš kam?
17. Liekas, ja jau reiz dots laiks pabūšanai uz Zemes, tad jāizmanto tas "pēc pilnas programmas" - baudi par spīti visam,
izdabā sev par katru cenu, visas metodes taču pieejamas un attaisnojamas.
18. Lūk, grumbuļots ceļš mūsdienīgā biznesā, visas viņu vadošās tehnoloģijas ved uz vienu - materiālu pārticību par katru
cenu. Par jebkādu cenu, bet par kādu?
19. Cena, par nožēlošanu, pārāk augsta: veltīgi zaudēts laiks padzīvošanā uz Zemes!
20. Taču, saprotiet pareizi, ES taču nerunāju par to, ka visu vajag pamest un iet mūkos.
21. Nepavisam nav vienkārši, ievērojot sadzīves apstākļus Materiālajā Pasaulē, spēkus virzīt uz savas būtības attīstību
dzīvei nākotnē un mūžīgai Manā Valstībā - Garīgajā Pasaulē.
22. Jāizvēlas zelta vidusceļš starp prasībām Materiālajā un Garīgajā Pasaulē.
23. Pareiza izvēle - taisna cilvēka lēmumu pieņemšanas daļa.
24. Uz Zināšanu Gaismu, "Zināšanu dienišķo Maizi" - tas ir pie Manis, bet ceļš "uz dienišķo maizi" - tas pie Nelabā.
Pamanījāt atšķirību? Gan tur, gan tur, vārdi liekas it kā vienādi "dienišķā maize".
25. Taču Manā variantā - "Zināšanu dienišķā Maize" Manu Mūžīgo, bet Nelabā - "dienišķā maize" priekš pabūšanas uz
Zemes, tiešā šo vārdu nozīmē, vai sava ķermeņa izpatikšanai ar pasaulīgiem labumiem.
26. Ceļš ar Mani - ceļš ērkšķains un saistīts ar sevis ierobežošanas nepieciešamību, tas - ceļš Augšup, ceļš ar Nelabo - tas
ceļš Lejup, pasaulīgo labumu ceļš par katru cenu.
27. Ceļš ar Mani - Garīgās Pasaules labumi rīt; ceļš ar Nelabo - Materiālās Pasaules labumi šodien.
28. Cilvēks vājš, pēdējais patīkamāks un saprotamāks, lūk, arī tērē visas savas spējas uz Matriālās Pasaules tehnoloģiju
sasniegumu attīstīšanu par katru cenu.
29. Maz, ļoti maz cilvēku, kuri saprot, ka cilvēka bojā eja tā, ka viņš strādā un attīstās tikai savu materiālo labumu vārdā, jā,
un kā tad saprast, kad visa apmācības mašīna norīkota uz šo labumu iegūšanu un izmantošanu.
30. Viss dēļ tā, kritērijus taču neviens nenomainīja: "Valdi pār Materiālo Pasauli! Ņem no dzīves (īsās) visu ko vari!"
31. Šī bezjēdzīgā dzīšanās ierauj ne tikai cilvēku, ne tikai Dzimtu viņa, bet arī veselas valstis. Kritērijs tas pats - "pasauli
pārvalda tas vai tie, kuri bagāti".
32. Cilvēki visi apmēram vienādi, tādēļ izdomā jaunas tehnoloģijas, kas ļauj sagūstīt līderpozīciju par jebkuru cenu, kritērijs
atkal tas pats - materiālie labumi.
33. Pat radoši cilvēki, kuri rada mūžīgas vērtības, beigās pat kulta kalpotāji - visi saņem materiālos labumus, visiem ir sava
darba vērtība, pat darbam radošam.
34. Viss šeit pārdodas un pērkas, tirgotājs galvenais - Nelabais.

37

35. Ko tik cilvēks nedara, priekš šiem zemes labumiem.
36. Un visbriesmīgākais, ka dzīves beigās cilvēks cenšas, prasot Man piedošanu par savu maldīšanos un netikumiem,
atpirkties no Manis ar tām pašām mantām - Zelta telēnu, nevajadzīgu Man.
37. Un ceļ cilvēks dēļ tā, līdzībā Namiem Maniem, lai atpirktos no Manis, izpirktu grēkus savus. Kritērijs viņam viens: "Viss
pārdodams, viss pērkams"
38. Nav taisnība tādam cilvēkam, tas, lūk, - nav Mans! Nevar viņš atpirkties un bargs būs Mans sods priekš tā cilvēka. Un, jo
lielāku cenu viņš piedāvā par savas Dvēseles glābšanu, jo smagāks sods priekš viņa.
39. Nedrīkst aizmirst: jo lielāks grēks, jo smagāks sods par to.
40. Bet, kad jau Mani cenšas pirkt, robežu Manām dusmām nav. Tādam cilvēkam viens ceļš - uz elli. Tiesa Mana barga, ļoti
barga, taču taisnīga.
41. Un, ja ES redzu kaut maziņu mēģinājumu saprast Mani, mēģinājumu saprast Reliģiju Manu, Likumus Manus Mūžīgos,
ES palīdzēšu šim cilvēkam visā, ko uzskatu par vajadzīgu.
42. Un tādam cilvēkam ir iespēja un cerība uz savas Dvēseles glābšanu. Kaut tikai par glābšanu viņa, ES jau vairs nerunāju
par viņa attīstību priekš dzīves Garīgajā Pasaulē.
43. Tas jau, diemžēl, retu cilvēku uzdevums, biežāk dzirdošu Mani. Tādēļ ES augstu vērtēju viņus un atbalstu viņus un
aicinu viņus palīdzēt Man Rliģijas Manas Pamatu, Likumu Manu Mūžīgo, pavirzīšanu pūlī.

4. Diktāts 05.11.04.
1. ... Pie cilvēka personības veidošanas, Reliģijas Manas, Likumu Manu pieņemšanā, svarīgi priekš viņa, lai cilvēks
apzinātos, ka to visu viņš dara savas Dvēseles labā mūžīgai dzīvei Garīgajā Pasaulē.
2. Divas Pasaules tā savijušās, ka darbības vienā no viņām, atspoguļojas otrā un atvīt viņas nav iespējams.
3. Tā ES izdomāju, ka ''praktiskie uzdevumi" tiek doti Materiālajā Pasaulē, kur cilvēka būtība materializējas uz īsu brīdi, viņa
Dvēselei, priekš viņas spēju pārbaudes materiālajā stāvoklī, valdīt uz Zemes līdzībā savam Debesu Tēvam Tur, Garīgajā
Pasaulē.
4. Nesašķelt šo laiku saikni: laiku ar beigām Materiālajā Pasaulē un Mūžību Garīgajā Pasaulē.
5. Tas jāsaprot, jāapzinās un tad viss, kas notiek Materiālajā Pasaulē būs saprotams un cilvēkam viegli pieņemams.
6. Tad cilvēks pārstās mētāties, mocīties Dvēseliski par bezvērtīgi nodzīvoto dzīvi uz Zemes, kad pie atgriezšanās Garīgajā
Pasaulē noskaidrojas, ka viņa Saprāta Trauks nav papildinājies no darbībām Materiālajā Pasaulē.
7. ES saprotu, ka tas ar grūtībām pieņemams lielākai daļai cilvēku uz Zemes. Tūkstoš gadu laikā, ES sagatavoju Mūžīgos
Rakstus, kuri palīdz ielūkoties Garīgajā Pasaulē un saprast cilvēka darbības "Tur" un darbības "Šeit", saprotamas viņam kā
priekšteces viņa eksistēšanai citā (Garīgajā) Pasaulē.
8. Savu darbību salīdzināšana īsā pabūšanā uz Zemes ar Mūžību, ļauj cilvēkam izdarīt pareizu izvēli un atrast atbildi uz
mūžīgo jautājumu - "kādēļ esmu šeit?"
9. Mēs jau runājām, atbilde vienkārša: pārbaude cilvēka iespējamai eksistēšanai apstākļos atšķirīgos no apstākļiem
Garīgajā Pasaulē, kad cilvēkam dotas tiesības papildināt Saprāta Trauku un mēģināt valdīt pār visiem un visu uz Zemes un
izveidot šeit apstākļus savai un savu ciltsļaužu eksistēšanai līdzībā Manas varas Piramīdai Garīgajā Pasaulē.
10. Viss tas jāizpilda, tādēļ, ka pirms pāriešanas Materiālajā Pasaulē cilvēkam tiek dots norīkojumms (uzdevums) uz šo īso
brīdi, kuru jūs saucat par dzīvi.
11. Cilvēkam jātiek skaidrībā par šo uzdevumu, jāatrod sava vieta uz Zemes un, izpildot noteikumus, Likumus Manus
Mūžīgos, Likumus Garīgās Pasaules, sasniegt savas personības pilnveidošanu - Dvēseles savas līdzībā Manai "Tur",
Garīgajā Pasaulē.
12. Jo nav kritēriju līdzībai Man Materiālajā Pasaulē, ES atrodos Garīgajā Pasaulē, kurā nevar ieskatīties no Materiālās
Pasaules un kaut ko pārprasīt.
13. ES, un kurš kopā ar Mani, varam ieskatīties Materiālajā Pasaulē, ja ES jūtu, ka vajag palīdzēt, jo caurskatāms viņš Man
un visas darbības caurspīdīgas un programmējamas priekš Manis un Manas apkārtnes.
14. Saprotams, ka cilvēka katra kustība, viņa grēks un klejojumi redzami un prognozējami.
15. ES redzu reālu perspektīvu, kas būs ar cilvēku, kur viņa gals un vai papildinās viņa Zināšanu bagāža, Gudrības līmenis
ar kuru viņš atgriežas Mūžībā.
16. Man kļūst skaidrs, ko cilvēks varētu izdarīt šeit uz Zemes, kāds potenciāls viņam bija un kā izmantoja to, un ar ko viņš
atgriežas pie Manis.
17. Biežāk redzams, ka rezultāta nekāda, vai vēl ļaunāk, negatīvs - pārbaudi neizturējušam, priekš eksistēšanas uz Zemes.
18. Tas šausmīgi - tukša dzīve, darbības bez kaut kāda labuma cilvēka Dvēselei.
19. Tur, citā dimensijā, neko sev līdzi nepaņemsi atbildes kvalitātei par sastrādāto.
20. Tā samudžinājis cilvēkiem smadzenes Nelabais, parādot viņiem zem Moiseja kalna Zelta telēnu. Un cilvēki uz Zemes,
pieņemot šo Nelabā doktrīnu, kā jau ES teicu, pūlas, rokas nenolaižot, savas dzīves labumiem šet uz Zemes.
21. Par mūžīgās dzīves labumiem cilvēks aizmirst, uzskatot, ka galvenais - tā ir padzīvošana šeit; taču tik dziļa maldīšanās,
tā pārvērš apziņu cilvēkiem, ka visus spēkus savus, zināšanas, sava saprāta robežas pamet komforta saņemšanai
Materiālajā Pasaulē.
22. Dzīves Gudrība dod tiesības piepildīt sava Saprāta Trauku nākamai dzīvei - tie Mani Noteikumi.
23. Cilvēkam dota patstāvība lēmumu pieņemšanā Materiālās Pasaules apstākļos un, atrodoties "Šeit", cilvēks, tā vietā, lai
ar savām gudrām darbībām papildinātu Saprāta Trauku, izmanto Saprāta Trauku priekš savas eksistēšanas apstākļu
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nodrošināšanas "Šeit" uz Zemes.
24. Tādu darbību rezultāts var būt visbēdīgākais, Saprāta Trauks ne tikai nepapildinās, bet samazinās uz cilvēka rosīšanās
rēķina Materiālajā Pasaulē.
25. Uzpildās Saprāta Trauks tikai uz Cilvēka apdomātu darbību rēķina šeit uz Zemes, kad viņa pieredze kalpo viņa Dvēseles
pilnveidošanai jaunos apstākļos.
26. Pareiza lēmuma pieņemšana "Šeit" uz Zemes, atrautībā no Manis, ir galvenais Mans uzdevums Cilvēkam.
27. ES gribu paskatīties kā uzvedas cilvēks patstāvības apstākļos Materiālajā Pasaulē.
28. Taisna dzīve uz Zemes - tā atbilde Manam uzdevumam, bet uzkrātas gudrības līmenis tiek Manis pārbaudīts uz nāves
gultas.
29. šajos apstākļos ES lieku galīgo vērtējumu, apkopoju rezultātus cilvēka pabūšanai (šajos Matriālās Pasaules apstākļos)
pie viņa pāriešanas Garīgajā Pasaulē, kad viņš jau vairs neko nevar labot.
30. Godīgi sakot, kad ES redzu, ka cilvēks neizpildīja sīkumus, ES viņu atgriežu uz īsu brīdi pabeigt savas lietas Materiālajā
Pasaulē.
31. Ja viņa darbības palīdzēs paaugstināt gudrību pie pabūšanas Materiālajā Pasaulē, ES viņu atgriežu visnegaidītākajā
veidā ...

5. Diktāts 06.11.04.
1. ...Pasauļu mijiedarbība (Materiālā un Garīgā) nosaka cilvēka uzdevumus un iespējas pāriešanai no Pasaules Pasaulē.
2. Cilvēks, kurš atrodas Materiālajā Pasaulē nevar un nedrīkst aizmirst par ierobežojumiem pagaidu uzturēšanās laikā uz
Zemes un par uzdevumu kārtējam "komandējumam".
3. Visa viņa īsās vizītes uz Zemes jēga ir: iespēju pārbaude patstāvīgu lēmumu pieņemšanā apstākļos atšķirīgos no Garīgās
Pasaules apstākļiem.
4. Mēs jau runājām, ka savas personības pilnveidošana Materiālajā Pasaulē, ir cilvēka Dvēseles pilnveidošana Garīgajā
Pasaulē
5. Tādēļ, jo vairāk cilvēks uzmanību velta personības attīstībai uz Zemes, jo pilnīgāks viņa Dvēseles Saprāta Trauks "Tur"
Garīgajā Pasaulē Manā.
6. Noteikums vienkāršs - "jo vairāk dosi, jo vairāk saņemsi - pievilcīgi ne tikai "Zināšanu dienišķai Maizei", bet arī attiecībām
starp Pasaulēm!
7. Šeit viss vienkārši: gribi piepildīt Saprāta Trauku "Tur" - Izpildi Manus Novēlējumus, izpildi Manus Likumus Mūžīgos
"Šeit"!
8. Cilvēka dzīves īsums uzturoties uz Zemes liek pieņemt atbildīgus uzdevumus limitēta laika apstākļos: vai nu pilnveidot
savu personību caur Dievišķo Sākotni, Reliģiju Manu - vai pāriet uz dzīvnieka līmeni un noņemties ar personīgās dzīves
labiekārtošanu uz Zemes.
9. ES jau runāju, šeit izvēlas cilvēks: vai nu augšup, vai lejup - ar Nelabo.
10. Nesaprot cilvēki, ka šī izvēle jāizdara viņiem pašiem, ka viņiem ir izvēles tiesības, ir cerības cilvēka personības
pilnveidošanai, taču turpina eksistēt kā puscilvēks - kustonis!
11. Negrib cilvēki domāt par citu, mūžīgo dzīvi, par nepieciešamību sagatvoties viņai šeit uz Zemes, viņiem tā vienkāršāk
norobežoties no reālijām, atrunājoties, ka dzīve viena un jāpagūst ņemt no tās visu, ko spēj!
12. Lūk, cilvēki arī liek "uz visu banku" dzenoties pēc dzīves labumiem ķermeņa komfortam, nezina savu galu un negrib par
to aizdomāties.
13. Visas pūles veltītas, lai sasniegtu maksimālu komfortu ķermeņa eksistencei Materiālajā Pasaulē.
14. Viss priekš ķermeņa, komfortablus apstākļus viņam.
15. Ko gaidīt no tādas sabiedrības un cilvēka, kurš nolaidies līdz dzīvnieciskām interesēm? Neko labu!
16. Cilvēks liek lietā visu māku un vienmēr atrod paskaidrojumus savai rīcībai - visa literatūra, visi radošie spēki mesti
attaisnot tēzi "šodien, tūlīt un pēc iespējas vairāk"! Jāpaspēj par katru cenu!
17. Visas biznesa teorijas un vadības virzītas uz to, lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu laiku, maksimāliem ienākumiem,
lielāka komforta nodroināšanai apstākļiem pabūšanai uz Zemes.
18. Visa zinātne un tehnoloģijas, visi radošie spēki - viss priekš labākiem apstākļiem dzīvošanai Materiālajā Pasaulē, tādēļ,
ka balva par darbu - sociālais līmenis savai dzīvei.
19 Viss priekš īsā svētlaimes mirkļa.
20. Tas nav cilvēka dzīves mērķis, cilvēkam nav jādzīvo tikai priekš ķermeņa svētlaimes!
21. Dzīve patiešām īsa; laiks, kas atvēlāts cilvēkam, pārāk mazs. Tādēļ tas arī jāizmanto saprātīgi, bet jēga viena atrašanās šeit uz Zemes ir viņa Dvēseles Saprāta Trauka palielināšana (piepildīšana) Garīgajā Pasaulē!
22. Atceraties: šeit jūs priekš savas dzīves "Tur"!!!
23. Ja to saprot, tad viss kļūst skaidrs: ko darīt, kā izpildīt savu misiju, Manis doto pie pārejas no Garīgās Pasaules uz
Materiālo Pasauli.
24. Jūs teiksiet: dodiet norīkojumu, iezīmējiet plānu un mēs izpildīsim priekšrakstus, un tad viss būs skaidrs priekš visiem.
25. Nu tas jau priekš cilvēka būtu pārāk primitīvi!
26. Jo galvenais uzdevums - tuvināšanās Man, Cilvēka attīstība līdz līmenim līdzībā Man Garīgajā Pasaulē!
27. Pārbaude Cilvēka patstāvībai slēpjas tur, lai viņš pats spētu atrast savu misiju un izdarītu pareizu izvēli savam dzīves
mērķim uz Zemes.
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28. Reti kuram izdodas pareizi noorientēties Materiālās Pasaules apstākļos:daudz, pārāk daudz laika aiziet uz savu
uzdevumu apzināšanu.
29. Apgaismība nāk pārāk vēlu, kad jau izlabot vai izdarīt līdz galam neiespējami laika trūkuma dēļ.
30. Lūk, lai tā nebūtu, nepieciešams izskaidrot Reliģijas Manas Uzdevumus, Likumus Manus Mūžīgos Garīgajā Pasaulē un
pacensties darīt zināmu galveno tēzi: jūs šeit uz īsu brīdi priekš Saprāta Trauka papildināšanas un savas Dvēseles
pilnveidošanas Mūžībai.
31. Jūsu mūžīgā dzīve atkarīga no tā, kāda dzīve bija šeit, Materiālajā Pasaulē.
32. Lūk, spoguļa noteikums: dzīve "Tur" ir dzīves "Šeit" atspoguļojums. Nepārtrūkst notikumu ķēde, jūs vienkārši ar Manu
staru uz mirkli izgaismoja un jūs ieraudzījāt sevi priekš tā, lai paspētu izlabot to, kā vēl pietrūkst. Jūs materializēja tikai uz īsu
laika periodu, jūs izrāva no mūžības, lai parādītu jums, kas jūs un priekš kā jūs un pārbaudītu jūs uz patstāvību.
33. Jāsaprot, ka nav atsevišķi Materiālās pasaules un atsevišķi Garīgās Pasaules.
34. Materializācija Manis izdomāta, kā zibsnis civēka Dvēseles pārbaudei uz Zemes.
35. Es izrauju jūs no mūžības un sūtu nolikt eksāmenu gatavībai, gudrībai un patstāvībai.
36. Jums jāmēģina būt par Mani Materiālajā Pasaulē, valdot pār zemes dabu.
37. ES rēķinājos ar Dvēseles svētlaimi priekš Manis un jums Pasaulē citā, taču saņemu ķermeņa svētlaimi.
38. Apbrīnojami, cik ātri un viegli cilvēks Marteriālajā Pasaulē pāriet kustoņa stāvoklī!
39. Liekas, progress notiek, attīstās cilvēks un sasniedz tehnoloģiju augstumus.
40. Tik tiešam iespaidīgs cilvēka attīstības līmenis XXI gadsimtā!
41. Kas cilvēces attīstības progresā galvenais? Kādēļ turpinās kari?
42. Tik tādēļ, ka progress tiek sasniegts priekš dzīves apstākļiem uz Zemes.
43 Jau no sākuma nepareizi uzstādīts mērķis ved cilvēci lejup!
44. Cilvēces pirmdzimtais grēks vada to un tā vietā, lai noņemtu šo grēku, cilvēce padziļina/pastiprina viņu, uzkrāj viņu un
savu attīstību noved līdz kritiskam punktam.
45. Grēka līmenis, netikums uz Zemes Materiālajā Pasaulē tik apjomīgs, ka tikai Mana Iejaukšanās glābs cilvēci.
46. Netikums un grēks nevar bezgalīgi vadīt progresu - progresu lejup.
47. Tāds progress ved uz sabiedrības degradāciju, jo progresa startu saistīja ne ar personības attīstību, bet ar viņas krišanu
vēl lielākā grēkā un netikumā ...

6. Diktāts 07.11.04.
1. ...Jautājums ļoti sarežģīts un pamatnoteicošs un, galvenais, diskutējams - Materiālās un Garīgās Pasauļu savstarpējās
attiecības.
2. Visas reliģiskās kustības cenšas parādīt savu nozīmību, skaidrojot katrs pa savam Garīgās Pasaules Likumus.
3. Nav nevienam skaidra priekšstata par to, ka Garīgā Pasaule ir realitāte un, ka ir dzīve pēc nāves.
4. Visiem tas liekas dīvaini, bet visi grib zināt, taisnība tā vai nē un kas tur Garīgajā Pasaulē?
5. Visas Baznīcas cenšas pierādīt, ka viņas zina ko tādu, ko citas nezināja, nezina un nezinās!
6. Visas viņas, katra pa savam, piedavā savu Garīgās Pasaules un Manas būšanas Viņā, traktējumu.
7. Cik daudz miglas, melu un apmāna!
8. Visi spekulē uz cilvēka nezināšanu, bailēm uz tikšanos ar Mani. Taču tikšanās ar Mani, bet ne ar viņiem.
9. Tikai ES varu paskaidrot, kas būs, kāda būs tikšanās, ko jautāšu, kas būs pēc tam.
10. ES nevēlos taisīt "šausmeni" no gaidāmās tikšanās ar Garīgo Pasauli skaisto, tādēļ, ka Viņa Mana un izveidota pēc
Maniem Likumiem.
11. ES, tieši pretēji, gribu paskaidrot cilvēkiem ne caur Baznīcu, sevi diskreditējošo, bet caur Mani dzirdošiem, kas tā ir
dzīve Materiālajā Pasaulē un, kas ir Mūžīgā dzīve Garīgajā Pasaulē.
12. Man nav alternatīvas - tikai caur Mani dzirdošajiem, pie kam, Manis izvēlētiem, ES varu nonest taisnību par Reliģiju
Manu, jo mūsdienīgie zinātnes un tehnikas attīstības apstākļi ļauj to izdarīt ātri un efektīvi.
13. ES gribu un realizēju Manu Plānu taisnīgas sabiedrības izveidošanai pēc Maniem Likumiem, sākumā vienā valstī
(Krievijā), noliekot varas Piramīdas vadībā Manis izvēlētu Cilvēku.
14. Man svarīgi parādīt, ka Materiālajā Pasaulē var izveidot tādu sabiedrību, taču tikai gadījumā, kad vadībā būs cilvēki,
Mani dzirdoši, Mani palīgi, Manis vadāmi no Garīgās Pasaules.
15. Gribu apstiprināt un parādīt visiem, ka, ja jūsu pasauli vada Garīgā Pasaule, tad var cerēt uz cilvēku taisnu rīcību un
taisnīgas sabiedrības izveidošanu.
16. Visi Mani Baušļi doti Vecajā un Jaunajā Derībā, Korānā, par nožēlošanu, aizgāja tikai par labu šauram cilvēku lokam.
17. ES esmu spiests izmantot citu taktiku un nonest Manas Zināšanas caur Mani dzirdošiem cilvēkiem, taču cilvēkiem no
pūļa, viņam saprotamiem un pieņemamiem.
18. Manis izvēlēto, Mani dzirdošo cilvēku loma, nebijusi liela un atbildīga, uz viņiem gulsies viss atbildības smagums. Un jo
lielāki resursi viņu iespējām, jo vieglāk ritēs cilvēku apzināšanās process nepieciešamībai vērsties pie Reliģijas Manas, pie
Manis, kā sava vienīgā Glābēja.
19. Man svarīgi, lai cilvēki, Manis izvēlētie, uz sava piemēra pamata, parādītu Manas iespējas cilvēka personības
veidošanai Materiālajā Pasaulē un viņa Dvēseles attīstību Garīgajā Pasaulē.
20. Man būs nepieciešams viņus "aizdedzināt", izvest uz Manas izrādes galvenās skatuves ar lomām Manis uzrakstītām
tieši priekš viņiem.
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21. Kad ES runāju, ka viņi, dzirdošie, vedīs cilvēkus uz gaišo nākotni Manas varas Piramīdas celtniecībai, tad rodas
jautājums: "Kā viņi to izdarīs?"
22. Var iet un lasīt sprediķus, taču tas - parasts Baznīcas kalpotāju ceļš, bet vislabāk - ar savu piemēru parādīt, ka ar Dievu
atnāk veiksme, ka Kunga Likumu ievērošana ir noteikumu ievērošana Garīgajā Pasaulē, eksistējošā pat priekš vienkārša
cilvēka.
23. Šī pēdējā tēze nostrādās, tādēļ, ka cilvēks vājš un mīl komfortablus apstākļus savai dzīvei Materiālajā Pasaulē.
24. Bet ja viņam saka, ka, pie Manas Mājas reliģisko ceremoniju izpildīšanas, tiek sasniegta cilvēka pilnveidošana
Materiālajā Pasaulē un sagatavošana Mūžīgai dzīvei un vienlaicīgi tiek dota arī materiālā turība, tad no gribētājiem
atgaiņāties nevarēs.
25. Svarīgi, lai cilvēki noticētu tādai iespējai, noticētu kaut materiālajam panākumam, nepiecišamībai pēc rūpīga darba, kura
rezultāts būs cilvēka pilnveidošana Garīgajā Pasaulē ...

7. Diktāts 09.11.04.
1. ... Jautājums, kurš tiek izskatīts, atbildīgs, nosaka cilvēka attieksmi pret Reliģiju Manu un Likumiem Maniem Mūžīgiem.
2. Vajag cilvēkam pateikt un paskaidrot, kādēļ un priekš kam uz Zemes Materiālajā Pasaulē parādījās Reliģija Mana un ko
tā dod cilvēkam.
3. Šis ir jautājums, kurš moka cilvēkus paralēli jautājumam "Kādēļ es šeit?"
4. Tiešām, neviens nav pacenties cilvēkam paskaidrot, priekš kam viņš šeit uz Zemes.
5. Visas Reliģiskās kustības tik vien cenšas viņam paskaidrot "spēles noteikumus" uz Zemes, pie kam, katra no konfesijām
cenšas dot savu priekšstatu, atšķirīgu no citiem.
6. Cilvēki maldās starp viņiem un neviens nepasaka, kāda Reliģija labā, bet kāda ir vienkārši dogma.
7. Un visas Reliģijas cīņā eksistē, liekot cilvēkam izdarīt izvēli savā labā. Taču, ko viņam dod tā vai cita Reliģija?
8. Un atkal rodas jautājums: priekš kam cilvēkam reliģija un, pie tam, tāds skaits viņu?
9. Tiešām, galva nolūzīs, līdz izvēlēsies vienu no viņām, pie tam, izvēli nosaka ne personīgā apziņa - šo vēsturisko izvēli
nosaka dzimtas reliģija un dzimtas dzīves vieta.
10. Ortodoksi pieprasa reliģijas tradīciju nodošanu no dzimtas dzimtai, neatstājot izvēles tiesības jaunajai paaudzei.
11. Mēs pietiekami ilgi apspriedām jautājumu cilvēka uzvedībai Materiālajā Pasaulē un noteicām prioritātes personības
attīstībai un pamatus viņa taisnai uzvedībai.
12. Cilvēks atnāk uz Zemes Materiālajā Pasaulē uz īsu brīdi, viņam ir sava misija vai mērķis būšanai uz Zemes, kurš
jāizpilda.
13. Cilvēka periodiska atgiezšanās uz Zemes ir atkarīga no daudziem faktoriem, tanī skaitā - cik pilnīgi viņš izpildījis savu
misiju.
14. Izvirzās svarīgs jautājums: ja viņš (cilvēks) atgriežas uz Zemes daudzreiz, tad no kurienes viņš atgiežas un kur viņš
uzturas starp atgriezšanos uz Zemes etapos?
15. Cilvēks pastāvīgi atrodas Garīgajā Pasaulē, Mūžības Pasaulē, vai Mūžīgās Kustības miera Pasaulē.
16. Garīgajā Pasaulē, cilvēkam neapzināmajā, atrodas, protams, ne pats materiālais cilvēks, bet viņa substance, jeb
Dvēsele arī, priekš Materiālās Pasaules, neapzināmā stāvoklī.
17. Tas ir, viņa substance ir Dvēsele - Dvēsele Mūžīga, Mūžīgā Garīgajā Pasaulē!
18. Viņa Dvēsele caur materializaciju (cilvēka) ielūkojas Materiālajā Pasaulē uz īsu brīdi priekš savu spēju pārbaudes, priekš
Saprāta Trauka papildināšanas.
19. Tādā veidā, Dvēseles mērķis, pabūšanai Materiālajā Pasaulē, vai cilvēkā, pēc jūsu uzskata, ir viņas (viņa) pilnveidošana
pēc personīgās programmas: Saprāta Trauka papildināšana un iespēju pārbaude patstāvības vadībai uz Zemes.
20. Reliģija, uz Maniem agrāk nodotiem Mūžīgo Zināšanu pamatiem, faktiski dod "uzvedības noteikumus" cilvēka taisnai
dzīvei Materiālajā Pasaulē.
21. Dažādas Reliģijas, dažādi traktē cilvēka dzīves mērķi un viņa sagatavošanu Mūžīgai dzīvei.
22. Neapspriežot jautajumu "Bet kur ir tā Mūžīgā dzīve?" Baušļi, uz sava attīstības līmeņa, deva taisna cilvēka uzvedības
Pamatus, neapspriežot Materialās un Garīgās Pasaules savstarpējo attiecību smalkumus.
23. Baušļi gadsimtiem bija ieteikumi taisnai rīcībai un deva Laba un Ļauna paskaidrojumu.
24. Pagāja tūkstošgades, Pasaule izmainījās līdz nepazīšanai, cilvēki izauga, tehnika atvēra cilvēkiem acis uz procesiem un
tehnoloģijām, agrāk šķietami nereālām un brīnumainām.
25. Beidzot nepieciešams pateikt cilvēkam taisnību par cilvēka uzdevumu/misiju atnākšanai uz Zemes, par viņa atnākšanas
mērķi un Manu Lomu un Manu Mūžības Likumu lomu priekš cilvēka eksistēšanas vai dzīves materiālajā stavoklī.
26. Tas svarīgi, jo materializēts ir tikai viņa ķermenis, bet, lūk, viņa galvenā daļa, Dvēsele viņa, paliek ar Mani Garīgajā
Pasaulē un sanāk, ka cilvēks ar ķermeni iestrēdzis Materiālajā Pasaulē, bet Dvēsele Garīgajā Pasaulē.
27. Lūk, kādēļ cilvēks svaidās/maldās starp Pasaulēm, nesaprotot, kas svarīgāks par visu: Materiālā dzīve vai Mūžība
Garīgajā Pasaulē.
28. Reliģijas nevar palīdzēt cilvēkam un paskaidrot, bet ceļš pie Manis prasa Ticību Manī un Mīlestību uz Mani.
29. Faktiski, cilvēkam piedāvā izvēli: dzīvot Materiālajā Pasaulē, taču pakļauties Garīgās Pasaules Likumiem, par cik viss,
kas saistīts ar Mani - tas "Tur" un uz mūžiem.
30. Lūk, šī izvēle priekš cilvēka ir bezgala grūta, kā būt? Viss, kas Materiālajā Pasaulē - viegli sajūtams, aptaustāms, bet,
lūk, kas Garīgajā Pasaulē - pieņemams Ticībā.
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31.Bet Ticība Manī (Garīgajā Pasaulē) cilvēkam saprotama kā neapzināta substance, sajust un pieskarties kurai nevar. Lūk,
kādēļ tik ilgi gāja un joprojām iet cilvēki uz sapratni Manai klātbūtnei Garīgajā Pasaulē.
32. Likās, ka tikai caur Reliģiju var saprast Garīgās Pasaules uzbūvi, Manu klātbūtni un Manus Likumus Mūžīgos.
33. Taču nepaskaidro Reliģija vissvarīgāko jautājumu: kas cilvēks ir Materiālajā un Garīgajā Pasaulēs?
34. Pasaule sadalījās divās daļās: Matērija un Gars. Kas šeit svarīgāks, kas visu vada - Vēstures jautājums.
35. Garīgā Pasaule svarīgāka, un Mūžīga Viņa - Matērija - tikai zibsnis okeānā.
36. Gars uzdevumus izvirza citai attīstībai un tālēs vada, kur gals viņai neredzams.
37. ES zinu, Gars Mans zina, kas sagaida Matēriju tagad. Viņas uzdevums - pilnība un ceļš augšup, Garīgumā saucu.
38. Viņas ceļā ir progresa kāpumi un pilnības robeža, ko par Garu ES saucu.

8. Diktāts 10.11.04.
1. ... Pārejot no Pasaules Pasaulē, īpaši cilvēkam materializējoties, viņa mūžīgā substance - Dvēsele - pāriet ar viņu
Materiālajā Pasaulē, bet pēc formas vai izskata paliek Garīgajā Pasaulē.
2. Tādēļ, kad ES runāju, ka Dvēsele paliek ar Mani Garīgajā Pasaulē, ES ar to saprotu Dvēseles eksistēšanas formu.
3. Vēlreiz: Dvēsele pieder Garīgajai Pasaulei, neaptverama/neapzināma materiālajam cilvēkam, viņa nevar materializēties,
tādēļ, pēc stāvokļa (formas), viņa paliek Garīgajā Pasaulē, tas ir, ar Mani, bet vienlaicīgi viņas ķermenis ir materializēts un
Dvēsele nevar atteikties no ķermeņa vadīšanas, jo tas viņai piederošs.
4. Lūk, kādēļ ES runāju, Dvēsele vienmēr ir ar ķermeni savu, taču ķermenim neapzināma, tādēļ, ka viņa ar Mani.
5. Šis jautājums ļoti svarīgs un Reliģijas uzdevumu noteicošs.
6. Reliģija, vārda tiešā nozīmē, ir paskaidrojums cilvēkam, viņa misijai un izskaidrojums materiālā ķermeņa un viņa
Dvēseles attiecībām Mūžībā.
7. Tas, kurš to zina, tas saprot savu lomu Mūžībā un var pareizi izveidot attiecības starp Pasaulēm.
8. Cilvēks, iesvētīts, dzirdošs vai, beidzot, vienkārši taisns cilvēks, saprot savu misiju, orientējas Pasaulēs un paceļas pa
savām attīstības kāpnēm, kur augstumu robeža ir Apustulība.
9. Mans uzdevums, mūsdienu etapā, dot cilvēkiem pareizu priekšstatu (pūlim) par Manu Pasauli, par Garīgo Pasauli un
parādīt, ka Materiālā Pasaule, kurā jūs atrodaties, arī pieder Man un tiek Manis vadīta, taču paredzēta viņa jūsu Dvēseļu
pārbaudei uz patstāvību, kuras attīstās Mūžībā.
10. Ja ES spēšu iepotēt šīs Zināšanas, ja cilvēki noticēs Man, nebūs nepieciešams atgriezties pie Mūžīgiem Baušļiem, vai
cilvēka "uzvedības noteikumiem" Materiālajā Pasaulē.
11. Nevajadzēs izskaidrot, kur melnais, kur baltais, nevajadzēs runāt par morāli, tādēļ, ka cilvēks pats meklēs savu misiju un
centīsies izpildīt izvirzītos uzdevumus līdz galam.
12. Lūk, uzdevums Mans, uzdevums sarežģīts!
13. Priekš tā, lai iepotētu cilvēkiem pārliecību par Manu klātbūtni, taču citā dimensijā - Garīgajā Pasaulē, nāksies iztērēt
milzumdaudz laika un pakāpeniski, caur Mani dzirdošiem, uz viņu piemēra pamata, nonest Manas Vadības iespējas jūsu
Pasaulē, Materiālajā Pasaulē.
14. Lūk, kādēļ pakāpeniski, no visām pusēm, nesteidzoties, izskatu visus Materiālās Pasaules jautājumus un šīs Pasaules
mijiedarbību ar Mūžības Garīgo Pasauli.
15. Pakāpeniski atklāju viņu saistību un Manas Pasaules iekārtu, kurā jūs atrodaties pastāvīgi, bet ar īsu uzturēšanos
Materiālajā Pasaulē.
16. Periodiskā materializācija - cilvēka cilts liktenis un viņa tūkstošgadīgās attīstības pieredze.
17. Neskatoties uz Pasauļu attiecību šķietamo vienkāršību un cilvēka misiju, cilvēks nespēja pa šo tūkstošgadu periodu,
kaut vai mazlietiņ pietuvoties sava uzdevuma risinājumam - sevis, savas Dvēseles pilnveidošanai un sava Saprāta Trauka
papildināšanai.
18. Lūk, tad arī nākas jau kuro reizi (ceru pēdējo) skaidrot un rādīt, ka var, bet negrib cilvēks, kādas brīnišķīgas perspektīvas
viņa priekšā un cik viņš nemākulīgi izmanto sev pašu dārgāko - laiku - sava ķermeņa, pagaidu čaulas izdabāšanai.
19. Nezin viņš un negrib zināt par savas uz Zemes uzturēšanās īslaicīgumu un uzdevumiem uzturēšanās periodā.
20. Reliģija nenonesa līdz viņam, ka mūžīgs viņš, ka pastāvīgi viņš atrodas citā Pasaulē, bet šurp atnācis uz laiku, laiku,
īsu, smelties pieredzi patstāvīgai vadīšanai uz Zemes.
21. Ja to ņem par pamatu, kuru paskaidrot pienākums bija Reliģijai, tad cilvēkam būtu jāspēj patstāvīgi izdarīt savu izvēli par
labu Mūžībai, Mūžīgām vērtībām, kas saprotamas viņam.
22. Taču stūrgalvīgam cilvēkam paskaidrot šīs Patiesības grūti, negrib viņš paraudzīties uz to no citas pozīcijas, viņš tic tam,
ko redz, ko jūt, ko satausta.
23. Un viss, kas neietilpst Materiālās Pasaules robežās, svešs un nesaprotams viņam, tādēļ atraidāms - un cilvēks velk
nožēlojamu, primitīvi dzīvniecisku stāvokli pēc principa "augļojaties, vairojaties" pat necenšoties nopietni aizdomāties par
dzīves jēgu un par savu misiju šajā Pasaulē.
24. Nav viņam priekš tā laika, visu savu laiku tērē uz Materiālās Pasaules zināšanu apgūšanu priekš komfortablu
eksistēšanas apstākļu nodrošināšanas viņā.
25. Viss virzīts uz to. Un vidējā, un augstākās skolas dod izdzīvošanas zināšanas šajā Pasaulē un panākumu sasniegšanu
esamībā.
26. Nē, ne to viņi dod, ne tās zināšanas vajadzīgas. Kādēļ tā sisties, kādēļ sasniegt panākumus ķermenim savam, par katru
cenu?
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27. Tādēļ, ka tāda panākuma cena ir Sabiedrības sašķelšana, morāles krišana, netikumi un grēki.
28. Dzīve pēc šīs shēmas Materālajā Pasaulē - pazaudēts laiks, bet pēc būtības - pazaudēta dzīve.
29. Dzīves mērķa trūkst, bet labāk teikt - nav dzīves mērķa, vai tā pagriezta kājām gaisā.
30. Kas tas ir, ka tu sasniedz ķermeņa svētlaimi. Kas tālāk? Villas, pilis ... Ko vēl vajag šai Materiālajai Pasaulei?
31. Taču ķermeņa eksistences komforta dēļ, izpostīta Daba, notiek kari un pasaule stāv uz katastrofas robežas. Viss priekš
ķermeņa materiālā, iznīcīgā un īslaicīgā.
32. Nav vērts tērēt dārgo dzīvi ķermeņa dēļ. Dzīves jēga cilvēkam Materiālajā Pasaulē - ne tāda.
33. ES runāju: dzīve Materiālajā Pasaulē ir dzīve priekš mūžīgās dzīves Garīgajā Pasaulē.
34. Lūk, mērķis: Zināšanas, Saprāta Trauka papildināšana, Cilvēka dzīves attīstība līdz līdzībai Manai "Tur", Garīgajā
Pasaulē ...

9. Diktāts 14.11.04.
1. ... Kas tas ir Pirmdzimtais grēks?
2. Vārdi "Pirmdzimtais grēks" pirmo reizi pieminēti Bībelē, Vecajā Derībā.
3. Tur paskaidrots, ka cilvēces Pirmdzimtais grēks - tas ir tas kopējais, kas prasa visiem cilvēkiem attīrīties un pieņemt
Reliģiju Manu.
4. Bet, lūk, dzimtas lāsts konkrētā terminā "Pirmdzimtais grēks", ES pielietoju dzimtai, ģimenei un tās locekļiem.
5. Kad ES runāju "Pirmdzimtais grēks", ES ar to domāju, attiecīgi konkrēta cilvēka lāsts, noskatījums vai viena dzimtas
locekļa grēks, kas pāriet uz visu dzimtu.
6. Šis grēks sevī nes dzimtas smagumu, viņas slimības, neveiksmes, kas ar grūtībām atlūdzamas un noņemamas.
7. Viena cilvēka lūgšana var atspēkot viņa nepareizās uzvedības negatīvo ietekmi.
8. Pie kam, šī cilvēka netaisna uzvedība - tā viņa problēma, taču, ja tā aizskar citas dzimtas intereses, tad tā jau ir nopietna
starpdzimtu sadursme, apvienojoša vai izkliedējoša dzimtu enerģētiku.
9. Dzimtas negatīvo enerģiju noņemt grūti, prasa laiku, bet galvenais, atbildīgu izturēšanos pret Reliģiju, nepieciešamība
pieņemt viņas pamatus, pie tam, ne tikai netaisnajam cilvēkam, bet visai dzimtai kopumā.
10. Dzimtas locekļu enerģētikas apvienošana, apzināta Ticība Manī, palīdzēs noņemt lāstu enerģētiski, bet Man - papildus
palīdzēt dzimtai.
11. ES negribu iejaukties stapdzimtu konfliktos.
12. Tas - nav Mans Līmenis, tas ir vietējo zīlnieču un dzirdošo līmenis - viņu iejaukšanās tieši vietā.
13. Taču galvenais - jāatceras un jāzin: dzimtas locekļu vēlēšanās noņemt noskatījumu, lāstu, aizlūgt visai dzimtai par viena
viņas locekļa grēku - svarīgs noteikums panākumiem.
14. Tādēļ arī nosaucu tādu grēku par Pirmdzimto, var nosaukt dzimtas, ģimenes, tādēļ, ka tā apmēri gulstas uz visas
dzimtas, ģimenes locekļiem.
15. Noskatījuma, lāsta cēloņus, par netaisnu rīcību, ES neizskatu. Tie mēdz būt dažādi.
16. Kopumā tie ir negatīvi vai atšķirīgi spēki atbildei uz dzimtas locekļa netaisnu rīcību, aizskarošu citas dzimtas intereses.
No šejienes arī "viens par visiem, visi par vienu".
17. Dzimtas grēks noņemas kopīgi ar Manu Atbalstu un Palīdzību. Ja visi dzimtas locekļi apzināti pieņem Ticību Dievā.
18. Kādēļ ES nosaucu grēku par Pirmdzimto? Tadēļ, ka šis iedzimtais grēks pēc spēka un nozīmes - pats lielākais, kas skar
vairākas dzimtas.
19. Kā parādās dzimtas grēks?
20. ES jau runāju, iedzimtais vai Pirmdzimtais grēks - tas pēc nozīmes ir visas dzimtas grēks numur viens, dēļ viena dzimtas
locekļa netaisnas rīcības, kas dzimtai, ģimenei piesaistīja lāstu, tas ir, impulsu neveiksmēm, slimībām no citas dzimtas,
kuras negatīvā enerģija tik apjomīga, ka cieta visa dzimta.
21. Izpausties tas var ne obligati uz dzimtas locekli, kurš izprovocēja citas dzimtas negatīvo enerģiju, bet uz jebkuru
dzimtas-ģimenes locekli.
22. Pie tam, šo lāstu vai noskatījumu noņemt vajag obligāti, vai arī tas vēl ilgi tiks nodots tālāk starp dzimtas locekļiem.
23. ES runāju, vajag visiem dzimtas locekļiem vērsties pie Dieva, pie Manis ar lūgšanu pēc palīdzības. ES palīdzēšu caur
saviem palīgiem.
24. Vēstījums/lūgums uz neveiksmēm vai slimībām - ļoti nopietns impulss, kas norāda uz dzimtas aizsardzības trūkumu un
neticību Dievam, galvenajam visu dzimtu aizstāvim.
25. Dzimta var savu grēku nodot citai dzimtai, ir individuumi ar milzīgu negatīvu, graujošu enerģiju, kuri meklē iespēju tās
kritisko pārsvaru noņemt uz citu, neaisargātu dzimtu rēķina.
26. Viņš šo negatīvo impulsu nodod pie jebkuras iespējas, pat visnenozīgākās. Pat nevērīgi izteikts vārds var izprovocēt
uzbrukumu cilvēkam.
27. Nelabajam arī ir spēcīgi kareivji. Notiek ne tikai personību audzināšana, bet arī viņu iznīcināšanas process, notiek
pastāvīga cīņa starp Labo un Ļauno.
28. Mēs vēl apspriedīsim šo tēmu, tā tieši skar cilvēka uzvedību Materiālajā Pasaulē.
29. Meklējiet cēloņus šim negatīvajam uzbrukumam sevī; ja nav skaidrs no kurienes, skatieties dzimtas iepriekšējās
paaudzēs.
30. Var vienkārši paprasīt Mani, piedot visiem, taču patiesi, ar lūgšanu un Ticību ...

43

10. Diktāts 18.11.04.
1. ... Svarīgs jautājums cilvēkiem Ticībai Manī, Reliģijā Manā sapratnei un uztverei, ietverts saprašanā un atbildē uz
jautājumu: "Kas Tur?"
2. Cilvēkam trūkst iespēju pārbaudīt, aptaustīt, kā tas pieņemts Materiālajā Pasaulē, viņš vēlas zināt pārliecinoši: Kas tā ir,
Garīgā Pasaule? Uz ko gatavoties? Kas viņu sagaida "Tur, aiz horizonta"?
3. Bailes no nāves, bailes no nezināmā, virza cilvēku uz neapdomātu rīcību, kaut kādā pakāpē viņa netikumi, no kuriem viņš
nevar atbrīvoties, daļēji tādēļ, ka nezin, kas "Tur".
4. Cilvēks, kurš zina, tic dzīves turpinājumam, mūžīgai dzīvei, samēro savas darbības un sevišķi, ja viņam ir Pirmdzimtais
grēks, vada taisnu dzīvi, veltot dzīves īso laiku Mūžīgām Patiesībām un pašpilnveidošanai.
5. Izrādās, ka cilvēces visas problēmas saistītas ar daļēju vai pilnīgu informācijas trūkumu par Garīgo Pasauli, par Viņas
struktūru, par cilvēka vietu viņā.
6. Materiālā Pasaule atvērta priekš saprašanas, priekš cilvēku savstarpējo attiecību izveidošanas viņā.
7. Šajā Pasaulē ir Garīgās Pasaules sūtnis, kurš iederas Materiālās Pasaules priekšstatos, tā - Baznīca.
8. Dievišķie Nami, izkaisīti pa Pasauli, neskatoties uz to daudzveidību pēc baznīcu ceremonijām un reliģiskām konfesijām,
izsauc godbijīgu cieņu jebkuram Templī - Dieva Namā ienākošam.
9. Uz visiem jautajumiem, kurus cilvēks priekš sevis izvirza Garīgās Pasaules izpratnei, viņš atbildes var saņemt tikai tur,
tikai Garīgās Pasaules daļiņā, cilvēku materializētā priekš Pasauļu kontakta.
10. Tiešām šeit un šajā Svētajā vietā cilvēks var ne tikai saņemt atbildes, bet arī būt kontaktā ar Dievu, neatkarīgi no savas
reliģiozās sagatvotības.
11. Uz Manu Namu tiecas katra cilvēka Dvēsele, zinoša šī kontakta cenu, jo tikai Manā Namā cilvēka Dvēsele atrod atpūtu
no Materiālās Pasaules rūpēm un tikai Namā Manā viņa tiekas ar Dievu, ar Mani!
12. Dvēsele, kura nosaka cilvēka uzvedību uz Zemes, pat izkropļota Dvēsele, liek viņam iet Namā Manā, ja ne pastāvīgi, tad
vismaz kritiskajās dienās pirms liktenīgu lēmumu pieņemšanas.
13. Un pievērsiet uzmanību: cilvēks, dzīvi nodzīvojis, uz vecuma sliekšņa biežāk griežas pie Baznīcas, pats meklē atbildes
uz jautajumiem par savu eksistēšanu žeit uz Zemes.
14. Taču, ne pats viņš to dara, bet Dvēsele gatavojas tikties ar Mani Garīgajā Pasaulē un meklē iespēju cilvēka grēku
izpirkšanai pie Altāra Mana.
15. Cilvēka prasība, viņa lūgšana par piedošanu ir zīme par savu kļūdu atzīšanu. Bet galvenais, Reliģijas Manas atzīšana
un Mūžības Manas atzīšana.
16. Par nožēlošanu, visbiežāk tas notiek par vēlu un grēkus izlabot nav iespējams, pārāk īss dzīves laika periods cilvēkam
atlicis Materiālajā Pasaulē.
17. Viss, kas viņam atliek - atzīt grēkus, netikumus savus, un lūgt Man piedošanu.
18. Cilvēka Dvēsele nes atbildību par viņa sastrādāto uz Zemes un viņai jāatbild par visu Garīgajā Pasaulē.
19. Lūk, lai nebūtu novēlotas nožēlošanas, lai nebūtu veltīgi nodzīvotas dzīves, jāatver cilvēkam acis uz Garīgo Pasauli un
jāparāda, ka viņa Dvēsele mūžīga un ar Mani: bet Materiālā Pasaule - tikai zibsnis, mirklis izrauts no Mūžības!
20. Un, lai neaizmirstu, bet viņš, kā likums, par to aizmirst, pa visu Zemi ES izkaisīju Namus Manus, kur Gaismas stars no
Garīgās Pasaules ir, kur cilvēks vienmēr, atkārtoju, vienmēr atradīs mieru un atpūtu.
21. Tikai Namā Manā Dvēsele atradīs iespēju atkal pieskarties Mūžīgās kustības mieram, saskarties ar Mani un saņemt
Atbalstu Manu un atbildes uz Materiālās Pasaules jautājumiem.
22. Un, jo biežāk cilvēks griežas pie Baznīcas, jo intensīvāk Dvēsele piespiedīs cilvēku iegriezties Namā Manā, jo mazāk
kļūdu cilvēks dzīvē izdarīs, jo vairāk viņš atbildes atradīs Materiālās Pasaules problēmu risināšanai.
23. Ja cilvēkā nav pastāvīgas Ticības Manī, nav Mīlestības uz Mani, viņam ceļš viens - Namā Manā, kur atradīs mieru un
svētību.
24. Bet, lūk, ja Ticība Manī un Mīlestība uz Mani, tad Dvēsele viņa atradīs mieru un laimi ķermenī savā un nav tad
nepieciešamības spiest cilvēku baznīcā atrādīties.
25. Gaisma Mana Dvēselē viņam vienmēr un Dvēsele vienmēr ar Mani un atbildes atrod viemēr uz jautājumiem saviem pie
Manis.
26. Un Nams Mans priekš Dvēseles šīs - Visa Materiālā Pasaule Mana un visa Garīgā Pasaule Mana.
27. Viņa, saskaņā ar Mani rada, bet cilvēks šajā gadījumā - dzirdošs Mani, Cilvēks - radītājs un palīgs Mans!
28. Patiesību Manu atklāsme, svarīga cilvēkam, jo bez viņa Dvēseles sakariem ar Mani, ir viņam personīgs saprāts, kurš
nosaka cilvēka kredo, viņa rīcību Materiālajā Pasaulē.
29. Saprāts aptver zināšanas, cilvēku paaudzēm uzkrātas un cenšas izveidot savas attiecības Materiālajā Pasaulē uz
iepriekšējās pieredzes pamata.
30. Nedrīkst nākotni celt uz pagātnes bāzes, tā - liktenīga cilvēka saprāta kļūda! Visos viņa patstāvīgajos mēģinājumos, tanī
skaitā arī teorētiskos mēģinājumos, ir milzum daudz kļūdu iespējamību.
31. Cilvēks savu rīcību cenšas salīdzināt ar iepriekšējo dzīvju pieredzi, balstoties uz to, Dvēseli savu piestūķē ar pagātnes
zināšanām.
32. Viņai pagātnes zināšanas, pagātnes pieredze nav vajadzīga, Viņa raugās nakotnē un veido nākotni priekš cilvēka un
ved viņu Tamplī Manā viņa nākotnes labā, nākotnes dzīves labā, Garīgajā Pasaulē ...
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11. Diktāts 23.11.04.
1. ...Garīgā Pasaule ir Pasauļu pamats, kurā formējas cilvēka būtība, vai citiem vārdiem, formējas Dvēsele, cilvēka mūžīgā
Dvēsele.
2. Šajā Pasaulē tiek radīti apstākļi, cilvēka Dvēseles Garīgās daļas tapšanai līdzībā Dievam, spējīga vadīt un pārvaldīt
planetāra mēroga abjektus.
3. Garīgā Pasaule ir cilvēka radīšanas šūpulis, Garīgā Pasaule ir Māja viņam, uzturēšanās vieta, ko Materiālajā Pasaulē par
Paradīzi sauc!
4. Garīgā Pasaule priekš Materiālā cilvēka - tā ir Paradīze, Laimes un Mīlestības vieta, uztverama Materialajā Pasaulē, kā
nesasniedzama, virtuāla vieta, informācija par kuru pienāk tikai no cilvēkiem, kuri pārcietuši klīnisko nāvi.
5. Taču Garīgā Pasaule ne virtuāla: viņas izpausmes ir Materiālajā Pasaulē, kuras ES dodu pietiekami. Taču tikai dzirdošie
Mani, vai cilvēki, pārvaldoši universālas spējas, var sajust Manu klātbūtni, tanī skaitā, arī caur Maniem palīgiem.
6. Izpausmes ne tikai pašas Garīgās Pasaules, bet Manu Garīgo palīgu klātbūtne un parastu cilvēku, pietiekami daudz, kuri
atrodas "Tur" (aiz robežas), un sakaru kontakts var tikt izveidots pietiekami vienkārši - caur kontaktieriem un nofiksēts ļoti
precīziem fiziskiem aparātiem.
7. Garīgās Pasaules pamats - tie viļņu procesi, tā enerģija cita, daudz augstāka līmeņa telpas attīstībā, cilvēkam daļēji
nosakāma kā Materiālās Pasaules nanoenerģijas veidi.
8. Uz nanotehnoloģiju sadures fiksējas Materiālās un Garīgās Pasauļu kontakts.
9. Nav ūdensšķirtnes starp Pasaulēm, Viņas blakus, Viņas - viena otras turpinājums, vienkārši, Garīgās Pasaules attīstības
enerģētiskā spirāle atrodas uz nākošās Mana Visuma Pasauļu Piramīdas vītnes.
10. Manas Piramīdas Augstākais punkts ir Saprāta Pasaule, noteicoša Manas Mūžības augstāko Garīgo vērtību hierarhiju.
11. Atgriežoties pie Garīgās Pasaules sākotnēm, ES gribu teikt, ka Materiālā un Garīgā Pasaules atrodas kontaktā un
līgani/plūstoši, ne lēcienveidā, pārplūst viena otrā.
12. Cilvēka Mūžīgā Dvēsele, formējas priekš nākošā Manas Piramīdas spirāles vijuma, priekš apmācības iziešanas un
pirmā līmeņa Zināšanu bagāžas uzkrāšanas.
13. Cilvēku Dvēseles izgājušas pārbaudes un iemantojušas pietiekamu (nepieciešamo) apjomu Saprāta Traukā, pāriet uz
nākošo attīstības vītni, jau vairs neatgriežas Materiālajā Pasaulē nekad, bet periodiski atgriežas no Saprāta Pasaules
Gaīgajā Pasaulē priekš pārbaudes un Augstākā līmeņa Zināšanu papildināšanas!
14. Taču pagaidām Cilvēks, pašreizējā veidolā vēl atrodas Materiālajā Pasaulē, uz Mūžības Manas enerģētiskās Piramīdas
pirmā pakāpiena (savā attīstībā).
15. Šajos apstākļos palīdzību Cilvēka Dvēselei, kura atrodas uz pirmā līmeņa, izņemot Mani, var sniegt Mani dzirdošie,
palīgi Mani, kuri arī atrodas Materiālajā Pasaulē, vai arī cilvēku Dvēseles, kuri atrodas uz otrā enerģētiskā līmeņa, vai
Garīgajā Pasaulē (jūsuprāt - Paradīzē)!
16. Tādēļ, ļoti bieži cilvēku Dvēseles, īpaši radinieku, kuri jau atrodas Garīgajā Pasaulē,cenšas palīdzēt, vai sniegt drošību
savas ģimenes, Dzimtas vai Materiālās Pasaules sabiedrībai, izejot pastarpināti, bet virknē gadījumu - arī tieši, uz kontaktu,
lai ar iespējamām zīmēm virzītu cilvēka darbību, pareizā, viņam drošā, virzienā.
17. ES redzu jūsu rīcību, ES lasu jūsu domas un varu materializēt viņas; taču tāpat redzēt var cilvēki, kuri atrodas Garīgajā
Pasaulē, tomēr nav viņiem iespēju ietekmēt cilvēka uzturēšanos uz Zemes.
18. Vai arī, kā jau ES teicu, cilvēku Dvēseles, kuras atrodas uz otrā enerģētiskā līmeņa.
19. No šejienes viņu vēlēšanās palīdzēt, no šejienes negaidītie kontakti, sapņu redzējumi, kad Garīgās Pasaules cilvēku
Dvēseles, nevar atstāt bez palīdzības cilvēku (viņa Dvēseli) pārejas perodā no Materiālās Pasaules uz Garīgo Pasauli.
20. Kā jau ES teicu, Pasauļu tuvība, viņu enerģētiskā saite, ļauj cilvēku Dvēselēm no daudz augstāka enerģētiskā līmeņa,
no Garīgās Pasaules, pasniegt palīdzīgu roku cilvēkiem (viņu Dvēselēm) Materiālajā Pasaulē.
21. Materiālās Pasaules cilvēkiem jāzin, ka bez Manis un Maniem palīgiem, Garīgās Pasaules Dvēseles novēro viņus, viņu
Pasauli un palīdz izsargāties no liktenīgām kļūdām, bet ja ir iespēja, pasaka priekšā vienīgo pareizo lēmumu.
22. Lūk, kādēļ svarīga Dzimta, ģimene, ģimenes radinieku, cilvēku sakari ļauj veidot tiltiņu starp Pasaulēm un iepriekšējo
paaudžu pieredze var tikt nodota no Garīgās Pasaules uz Materiālo Pasauli.
23. Dzimtas aizsardzībai vai, Dzimtas Dvēseļu aisardzībai no Garīgās Pasaules, ir milzīga nozīme, kas ļauj cilvēkam
palīdzēt Materiālajā Pasaulē, pasargājot viņu no kļūdām, pasakot viņam vienīgo pareizo lēmumu.
24. Dzimtas tradīcijas ir ļoti spēcīga Garīgās Pasaules aizsardzība materiālajam cilvēkam.
25. Aizlūgumi, taisna Dzimta, viņas taisnās tradīcijas ir pati lielākā palīdzība, neskaitot Mani, cilvēkam Materiālajā Pasaulē
un viņa cerība uz viņa Dvēseles glābšanu.
26. Dzimtas Mīlestība starp Dzimtas locekļiem - vēl viens glābšanas riņķis, vēl viena Cerība laimei Materiālajā Pasaulē. ...

12. Diktāts 25.11.04.
1. ...Cilvēka personības veidošana Materiālajā Pasaulē ir spoguļa atspulgs viņa Dvēseles pilnveidošanas procesiem
Garīgajā Pasaulē.
2. Saskaņā ar Manu Piramīdu Manas Valstības celtniecībā, Pasaules Piramīdas zemākais līmenis ir Materiālā Pasaule.
3. Viņš - Pamats Piramīdas celtniecībā, kā Viņas Sākums, liels pēc apmēriem, par cik viņa lielumu nosaka cilvēku skaits,
kas atrodas uz Zemes.
4. Viegli stādīties priekšā Manas reliģiskās Piramīdas pamatu, zinot Zemes tautiedzīvotāju kopējo skaitu.
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5. Lūk, Materiālās Pasaules apmērs, lūk, apmērs Manas Valstības Piramīdas pamatam.
6. Atceraties, ka Manas Piramīdas pamats stāv uz četriem Manas Reliģijas stūrakmeņiem: Ticība, Mīlestība, Cerība un
Gudrība!
7. Cilvēkiem, saglabājot šos Manas Reliģijas pamatus, Piramīdas pamats būs uzticams, izturīgs un izejot no visa tā,
Pasauļu Piramīda izkārtosies ģeometriski precīzi, kuras proporcijas un slaidumu un harmoniskumu varēs redzēt, skatoties
uz mūžīgajām ēģiptes piramīdām.
8. Nākošais, krietni augstāks Manu Pasauļu Piramīdu līmenis ir Garīgās Pasaules līmenis vai tas, ko cilvēce sauc par
Paradīzi!
9. Šī Materiālā Pasaule ir cilvēka Dvēseles attīstības līmenis līdz līmenim līdzībā Man.
10. Abām Pasaulēm, Materiālajai un Garīgajai ir kopēja robeža (pārejai) nereāla priekš cilvēkiem, taču reāla priekš Manis,
Maniem palīgiem un cilvēku Dvēselēm, kuri jau atrodas Garīgajā Pasaulē.
11. Lūk, kādēļ arī nosaukums šai Pasaulei - Garīgā, Dvēseļu Pasaule, kuras izgājušas izmēģinājumus, pārbaudi uz Zemes,
iemantojušas tādu pilnības līmeni, kas ļauj viņām atrasties blakus Man un būt Manām līdzībām šajā Pasaulē.
12. Cilvēku Dvēseles, kuras atrodas "Tur", īpaši spēcīgas, taisnu Dzimtu, palīdz cilvēkiem (cilvēku Dvēselēm) uz Zemes,
pasargājot viņus no kļūdām, Materiālās Pasaules netikumiem, radot labvēlīgu atmosfēru cilvēka personības attīstībai un
viņa Dvēseles apmācībai šajā Pasaulē.
13. Šīs Dvēseles atrodas blakus Man un viņām ir saskares iespēja ar Mani un iespēja palūgt palīdzību pie Manis savas
Dzimtas locekļiem uz Zemes.
14. ES varu ietekmēt Materialās Pasaules notikumus, ES varu materializēt viņu lūgumus. ES varu strauji pagriezt cilvēka
dzīves tecējumu pēc viņu lūguma, atsaucoties uz viņu lūgšanām par dzimtas palīdzību viņu Dzimtas loceklim uz Zemes.
15. Dzimtas Dvēseles pašas nevar ietekmēt Materiālās Pasaules notikumus, taču redzot, jūtot viņu attīstību nelabvēlīgā
virzienā, var lūgt Mani Palīdzēt.
16. No šejienes Garīgās Pasaules ietekme uz Materiālās Pasaules cilvēku dzīvi, ļoti nozīmīga, no šī apstākļa abu Pasauļu
Cilvēku Dvēseļu saskare, no šejienes viedie sapņi un priekšā teikšana cilvēkiem ne tikai no Manis, bet bieži no radiniekiem,
no Garīgās Pasaules Dzimtas locekļiem.
17. Pasauļu caurvīšanās Garīgās Pasaules līmenī patiešām pamanāmi sajūtama Materiālajā Pasaulē, īpaši Namos Manos.
18. Ne velti par Pasauļu kontakta vietu ES izvēlējos Namus Manus, kurus visas konfesijas uz Zemes ceļ pārpilnībā; un
cilvēks, Dvēsele viņa, var šajās vietās satuvināties ne tikai ar Mani, ar Maniem palīgiem, bet arī ar viņu Dzimtas Dvēselēm,
kuras atrodas Garīgajā Pasaulē.
19. Nami Mani, Baznīcas un Tempļi ir Pasauļu kontakta Svētās vietas, vai vietas cilvēku Dvēseļu saskarsmei (randiņam) uz
Zemes un Garīgajā Pasaulē.
20.Nav labākas vietas uz Zemes, tikai Tempļos Manos Materiālās Pasaules cilvēku Dveseles var atpūsties un saņemt
enerģijas lādiņu, Spēku Manu priekš dzīves nevieglas uz Zemes, var lūgt Mani vai Manus palīgus atvieglot viņu uzturēšanos
uz Zemes un izpildīt viņu lūgumus.
21. Tās - Gaišas vietas, Manis pasargātas, manis aizstāvētas un cilvēkiem, Manu Palīdzību gaidošiem un savas mūžīgās
Dvēseles atpūtu meklējošiem, vienmēr atvērtas.
22. Ne tikai un ne tik daudz Templis Mans ir reliģiskais Centrs. Nē, Templis Mans, ir Nams Mans, atvērts abu Pasauļu
cilvēcīgajām Dvēselām.
23. Tempļi Mani ir daļa, Garīgās Pasaules materiālizētā daļa uz Zemes, ir Garīgās Pasaules logs Materiālajā Pasaulē.
24. Nākošais līmenis, augstākais Manu Pasauļu līmenis ir Saprāta Pasaule, kurā atrodas cilveku Dvēseles, kuras izgājušas
izmēģinājumus/pārbaudes ne tikai Materiālajā, bet arī Garīgajā Pasaulē.
25. Saprāta Pasaule, Manas līdzības Pasaule priekš taisnām Dvēselēm, pastāvošām līdzās Man Mūžībā Manā (jūsu
redzējumā - uztverē, uzskatos, planetārā mērogā) un piemīt augsti vadības uzdevumi Manā līmenī.
26. Pēc līdzībā celtās Piramīdās, Garīgā Pasaule un Saprāta Pasaule, kā arī Garīgā un Materiālā Pasaules, ir savstarpējā
kontaktā priekš pārejas un Dvēseļu tuvāko Pasauļu kontaktiem.
27. Taču, Dvēselām, kuras atrodas Saprāta Pasaulē, vairs nav iespēju (caur Garīgo Pasauli) kontaktiem un ietekmei uz
Materiālās Pasaules dzīvi.
28. Pasauļu enerģētiskie līmeņi izveidoti pēc Piramīdas shēmas un paredz cilvēka Dvēseles evolūciju pa viņas pakāpieniem
līdz virsotnei Manai, līdz Mana līmeņa vadībai...

13. Diktāts 26.11.04.
1. ... Cilvēku Dvēselēm Garīgajā Pasaulē ir iespējams, ja ne ietekmēt Materiālās Pasaules notikumus, tad vismaz brīdināt
savas Dzimtas pārstāvjus caur Mani vai caur sapņu redzējumu par tuvojošos bēdu vai briesmām.
2. Tas notiek tādēļ, ka, nokļūstot Garīgajā Pasaulē cilvēku Dvēseles aiziet no Materiālās Pasaules pagaidu skalas un
nokļūst Mūžīgās kustības mierā, par kuru ES runāju Atklāsmju I daļā - kad neeksistē laiks un visi notikumi atrodas vienā
laika rindā - Mūžībā.
3. Mūžībā neeksistē laiks pēc cilvēku saprašanas, viss notiek tagad, bet Materiālās Pasaules pagaidu skala - tas tikai mirklis
notikumu kopējā attīstībā.
4. Tas cilvēkiem grūti pieņemams, tādēļ, ka jūs dzīvojiet šķietamu notikumu kaleidoskopā, kur atskaites skala ir kalendārs,
astronomiskais gads.
5. Taču Man Garīgajā Pasaulē neeksistē laiks, viss notiek tagad un Dvēseles no Garīgās Pasaules to redz, kas būs un kā
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uz Zemes, no kuras viņi aizgājuši, kas notiks ar viņu Dzimtu pārstāvjiem un kādas kļūdas viņi gatavojas pieļaut un kāds būs
rezultāts.
6. No šejienes arī centieni viņiem pašiem sasniegt zemiešus vai prasības - lūgumi Man palīdzēt viņu Dzimtas ļaudīm uz
Zemes šajā (pēc jūsu uzskata) momentā.
7. Lūk, kādēļ ES daudzas reizes atkārtoju, ka ES visu redzu, visu virzu, visu vadu un varu ietekmēt jūsu likteņus Materiālajā
Pasaulē.
8. Jūsu laiks - vadāms faktors, un dzīve jūsu, arī jūsu pārbaudījums uz Zemes, Manis vadāms un, atkarībā no cilvēka
sagatavotības, Dvēseli viņa, ES jebkurā brīdī varu atstāt apmācības procesā un pārbaudē.
9. Ja ES redzu apdāvinātus cilvēkus, ja ES redzu viņu darbus un viņu taisnā darba rezultātus, ES varu pagarināt viņu
uzturēšanās laiku uz Zemes uz jebkuru termiņu.
10. Taču vienlaicīgi, ja Mans Uzdevums izpildīts un būšanai uz Zemes laika turpināšana prasa uzdevuma koriģēšanu, kas
notiek bieži ar radošām personībām, ES paņemu viņu, jo dzīves pagarinājums var novest pie personības degradācijas šī
cilvēka Dvēseli.
11.Kādēļ degradācijas? Tādēļ, ka pēc sava nozīmējuma izpildīšanas cilvēkam ir Man jāatskaitās, jāizanalizē kopā ar Mani
kļūdas, kādas tika pieļautas un jānosaka, pēc atpūtas Garīgajā Pasaulē nākošie pārbaudījumi uz nākošo viņa Dvēseles
pilnveidošanas stadiju, taču jau uz cita Materialās Pasaules Piramīdas varas līmeņa.
12. Tas ļoti svarīgi, lai viņa Dvēsele, pats cilvēks izietu Piramīdas varas visas stadijas - no kāda gribas izpildītāja līdz
cilvēkam, kurš pieņem lēmumus, līdz cilvēkam, kurš kopē Garīgās Pasaules Skolotāja pozīciju, taču Materiālās Pasaules
līmenī.
13. Lūk, kur galvenais pārbaudījums, Nelabais var censties izpaust sevi pilnā mērā piedāvājot cilvēkam (viņa Dvēselei) visus
varas vilinājumus, ietverot galveno - vissaldāko, visbīstamāko grēku - pašlepnuma vadību, lepnību.
14. Visos Zemes cilveka pārbaudījumos, cilvēka īsās uzturēšanās uz Zemes, galvenais pārbaudītājs, galvenais jūsu
oponents ir Nelabais, kārdinājumu izgudrotājs, jūsu pārbaudītājs, jūsu Dvēseļu attīstības pirmajā etapā Materiālajā Pasaulē.
15. Viņš zina visus Materiālās Pasaules "labumus", visus vilinājumus, izveido tos un iesaista cilvēkus grēkos un netikumos,
Viņš - cilvēcisko Dvēseļu pārbaudītājs.
16. Apiet Viņu, neiekļūstot Viņa tīklos, praktiski nevar neviens no cilvēkiem, jo ļoti jau vājš cilvēks, daudz vilinājumu, daudz
lamatu priekš viņa nenobriedušās Dvēseles.
17. Taisnu cilvēku Dvēseles, ticiet Man - tās Dvēseles jau gadsimtiem izgājušas Materiālās Pasaules rūdījumu un
apguvušas izpratni.
18. Taču tas lēmums, kā jau ES teicu, norūdītu Dvēseļu, kuras jau pieļāvušas kļūdas, zinošas Mūžības Manas cenu un
saprot apzinās Dvēseles pilnveidošanās procesa nepieciešamību tālākai Mūžīgai dzīvei Garīgajā Pasaulē un Saprāta
Pasaulē.
19.Taču pagaidām visus pārbaudījumus iziet uz Zemes un Nelabais spīdzina cilvēku Dvēseles visiem Materiālās Pasaules
vilinājumiem un iekrīt cilvēks un viņa nenostiprinājusies Dvesele uz Nelabā viltībām un neizpilda Uzdevumus, kurus ES
dodu Viņai.
20. Un traucas cilvēka Dvēsele starp Materiālās Pasaules vilinājumiem, Nelabā izdomātiem, nepieciešamībā izpildīt Manus
noradījumus, viņas pilnveidošanai paredzētos.
21. Taču, tas ļoti grūti, Nelabais tik labs izgudrotājs, nenoturēties pret Viņa piedāvājumiem, Viņš taču piedāvā "paradīzi" uz
Zemes, visus labumus, cilvēkam iespējamos un neiespējamos, čukst viņa lielumam, tīkli Viņam smalki un stipri - neatkāpties
vājam cilvēkam.
22. Netikuma cana, grēka cena, kad cilvēks nokļuvis Nelabā slazdā, pati galvenā vērtība cilvēka dzīvei uz Zemes ir - Laiks!
23. Nav cilvēkam nekā svarīgāka uz Zemes, nav nekā vērtīgāka, kā dzīves laiks!
24. Nav nekādu Nelabā labumu, kuri varētu palielināt dzīves laiku.
25. Laiks priekš jums, dzīvojošiem Materiālajā Pasaulē, ir uzturēšanās uz Zemes atskaite.
26. Atceraties - "... Un dzīvot steidzas un sajust mudina/steidzina ... "?
27. Kādi brīnisķīgi vārdi! Viņi ļoti labi raksturo galveno kritēriju un galveno vērtību cilvēciskajai dzīvei Materiālajā Pasaulē Laiku!
28. Laiku neapturēt nevienam. Viņu var un vajag izmantot daudz efektīvāk cilvēkam uzturoties Materiālajā Pasaulē.
29. Jo efektīvāk cilvēks izmanto laiku Materiālajā Pasaulē sevis pilnveidošanai - Dvēseles savas, jo pilnīgāka viņa dzīve
Garīgajā Pasaulē, jo uz augstāka attīstības pakāpiena viņš izrādās starp Pasaulēm, jo tuvāk viņš pie Manis! ...

14. Diktāts 28.11.04.
1. ... Garīgā Pasaule ir Materiālās Pasaules turpinājums uz krietni augstāku līmeni Manas Pasaulbūves Piramīdā.
2. Materiālās Pasaules dzīve ir dzīves turpinājums Garīgajā Pasaulē, ir dzīves Mūžība, atrašanās forma šajās Pasaulēs
dažāda, taču jāzin, ka cilvēka garīgā daļa - viņa Dvesele turpina dzīvi Garīgajā Pasaulē.
3. Lūk, Manas Mūžīgās kustības miera princips, Materiālās Pasaules cilvēks vienmēr attīstībā, bet viņa Dvēsele atgriežas
Garīgajā Pasaulē un turpina savu dzīvi mūžīgo.
4. Rodas jautājumi tādi: "Uz kādu laiku Viņa (Dvēsele) atgrižas Māteriālajā Pasaulē? Cik bieži Viņa atstāj šo Pasauli? Un
kad - uz visiem laikiem?"
5. ES jau runāju, ka cilvēks saņem no Manis uzdevumu un tas viņam jāizpilda uzturēšanās laikā uz Zemes.
6. Korekciju cilvēka uzdevumiem vai ieteikumus viņam, ES īstenoju caur Dvēseli viņa, kura atrodas ar viņu, vada viņu, bet
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vienlaicīgi atrodas Garīgajā Pasaulē, dabīgi, ir tiešā kontaktā ar Mani.
7. Tur ir Pasauļu saskare, caur cilvēka Dvēseli, caur šo tiltu starp Pasaulēm, ES īstenoju, ja tā var teikt, Materiālās Pasaules
vadību.
8. Lūk, kādēļ Zeme (Materiālā Pasaule) Poligons attīstības līmeņa pārbaudei, cilvēka Dvēseles pilnveidošanai turpmākiem
uzdevumiem, kurus ES viņai izvirzu vai, ja vēlaties, cilvēkam.
9. ES runāju, ka Nelabais uz Zemes sarīkoja jums slazdus, izmēģinājumus tam, lai jūsu, Dvēseļu jūsu,ierašanos uz Zemes
padarītu sarežģītu, kas prasa no jums lēmuma pieņemšanu apstākļos starp Labo un Ļauno!
10.Lūk, šeit - Cilvēka Dvēsele! Izvēle patstāvīga, bez Manas līdzdalības. ES iejaucos tikai tad, kad situācija iziet no
kontroles un cilvēka krišana skar viņa Dvēseli.
11. Atceraties, jūs sakāt "velnam Dvēseli pārdevis"! Tad tas, lūk, - jau robeža Manai pacietībai. Šis - tas gadījums, kad
cilvēks pārdevies Nelabajam, izvēlējies Ļaunumu un vairs nekad neizpildīs savu uzdevumu.
12. Šim cilvēkam, ar izkropļotu Dvēseli jāpārtrauc sava uzturēšanās uz Zemes, kā Manu Uzdevumu neizpildījušam un
jāatgrižas Garīgajā Pasaulē, taču ne priekš pilnveidošanās, bet nosodījuma par pastrādāto.
13. ES šķiroju cilvēku Dvēseles un nosūtu viņas uz Garīgās Pasaules dažādiem līmeņiem atkarībā no uzdevuma, kuru ES
cilvēkam izvirzīju un tiem rezultātiem, kuri sanāca cilvēka izvēles rezultātā starp Labo un Ļauno.
14. Starp Labo un Ļauno, tas ir, starp Manis izvirzīto, sakarā ar cilvēka Dvēseles pilnveidošanu un viņa reālo uzvedību
Materiālajā Pasaulē, kad notiek vilinājumi, pret kuriem cilvēks nespēja noturēties, iekrītot grēkos un netikumos.
15. Ļoti grūta izvēle starp Labo un Ļauno, tādēļ, ka tas - vai nu grūts ceļš augšup, pēc "Zināšanu dienišķās Maizes" vai
viegls ceļš lejup pēc "dienišķās maizes" un Materiālās Pasaules komforta.
16. Nelabais izmanto visas savas prasmes, visu savu potenciālu, lai izvēles apstākļi cilvēkam būtu grūti Garīgās Pasaules
Mūžīgo Zināšanu sasniegšanai un viegli Zemes labumu saņemšanai Materiālajā Pasaulē.
17. Tā no Viņa informācija, ka dzīve viena un nav viņai turpinājuma "Tur", "aiz horizonta".
18. Tā no Viņa iet doma, ka neviens nekontrolē cilvēka uzturēšanās procesu uz Zemes.
19. Tā no Viņa iet apgalvojums, ka visu Materiālās Pasaules kaislību un iegribu apmierināšana, nesodāma.
20. Tā Viņš runā, ka Dieva nav un nekādas Garīgās Pasaules nav.
21. Tā Viņš apstiprina, ka Reliģija ir "opijs tautai".
22. Visas dievnopelšanas grāmatas - no Viņa, visas sektas - no Viņa, viss šajā Materiālajā Pasaulē priekš jūsu Dvēseļu
pārbaudes, Viņa izdomāts.
23. ES visu to zinu un neiejaucos cilvēka pārbaudes procesā līdz brīdim, ka cilvēces krišana nenonāk līdz pašsadalīšanās
līnijai un nerodas pašiznīcināšanās process.
24. Kad ES redzu, ka Nelabais tā sagriezis pārbaudījumu, ka jau ne atsevišķs cilvēks, ne Dzimta vai pat valsts iet uz
pašsagrāvi, ES iejaucos.
25. Tas strupceļš - tikai tiem cilvēkiem, kuri tajā brīdī atrodas uz Zemes.
26. Taču, tas - ne visi cilvēki, daļa viņu atrodas Garīgajā Pasaulē.
27. Pie tam, tā cilvēku daļa, kura pieder Garīgajai Pasaulei, labāki un tīrāki kā tie, kuri atrodas Materialajā Pasaulē.
28. Šīs cilvēku Dvēseles pārbaudi izgājušas, izmēģinājumus izturējušas un gatavi būt taisni cilvēki, tas, ja vēlaties, Mans
ģenētiskais zelta fonds.
29. ES nevaru riskēt/ziedot šo fondu dēļ Materiālās Pasaules cilvēku saujiņas, kuri jūk prātā Materiālās Pasaules labumu
dēļ, kuri neizpildīja Manu uzdevumu un pārdevās Nelabajam.
30. Ko var gaidīt no šiem cilvēkiem? Tikai krišanas turpināšanos, grēkus un netikumus.
31. Šie cilvēki, tā vietā, lai radītu apstākļus sabiedrības (cilvēces) attīstības progresam, ar savu tiekšanos uz pašsagraušanu
rada apstākļus paātrinātai krišanai grēkos un netikumos - regresā, visu cilvēci.
32. Cilvēku Dvēseles, kuras atgrižas no Garīgās Pasaules, nokļūst nežēlīgākos uzturēšanās apstākļos Materiālajā Pasaulē
un tādēļ paaudžu stafetes nūjiņa, nododama no paaudzes paaudzei, neved pa ceļu augšup, bet pa ceļu lejup uz sabierības
krišanu un sašķelšanu. Bet tā - jau cilvēces traģēdija.
33. Nav laikmetu sakara, nav Progresa, nav nākotnes! ...

15. Diktāts 29.11.04.
1. ...Mēs tagad apspriežam Pasauļu savstarpējās attiecības - Garīgā un Materiālā.
2. Šeit svarīgi, ļoti svarīgi, zināt pārbaudītāja, Nelabā lomu, kuru ES noliku priekš pārbaudēm, visizsmalcinātākajām cilvēku
pārbaudēm Materiālās Pasaules apstākļos.
3. Visiem skaidrs, ka nevar būt personības pilnības bez pārbaudījumiem, bez izvēles starp Labumu un Ļaunumu.
4 Ir vienkāršas patiesības par to, ka viss uzzināms salīdzinot, cilvēks, kurš nav iepazinis nelaimi, nevar uzzināt, kas ir laime
un cilvēks, kurš nav izbaudījis naidu, nekad nesapratīs, kas ir Mīlestība - viens no galvenajiem "akmeņiem" Manas
Pasaultelpas Piramīdas pamatā.
5. Pārbaudītāja loma, loma Nelabā, milzīga, tas Uzdevums Viņam no Manis - sarīkot jums pārbaudījumus vissarežģītākos,
lai saprastu, kas ir kas un uz kādiem Maniem Uzdevumiem cilvēks var būt spējīgs.
6. ES izvirzu Uzdevumus jums, jūsu personības pilnveidošanai (Dvēseles jūsu) Materiālajā Pasaulē un vienlaicīgi ES dodu
uzdevumus Nelabajam pārbaudīt jūs ļoti nopietni, lai zinātu kāds jūs esat priekš Uzdevumiem Maniem Mūžīgiem.
7 ES tāpat arī atvirzu Nelabo no tiem, kurš pēc Maniem Priekšstatiem, jau ticis galā ar pārbaudījumu un kurš jau gatavs
radošai sadarbībai ar Mani.
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8. ES taču runāju, ka ES visu varu, ka ES visu vadu un visu ne tikai Materiālajā Pasaulē, bet arī visās Pasaulēs. ES ņemu
vērā, ka visus norādījumus cilvēki saņem no Manis, bet pārbaudīt jūs - Uzdevumus Nelabais arī saņem no Manis.
9. Vienalaicīgi ar to, ES varu pārtraukt visus pārbaudījumus tiem cilvēkiem, tām Dvēselēm, par kuru taisnīgumu ES vairs
nešaubos.
10. Nelabais jūs pārbauda skarbi, taču Viņš pakļauts Man, kā viss un visi visās Pasaulēs.
11. Nelabā loma nepateicīga, cilvēki nemīl Kārdinātāju, apsaukā Viņu par Sātanu, taču Viņa lomu priekš Manis pārvērtēt
nav iespējams.
12. To Viņš visu dara Manā Uzdevumā un dzird un pakļaujas Man; tas Viņš, pārbaudot jūs, palīdz Man parādīt jums
tikumību un taisnīgumu.
13. Nelabais, pretstatā Man, parāda jums netikumus un grēkus, cilvēku krišanu (demoralizēšanos), viņu Dvēseles,
izmainījušas tikumību pret Materiālās Pasaules bagātību kārdinājumiem.
14. Materiālā Pasaule, kā jau ES runāju - tas Poligons, pārbaudījumu Poligons personības pilnveidošanai pretnostatījuma
apstākļos Labuma no Manis un Ļaunuma no Nelabā.
15. Apsolot visas Pasaules labumus, Viņš rada neizturamus kārdinājumus, no kuriem atteikties var tikai stiprie, īsti taisni
cilvēki.
16. Taču tādu, kuri bez grēka, kā jau Dēls Mans teica, praktiski nav.
17.Grēks - jūsu pastāvīgs stāvoklis, ļoti spēcīgs Nelabā kārdinājums, ļoti izsmalcināts, Viņš tajā meistars. Jautājums tik
viens Man: cik liela jūsu krišana grēkā?
18. Ir piedodami grēki, bet ir arī Manis nepiedodami!
19. Man svarīgi, lai cilvēks uz Zemes, izpildītu mūžīgos Baušļus Manus.
20. Mēs to sīkāk iztirzāsim vēlāk, bet tagad galvenais Atklāsmē - pietuvināt jūs pakāpeniski Ticībai Manī un Likumu Manu
Mūžīgo pieņemšanai!
21. Uzdevums jūsu - sākt pārbūvi Pasaulē jūsu pēc Likumiem Maniem, pēc līdzības Valstībai Manai!
22. Nelabajam ir savas metodes jūsu pārbaudīšanai Materiālajā Pasaulē, kuras iziet bez zaudējumiem praktiski nevar
neviens, tādēļ, ka galvenais cilveka grēks - lepnība cilvēkā nezūd nekad.
23. Atceraties, ka "varas taures" cilvēks neiztur, neviens nevar atteikties no iespēju salduma, būt augstāk par sev līdzīgiem.
24. Jūs ziniet, ka visi jūs- Bērni Mani, visi jūs Mīļi Man, ES Esmu jūsos katrā; un kad cilvēks grib būt augstāk par sev
līdzīgiem kaut mazliet, tad viņš bez kaut kāda pamata grib būt augstāk par Mani!
25. Un tas ir vislielākais grēks, un viņš tiek sodīts bargi.
26. Tādēļ tēze "mīli tuvāko kā sevi pašu", tiešā šī vārda nozīmē, ir priekštecis vislielākajam grēkam - lepnībai, par kuru ES
tiesāju nesaudzīgi.
27. ES jau daudz runāju šajās Atklāsmēs, ka cilvēkam, ja viņš iet pie Manis, tad viņam jātic Man, jātic Pasaules kārtībai
Manai un jāMīl Mani un visu, kas saistīts ar Mani, tanī skaitā arī Bērnus Manus, viņam līdzīgus un sevi (pēdējā kārtā) arī kā
radījumu Manu mīļo.
28. Tādēļ arī runāju jums, ka zinu visus pārbaudījumus, sekoju viņiem un pārtraukt varu tos jebkurā laikā, tādēļ, ka Nelabais
pakļaujas Man un dara visu pēc norādījumiem Maniem.
29. Viņš - izmēģinātājs Mans un Viņam loma nepateicīga priekš jums, taču ļoti vajadzīga Man!
30. ES jūs vedu augšup, bet Viņš ar tādu pašu spēku velk jūs lejup!
31. Jebkurai darbībai ir pretdarbība!
32. Tas visā un vienmēr. Tādēļ, ka līdzās plusam ir mīnuss. Un kā viens, tā otrs vajadzīgs un atdalīt vienu no otra nedrīkst!
33. Tikai kombinējumā, Labā un Ļaunā līdzsvarā, Pasaule attīstās tālāk.
34. Ja Ļaunums pārsvarā, jūs saņemiet visus bēdīgos notikumus un cilvēcīgās ciešanas - tas, kas tagad ir uz Zemes.
35. Jābūt Harmonijai starp šiem Materiālās Pasaules galējības poliem.
36. Tādēļ tik svarīgs Man Nelabais uz Zemes.
37. ES vairākreiz atsūtīju Dēlus Manus, lai parādītu ceļu patieso, kad cilvēki nonāca līdz sadalīšanās robežai tajos
vēsturiskajos laikmetos.
38. Taču šoreiz ES pats iejaucos, caur Mani dzirdošajiem, jūsu pašiznīcināšanās procesā, lai nepārtrūktu dzīve uz Zemes
un ES gribu atjaunot līdzsvaru starp Labumu un Ļaunumu.
39. Nelabajam Ļaunuma spēki vareni un Viņš var daudz, taču Viņam ir varas robeža, tādēļ, ka augstāka par Manu Spēku
nav un nebūs nekā un nekad ...

16. Diktāts 30.11.04.
1. ... Cilvēku pārbaude un viņu pilnveidošanās līmeņa vērtējums - tās dažādas lietas.
2. Ja pārbaudi izdara Nelabais, izveidojot visdažādākos slazdus nenobriedušām Dvēselām, tad Mans Uzdevums - novērtēt
cilvēku Dvēseļu pilnības līmeni, kuras atrodas Materiālajā Pasaulē.
3. ES Atklāsmju I daļā runāju: "Kāda Dvēsele, tāds arī cilvēks!"
4. Tā ir tīrā patiesība, taisna cilvēka, viņa Ticību Man, viņa Mīlestību uz Mani nosaka viņa Dvēseles attiības līmenis.
5. Lūk, kādēļ priekš taisnām Dvēselām, izgājušām pārbaudes, ES pārtraucu uzturēšanos uz Zemes un paņemu viņas pie
Sevis, Garīgajā Pasaulē, nosakot tur jaunu uzdevumu, jau uz cita Dvēseles sagatavošanas līmeņa, priekš cita mēroga
uzdevumiem un uz cita līmeņa - līmeņa Garīgajā Pasaulē.
6. ES par to daudz runāju, par jūsu mūžīgo Dvēseļu uzturēšanos uz Zemes, un nāve jūsu, no kuras jūs tā baidāties, ir tikai
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kopsavilkums Manis izvirzītā Uzdevuma izpildei, ir tikai atbilde Manā priekšā par savu dzīvi uz Zemes.
7.Tā atbilde Manā priekšā par savu dzīvi (šajā) periodā uz Zemes, atbilde par pārbaudes rezultātiem par grēkiem un
netikumiem, kas pieļauti šoreiz.
8. Ļoti sarežģīti Man jūs vērtēt, Bērnus Savus, taču no Saviem arī prasība ir cita - ar Mīlestību, bet stingri!
9. Man ir Sava līmeņa skala morālai krišanai vai grēkākrišanas līmenim, taču visos gadījumos ES godīgi un skrupulozi
izšķiroju grēku avotus, objektīvi vērtēju situāciju apkārt cilvēkam un viņa rīcību šajos apstākļos.
10. Priekš jums, Maniem Bērniem, ļoti svarīgi, iziet pārbaudi morālai izdzīvošanai, skarbos kārdinājumu apstākļos.
11. Grūti, ļoti grūti cilvēkam iziet vissmagāko pārbaudījumu - pārbaudījums varai pār sev līdzīgiem, arī Bērniem Maniem.
12. Taču ES neko nevaru izmainīt: tādi ir "spēles noteikumi" Manā Pasaulē - viss veidots uz vienotības un pretestību cīņas,
tas - galvenais Likums progresam!
13. Nezinot Melno, neapzināsi Balto; bez naida, neiepazīsi Mīlestību; bez nodevības, neiepazīsi draudzību ...
14. Tādēļ, kā jau ES runāju, loma Nelabā - pat atbildīgāka. Tādēļ, ka Viņš pretsvars Man, taču spēki Viņam ierobežoti, un
pēdējais vārds vienmēr Man!
15. Taču spēku līmenis Nelabajam, Viņa destruktīvajiem spēkiem ļoti augsts: tas, Viņš noved Cilvēci līdz kollapsei, tie Viņa
spēki pagrūž cilvēkus līdz pašiznīcināšanās robežai, bet cilvēki paši nevar atrast risinājumu, lai pretstatītu, tieši pretstatītu,
Nelabajam savu taisnumu un savas sabiedrības taisnīgumu.
16. Laikmetiem cilvēki, katrs atsevišķi un cilvēku sabiedrība, neiemācījās cīnīties ar Nelabo pretimpastāvēšanā.
17. Cīnīties parastiem paņēmieniem, šī vārda materiālā nozīmē, jūs nevarat, spēku jums nav un nav iespēju spēka
pretcīņai.
18.Jūsu spēks - Labā un Ļaunā morālo principu pretizvirzīšanā.
19. Lūk, kādēļ Nelabais nogurdina un lauž cilvēku Dvēseles, nav jums nekādu iespēju cīnīties ar Viņu spēka metodēm.
20. Tikai viena iespēja jums ir: tā - taisnums un jūsu Dvēseles kustība uz Mūžīgām Patiesībām uz Ticību Manī un Mīlestību
uz Mani un uz visu, kas ar Mani saistīts!
21. Lūk, jēga vienīgā un cīņa pretstāvokļiem - jūs un Nelabais, Nelabais un ES!
22. Kad jūs pretnostatat sevi Nelabajam jūs formējiet Dvēseli savu, jūs ejat uz Ticību un Mīlestību, šajā gadījumā - ES jūsu
aizstāvis un vienmēr parādīšu un priekšā pateikšu ceļu patiesu.
23. Tā - jūsu līmeņa cīņa, tā - mikrosadursme, priekš jūsu Dzimtām.
24. Taču, kad konfliktu apmēri sasniedz valstu līmeni, tad parādās Nelabā pretnostāšanās jau Man, šajā gadījumā Labā un
Ļaunā pretnostāšanās paceļas līdz planetāra mēroga līmenim, kad no jūsu valstu lēmuma atkarīga cilvēces eksistēšana uz
Zemes.
25. ES šeit domāju, pasaules mēroga karus. Šeit, kā likums, jūs nevarat iziet pārbaudījumu, tādēļ, ka starpvalstu kari - tie
jau ir cita mēroga kollapse. Viņi pretdabīgi un šeit ES iejaucos un piespiežu valstis pārtraukt civilizācijas sagraušanu.
26. Tādēļ, lai jūs saprastu, ES vēlreiz atkārtoju, ka Nelabais Manā Uzdevumā pārbauda jūs ar kārdinājumiem un pārbauda
jūsu grēkākrišanu personīgā līmenī, jūsu dzimtu līmenī un ne vairāk.
27. Valstu veidošanu uz "ismu" bāzes, kontrolēju ES pats. Tādēļ, ka prakstiski visos gadījumos, viss tas beidzas ar
starpvalstu konfliktiem.
28. Bez tam, visādi "ismi" rada amorālu fonu un tikai palīdz Nelabajam jūsu Dvēseļu pārbaudīšanā.
29. ES domāju, ka jums tagad saprotams pārbaudījumu līmenis, viņu mērogi priekš atsevišķām personībām un valstiskas
izglītības.
30. Uzdevumu mērogi dažādi un mērogi jūsu lēmumiem arī dažādi: vienos gadījumos tas skar atsevišķa Cilvēka personību,
viņa Dvēseli, citos gadījumos - kļūdas mērogs izraisa valsts traģēdiju.
31. Tie - dažādi poli jūsu lēmumu pieņemšanai, taču galvenais un svarīgākais ir cilvēka attīstības līmenis, Dvēseles viņa, par
cik no tā veidojas valsts balsts, viņas tiesiskais lauks.
32. Vai valsts, kur vairākums taisnu cilvēku, attīstās un iet uz taisnīgas sabiedrības izveidošanu, vai valsts, kur vairākums
netaisnu cilvēku, grēka un netikumu cilvēku, iet uz regresu, kur viņas attīstības pamati ir barbarizācija un sabiedrisko
attiecību netiesiska lauka izglītība.
33. No tādām valstīm ES sagaidu agresiju, starpvalstu konfliktu izraisīšanos un karus, kuru kritērijs ir primitīva svešu
teritoriju un sev līdzigu sagrābšana vergos.
34. Lūk, kur netikumu un grēku apjoms, Nelabā vara uz Zemes!
35. Pasaules kari - cilvēces kollapses priekšpostenis, cilvēku kopības pārbaudījums uz izdzīvošanu un iespējām taisnīgas
sabiedrības izveidošanai, kur tās pamatam jābūt ne personības apspiešanas mehānismam, bet apstākļu radīšana viņas
attīstībai līdz līmenim Cilvēks - radītājs, Cilvēks - darbarūķis! ...

17. Diktāts 03.12.04.
1. ... Manis izvirzītais Uzdevums uzcelt uz Zemes Manas varas Piramīdu, pieņemams tikai gadījumā, kad tiek izstudēts un
izprasts viņas enerģētiskais līmenis, kur pirmais līmenis ir Materiālā Pasaule.
2. Visa varas Piramīda un šī Pasaule, kā jau ES vairākkārt runāju, balstās uz četriem atslēgas vārdiem: Ticība, Mīlestība,
Cerība un Gudrība!
3. Šajos fundamentālajos Vārdos ielikts cilvēka uzvedības pamats Materiālajā Pasaulē un Reliģijas Manas Mūžīgās
ideoloģija.
4. Un cilvēks (Dvēsele viņa), izejot pārbaudi Materiālajā Pasaulē, izejot Nelabā sietu, var rēķināties ar Manu atzinību un
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atbalstu Manu Mūžīgo Zināšanu saņemšanā.
5. Šo Zināšanu līmenis, rezultāts pārbaudēm uz Zemes, palīdz Man noteikt termiņus un nepieciešamību cilvēkam uzturēties
uz Zemes priekš cilvēka un viņa Dvēseles pilnveidošanas.
6. Manu Mūžīgo Zināšanu apmācība, cilvēka Dvēseles pilnveidošana, nav viņa pašmērķis uz Zemes, bet tā ir daļa kopējā
procesa cilvēka Dvēseles formēšanai līdz līdzībai Man Garīgajā Pasaulē.
7. Galvenais uzdevums cilvēkam ir viņa Dvēseles formēšana līdz Manai līdzībai, tādēļ, ka tikai tad tiek sasniegta iespēja
Cilvēkam (viņa Dvēselei) saņemt Gudrību Manu un pienācīgu vietu viņa Dvēselei līdzās Man.
8. Priekš tā arī ir Materiālā Pasaule, bet nepieciešamība iziet pārbaudījumus pie Nelabā, ir obligāts etaps cilvēka personības
veidošanai un pirmais, bāzes, ja vēlaties, fundamentālais etaps cilvēka Dvēseles attīstībā.
9. Tas, pēc jūsu teiktā: "caur ērkšķiem uz zvaigznēm". Ļoti labs teiciens!
10. Tas ļoti labi raksturo Materiālo Pasauli. Visi asumi, paliktņi un lamatas, ko izveido Nelabais, virzīti uz to, lai liktu
cilvēkam, viņa Dvēselei izrauties, izspraukties caur nežēlīgajiem ērkšķiem, kur balva, šajā gadījumā, ir tikai Cerību
zvaigznīte uz Manu Zināšanu izpratni nākotnei.
11. Ļoti svarīgi saprast, ka visas grūtības šajā Pasaulē virzītas uz cilvēka personības, viņa Dvēseles formēšanu, taču tikai
priekš "Rītdienas"!
12. Lai cik skarbi skanētu, visi smagie pārbaudījumi, visi kārdinājumi, kuri cilvēkam jāiziet Materiālajā Pasaulē, tas tikai
priekš šķituma materiālistiem, virtuālā saprašanai "Rītdien"!
13. Šeit "Rītdien" ir cilvēka Dvēseles nākošā ierašanās Garīgajā Pasaulē, kuru nevar novērtēt no Materiālās Pasaules.
14. Tur arī visa problēma: Nelabais veic jūsu pārbaudi Manā Uzdevumā priekš jūsu nākotnes, kura uz pārbaudes brīdi
Materiālajā Pasaulē, ļoti šķietama, vai kā jūs sakāt, virtuāla.
15. Šajos apstākļos jums ir tikai viena iespēja priekš šīs nākotnes - uzticēties Man!
16. Tajā gadījumā, kad jūs atsakāties no Manas "šķietamās/iluzorās" nākotnes, jūs pārejat reālā, īstajā Nelabajā un
atdodaties Viņam, bet Viņš par Materiālās Pasaules labumiem ved lejup, novedot līdz līmenim cilvēks - dzīvnieks.
17. Un tad jums nav nekādas nākotnes un nav perspektīvas izrauties no Nelabā tīkliem - jūs pārejat Viņa vadībā par cik
nevarat pat cerēt uz iziešanu caur Manu Sodu.
18. Un šī vieta kur jūs nokļūstat, šajā gadījumā saucas Elle, kur prasības no jums nāks dzīvnieciskas un jau pēc dzīvnieka
mēriem.
19. No šīs vietas pacelties praktiski nav iespējams un kritēriji vērtējumam šim cilvēkam - kustonim pavisam citi un attieksme
pret viņu Nelabajam un Man pavisam cita.
20. ES pat negribu ne izskatīt ne parādīt jums Elles notikumus - tas Man nav interesanti, tas nav priekš Cilvēka -radītāja,
Cilvēka-darbarūķa, kuri Man vajadzīgi un par kuriem uztraucos, kā par Bērniem Saviem un atbalstu viņus un vedu uz Manu
Zināšanu Gaismu.
21. Mans ceļš priekš Bērniem Maniem - tas ceļš ar Mani uz nākošo līmeni Manas Piramīdas attīstībā uz Garīgās Pasaules
līmeni. Jūs to saucat par Paradīzi, ja Paradīze, tad lai Paradīze!
22. Tam priekš materiālā cilvēka jābūt sapnim un laimei sasniegt Garīgās Pasaules, Paradīzes, līmeni, kad viņa Dvēseles
attīstības līmenis ļauj būt blakus Man un būt Manai līdzībai Garīgajā Pasaulē.
23. Tas ir svarīgākais no Uzdevumiem, tas nosaka cilvēka nākotni "Rītdien", uz kuru ES viņu vedu caur "ērkšķiem" ...
24. Tas ceļš radošs, rūpīgā darbā ar sevi un stingra Manu Pasaultelpas Likumu ievērošana, Manas Reliģijas ievērošana.
25.Viss tas prasa no materiālā cilvēka pašierobežojumus visā, ko piedāvā Nelabais.
26. Visi Matriālās Pasaules netikumi un kārdinājumi cilvēku izved no prāta un viņš netikuma, galvenā netikuma, lepnības
dēļ, uzkāpj uz kakla savai dziesmai, savai nākotnei, tikai saldā mirkļa dēļ.
27. ES saprotu, ka turēties pretim lepnībai/augstprātībai, pretim varas iespējai pār sev līdzīgiem, pretim izvirtībai, ļoti grūti.
Taču tikai šie pārbaudījumi, šis Ļaunums dod iespēju saprast, kas tas ir Labums un Mīlestība.
28. Tikai caur Elles pārbaudījumiem kļūst redzams Gaišais ceļš uz Paradīzi - pie Manis Garīgajā Pasaulē! ...

18. Diktāts 05.12.04.
1. ...Cilvēki nomirst, bet viņu Dvēseles, atbrīvotas no Materiālās Pasaules pienākumiem, raujas pie Manis, bet caur Mani Garīgajā Pasaulē.
2. Taču ne visas Dvēseles eksāmenu uz pašpilnveidošanos iziet veiksmīgi, ja vēlaties - uz gatavību, tādēļ, ka neizpildīja
visu uz Zemes paveicamo.
3. Rodas jautājums: kā būt ar šiem cilvēkiem, kā būt ar viņu Dvēselēm?
4. Jautājums sarežģīts un arī šajā gadījumā ES uzmanīgi izskatu, kā pie Tiesas visus argumentus "par" un "pret"!
5. ES uzmanīgi raugos uz to, kā cilvēkam veicies eksāmenā pie Nelabā, kādus argumentus viņš cēla priekšā Kārdinātājam,
kas izdevās un, kas neizdevās.
6. Man svarīgi zināt, vai bija un ir Cerību dzirkstelīte uz cilvēka apskaidrību, uz viņa Dvēseles izlabošanu, uz šī cilvēka
personības pilnveidošanu.
7. Svarīgs uzdevums - noteikt, atkarībā no cilvēka uzturēšanās uz Zemes, rezultātiem, termiņu, viņa uzturēšanās laikam un
nepieciešamībai šim cilvēkam atgriezties Materiālajā Pasaulē.
8. Ja ES redzu, ka cilvēks nelabojas (viņa Dvēsele), ja eksāmenu pie Nelabā cilvēks nenolika un spītīgs kā ēzelis dzīves
vērtību izvēlē un stūrgalvīgi turas pie materiālajiem labumiem, ES nedodu viņa Dvēselei pozitīvu vērtējumu un viņai jādodas
atkal uz pārbaudījumiem, taču jau Garīgajā Pasaulē.
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9. Viņa saņem nosodījumu un nenokļūst uz atpūtu Garīgajā Pasaulē, bet saņem nosodījumu uz soda apli, ko jūs apzīmējat
par Elli.
10. Tas - Garīgās Pasaules zemākais līmenis, kur spītīgās, nepaklausīgās cilvēku Dvēseles nosodās ar kārtējo pārbaužu
apli uz Zemes.
11. ES gribu, lai cilvēki saprot, ka uzturēšanās uz Zemes nav priekš jums Labums.
12. Nevar būt pārbaudījumos Labuma, bet Labumu un Svētību ES dodu cilvēkiem, viņu Dvēselēm tikai pēc sekmīgas
pārbaudījumu iziešanas pie Nelabā.
13. Tikai tādā gadījumā jūs saņemat Svētību no Manis un Manu Palīdzību, kad redzu cilvēka centību, redzu viņa personības
izaugsmi un redzu kā viņš grūtības pārvar pēc tam ar asinīm.
14. ES palīdzēšu šim cilvēkam obligāti un atbalstīšu viņu grūtā brīdī.
15. ES daudzas reizes atkārtoju, ka visi jūs Man pārredzami un kur paslēpties nav iespēju nekādu.
16. ES lieliski redzu uz ko spējīgs cilvēks un kādas domas vada viņa rīcību.
17. Nav jums noslēpumu no Manis: ES redzu jūsu dzīvi un zinu, kas būs "Rīt".
18. Un tas ir ļoti svarīgi, kāda "Rītdiena" jums būs.
19. Ļoti svarīgi - ES runāju Atklāsmju pašā sākumā, - ka pilnveidošanās ceļš attīstās augšup pa spirāli un nav atgriezšanās
pie pagātnes.
20. Tā kustība uz priekšu, pie Manis, Ticībā Man, ļoti svarīgi, jo tāda cilvēka Dvēselē ES varu izveidot Piramīdu Manu uz
Pamata Ticība, Mīlestība, Cerība un Gudrība.
21. Tādēļ, pārbaudi ES sāku ar Ticību: vai bija Ticība Man, Pasaulei Manai un Mūžībai Manai?
22. Tas pirmais eksāmens, viņš ļoti grūts un ļoti svarīgs - kā priekš cilvēka, tā arī priekš Dvēseles viņa.
23. Ja ES redzu, ka graudiņš nokļuvis labvēlīgā augsnē, ES pacietīšu un došu šim cilvēkam iespēju vēlreiz pamēģināt
izlabot kļūdas pašam vai ar Manu Palīdzību.
24. ES dodu, noteikti dodu, iespēju šādu.
25. ES varu pagarināt dzīvi šim Cilvēkam vai nu pārejas momentā uz Pasauļu robežas, vai pēc īsa laika sprīža sūtīšu viņu
atkal uz Zemi ar jaunu Uzdevumu, ar jaunu misiju no Manis.
26. ES vēlreiz pasvītroju un pastiprinu cilvēku uzmanību: jūsu uzturēšanās uz Zemes nav Labums no Manis, tā ir Mana
pārbaude jums un pēc Mana Norādījuma, Nelabais moka jūs izsmalcināti, piedāvājot visus Materiālās Pasaules
kārdinājumus.
27. Viņš jūs izmēģina, pievēršot pasaules netikumiem, grēkiem, "medus taurēm", novēršot no Uzdevumiem cilvēkiem Manis
izvirzītiem, viņu Dvēselēm dotajā uzturēšanās brīdī uz Zemes.
28. Viņš izdomā iespējamākos pavedinājumus un vilinājumus tikai priekš tam, lai jūs nevarētu izpildīt Manis jums un jūsu
Dvēselei uzticēto misiju.
29. Jo jūsu Dvēseles pilnveidošana ir ceļš pie Manis, taču Nelabā dēļ šis ceļš ērkšķains un ne visi var iziet šo pārbaudi
sekmīgi.
30. Cilvēks vājš, bet pavedinājumi tik saldi, tik patīkami un nevar novaldīties cilvēks, nevar atteikties no Nelabā
"pakalpojumiem" un nokļūst kaislību lamatās. Un tad Matērija sāk regulēt Garu.
31. Problēma tik viena: cik zemu kritis cilvēks un kā viņš sagrēkojis uz Zemes?
32. Jums visiem vēl no Ādama un Ievas pirmdzimtais grēks nāk līdzi, viņš ir visos Ļaudīs, šis grēks uz Zemes, kurp jūs
atgriežaties no Manis.
33. Tādēļ, atgriežoties pie Bībeles Avotiem, saku jums: visi jūs grēkā, jautājums tik viens: par cik grēks labojams un vai ir
Cerība uz glābšanu?
34. Lūk, Mans galvenais jautājums un Mans Uzdevums - dot objektīvu vērtējumu jūsu zemes ceļam un cilvēka Dvēseles
pilnveidošanas līmenim.
35. Gudrību ES dodu, kā Mozus, tikai tiem cilvēkiem un viņu Dvēselēm, kuri izgājuši Nelabā pārbaudes un izpildījuši Manu
doto misiju šim dotajam dzīves etapam uz Zemes.
36. Lūk, sanāk arī, ka dzīve cilvēkam - ne dāvana, bet kārtējā pārbaude, kas veļas pār viņu un ir ērkšķains ceļš, Manis
nozīmēts, kuru nepieciešams pieveikt.
37. Visgrūtākais Cilvēkam - saprast sev izvirzīto uzdevumu uz Zemes. Šajā gadījumā palīdzības no Manis nav un nevar būt.
Tā cilvēka izvēle - noteikt (saprast) savu ceļu.
38. Ceļa izvēle Materiālajā Pasaulē paliek Cilvēka ziņā, taču pie tā galvenais viņa uzdevums ir viņa Dvēseles
pilnveidošana.
39. Ja cilvēks iet uz Ticību, ja viņš cenšas būt taisns, viņš vienmēr izvēlēsies pareizo savas dzīves ceļu.
40. Atkārtoju: Mans galvenais Uzdevums cilvēkam ir, viņa Dvēseles pilnveidošana.
41. Ja cilvēks Ticībā un sniedz taisnu rīcību, ticiet Man, viņš izturēs visus pārbaudījumus pie Nelabā un pacelsies uz nākošo
savas personības, savas Dvēseles attīstības līmeni.
42. Cilvēkiem jāatceras: Zeme ir izmēģinājumu Poligons jūsu Nākotnei Garīgajā Pasaulē. Tas - pats galvenais!
43. Ja to atceras vienmēr, tad visi pārbaudījumi kļūst pārvarami, tādēļ, ka Ticības un Mīlestības priekšā visi negatīvismi
atkāpjas, atkāpjas arī Nelabais.
44. Lūk, tad Cilvēks kļūst savas Mūžīgās Dvēseles radītājs!
45. Tas svarīgāk par visām Materiālās Pasaules būvēm, tādēļ, ka viss iznīcība, izņemot mūžīgo Dvēseli, kuras
pilnveidošanai cilvēkam jāstrādā pastāvīgi. Tas - viņa galvenais uzdevums.
46. Tikai Ticībā sasniedzamas mūžīgās Patiesības un paveras cilvēka iespējas bezgalīgas un Cerība savā attīstībā sasniegt
līdzību Dievam.
47. ES no Savas puses vienmēr šim cilvēkam palīdzēšu un apbalvojums viņam būs Gudrība Mana.
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48. Gudrs cilvēks - tas jau cilvēks - Dievs un viņa perspektīvas milzīgas un vieta viņam līdzās Man, Manā Mūžībā.
49. Lūk, kad ir Svētlaime Mana un Svētlabvēlība Mana!
50. Tikai smags darbs ar sevi atver vārtus Garīgai Pasaulei (Paradīzei) priekš cilvēka.
51. Šīs nākotnes dēļ, gaišās nākotnes dēļ, jāatdod visi spēki un zināšanas, kuras ES dodu jums.
52. Darbs Ticības vārdā ir Atslēga Cilvēka laimei un nākotnei.
53. Tikai Ticībā un Mīlestībā atnāk apgaismība un Cerība uz Manu Palīdzību, tikšanos ar Mani Garīgajā Pasaulē ...

19. Diktāts 07.12.04.
1. ... Uzdevums, pārveidot cilvēcisko Sabiedrību, taisnīgā Sabiedrībā, nevar tikt izpildīts, ja pasaulē (vai vairākums Krievijas
iedzīvotāju) nepieņems Reliģijas Manas Pamatus kā cilvēku pamatideoloģiju uz šodienu un uz visiem laikiem.
2. Tādēļ ES tik sīki aprakstīju situāciju pasaulē un sīki parādīju attīstības pakāpienus dažādām pasaules Sabiedrībām,
attīstības bezperspektīvu viņu jebkurā politiskajā vai sociālajā variantā bez ideoloģiskās bāzes uz Manas Reliģijas Pamata.
3. Principiāli svarīgi Man bija parādīt Atklāsmēs tagadējās cilvēces attīstības ceļa bezizeju, īpaši nomācošo sociālo attēlu
viņas zinātniski - tehniskās un tehnoloģiskā progresa apstākļos.
4. Progress atsedza pretrunas un noveda sociālo krīzi līdz bifurakcijas punktam (ES jau par to runāju pirmajā daļā), kad
sākas pašsagraušanās process ne tikai sabiedriskās attiecībās, bet arī cilvēku pašiznīcināšanās.
5. Tādēļ ES biju spiests Atklāsmēs cilvēkiem parādīt šīs problēmas un pirmoreiz mazliet pavērt aizkaru Materiālās un
Garīgās Pasauļu attiecībās un cilvēka vietu šajos notikumos.
6. Ja pagātnes Svētos Rakstos galvenā uzmanība bija pievērsta cilvēka sociālās uzvedības īpatnībām uz Zemes un tikai
nedaudz tika runāts par Garīgo Pasauli (Paradīzi), kā par pēdējo instanci cilvēka - viņa Dvēseles eksistēšanai, tad
tagadējās Atklāsmēs ES atklāju cilvēka dzīves (mūžīgās) procesa dinamiku un viņa pārejas no vienas Pasaules otrā
Pasaulē, lai izpildītu norādījumus Manus.
7. ES sīki aprakstīju šo procesu cilvēka mūžīgai dzīvei, Uzdevumus viņa pabūšanai Materiālajā Pasaulē, viņa Dvēseles
attīstību un pilnveidošanu, izejot pārbaudījumus tikai priekš tā, lai cilvēki saprastu atbildības līmeni savai rīcībai.
8. Pirmo reizi ES atklāti aprakstīju īsā formā mūžīgās dzīves etapus un parādīju svarīgumu cilvēka personības formēšanai
viņa uzturēšanās laikā uz Zemes, kā etapu viņa Dvēseles pilnveidošanai priekš dzīves Garīgajā Pasaulē un tālāk - Mūžībā
Manā.
9. Tikai saprotot, ka dzīve Materiālajā Pasaulē (uz Zemes) ir kārtējais etaps cilvēka attīstībai pa ceļu līdzībā Man, cilvēkam
beidzot jāapzinās, ka viņš nekad nevarēs iziet no Manas attīstības spirāles, bet Manu norādījumu neizpildīšana tiek Manis
bargi sodīta.
10. Cilvēkam jāzin, ka visa viņa dzīve zem Visaugstā Kontroles un visi šīs dzīves etapi pēc Mana scenārija, ir etapi cilvēka
būtības pilnveidošanai - viņa Dvēselei priekš mūžīgās dzīves "Tur" pie Manis "aiz horizonta".
11. Nav kur paslēpties no tā, neatpirkties ne ar kādām bagātībām, jo vairāk, ka viņa bieži vien uzkrāta netaisnā ceļā.
12. Cilvēkam jāsaprot beidzot, ka viņš atnācis Materiālajā Pasaulē no Manas Garīgās Pasaules (pēc jūsu uzskata virtuālās) bez drēbām un obligāti atrgriezīsies viņš tajā Pasaulē arī bez viņām!
13. Robeža pārejai no Pasaules Pasaulē - tā jau Mana kontrole, tādēļ, ka visas jūsu lietas pie Manis kā uz delnas - gan
taisnās, gan netaisnās. Un vēl neaizmirstiet: pārbaužu rezultāti pie Nelabā ir caurlaide Garīgajā Pasaulē
14. Bet, lūk, uz kādu šīs Pasaules (ES domāju Paradīzi vai ELLI) līmeni cilvēks caurlaidi saņems - jālemj Man!
15. ES Atklāsmēs parādīju, ka jūs (cilvēki) izejat Manu kontroli ne vienu reizi vien un pārbaudījumus pie Nelabā - arī ne
vienu reizi vien, tad esiet saprātīgi un neizaiciniet savu Likteni veltīgi.
16. ES runāju, ka sekoju katram. Man spēku pietiek. Un brīdinu jūs vēl dzīves laikā, dodu zīmes un palīdzu nedarīt
liktenīgas kļūdas vēl līdz Eksāmenam Manam. Taču nedzirdat jūs nekā, tādēļ, ka alkatība un lepnums ausis aizbāzuši, bet
rokas kustas tikai, lai apņemtu materiālo bagātību.
17. Cilvēki, tukšs viss tas! Neaiznesīsiet to nekur!
18. Labāk noņemieties ar sevi, savu personību, Dvēseli savu, kamēr vēl ir laiks!
19. ES jums sūtu brīdinājumus - kā atsevišķai personībai slimību veidā, kaitēs, bet arī valstīm dabas stihiju, kataklizmu
veidā, kas nes milzīgus postījumus.
20. ES jau runāju, ka neziniet jūs Spēkus Manus un neziniet Iespējas Manas; Tām nav robežu un nav jums aizsardzības
pret tām!
21. Pat zinātnes, tehnikas, tehnoloģiju progress neaizsargās jūs no Manis ne ar ko un nekad.
22. Jūs un jūsu likteņi pakļauti ir Man!
23. Vai tiešām grūti saprast vienkāršu Patiesību, ka ES šeit Saimnieks un Manu prasību neizpildīšana tiek Manis sodīta
bargi.
24. Ja jūs nesapratīsiet, ja jūs neapdomāsieties, ja neatgriezīsieties pie Reliģijas Manas, Maniem Likumiem Mūžīgiem,
nebūs jums Mūžīgās dzīves, nebūs jūsu!
25.Ceļš jums tikai viens - pie Manis, cita ceļa nav un nebūs!
26. ES Atklāsmēs jums skatam paveru Pasaules, atklāju uzdevumus jums, Manus norādījumus un parādu jums ceļu uz to
sīki un runāju, ka šis ceļš viens un citu ceļu nevar būt: vai ar Mani, vai uz nekurieni!
27. Domājiet! Laika atlicis Maz.
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20. Diktāts 08.12.04.
1. ... Cilvēka personības veidošana - tas viņa galvenais uzdevums uzturēšanās etapā Materiālajā Pasaulē, ES par to runāju
daudz un no dažādām pusēm atsedzu, ka cilvēka dzīve jēgu gūst tikai šajā gadījumā.
2. Tikai Manu norādījumu izpildīšanas gadījumā un atbilstošā darbā ar sevi, pasaulīgās dzīves vilinājumu apstākļos.
3. Mēs jau izskatījām Nelabā lomu procesā ne tikai pilnveidojoties cilvēkam, bet arī vienkārši viņa dzīvē materiālajā
Pasaulē.
4. Jautājums rodas: priekš kam tas viss?
5. Nu tādam jautājumam nav jārodas, tādēļ, ka pēc vienotības Likuma un pretstatu cīņā, cilvēkam jāizdara patstāvīga izvēle,
bez Manas priekšā teikšanas, izvēle starp Labumu un Ļaunumu!
6. Cilvēka visa dzīve Materiālajā Pasaulē ir šī pastāvīgā vēsturiskā izvēle: jā vai nē, labi vai slikti.
7. Cilvēka dzīve - tā cīņa par izdzīvošanu uz robežšķirtnes starp Balto un Melno.
8. Viņa rīcībā ir izvēle kā noturēties uz šo šķēršļu robežas, kā palikt Cilvēkam ar lielo burtu, kā izvēlēties vienīgo pareizo
lēmumu, no kura atkarīga ne tikai cilvēka paša nākotne, bet arī viņa dzimtas un sabierības kopumā.
9. Šeit svarīgu lomu spēlē cilvēka īpašība, viņam mantota no dzīvnieku pasaules, tas, tā saucamais, kolektīvais saprāts, vai
pūļa saprāts.
10. Pie lielas cilšu saplūšanas, cilvēks zaudē savas individuālās, unikālās spējas un pielīdzinās bezdomu baram, kad bara
uzvedība prevalē pār personības uzvedību.
11. Cilvēks daudz, ļoti daudz kļūdu izdarīja bara apstākļos, kad saprātīgs lēmums netika ņemts vērā, bet vadošais
arguments bija vēsts "kā visi"!
12. Pārsteidzoša ir cilvēku psiholoģija šajos apstākļos, kad cilvēka rīcību vada ne saprāts, bet bara noskaņa un Augsti
organizētas Dievišķas radības loģiskas uzvedības trūkums!
13. Viss kas izstrādāts, cilvēka visas zināšanas, visa vēsturiskā pieredze tiek šajā momentā pārsvītrota un cilvēce, no Manis
vadāmiem saprātīgiem cilvēiem, pārvēršas par kustoņu baru bez saprāta, rīkojošos pēc zvēru izstinktiem.
14. Pārsteidzoši, ka Cilvēka-radītāja pārvēršanās cilvēkā-zvērā notiek mirklīgi. Domāšana atslēdzas un tāda cilvēkbara
uzvedības rezultāts ir postījumi, neizskaidrojami nemieri, slepkavības un bara tirānija.
15. Cilvēces vēsturē bija daudz tādu zvērīgu izdarību, visi revolucionārie uzplaiksnījumi ir bara darbības, žēlastību, veselo
saprātu nepazīstošas un pēc dabas visnežēlīgākās darbības
16. Šeit viss virzīts uz trakošanu, emociju uzvirmošanu un kā rezultāts - cietsirdīga, bezjēdzīga sagraušana.
17. Trula vardarbība ir bara rezultāts, kolektīvā "saprāta" virzīts uz negatīvo emociju uzvirmojumu bezjēdzīgu darbību.
18. Nepārstāj tik brīnīties par šīm cilvēkpūļa izdarībām, cik augstu var būt attīstīts cilvēks kā personība un cik zemu krist
barā.
19. Cik grēku, netikumu ielikts šajā cilvēciskajā izveidojumā, cik postījumu paveicis cilvēkpūlis uz Zemes, cik asiņu un karu
iemesls bija sabiedriskā saprāta trūkumā.
20. Kas notiek ar cilvēku šajā brīdī, nepakļaujas nekādai loģikai un nevar tikt izskaidrots ne ar ko, ieskaitot Manus Likumus.
21. Individuuma apziņas izslēgšanās pūļa lēmuma pieņemšanas momentā ir cilvēka psihes paradokss, mantots no
dzīvnieku pasaules.
22. Cilvēks, līdzība Dievam, nevar nekad būt spējīgs uz tādu rīcību.
23. Atraušanās no cilvēka orbītas uz dzīvnieka orbītu ir Labā un Ļaunā robežas īpatnība!
24. Cilvēkam grūti turēties pretim Materiālās Pasaules netikumiem, tanī skaitā, neiekrist "kāda" dzīvnieka pasaules
apstākļos.
25. Jā, dzīvnieki dzīvo pēc bara principa un tie ir viņu izdzīvošanas apstākļi uz Zemes. Taču bezjēdzīga sev līdzīgo
iznīcināšana ir cilvēciskā bara īpatnība, kura enerģija virzīta tikai uz graušanu vai iznīcināšanu.
26. Apturēt to var tikai Reliģija Mana, kuras Sākotne ielikta dziļi cilvēka apziņā un nosaka viņa kā individuuma un
sabiedrības locekļa uzvedību ...

21. Diktāts 11.12.04.
1. ... Cilvēkam, kurš saņēmis Zināšanas no Manis, no Pirmavota, par Manu Pasaulbūvi, Mūžībās Manās un par cilvēka lomu
šajā Mūžīgās kustības procesā, jāaizdomājas par dzīvi savu un par neizbēgamām sekām tiekoties ar Mani uz Mūžības
sliekšņa.
2. Manu Atklāsmju galvenais mērķis arī ir dot Zināšanas par Mūžību mūsdienīgā izklāsta formā un pilnā apjomā, ar to pašu
liekot cilvēkam pārskatīt viņa uzturēšanās jēgu uz Zemes.
3. ES saprotu, ka ne uzreizes un ne pēkšņi un ne visi ies uz to, lai atteiktos no pasaulīgiem vilinājumiem, taču lielākais
vairums nebagātās sabiedrības daļas, īpaši Krievijā, neapšaubāmi, atsauksies un ies apzināti pa Dievišķo Sākumu ceļu.
4. Tas ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēki, parasti cilvēki, no kuriem, faktiski, ir atkarīga plāna elitāra sabiedrības slāņa bagātība,
saņemtu informāciju, patiesu informāciju, par Materiālo Pasauli, par cilvēku pārbaudījumiem viņā, par pilnveidošanās
iespējām viņā, šinī Pasaulē priekš nākotnes dzīves Mūžībā.
5. Miglai un tukšiem spriedelējumiem par Dievu, par Viņa Palīdzību cietējiem, ir jāizklīst galīgi un tad kļūs maksimāli skaidrs,
kādēļ cilvēks dzīvo uz Zemes un kādi Uzdevumi viņam ir no Manis.
6. ES pasvītroju: no Manis un ne no kāda cita!
7. Vēlreiz saku: ES esmu Saimnieks visam, visu Pasauļu Valdnieks un ES Pats izlēmu iejaukties cilvēku likteņos; ES izlēmu
Pats izdarīt pārkārtošanu uz Zemes pēc Maniem Mūžības Likumiem.
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8. ES pirmo reizi tik atklāti vēršos pie cilvēkiem, dodot informāciju par Mani un Pasauļu uzbūvi, prasot Manu Likumu
ievērošanu, sākot jūsu sabiedrības pārkārtošanu.
9. Vēl nebija tādas tiešas Manas Vēršanās pie mūslaika cilvēka, taču sākās jauna tūkstošgade un viņā cilvēkam jāieiet
citādam!
10. Šim citādākajam cilvēkam jāatbilst Jaunam laikam, jāapzinās savs milzīgais uzdevums/misija (Mans Uzdevums),
jāatvaira materiālās vērtības un jānostājas ar Mani Mūžībā!
11. Tādēļ jaunā gadsimta, jaunās tūkstošgades sākumā, ES pieņēmu lēmumu visu izmainīt un visu pārkārtot uz Zemes pa
Savam, radot reālus apstākļus cilvēka, viņa Dvēseles pilveidošanai un atvērt viņam durvis uz attīstības augstāko līmeni.
12. Augstākais cilvēka attīstības līmenis, tā ir Garīgā Pasaule, tā - Saprata Pasaule, tā - Mūžība, tā - Mūžīgās kustības
miers.
13. ES rēķinos, ka atjaunotais cilvēks kļūs Mans reāls palīgs Mūžībā un Lietās Manās.
14. ES nevēlos atklāt Uzdevumus Savus; viņi nesaprotami materiālajam cilvēkam. Taču varu teikt, ka jaunā tūkstošgade - tā
jau Jauna Pasaule, kurā jāieiet attīrītam, Manu Rliģiju pieņēmušam, vai, citiem vārdiem, pieņemot Manu Mūžīgo Likumu
krājumu un pieņemot Uzdevumus Manus.
15. Jaunie laiki diktē jaunus "spēles" noteikumus. Cilvēce uz vēsturisku piepildījumu sliekšņa, kuri skars visus un katru un
nevarēs paslēpties un nozust nekur.
16. Pasaule - uz sabiedrisko attiecību izmaiņu sliekšņa, Pasaule - uz Manas Vienīgās Reliģijas pieņemšanas sliekšņa!
17. Vienreizējs uzdevums - Manu Likumu pieņemšana, bet Jaunas taisnīgas sabiedrības izveidošanas procesi, praktiski ies
paralēli un "ieejas biļete" cilvēkiem Jaunajā Pasaulē būs Manas Rliģijas pieņemšana!
18. Visi uzskata, ka Dievs ir Žēlsirdīgs un piedod visus grēkus ar Mīlestību. Tā taisnība!
19. Bet visi aizmirst, ka mīlošs, bet stingrs Tēvs, ja bērni draiskojas, bet labi mācās, draiskošanos piedod. Taču, ja
draiskošanās pāraug grēkos, tad jau, piedodiet - žagari!
20. Jums jāsaprot, ka sākas Jauni laiki, Jauni uzdevumi un Jaunas prasības.
21. ES dodu šīs Atklāsmes, lai cilvēki padomātu par Maniem Brīdinājumiem un par Maniem Uzdevumiem uz šo mūsdienīgo,
priekš jums, attīstības etapu.
22. Jo jaunā tūkstošgade - tā jūsu gadskaitīšana, bet ne Mana un tā izvirza jums pagaidu uzdevumus. ES jau, tikai redzot
jūsu zinātniski tehnisko progresu un straujo informācijas tehnoloģiju attīstību, nozīmēju "X" laiku cilvēcei, sakrītošu ar jūsu
jauno milleniumu.
23. Man tā ērtāk - savienot jūsu sabiedrības pārvērtību procesa sākumu ar jūsu tūkstošgades sākumu.
24. Tā jums saprotamāk, kaut gadskaitīšanu jūs arī mainiet nemākulīgi un cik jau reizes mainiet to.
25. Ja jau jauna tūkstošgade, tad sāksim to ar jūsu sabiedrības vēsturisku izmainīšanu, no šīs vēsturiskās robežas un
ieiesim jaunajā laikā ar jaunu cilvēci!
26. Taču brīdinu: vai nu tiek pieņemti Mani "spēles noteikumi" (ES domāju tādu būs vairākums), vai jūsu nav!
27. Stingri, bailīgi, bet taisnīgi. Tādēļ, ka Man vajadzīgi Cilvēki-radītāji, bet ne cilvēki-zvēri.
28. Gan vieniem, gan otriem - dažādi ceļi: vieni iet ar Mani, citi pārvēršas barā ar visām no tā izrietošām sekām ...

22. Diktāts 14.12.04.
1. ... Cilvēcisko likstu avoti - savas lomas uz Zemes nesaprašana un nevēlēšanās pat noskaidrot to, griežoties pie Manis.
2. Jo tikai ES varu dot pilnu paskaidrojumu, tikai ES priekšā pateikšu, ko un kā jādara cilvēcei Manu Uzdevumu izpildīšanai.
3. Vissvarīgākais cilvēkiem - saprast, ko no viņiem prasa un kādus Uzdevumus ES izvirzu uz īso periodu jūsu pabūšanai uz
Zemes.
4. Manu uzdevumu neizpratne noved pie tā, ka cilvēki, nesaprotot dzīves mērķi, sāk rosīties, meklējot to, grimstot arvien
dziļāk grēkos un netikumos Materiālajā Pasaulē.
5. Neviens, tanī skaitā arī Baznīca, nepaskaidroja cilvēkam to, ka dzīve uz Zemes ne vienkārši īsa, bet dzīve uz Zemes ir
īsa Mūžīgās dzīves materializācija.
6. Neviens nepaskaidroja, ka dzīvei uz Zemes ir precīzi mērķi un Uzdevumi, Manis izvirzīti katram cilvekam individuāli.
7. Kad jūs sakāt "bezmērķīgi nodzīvota dzīve", tad tas tieši tas gadījums, kad cilvēks visu īso laiku uz Zemes izniekojis un
nav sapratis Manu Uzdevumu viņam.
8. ES jau runāju, ka visdārgākais Cilvēkam uz Zemes - laiks un tas aiziet ar katru sekundi.
9. Mans Dēls teica, ka nevar iekāpt vienā un tanī pašā ūdenī divreiz, atpakaļ pagriezt nevar pat vienu sekundi, viss no jums
aiziet - kā smiltis smilšu pulkstenī.
10. Laiku neapturēt!
11. Ja turētos pie jūsu mācībām, kuras noliedz dzīvi uz Zemes kā kārtējo Mūžīgās dzīves materializācijas etapu, tad jums
jābūt divreiz briesmīgāk.
12. Sanāk, ka nekas nav glābjams, ja kāds ir ciešanās, bet kāds saniknots no aptaukošanās - viss aiziet uz nekurieni!
13. Kāda tad visā tanī jēga un jēga Pasaulbūvei uz Zemes?
14. Šajā gadījumā - dzīves jēgas apsolūt nekādas nav!
15. Tad kāpēc viss?
16. Nav tādas bezjēdzības Mūžībā Manā!
17. Pie Manis, Manā Mūžībā jūs esat daļa Viņas, kur viss mūžīgs un kur, kā jau ES runāju, Mūžīgās kustības miers!
18. Un ja reiz jūs Bērni Mani, tad Mūžība jums Manis dāvāta, un jūsu Uzdevums, izejot no Mūžības Likuma, iet uz priekšu
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pa ceļu cilvēka personības, viņa Dvēseles pilnveidošanai.
19. Jūsu, Jūsu Dvēseļu pilnveidošanas dēļ, ES jūs sūtu uz Zemi un izvirzu Uzdevumus īsam laika sprīdim (Zemes laika).
20. Vēlreiz atkārtoju, ka Cilvēka Uzdevums - saprast un izpildīt Manu Uzdevumu, pārvarēt ērkšķus, ko izlicis Nelabais un
iziet "pie zvaigznēm", pie Manis.
21. Cilvēka dzīve Materiālajā Pasaulē īsa, taču turpinājums Garīgajā Pasaulē un atkārtojas atkal Materiālajā.
22. Taču no tā, ka viņa atkārtojama, nav vieglāk, jo neizpildītie Uzdevumi nesamazinās, bet tikai noslāņojas un prasa no
cilvēka visu iekšējo spēku mobilizāciju, savas personības Dvēseles pilnveidošanai.
23. Nav cilvēkam iespēju aiziet, izlaist, neizpildīt Manus Uzdevumus. Priekš Mūžīgās dzīves turpināšanas kopā ar Mani, visi
Uzdevumi jāizpilda.
24. Cilvēkam, Manus Uzdevumus neizpildījušam, nav "caurlaides" Manā Mūžībā , kopā ar Mani.
25. Saprotiet pareizi: dzīve mūžīga visiem, kuri izpildījuši Manus Uzdevumus, paceļas uz augstāku līmeni Manā Garīgās
Pasaules Piramīdā, bet neizpildījušie tā arī turpina bezjēdzīgos uzturēšanās ciklus Materiālajā Pasaulē.
26. Ir milzīga maldīšanās, ka viss šeit labi un labāk nemēdz būt.
27. Tā - liktenīga kļūda. Šeit izmēģinājumu laikā nekā laba nav - vienas ciešanas, cilvēcīgas bēdas, pavairotas uz Materiālās
Pasaules grēkiem un netikumiem.
28.Kur jūs redzat laimīgu cilvēku?
29. Laime - tāda mānīga lieta! Jo taču tikai uz Zemes ir laime un nelaime un laime tiek iepazīta salīdzinājumā ar nelaimi.
30. Visam uz Zemes ir divas puses medaļai: vienmēr pastāv cīņa starp Labo un Ļauno, vienmēr ir "Jā" un vienmēr ir "Nē"!
31. Viss mainās vētrainā notikumu kaleidoskopā; neviens negarantē cilvēkam mūžīgo laimi, izņemot Mani, Garīgajā
Pasaulē.
32. Materiālā Pasaule - arī Mana Pasaule, ES no viņas neatsakos, bet ES jau daudzas reizes runāju: Materiālā Pasaule ir
Cilvēka izmēģinājumu Poligons un viņa personības veidošanas vieta, viņa Dvēseles attīstībai, kontrastu Pasaules
apstākļos.
33. Šinī Pasaulē cilvēkam vienmēr vajag atbildi uz jautājumu, vajag pieņemt lēmumu "Augšup" vai "lejup" - vienmēr izvēle!
Kā rāda vēsture, bez Manas Palīdzības cilvēks nevar izdarīt pareizu izvēli.
34. Tikai ar Mani cilvēks iziet visus izmēģinājumus sekmīgi, tādēļ, ka ES palīdzu viņam iziet un cienīgi nodzīvot dzīvi, izpildot
Manus Uzdevumus.
35. Lūk, kādēļ ES jums visu laiku runāju: nāciet pie Manis un nebūs jūsu priekšā šķēršļu, kurus jūs nepārvarētu.
36. Nāciet pie Manis un ES došu jums Svētību dzīvei Materiālajā Pasaulē, pateikšu priekšā jums risinājumu Maniem
Uzdevumiem un ievedīšu Manā Pasaulē un norādīšu vietu blakus Man.
37. Mana Palīdzība ir jums vienīgais kompass vētru un pretrunu Pasaulē, Labā un Ļaunā Pasaulē uz Ticības, Mīlestības,
Cerību un Gudrības gaišo krastu.
38. Ceļš jums viens un šis ceļš - ar Mani, bet cita nav un nebūs! ...

23. Diktāts 15.12.04.
1. ... Arvienvairāk jāpārliecinās par Manis izvirzīto uzdevumu savlaicīgumu sabiedrisko attiecību pārveidošanā uz Zemes,
sākot ar Krieviju.
2. Milzīgs skaits iespiedorgānu, politiķu, dažādu rangu sabiedrisko darbinieku uzstāšanās, ieskaitot pašu valsts Prezidentu
paceļ un apspriež jautājumus par Reliģijas ietekmi uz sabiedriskajām attiecībām valstī.
3. Šī tēma tādā vai citādā pakāpē, skar arī juridiskos jautājumus, kuri nostiprināti Krievijas Federācijas likumu krājumos.
4. Svarīgi, ka jautājumi par reliģisko tradīciju ietekmi uz sabiedrības dzīvi, paceļas visos valsts reģionos neatkarīgi no
reliģiskajām konfesijām un tautību prioritātēm reģionos.
5. Saskanīgas, taisnīgas sabiedrības struktūras trūkums, pretrunas starp viņas dažādu slāņu iedzīvotājiem, liek valsts
vadībai dažādos varas līmeņos, sabiedriskos institūtos un dažādos fondos atrast vienprātību sabiedrībā uz reliģisko
postulātu bāzes.
6. Jautājums par nepieciešamību konfliktu atrisināšanai sabiedrībā ar Baznīcas palīdzību, kļūst tik aktuāls, tik ass, ka
Reliģija sāk izvirzīties šķīrējtiesneša lomā strīdīgu likumdošanas rakstura jautājumu risināšanā.
7. Negaidīti priekš visām Reliģijām, viņas pamati viņas likumu krājums kļuvis pieprasīts sabiedrībā kā vienīgais pamats
pieņemams sabiedrisko attiecību sakārtošanā un garants valsts stabilitātei.
8. Reliģija neskaitās valstisks instruments taču, giežoties pie viņas nereti atzīstas viņas garīgā vadība sabiedrībā par
taisnīga juridiskā lauka trūkumu valstī.
9. Šajā nozīmīgajā brīdī ļoti svarīgi, lai Baznīca, Reliģija attaisnotu savu lomu ne tikdaudz kā šķīrējtiesnesis, cik savu augsto
sabiedrības Garīgā vadoņa lomu.
10. Vai gatava Baznīca tādai atbildīgai misijai, vai gatava dot nepieciešamo sabiedrisko attiecību struktūru mūsdienīgi
attīstīta cilvēka pieprasītu, kad zinātniski tehniskais progress atklājis milzīgas starpvalstu sadarbības un informācijas
apmaiņas perspektīvas reālā laika mērogā?
11. Vienlaicīgi ar to, fundamentālu zinātnisko pētījumu rezultāti pārsvītroja vecos priekšstatus par Materiālo pasauli,
zinātnieki ar pasaulē pazīstamiem vārdiem atklāti, kā kādreiz Vernadskis, runā par noosfēru, saprotot ar to Dievišķo telpu.
12. Cilvēka attīstības līmenis augsts, kā vēl nekad, viņš atbilst jaunās tūkstošgades uzdevumiem, viņa intereses izvirzās tālu
aiz Materiālās pasaules robežām.
13. Mūsdienīgs cilvēks izvirza savas prasības arī Reliģijai, viņš grib uz zinātniska līmeņa noskaidrot Baznīcas dogmu jēgu,
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izvirza viņai atbildīgus jautājumus, atbildes uz kuriem vai nu tuvinās zinātnes un Baznīcas pozīcijas, vai arī izšķirs uz visiem
laikiem.
14. Paradoksāli, taču no vienas puses cilvēciskā Saprāta attīstība aizsteidzās tālu aiz Materiālās pasaules robežām, no
otras puses sabiedriskās attiecībās cilvēks nespēja noformulēt shēmu vai struktūru sabiedrībai, kura atbilstu viņa Saprāta
attīstības līmenim.
15. Cilvēka griezšanās pie baznīcas dogmām tieši arī apstiprina cilvēka bezpalīdzību šajā procesā un perspektīvu trūkumu
pareizai laikmetīgas sabiedrības izveidošanai jaunajā tūkstošgadē.
16. Individuuma saprāta līmenis ievērojami apsteidzis sabiedrisko attiecību attīstības līmeni uz Zemes un šī pretruna kļūst
par bremzi cilvēces progresam un prasa nekavējošu atrisinājumu.
17. Ja jautājuma risinājums netiks atrasts, iznākums zināms, ES zinu, kas prasīs aiz sevis upurus sabiedrībā.
18. Atgriežoties pie Baznīcas, Man jāsaka, ka Baznīca nevar ņemt uz sevi atbildību un vest laikmetīgi attīstīto cilvēku
nākotnē, jaunā tūkstošgadē uz progresu un uzplaukumu.
19. Baznīca nevar, tādēļ, ka viņas iepriekšējo gadsimtu dogmās, pustaisnība par Manas Mūžības pasaulbūvi neatbild uz
mūsdienu jautājumiem un nevar būt par pamatu jaunu attiecību izveidošanai.
20. Lūk, kādēļ ES pacēlu jautājumu par Likumiem Maniem, par Pasaulēm Manām ne caur baznīcu, kuru pārveidot Man vēl
stāv priekšā, bet caur Mani dzirdošo, caur mūsdienīgu cilvēku, kuram kontakts ar Mani un kuram ar savu dzīves piemēru
jāpierāda un jāparāda vienīgo iespējamo ceļu cilvēcei caur Manu Likumu pieņemšanu, caur Ticības Manī pieņemšanu, caur
Manas Pasauļu Mūžības Piramīdas veidu Pasauluzbūvē, pieņemšanu.
21. Cilvēcīgās sabiedrības uzcelšana līdzībā Manai Pasaulbūvei ir vienīgais iespējamais ceļš, vienīgā Cerība uz taisnīgu
sabiedrisko attiecību izveidošanu atbilstošu Jaunā laikmeta, Jaunās tūkstošgades uzdevumiem.
22. Jaunais gadsimts, Jaunā tūkstošgade, tā ir Ēra cilvēciskās sabiedrības Materiālajā pasaulē izveidošanai līdzībā Dieva
Valstībai, atbilstoši Uzdevumiem Manis izvirzītiem kā atsevišķiem cilvēkiem tā arī cilvēcei kopumā.
23. Jaunais gadsimts, Jauna tūkstošgade būs Saprāta Ēra un cilvēces varenības attīstība uz Manu Mūžības Likumu
pamata, Mūžīgās kustības mierā.
24. Cilvēcei jāsaprot, ka tehniskā progresa attīstībai ir savas robežas, bet cilvēka personības pilnveidošanai, viņa spēju
attīstībai robežu nav un nevar būt.
25. Pieņemot Manus Mūžības Likumus, Manu Pasauļu celtniecību, cilvēce atklās nebijušus progresa horizontus, nebijušas
iespējas Cilvēkam-Radītājam, Cilvēka līdzībai Radītājam šajā Pasaulē ...

24. Diktāts 17.12.04.
1. ... Tuvojas nobeigums Atklāsmēm, kuras ES gribu nodot Jaunās tūkstošgades cilvēkiem, dzīvojošiem intensīva progresa
un Sabiedrības zinātniski tehniskās attīstības apstākļos.
2. Šajos progresa apstākļos notiek izmaiņas daudzos Sabiedrības morāli-ētiskos nolikumos,- pēc būtības notiek jauna
cilvēka formēšana, viņa pamatu, viņa attieksmes pret sabiedrību un apstākļiem kopdzīvei uz Zemes.
3. Notiek intensīvas izmaiņas sabiedrības balstos, notiek izmaiņas attiecībās starp cilvēkiem kā ģimenē, dzimtu līmenī, tā arī
valstiskā līmenī.
4. Šajā, priekš cilvēces, sarežģītajā periodā, kad sabiedrisko attiecību kritēriju maiņu pārņēmis haoss, morāles krišana un
Sabiedrības šķelšanās, nepieciešama Manas iejaukšanās atskurbinoša duša visā notiekošajā.
5. ES nevaru neiejaukties šajā kritiskajā situācijā uz Zemes, ES redzu cilvēcīgo attiecību krišanas dziļumu un redzu pie kā
viss tas var novest.
6. Un ja ES esmu spiests iejaukties, tātad Manas pacietības slieksnis jau jūsu pāriets un jāiejaucas, lai novērstu cilvēces
kollapsi.
7. ES nevaru pieļaut kollapsi, kura jau virzas uz jums un kuru jums jau vairs pašiem neapturēt nekādi un nekad.
8. Jūs bezspēcīgi kaut ko izdarīt un kaut kā ietekmēt pašsagraušanās procesu.
9. Lūk, kādēļ ES neatlaidīgi daudzas reizes atkārtojos, lai saasinātu jūsu uzmanību uz nopietnām cilvēces eksistēšanas
problēmām un nododu šīs Atklāsmes ar kurām nepieciešams iepazīties visiem Jaunā laikmeta, Jaunās tūkstošgades
cilvēkiem.
10. Cilvēkiem jāsadzird Mana balss un jāsaprot, ka tagad no viņu lēmuma tuvākajos gados, atkarīga cilvēces nākotne
Jaunajā milleniumā.
11. Jautājums tāds: vai eksistēs cilvēce Jaunajā tūkstošgadē vai viņa beigs savu eksistēšanu pirmās simtgades sākumā?!
12. Ja ES to saku, tad jūsu lietas ir pavisam sliktas un jāpieņem principiāli lēmumi: vai nu jūs pieņemat Manus Likumus,
Manu Pasaulbūvi un Manu varas Piramīdu, tas ir Ticība Manī, Mīlestība uz Mani kas ir galvenais kritērijs dzīvei uz Zemes,
vai jūs aizejat no attīstības spirāles uz visiem laikiem! Izvēles jums nav!
13. Dīvaini, ka labvēlība nosmacēja saprātu, bet masu informācijas līdzekļu prieks, bezlikumību izlutinātā sabiedrībā, aiziet,
īpaši jaunā paaudze, no šīm problēmām sapņu virtuālajā pasaulē.
14. Tehniskās iespējas pilnīgi aptumšoja smadzenes un pārcēla dzīvi uz attiecību virtuālo līmeni, narkotikas galīgi pieveic
jauno paaudzi.
15. Nav paaudžu maiņas, nav nākotnes jaunajai paaudzei. Netikumi, reālu priekšstatu trūkums par pasaulīgo dzīvi, galīgi
izmeta no sedliem jaunatni, padarot to par sabojātu sēklu no kuras ražu vairs negaidi.
16. Jūsu glābšana tikai viena - tā Manu Likumu pieņemšana un stingra sekošana Viņiem. Tur glābšana!
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17. ES noformulēju jaunu Lūgšanu, kura izlies Cerību Gaismu uz glāšanu un dos jums vienīgo Ceļu pie Viņas.
Mūsu Tēvs, Debesu Tēvs,
Es pieņemu Ticību Tavu,
Viņa ir mans Ceļš.
Es pieņemu Likumus Tavus Mūžīgos
Ar Mīlestību uz Tevi un Taviem Darbiem.
Kungs, lūdzu, dod man Cerību
Uz Dvēseles manas glāšanu
Un Tavas Gudrības Dāvanu
Dzīvei manai
Uz Zemes un Mūžībā.
Amen.
18. Lūk, jums Lūgšana, kura atvērs Jums Cerību Vārtus un dos glābšanu Dvēselei jūsu un saņemsiet jūs Gudrību Manu
jūsu mūžīgai dzīvei un atklās jums jūsu Dvēseles dziļumu un iespējas un būs viņa tīra Garā, par cik tīras būs jūsu domas
Materiālajā pasaulē, cik tīrs mēdz būt Dievišķais Agnecs pirms ieiešanas Manā Pasaulē, Manā Nākotnē!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Radītāja, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta "Atklāsmes Jaunā laikmeta cilvēkiem" viskopīgai
uzzināšanai, lasīšanai sagatavoja Dievišķā Spēkavota Eslaumas KopDarba grupa. Adrese:
Rīga - eslauma@inbox.lv , 2016. gada decembris.
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