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Priekšvārds 
 

Šīs nelielais darbs radās kaut kā „pats no sevis”. Tā nu ir iznācis, ka esmu daudzas 
reizes skaidrojis dažādiem cilvēkiem patieso pasaules uzbūvi, cilvēka emociju 
darbību, mīlestības dabu un vēl daudz ko citu, kam šajā mazajā grāmatiņā nepietika 
vietas. Jau tā centos maksimāli īsi un koncentrēti. Lasītājs pats ātri vien aptvers, ka 
no šī teksta tā īsti neko nevar izmest ārā. Protams, es te nenodarbojos ar velosipēdu 
izgudrošanu. Par pamatu kalpoja akadēmiķa N.Ļevašova darbi, lai gan šis tas ir manis 
paša pārdomu rezultāts. Labi zinot, ka reti kuram radīsies iedvesma ķerties pie 
tūkstošiem lappušu informatīvi blīva teksta, pacentos dažus būtiskākos aspektus 
izklāstīt šajā darbā. Jebkurā gadījumā šis ir pirmais sacerējums latviešu valodā par 
apskatītajiem jautājumiem šādā, stingri zinātniskā aspektā. Tad nu ņemiet par labu, 
kas man te iznācis. 
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Pasaules uzbūve, par kuru mums nestāsta 
 

Pēdējā laikā parādījies milzums visādu „teorētiķu”, kas varen gudri spriedelē par 
pasaules uzbūvi, patiesībā tiražējot viltus doktrīnas (galu galā ne jau velti veseli 
institūti strādā pie smadzeņu kompostrēšanas programmām. Mēģināšu īsi ieskicēt.  

Pirmkārt, sāksim ar to, ka Einšteins faktiski ir bankrotējis. Jau Maksvels viņu tika 
apstrīdējis, bet kādiem šī „teorija” bija gaužām nepieciešama, lai tik cilvēki neapjēgtu 
patiesību un nesāktu domāt. Viens no Einšteina teorijas pamatpostulātiem apgalvo, 
ka visums ir viendabīgs (izotrops). Kā pierāda milzīgs daudzums astrofizikālo 
mērījumu, šis postulāts nav pareizs – visums ir neviendabīgs (anizotrops). Tas 
nozīmē, ka viens no teorijas pamatpostulātiem ir nepareizs, respektīvi – nepareiza ir 
pati teorija.  Likumsakarīgs jautājums, kā tad ir patiesībā? Atbildi uz šo jautājumu 
sniedz akadēmiķis Nikolajs Ļevašovs savās grāmatās, par kuru eksistenci oficiālie 
kanāli cītīgi klusē, tāda viņiem komanda dota, ko tur lai dara. 

Visumā faktiski pastāv tikai matērija un viļņi, visplašākajā šo vārdu nozīmē. 
Svārstību periodi var būt mērāmi gados, desmitos tūkstošu gadu, vai sekundes daļās 
– viss viens, tie visi ir viļņi, vien parametri atšķiras. Tad nu šie viļņi rada telpas 
deformāciju, dažādiem viļņiem dažāda lieluma. Visu telpu caurstrāvo neskaitāms 
daudzums pirmmatēriju, kuras parastos (nedeformētas telpas) apstākļos nekādi 
nemijiedarbojas. Toties, vietās, kur izveidojas pietiekama deformācija, notiek šo 
pirmmatēriju saplūšana, veidojot hibrīdformas.  

Konkrēti, mūsu visumā (mūsējais nav vienīgais, bet vispirms tiksim galā ar savējo) 
pazīstamo, fiziski cieto matēriju veido 7 pirmmatērijas.  
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Skaitlim 7 nav nekādas mistiskas nozīmes, to nosaka mūsu visuma telpas 
kvalitatīvās īpašības. No šejienes 7 krāsas varavīksnē  un atkal – nekādas mistikas. 
Telpas deformācijas raksturošanai teorijas autors lieto jēdzienu dimensionalitāte – 
izrādās, ka dimensionalitāte nav vesels skaitlis, kaut arī ir ļoti tuvu vērtībai 3 
(3,00017...) mūsu visumā, kas arī rada maldīgo priekšstatu par 3 dimensijām. 

Kā labi var saprast, neviens vilnis dabā neveido taisnstūra formu, bet ietver sevī 
lēzenu kāpumu un kritumu, kā rezultātā ap centru, kur saplūst 7 pirmmatērijas, 
veidojas zonas ar mazākām dimensionalitātes vērtībām, kas ļauj saplūst attiecīgi 6, 5, 
4, 3, 2 pirmmatērijām. Viss tas kopā veido vienotu nedalāmu sistēmu, kas patiesībā 
arī ir planēta. 
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Tie tad arī ir tā dēvētie ēteriskais, astrālais un mentālie plāni (citu terminu 
vienkārši nav). Un atkal nav nekādas mistikas! 

Analoģiski izskatās jebkura fiziskā matērija no elektroniem, protoniem, 
neitroniem līdz pat zvaigznēm – atšķiras tikai to izmēri, respektīvi viļņu garumi un 
amplitūdas, kas rada nepieciešamo telpas deformāciju. 

Attiecībā uz dimensionalitāti, jāpaskaidro, ka matērijai piemīt 
pašdimensionalitāte, ar pretēju zīmi telpas dimensionalitātei. Sistēma tiecas uz 
līdzsvaru, respektīvi – visas ieplakas tiek aizpildītas, ar tām atbilstošu matērijas 
hibrīdformu, atbilstošā apjomā. Gadījumā, kad matērijas pašdimensionalitātes 
lielums pārsniedz pieļaujamo vērtību, tā sadalās – lūk, radioaktīvās sabrukšanas 
iemesls. Šajā situācijā unikālu vietu ieņem DNS spirāle, kura, pati būdama ļoti smaga, 
nesadalās, tās telpiskās formas dēļ. 
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Starp minētajiem planetārajiem līmeņiem pastāv kvalitatīvās barjeras.
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Tikai  DNS spirāle ir pietiekami masīva, lai spētu šīs barjeras atvērt. Pašas šīs 
spirāles iekšpusē veidojas dimensionalitātes gradients un tā darbojas kā sūknis 
mazākām molekulām. Bez tam spirāles vijumi rada savdabīgus dimensionalitātes 
stāvviļņus, kā rezultātā, caur to plūstošās molekulas nokļūst zonās, kur to 
pašdimensionalitātes vērtība pārsniedz pieļaujamo, kā rezultātā tās sadalās, 
atbrīvojot pirmmatērijas.  
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Šīs pirmmatērijas, caur atvērto barjeru pārplūst uz ēterisko līmeni, veidojot šūnas 
kopiju no vienas, tajā iztrūkstošās, G tipa pirmmatērijas (šeit un turpmāk N.Ļevašova 
ieviestie apzīmējumi). 

 

Pēc kāda laika izveidojas pirmmatēriju cirkulācijas cilpa, kas nodrošina sistēmas 
aizsardzību no apkārtējās vides ietekmes. 
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Tā tad arī ir dzīva šūna – vienota sistēma ar vismaz 2 ķermeņiem – fizisko un 
ēterisko (patreiz vienšūņus izlaidīsim, tur nākamais process ir šūnu dalīšanās). 
Turpinot pieaugt sistēmas masai, atveras nākošā kvalitatīvā barjera un sākas astrālā 
plāna kopijas veidošana no divām pirmmatērijām. 
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Vissmagākās šūnas ir smadzeņu neironi, tikai tās ir spējīgas atvērt augstākas 
barjeras uz mentālajiem plāniem. Tādā veidā, atkarībā no dzīvā organisma 
evolucionārās attīstības līmeņa, veidojas „smalko” ķermeņu sistēma, kas tad arī ir tās 
būtība (dvēsele). Pie kam šie ķermeņi veido nedalāmu veselumu, kas saglabājas pēc 
fiziskā ķermeņa nāves. Un nav tajā visā pilnīgi nekā mistiska! 
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Daudzšūnu organismā muguras un galvas smadzenes izpilda šūnas kodolam 
analogu lomu. Gar mugurkaulu formējas visam organismam kopējs kanāls. Rezultātā 
ap organismu pirmmatēriju cirkulācijas plūsmas veido stabilu aizsargapvalku. 
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Šis kanāls nodrošina, organismā atbrīvoto, pirmmatēriju sadalīšanu starp būtības 
ķermeņiem – ēterisko, astrālo, mentālajiem (ja tādi ir). No tā, kā notiek šī sadale ir 
atkarīgs ārkārtīgi daudz kas dzīvajā organismā, dažkārt pati dzīvība.  

Te nu mēs nonākam pie tādu jēdzienu kā aura izpratnes, kā arī pie apjēgas kādā 
veidā dziednieki tiek pie informācijas un labo problēmas – ikkatrs defekts attiecīgi 
parādās atbilstošajās būtības ēteriskā un astrālā ķermeņa struktūrās. Pie kam 
neizlabojot šos defektus, vien ārstējot fizisko ķermeni, no slimības pilnībā atbrīvoties 
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nav iespējams. Tieši šī iemesla dēļ medicīna ir bezspēcīga ļoti daudzos gadījumos. Īsts 
dziednieks labo šos defektus, kā rezultātā notiek to izzušana fiziskajā ķermenī, 
savukārt tos neizlabojot, uzlabojums ir īslaicīgs. Tipisks piemērs – vēzis. Lai kā ārstē, 
tikpat atkārtojas. Tas izskaidrojams ar to, ka visas organisma šūnas periodiski 
atjaunojas – vairums ar 5 gadu intervālu, kaulaudi visretāk – 15 gadi. Atjaunošanas 
brīdī informācija par šūnas uzbūvi tiek ņemta no ēteriskā un astrālā ķermeņa. Ja tur ir 
saglabājies defekts, tad slimība ir atpakaļ.  
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Emocijas, to ietekme uz dzīvo organismu 
 

Emocijas... jūtas pavada mūs visa mūža garumā. Brīnišķīgas un šaušalīgas, augstas 
un zemiskas, cēlas un nelietīgas cilvēka emocijas pavada ikkatru rīcību, atbilstoši 
dvēseles emocionālajam stāvoklim. Kas tad tās īsti ir, ka tām mūsu dzīvē ir tik ļoti 
svarīga loma? Kādas tām funkcijas un kāda to daba? Vai tās maz var aprakstīt, vai 
tomēr taisnība dzejniekiem, ka tas nav iespējams. 

Protams, ikvienam gribas pieskarties kaut kam brīnišķīgam, piedzīvot to. Bet ja 
vēl bez tam parādīsies šī brīnuma izpratne, tad pasaulē noteikti būs vairāk patiesi 
laimīgu cilvēku. Tā ka ir vērts pamēģināt. 

Tā īsti par emocijām var runāt tikai attiecībā uz organismiem ar attīstītu nervu 
sistēmu. Lai gan pat vienšūņi reaģē uz kairinājumiem. 

Vispirms definēsim, kas tad ir emocijas, jūtas. Emocijas, jūtas ir dzīvā organisma 
reakcija uz ĀRĒJĀS un IEKŠĒJĀS vides izmaiņām. Tās var sadalīt divās pamatgrupās – 
emocionālās aizsargreakcijas  un emocionālās reakcijas, kas saistītas ar dzimtas 
turpināšanu. Pie kam abas grupas vērojamas visiem dzīviem organismiem, no 
vienkāršākajiem līdz augstākajiem. Katra jauna evolucionārās attīstības pakāpe 
novedusi pie jaunu emociju rašanās, kā arī iepriekšējo bagātināšanās. 

Apskatīsim katru emociju grupu atsevišķi. Sāksim ar aizsargreakcijām. Visi 
aizsargreakciju varianti vērsti uz vienu mērķi – saglabāt indivīda dzīvību. Tas 
patiesībā ir pilnīgi loģiski – tikai tiem, kas spēja saglabāt dzīvību bija pēcnācēji. Tad nu 
pamēģināsim noskaidrot kādā veidā emocionālās aizsargreakcijas palīdz dzīvām 
būtnēm izdzīvot. 

Varētu domāt, kas gan tur sevišķs – adrenalīns asinīs un viss. Taču, stop! Drusciņ 
padomāsim. No virsnieru dziedzeriem adrenalīns nonāk asinsvados, vēnās, pa kurām 
tiek nogādāts līdz sirdij. Pirms turpināt, jāatceras, ka asinis pa vēnām dzen 
gredzenveida muskuļu secīga viļņveida saraušanās, radot nelielu spiedienu starpību. 
Tas nozīmē, ka asinis sirdi sasniegs pēc vairākām sekundēm. Pēc tam izejot pa mazo 
loku caur plaušām nonāk kreisajā kambarī, tad aortā un tikai tad, no aortas – 
smadzenēs un muskuļos.  
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Rezultātā tikai pēc vairākām sekundēm adrenalīns sasniegs muskuļus. Taču, pat 
bērnam saprotams, ka, plēsoņas pēkšņa uzbrukuma gadījumā, šo sekunžu rezervē 
vienkārši nav. Kamēr tas viss norisinās, apēsts jau. Droši vien katrs ir pārdzīvojis 
pēkšņu izbīli, bailes, kad spēki uzrodas nez no kurienes. 

Kā gan tas viss notiek? No kurienes spēks, par kuru mēs pat nenojautām? Lai to 
saprastu, lūkosim, kas briesmu gadījumā notiek katrā organisma šūnā.  

Atcerēsimies, ka ikvienai šūnai, atkarībā no tās funkcijām un sarežģītības ir vairāki 
ķermeņi, ēteriskais – visām, astrālais, mentālie – atkarībā no funkcijām.  

Pie kam fiziskajā šūnā notiek organisko molekulu sašķelšana pirmmatērijas, kas 
pa kodola kanālu sadalās starp ēterisko, astrālo un mentālajiem ķermeņiem. 
Pateicoties tam, šie ķermeņi saglabā savu funkcionālo veselumu. Pirmmatērijas it kā 
piebaro šūnu, tās pārējos līmeņos, tādā veidā nodrošinot tās funkcionalitāti. Šajā 
procesā veidojas neliels pirmmatēriju pārpalikums, kurš rada lejupejošu plūsmu.  

Lai labāk saprastu, iedomāsimies, ka process tikko sācies. Atbrīvotās 
pirmmatērijas caur kanālu tiecas uz ēterisko līmeni, taču, sastopot savā ceļā 
kvalitatīvo barjeru ar astrālo līmeni, griežas atpakaļ. Pie kam pirmmatērijas G 
pamazām uzkrājas šūnas ēteriskajā līmenī. Ēteriskā ķermeņa blīvums pieaug, līdz 
sasniedz optimālo. Šā procesa turpinājums rada pirmmatērijas G pārpalikumu 
ēteriskajā līmenī, kas izraisa šīs matērijas plūsmu no ēteriskā uz fizisko līmeni. 
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Pieaugot ēteriskā ķermeņa blīvumam, palielinās tā ietekme uz telpas 
dimensionalitāti, līdz atveras barjera uz astrālo līmeni. Sākas tā aizpildīšana. 

Analoģiski, sastopot savā ceļā barjeru uz pirmo mentālo līmeni, astrālajā uzkrājas 
matērijas G un F, izraisot lejupejošu cirkulāciju. 
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Astrālā ķermeņa blīvumam pieaugot, palielinās tā ietekme uz telpas 
dimensionalitāti, līdz atveras kvalitatīvā barjera ar pirmo mentālo līmeni. Sākas tā 
aizpildīšanās. 

Normālā organisma stāvoklī matērijas starp līmeņiem sadalās vienmērīgi.  

Atcerēsimies, ka pirmmatērijas tiek atbrīvotas organisko molekulu sadalīšanas 
rezultātā. Savukārt šīs molekulas šūnai piegādā asins plūsma un osmotiskā spiediena 
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iespaidā caur membrānu iekļūst šūnā. Osmotiskā spiediena pastāvēšanu nosaka 
dimensionalitātes gradients starp šūnas ārējo un iekšējo vidi. Šūnas membrānas 
hidrofobās īpašības nodrošina šī gradienta saglabāšanos, jo cauri tiek laistas tikai 
smagākas molekulas un joni.  

Dimensionalitātes gradientu rada piesātināta un nepiesātināta šķīduma 
pašdimensionalitātes lielumu atšķirība.  

 

Tagad atcerēsimies, ka katrai molekulai, atomam ir savs pašdimensionalitātes 
lielums, pie kura tā ir stabila. Šūnā nokļuvušās molekulas sadalās, nokļūstot šūnas 
kodola vai mitohondriālo RNS ietekmes zonā. Principā, šūnā pastāvīgi notiek 
vadāmas kodoltermiskās reakcijas, par kurām mūsdienu zinātne tikai sapņo.  
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Kad šūnas iekšpusē dimensionalitātes līmenis kļūst lielāks, nekā ārpusē, notiek 
šlakvielu izvadīšana. Tā kā šī starpība ir gaužām maza, tad uz āru tiek tikai vieglākas 
molekulas, samērojamas ar dimensionalitātes gradienta vērtību.  

Periodiskās dimensionalitātes svārstības starp šūnu un apkārtējo plazmu nosaka 
apstāklis, ka organisko molekulu sadalīšanās ātrums ir mazāks par to piegādes 
ātrumu. Tas nozīmē, ka visas atsevišķas šūnas funkcijas un visa organisma funkcijas 
tieši atkarīgas no šī sadalīšanās procesa ātruma. Tieši adrenalīns paātrina šo 
procesu. 

Tad nu, kāda nozīme tajā visā aizsargemocijām? Kā mūsu emocijas palīdz mums 
izglābties kritiskās situācijās? Jāielāgo, ka tikai sugas, kas evolūcijas gaitā izstrādāja 
efektīvus aizsargmehānismus, varēja saglabāties.  

Ekstremālā situācijā šūnai jāveltī visu savu potenciālu aizsardzības 
nodrošināšanai, nerēķinoties ar pārējo funkciju izpildi. Tādā brīdī šūna darbojas 
kritiskā režīmā, iegūstot maksimumu bojājumu.  

Bojājumi rodas no tā, ka šūnā uzkrājas šlakvielas, no kurām nav laika atbrīvoties. 
Šlaku uzkrāšanās noved pie tā, ka tās, būdamas ķīmiski agresīvas vielas iesaistās 
reakcijās ar pašas šūnas molekulām. Tā kā atjaunošanai nepieciešams laiks, tad 
ilgstošs stress izraisa bojājumus šūnu struktūrās. 

Tagad tiksim skaidrībā, kas notiek ar šūnu kritiskā darbības režīmā un kāds tam 
sakars ar mūsu emocijām. 

Normālā režīmā atbrīvotās pirmmatērijas sadalās starp visiem šūnas līmeņiem. 
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Pie kam pirmmatērija G ietilpst visu tās ķermeņu sastāvā.  

Ēteriskais ķermenis aizpildās tikai ar pirmmatēriju G, astrālais – G un F, pirmais 
mentālais – G, F un E. Pie kam sasniedzot piesātinājumu sākas cirkulācija 
atpakaļvirzienā uz fizisko ķermeni. Tieši šī pirmmatēriju cirkulācija nodrošina 
procesu, kuru visi sauc par DZĪVĪBU... 
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Šūnas ēteriskais ķermenis aiztur daļu no matērijas G, atlikušai daļai ļaujot plūst 
tālāk. Atcerēsimies, ka ēteriskā ķermeņa aktivitāte nosaka fizioloģisko procesu 
aktivitāti šūnā, respektīvi, cik lielu slodzi šūna spējīga izturēt. Loģiski, ka, jo lielāka 
pirmmatērijas G daļa paliek ēteriskajā līmenī, jo lielāku slodzi šūna un viss 
organisms kopumā spēj izturēt. 

Jautājums ir kā likt pirmatērijai G  uzkrāties tikai ēteriskajā līmenī. Lai tas notiktu, 
starp ēterisko un astrālo līmeni jāparādās „aizbīdnim”. Tikai tādā gadījumā notiks 
pastiprināta pirmmatērijas G  uzkrāšanās ēteriskajā ķermenī un šūnas, kā arī visa 
organisma fizioloģiskās iespējas daudzkārt pieaugs. 
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No kurienes gan tāds „aizbīdnis” briesmu brīdī lai rodas? Šādu „aizbīdni” rada 
būtība (dvēsele) ar emociju palīdzību... Tieši emocijas ir tā atslēdziņa, kura atver vai 
aizver attiecīgus būtības līmeņus, tādā veidā regulējot dažādu, indivīdam piemītošo, 
īpašību un spēju aktivizāciju. 

Astrālās sfēras dimensionalitāte atrodas noteiktā pieļaujamajā diapazonā ΔLA.B. 
(2.91935 < ΔLA.B <2.93956). 

Pie tam, katram organisma emocionālajam stāvoklim atbilst noteikts tā 
pašdimensionalitātes līmenis. Līdz ar to, mainoties organisma emocionālajam  
stāvoklim, mainās arī šūnas (organisma) astrālā ķermeņa pašdimensionalitātes 
lielums. Citiem vārdiem, emocijas var „paaugstināt” vai „pazemināt” katras 
organisma šūnas astrālo ķermeni. Kā tad tas notiek? 

Normālā režīmā astrālais ķermenis, piesātinājuma dēļ, atrodas tuvu augšējai 
astrālā plāna robežai. Baiļu iespaidā šūnas astrālais ķermenis izsviež no sevis 
uzkrātās pirmmatērijas G un F, tajā brīdī mikrotelpas deformācija samazinās. 
Procesa rezultātā samazinās astrālā ķermeņa pašdimensionalitāte. Rezultātā 
kvalitatīvā barjera starp astrālo un pirmo mentālo līmeni aizveras. 

Sekas tam ir tādas, ka pirmmatēriju plūsmas, atdūrušās pret barjeru, griežas 
atpakaļ uz ēterisko ķermeni un tālaķ uz fizisko. Pie kam astrālais ķermenis atrodas 
tuvu astrālā plāna robežai. 
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Pirmmatēriju plūsmas sāk papildus piesātināt ēterisko ķermeni, kā rezultātā 
pieaug tā ietekme uz fizisko ķermeni. 

 

Šajā brīdī fiziskā ķermeņa iespējas strauji palielinās, kas tad arī ļauj indivīdam 
izglābties briesmu brīdī. 
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Gribu vēl vērst uzmanīgu uz šī procesa blakusefektiem. Sugas ietvaros dažādu 
indivīdu reakcija variē visai plašās robežās.  Veselā virknē gadījumu bailes var pilnībā 
paralizēt indivīdu. Spēcīgās plūsmas no ēteriskā uz fizisko līmeni ir spējīgas nobloķēt 
šūnas funkcijas. 

Ne viens vien no jums gan jau ir piedzīvojos šādu paralizējošu iespaidu, kad 
locekļi neklausa. Dažkārt baiļu spēks ir tik liels, ka būtība tiek izsviesta no ķermeņa un 
cilvēks zaudē samaņu. 

Šāda parādība bieži vien nav saistīta ar cilvēka bailīgumu, bet ir reālu organismā 
notiekošu procesu rezultāts, kas nekādi nav atkarīgs no paša cilvēka. 

Tas pirmkārt izriet no atsevišķām ģenētiskām atšķirībām, kā arī indivīda būtības 
strukturālām un kvalitatīvām īpatnībām. Katrai šūnai ir maksimālās iespējamās 
slodzes robeža, kura variē kā sugas robežās, tā arī paša indivīda organismā.  

Indivīdam šī robeža atkarīga no: 
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1. Indivīda būtības evolucionārās attīstības līmeņa. Augstāka attīstības 
līmeņa būtība spēj izturēt lielāku slodzi. 

2. Ģenētikas. Pat nelielas ģenētiskas variācijas sugas ietvaros dod kolosālu šīs 
ģenētikas nesēju spēju izkliedi. 

3. Organisma kopējā fiziskā stāvokļa. Ar vecumu mijiedarbības pakāpe starp 
būtības ķermeņiem, kā arī starp būtību un fizisko ķermeni pazeminās. 

4. Organisma bioritmiem. Fiziskais, emocionālais un intelektuālais bioritmi 
atspoguļo attiecīgi ēteriskā, astrālā un pirmā mentālā ķermeņa aktivitātes 
ciklus.  
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Kas tad ir bioritmi? Ikvienam labi zināms, ka pēc lielas slodzes fiziskais ķermenis 
pieprasa atpūtu, lai atjaunotu savus spēkus. Analoģiski procesi notiek arī ēteriskajā, 
astrālajā un mentālajos ķermeņos.  

Īsumā tas notiek šādi: kā jau zinām, aktivizējoties šūnai, sākas atbrīvoto 
pirmmatēriju plūsma uz šiem ķermeņiem, tādā veidā palielinot to aktivitāti. Tad nu 
pēc kāda laika piesātinājums sasniedz maksimāli pieļaujamo, ko attiecīgais ķermenis 
ilgstoši izturēt nespēj, līdz ar to notiek zināma attiecīgā ķermeņa atvēršanās, kā 
rezultātā, uzkrātās pirmmatērijas noplūst. Procesi ir pakāpeniski plūstoši, to ritms tad 
arī nosaka bioritmus, fizisko – ēteriskais ķermenis, emocionālo – astrālais un 
intelektuālo – pirmais mentālais.  

Rezultātā, jebkura emocija mūs sasniedz pavisam konkrētā astrālā ķermeņa 
piesātinājuma stadijā. Lavīnveida pirmmatēriju izsviešana no astrālā ķermeņa baiļu 
iespaidā strauji samazina astrālā ķermeņa pašdimensionalitāti, tā var sasniegt 
superkritisku līmeni, kas noved pie astrālā ķermeņa nestabilitātes un bojāejas. Šūna 
zaudē astrālo un pirmo mentālo ķermeņus. Tās kvalitatīvā struktūra sabrūk, un tā 
pārstāj pildīt savas funkcijas, taču turpina pastāvēt, kā šūna ar ēterisko ķermeni. 

Šādas šūnas parādīšanās starp šūnām ar astrālo, vai astrālo un mentālo ķermeni, 
provocē tās dalīšanos, jo barības vielu piegādei turpinoties, kamēr citas šūnas izlieto 
tās savu funkciju nodrošināšanai, šūnai, tikai ar ēterisko ķermeni, veidojas milzīgs 
pārpalikums un tā sāk dalīties kā vienšūnu organisms. Rezultātā organismā attīstās 
audzējs... 

Tātad. Negatīvās emocijas izraisa vēzi!!! Mācīsimies tās kontrolēt. 

Ja stresa iedarbība neizsauc astrālā (un mentālā) ķermeņa bojāeju, bet sakrīt ar 
emocionālā ritma zemāko fāzi, tad stress nereti noved pie ilgstošām depresijām. 

Tas saistīts ar to, ka stresa situācijā notiek matēriju F un G izsviešana no astrālā 
ķermeņa. Tajā brīdī astrālā ķermeņa pašdimensionalitāte kļūst samērojama ar 
planētas astrālā plāna zemāko līmeni. Kā sekas, šūnas un visa organisma astrālais 
ķermenis nonāk rezonansē ar planētas zemāko astrālo plānu, ar kuru rezonē 
negatīvās emocijas. 
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Ja atjaunošanās procesa laikā rodas jauns stress, sistēma atkal tiks atmesta 
atpakaļ zemākā astrāla līmenī. Citiem vārdiem cilvēks var uz ilgu laiku iekrist negatīvo 
emociju purvā.  

Zemiskās un negatīvās emocijas ir harmoniskas ar planētas zemāko astrālo 
plānu. Augstākās un pozitīvās emocijas paceļ astrālo ķermeni augšējā astrālajā 
plānā. Emocijas nav tikai reakcija uz apkārt un mūsos notiekošo, emocijas kvalitatīvi 
iedarbojas uz astrālo ķermeni, mainot tā pašdimensionalitātes līmeni. 

Pārdomājot minēto nonākam pie atslēgas karmas izprašanai: kādēļ ikkatra mūsu 
rīcība, katrs, dvēseles dziļumos dzimušais, nodoms, ietekmē mūs, nolemjot „elles” 
mokām un šausmām vai apbalvojot ar „paradīzes” izjūtām. Un ar izbrīnu atskārstam, 
ka „Augstākais Spēks” jeb „Dievs Kungs”, sodošs vai apbalvojošs nav neviens cits, kā 
MĒS PAŠI, dzīves laikā veikto noziegumu un varoņdarbu,  mūsu nodomu un darbību 
sekas. Un, ka mūsu pašu „Augstākā Tiesa” notiek automātiski, neatkarīgi no mūsu 
vēlēšanās, nekad nekļūdās, nepazīst žēlastību un neļaujas pierunāties. 

Noziegums un sods ir ne tikai filozofiska un tiesu kategorija, bet arī reāls dabas 
fenomens. Vienīgi, diemžēl, atmaksa par sastrādāto panāk būtību nākošajās 
inkarnācijās vai arī tūlīt pēc fiziskā ķermeņa nāves. Taču tas nepadara sodu mazāk 
svarīgu.  

Lieta tāda, ka apziņa, atmiņas, emocijas kā pirms, tā arī pēc nāves pieder mūsu 
būtībai un tikai tai. Fiziskais ķermenis ir vienīgi tās pamats un nesējs. Kad mēs 
„novelkam” nederīgo fizisko ķermeni, mūsu apziņa, atmiņa, individualitāte 
saglabājas. 

Jebkuru mūsu rīcību pavada emocionālā stāvokļa izmaiņas. Precīzāk, ikvienai 
darbībai atbilst noteikts emocionālais stāvoklis. Šajā brīdī būtības kvalitatīvā 
struktūra pārkārtojas, lai dotu iespēju veikt konkrēto darbību. Izveidotā kvalitatīvā 
struktūra saglabājas kādu laiku pēc darbības veikšanas, pēc tam tā atgriežas 
sākotnējā stāvoklī, precīzāk – ļoti tuvu šim stāvoklim. 

Šis atgriešanās laiks ir atšķirīgs dažādu psihisko tipu cilvēkiem. Ja cilvēks atkārto 
konkrētu darbību pirms atjaunošanās perioda beigām, tad būtības struktūra 
nepaspēj atgriezties izejas stāvoklī. 
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Virknē gadījumu šāda būtības sākotnējās struktūras deformācija var kļūt par 
paliekošu, kvalitatīvi jaunu cilvēka būtības struktūru. Analoģiskas kvalitatīvas 
izmaiņas var notikt arī vienreizējas rīcības gadījumos, ja tos pavada ļoti spēcīgas 
emocijas. 

Lieta tāda, ka atgriezeniskas sekas ir tikai tiem emocionālajiem stāvokļiem, kuru 
amplitūda neiziet ārpus astrālā ķermeņa stabilitātes diapazona. Neatgriezeniskas 
sekas, attiecīgi, ir tādiem emocionālajiem stāvokļiem, kuri izmaina astrālo ķermeni 
par lielumu, kas iziet ārpus stabilitātes diapazona. Šādā gadījumā astrālais ķermenis 
kļūst nestabils, notiek pirmmatēriju G un F papildus izsviešana, kas provocē tā 
kvalitatīvu pārveidi. 

Pārmērīga pirmmatērijas F zaudēšana noved pie tās pazušanas no astrālā 
ķermeņa. Astrālais ķermenis maina struktūru, kļūstot par zemāko astrālo (veidots 
tikai no pirmmatērijas G). Notiek negatīvā evolūcija. 

Tagad atpakaļ pie emocijām. Atliek noskaidrot, kādu rīcību pavada tik spēcīgas 
emocijas, kas spēj izsaukt astrālā ķermeņa kvalitatīvās struktūras neatgriezeniskas 
pārmaiņas? Atceramies, ka ikvienai emocijai atbilst astrālā plāna 
pašdimensionalitātes līmeņa konkrēts lielums. Jo zemāks šis līmenis, jo primitīvākas 
atbilstošās emocijas. 

Viens no visprimitīvākajiem dzīvajā dabā – plēsoņas, slepkavas emocionālais 
stāvoklis. Plēsīgajiem dzīvniekiem šīs emocijas – nepieciešams izdzīvošanas 
nosacījums. Mednieka emocionālais stāvoklis ļauj tiem koncentrēt potenciālu 
ēteriskā ķermeņa līmenī, kas rada milzīgu fizisku spēku un reakcijas ātrumu 
uzbrukuma brīdī. 

Praktiski visi plēsoņas iziet medībās tikai, kad ir izsalkuši, lai nodrošinātu savu un 
pēcnācēju izdzīvošanu. Tajā nav dabas likumu pārkāpuma. Pie tam plēsoņām ir tikai 
zemākie astrālie ķermeņi. Tādēļ pašdimensionalitātes samazinājums mednieka 
emocionālajā stāvoklī neizsauc tiem neatgriezeniskus procesus. 

Cilvēks, sava evolucionārā stāvokļa dēļ, uz mednieka emocionālo stāvokli reaģē 
daudz spēcīgāk. Pat ja cilvēks nogalina dzīvnieku tikai savas izdzīvošanas dēļ, astrālā 
ķermeņa pašdimensionalitāte samazinās tiktāl, ka rodas problēmas tā, kā indivīda, 
tālākai evolucionārai attīstībai. 
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Gadījumā, kad cilvēks nogalina sev līdzīgo, tā emocionālā slodze sasniedz kritisku  
līmeni, pie kura astrālā ķermeņa stāvoklis kļūst nestabils. Rezultātā notiek strauja 
pirmmatēriju izsviešana no tā, kas izsauc kritisku astrālā ķermeņa 
pašdimensionalitātes samazinājumu. Izmaiņas astrālajā ķermenī ir tik būtiskas, ka tās 
kļūst neatgriezeniskas. 

Kādēļ gan sev līdzīgā nogalināšana izsauc neatgriezeniskas izmaiņas astrālajā 
ķermenī, bet dzīvnieka nogalināšana paša pārtikai vien bloķē evolūciju? 

Lieta tāda, ka sev līdzīgā nogalināšana ir pretdabiska rīcība, kas pārkāpj dabas 
likumus. Slepkava izsauc sev līdzīgā slepkavības veikšanai nepieciešamo emocionālo 
stāvokli ar apzinātas piepūles pār sevi palīdzību, kas rada pirmmatēriju 
atpakaļplūsmu no pirmā mentālā ķermeņa uz astrālo. Šī plūsma izsauc astrālā 
ķermeņa nestabilitāti, kas provocē, to veidojošo, pirmmatēriju izsviešanu un, kā 
sekas, negatīvu evolūciju. 

Pamudinājums, kas rosina vienu cilvēku nogalināt citu tiek veidots mākslīgi, 
izdomājot neeksistējošus pretdabiskas rīcības iemeslus. Praktiski vienmēr tas saistīts 
ar vienas cilvēku grupas vēlēšanos iegūt lielāku un labāku „pīrāgu”, pārdalīt savā labā 
jau citu sadalīto. Pat ja pēdējais nav noticis taisnīgi, jauna netaisnība būtību 
neizlabos. 

Vairums negatīvo ierosmju un darbību saistīts ar zemes civilizācijas zemo 
attīstības līmeni kopumā un kļūdainu vērtību sistēmu, kas radusies no nezināšanas 
un izkropļota pasaules uzskata. 

Tādā veidā, taisnīga sabiedrības organizācija nav iespējama tikmēr, kamēr 
nezināšana netiks aizvietota ar reālām zināšanām, kamēr netiks iznīcināti pasaules 
uzskatu kropļojošie „greizie spoguļi”. Kamēr zelts un nauda noteiks cilvēka vietu 
sociālajā sistēmā, neatkarīgi no tā, kas viņš pats ir patiesībā, „pūķis” svinēs svētkus. 

Kamēr materiālais dominēs pār garīgo, slimā sociālā vide radīs, uz noziegumiem 
mudinošus stimulus. Pēdējie savā nesaprašanā maksās milzīgu cenu par 
izkropļotajām ilūzijām, pārdodot savas dvēseles „velnam”. Un pilnīgi vienalga, vai 
nozieguma izdarītājs zina vai nezina, tic vai netic dvēseles eksistencei, sodu saņem tik 
un tā, pie kam šo sodu saņem pats no sevis nozieguma izdarīšanas brīdī. 
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Tas tad arī ir reālais dabas likums, un „velns” dzimst katra grēcinieka iekšpusē un 
pēc tam to palēnām saēd. Un vārds šim „velnam” – zemais astrālis, astrālie džungļi, 
kur mudž no izmirušo dzīvnieku sugu būtībām; kad pie tiem nokļuvušās cilvēku 
būtības pārvēršas par medījumu, barību; kad mednieki kļūst par medījumu, stiprāku 
plēsoņu upuriem. 

 

Notiek tas viss tādēļ, ka darbības veikšanas brīdī astrālajā ķermenī notiek 
kvalitatīvas izmaiņas, kuras neļauj būtībai pēc nāves sasniegt drošu vietu un tā 
nokļūst šajos astrālajos džungļos... Tādā veidā, mūsu emocijas var mūs glābt briesmu 
brīžos vai arī nolemt mokām „ellē”. 

Līdz šim apskatījām tikai dzīvnieciskos pašsaglabāšanās instinktus un plēsoņas 
stāvokļa fenomenu. Bez šī dzīvnieciskā sākuma, cilvēkam pieejams arī garīgais, kas 
izpaužas veselā emociju spektrā, kuras sniedz cerību uz cilvēces, kā saprātīgas rases, 
attīstības iespēju... 
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Cilvēka augstākās emocijas 
 

Cilvēks šajā pasaulē ienāk caur mātes mokām, kas dāvājusi viņam dzīvību. Līdzko 
bērns sāk sevi apzināties, tūlīt rodas jautājums par paša parādīšanos, uz kuru saņem 
atbildi par „kāpostiem” vai „stārķi”. Agrāk vai vēlāk, skaistā vai neķītrā formā viņš 
uzzina, ka ikviena cilvēka nākšanai pasaulē iesākums rodams mūsu vecāku seksuālā 
kontaktā, kurš novedis pie apaugļošanas. 

Vecāku ģenētisko informāciju nesošās, olšūnas un spermatozoīda saplūšana ir 
sākums jauna dzīva organisma attīstībai. Dzimtas turpināšana ir viena no jebkura 
dzīva organisma pamatfunkcijām, ieskaitot cilvēku. Dabiski, ka daba radījusi stimulu 
tieksmei uz dzimtas turpināšanu – seksuālo apmierinājumu. Taču, vai tikai 
fizioloģiskie procesi mudina konkrēto vīrieti un konkrēto sievieti uz tuvību, kas 
noved pie jaunas dzīvības dzimšanas? Vai tiešām vienīgi seksuālais apmierinājums ir 
tas virzītājspēks, kas mudina vīrieti un sievieti savienot savus likteņus uz visiem 
laikiem? 

Protams, ka intīmajai dzīvei ir milzīga nozīme cilvēka dzīvē, taču ar to vien nav 
iespējams izskaidrot mīlestības jūtu dziļumu un bagātību, pie kam ne jebkura vīrieša 
pret jebkuru sievieti, bet tieši konkrētā vīrieša pret konkrēto sievieti vai otrādi. 

Fizioloģiski jebkura sieviete ir saderīga ar jebkuru vīrieti un var radīt jaunu 
dzīvību. Kāpēc tad no miljoniem svešinieču vīrietis par savu mīļoto izvēlas vienu 
vienīgo, kurai tikai parādoties vien pamirst sirds un dzied dvēsele? Tikai un vienīgi ar 
tēviņa un mātītes instinktu to izskaidrot nav iespējams.  

Tad nu, kas īsti ir mīlestība?! 

Bez jūtām un emocijām, kas saistītas ar izdzīvošanas nodrošināšanu, daba devusi 
dzīvām būtnēm emocijas un jūtas dzimtas turpināšanai, bez kurām dzīvība kā tāda 
nevarētu saglabāties. Pie kam šīs emocijas un jūtas ir selektīvas ne vien cilvēkam, bet 
arī praktiski visiem daudzšūnu organismiem. Kāda daba šai selektivitātei 
dzīvniekiem? Viss ir vienkārši un sarežģīti, tai pat laikā... 

Evolūcijas gaitā uz mūsu planētas aizdzīvoja un saglabājās tās dzīvo organismu 
sugas, kas spēja piemēroties vides izmaiņām un nodot pozitīvās mutācijas 
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nākamajām paaudzēm. Prioritāti dzimtas turpināšanai iegūst īpatņi ar pozitīvām 
mutācijām, jo maksimālā šo īpatņu adaptācija apkārtējā vidē dara tos stiprākus, 
veselākus, ātrākus un ārēji maksimāli atbilstošus sugas aizņemtajai ekoloģiskajai 
nišai. 

Tieši kāzu spēles un cīņas starp tēviņiem izdala stiprākos un labākos. Uzvarētāji 
iegūst iespēju nodot savas jaunās īpašības pēcnācējiem. Tieši pateicoties šai 
sāncensībai starp tēviņiem jaunās paaudzes ieguva pozitīvās, to ģenētikā 
nostiprinātās izmaiņas. Vairuma sugu tēviņu ārējais izskats ir visai nozīmīgs faktors 
pārošanās periodā, jo tas (ārējais izskats) atspoguļo konkrētā īpatņa piemērotību 
eksistencei sugas aizņemtajā ekoloģiskajā nišā. 

Tādā veidā dzīvnieku pasaulē seksuālo aktivitāti nosaka ārējās  un iekšējās tēviņu 
īpašības, tai pat laikā, vairumā gadījumu mātītes ieņem pasīvu pozīciju, vien labvēlīgi 
pieņemot tēviņa uzvarētāja seksuālo aplidošanu. 

Cilvēks, kā bioloģiska suga, neapšaubāmi spēlē pēc tiem pašiem, dabas 
radītajiem, noteikumiem. Taču, bez dzīvnieciskā pamata cilvēkam piemīt garīgais un 
šis garīgais krasi izdala cilvēku no dzīvnieku pasaules. Ja cilvēka kā sugas evolūcijas 
iesākumā, tā seksuālā uzvedība daudz neatšķīrās no citu augsti organizētu dzīvnieku 
uzvedības, tad dzimstot civilizācijai, dzimstot un attīstoties garīgajam sākumam, 
cilvēks sāka arvien vairāk izdalīties no pirmatnējās dabas savas seksualitātes 
izpausmēs. 

Kur tad slēpjas tās īpatnības, kas ļauj seksualitātes jautājumā īpaši izdalīt cilvēku 
no visas dzīvo organismu daudzveidības.?! 

Mēģināsim tikt skaidrībā, kas tad ir tas, kas ļauj Homo Sapiens uzskatīt par 
kvalitatīvi jaunu pakāpi dzīvības attīstībā arī tā seksualitātes izpausmēs, izņemot 
mūsu pašu iedomas. Varbūt, ka tikai mūsu iedomība, vēlēšanās radīt neesošu mūsu 
izņēmuma statusa mirāžu mudina mūs domāt par sevi, kā par unikālu dabas izpausmi 
arī attiecībā uz vienu no galvenajiem dabas instinktiem? 

Kas tad tas īsti ir – pašapmāns vai patiesi kvalitatīvi jauna pakāpe attiecībās starp 
tēviņu un mātīti, vai, kā mēs skaisti sakām – starp vīrieti un  sievieti... 
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Cilvēks ir sociāla būtne, t.i. dzimšana, attīstība, dzīve līdz pēdējam elpas vilcienam 
norit starp cilvēkiem, sabiedrībā. No pirmā dzīves mirkļa mēs uzsākam uzsūkt 
iepriekšējo paaudžu uzkrāto informāciju caur kontaktiem ar citiem cilvēkiem. 
Smadzeņu uzsūktā informācija pārveido kā pašas smadzenes, tā arī to īpašnieku – 
cilvēku. 

Kad uzkrātās informācijas kvalitāte un kvantitāte sasniedz kritisko apjomu, notiek 
parastais brīnums – parādās apziņa. Pie kam, šis brīnums var notikt tikai sociālā vidē, 
tā kā nepieciešamais informācijas apjoms var tikt uzkrāts tikai iepriekšējo paaudžu 
pieredzes veidā, secīgi to nododot tālāk, katrai paaudzei pievienojot ko jaunu un 
nododot saviem pēcnācējiem. 

Apziņas parādīšanās rezultātā cilvēkam kvalitatīvi izmainās būtības struktūra. 
Pilnvērtīga astrālā ķermeņa (sastāvoša no pirmmatērijām G un F) un pirmā astrālā 
ķermeņa (veidota no pirmmatērijām G, F un E), parādīšanās nav saistīta ar fizisko 
spēku, ķermeņa formu skaistumu, bet ar intelekta elastību un spēku. Cilvēku 
sabiedrībai tieši smadzeņu, intelekta attīstības pakāpe kļūst par tiem 
evolucionārajiem ieguvumiem, bez kuriem nākamās paaudzes nav spējīgas attīstīties. 

Tādā veidā cilvēkam, atšķirībā no visiem pārējiem dzīviem organismiem, par 
pozitīviem evolucionāriem ieguvumiem kļūst ne tikai pozitīvās mutācijas, kas 
izpaužas maksimālā fiziskā ķermeņa adaptācijā ekoloģiskās nišas apstākļiem (kas, 
protams, turpina būt nozīmīgs faktors vīrieša un sievietes attiecībās), bet arī 
smadzeņu attīstības pakāpe un, kā sekas, cilvēka garīgās attīstības pakāpe. 

Pie tam katra cilvēka garīgās attīstības pakāpe izpaužas tā būtības kvalitatīvajā 
struktūrā. Tādēļ attiecības starp vīrieti un sievieti nosaka ne vien fiziskā ķermeņa 
ārējais skaistums, bet arī dvēseles bagātība un skaistums.  

Ārējais skaistums kalpo kā sākotnējais stimuls, lai vīrietis un sieviete tuvotos 
viens otram, tai pat laikā iekšējais, garīgais skaistums kļūst par galveno faktoru, 
pateicoties kuram šīs savstarpējās attiecības tiek uzturētas. 

Dabas galvenais uzdevums ir nodot labākās īpašības no vienas paaudzes otrai 
caur ģenētikas saplūšanu kā no mātes, tā arī tēva puses. Vīrišķajam sākumam ir jābūt 
maksimālā harmonijā ar sievišķo, tiem jāpapildina vienam otru. Tikai šādā gadījumā 
pozitīvās īpašības var nostiprināties nākamajās paaudzēs. Tas kļūst saprotams 
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atceroties, ka pēcnācēji saņem mantojumā pusi hromosomu no mātes, otru pusi – no 
tēva. 

Jaunās īpašības nevarēs maksimāli izpausties pēcnācējos, ja pāra hromosomas, 
viena no mātes, otra no tēva puses, neatradīsies maksimālā līdzsvarā, savstarpējā 
harmonijā. Ja tēva hromosomas kvalitatīvais līmenis nebūs harmonisks ar mātes 
hromosomas kvalitatīvo līmeni, jaunās īpašības var tikt pazaudētas uz visiem 
laikiem, vai arī nobloķētas uz daudzām paaudzēm. Ikviena suga saglabājas evolūcijas 
gaitā tikai pateicoties pozitīvo izmaiņu nostiprināšanai. Loģiski pieņemt, ka daba 
atradusi izeju šajā sarežģītajā situācijā. 

Pamēģināsim tikt skaidrībā ar šo brīnumu pilno dabas parādību, kas izpaužas 
neatkārtojamās jūtās, sauktās par mīlestību... 

Mīlestības anatomija nav zaimošana, kā daļa varētu domāt, bet nepieciešamība, 
kas ļauj mums dziļāk izprast pašiem sevi un, iespējams, novērst liktenīgas darbības 
un iegūt pilnvērtīgu laimi sev pašiem un tiem, kas mums līdzās. Atcerēsimies, ka 
katra cilvēka attīstības kvalitatīvais līmenis izpaužas būtības kvalitatīvajā struktūrā. 
Līdz ar to mijiedarbība starp vīrieti un sievieti izpaužas vispirms būtību līmenī. 

Pirms turpināt šo analīzi, jāvērš uzmanība uz to, ka vīrieša un sievietes būtības 
kvalitatīvi atšķiras viena no otras un, pilnīgas harmonijas gadījumā, papildina viena 
otru kopā veidojot viengabalainu sistēmu. Pilnīgas harmonijas gadījumā starp vīrieša 
un sievietes būtībām izveidojas aktīva savstarpējā apmaiņa ar šo būtību īpašībām.  

Vīrietis pie tam saņem no sievietes īpašības, kuru viņam nav un nevar būt vīrišķās 
būtības kvalitatīvās struktūras dēļ, bet bez kurām viņa tālāka attīstība nav iespējama. 
Savukārt, sieviete saņem no vīrieša īpašības, kuru viņai nav un nevar būt sievišķās 
būtības kvalitatīvās struktūras dēļ, bet bez kurām nav iespējama viņas tālākā 
attīstība. 

Harmonijas stāvoklī vīrietis un sieviete papildina viens otru kā viena vesela divas 
puses, pie kam starp viņu būtībām notiek aktīva apmaiņa ar īpašībām, kuru pavada 
neaizmirstamas sajūtas, sauktas par mīlestību. Ķīniešu filozofijā šo harmoniju sauc 
par līdzsvaru starp iņ  un jaņ... 
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Atcerēsimies, ka katra cilvēka evolucionārās attīstības līmenis izpaužas tā būtības 
kvalitatīvajā struktūrā. Tas, savukārt, nozīmē, kādi būtības ķermeņi ir aktīvi šim 
cilvēkam un kāda to pašdimensionalitāte. Par pilnīgu harmoniju starp vīrieti un 
sievieti var runāt tad, ja to būtības veidojošie ķermeņi ir ar vienādiem vai ļoti tuviem 
pašdimensionalitātes līmeņiem. 
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Tādēļ harmonija starp vīrišķo un sievišķo var rasties dažādos katra cilvēka 
attīstības posmos. Tikai šī harmonija var būt pagaidu vai patstāvīga. Pagaidu 
harmonija visbiežāk rodas, kad satiekas cilvēki, kuri vēl nav pabeiguši savas attīstības 
virziena formēšanos. 
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Harmonijas stāvoklis šajā gadījumā rodas no tā, ka viņu evolucionārie ceļi 
krustojas kādā to attīstības punktā un abi, vīrietis un sieviete, nokļūst tādā momentā 
viens otra redzeslokā. 

Sevišķi bieži tas notiek ar jauniešiem, sakarā ar to, ka 14-20 gadu vecumā sākas 
aktīva astrālā ķermeņa attīstība un viņiem visiem ir praktiski vienāds kvalitatīvais 
būtības līmenis. 

Tā kā jauna fiziskā ķermeņa veidošanai būtība izlieto daļu sava potenciāla un, tā 
rezultātā, pēc piedzimšanas, būtības un fiziskā ķermeņa kvalitatīvo atšķirību dēļ, 
starp tiem eksistē kvalitatīvā barjera. Kvalitatīvā barjera izzūd lēcienveidīgi, cilvēka 
evolucionārās attīstības gaitā. 

Cilvēka attīstība sākas burtiski no viņa pirmās dzīves dienas. Pirmos 4-8 gadus 
bērns ir burtiski „informācijas sūklis” un uzsūc sevī visu no ārpasaules saņemto 
informāciju. Pienākošā informācija kvalitatīvi izmaina smadzenes un, tai sasniedzot 
kritisko apjomu, izzūd kvalitatīvā barjera starp ēterisko un astrālo būtības ķermeni. 
Tikai no šā brīža būtība saņem „barošanu” savam astrālajam ķermenim, un tas sāk 
aktīvi funkcionēt un attīstīties. 

Lieta tāda, ka astrālais un mentālie būtības ķermeņi pēc cilvēka piedzimšanas 
atrodas pasīvā stāvoklī, un fiziskā ķermeņa šūnās atbrīvotās pirmmatērijas, 
kvalitatīvās barjeras dēļ, nesasniedz astrālo ķermeni. Astrālā ķermeņa reaktivācija, kā 
jau minēts, notiek pēc tam, kad ēteriskais ķermenis attīstās smadzeņu uzkrātās 
informācijas iespaidā. 

Astrālā ķermeņa reaktivācija noris divos posmos, sakarā ar to, ka tam ir divi 
kvalitatīvie stāvokļi. Pirmajā kvalitatīvajā stāvoklī astrālais ķermenis veidots no 
pirmmatērijas G un atrodas harmonijā ar zemāko astrālo planētas līmeni. Vairumā 
gadījumu, astrālā ķermeņa reaktivācija līdz šim līmenim noslēdzas 12-14 gadu 
vecumā un notiek tā, uzņemtās informācijas izraisīto, smadzeņu izmaiņu rezultātā. 
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Otrs astrālā ķermeņa reaktivācijas etaps vairumā gadījumu beidzas 16-18 gadu 
vecumā un tas var notikt tikai cilvēka smadzenēm uzkrājot kritiska apjoma un 
kvalitātes informāciju. Šis cilvēka attīstības periods ir pats bīstamākais un 
atbildīgākais. Lieta tāda, ka starp 8-18 gadiem astrālā ķermeņa kvalitatīvais stāvoklis, 
uz laiku atrazdamies harmonijā ar planētas zemāko astrālo līmeni, rezonē ar 
negatīvajām emocijām, kas tad arī izpaužas jauniešu agresivitātes, cietsirdības, 
dumpīguma pret visu un visiem veidā. 
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Šajā vecumā cilvēks ļoti viegli pierod pie narkotikām, alkohola, nikotīna sakarā ar 
to, ka visas šīs vielas provocē būtību uz maksimālu atvēršanos, kad tā tam pilnīgi 
nemaz nav gatava. Būtības atvēršanās zemākā astrāla līmenī noved pie tā, ka būtības 
struktūras un zemākais astrālais planētas līmenis savienojas vienotā sistēmā. 
Notiek savdabīga būtības „pārmagnetizēšana” pēc zemākā astrāla formas un 
kvalitātes līdzības. 

Šādā situācijā būtību caurstrāvo zemākajam astrālim raksturīgās pirmmatēriju 
plūsmas un, lai no šī gūsta izrautos,  cilvēkam turpmākās dzīves gaitā nākas iztērēt 
milzīgu dzīvības spēka potenciālu, kurš neatjaunojas. Tai pat laikā šis potenciāls 
varēja tikt izmantots evolucionārai kustībai uz priekšu, nevis izlīšanai no zemākā 
astrāla bedres. Nereti „iegrimšana” zemākajā astrālī ir tik pamatīga, ka cilvēks 
vienkārši nav spējīgs no turienes tikt laukā. Paša cilvēka potenciāla vienkārši 
nepietiek, lai to izdarītu. 

Protams cilvēks, vairumā gadījumu, fiziski bojā neiet, taču „mirst” evolucionāri. 
Zemākā astrāla bedre „iesūc” pilnībā un nolemj evolucionāram gūstam līdz pat nāves 
stundai. Tāda cilvēka būtība tikai nākošajā inkarnācijā iegūst iespēju turpināt savu 
evolucionāro attīstību, ja vien no jauna neiekritīs tajās pašās lamatās. Šis 
evolucionārās attīstības periods ir visatbildīgākais un, tai pat laikā, visievainojamākais 
cilvēka dzīves posms. Iemiesojoties, būtība nebūt ne vienmēr ir spējīga reaktivēties 
savā jaunajā fiziskajā ķermenī un, vēl jo vairāk, evolucionāri virzīties uz priekšu. 

Tagad atgriezīsimies pie cilvēka būtības attīstības analīzes „evolucionāro džungļu” 
šķērsošanas periodā... Katram saprātīgam cilvēkam nepieciešams šķērsot šo 
evolucionārā ceļa posmu maksimāli ātri, cenšoties netaisīt „pieturas”, lai cik 
kārdinoši vilinājumi nenāktu viņa priekšā. Visa sarežģītība slēpjas apstāklī, ka izpratne 
īsts – neīsts, melīgs – patiess vairumam atnāk vai nu vēlu, vai arī – nekad. Šajā 
gadījumā teiciens „labāk vēlāk, nekā nekad” nedarbojas. 

Būtībai ir dots laikā limitēts „logs”, kura laikā jānotiek noteiktām kvalitatīvām 
izmaiņām. Lai šis kvalitatīvās izmaiņas notiktu, nepieciešama noteiktas kvalitātes un 
apjoma  informācijas uzkrāšana smadzenēs. Tikai šādā gadījumā notiek būtības 
atvēršanās nākamajā līmenī. 

Kādus tad viltus kārdinājumus „piedāvā” mūsdienu civilizācija jaunajai paaudzei?! 
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Tā nav tikai vardarbības propaganda, kas burtiski kā lavīna gāžas pār jauno 
paaudzi no masu informācijas līdzekļiem, kas mudina jauno paaudzi uz „vieglu” 
dzīves ceļu. Ļoti spēcīgu ietekmi uz jaunatnes evolucionāro attīstību atstāj mūzika. 
Daudziem nav noslēpums, ka dažādām vecuma grupām patīk dažāda mūzika, taču 
reti kurš ir aizdomājies – kāpēc? 

Lieta tāda, ka viena un tā pati mūzika dažādi iespaido cilvēkus ar atšķirīgiem 
evolucionārajiem līmeņiem. Klausoties mūziku, cilvēks ne vien dzird to, bet arī tā 
būtība pārkārtojas ritma un skaņu frekvenču iespaidā. Mūzika it kā uzspiež  cilvēka 
būtībai noteiktu kvalitatīvo stāvokli, kurš var būt harmonijā ar viņa paša kvalitatīvo 
stāvokli vai pilnīgi nesavienojams ar to. 

Pirmajā gadījumā cilvēks izjūt iekšēju pacēlumu, prieku, kas var sasniegt ekstāzes 
līmeni. Ja mūzika rezonē ar seksuālajām emocijām, šāda ekstāze var novest līdz 
orgasmam. Sevišķi spēcīgi uz mūziku reaģē sievietes, tā kā sievietes būtības 
kvalitatīvā struktūra ir ļoti dinamiska un viegli pārkārtojas ārējas iedarbības iespaidā. 
Pie tam reakcija notiek zemapziņas līmenī un cilvēka apziņa to praktiski nekontrolē. 

Disharmonijas gadījumā cilvēkam var rasties satraukums, nemiers un citas 
emocionālas izpausmes, kas mudina pārtraukt klausīties konkrēto mūziku. Šāda 
cilvēka reaģēšana ir normāla aizsargreakcija.  

Mēģināsim saprast, kāpēc mūzikas klausīšanās var izsaukt aizsargreakciju?  

Visiem zināms, ka skaņas tai skaitā mūzikas skaņas ir garenviļņi. Tie, kā jebkuri 
viļņi, izmaina telpas dimensionalitātes līmeni par kaut kādu lielumu. Skaņas viļņi, 
savu parametru dēļ, iedarbojas uz telpas dimensionalitātes līmeni lokālā tilpumā. 
Pat nelielas telpas dimensionalitātes izmaiņas izraisa pirmmatēriju plūsmu 
pārkārtošanos šajā telpas apgabalā. 

Rezultātā izmainās pirmmatēriju kvantitatīvais sadalījums lokālā telpas 
apgabalā, kuru caurstrāvo skaņas viļņi, kā sekas, izmainās cilvēka, kurš atrodas 
skaņas viļņu ietekmes zonā, būtības piesātinājums ar pirmmatērijām. 

Skaņas maksimāli iespaido cilvēka būtības astrālo ķermeni, radot papildu 
piesātinājumu ar pirmmatērijām G un F, kas izpaužas cilvēka emocionālās reakcijas 
veidā uz mūzikas skaņām. Pie kam šī ietekme ir atkarīga no skaņu frekvences un 
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periodiskuma (ritma). Zemu frekvenču skaņas rada astrālā ķermeņa pārsātinājumu ar 
pirmmatēriju G, kas izpaužas paaugstinātā seksualitātē un agresivitātē. 

Nebūt ne nejauši zema vīrieša balss ir seksuālā tēla, vīrieša seksualitātes daļa 
vairumam sieviešu. Zema vīrieša balss veic seksuālu iedarbību uz sievieti, mudinot to 
uz seksuālu tuvību, izraisot seksuālas vēlēšanās. Tātad, balsi var nosaukt par seksuālo 
ieroci. 

Mēģināsim saprast, kas šajā gadījumā notiek šūnu līmenī. 

Zemfrekvences skaņas vilnis, sasniedzot cilvēku, izraisa pirmmatēriju pārdali 
savas iedarbības zonā, kā rezultātā, tiek izjauktas attiecību proporcijas starp 
pirmmatērijām. Rodas šīs zonas pārsātinājums ar pirmmatērijas G, kas, savukārt , 
izraisa cilvēka astrālā un ēteriskā ķermeņa papildu piesātinājumu ar šo matēriju. 
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Astrālā un ēteriskā ķermeņa papildus piesātinājums ar pirmmatēriju G rada tās 
pārpalikumu šajos ķermeņos. 
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Šajā brīdī sākas šīs matērijas papildu kustība no astrālā uz ēterisko un tālāk fizisko 
šūnas ķermeni. 

Skaņas vilnis, kā jebkurš garenvilnis, nāk vienā frontē, un tā iedarbība ilgst kādu 
laika sprīdi, kurā saglabājas šāda veida pirmmatēriju sadalījums. Skaņas frontei 
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beidzoties, pirmmatēriju sadalījums atgriežas iepriekšējā kvalitatīvajā stāvoklī, kāds 
bija pirms viļņa ierašanās. 

Astrālā un ēteriskā ķermeņa papildu piesātinājums, ko izsauc skaņas viļņa 
iedarbība, rada atšķirību starp vides pašdimensionalitāti un astrālā un ēteriskā 
ķermeņa pašdimensionalitātēm, kas savukārt izraisa zināmu šo ķermeņu 
nestabilitāti. Rezultātā notiek pirmmatērijas G pārpalikuma izsviešana līdz astrālais 
un ēteriskais ķermenis atgriežas sākuma stāvoklī. 
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Šajā momentā cilvēks pārdzīvo atbilstošas emocijas. 

Tādā veidā mūzikas skaņas izsauc klausītājiem piespiedu emocijas. Dažādu 
frekvenču skaņu kombinācija rada specifisku pirmmatēriju sadalījuma ainu savas 
iedarbības zonā, kas arī izraisa visu mūzikas radīto pārdzīvojumu gammu. Jautājums 
ir, kādas piespiedu emocijas rada tā vai cita mūzika? Mūziku var uzskatīt par vienu 
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no ietekmes instrumentiem uz cilvēka apziņu, respektīvi – psi ieroča paveidu. Īpaši 
gribētos pievērst uzmanību zemo skaņu atkārtojuma periodiskumam, tā 
saucamajam ritmam. Jauns zemas frekvences vilnis izsauc kārtējo pirmmatēriju 
pārdali skaņas frontes zonā un viss atkārtojas no sākuma. 

Milzīga nozīme ir intervālam starp viena zemas frekvences viļņa beigām un 
nākošā sākumu.  

Bet, ja jauns vilnis atnāk pirms brīža, kad šūnas paspējušas atgriezties izejas 
stāvoklī?! Kas tad notiek? Nekas negaidīts – vienkārši jaunā viļņa fronte neļauj šūnai 
atgriezties izejas stāvoklī un piespiesti notur šūnu šajā kvalitatīvajā līmenī. Citiem 
vārdiem, periodiskas zemas frekvences skaņas ne vien provocē cilvēkam noteiktu 
emocionālo reakciju, bet arī ir spējīgas uzspiest viņam šo emocionālo stāvokli. 

Interesants efekts, vai nav tiesa?! Jautājums tikai, kādi emocionālie stāvokļi tiek 
uzspiesti cilvēkam pret viņa gribu, bieži vien viņam pat nesaprotot, ka kaut kas tiek 
uzspiests? 

Periodiskas zemas frekvences skaņas spēj ne vien vardarbīgi noturēt šūnu 
noteiktā kvalitatīvajā stāvoklī, bet arī var izsaukt daļēju tās kvalitatīvo struktūru 
sagraušanu un evolucionāro bloķēšanu. Ja jauns skaņas vilnis sasniedz šūnu tās 
atgriešanās izejas stāvoklī beigu fāzē, tā atkal no jauna tiks novesta piespiedu 
stāvoklī. Ja šis process atkārtosies ar vienu un to pašu periodiskumu, šūnas astrālais 
ķermenis tiks iešūpots kā svārsts. 

Dabiski, ka tas noved pie šūnas kā veseluma destabilizācijas un daļēja šūnas 
astrālā ķermeņa sagraušanas, vispirms graujot šūnas augstākā astrāla struktūras, 
kuras jaunatnei atrodas attīstības stadijā un tāpēc šādā procesā var tikt viegli 
sagrautas. 

Tādā veidā, ieskapējot jaunajai paaudzei mānekļa formā noteikta tipa mūziku, no 
kuras tā ķers „kaifu”, var ļoti viegli un droši iznīcināt tās evolucionāro nākotni. Tieši 
tas tad arī notiek tādas „mūzikas” kā „reps” un „metāls” iespaidā. Un ja šie 
„muzikālie” stili saņem pilnīgu valsts struktūru atbalstu, tad top skaidrs, kam tas ir 
izdevīgi. 
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Valstij vajadzīgi „darba zirdziņi”, kuri negrib un nemaz nevar domāt. „Aunu” baru 
vadīt ir daudz vienkāršāk un pie tam tie neuzdod nevēlamus jautājumus, tā vienkāršā 
iemesla dēļ, ka uz visiem laikiem paliek „akli”. 

6-8 Hz frekvences skaņu viļņi vispār ir ierocis. Šādas frekvences  skaņas viļņa 
fronte izraisa tādu pirmmatēriju sadalījumu, kas izsauc neatgriezeniskus procesus 
augsti organizētās šūnās, kādas ir smadzeņu neironi. Rezultātā iestājas smadzeņu 
pārslodze, neironi sagrūst un cilvēks mirst... 

Bet tagad atgriezīsimies pie cilvēka evolucionārās attīstības brīdī, kad viņš dodas 
„aizraujošajā” ceļojumā caur evolucionārajiem džungļiem, pilns ar jaunības 
maksimālismu. 12-14 gadu vecumā cilvēks sāk attīstīt augšējā astrālā ķermeņa 
struktūras. Tas, pirmkārt, nozīmē, ka šajā vecumā praktiski visiem ir tikai zemākā 
astrālā ķermeņa līmenis. Visi, neatkarīgi no vēlēšanās, piedalās „evolucionārajā 
sacīkstes skrējienā”, bet tikai neliela startējušo daļa nonāk pat līdz starpfinišam. 

Augšējo astrālo struktūru aktivizēšana katram cilvēkam notiek citādi. Vienam var 
būt lielisks starts, taču „iestrēgst” distances vidū. Cits sāk ļoti palēnām un 
pakāpeniski kāpina ātrumu. Trešais var nostāvēt startā visu savu mūžu, tā arī 
neizkustoties no vietas, lai arī bija apveltīts ar lielisku sākuma potenciālu. Ceturtais – 
vispār „aizies” pretējā virzienā, atsviežot sevi evolucionāri atpakaļ. Un tas viss var 
notikt kā ar vīrieti, tā ar sievieti. Tāpēc, kad konkrētais vīrietis satiek konkrēto 
sievieti, viņu būtību attīstības līmeņi var būt attiecībā viens pret otru visdažādākajās 
attiecībās. Ja viens no šiem diviem attīstīts vairāk kā otrs, runāt par nopietnu jūtu 
rašanos viņu starpā nav pilnīgi nekādas jēgas, attiecības, ja arī rodas, tad ir visai 
virspusējas un īslaicīgas. 
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Tuvi evolucionārie līmeņi izpaužas kopīgās interesēs, centienos, sapņos, kas 
savukārt parādās savstarpējā sapratnē un atbalstā. Tādēļ, kad satiekas garīgi tuvi 
vīrietis un sieviete, viņu dvēseles ir tik tuvas viena otrai, ka starp viņiem dzimst 
mīlestība. Tas kļūst iespējams, kad visos savas attīstības līmeņos starp viņiem ir 
pilnīga harmonija, kas izpaužas tuvā vai identiskā katra viņu būtības ķermeņa 
dimensionalitātes līmenī. 
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Cilvēka individualitātes attīstība turpinās visu mūžu un tādēļ visai bieži rodas 
situācijas, kad cilvēki, kuri bijuši ļoti tuvi viens otram, izjutuši dziļas jūtas, sāk 
pakāpeniski attālināties viens no otra. Pakāpeniska atsvešināšanās var aiziet tik tālu, 
ka, starp, reiz neprātīgi viens otru mīlējušiem, nepaliek pilnīgi nekādu tos saistošu 
garīgu saišu un pat intīmā tuvība neizraisa neko citu, kā vien nepatiku un stresu. 
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Kādēļ tad lielā mīlestība „nomirst” vieniem, tai pat laikā citiem saglabājoties līdz 
mūža galam? Kur ir tas mīlestības noslēpums, kurš atklājas vieniem, bet paliek aiz 
septiņiem zīmogiem citiem? Vai varbūt debesu eņģelis nodod tās noslēpumu 
izredzētajiem? Ja tā, tad par kādiem nopelniem apbalvo laimīgos?! 

Kāpēc mīlestība var apmeklēt nabaga mitekli, tai pat laikā apejot ar līkumu 
lieliskās bagātnieku pilis?! Vai arī, uzliesmojusi kā spoža zvaigzne, nemanot izgaist kā 
rīta migla uzlecošās saules staros. Kur gan slēpjas šī noslēpuma atminējums, kurš 
nedod cilvēkam miera kopš neatminamiem laikiem?! 

Mīlestība ir dvēseļu harmonija un tā izzūd, kad pārstāj eksistēt harmonija starp 
būtībām. Harmonija izzūd tad, kad individuālās attīstības rezultātā notiek kvalitatīvas 
izmaiņas būtības struktūrās. Tādā gadījumā kāds no abiem izrādās evolucionāri 
priekšā otram un, kā sekas, izzūd pirmmatēriju cirkulācija starp vīrieša un sievietes 
būtībām vienā no līmeņiem. 
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Ja šis process turpinās tālāk, tad vienā brīdī nepaliks nekā kopīga starp reiz tik 
tuvajiem cilvēkiem. Kvalitatīvās atšķirības noved pie tā, ka iespējams paliek tikai 
seksuālais kontakts bez jebkādas garīgas vienotības. 
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Sakarā ar to, ka seksuālā kontakta brīdī notiek enerģētiskā apmaiņa starp 
partneriem, ļoti bieži tas nesniedz neko citu kā vien nepatiku un satraukumu. Tas 
notiek tāpēc, ka būtību kvalitatīvo atšķirību dēļ, pirmmatēriju plūsmām ir kvalitatīvas 
atšķirības. Kad šīs plūsmas kļūst nesavietojamas, to savienošanās seksuālā kontakta 
laikā, provocē negatīvas emocijas, jo tās saplūst tikai tā partnera kvalitatīvajā līmenī, 
kuram ir zemāks evolucionārās attīstības līmenis. 
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Gadījumā, kad šīs plūsmas ir nesavietojamas ar partnera kvalitatīvo struktūru, 
parādās negatīva emocionālā reakcija, kura dara par nevēlamām, vismaz vienam no 
seksuālajiem partneriem, intīmas attiecības ar konkrēto cilvēku. Kā nepatīkama 
ēdiena garša, kas signalizē caur garšas receptoriem par kaitīgu vielu klātbūtni tajā, 
rada pretīgumu pret šo ēdienu, tā arī negatīva emocionālā reakcija intīmas tuvības 
gadījumā starp vīrieti un sievieti, ar nesavietojamām kvalitatīvajām īpašībām, caur 
mūsu zemapziņu signalizē par šo cilvēku būtību kvalitatīvo nesavietojamību. 

Tas ir mātes dabas signāls, kura „uztraucas” par nākamajām paaudzēm, par tikai 
pozitīvo īpašību nodošanu pēcnācējiem, lai nepieļautu sugas izmiršanu. Ja tomēr 
šāda nevēlama seksuālā kontakta rezultātā notiek ieņemšana, tad iemiesojusies 
būtība ir ar zemāku evolucionārās attīstības līmeni, nekā varētu būt vīrieša un 
sievietes kvalitatīvās harmonijas gadījumā... 

Mēģināsim saprast, kādēļ harmonijas gadījumā starp vīrieti un sievieti rodas 
neatkārtojamas jūtas, mīlestība. Te jāatceras, ka šūnā, sašķeļoties fiziski blīvajai 
matērijai, atbrīvojas to veidojušās pirmmatērijas un tās sāk cirkulēt starp šūnas 
līmeņiem. Pie kam, lielākā šo matēriju daļa izkliedējas apkārtējā telpā un tikai 
pavisam neliela daļa piesātina šūnas ķermeņus, šādi nodrošinot šūnas dzīvības 
procesus visos tās līmeņos. 

Harmonijas gadījumā starp vīrieti un sievieti, sakarā ar to, ka vīrieša un sievietes 
būtībām ir dažāda polaritāte, pirmmatēriju plūsmas sāk cirkulēt starp viņiem, 
noslēgtas, abu būtību veidotas, sistēmas ietvaros.  Atšķirīgo vīrieša un sievietes 
būtības polaritāti nosaka to kvalitatīvo struktūru dažādība. Šīs kvalitatīvās atšķirības 
izpaužas tajā, ka vīrieša būtībai pirmmatērijas cirkulē virzienā no astes kaula uz 
galvu, tai pat laikā sievietes būtībai kustība notiek no galvas uz astes kaulu. 

Atomu līmenī vērojami līdzīgi procesi, kad elektroni ar dažādiem spiniem, 
pozitīvu un negatīvu (kas tāpat izpaužas pirmmatēriju kustībā pretējos virzienos), 
veido elektronu pārus, kas kļūst par stabilām sistēmām. Elektronu pāri – laulāto pāri 
– identiskas parādības, kuras atspoguļo harmonijas stāvokli dažādās matērijas 
evolucionārās attīstības pakāpēs... 

Vīrieša un sievietes būtību pretēji vērstā pirmmatēriju kustību nosaka to atšķirīgā 
ietekme uz apkārtējās telpas dimensionalitāti. Vīrieša būtība it kā „izspiež” apkārtējās 
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telpas dimensionalitāti, savukārt sievietes būtība, savā attīstībā, it kā „aizpilda” 
telpas nevienmērību no iekšpuses. 

 

Pilnīgas harmonijas gadījumā starp vīrieti un sievieti, pirmmatēriju plūsmas, kas 
cirkulē caur vīrieša būtības struktūrām, plūst cauri arī sievietes būtības struktūrām, 
radot sievietes būtības papildu piesātinājumu. Tāpat, attiecīgi, sievietes pirmmatēriju 
plūsmas papildus piesātina vīrieša būtības ķermeņus. 

Tādā veidā, harmonijas gadījumā starp vīrieti un sievieti, ko sauc par mīlestību, 
abi saņem papildus potenciālu viens no otra, un, bez tam, notiek apmaiņa ar 
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kvalitatīvajām īpašībām starp vīrieša un sievietes būtībām, bez kā katra evolucionārā 
attīstība nav iespējama. Lai paceltos uz nākamo evolucionāro pakāpi, nepieciešamas 
gan vīrišķās, gan sievišķās kvalitatīvās īpašības, ko tad arī nodrošina mīloša pāra 
intīmā tuvība un to sauc par balto tantru. 

Baltā tantra iespējama tikai, ja starp vīrieti un sievieti pastāv pilnīga harmonija 
un savstarpēja mīlestība. Tādēļ tāda parādība ir samērā reti sastopama, tā kā nebūt 
ne katram izdodas atrast savu „pusīti”, daudzi pie tam pat īsti necenšas tādu meklēt, 
sekojot parunai „labāk zīle rokā, nekā mednis kokā”. Pavisam nedaudzi izšķiras 
meklēt savu izredzēto aiz trejdeviņām zemēm, trejdevītajā karaļvalstī un iziet caur 
uguni un ūdeni... 

Apmaiņa ar potenciāliem un kvalitātēm starp sievieti un vīrieti notiek jebkura 
seksuālā kontakta gadījumā. Te ir iespējami vairāki šīs apmaiņas varianti. Ikvienam 
cilvēkam, kā vīrietim tā sievietei, ir potenciāls J0, kuru rada organisms diennakts 
gaitā, kā organisko un neorganisko molekulu sašķelšanas rezultātu šūnās. 

Pie kam, šis potenciāls ir atkarīgs no cilvēka emocionālā stāvokļa un nav vienāds 
visas tā dzīves gaitā. Ar vecumu šis potenciāls samazinās. Šī potenciāla lielumu 
ietekmē arī cilvēka organisma bioritmi. 

Vesela cilvēka organisms rada potenciālu J0 ar zināmu rezervi, kura tiek 
izmantota ekstremālās situācijās. Eksistē minimālais potenciāla lielums J1, kurš 
nepieciešams normālai, pilnvērtīgai organisma funkcionēšanai. Tādēļ, kad intīmās 
tuvības brīdī notiek savstarpējā kvalitāšu apmaiņa, katrs partneris atdod daļu sava 
potenciāla J2 un saņem pretī partnera potenciāla daļu J3. 
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Ļoti svarīga ir attiecība, kādu daļu potenciāla J0 katrs no partneriem atdod otram 
un cik daudz saņem pretī. Jebkuras enerģijas apmaiņas gadījumā viens no partneriem 
atdod vairāk nekā saņem un tajā nav nekā briesmīga un slikta, ja zaudējumi 
nepārsniedz lielumu: 

∆𝐉 ≤ 𝐉𝟎 − 𝐉𝟏 

Problēma parādās tad, ja viens no partneriem intīmās tuvības laikā zaudē vairāk, 
nekā esošo pārpalikumu: 



62 
 

∆𝐉 > 𝐉𝟎 − 𝐉𝟏 
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Šādā situācijā jārunā par seksuālo vampīrismu, kurš var būt epizodisks, saistīts ar 
to, ka viens no partneriem ir novājināts slimības vai stresa rezultātā un izbeidzas 
līdzko notiek normāla stāvokļa atjaunošanās. Šajā gadījumā nerodas nekādi veselības 
stāvokļa bojājumi, kā nekaitē donora asiņu nodošana. 

Pilnīgi cita situācija veidojas, kad seksuālajam vampīrismam ir patstāvīgs 
raksturs. Tādā gadījumā seksuālais donors tiek fiziski novājināts, kas nereti provocē 
dažādu slimību attīstību un dažos gadījumos var būt pat nāves iemesls. Seksuālais 
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vampīrs var būt gan sieviete, gan arī vīrietis. Seksuālais vampīrisms var būt kā 
apzināta, tā arī neapzināta rīcība. Apzināta seksuālā vampīrisma gadījumā to sauc 
par melno tantru. Melnā tantra balstās uz seksuālā partnera dzīvības spēka 
nopumpēšanas, ar speciālas pēdējā kodēšanas palīdzību, seksuālā kontakta laikā, kad 
cilvēks ir maksimāli atvērts. 

Pie kam, pietiek ar vienu kodēšanu, lai dzīvības spēks no donora nepārtraukti 
pārplūstu uz seksuālo vampīru, neatkarīgi no tā, vai seksuālie kontakti turpinās, vai – 
nē un kādā attālumā viens no otra tie atrodas. Parasti tiek veidota tantriskā piramīda 
uz šādas kodēšanas pamata. Tantriskais līderis propagandē saviem upuriem brīvās 
mīlestības principus un apmāca sev „pietuvinātos” šādas kodēšanas metodikā. 
Rezultātā, nu jau „pietuvinātie” pieslēdz tantriskajai „brālībai” arvien jaunus brīvās 
mīlestības piekritējus un apmāca tos. 

Tantriskajai piramīdai pieslēgto skaits aug ģeometriskajā progresijā un veidojas 
savdabīga hierarhija, kurā dzīvības spēks akumulējas katrā līmenī un tiek nodots uz 
nākošo. Rezultātā tantriskais līderis apkopo milzīgu dzīvības spēka potenciālu. Parasti 
šo potenciālu izmanto tautas masu vadīšanai ar tādu vai citādu nolūku, iedarbojoties 
uz uzvedību caur zemapziņu. 
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