Դեսպանորդ Տ. Ն. Միկուշինայի խոսքը

Ես չգիտեմ, թե ինչու Աստված հենց ինձ ընտրեց, որ Երկնային Ուղերձների տեսքով Ուսմունք
փոխանցի Երկրի մարդկությանը: «Բան Իմաստության» գրքում զետեղված Ուսմունքը նոր չէ, այլ
աշխարհի չափ հին է:
Սակայն հարկ է, որ պատմական ամեն մի ժամանակաշրջանում մարդկությանն այդ Ուսմունքը
տրվի նորացված ձևով: Փոխվում է լեզուն, նյութի մատուցման և ուղերձներ տալու եղանակը, բայց
բուն էությունը նույնն է մնում:
Ես ինձնից կախված ամեն ինչ արեցի, որ հնարավորինս լավ կատարեմ Ուղերձներ ընդունելու իմ
գործը: Բայց իրականում ամեն ինչ Աստված արեց:
Նախապես երբեք չեմ իմացել, թե Լույսի Էակներից հատկապես որը կգա Ուղերձ տալու: Նաև
նախապես չեմ իմացել, թե ինչ թեմայով կլինի այդ Ուղերձը: Եվ առ այսօր չեմ կարողանում հասկանալ,
թե ինչպես է տեղի ունենում Ուղերձի փոխանցման հրաշքը: Ուղերձ ընդունելու գործը մարդկային
հնարավորությունների սահմանագծի վրա է, և միայն կռահել կարելի է, թե Համբարձյալ Դասերը
որքա՜ն ջանքեր են ներդրել, որպեսզի այս բազմամյա աշխատանքը հաջողությամբ պսակվի:
Լավ կլիներ, եթե այս գիրքը գտներ իր ընթերցողին՝ հենց նրան, ում համար այն նախատեսված է
ու անհրաժեշտ, ինչպես մի կում մաքուր ջուրը պապակ սրտին...

Դեսպանորդ Տատյանա Նիկոլաևնա Միկուշինա

Ուղերձների և Դեսպանորդության մասին

Հնուց ի վեր Արևելքում հայտնի են Շամբալայի Տիրակալները կամ Մահաթմաները (Մեծ
Հոգիները): Տարբեր ուսմունքներում նրանց տարբեր կերպ են կոչում՝ Մարդկության Ուսուցիչներ,
Համբարձյալ Վեհապետներ, Իմաստության Տիրակալներ, Մեծ Սպիտակ Եղբայրության
Հիերարխներ, Ադեպտներ և այլն:
Այդ Ուսուցիչներն արդեն հասել են էվոլյուցիայի հաջորդ աստիճանին և իրենց հետագա
զարգացումը շարունակում են ավելի նուրբ ոլորտներում: Նրանք՝ այդ Բարձր Էակները, իրենց
պարտքն են համարում օգնել և նպաստել Երկրի մարդկության գիտակցության զարգացմանը:
Երկրի մարդկանց հետ Համբարձյալ Վեհապետները հաղորդակցվում են Ուղերձներ
(Թելադրություններ) փոխանցելու եղանակով, որոնք գրի է առնում Դեսպանորդը: Վերջինիս
նախապես տրվում է հատուկ մեթոդ, որով և իրականացվում է Լույսի բարձր, եթերային
օկտավաներից Ուղերձների ընդունման գործը:
Այդպիսի Դեսպանորդներ են եղել Ելենա Պետրովնա Բլավատսկայան, Ելենա և Նիկոլայ
Ռերիխները, Մարկ և Էլիզաբեթ Փրոֆեթները և այլք:
2004 թ-ի մարտ ամսին Վեհապետները Դեսպանորդի պատմուճան են շնորհել Տատյանա
Նիկոլաևնա Միկուշինային: Տատյանայի միջոցով փոխանցված Ուղերձները շարունակաբար
հրատարկվում են «Բան Իմաստության» վերնագրով գրքաշարով: Անցած տասը տարիների
ընթացքում կայացել են Ուղերձների ընդունման 21 շրջաններ, որոնց ընթացքում գրառվել են ավելի
քան 470 թելադրություններ: Ուղերձները թարգմանված են 19 լեզուներով, այդ թվում նաև հայերեն:
Այդ ամբողջ ընթացքում Տատյանա Նիկոլաևնան հրապարակել է ավելի քան 50 գիրք:
Ուղերձներում պարփակված
դավանաբանության կամ կրոնի:

տեղեկատվությունը

չի

պատկանում

որևէ

որոշակի

Վեհապետները խոսում են Երկիր մոլորակի պատմական ընթացիկ պահի մասին. պատմում են
էներգիաների ու թրթռանքների, պատրանքային աշխարհի և Աստծո Իրական Աշխարհի, մարդու
Բարձրագույն Ես-ի և նրա ստորին մարմինների մասին: Ծանոթացնում են Կարմայի Օրենքի
(պատճառահետևանքային կապի Օրենքի) և Վերամարմնավորումների (Ռեինկարնացիայի) Օրենքի
նոր եզրաշերտերի հետ: Որոշակի հանձնարարականներ են տալիս, թե մարդն ինչպես փոխի իր
գիտակցությունը, որպեսզի դուրս չմնա էվոլյուցիոն զարգացման ուղուց:

«...երբ դուք զինված եք տեղի ունեցող գործընթացների վերաբերյալ գիտելիքներով, ավելի հեշտ
կկողմնորոշվեք և ավելի թեթև կտանեք այն քաոսը, որն առկա է ձեր աշխարհում և շուտով կփոխարինվի
նոր աշխարհակարգով:
... անցման շրջանի տևողությունը կախված է այն բանից, թե ներքուստ որքան վստահ կլինեք, որ առջևում
ձեզ անհամեմատ ավելի ուրախ ու լուսավոր ժամանակներ են սպասվում:
Հարկ է, որ փոխեք ձեր գիտակցությունը, շրջակա ամեն ինչի նկատմամբ ձեր մոտեցումները, քանզի Նոր
Դարաշրջանը հիմնված կլինի բոլորովին նոր սկզբունքների վրա: Եվ եթե կառչած մնաք ձեր վախից,

եսակենտրոնությունից և այլ սահմանափակումներից, ապա հետ կմնաք ու կուշանաք էվոլյուցիայի
գնացքից:
Քանզի Նոր Դարաշրջանին բնորոշ կլինեն համայնքայնությունը, ազատությունը
փոխհարաբերությունները, որոնք հիմնված են բարեկամության ու սիրո վրա...

և

այնպիսի

Փոխել գիտակցությունն ու մտածելակերպը՝ ահա այն, ինչ պետք է անեք առաջին հերթին: Եվ որքան արագ
վերակառուցեք ձեր գիտակցությունը, այնքան ավելի քիչ թվով արհավիրքների ու դժվարությունների
կբախվի մարդկությունը մոտակա ժամանակներում»:
Սեն Ժերմեն

«Մենք ստեպ-ստեպ գալիս ենք ոչ այն բանի համար, որ նոր Ճշմարտություն բացենք, այլ որ դուք հիշեք այն
Հինավուրց Ճշմարտությունը, որը դուք վաղուց գիտեիք, բայց հիմա մոռացել եք, քանի որ չափազանց շատ
եք սուզվել նյութականի մեջ: Ահա եկել է ժամանակը, որ հիշեք ձեր Սկզբնաղբյուրը և վերադառնաք նրան...
Դա հենց այն Ճշմարտությունն է, որը դուք ուսանել եք հինավուրց Լեմուրիայում և Ատլանտիդայում,
անցյալում ու ներկայում Երկրի վրա երբևէ գործած Գաղտնածեսերի Դպրոցներում»:
Սերապիս Բեյ

Ուղերձների 1-ին շրջան
(մարտ-հունիս, 2005 թ.)
Սանատ Կումարա
4 մարտի, 2005 թ.
Ժամանակը փոխվել է
ԵՍ ԵՄ Սանատ Կումարան. եկել եմ այս օրով, որպեսզի
հայտնեմ աշխարհին այն նոր հնարավորության, նոր շնորհի
մասին, որ Երկնոլորտները որոշել են հայտնի դարձնել
աշխարհին մեր նոր ռուսազգի դեսպանորդ Տատյանայի
միջոցով:
Շատերի համար անսպասելի կլինի իրադարձությունների
այսպիսի ընթացքը: Եվ շատերը հակասական զգացմունքներ
կապրեն՝ կարդալով սույն ուղերձը:
Սակայն մենք ոչ ոքի չենք ստիպում հավատալու կամ
չհավատալու այն ամենին, ինչ կասվի: Մեր խնդիրն է ձեզ տալ
այս գիտելիքները, ձեր ազատ կամքը՝ դրանք ընդունել կամ
չընդունել:
Ժամանակը փոխվել է, և սկսվել է Նոր Դարաշրջան:
Աշխարհները մերձեցել են իրար: Եվ այն, ինչը մի քանի տարի
առաջ, նույնիսկ անցած տարի թվում էր անիրականանալի

երազանք, այժմ դառնում է իրականություն: Մենք հնարավորություն ենք ստանում խոսելու
շատերի միջոցով և օգտվում ենք այդ հնարավորությունից:
Իրադրությունը Երկրի վրա շարունակում է շիկանալ: Բարձրանում է մոլորակի թրթռումների
մակարդակը: Նոր էներգիաներ են գալիս Երկիր: Եվ մարդկության մեծ մասը զգում է այդ
էներգիաներն այն ձևով, որ անհնար ու անիմաստ է այլևս ընթանալ խավարում թափառելու այն
արահետներով, որոնցով նա ընթանում էր երկար ու ձիգ հազարամյակներ:
Դա արտահայտվում է անբավարարվածության զգացման տեսքով՝ որպես սրտի կարոտ և ինչոր բանի սպասում, որն ուր որ է պետք է տեղի ունենա: Առավել զգայուն մարդիկ կորցրել են
հետաքրքրությունն իրենց սովորական զբաղմունքների նկատմամբ: Թվում է՝ այն ամենը, ինչ
առաջ կարևոր էր և կյանքի իմաստն էր կազմում, այժմ որևէ նշանակություն չունի: Բոլոր նախկին
զբաղմունքները՝ դատարկ ժամավաճառությունն ընկերների հետ, անվերջ սերիալների դիտումը,
մանր-մունր բաների հետևից ընկնելը, թվում է, լրիվ անիմաստ են դարձել: Այդ ամենն արդեն
հետտոնական պաճուճանք է հիշեցնում: Այսօր արդեն այդ ամենը զրկվել է իմաստից:
Առավել զգայուն մարդիկ իրենց սրտերում ունեն Նոր Աշխարհի կանխազգացումը, այն
Աշխարհի, որը պետք է փոխարինի հնին ու իր դարն ապրածին: Եվ որքան էլ մարդկային
գիտակցությունը փորձի կառչել կյանքի սովորական դարձած դրույթներից, հին ավանդույթներից,
լինեն դրանք կրոնական, հասարակական թե ընտանեկան բնույթի, այդ ամենը կսրբվի-կտարվի
վերահաս փոփոխությունների քամիով: Եվ միտք չունի դիմադրել այդ փոփոխություններին,
որովհետև այս աշխարհում ամեն ինչ ենթակա է աստվածային բոլորապտույտի: Եվ ազատ կամքն
էլ իրականում սահմանափակված է իր ժամանակային և տարածական շրջանակներով:
Մատերիական աշխարհի շրջանակներով սահմանափակված մարդկային մահկանացու
գիտակցությունը ենթադրում է, թե այս աշխարհում ամեն ինչ ենթակա է մարդու կամ մարդկային
առաջնորդների կամքին:
Ո'չ: Կա քարերը նետելու ժամանակ: Կա քարերը հավաքելու ժամանակ:
Եթե մարդկային օրգանիզմում բույն է դնում քաղցկեղային ուռուցքը, ապա առողջ օրգանիզմը
սկսում է ազատվել հիվանդ բջիջներից: Ճիշտ նույնպիսի սկզբունք է գործում նաև այս
տիեզերքում:
Եթե որևէ մարդկային քաղաքակրթություն կենտրոնացված է դառնում միայն անձնական
հետաքրքրությունների բավարարման վրա, ապա այդպիսի քաղաքակրթությունը ենթակա է
ոչնչացման, ճիշտ այնպես, ինչպես քաղցկեղային ուռուցքը կարող է հեռացվել վիրահատական
ճանապարհով:
Եվ տվյալ դեպքում դիմադրությունն անօգուտ է: Այն ամենը, ինչ չի համապատասխանի Նոր
Գիտակցությանը՝
Ընդհանուր
Բարօրության,
Բարու,
Համագործակցության,
Աստվածառաջնորդության սկզբունքներին, կսրբվի Երկրի երեսից այնպես, ինչպես ոչ վաղ
անցյալի երկրաշարժն ու ցունամին հաշված ժամերի ընթացքում խլեցին մի քանի հազար մարդու
կյանք:
Դադարե'ք ձգտել ձեր աշխարհում հաճույքներ ստանալուն: Կան անհամեմատ ավելի մեծ
հաճույքներ, որոնք հասանելի են նրանց, ովքեր բացում են իրենց սիրտն ու միտքը Վերին
Աշխարհների թրթռումների համար:
Ձեզնից դուրս չկա ոչինչ, ինչի կարիքն ունեք: Ամբողջ աստվածային գիտելիքն ու
կատարելությունը ձեր մեջ է: Փնտրե'ք այդ գանձը ձեր սրտում, փնտրե'ք դեպի ձեր մեջ եղած
անհաշիվ հարստությունները տանող մուտքը:
Բայց մուտքի համար հարկ կլինի վճարել: Եվ մուտքի գինը ձեր էգոն է: Դուք պետք է հրաժեշտ
տաք ձեր ես-ի անցողիկ մասին, ձեր էլեկտրոնային գոտու այն կուտակումներին, որոնք
ճոպանների պես ձեզ կապկպում են Երկրին՝ մոլորակի թանձր ոլորտին:
Եվ այն կարոտը, որ ձեզնից շատերն ապրում են, այն բանի ստույգ հայտանիշն է, որ դուք
հոգնել եք ձեր աշխարհի հաճույքներից, որ պատրաստ եք նուրբ աշխարհների հետ շփմանը:
Այն ամենը, ինչ ձեզ անհրաժեշտ է, պարզապես ընտրություն կատարելն է և քայլելը դեպի
անսահմանություն՝ հրաժարվելով երեկվա տոնական զարդարանքներից, քայլ կատարելը դեպի
իրականություն: Սկզբում՝ մեկ քայլ, հետո՝ երկրորդը: Եվ առանց կանգ առնելու գնալ դեպի ձեր
իրական Գոյը՝ դեպի այն, ինչ դուք իրականում կաք:
Ձեր սահմաններից դուրս չկա ոչինչ, որ ետ պահի ձեզ դեպի բարձր իրականաթյուն ձեր
ընթացքից: Միայն դուք ինքներդ եք ետ պահում ձեզ:

Միթե՞ չեք կարող գլուխ հանել հազար-հազար վերամարմնավորումներով անիրական
աշխարհում թափառող ձեր կրկնակից:
Դուք այլ ճանապարհ չունեք: Կամ պետք է քայլ անեք դեպի անանց Իրականությունը, կամ
պետք է վերջ տաք ձեր անհատականության գոյությանը:
Առողջ օրգանիզմն ինքն է ազատվում իր մեջ եղած քաղցկեղային բջիջներից: Պատկերավոր
ասած՝ դուք բոլորդ, գտնվելով Աստծո որովայնում, կարծում եք, թե Աստված թու՞յլ կտա ձեզ
ապրելու ձեր հորինած օրենքներով: Ո'չ, ասում եմ: Նա պարզապես կազատվի այն ամենից, ինչը չի
համապատասխանում Իր Կամքին և Իր Օրենքին: Մտածե'ք այն մասին, ինչ ասացի: Եվ ես հույս
ունեմ ապագայում հանդիպել ձեզ հետ այս դեսպանորդի կամ ցանկացած ուրիշի միջոցով, ով
կնախապատրաստի իր տաճարը՝ ինձ որպես հյուր ընդունելու համար:
Սանատ Կումարա: ՕՄ
ԵՍ ԵՄ ՈՐ ԵՄ
5 մարտի, 2005 թ.
Վարդե Ճանապարհ
ԵՍ ԵՄ ՈՐ ԵՄ, խոսում եմ քո ներսից: Ոչ բոլորին է հաջողվում իր
ներսի բարձր մասի հետ հաղորդակցվելու փորձառություն ստանալ:
Միևնույն ժամանակ դա այնքան բնական գործընթաց է, որ մատչելի է
ներկայումս Երկրի վրա ապրող անհատականությունների մեծ մասի
համար:
Երկրային կյանքը շատ հագեցած է այնպիսի ձևերով, որոնք
իրական
չլինելով
բարձր
իրականության
տեսանկյունից,
այնուամենայնիվ չափազանց շատ են գրավում մարդկանց
ուշադրությունը՝ շեղելով նրանց այդ իրականությունից:
Ապրելով խաբուսիկ աշխարհում՝ հնարավորություն ունենալ
հայացք նետելու շղարշից այն կողմ, ճեղքել-անցնել ֆիզիկական
աշխարհի թանձրության միջով՝ ահա այն նպատակը, որն այժմ ելնում
է առաջին պլան:
Մենք աշխարհների միջև հաղորդակցության հնարավորություն
ենք ստանում նոր շնորհի միջոցով: Եվ այդ հաղորդակցմանը կարող է
տիրապետել յուրաքանչյուր ոք, ով ձգտում է դրան և ձգտում է անկեղծ, այլ ոչ թե շինծու:
Ամենամեծ բարդությունը սեփական արտաքին, խաբուսիկ գիտակցությունը հաղթահարելն է:
Ինքն իրեն հագցրած խաբուսիկ հագուստի հաղթահարումը: Ինքն իր վրայից ֆիզիկական
մտքերի և զգագմունքների դեն նետումը: Վեր բարձրանալը սեփական գիտակցության մեջ նախ՝
Ես-Քրիստոս մակարդակին, հետո՝ ԵՍ ԵՄ ՈՐ ԵՄ մակարդակին, և ապա՝ մինչև
անսահմանություն:
Ամենադժվարն առաջին քայլն անելը կլինի՝ անկախ ամեն ինչից որոշում ընդունել և ընթանալ
Ուղով: Ամեն օր: Արտաքին աշխարհի պատրանքը ձեզ կշեղի Ուղով ընթանալուց: Որոշ ժամանակ
անց յուրաքանչյուր քայլ կարող է դառնալ շատ ցավոտ, կարծես քայլում եք ջարդված ապակիների
վրայով կամ մի արահետով, որի վրա շաղ են տրված փշոտ վարդեր: Ոտաբոբիկ քայլում և ցավ եք
զգում փշերից, որոնք խրվում են ձեր ոտքերի ներբանների մեջ: Ցավո՜տ ճանապարհ է: Երբ
երեխան գալիս է ձեր աշխարհ, նրա համար դա մեծ ցնցում է լինում: Մոր արգանդից դուրս է
գալիս անծանոթ աշխարհ: Եվ նրա համար ցնցում են առաջացնում և' առաջին շնչառության
ցավը, և' անծանոթ միջավայրն ու լույսը:
Ճիշտ նույն կերպ, երբ դուք մտնում եք նուրբ աշխարհի հետ շփման մեջ, ցնցում եք ապրում:
Դուք սկսում եք ճանաչել ձեր իսկ ձեզ անծանոթ մասը: Եվ այն չափազանց տարբեր է լինում ձեր
արտաքին մասից:
Բայց դուք առաջ եք գնում՝ անկախ ամեն ինչից: Անկախ ցավից և կորուստներից, որոնք
հանդիպում են ձեր ճանապարհին:

Դուք կորցնում եք ձեր նախկին ընկերներին, քանզի նրանց հետ շփվելը ձեզ թվում է բոլորովին
դատարկ և իմաստազուրկ:
Կորցնում եք հետաքրքրասիրությունը նախկինում ձեզ գրավող ամեն ինչի նկատմամբ: Դուք
աստիճանաբար սկսում եք հասկանալ, որ արտաքին աշխարհն ամբողջովին օտար է դառնում ձեզ
համար: Ձեր թրթիռներն այնքան են տարբերվում շրջակա աշխարհից, որ դուք կարծես պոկվում
եք նրանից: Բայց ձեր էգոն չի հանձնվում: Այն փորձում է գրավել ձեր ուշադրությունը այդ
աշխարհի հետ միայն ձեզ հայտնի ինչ-ինչ կապվածություններով, որոնցից դեռ չեք կարողացել
ձերբազատվել:
Հաճախ ամոթ է լինում այդ կապվածությունները խոստովանելը: Սակայն դրանք կան, և
դրանք կանցնեն: Բավական է միայն, որ ավելի ակտիվ դրսևորեք անկատարությունից
հրաժարվելու ձեր ցանկությունը: Եվ ահա կրկին շարունակում եք Ուղով ձեր ընթացքը:
Եվ վարդերի փշերն ավելի ու ավելի ցավոտ են խրվում ձեր ոտնաթաթերի մեջ: Երբեմն ցավն
անտանելի է դառնում: Բայց այլևս հնար չկա հետ դառնալու: Դա ցավոտ ճանապարհ է: Նա, ում
էգոն ուժեղ է դրսևորված, ուղղակի պատրաստ չէ այդ ճանապարհին: Եվ նա հետ է դառնում:
Նա գերադասում է հաճույքներ ստանալ:
Սակայն ինչքան շատ դիմադրեք, այնքան ցավոտ կլինի վերադարձն Ուղուն:
Իրոք, դա շատ դժվարին ճանապարհ է: Ուղի, որի վրա սփռված են վարդեր և փշեր: Բայց ես
այլ ուղի չգիտեմ: Դա զոհողության ուղին է, որի յուրաքանչյուր քայլը ջանքեր է պահանջում: Բայց
այլ ուղի չկա:
Եվ այսպես, առաջին քայլը ինքնահաղթահարման ցանկությունն է:
Եթե այդ որոշումն արդեն կայացրել եք, ապա միշտ ձեր կողքին կհայտնվի մեկը, որը կօգնի ձեզ
առաջ ընթանալ, կտա անհրաժեշտ գիտելիքն ու ըմբռնումը: Բայց հետո դուք պետք է ինքնուրույն
գնաք: Առանց վկաների: Գալիս է պահը, երբ մեն-մենակ եք մնում ձեր էգոյի և ինքներդ ձեզ հետ:
Եվ սկսվում է պայքարը: Դա կյանքի ու մահվան պայքար է: Ձեր իրական և անիրական մասերից
յուրաքանչյուրն ապացուցում է ձեր իսկ մյուս մասին իր գոյության իրավունքը:
Եվ այդ վիճակը շատ հեռու է հանգստի, խաղաղվածության և հարմարավետության
վիճակներից: Հենց այդ է պատճառը, որ շատերը շեղվում են Ուղուց՝ փնտրելով խմբեր,
հոսանքներ և աղանդներ, որոնք տալիս են թվացյալ խաղաղվածություն, շինծու սեր և
ցուցադրական հոգածություն:
Եվ շատերը խույս են տալիս սփռված վարդերով արահետից՝ գնալով փափուկ գորգերի վրայով:
Անցնում են տասնյակ ու հարյուրավոր վերամարմնավորումներ, մինչև որ նրանք վերադառնում
են ձեռնադրման Ուղուն: Աստված նրանց չի շտապեցնում:
Մշտապես կա Ուղուն վերադառնալու հնար: Բայց երբեմն ձեր իսկ բարձր մասի կողմից շատ
նշանակալից ակնարկ է պահանջվում, որպեսզի մարդը մտորի և վերադառնա Ուղուն:
Երբ գալիս է ձեր անիրական մասի հետ ձեր կռիվ տալու պահը, ապա դա իսկապես
ճակատամարտի է նմանվում: Ձեր բոլոր մարմինները վերքեր են ստանում: Դուք ինքնե՛րդ եք ձեզ
վերք հասցնում: Ձեր անիրական մասը չի հասկանում, թե ինչ է կատարվում: Ձեզ կարող է թվալ,
թե ցնորվում եք, որ անբուժելի հիվանդ եք: Իրապես դա Հոգու մութ գիշերն է: Դա փորձություն է
անապատում: Եվ այն երկար է տևում: Ամեն ինչ կախված է ձեր էգոյի դիմադրության
աստիճանից:
Բայց երբ հաղթահարում եք ձեր էգոն, հաղթում եք ձեր իսկ անիրական մասի շեմի պահակին,
ապա այլ մարդ եք դառնում: Ճիշտ է, դուք շարունակում եք մարդկային մարմին կրել,
շարունակում եք մնալ ֆիզիկական ոլորտում, բայց ձեր մեծագույն մասն արդեն գտնվում է այլ
իրականության մեջ: Դուք դառնում եք երկու աշխարհների քաղաքացի՝ միաժամանակ գտնվելով
վերևում և ներքևում:
Դուք այն կետն եք դառնում, որտեղ հանդիպում են աշխարհները:
Բայց դրանով ձեր Ուղու ընթացքը չի ավարտվում, այլ նոր է սկսվում: Որովհետև դուք
վերածվում եք աշխարհի առանցքի: Ձեր մեջ, ձեր միջով անցնում է առանցք՝ ձող, որը կապ է
պահպանում աշխարհների միջև: Դուք վերածվում եք կապուղու, որի միջով Լույսը թափանցում է
ձեր մութ աշխարհը:
Եվ, իհարկե, ինչպես ամեն առանցք, դուք ձեր վրա զգում եք մեծագույն լարվածություն:
Այնպիսի զգացողություն եք ունենում, թե այն Տիտանն եք, որն իր ուսերին կրում է աշխարհը:
Հավերժական ինքնահաղթահարում, մշտական հրաժարում սեփական անիրական մասից:

Նորանոր ձեռնադրումներ: Մշտական լարվածություն: Միայն այսպես եք դուք աճում: Եվ դա
հենց այն է, ինչ Աստված ձեզնից ուզում է:
Այլ ուղի չկա:
Եվ եթե դուք պատրաստ եք ձեռնադրման այդ Ուղուն, ապա չափազանց լավ կհասկանաք, թե
ինչի մասին է խոսքը: Եթե դուք պատրաստ չեք Ուղուն, ապա այն ամենը, ինչ հենց նոր կարդացիք,
ձեզ չի տա որևէ տեղեկատվություն:
Միայն թվում է, թե բոլոր մարդիկ նույնն են: Յուրաքանչյուրը գտնվում է զարգացման իր
աստիճանի վրա: Ուղղակի հիմա եկել է այնպիսի պահ, որ մեծաքանակ անհատականությունների
համար անհամեմատ ավելի իրական է դարձել, քան տառացիորեն մեկ տարի առաջ էր, Ուղու վրա
կանգնելը և նրանով ընթանալը: Հենց էներգիաները, հենց Տիեզերքն ինքն է նպաստում այդ
ընթացքին:
Ձեզնից նրանք, ովքեր հասկանում են, թե ինչի մասին է խոսքը, գտե'ք ժամանակ,
առանձնացե'ք: Մնացե'ք ինքներդ ձեզ հետ: Խորասուզվե'ք ձեր սրտում, և հարցրեք ձեզ՝
պատրա՞ստ եք Ուղիով ընթանալուն: Եվ եթե ձեր սիրտը հուշի ձեզ, որ պատրաստ եք, ապա
ընթացե'ք: Բայց ամեն օր արթնանալուց հետո և ամեն երեկո տեղում պառկելուց առաջ հիշեք ձեր
ընդունած որոշման մասին: Եվ շարունակեք ընթանալ, ինչքան էլ փշերը ցավոտ խրվեն ձեր
ոտնաթաթերի մեջ, և ինչ էլ որ ձեզ հետ կատարվի արտաքին աշխարհում: Ոչնչից մի' վախեցեք:
Ո'չ վիրավորանքները, ո'չ կորուստները, ո'չ այս աշխարհի տհաճությունները չեն կարող վնաս
պատճառել ձեր այն մասին, որն անմահ է:
ԵՍ ԵՄ ՈՐ ԵՄ, միշտ ձեզ հետ եմ ձեր Ճանապարհին
Միասնականի Ներկայություն
6 մարտի, 2005 թ.
Մենք բոլորս միասնական ենք և
նույն Սկզբնաղբյուրն ունենք
ԵՍ ԵՄ Բոցը, հավերժական Բոցը, անտրոհելի Բոցը,
հավերժության, անտրոհելիության և անսահմանության մեջ գտնվող
միասնական Բոցը:
ԵՍ ԵՄ հոսքը Լույսի և Հրի:
Բոց...
Հուր...
Մահկանացու գիտակցությունը չի կարող ինձ ընկալել: Բայց
կարող է զգալ իմ թրթիռները, իմ Ոգին, իմ Հուրը:
Փայլատակող անսահմանություն... Հավերժություն...
Գեղեցկություն: Համաչափություն: Երանություն: Բերկրանք:
Ներդաշնակություն:
Տիեզերքի արարումը ենթակա է Իմ Օրենքին: Եվ այն ամենը, ինչ
ասում եմ, հինավուրց Ճշմարտություն է, որը միշտ փորձել է
գիտակցել մարդկությունը. որին միշտ ձգտել են լավագույն
մարդկային մտածողները:
Ես հորինում եմ աշխարհներ և իրականացնում եմ հորինածս: Ես
արարում եմ իմ Կամքի և Հրի միջոցով: Աստիճանաբար մանրամասնելով արարումը՝ Ես
վստահում եմ Իմ իրավասություններն Իմ Աշխարհը բնակեցնող հոգևոր Էակներին:
Ես առկա եմ այդ հոգևոր Էակներից յուրաքանչյուրում, բայց միաժամանակ նրանցից
յուրաքանչյուրն օժտված է սեփական անհատականությամբ, սեփական ստեղծագործական և
ինքնազարգացման կարողությամբ: Բոլոր էակներն իրենց հիմքում ունեն Իմ Հուրը:
Մենք բոլորս միասնական ենք Իմ գիտակցության մակարդակում:
Բայց տիեզերքի տարրալուծմանը զուգընթաց տեղի է ունենում խտացում և բաժանում:
Ինչքան ցածր են երևացող աշխարհի թրթիռները, այնքան մեծ է իմ մասերի միջև եղած
մեկուսացվածությունն ու տարբաժանվածությունը:

Ես թույլատրում եմ այդ մեկուսացվածությունը, որովհետև դրա շնորհիվ ձգտում եմ ճանաչել
Ինձ:
Տիեզերքը նման է մարդկային օրգանիզմի: Ամեն մի գալակտիկա կամ գալակտիկաների խումբ
կարելի է նմանեցնել մարդկային օրգանիզմի համակարգերին և մասերին:
Այդ բոլորը կազմում են Իմ մարմինը ճիշտ այնպես, ինչպես ձեր օրգաններն ու համակարգերն
են կազմում ձեր մարմինը: Մենք նման ենք:
Եվ ճիշտ այնպես, ինչպես ձեզ համար դժվար է հասկանալ Լինելիության բարձր ոլորտների
գոյությունը, այնպես էլ Ինձ համար ծանր է գիտակցել ձեր թանձր աշխարհի խնդիրները:
Տիեզերքի ղեկավարման համար գոյություն ունի տարբեր զարգացման մակարդակների վրա
գտնվող գիտակից էակների մի ամբողջ հիերարխիա: Եվ այդ հիերարխիան ձգվում է Ինձնից
մինչև այս աշխարհի մատերիական ամենամանրագույն մասնիկը:
Մենք բոլորս ենթարկվում ենք այս տիեզերքի միասնական Օրենքին:
Եվ ինչքան բարձր է այդ հիերարխիայում գտնվող հոգևոր էակի մակարդակը, այնքան նա
ավելի փոքր ազատության է տիրապետում: Ըստ այդմ՝ համարյա անսահմանափակ
ազատությամբ օժտված մարդու համար նախասահմանված է, որ նա ժամանակի ընթացքում
պետք է հրաժարվի այդ ազատությունից՝ փոխարենն ստանալով ավելի մեծ լիազորություններ,
ավելի մեծ իշխանություն: Ավելի մեծ հզորություն:
Այն աստիճանները, որոնք այս տիեզերքում զբաղեցնում են գիտակից էակները, ուղղակիորեն
կախված են այդ էակների գիտակցության մակարդակից: Մարդը, մասնավորապեսերկրային
մարդկությունը, տեղ է զբաղեցնում բուրգի ստորոտի մոտ: Նա մշտապես հոգածության ու
խնամքի կարիք է զգում այն էակների կողմից, որոնք հասել են զարգացման ավելի բարձր
աստիճանի:
Այդ գործընթացը կարելի է համեմատել դպրոցի կամ մանկապարտեզի երեխաների
դաստիարակության գործընթացի հետ: Գալիս են տարբեր դասատուներ և ուսուցանում են: Եվ
այդ դասատուները կարող են գալ ինչպես դրսից՝ օտար մարդու տեսքով, այնպես էլ հայտնվել ձեր
ներսում:
Եթե ձեր թրթռումների մակարդակին համապատասխանող նվաճումների մակարդակը թույլ է
տալիս, ապա ձեր մարմնավոր տաճարում կարող են ներկա գտնվել մեկ կամ մի քանի Լույսի
Էակներ: Դուք պարզապես ստանում եք Աստծո լրացուցիչ էներգիա՝ ուժեղացված Լույսի հոսք:
Արտաքնապես ձեր ներսում եղած այդ էակների ներկայությունը ոչ մի կերպ չի արտահայտվում:
Բայց յուրաքանչյուր մարդ, ում ներսում ներկա են այդ էակները, տեղյակ է այդ մասին: Նա գիտի,
թե Լույսի Էակներից որն է իր ներսում ներկա:
Լրացուցիչ լույսը ձեր ֆիզիկական աշխարհի տեսակետից որևէ առավելություն չի տալիս:
Թրթռանքների տարբերությունն ու ձեր աշխարհի մեծ խտությունը հանգեցնում են այն բանին, որ
լրացուցիչ լույսի առկայությունը երկրային տրամաբանության տեսանկյունից կործանում է ձեր
կյանքը: Կործանվում են սովորական կապերը, կորսվում է աշխատանքը, չի դիմանում
ֆիզիկական տաճարը, և ի հայտ են գալիս ինչ-որ հիվանդությունների արտաքին նշաններ:
Սակայն այդ Լույսի Էակների ներկայությունն անհրաժեշտ է, և յուրաքանչյուր կամավոր, ով
թույլատրում է իր ներսում այդ Լույսի Էակների գոյությունը, անում է դա իր ազատ կամքով՝
զոհաբերելով արտաքին ֆիզիկական նվաճումներն ու առավելություն տալով ավելի նուրբ
աշխարհների նվաճումների տիրապետմանը:
Այդ Լույսի Էակների ներկայությունը տալիս է գիտակցության ընդլայնում, նուրբ աշխարհի
էներգիաներին տիրապետելու ունակություն, որոնք հայտնի են որպես Սուրբ Հոգու շնորհներ:
Կա շատ նուրբ եզրաշերտ, որը բաժանում է մարդկանց, որոնք տրամադրել են իրենց
տաճարները Լույսին ծառայելուն, այն մարդկանցից, որոնք տրամադրում են իրենց տաճարները
ստորակարգ ոգիներին և մարմնազրկված էություններին: Ցավոք, ներկայումս մարդկության մեծ
մասը՝ 90 տոկոսը, իրենց տաճարները տրամադրում են ստորակարգ ոգիներին՝ չհոգալով և
չանհանգստանալով ազատ կամքի նման վարքագծի հետևանքների մասին:
Եվ այդ մարդիկ, որոնք տրամադրում են իրենց տաճարները խավարի ստորակարգ ոգիներին,
կարող են տիրանալ ճիշտ նույնպիսի շնորհների՝ ինչ նրանք, ովքեր տրամադրել են իրենց
տաճարները լուսավոր ոգիներին: Նրանք էլ կարող են բժշկել, կանխատեսել ապագան, ուղերձներ
ընդունել: Սակայն կա և տարբերություն: Լույսին ծառայելու նպատակով իր ստորին մարմինը
զոհաբերած մարդն իր շնորհները չի օգտագործի այս աշխարհին պատկանող երևելի իրեր և

նշաններ ձեռք բերելու համար, լինի դա փող, իշխանություն, ազդեցիկություն, թե
հեղինակություն: Այս աշխարհում շատ են մարդկանց անիրական մասի դրսևորումները:
Հենց դա է շփոթություն ծնում: Մարդիկ տեսնում են հրաշքներ, տեսնում են բժշկումներ, և
իրենց մարդկային գիտակցությամբ չեն կարողանում զանազանել խավարի ներկայացուցիչներին
Լույսի ներկայացուցիչներից:
Իսկ չափանիշը միայն մեկը կարող է լինել՝ ներքին իմացությունն ու ներըմբռնումը:
Տեսե'ք՝ վարվու՞մ է արդյոք մարդն ինքը այնպես, ինչպես սովորեցնում է:
Սովորեցնում է ներել. իսկ արդյոք ներու՞մ է հենց ինքը:
Ուսուցանում է հրաժարվել շնացման մեղքից. իսկ այդպե՞ս է վարվում ինքը: Թույլ չի՞ տալիս
արդյոք սեռական էներգիայի աղավաղումներ: Քարոզում է Աստծո Սեր, անշահախնդրություն.
իսկ ի՞նչ ունի հենց ինքը: Չի՞ ապրում արդյոք նա ճոխության մեջ: Ինչո՞վ է սնվում:
Զննեցե'ք, դիտեցե'ք:
Բայց յուրաքանչյուր դրսի մարդ ձեզ որպես ուսուցիչ պետք է այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեք
հասել ճանապարհի այն հատվածին, որից հետո ձեզնից դուրս եղած ֆիզիկական ոլորտում ձեզ
պետք չէ ունենալ որևէ ուսուցիչ:
Արդեն դուք կկարողանաք հանդիպել յուրաքանչյուր Լույսի Էակի հետ, որի մակարդակին
կհասնեք ձեր գիտակցության մեջ: Կկարողանաք ուղղակիորեն այդ Լույսի Էակներից գիտելիքներ
ստանալ: Եվ ժամանակի ընթացքում ձեր թրթիռներն այնքան կհամընկնեն այդ Լույսի Էակների
թրթիռների հետ, որ նրանց թույլ կտաք մշտապես ներկա գտնվել ձեր ներսում: Դուք նրանց լրիվ
հայեցողությանը կհանձնեք ձեր մարմնական տաճարն ու բոլոր ստորին մարմինները: Եվ այստեղ
չկա որևէ վատ բան, որը չի համապատասխանում բարձրագույն Օրենքին: Քանզի մենք բոլորս
միասնական ենք և ունենք միևնույն Սկզբնաղբյուրը: Այսպիսի բաժանվածությունը հատուկ է
միայն ձեր աշխարհին: Ավելի նուրբ աշխարհներում Միասնությունն ավելի ու ավելի է զգացվում՝
մատերիայի նրբացմանն ու Հրի, Բոցի հատկությունների ձեռքբերմանը զուգընթաց:
Դուք ինքներդ եք ձեր ազատ կամքով ընտրում, թե ում ծառայեք: Եվ դա որոշվում է ձեր
գիտակցության մակարդակով:
Կամավոր հրաժարվե'ք ձեր միջոցով խավարի ուժերի յուրաքանչյուր դրսևորումից:
Հրաժարվե'ք այն ամբողջ ուղեբեռից, որը ձեռք եք բերել մոլորակի վրա լինելու միլիոնավոր
տարիների ընթացքում: Բարձրացրե'ք ձեր գիտակցությունը և ձգտե'ք դեպի Բարձրագույն
Աշխարհներ: Ձեր գիտակցության աճին զուգընթաց փոփոխություն կկատարվի այդ աշխարհում:
Եվ բոլոր նրանք, որոնք կառչում են հնից, և որոնց ժամկետը սպառվել է, ստիպված կլինեն լքելու
ձեր աշխարհը, որին շատ շուտով վիճակված է տիեզերական չափանիշներով վերածվելու չքնաղ ու
կատարյալ աշխարհի, իսկ ձեր մոլորակին վիճակված է վերածվելու փայլփլող աստղի:
ԵՍ ԵՄ Ներկայությունը Միասնականի, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում Լինելիության
անսահմանության ձեր Ճանապարհին
Անվերապահ Սիրո Ներկայություն
7 մարտի, 2005 թ.
Բացեք ձեր սրտերն Աստծո Սիրո առաջ,
և դուք կփոխեք աշխարհը
ԵՍ ԵՄ Ներկայությունն Անվերապահ Սիրո՝ քո տաճարի ներսում: Աստծո Սիրո հատկանիշը
գլխավորն ու գերակշռողն է քեզանում:
Մենք քեզ ընտրել ենք որպես մեր Դեսպանորդ, հատկապես քո սրտում Սիրո այդ հատկանիշի
գերակշռման պատճառով:
Չափազանց մեծ է քո աշխարհում հակասիրո ճնշիչ ազդեցությունը: Մենք տխու՜ր ենք դրա
համար:
Բոլոր աստվածային հատկանիշների մեջ Սիրո հատկանիշն ամենամեծն է: Ձգտումը դեպի
սերը, սիրելու և սիրված լինելու ցանկությունը հատուկ է բոլոր կենդանի էակներին: Եվ հենց
հինավուրց Լեմուրիայի և Ատլանտիդայի ժամանակներում ազատ կամքի չարաշահմամբ Աստծո

Օրենքի խախտման պատճառով հատկապես այդ հատկանիշի մեջ են ներարկվել ամենամեծ
աղավաղումները:
Եթե մեզ հաջողվեր մարմնավորված վիճակում գտնվող ընդամենը մի քանի մարդկանց
հոգիներում լիակատար ձևով վերականգնել այդ հատկանիշը, ապա այն մենք շատ արագ
կտարածեինք ամբողջ աշխարհում: Դա մի հատկանիշ է, որին հնարավոր չէ դիմագրավել:
Դա այն է, ինչը տալիս է ակնթարթային համալարում Աստծո Իրականության հետ:
Շատ հաճախ այդ հատկանիշը խառնում են սեռական բնազդի հետ: Այստեղից էլ առաջանում
են ամեն տեսակի սեռական այլասերումները:
Մարդու ստեղծագործական ընդունակությունն ի հայտ է գալիս Սիրո միջոցով ստեղծարար
ուժի արտահայտմամբ: Եվ այն նույն ստեղծարար ուժը, որը մասնակցություն է ունենում
երեխաների սաղմնավորման ժամանակ, ընկած է այն ամենի հիմքում, ինչ մարդն արարում է իր
կյանքի ընթացքում:
Մարդն իր հիմքով նման է Աստծուն: Իսկ Աստծո հիմնական որակը Սերն է: Ըստ այդմ՝ մարդը
չի կարող չարարել:
Եվ ստեղծարար ուժն ի հայտ է գալիս ուղիղ այնքանով, որքանով չի սահմանափակվում
հակասիրո պատնեշներով, որոնք դրսից ներարկվում են մարդու գիտակցության մեջ, իսկ ներսում
սատարվում են նրա անկատար գիտակցությամբ:
Սիրո Կատարյալ Բոցը ներթափանցում է աշխարհ ձեր ԵՍ ԵՄ Ներկայության միջոցով: Բայց
Սիրո հոսքի այդ ուղու դեմ կանգնում են ձեր անկատար մտքերի և հույզերի զտիչները: Եվ հոսքն
աղավաղվում է: Դուք Աստծո Սիրո հատկանիշը դրսևորում եք մշտապես: Դուք չեք կարող
չդրսևորել այն, քանի որ դա հատուկ է ամբողջ Արարչությանը: Բայց հարկ է, որ մաքրեք ձեր
գիտակցության, Աստծո Իրականության ձեր ընկալման զտիչները:
Բացե'ք ձեր սրտերը Սիրո՝ Աստծո Սիրո առաջ, և դուք կփոխեք աշխարհը:
Չկա որևէ ուժ այս աշխարհում, որ ավելի հզոր լինի, քան Սերը:
Դրա համար էլ այն ուժերը, որոնք իրենք իրենց Աստծուց առանձնացնելու որոշում են
կայացրել, ամենից առաջ մակաբուծվում են Աստծո Սիրո հատկանիշի աղավաղումների վրա:
Սեքսի
ամբողջ
ինդուստրիան,
պոռնոգրաֆիան,
սեռերի
փոխհարաբերությունների
կարծրատիպերը, որոնք քարոզվում և լայնորեն տարածվում են տեղեկատվության զանգվածային
միջոցներով, նպատակաուղղված են հատկապես այն բանին, որ հետ պահեն ձեզ Աստծո Սիրո
դրսևորումից:
Անվնաս բան է թվում, երբ դուք ֆիլմ եք դիտում, որն աճեցնում է սեռական բնազդին հագուրդ
տալու ձեր ձգտումը: Անվնաս բան է թվում կնոջ մերկ մարմնին ցուցադրելը, ինչն օգտագործվում է
ձեր հոգևոր առաջընթացին որևէ կերպ չնպաստող առարկաների գովազդման ընթացքում:
Բայց ձեր գիտակցության մեջ բույն է դնում Աստծո Սիրո նկատմամբ ատելությունը: Դուք
կամավոր կերպով ամրացնում եք այդ զտիչները, որոնք պարփակվում են ձեր գիտակցության մեջ
և խանգարում ձեզ ձեր կյանքում դրսևորելու իսկական Սիրո հատկանիշը:
Այնքան մեծ տարբերութուն է գոյացել նախասկզբնական Աստծո Սիրո դրսևորման և սիրո այն
ընկալման միջև, որը սկզբնավորվել է կործանված քաղաքակրթությունների ժամանակներից, որ
նույնիսկ դժվար է դրանք իրար հետ համեմատելը:
Դրանք տարբեր են, ինչպես կյանքն ու մահը:
Սրբերի հատկություններից մեկը իրենց սրտում Աստծո Բարիքի նեկտարն ընդունելու
կարողությունն է: Ֆիզիկական աշխարհում չկա որևէ հաճույք, որ կարելի լինի համեմատել Տիրոջ
Բարիքի ստացման հետ:
Միայն մաքուր սրտերն են ունակ ստանալու այդ Բարիքը:
Աստծո էներգիայի՝ Աստծո Սիրո հոսքը, անցնում է մեր բոլոր մարմիններով՝ մեզ գուրգուրելով:
Դուք երանություն եք զգում յուրաքանչյուր չակրայում, յուրաքանչյուր էներգետիկական
կենտրոնում:
Ամենաամբողջական սեռական բավարարվածությունը, որը դուք կարող եք ստանալ
ֆիզիկական աշխարհում, հնարավոր չէ համեմատել Աստծո կողմից առաքված Բարիքի հետ:
Մտորե'ք՝ արդյո՞ք այդքան անվնաս է ձեզ համար, երբ դիտում եք պոռնոգրաֆիական ֆիլմեր,
հանդուրժում հայհոյախոսություն, ներկա գտնվում այնպիսի մարդկանց միջավայրում, որոնք
կեղտոտ մտքեր ու արարքներ են թույլ տալիս կանանց և սեռերի փոխհարաբերության
նկատմամբ:

Յուրաքանչյուր այդպիսի բացասական թրթիռ նպաստում է Աստծո Սիրո հատկանիշից ձեր
հեռացմանը:
Մտահայե'ք ծաղիկները, բնությունը, երեխաների ժպիտը: Մշտապես պաշտպանեցե'ք ձեր
սերը հակասիրո բոլոր դրսևորումներից: Պաշտպանեցե'ք ձեր մերձավորներին, ձեր երեխաներին:
Սիրո այն պատկերցումից, որը կստանա նոր սերունդը, կախված է ձեր մոլորակի ապագան:
Իսկական Սերը սկսվում է կնոջը, Մորը պաշտելուց: Եվ այն զգացմունքները, որ տածում եք
ձեր Մոր նկատմամբ, կարող են հետք թողնել ձեր ամբողջ կյանքի վրա:
Առավել երջանիկ են այն ընտանիքները, որտեղ ավանդույթ է դարձել հարգանքը Մոր՝ օջախի
պահապանի նկատմամբ:
Թող երբեք ձեր գիտակցությունը չծանրաբեռնվի Մոր նկատմամբ, կանացի նախասկզբի
նկատմամբ անորակ մտքերով:
Դուք բոլորդ մայրեր եք ձեր աշխարհում: Ե'վ տղամարդիկ, և' կանայք: Դուք մարմնավորվել եք,
որպեսզի ձեռք բերեք Աստվածամոր հատկանիշը: Ուստի կնոջ, Մոր նկատմամբ ճիշտ
վերաբերմունքը Աստվածամոր հատկանիշի բարեհաջող ձեռքբերման երաշխիքը կդառնա: Եվ
առանց այդ ձեռքբերման դուք չեք կարող ըմբռնել Հորը և Որդուն:
Ես մաղթում եմ ձեզ Աստծո Սիրո հատկանիշի ձեռբերում ձեր ներկայիս մարմնավորման
ընթացքում:
ԵՍ ԵՄ Անվերապահ Սիրո Ներկայությունը,
գուրգուրում եմ ձեզ իմ Սիրո ճառագայթներով
Պաշտելի Ալֆա
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Եկել է Հայրական Տուն վերադառնալու ժամանակը
Իմ պաշտելի՛ զավակներ, ԵՍ ԵՄ Ալֆան: Ես
հաղթահարել
եմ
հսկայական
տարածություն՝
ոչ
ֆիզիկական, այլ սույն Դեսպանորդի գիտակցության մեջ
եղած տարածությունը, որպեսզի հիմա հնարավորություն
ունենամ խոսելու ձեզ հետ:
Երկրի
զավակնե'ր,
մոտեցել
է
տիեզերական
հնարավորության այն ժամանակը, որի մասին վերջին մի
քանի հազար երկրային տարիների ընթացքում դուք լսում
էիք դեսպանորդների և մարգարեների շուրթերից:
Սա ուղղակի և անմիջական շփման ժամանակն է, երբ
ձեր զգայարաններն այլևս չեն սահմանափակի Աստծո
Իրականության ձեր ընկալումը:
Սա գիտակցության նոր, ավելի նուրբ մակարդակի
անցման ժամանակն է:
Համաձայնե'ք, որ ձեր զգայարանների և ձեր գիտակցության հնարավորությունները
չափազանց սահմանափակ են:
Դուք բռնված եք ձեր սահմանփակ գիտակցության թակարդում, որի մեջ ընկնելն ինքներդ եք
ընտրել: Դուք կարծում էիք, որ կլինեք ձեր ճակատագրի, ձեր մոլորակի տերը: Դուք ցանկացաք
լինել աստվածների նման, բայց նախապես սահմանափակեցիք ձեր աշխարհն այս մոլորակի
շրջանակներով:
Եվ ճիշտ այնպես, ինչպես գալիս է ճտի՝ ձվից դուրս գալու ժամանակը, այնպես էլ եկել է ձեզ
համար տիեզերական հնարավորության ժամանակը, երբ դուք պետք է վերջապես դուրս ելնեք ձեր
աշխարհի սահմաններից:
Ինչպե՞ս հասնել դրան: Պե՞տք է արդյոք կառուցել նորանոր, էլ ավելի կատարյալ թռչող սարքեր,
ավելի ու ավելի հզոր դիտակներ:
Ո'չ: Բոլոր հեռավոր աշխարհների և անսահմանության նվաճումները, որոնց մասին նախանշում
էին անցյալի մարգարեներն ու դեսպանորդները, գտնվում են ձեր ներսում:

Դուք ստեղծված եք ըստ Աստծո պատկերի և նմանության, հետևաբար ձեր արարչության մեջ
ձեզ համար չկա ոչ մի անհնարին բան:
Արարե'ք: Ստեղծագործե'ք: Ձգտե'ք:
Փնտրե'ք և կարգավորե'ք:
Փնտրեք՝ ո'չ ձեզ շրջապատող արտաքին աշխարհում: Փնտրեք ձեր սրտի խորքում:
Ունկնդրե'ք սրտի ձայնին: Երբեք չի կտրվել աշխարհի ամենաամուր այդ կապը ձեր էության և
Իմ՝ ձեր Հոր, միջև: Պարզապես, ինչպես բոլոր անցումային շրջան ապրող երեխաներին, ձեզ
հատուկ էր ինքնավստահությունը. դուք ուզեցիք փորձել ինքներդ ձեզ: Փորձարկել ձեզ: Ես
չընդդիմացա: Դուք ձեր մարմինների և ձեր աշխարհի հետ արեցիք այն ամենը, ինչ ուզեցիք:
Բայց եկավ սահմանը, վերջացավ այն ժամանակը, որը տրվել էր ձեզ փորձարարության
համար:
Եվ արդեն ժամանակն է վերադառնալու Տուն՝ Հոր մոտ:
Բայց շատերը չեն վերադառնա: Որովհետև հույսեր կապեցին, չափազանց շա՜տ հույսեր
կապեցին պինդ մկանի հետ, երերուն պատրանքի հետ, որ շրջապատում էր ձեզ պատրանքային
աշխարհում:
Դուք ստեղծեցիք այդ պատրանքը ձեր գիտակցության միջոցով՝ օգտագործելով իմ էներգիան:
Եվ հենց ինքնե'րդ խրվեցիք այդ պատրանքի մեջ:
Եվ ինչպես երեխաներն են դժվարության հանդիպելու դեպքում օգնություն փնտրում և
օգնության խնդրանքով դիմում իրենց ծնողներին, ճիշտ նույն կերպ դուք էլ հիմա օգնության
խնդրանքով պետք է դիմեք ինձ՝ ձեր Երկնավոր Հորը:
Եկել է բոլորապտույտի շրջադարձի պահը, երբ պատրանքի տարածմանը գալիս է
փոխարինելու տիեզերական պիեսի հաջորդ փուլը՝ երևակված աշխարհների հավաքումը:
Հնարավոր է՝ դուք ծանոթ եք աշխարհի կառուցվածքի որոշ արևելյան համակարգերի հետ:
Միասնականի շնչառություն: Բրահմայի արտաշնչում: Բրահմայի ներշնչում: Տիեզերքի փռում
և նրա հետհավաքում:
Դա միաժամանակյա գործընթաց չէ. հենց միայն շրջադարձի կետը տևում է մի քանի միլիոն
տարի և, կախված աշխարհի մատերիալականության աստիճանից, այդ տևողությունը տարբեր է
աշխարհների տարբեր համակարգերի համար:
Ձեզ համար այժմ կարևոր է հասկանալ, որ վերջացել է պատրանքի բազմապատկման
ժամանակը, և վրա է հասել պատրանքի կրճատման ժամանակը:
Երկրային չափանիշներով դա շատ ժամանակ կզբաղեցնի: Բայց այդ գործընթացն արդեն
սկսվել է: Ուզում են դա որոշ անհնազանդ երեխաներ, թե ոչ: Պատրանքը պետք է կրճատվի:
Գիտակցությունը պետք է փոխվի:
Եվ այն ամենը, ինչը կհամառի, կդիմադրի Օրենքին, կուղարկվի տիեզերական վառարանում
վերահալեցման, ինչպես անցած տարվա խոտը կամ ծղոտն են վառում:
Երբ երեխաները հասակ են առնում, նրանք հեռանում են հայրական տնից: Կյանք են մտնում,
կառուցում, դասավորում իրենց կյանքը, նորանոր փորձեր են անում: Ցավոք, թափառելով կյանքի
ճանապարհներով, ոչ բոլորն են ի վերջո վերադառնում հայրական տուն:
Ես հիմա ձեզ Տուն եմ կանչում: Ես դիմում եմ իմ բոլոր ուստրերին ու դուստրերին: Ես սիրում
եմ բոլորիդ՝ անկախ նրանից, թե ինչը ճիշտ չեք արել ձեր այս կամ մյուս կյանքերից որևէ մեկի
ընթացքում:
Եկել է Հայրական Տուն վերադառնալու ժամանակը: Ես եկել եմ, որ արթնացնեմ ձեր
գիտակցությունը, ձեր հիշողությունը ձեր Սկզբնաղբյուրի մասին:
Ես եկել եմ, որ հիշեցնեմ ձեր առաջին Սիրո մասին:
Վերդարձե'ք: Լսե'ք իմ կանչը:
Ձգտե'ք ձեր սրտերում շփվել նուրբ աշխարհների հետ:
Սկսեք ճանաչել ուրի'շ իրականություն: Եվ այն կթափանցի ձեր գիտակցության մեջ: Ձեր
գիտակցությունը կընդլայնվի և ունակ կդառնա ավելի ու ավելի շատ ընկալելու նուրբ
աշխարհները:
Ապա կընկնի փառը ձեր աչքերից, և դուք կտեսնեք Հրեշտակներին ու էլեմենտալներին: Դուք
կտեսնեք ձեր շուրջ Աստծո Արքայությունը: Արքայությունը, որին դուք ձգտում էիք հասնել
ֆիզիկական աշխարհում, կմոտենա ձեզ այն չափով, որքանով ձեր գիտակցության մեջ
կհրաժարվեք ֆիզիկական աշխարհից:

Խիզախե'ք: Ձգտե'ք:
Եվ Ես, Իմ գիրկը լայն բացած, ձեզ կդիմավորեմ Հայրական Տանը:
ԵՍ ԵՄ Ալֆան՝ ձեր Երկնավոր Հայրը,
համբերությամբ ու Սիրով սպասում եմ ձեր վերադարձին

Տեր Սուրիա
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Երբեք չափահաս մի դարձեք
Աստծո Ճշմարտության իմացության հարցում
ԵՍ ԵՄ Սուրիան, այսօր եկել եմ Մեծ Կենտրոնական
Արևից, որ մեր Դեսպանորդի միջոցով մատուցեմ ձեզ Բանն
Աստծո: Համարյա ուղիղ մեկ տարի առաջ պատիվ ունեցա
Աստծո Դեսպանորդի պատմուճանը գցել Տատյանայի
ուսերին:
Այն ժամանակ նա չէր կարող հավատալ, որ այդ
իրադարձությունն իր կյանքում շատ ավելի իրական բնույթ
կկրի, քան այն, ինչ իր շուրջ տեղի է ունենում ֆիզիկական
ոլորտում:
Դեսպանորդի պատմուճանը հենց այնպես չի տրվում:
Դրան պետք է արժանանալ: Եվ այդ արժանիքը միայն մի
մարմնավորմամբ չէ, որ ձեռք է բերվում: Պահանջվում է
մարմնավորումների մի ամբողջ շարք, որոնց ընթացքում
տվյալ անհատականությունը պարտավոր է ապացուցել
Աստծո Կամքին իր լրիվ նվիրվածությունը, որպեսզի
արժանանա այդ պատմուճանին:
Սակայն անցյալի արժանիքներն անպայման պետք է հաստատվեն նաև ընթացիկ
մարմնավորման մեջ: Առանց դրա՝ պատմուճանի պարգևումն անհնար է:
Որքան էլ հաջող լինի ձեր ծառայությունն անցյալում, վերջին հաշվով ամեն ինչ որոշվում է ձեր
ներկա նվաճումների աստիճանով:
Ահա թե ինչու մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում այն անհատականությունների
թեստավորմանը, որոնք անցյալում արդեն ունեցել են դեսպանորդի պատմուճան: Մենք ունենք
մշտապես մարմնավորված վիճակում գտնվող մի քանի անհատականություններ, որոնք
անցյալում արդեն ունեցել են պատմուճան և կարողություն ունեն հաստատելու իրենց
դեսպանորդությունը:
Սակայն մարմնավորված այս կամ այն անհատականությանը պատմուճան շնորհելու հարցը
որոշվում է ամենաբարձր մակարդակով Մեծ Կենտրոնական Արևի վրա:
Ըստ այդմ՝ խնդրում եմ ձեզ ակնածանքո'վ վերաբերվել Տատյանայի ուսերին գցված
Դեսպանորդի պատմուճանին:
Դեսպանորդության հրապարակային հայտարարումից անմիջապես հետո մեր դեսպանորդի
հասցեին ասված յուրաքանչյուր անհարգալից արտահայտություն ինքնաբերաբար ձեզ կարմա է
ավելացնում ձեր և Աստծո միջև: Իսկ դա կարմայի այն տեսակն է, որն ամենադժվարն է
ենթարկվում փոխակերպության:

Մենք պաշտպանում ենք մեր դեսպանորդներին, և գիտցեք, որ դուք չեք որոշողը, թե մենք ում
ենք նախընտրում:
Երկրի վրա հաստատված այժմյան պայմաններում մենք մեր առջև դնում ենք մեր
դեսպանորդների միջև փոխազդեցության դրսևորման խնդիրը: Դուք գիտեք, որ երբ անցյալում
մեր երկու դեսպանորդները ֆիզիկական մարմնավորման մեջ հանդիպում և շփվում էին իրար
հետ, ապա, որպես կանոն, նրանք մեկը մյուսին չէին ճանաչում որպես դեսպանորդներ և ունակ
չէին լինում իրար հետ համապատասխան փոխազդեցության մեջ մտնելու: Դա որոշվում էր
դեսպանորդների գիտակցության մակարդակով և չէր կարող հաղթահարվել ընդհուպ մինչև
տիեզերական հնարավորության նոր փուլի սկիզբը:
Պաշտելի Սանատ Կումարան այս դեսպանորդի միջոցով ձեզ արդեն տեղեկացրել է, որ
ժամանակը փոխվել է: Այն իսկապես փոխվել է: Ահա մտնում ենք մի նոր փուլ, երբ մեր երկու և
ավելի դեսպանորդներն ունակ կլինեն ճանաչելու իրար և համատեղ աշխատելու:
Այստեղ դժվարությունն այն է, որ Աստծո միևնույն Ճշմարտությունը տարբեր ձևերով է
բեկվում մարմնավորված մարդկանց գլուխներում՝ կախված աշխարհընկալման այն
համակարգից, որն, ընթացիկ մարմնավորման սկզբից սկսած, ազդում է անհատականությունների
գիտակցության վրա:
Հատկապես հենց դա՛ է դժվարությունը՝ փոխըմբռնման և շփման կետեր գտնել կարծես թե
Աստծո նկատմամբ իրարից բոլորովին տարբեր հայացքների միջև, որոնք դրսևորվում են տարբեր
անհատականությունների արտաքին գիտակցությամբ:
Սակայն երբ դուք աճում եք ձեր գիտակցությամբ՝ անցում կատարելով գիտակցության ավելի
բարձր մակարդակի, ապա տեսնում եք, որ այն, ինչը ձեր արտաքին գիտակցության համար թվում
էր որպես անհաղթահարելի հակասություն, իրականում միևնույն Ճշմարտությանը մի այլ կողմից
մոտենալու արդյունք է:
Հավատացե'ք ինձ, հարկ չկա շատ պնդել այս կամ այն Ճշմարտության՝ ձեր սահմանափակ
գիտակցությամբ արված ցանկացած ըմբռնման վրա: Ձեր գիտակցությունն այնքան անկատար է,
որ ուղղակի հիմարություն է ձեր ճշմարտությունը որպես միակ ճիշտն ու անմեղսելին հռչակելը:
Դա նման է երկուսի վեճին, որոնցից մեկը պնդում է, թե Երկիրը լողում է երեք կետաձկան վրա,
իսկ մյուսը՝ թե Երկիրը նստած է երեք փղի վրա:
Հիմա ձեզ համար նույնիսկ ծիծաղելի է թվում այդ վեճը: Սակայն կրոնական բախումների և
կռիվների մեծ մասն իրենց հիմքում ունեցել են նմանատիպ դրդապատճառներ:
Դուք Աստծո Իմաստության օվկիանոսի ափին նստած մանուկներ եք և փորձում եք ձեր
մանկական հարցախույզ մտքով ճանաչել այդ Իմաստությունը: Մշտապես պահպանե՛ք մանկան
գիտակցության վիճակը: Երբեք չափահաս մի՛ դարձեք Աստծո Ճշմարտության իմացության
հարցում:
Իրապես եղե'ք ինչպես մանուկներ, և դուք կկարողանաք հասնել ձեր գիտակցության մեջ
այնպիսի բարձունքների, որոնք անմատչելի են եղել մարդկանց նախորդ սերունդների համար:
Ես տեսնում եմ Երկիրն իմ հոգևոր մտասևեռման մեջ: Եվ ես ավելի ու ավելի մեծ անդունդ եմ
տեսնում, որն այն մարդկանց գիտակցությունը, որոնք տեղ են տալիս Աստծո Ճշմարտությանն
իրենց սրտերում, բաժանում է այն մարդկանց գիտակցությունից, որոնք համառում են
Ճշմարտության իրենց ըմբռնման մեջ, ինչը նրանց ճիշտ է թվում միայն այն պատճառով, որ դա
ժառանգություն է մնացել իրենց նախնիների հավատից: Բայց ձեր մեջ կան նաև այնպիսիք, որոնք
այնպես են անշարժացել իրենց զարգացման մեջ, որ առօրեական կյանքում այլևս դադարել են
հիշել Աստծո անունը:
Մենք պատրաստ ենք Երկրի մարդկությանը ցուցաբերելու ամբողջ հնարավոր օգնությունը,
մենք պատրաստ ենք այդ օգնության ցուցաբերման համար օգտագործել Երկնքի ամբողջ
զորությունը, բայց մենք չենք կարող այդ օգնությունը ցուցաբերել, քանի դեռ դուք այն չեք խնդրել:
Ի՞նչն է խանգարում, որ անկեղծորեն ձեր սրտերում օգնության համար դիմեք ձեր Երկնավոր
Հորը: Իսկապես, ի՞նչն է խանգարում...
Ասե՛մ, թե ինչն է խանգարում: Ձեզ խանգարում է այն կարման, որն ընկած է ձեր և Աստծո
միջև: Եվ ձեր առաջին գործն այն պետք է լինի, որ ի սրտե ցանկանաք հաղթահարել այդ կարման:
Աստված ի զորու է ամեն ինչի. բայց ինչու՞ դուք չեք ցանկանում ստանալ Նրա օգնությունը:
Դուք մոռացության եք մատնել ձեր Սկզբնաղբյուրը. մոռացել եք, թե որտեղից եք եկել:

Մի' նեղացրեք մեր դեսպանորդներին, որոնք գալիս են այդ մասին ձեզ հիշեցնելու: Միշտ հիշեք,
որ անհարգալից վերաբերմունքն Աստծո դեսպանորդի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք է
հենց Աստծո նկատմամբ: Իսկ դա ծանր մեղք է, որի քավումը հսկայական տառապանք է
պահանջում:
Ինձ համար ցավալի է տեսնել այն տառապանքները, որ ստիպված են կրել Երկրի մարդիկ:
Եվ ես կուզենայի հնարավորինս ավելի մեծ թվով տառապողների հասկացնել, որ իրենց
տառապանքները հենց իրենք են ծնել, և ասել, որ կարող են ազատվել այդ տառապանքներից
տառացիորեն ինչպես կախարդական փայտիկի մի շարժումով: Դուք պարզապես ի սրտե պետք է
ընդունեք Աստծուն: Պետք է բացեք ձեր սրտերն Աստծո Ճշմարտության առջև և դրա
իմացության գործում նմանվեք օվկիանոսի ափին նստած մանուկների:
Ես ձեզ մենակ եմ թողնում Աստծո և նրա դեսպանորդների վերաբերյալ ձեր սրտերում
ընթացող խոկումներում:
Նաև խնդրում եմ ձեզ նկատի ունենալ, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը կարող է դառնալ իմ
դեսպանորդը: Դեսպանորդությունը պարզապես նվաճումների որոշակի պաշար է, որը ձեռք է
բերվում Աստծո Ճշմարտությանն անկեղծորեն ծառայելու ճանապարհով:
Այժմ ես ուզում եմ, որ դուք բացեք ձեր սրտերը և ցանկություն հայտնեք ազատվելու մի
հատկանիշից, մեն մի հատկանիշից, որն, ըստ ձեզ, ամենաշատն է խանգարում Ուղով ձեր
ընթացքին:
Անկեղծորեն ձեր սրտում ցանկացե'ք ազատվել այդ հատկանիշից, և ես ձեզ օգնություն
կցուցաբերեմ. և այդ օգնության աստիճանը համեմատական կլինի Աստծո և Աստծո
Ճշմարտության նկատմամբ ձեր հավատին:
Դա իմ նվերն է, որ այսօր տալիս եմ ձեզ:
ԵՍ ԵՄ Սուրիան, հուսով եմ, որ կհանդիպեմ ձեզնից նրանց հետ,
ովքեր պատրաստ են այս նոր հնարավորության, նոր շնորհի ընդունմանը:
Հաութամա Բուդդա
10 մարտի, 2005 թ.
Դուք պետք է վեր խոյացնեք Աստծո Իրականության
բուրգը սեփական գիտակցության մեջ
ԵՍ ԵՄ Տերն Աշխարհի Հաութամա Բուդդան, ես
եկա այսօր այս դեսպանորդի միջոցով, ով ինձ
հնարավորություն տվեց խոսելու իր միջոցով:
Որպես
արքայազն
Սիդհարթհա
իմ
մարմնավորման ժամանակից հետո ես բազմիցս եկել
եմ այս մոլորակը և ներկա գտնվել նրանց
տաճարներում, ովքեր նախապատրաստել են իրենք
իրենց իմ ներկայության համար: Եվ ես շարունակում
եմ դա անել նաև այժմ: Բուդդային հասնելու
աստիճանը թույլ է տալիս սեփական ներկայությունը
պրոյեկտելու շատ անհատականությունների մեջ,
որոնք
գտնվում
են
աշխարհների
տարբեր
համակարգերում:
Ըստ այդմ իմ մասը կարող է միաժամանակ ներկա
լինել այս մոլորակում շատերի մեջ:
Եվ ես պետք է հայտնեմ ձեզ, որ ես ներկա եմ նաև
այս դեսպանորդի մեջ, որքան էլ որ դա ձեզ
տարօրինակ թվա: Իմ ներկայության աստիճանը որոշվում է տվյալ մարմնավորված մարդու
նվաճումների մակարդակով, և իմ ներկայության այդ աստիճանը ժամանակի հետ կարող է
փոխվել: Այժմ Տատյանայի մեջ իմ ներկայությունը կազմում է 50 տոկոս: Դա բավականին շատ է,
և իմ ներկայության այդ աստիճանն է, որ թույլ է տալիս նրան հասնելու 33 եթերային
մակարդակների, որոնցից էլ նա ընդունում է այս թելադրությունները:

Ես ուզում եմ փոքր-ինչ բացել գաղտնիքը, թե դա ինչպես է տեղի ունենում:
Սկզբում չակրաների մեջ Լույսի էներգիայի ներմղման միջոցով մենք բարձրացնում ենք
դեսպանորդի թրթիռները: Այդ ընթացքում նրա բոլոր մարմինները համաձայնեցվում
և
համահունչ են դառնում Լինելիության Բարձրագույն Իրականության հետ: Երբ Աստծո
Ճշմարտության հետ համահնչունությունը հասնում է տվյալ հանգամանքների համար հնարավոր
ամենաբարձր կետին, մենք սկսում ենք որոշակի տեղեկատվություն պարունակող էներգիայի
առաքումը դեպի դեսպանորդի ստորին մարմինները:
Դա նման է այն բանին, կարծես մենք Լույսի էներգիայով լցնում ենք որևէ շտեմարան:
Այդ շտեմարանի ծավալը սահմանափակված է դեսպանորդի անհատական նվաճումների
աստիճանով: Այնուհետև այդ էներգիան ձևափոխվում է ընկալման համար մատչելի ձևերի՝
մտքերի ու տեսապատկերների տեսքով, որոնք ձևավորվում են դեսպանորդի ֆիզիկական
ուղեղում և արդեն կարող են արտաբերելի կամ գրառելի դառնալ: Այդ մտքերի և պատկերների
գրառման ժամանակ օգտագործվում են դեսպանորդի ներքին լեզուն և բառային
ձևակերպումների՝ իրեն բնորոշ առանձնահատկությունները:
Այդ պատճառով սկզբնական մաքուր էներգիան, որը կրում է իր մեջ բացարձակ
Ճշմարտություն, ձևափոխման այդ փուլում գունազարդվում է դեսպանորդին հատուկ
աշխարհընկալման համակարգով և սահմանափակվում նրա արտաքին գիտակցությամբ:
Ես այսպիսի մանրամասնությամբ նկարագրում եմ թելադրություններ տալու մեր կողմից
օգտագործվող մեխանիզմը, որպեսզի դուք հասկանաք, որ մենք ձեզնից գաղտնիքներ չունենք:
Մենք պատրաստ ենք բացելու Տիեզերքի բոլոր գաղտնիքները: Հարցն այն է, թե պատրա՞ստ է
արդյոք ձեր գիտակցությունը այդ գաղտնիքներն ընդունելուն: Կդիմանա՞ արդյոք:
Այդ պատճառով ամեն անգամ Ճշմարտության մի մասը տրվում է ոչ թե բառերի տեսքով, այլ
էներգիայի, որն իր մեջ պարունակում է հենց ինքը տեքստը: Դա օգնում է մեզ՝ շրջանցելու ձեր
արտաքին գիտակցությունը և ուղղակիորեն դիմելու ձեր այն մասին, որը երբեք չի մոռացել իր
Սկզբնաղբյուրի մասին և դրանով իսկ արթնացնելու ձեր մեջ ձե'ր իսկ այդ մասը:
Ըստ այդմ՝ հիմնական խնդիրը, որին մենք ուզում ենք հասնել՝ տվյալ դեսպանորդի միջոցով
թելադրություններ տալով, ինքներդ ձեր մասին հիշողության արթնացումն է, և այդ խորքային
հիշողության հասցնելը ձեր արտաքին գիտակցությանը:
Դուք նկատեցիք, որ այս թելադրությունները տրվում են շատ հասարակ լեզվով: Նրանք չեն
պարունակում խճճված շարադրանքներ, դժվարիմաց իմաստություններ: Որովհետև իրականում
Աստծո Ճշմարտությունը շատ պարզ է, և այն մատչելի է նույնիսկ երեխայի գիտակցության
համար: Ավելի ճիշտ կլինի ասել՝ այն հատկապես մատչելի է միայն երեխայի գիտակցության
համար: Այսպես կոչված, կյանքի փորձը, որը դուք ձեռք եք բերում Երկրի վրա լինելու ընթացքում,
որպես կանոն, դժվարացնում է այդ Ճշմարտության ընկալումը:
Ձեր կյանքի փորձն այն է, ինչը թույլ է տալիս ձեզ գոյատևել ֆիզիկական պատրանքի
պայմաններում: Իսկ որպեսզի գիտակցեք Աստծո Ճշմարտությունը, հենց այն է պահանջվում, որ
դուք հրաժարվեք ձեր կողմից ձեռք բերված այդ ֆիզիկական փորձից:
Դա այն որակն է, որը դուք ստիպված կլինեք ձեռք բերել: Դուք պետք է ձեր մեջ մշտապես զգաք
երկու սկզբի ներկայությունը՝ հոգևորի և ֆիզիկականի: Դուք պետք է միշտ հիշեք, որ ձեր
գլխավոր մասը հոգևոր սկիզբն է: Իսկ ձեր ֆիզիկական մասն անցողիկ է, և ձեզ անհրաժեշտ է
միայն ձեր անհատական էվոլյուցիայի որոշակի փուլում:
Երբ ձեր նույնացումը ճշմարիտ հոգևոր անհատականության հետ կհասնի որոշակի
կրիտիկական ցուցանիշի, դուք կսկսեք աստիճանաբար կորցնել ձեր անիրական մասը: Ձեր
մարմինները կսկսեն ավելի ու ավելի քիչ թանձր լինել, և դուք կազատվեք ձեր ֆիզիկական
մարմիններից: Սակայն պետք է հիշեք, որ դա միանգամյա գործընթաց չէ: Դա գործընթաց է, որ
տևում է մի քանի հարյուր հազար և միլիոնավոր տարիներ: Ձեր ֆիզիկական մարմինների
փոփոխության հետ միաժամանակ կփոփոխվի նաև ձեզ շրջապատող աշխարհի ֆիզիկական
իրադրությունը, որն, ըստ էության, հանդիսանում է ուղղակի հայելի, որի մեջ անդրադարձվում է
ձեր գիտակցությունը:
Ըստ այդմ՝ հարյուր հազարավոր տարիներ հետո դուք գոյություն կունենաք մի այլ, ավելի քիչ
թանձր աշխարհում: Բայց դա ավելի շուտ չի լինի, քան դուք կփոխեք ձեր գիտակցությունը:
Ուստի գիտակցեք, որ այն ամենը, ինչը չափից դուրս շատ կապված կլինի այդ պատրանքային
աշխարհի իրերի հետ, չի կարողանա գոյություն ունենալ այն նոր իրականության մեջ, որն Աստծո

պլանն է հանդիսանում այս մոլորակի համար, ճիշտ նույն կերպ՝ նաև այլ մոլորակների և
աշխարհների համար:
Եվ, հիրավի, այդ մարդիկ կնմանվեն անցած տարվա խոտի, որը չի կարող գոյատևել նոր
աշխարհում և պետք է պարզապես հրի մատնվի տիեզերական կիզարանում:
Մենք գալիս ենք կրկին ու կրկին, որպեսզի արթնացնենք ձեր գիտակցությունը նոր դարաշրջանի,
նոր ժամանակի գիտակցման համար:
Եվ մենք չենք հոգնում նորից ու նորից ձեզ համար նույն բաները կրկնելուց: Եվ դա մենք
կանենք այնքան ժամանակ, քանի դեռ դուք չեք ներկայանա որպես ձեր իսկ անմահ մասը, քանի
դեռ չեք դադարեցնի կառչել հին աշխարհից՝ ձեր հին ֆիզիկական տնից, որը ծառայել է ձեզ
հավատով ու ճշտով, և որում հնարավորություն եք ունեցել ստանալու ձեր հոգու զարգացման
համար անհրաժեշտ ամեն բան:
Բայց այժմ եկել է ավելի նոր, ավելի կատարյալ տուն տեղափոխվելու ժամանակը: Եվ հենց
հիմա՛ է վրա հասել այն փուլը, երբ դուք պետք է ձեզ համար կառուցեք այդ տունը:
Իսկ այդ շինարարությունն իրականացվում է ձեր ներսում՝ ձեր գիտակցությունը փոխելու
ճանապարհով. և դա, իսկապես, վիթխարի շինարարություն է: Դուք պետք է վեր խոյացնեք
Աստծո Իրականության բուրգը ձեր սեփական գիտակցության մեջ:
Եվ դա դուք արդեն անում եք, արդեն վեր եք խոյացնում այդ բուրգը՝ կարդալով այս
թելադրությունները, բառերի ու էներգիայի տեսքով ստանալով անհրաժեշտ տեղեկատվություն,
անհրաժեշտ՝ ձեր գիտակցության ձևափոխության համար:
Ես ուրախ էի ձեզ հետ այս հանդիպման համար: Եվ ես ձեզ հաջողություններ եմ մաղթում ձեր
ճանապահին:
ԵՍ ԵՄ Հաութաման, հույս ունեմ մոտ ապագայում
այս դեսպանորդի միջոցով հանդիպել ձեզ հետ

Սանատ Կումարա
13 մարտի, 2005 թ.
Ֆիզիկական ոլորտ հասնող տեղեկությունների հավաստիությունը
ԵՍ ԵՄ Սանատ Կումարան՝ իմ դեսպանորդի միջոցով կրկին ձեզ այցի եկածը:
Յուրաքանչյուր մարդու գիտակցություն կրում է ձեր թանձր աշխարհի մտաձևերի և
պատկերների ազդեցությունը: Այդ ձևերն ու պատկերները լողում են ակվարիումի հսկայական
ձկների պես և փնտրում, թե ում գիտակցությունը կլանեն: Ուստի մեր խնդիրն է հեռու մղել
ձեզնից այդ անկատար նմուշները և վերացնել դրանց վնասակար ազդեցությունը, որքանով որ դա
հնարավոր է անել: Այդ էներգետիկական խտացումները և տարածության մեջ դրանց
անկառավարելի տեղաշարժերը շատ են դժվարացնում մեր աշխատանքը:
Մարդու գիտակցությունը շատ խլրտուն է: Թվում է, թե մարդը գտնվում է անշարժ վիճակում,
սակայն նրա գիտակցությունն այդ պահին ձգվում է թրթիռներով իրեն համահունչ
էներգետիկական պատկերների կողմից և կարող է ճանապարհորդել աստեղային և մենտալային
ոլորտների տարբեր շերտերում:
Այդ պատճառով որևէ մաքուր գիտելիք տալու խնդիրը շատ դժվար իրագործելի է: Սա առաջին
սահմանափակումն է: Երկրորդը կապված է գիտակցության այն շերտերի հետ, որոնք ձեռք են
բերվել տեղեկատվության մարդ-հաղորդչի կամ ընթացիկ մարմնավորված դեսպանորդի կողմից:
Այդ էներգիան երիտասարդ է և շատ ակտիվ. մինչև վերջ հաղթահարել այդ էներգիան հնարավոր
չէ:

Ահա դրանք են երկու հիմնական խնդիրները, որոնց մենք բախվում ենք նուրբ ոլորտից
ֆիզիկական աշխարհ տեղեկատվություն փոխանցելիս:
Հատուկ բարդություն է առաջացնում տեղեկատվության խոսքային փոխանցումը, այսպես
կոչված, թելադրությունը: Դրանց որակը փոխվում է մեկ անգամից մյուսը, մի սեանսից մյուսը:
Ըստ այդմ՝ փոխանցվող տեղեկատվության հավաստիությունը մշտապես փոխվում է: Եվ այդ
հավաստիության աստիճանը մեկ անգամից մյուսը կարող է լինել և' ավելի բարձր, և' ավելի ցածր:
Ուստի տեղեկատվության ընդունիչի հավաստիության աստիճանի մասին կարելի է դատել միայն
նշանակալից ժամանակահատվածի ընթացքում: Այս դեպքում հարմար է գալիս ասել՝ եթե դա
ճշմարտություն է, ապա այն չի դադարի դրսևորել իրեն. եթե դա պատահական գործընթաց է, որը
ներշնչվել է որոշակի աստեղային էներգետիկական կուտակներից, ապա որոշ ժամանակ
անցնելուց հետո, որի տևողությունը որոշվում է այդ էներգակուտակին բնորոշ ներքին ուժով,
տեղեկատվության գործընթացը կամ կդադարեցվի, կամ էլ, ընդունվող տեղեկատվության որակից
ելնելով, հայտնի կդառնա նրա աղբյուրը:
Մարդը, որը ենթակա է աստեղային այդ կույր ուժերի ազդեցությանը, ինքնուրույն ընդունակ չէ
գնահատելու ստացվող տեղեկատվության որակը:
Ըստ այդմ՝ ուղերձների ընդունման գործընթացը շատ բարդ է և պահանջում է շատ ջանքերի
ներդրում, ինչպես մեր, այնպես էլ տեղեկատվության ընդունիչի կողմից:
Ուղերձների մեջ պարունակվող տեղեկությունների հավաստիությունը նույնպես կարող է
փոխվել մեկ անգամից մյուսը:
Դուք կարող եք հարցնել՝ ինչի՞ համար է մեզ պետք փնտրել անհատների, որոնք ունակ են
ուղերձներ ընդունել, ապա նրանց միջոցով անվերջ շարունակել կրկին ու կրկին ուղերձներ ու
թելադրություններ տալու գործընթացը:
Այդ հարցն իր մեջ արդեն իսկ պարունակում է պատասխան: Մենք դա անում ենք, որովհետև
սա այն անհրաժեշտ փուլն է, որի դեմ մարդկությունն այժմ կանգնած է: Շատ մարդիկ սկսել են
լսել նուրբ ոլորտը, առնչվել տարբեր ուժերի հետ: Նրանցից ոչ բոլորն են գիտակցում, թե դրանք
ինչ ուժեր են, որոնց հետ իրենք սկսել են փոխազդեցության մեջ մտնել: Կան դրանց մեջ ուժեր, որ
բարեկամաբար են տրամադրված՝ կամենում են բարիք, բայց և կան ամբողջովին չարամիտ
էություններ, որոնք օգտագործում են մարդուն, որին տիրացել են, իրենց շահադիտական
նպատակների համար: Իսկ այդ նպատակը մեկն է և հատուկ է ամբողջ անիրական երևակվածին՝
որքան հնարավոր է, հեռու տանել Աստծո Իրականության իմացությունից:
Ձեր աշխարհում ամեն ինչ երկու կողմ ունի: Ամեն մի գործունեություն, որը հատուկ է այդ
աշխարհին, կրում է երկակի բնույթ և կարող է ուղղված լինել և' դեպի բարին ու բարիքը, և' դեպի
չարը, մահը, դժոխքը:
Ուղերձների և թելադրությունների ընդունումը բոլորովին չի տարբերվում ցանկացած ուրիշ
գործունեությունից և ձեր երկակի աշխարհի ցանկացած այլ դրսևորումից:
Հենց որ հայտնվում է մի որևէ նոր գյուտ, որը կարծես թե սկզբնապես ուղղված է դեպի
բարօրությունն ու բարիքը, համարյա ակնթարթորեն ձեր աշխարհի պատրանքային ուժերը
սկսում են տիրանալ այդ գյուտին և այն ուղղել տրամագծորեն հակառակ նպատակների
իրականացմանը: Վերցրեք ցանկացած օրինակ: Ահա վերջին գյուտերից մեկը՝ համացանցը, որը
հսկայական ազատության աստիճան է տալիս օվկիանոսների և մայրցամաքների վրայով
ակնթարթային հաղորդակցության համար: Ընդամենը մի քանի տասնամյակ առաջ մարդկային
ուղեղը կընկալեր այդպիսի հնարավորությունը որպես ֆանտազիա: Եվ ինչո՞վ է այսօր լցված
համացանցը. բարի գաղափարներ կրելու փոխարեն՝ այն 90 տոկոսով լցված է կասկածելի բնույթի
նմուշօրինակներով, որոնք արարվել են մարդկային երկակի ինտելեկտի կողմից:
Ճշմարտության հատիկներ նույնպես կան այդ համաշխարհային տեղեկատվական
համակարգում, և ճիշտ նույնպիսի հարաբերակցությամբ, ինչքան որ ճշմարտություն կա ձեր
աշխարհում. մեկը՝ տասի: Այո՛, Ճշմարտությունը, Աստվածայի՜ն Ճշմարտությունն առկա է այժմ
ձեր աշխարհում ընդամենը 10 տոկոսով:
Նուրբ աշխարհների հետ շփումը որևէ բացառություն չի կազմում այդ կանոնից: Եվ
տեղեկատվության հավաստիության տոկոսը, որն առկա է նուրբ ոլորտից եկած ուղերձներում,
նույն հարաբերակցությունն է կազմում. մեկը՝ տասի:

Դա չի նշանակում, որ բոլոր տեղեկությունների հավաստիությունն այդպիսին է: Կան
տեղեկություններ, որոնք մուտք են գործում ձեր աշխարհ 95 և ավելի տոկոս հավաստիության
աստիճանով: Բայց այդպիսի տեղեկությունների 90 տոկոսն իր մեջ սուտ է պարունակում:
Ըստ այդմ՝ մեր ներկայացուցիչների դեպքում, որոնց հետ աշխատում ենք, մենք օգտագործում
ենք տեղեկատվության փոխանցման հատուկ հնարքներ և տալիս ենք այդ տեղեկատվության
ընդունման բանալին, որը հայտնի է լինում միայն իրենց, և որը նրանք ստանում են ուսուցման
երկարատև գործընթացում: Դրա ընթացքում մեր դեսպանորդներն անցնում են որոշակի
բավականին ծանր փորձաքննությունների միջով՝ պաշտպանելով Աստվածային Սկզբնաղբյուրից
տեղեկատվություն ստանալու իրենց իրավունքը:
Սակայն, որպեսզի ինքներդ հնարավորություն ունենաք տարբերակելու տարբեր աղբյուրներից
եկող տեղեկատվությունների հավաստիության որակը, դուք պետք է ձեր մեջ զարգացնեք այդ
տեղեկատվությունների մակարդակի տարբերակման ընդունակություն՝ լսելու և զանազանելու
այն թրթիռները, որոնք առկա են նուրբ աշխարհների ուղերձներում:
Մեր դեսպանորդի պատմուճանի առկայությունն իսկ հնարավորություն չի տալիս մշտապես
տեղ հասցնելու Ճշմարտությունը: Մեկ անգամից մյուսը, մի սեանսից մյուսը, կախված արտաքին
պայմաններից և դեսպանորդի ներքին վիճակից, Ճշմարտության տոկոսը փոխվում է:
Այսօր ես առաջ քաշեցի ֆիզիկական աշխարհ մուտք գործող տեղեկությունների
հավաստիության շատ բարդ թեման:
Բայց քանի որ աշխարհների հաղորդակցման գործընթացը շարունակելու է զարգանալ, ապա
այս գիտելիքները ձեզ անհրաժեշտ են, որպեսզի գտնեք ճշմարտության այն 10 տոկոսը, որ կա այն
ամենի մեջ, ինչը շրջապատում է ձեզ, և այն ամենի մեջ, ինչը ձեզ է հասցվում տեղեկատվական
տարբեր աղբյուրների կողմից, կլինեն դրանք ռադիոն, թերթերը, հեռուստատեսությունը,
համացանցը, թե նուրբ աշխարհից ստացված ուղերձները:
Ուստի միակ խորհուրդը, որ կարող եմ ձեզ տալ, և որը ձեզ կպաշտպանի ձեր աշխարհին
բնորոշ ստի 90 տոկոսից, հետևյալն է՝ կատարելագործե'ք ձեր սեփական ընդունիչը:
Մաքրեցե'ք ձեր բոլոր մարմինները՝ ֆիզիկական մարմինը, մենտալային մարմինը,
զգացմունքային մարմինը, եթերային մարմինը:
Հետևե'ք ձեր շփման միջավայրին, հետևե'ք ձեր մտքերին, հետևե'ք ձեր զգացմունքներին:
Վերահսկե'ք ձեզ օրվա ընթացքում՝ ինչի՞ մասին եք մտածում. գտնվու՞մ եք արդյոք ներդաշնակ
վիճակում:
Մի' կարծեք, թե այն այլընտրանքները, որոնց առջև կանգնում եք օրվա ընթացքում, ձեզ
համար անվնաս են:
Ձեր նախընտրանքները՝ այն, ինչ դուք ընտրում եք, ինչով նախընտրում եք զբաղվել,
նստեցնում են ձեզ վրա անջնջելի էներգետիկական փառ, որից ազատվելը դժվար է լինում մեկ
մարմնավորման ընթացքում: Այն ամենը, ինչը ձեզ շրջապատում է, էներգիա է, թրթռանք: Եվ,
նախընտրելով անկատար գործունեության ձևեր, դուք կամովին ձեզ վրա եք դնում ավելի ու ավելի
շատ սահմանափակումներ:
Սովորական մարդուն հատուկ յուրաքանչյուր առօրյա զբաղմունք, որը թվում է միանգամայն
անվնաս, կարող է անորոշ ժամանակով հետաձգել Ուղով նրա առաջընթացը:
Հետևե'ք, թե ինչով եք զբաղվում օրվա ընթացքում. որքա՞ն ժամանակ եք հատկացնում անվերջ
սերիալների դիտմանը, ծխարանային զրույցներին, շփմանը, այսպես կոչված, ընկերների հետ:
Արդյոք այդ ամենն այդքան անհրաժե՞շտ է ձեր հոգևոր աճի համար:
Դուք չեք կարող ակնթարթորեն ազատվել ձեր մոլորություններից, բայց դա կարող եք անել
աստիճանաբար՝ օր օրի, քայլ առ քայլ, հերթով ազատվելով կապվածություններից՝ շարժվելով ու
շարժվելով ուղով, երբեք կանգ չառնելով և առաջնորդվելով դեպի տուն՝ Աստծո մոտ,
վերադառնալու ձեր ներքին ձգտմամբ: Այն Աստծո մոտ, ով ի սկզբանե ձեզ հետ էր, և հիմա' էլ
հատուկ է ձեր էությանը: Հարկավոր է պարզապես հիշել ձեր առաջին Սիրո մասին: Եվ ընթանալ:
ԵՍ ԵՄ Սանատ Կումարան՝ միշտ ձեզ հետ ձեր ճանապարհին
Տեր Սուրիա
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Ըմպեք Աստծո էներգիայի նեկտարը
ԵՍ ԵՄ Սուրիան, կրկին եկել եմ այս դեսպանորդի միջոցով: Ուղիղ մեկ տարի առաջ Մեծ
Կենտրոնական Արևում ես նրա ուսերին պատմուճան գցեցի: Եվ ուղիղ մեկ տարի պահանջվեց
այդ պատմուճանի ակտիվացման համար:
Թելադրությունների ընդունումն
ամենապատասխանատու ծառայությունն է: Դա՛ է այն
հնարավորությունն ու օգնությունը, որը ներկայումս Համբարձված Դասերի կողմից մատուցվում
է Երկրի մարդկությանը:
Թելադրությունները պարունակում են մեր թրթիռները, մեր էներգիան: Եվ եթե թելադրության
խոսքերը մարմնավորված դեսպանորդի գիտակցության մեջ կարող են աղավաղվել, ապա
թելադրությունների էներգետիկական բաղադրիչը, որը մեր կողմից ներդրվում է ուղերձը տալու
պահին, կարող է հեռացվել միայն մեր ցանկությամբ:
Թելադրությունների մեջ պարունակվող էներգիան դուք կարող եք զգալ ոչ միայն թրթռումների
հաճախականության տեսքով (որպեսզի զգաք բարձր թրթիռը, դուք պետք է համահունչ լինեք
դրան), այլ նաև կարող եք զգալ թելադրության մեջ պարունակվող էներգիան՝ ելնելով այդ ուղերձի
նկատմամբ ձեր ունեցած հետաքրքրության աստիճանից:
Դուք պարզապես կուզենաք այն կարդալ: Եվ ձեր արտաքին գիտակցությունը նույնիսկ գլխի չի
ընկնի, որ կարդալու պահին ձեր բոլոր մարմիններն Աստծո էներգիայի նեկտար են ըմպում:
Ձեր բոլոր մարմինները մշտապես քաղց են զգում, նրանք տառացիորեն ծարավ են Աստծո
էներգիայի: Ձեզ շրջապատող աշխարհի թրթռանքը էներգետիկական նախահումք է՝ մի կերակուր,
որը ձեր նուրբ մարմիններին անհրաժեշտ էներգետիկական սնուցում չի տալիս:
Դուք մեր սննդի կարիքն ունեք և պետք է սնուցվեք:
Եվ դա մենք անում ենք նորից ու նորից՝ յուրաքանչյուր դեսպանորդի միջոցով, հատկապես
նրա գործունեության սկզբում, քանի դեռ էներգետիկական անցուղու վրա հարձակումները չեն
ակտիվացել մութ ուժերի , մեզ հակադիր ուժերի կողմից:
Ըմպե'ք Աստծո էներգիայի նեկտարը, հիշեցե'ք Հայրական Տան մասին:
Լսեցե'ք Բարձրագույն Աշխարհների թրթռումները, հիշեցե'ք դրանք:
Այնպե՜ս կուզենայի շոյել ձեր գլուխները, փաղաքշել ձեզ, տալ ձեզ իմ պաշտպանությունը,
հանդարտեցումը, սերը, մխիթարությունը...
Դուք մարտիկներ եք ձեր աշխարհում, հոգևոր մարտիկներ, և դուք անընդհատ
ճակատամարտի մեջ եք: Այդ ճակատամարտն սկսվել է պատրանքի դրսևորման պահին, և այն
կավարտվի այն բանից հետո, երբ տիեզերքը կավարտի իր գոյության այս շրջանը, և հետ
կհավաքվեն երևակված աշխարհները: Մինչ այդ կշարունակվի ճակատամարտը լույսի և խավարի
ուժերի միջև, որոնք կանգնած են դեմ առ դեմ և անցում են կատարում մեկը մյուսին:
Հավերժական շարժում, հավերժական ձգտում և հավերժական զարգացման ընդդիմություն:
Մարմնավորված մարդիկ ունեն գիտակցության տարբեր մակարդակներ:
Եվ գիտակցության տարբեր մակարդակները տարբեր կերպ են հասկանում այդ
ճակատամարտը և տարբեր կերպ են փորձում մասնակցել այդ ճակատամարտին:
Իրոք, ամեն ինչ որոշվում է մարդու գիտակցությամբ: Հապա փորձեք միջնադարյան ասպետին,
որը պատրաստվում է Տիրոջ գերեզմանի պաշտպանության արշավին, ասել, որ ինքը ճիշտ չի
հասկանում աշխարհում ընթացող ճակատամարտը:
Հապա փորձեք ձեր ժամանակների ահաբեկիչ-մահապարտներին ասել, որ իրենք ճիշտ չեն
հասկանում ընթացող ճակատամարտը:
Հապա փորձեք այն մարդկանց, որոնք ուսմունք են ստացել նախորդ դեսպանորդից և փորձում
են խոսքով դատաստան անել Երկրի վրա, ասել, որ իրենք սխալ են հասկանում ճակատամարտը:
Չեք կարող պատկերացնել, թե ինչով կվերջանան այդպիսի մարդկանց համոզելու ձեր փորձեր, որ
իրենց պատկերացումները ճիշտ չեն:
Դա Աստծո Իրականության նրանց գիտակցության մակարդակն է: Եվ նրանք անկեղծորեն
պատրաստ են կյանքում շատ բաներ զոհել, նույնիսկ սեփական կյանքը՝ հանուն այն ուժերի
հաղթանակի, որոնց պաշտպանության համար իրենք մարտնչում են:
Եվ եթե նրանք օժտված լինեին Բուդդայի կամ Քրիստոսի գիտակցությամբ, ապա
կհասկանային, որ պայքարի յուրաքանչյուր դրսևորում, լինի դա մտքերի և զգացմունքների
ֆիզիկական թե ավելի նուրբ ոլորտում, նպաստում է պատրանքի բազմապատկմանը:

Իսկ այս արարչագործության շրջանակներում մարտնչող երկու ուժերը հենց այն ուժերն են,
որոնց մի մասը պատրանքինն է, զբաղված է պատրանքների բազմապատկմամբ, իսկ մյուս մասը
Իրական Աստծո աշխարհինն է և պայքարում է պատրանքների հետհավաքման համար: Դա
Երկնային ճակատամարտ է, որը կշարունակվի, քանի դեռ գոյություն ունի երևակված տիեզերքը,
քանի դեռ գոյություն ունեն երևակված աշխարհները:
Այդ ճակատամարտը ներկայումս ապրող մարդկանց կողմից ընկալվում է յուրաքանչյուրի
գիտակցությանը համապատասխան: Եվ այդ ճակատամարտում նրանց գործողությունները
ամբողջովին համապատասխանում են այն էներգետիկական, կարմայական նստվածքներին,
որոնք նրանք ստացել են անցյալում: Եվ այն ասպետները, որոնք պատրաստ էին սպանել
այլադավաններին իրենց, ինչպես իրենց էր թվում, հանուն Քրիստոսի արդար կռվում, այժմ կռվում
են խոսքով, շարունակում են կապկպել խավարի ուժերին և կռվել նրանց դեմ մի փոքր այլ
միջոցներով:
Եվ եթե նրանց ասվի, որ նրանք ճիշտ չեն վարվում Բուդդայի և Քրիստոսի ուսմունքների
տեսակետից, ապա նրանք երբեք ձեզ չեն հավատա: Որովհետև այդպիսին է նրանց
գիտակցության մակարդակը:
Եվ այն էներգիան, որն առկա է նրանց էլեկտրոնային գոտիներում, պետք է սպառի իրեն. այն
կվերադառնա նրանց կրկին ու կրկին տարբեր մարմնավորումների ընթացքում, քանի դեռ նրանց
գիտակցությունը չի հասնի այն աստիճանին, որի վրա նրանք կսկսեն հասկանալ աշխարհում
տեղի ունեցող ճակատամարտի իրական իմաստը:
Այդ ճակատամարտը կշարունակվի, քանի դեռ մարդկության գիտակցությունը թույլ է տալիս,
որ այն տեղի ունենա հենց իր ներսում:
Աշխարհը մարդու գիտակցության արտացոլանքն է: Եվ այն անհատը, որը հասնում է
Բուդդայի գիտակցությանը, կամ այն անհատը, որն իր ներխոկումներով [медитациями] հասնում
է նիրվանա կոչված վիճակին, հասկանում է, որ այդ վիճակում չկա ոչ մի պայքար: Այդ վիճակում
գոյություն ունի միայն սեր, ներդաշնակություն, երանություն, բերկրանք՝ բոլոր այն աստվածային
որակները, որոնք չեն մթագնվել մարդկային գիտակցության ստորին վիճակներով:
Արդյո՞ք ձեր շուրջը տեսնում եք Բուդդաների, որոնք գտնվում են ներխոկման մեջ:
Դուք կարող եք ինձ չհավատալ, բայց միայն մեկ այդպիսի Բուդդան ի զորու է պահպանելու
ամբողջ մոլորակի հավասարակշռությունը:
Եվ երբ ձեր քաղաքներում զբոսայգու նստարանների վրա և ծառերի տակ ներխոկման դիրքով
Բուդդաներն նստած կլինեն, և նրանց վրա ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնի (որովհետև դա կլինի
այնպիսի սովորական երևույթ, ինչպես թոշակառուների զբոսանքն է իրենց չորքոտանի
բարեկամների հետ), ապա այլևս չի լինի ահաբեկչություն, չեն լինի եռանդագին վիճող և տարբեր
կրոնական դավանաբանություններ ներկայացնող դոգմատիկներ, որ ապացուցեն մեկը մյուսին,
թե Աստծուն հասկանալու իրենց տարբերակն ամենաճիշտն է:
Բայց մինչ այդ ամենը կդառնա իրականություն, ամեն ոք կզբաղվի իր կարմայական բեռի
մաշեցմամբ և կհայտնվի կյանքի այնպիսի իրադրություններում, որոնք վեր կհանեն նրա
գիտակցությունը զարգացման նոր մակարդակի վրա՝ մի նոր աստիճանի վրա, որը տանում է
դեպի Աստծո Ճշմարտության ըմբռնում:
Ես դեռ կվերադառնամ: Հուսով եմ, որ կվերադառնամ և կկարողանամ ձեր մտքերին տալ ճիշտ
ուղղություն: Ի վերջո հույս ունեմ, որ կգտնվեն մարմնավորված մարդիկ, որոնք պատրաստ
կլինեն լսելու Բուդդայի ուսմունքը:
ԵՍ ԵՄ Սուրիան

Սանատ Կումարա
15 մարտի, 2005 թ.
Մենք ձեզ ցույց ենք տալիս Ուղին

ԵՍ ԵՄ Սանատ Կումարան: Ես եկա'...
Այս դեսպանորդի միջոցով թելադրություններ տալն ավանդույթ է դարձել: Մենք դա
կշարունակենք այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն փոխվել արտաքին կամ ներքին
հանագամանքները:
Չափազանց հազվագյուտ բան է աշխարհի ներկայիս վիճակում մեր տեղեկատվությունն
ընկալող, բավարար չափով մաքուր հաղորդիչ ունենալը:
Այս թելադրությունները կարդալու ընթացքում ձեր գիտակցության մեջ դուք բախվեցիք որոշ
կասկածների: Իրոք, հրամցվող տեղեկատվությունն իր մեջ ներառում է որոշակի
տարբերություններ՝ համեմատած այն տեղեկատվության հետ, որը տրվում է մարմնավորված
վիճակում գտնվող մյուս մարդկանց՝ այլ դեսպանորդների միջոցով:
Եվ այդ տարբերությունը կապված է բացորոշության ավելի մեծ աստիճանի հետ: Մենք ձգտում
ենք ոչ այնքան տեղեկատվություն տալ այն հին ուսմունքների հունով, որոնք դուք ստացել եք
վերջին ժամանակներում, որքան ընդարձակել ձեր պատկերացումները նուրբ աշխարհի
վերաբերյալ: Յուրաքանչյուր աշխարհայացքային համակարգ, որքան էլ այն կուռ թվա, միայն
մոտավոր, բավականին մոտավոր է նկարագրում ավելի նուրբ իրականությունը: Ուստի մենք
ընտրեցինք այլ ճանապարհ. տեղեկատվություն տալ՝ չառնչվելով որևէ կոնկրետ, արդեն
գոյություն ունեցող համակարգի կամ տերմինաբանության հետ: Ինչպես դուք կարողացաք
նկատել, մենք համարյա չենք օգտագործում այնպիսի տերմիններ, որոնք կիրառվում են այլ
կրոնական և աշխարհայացքային համակարգերում:
Հաշվարկը պարզ է: Ճշմարտությունը պետք է շարադրվի այնքան մատչելի, որ հասկանալի լինի
նույնիսկ երեխայի համար:
Դուք նկատել եք, թե երբեմն որքան խրթինություն կա այս կամ այն համակարգում: Այո՛,
տիեզերքի կառուցվածքը շատ բարդ է և հազիվ թե հասանելի զարգացման ներկա փուլում
գտնվող մարդկային գիտակցության համար:
Ըստ այդմ՝ որքան էլ մենք փորձենք պարզ շարադրել որոշ բաներ, դուք ունակ չեք լինի
ընկալելու: Դրա համար մենք ընտրեցինք այլ ճանապարհ: Դա մի ճանապարհ է, որը պարզապես
ուղղություն է տալիս ձեր գիտակցությանը՝ կողմնորոշելով նրան ճիշտ ուղղությամբ: Երբ դուք
գիտեք, թե ինչ ուղղությամբ պետք է շարժվեք, ապա կարող եք նախապատրաստել այն ամենը,
ինչն անհրաժեշտ է ճանապարհի համար: Դուք կգտնեք և' հոգևոր գործիքներ, որոնք
առավելագույնս համապատասխանում են ձեզ, և' հոգևոր գործառություններ, և՛ հոգևոր
մեթոդներ: Բայց դուք այլևս չեք խարխափի այսուայնտեղ, որովհետև ուղղությունը, ներքին
կողմնորոշիչն ու ձեր գիտակցության կողմնացույցն արդեն ճիշտ ուղղորդված կլինեն:
Եվ այդ ուղղությունը տրվում է շատ նրբորեն ու փափկանկատորեն, որպեսզի այն խստորեն
չտարանջատվի ձեր արտաքին գիտակցությունից: Դուք նկատել եք, որ այն ամբողջ կամ գրեթե
ամբողջ տեղեկատվությունը, որը տրվում է այս դեսպանորդի միջոցով, ձեզ համար ընդունելի է
լինում: Ձեր գիտակցությունը փնտրում է հակասություններ, որոնցից կկարողանար օգտվել ձեր
քննադատական միտքը, և չի գտնում:
Որովհետև ինչքան բարձր է Ճշմարտության շարադրման մակարդակը, այնքան
հակասություններ գտնելն ավելի դժվար է:
Այսպիսի օրինակ կարելի բերել: Դուք ձեր առաջ տեսնում եք գագաթ՝ ձյունաճերմակ գլխարկով
ծածկված աստվածային գիտակցության գագաթը: Բայց երբ դուք ճամփա եք ընկնում դեպի այդ
գագաթը, ապա նախ մտնում եք անտառ, թափառում եք կիրճերում, մագլցում եք ժայռերը և
արդեն ձեր առջև չեք տեսնում գագաթը:
Դա նման է այն բանին, երբ հայտնվում եք որևէ եկեղեցու կամ կազմակերպության կառույցի
մեջ, որն ունի իր կանոնները, արարողակարգերն ու դոգմաները: Ձեզ այնտեղ տառացիորեն
խճճում են դոգմաների ու կանոնների անանցանելի թփուտներում: Ոչ ոք արդեն չի հիշում, թե
ինչի համար են մտցվել այդ կանոնները, բայց ձեզանից պահանջում են, որ դուք այդ կանոններն
անպայման պահպանեք. այլապես դժոխքում հրի կմատնվեք, կամ ձեր գլխին կթափվեն ձեր
աշխարհի բոլոր հայտնի դժբախտությունները:
Բայց եթե դուք հիշեք, մշտապես հիշեք այն աստվածային գագաթի մասին, դեպի ուր ձգտում
եք, ապա կանցնեք իր փշերով ձեզնից կառչող թփուտից, և այն ձեզ ոչ մի վնաս չի հասցնի:
Ճիշտ նույն կերպ, եթե դուք մտնում եք դարերով գոյություն ունեցող կրոնների դոգմաներից
կազմված խիտ անտառը և այլևս այդ դոգմաների ու կանոնների ետևում նույնիսկ կապույտ

երկինքը չեք տեսնում, ապա հիշում եք աստվածային գագաթի մասին, դեպի ուր ընտրել եք ձեր
ուղին, և ելք եք գտնում անտառից դուրս գալու համար:
Երբ դուք շարունակում եք ճանապարհը և սկսում մագլցել նոր ուսմունքներից կազմված
ժայռերն ու քարե կիրճերը, որոնք երիտասարդ են ու դեռևս շատ սայթաքուն ու երերուն, ապա
հիշում եք աստվածային գագաթի մասին և օգնություն ու օժանդակություն եք ստանում՝ ընկերոջ
ձեռքի կամ ճոպանի տեսքով, որը դեպի ձեզ է մեկնվում ձեր այն եղբայրների կողմից, որոնք արդեն
ավելի վեր են ելել:
Այս թելադրությունները նրանց համար չեն, որոնք իրենց անդորրն են գտել անտառի
բացատում՝ թռչունների ծլվլոցով և թևածող թիթեռներով լցված գետակի ափին: Այդ բացատները
նման են այն աղանդներին և ուսմունքներին, որոնք ձեզ ներշնչում են, թե դուք պետք է ձգտեք
երանության՝ գտնվելով ձեր աշխարհում, թե պետք է բոլորին սիրեք, դրսևորեք միայն մարդկային
լավ հատկանիշներ:
Չի՜ կարող կատարելություն լինել ձեր աշխարհում: Եվ ինչքան երկար ժամանակ դուք ձեզ
սրբերի տեղ դնեք, այնքան ավելի ցավոտ հարվածի կենթարկվեք: Հարված, որը ձեզ կարթնացնի
հիասքանչ բացատի ձեր քնից և կստիպի քայլել դեպի գագաթը՝ հաղթահարելով ինքներդ ձեզ,
հաղթահարելով սեփական անկատարությունը: Վերելքին զուգընթաց ի հայտ կգան ձեր հին,
ցավոտ կետերը՝ ձեր վերքերը, որոնք ստացել եք ոչ միայն այս, այլ նաև ձեր նախորդ
մարմնավորումների ընթացքում:
Դուք կշարունակեք առաջ ընթանալ՝ հաղթահարելով ձեր այդ վնասվածքների, ջարդվածքների,
վերքերի ու հիվանդությունների ցավը:
Մեր խնդիրն է ձեզ ցույց տալ ուղին, ցույց տալ ճիշտ ուղղությունը, բայց կքայլեք ինքներդ՝
յուրաքանչյուրդ իր անհատական ճանապարհով:
Բայց, ստանալով ճիշտ ուղղություն, դուք այլևս երբեք չեք մոլորվի:
Մենք ձեզ ցույց ենք տալիս Աստծո Իրականության բարձրագույն գագաթին հասնելու Ուղին:
Ահա' ուղին: Ընթացե'ք: Խիզախե'ք, միայն թե կանգ մի' առեք ձեր զարգացման ճանապարհին:
Առա՜ջ:
ԵՍ ԵՄ Սանատ Կումարան՝ ձեզ հետ եմ ամբողջ ճանապարհին
ԵՍ ԵՄ ՈՐ ԵՄ
16 մարտի, 2005 թ.
Հեռավոր Աշխարհները բաց են այցելության համար
և սպասում են ձեզ
ԵՍ ԵՄ ՈՐ ԵՄ, խոսում եմ քո ներսից:
Համաչափությունը, համահնչունությունը այն որակներն են, որոնք պետք է դրսևորվեն, որպեսզի
հնարավոր դառնա նուրբ ոլորտից թելադրություններ ընդունելը: Առանց այդ որակների
հնարավոր չէ հասնել այն ամենից լրիվ կտրվածության վիճակին, ինչը ֆիզիկական ոլորտում
շրջապատում է մեզ, այն է՝ կտրել սեփական գիտակցությունը շրջապատող իրականությունից և
վեր բարձրանալ:
Կարելի է ակնառու դարձնել մարմնից դուրս գալն ու վերելքը դեպի Բարձրագույն Աշխարհներ՝
համեմատելով այն լեռնագագաթի նվաճման հետ: Իրականում նուրբ ոլորտ անցնելու պահը
կապված է թրթիռների մակարդակի բարձրացման հետ: Եթե ֆիզիկական մարմինն ավելի լավ
նախապատրաստված լիներ տարածական ու ժամանակային այդպիսի ուղևորությունների
համար, ապա կարելի կլիներ հասնել թրթիռների այնպիսի մակարդակի, որը թույլ կտար
տեղաշարժվել ցանկացած ուղղությամբ և աշխարհների ցանկացած համակարգերում:
Սակայն ֆիզիկական տաճարը՝ ֆիզիկական ուղեկիցը, շատ կոպիտ է և չի կարող դիմանալ
թրթիռների նույնիսկ աննշան բարձրացմանը: Այն պարզապես կայրվի: Այդ պատճառով
ուղևորությունների համար մենք օգտագործում ենք նուրբ մարմինները: Եվ այստեղ առաջին
պլան է ելնում նման ուղևորությունների համար այդ նուրբ մարմինների պատրաստվածությունը:
Մարդկանց մեծամասնության նուրբ մարմիններն այնքան վնասված են, որ չունեն ո՛չ շիտակ
ձևեր, ո՛չ անհրաժեշտ թեթևություն:

Նուրբ մարմինների վիճակն ամբողջությամբ կախված է մարդու գիտակցության
մակարդակից: Ուստի և դեպի հեռավոր աշխարհներ ուղևորությունը Երկրի մարդկանց
մեծամասնության համար պարզապես մատչելի չէ: Ձեր նուրբ մարմինները հենց ինքներդ եք,
միայն թե՝ ավելի նուրբ աշխարհում: Եվ այնքանով, որքանով ձեր գիտակցությունը պատրաստ է
ընդունել նուրբ աշխարհը, այնքանով էլ դուք շարժունակություն եք ստանում այդ աշխարհում:
Որպես կանոն, մարդկանց մեծ մասը չի կարող բարձրանալ, այսպես կոչված, թանձր աստրալի
շերտերից ավելի վեր: Իսկ այդ շերտերը հնարավորություն չեն տալիս կտրվելու Երկրից և
այցելելու տիեզերքի ավելի նուրբ ու ավելի զարգացած համակարգեր:
Ուստի առաջին պլան են ելնում նուրբ աշխարհների գոյության ընդունման խնդիրը և
սեփական նուրբ մարմինների կատարելագործման խնդիրը՝ այդ նուրբ աշխարհներում
տեղաշարժվելու ունակության ձեռք բերելու նպատակով:
Դուք պետք է ձեռք բերեք ձեր մարմինը լքելու ունակություն և ճանապարհորդեք
աշխարհներում: Դա մարդկության գիտակցության զարգացման հաջորդ մակարդակի հատկանիշ
է, և մարդկությունն այն ձեռք կբերի ճիշտ այնպես, ինչպես ձեզ վիճակված է ազատվել ձեր
մարմնեղեն զրահահագուստից:
Հեռավոր աշխարհները բաց են այցելության համար և սպասում են ձեզ: Բայց ձեզ անհրաժեշտ
է ձեռք բերել թեթևություն, ազատվել այս մոլորակի վրա ձեռք բերված կարմայի բեռից:
Մարմինների բաժանելիությունը, նուրբ մարմիններով տարածական տեղաշարժերը
հանդիսանում են մարդու էվոլյուցիայի մոտակա փուլը, երբ նա մի մոլորակի շրջանակներով
կաշկանդված և այդ մոլորակին կապկպված էակ լինելուց վերածվում է Տիեզերական Էակի:
Էակի, որի համար տուն է հադիսանում ամբողջ կոսմոսը, ամբողջ երևակված տիեզերքը:
Մարդկային էվոլյուցիայի այդ փուլը կբացվի ձեր առաջ, երբ դուք կավարտեք Երկրի դպրոցը:
Իսկ դրա համար դեռևս կծախսվեն շատ մարդկային տարիներ:
Ես կուզենայի շոշափել, այսպես կոչված, համբարձման հարցը:
Չի կարելի ասել, որ համբարձման հարցի վերաբերյալ նախորդ դեսպանորդների միջոցով
տրվել են ոչ ճիշտ գիտելիքներ: Բայց համբարձումը՝ որպես մի գործընթաց, որի ընթացքում դուք
ընդմիշտ լքում եք ֆիզիկական աշխարհը և անցնում նուրբ աշխարհում գոյատևելուն, տեղի չի
ունենա այնպես, ինչպես դուք եք պատկերացնում:
Դուք կհամբարձվեք աստիճանաբար՝ կարծես մաս առ մաս՝ անցնելով մի ռասայից մյուսին, մի
տիեզերական բոլորապտույտից մյուսին: Բայց վերջնական համբարձումը՝ որպես մի վերջնական
նպատակի հասնելու գործընթաց, անհնարին է: Որովհետև զարգացումն անվերջ է և չի կարող
կանգ առնել: Ոչ մի նպատակ վերջնական չէ:
Դուք ամեն օր համբարձվում եք ձեր գիտակցության մեջ, ձեր թրթիռներում՝ ձեռք բերելով
ավելի ու ավելի մեծ ազատություն և հասնելով էներգետիկական այն մակարդակին, որին
համապատասխանում են ձեր թրթիռները:
Ձեր մեջ կա այն մասը, որն արդեն անցյալի տիեզերական բոլորապտույտների ընթացքում
հասել է, այսպես կոչված, համբարձմանը: Այդ մասը հանդիսանում է ձեր Ես-Քրիստոսը, կամ ձեր
Բարձրագույն Ես-ը: Դա ձեր այն մասն է, որի օգնությամբ նյութականությունից դուրս եք քաշում
ձեր ստորին մարմինները:
Ձեր Ես-Քրիստոսը ձեր հենակետն է, ձեր ուղեկցորդը, որը ցույց է տալիս ուղին և ղեկավարում
ձեզ:
Այդ պատճառով է, որ ձե'ր իսկ բարձրագույն մասի հետ կապն անհրաժեշտություն է: Եվ այժմ
այդ կապն իրականություն է դառնում մարմնավորման վիճակում գտնվող ավելի ու ավելի մեծ
քանակի մարդկանց համար:
Բարձրացնելով ձեր էներգետիկական մակարդակը՝ դուք հնարավորություն եք ստանում
հաղորդակցվելու ձեր Ես-Քրիստոսի հետ: Եվ դուք փորձ եք ձեռք բերում ձե'ր իսկ ավելի բարձր
մասի՝ ԵՍ ԵՄ Ներկայության հետ հաղորդակցվելու համար: Տեղի է ունենում ճիշտ այն, ինչ թույլ
եք տալիս ձեր գիտակցության մեջ:
Եթե ձեր մեջ՝ ձեր գիտակցության մեջ, դուք ընդունում եք, որ կարող եք ձեր Ես-Քրիստոսի հետ
հաղորդակցվել, ապա վաղ թե ուշ կստանաք այդ հնարավորությունը:
Տատյանան մի ժամանակ դադարեց լսել իր Բարձրագույն Ես-ի պատասխանները: Դա ցնցում
եղավ նրա համար: Ըստ էության, սեփական բարձրագույն մասի հետ հաղորդակցվելն այնքան

բնական բան էր դարձել, որ նա պարզապես չէր կարողանում հասկանալ, թե առանց այդ
հաղորդակցության ինչ պետք է անի հետո:
Ճիշտ նույնն է և ձեր գիտակցության դեպքում. քանի դեռ այն չի ընդունում ձեր Բարձրագույն
Ես-ի հետ հաղորդակցվելու միտքը, դուք չեք կարող ստանալ այդպիսի հաղորդակցության փորձ:
Եթե չցանկանաք լողալ սովորել, ապա չեք սովորի: Իսկ որպեսզի լողալ սովորեք, անհրաժեշտ է,
որպեսզի մտնեք ջուրը և փորձեք լողալ: Բոլոր այն մարդիկ, որոնք կարդում են այս
թելադրությունները և հասկանում, թե ինչի մասին է խոսքը, ունակ են լողալու, հաղորդակցվելու
իրենց Բարձրագույն Մասի հետ:
Իսկ եթե դուք չեք ուզում ջուրը մտնել, ապա ոչ ոք չի կարող ձեզ ստիպել: Դուք կամ որոշում եք
լողալ սովորել և ջուրն եք մտնում, կամ էլ չեք ուրոշում և չեք մտնում:
Շատ ուղեցույցներ կան, թե ինչպես հաղորդակցվել սեփական բարձրագույն մասի հետ:
Ես կտամ ձեզ ամենապարզը:
Դուք ունեք Ընկեր. ամենալավ և ամենահավատարիմ Ընկերը, որն ապրում է հենց ձեր մեջ: Եվ
այդ Ընկերը միշտ սիրել է ձեզ, կյանքի բոլոր ծանր հանգամանքներում ձգտել է օգնել ձեզ
այնքանով, որքանով թույլ եք տվել:
Դուք հաճախ անհրաժեշտություն եք զգացել խորհուրդ հարցնելու ընկերոջից, խորհուրդ՝
բարդ իրադրության լուծման համար: Դուք ընկերներ եք փնտրել ձեզնից դուրս: Ձգտել եք նրանց
հետ մարդկային հաղորդակցության մեջ տնել:
Իսկ այդ նույն ժամանակ ձեր ամենալավ ընկերը, ձեր ամենահավատարիմ ընկերը, ով ձեր
ներսում է, համբերությամբ սպասել է, թե երբ իր վրա ուշադրություն կդարձնեք:
Նա պատրաստ է ձեզ հետ հաղորդակցվելու: Նա տածում է ձեր նկատմամբ ընկերության ու
սիրո զգացմունքներ: Ուշադրությա՜ն արժանացրեք նրան:
Ասացե՛ք նրան, թե որքան եք սիրում իրեն, թե որքան կարիք ունեք իր հետ հաղորդակցվելու:
Ընտրեք այնպիսի ժամանակ, երբ գիտեք, որ ձեզ ոչ ոք չի խանգարի: Անջատե՛ք այն ամենը,
ինչը կարող է ձեզ շեղել: Հարմար դիրք ընդունեք: Կենտրոնացե՛ք սրտի վրա: Եվ հարցրե՛ք ձեր
Բարձրագույն Ես-ին, թե արդյոք ուզու՞մ է ձեզ հետ հաղորդակցվել: Ինչպե՞ս հասկանալ նրա
«այո»-ն:
Ունկնդրե՛ք ինքներդ ձեզ: Պատասխանը կարող է գալ շատ նուրբ զգացողության, սրտի
թրթիռի, կամ որևէ այլ ձևով: Դուք պետք է կարողանաք հասկանալ, թե ինչպես է ձեր ԵսՔրիստոսը ձեզ պատասխանում: Նա ձեզ կպատասխանի այն եղանակով, որը ձեզ համար առավել
ընկալելի է:
Հնարավոր է և, որ չլսեք ոչ մի պատասխան: Մի՛ համառեք և մի՛ հոգնեցրեք ձեզ: Փորձը կրկնեք
հաջորդ օրը: Կրկնե՛ք այն ամեն օր:
Ինքներդ պետք է գլխի ընկնեք, թե օրվա որ ժամանակն է ամենահարմարը հաղորդակցման
համար: Նորից ու նորից փորձե՛ք:
Սկզբում ձեզ միայն կթվա, թե լսում եք պատասխանները: Հարցեր տվեք ձեր Ես-Քրիստոսին,
հարցրերով դիմե՛ք նրան: Զրուցեք նրա հետ, ինչպես կզրուցեիք մտերիմ ընկերոջ հետ:
Հայտնեցեք, թե որքա՜ն եք նրան սիրում, որքա՜ն եք երազում նրա հետ հաղորդակցվել:
Եվ վաղ թե ուշ՝ հաղորդակցությունը կկայանա:
Ես ձեզ հաջողություններ եմ մաղթում ձեր ճանապարհին: Կգա ժամանակը, և մենք
կհանդիպենք իրար հետ: Եվ Ես կխոսեմ ձեզ հետ ձեր ներսից ճիշտ այնպես, ինչպես հիմա խոսում
եմ այս դեսպանորդի ներսից:
ԵՍ ԵՄ ՈՐ ԵՄ: ՕՄ
Հաութամա Բուդդա
17 մարտի, 2005 թ.
Կարողացեք ճանաչել Ճշմարտության արմատը
ԵՍ ԵՄ Բուդդա Հաութաման: ԵՍ ԵՄ եկել նորից: Ժամանակը սուղ է, և ես ուզում եմ ասել
հիմնականը:

Բառային թաղանթը, որով զգեստավորված են մեր ուղերձները, թող ձեզ չշփոթեցնի: Խոսքերը
Ճշմարտության հագուստն են, ճիշտ այնպես, ինչպես տերևներն են ծառերի հագուստը: Գալիս է
աշունը, տերևները թափվում են և գարնանը նորից հայտնվում:
Այդպես էլ խոսքերն են. Ճշմարտությունը ծածկվում է խոսքերով, դուք հիանում եք այդ
Ճշմարտությամբ: Բայց գալիս է ժամանակը, երբ այդ խոսքերը թոշնում են աշնան տերևների
նման, բայց միայն այն բանի համար, որ տիեզերական բոլորապտույտի հաջորդ փուլում ի հայտ
գա նոր Ճշմարտություն:
Ըստ այդմ՝ իմաստ չունի կապվել խոսքերին, որոնցով զգեստավորված է Ճշմարտությունը:
Կարողացե՛ք տարբեր ուսմունքների և կրոնական համակարգերի հետևում ճանաչել
Ընդհանրական Ճշմարտությունը: Բայց մի՛ կապվեք խոսքերին:
Այս կամ այն համակարգի հետ ձեր կապվածությունը նման է անցած տարվա տերևների հետ
կապվածությանը:
Կարողացե՛ք ճանաչել Ճշմարտության արմատը:
Ներկայումս Ճշմարտությունը տրվում է այս դեսպանորդի միջոցով: Մենք չգիտենք, թե հետո
ինչ կլինի: Չափազանց անկանխատեսելի է այն աշխարհը, որում ապրում եք: Այդ պատճառով ձեզ
ուղղություն է տրվում էներգիայի՝ մագնիսի տեսքով, որը հետագայում թույլ կտա ձեզ, դրանով
առաջնորդվելով, գտնել Ճշմարտության այն հատիկները, որոնք ցրված են տարբեր
ուսմունքներում ու հավատներում:
Մի՛ մոռացեք, որ Ճշմարտությունը մեկն է, բայց տարբեր է նրա բեկումը մարդկանց
գիտակցության մեջ, ինչը կախված է մարդկանց զարգացման մակարդակից:
Ճիշտ այնպես, ինչպես աշնանը ծառերը կորցնում են իրենց տերևները, դուք էլ կորցնում եք ձեր
ֆիզիկական մարմինները. բայց միայն այն բանի համար, որպեսզի նորից աշխարհ գաք, նորից
ծնվեք և նոր մարմին ստանաք: Իմաստուն մարդը, այս կյանքում ապրելով, մտածում է իր հաջորդ
կյանքի մասին: Նա հասկանում է, որ յուրաքանչյուր իր ընտրությունը, արարքը, գործողությունը,
միտքը կամ զգացմունքը կազմավորում են իր ապագան այս կյանքում, ինչպես նաև իր հաջորդ
կյանքի հանգամանքները:
Շատ օգտակար կլինի ձեր զարգացման համար, եթե ձեր կյանքի յուրաքանչյուր պահի մտորեք
այն մասին, որ այն, ինչ դուք անում եք, անդրադառնում է ձեր ապագա կյանքի վրա: Մի՛ ձգտեք
այս կյանքում պարգևներ ստանալ ձեր բարի գործերի դիմաց: Ձգտեցեք պարգևներ ստանալ
հաջո՛րդ կյանքում: Դա այն նվազագույն խնդիրն է, որ կանգնած է ձեր առջև:
Իսկ ձեզնից նրանք, ովքեր ունեն ավելի լայն գիտակցություն, հասկանում են, որ իրենք Աստծո
անբաժանելի մասն են, և ինչպես Երկրի վրայի բոլոր կենդանի էակները, կազմում են Աստծո
մարմինը: Ուստի ձեզ համար դադարում է որևէ նշանակություն ունենալ պարգևի ստացման
հարցը՝ նաև հաջորդ կյանքի առումով:
Դուք ձեր նպատակը տեսնում եք բոլոր կենդանի էակներին օգնելու մեջ, որովհետև
միաժամանակ հանդիսանում եք այդ կենդանի էակներից յուրաքանչյուրը: Եվ միասնական
օրգանիզմ կազմելով համայն Արարչության հետ՝ դուք այլևս չեք կարող պնդել, թե օրգանիզմի այն
մասը կամ համակարգը, որին դուք եք պատկանում, ամենակարևորն է:
Եթե ձեր օրգանիզմում սիրտը կամ երիկամներն ասեն, թե իրենք ամենակարևորն են և
արժանի են իրենց նկատմամբ հատուկ վերաբերմունքի, ապա դա կանդրադառնա ամբողջ
օրգանիզմի վրա: Ամբողջ օրգանիզմը կսկսի իրեն հիվանդ զգալ:
Իսկ տիեզերքի բոլոր մյուս կենդանի էակներից ինքներդ ձեզ առանձնացնելը միայն ձեր
գիտակցության արգասիքն է և բնորոշ է միայն էվոլյուցիոն զարգացման տվյալ փուլի համար:
Եվ որքան զարգացած է մարդու գիտակցությունը, այնքան նա ավելի քիչ հակասություններ է
տեսնում տարբեր կրոնական համակարգերի միջև, այնքան ավելի մեծ միասնականություն է
զգում ամեն մի կենդանի էակի հետ:
Հապա փորձեք հակասություններ և վատ բաներ փնտրել ձեզ շրջապատող ամեն ինչում: Հենց
այդպես է գործում, այսպես կոչված, էգոիստական՝ ինքն իր մեջ կենտրոնացված,
գիտակցությունը: Դրանով այնքան կիջեցնեք ձեր թրթռումները, որ արտաքին աշխարհից ձեր
կյանքի մեջ կներքաշեք ամենավատ դրսևորումները: Դուք դժբախտ կլինեք: Եվ ձեզ շրջապատող
մարդիկ նույնպես դժբախտ կլինեն:
Եթե խորանանք, ապա մարդկանց մեծամասնությունը հենց այդպես էլ վարվում է: Նրանք
առաջին հերթին թերություններն են մատնանշում այն ամենի մեջ, ինչն իրենց շրջապատում է: Եվ

դա բնական է. նրանց գիտակցությունն այնքան անկատար է, որ միայն թերություններ են
տեսնում: Այդ պատճառով, նման մարդիկ հանդիսանում են յուրահատուկ անկատարության
գրգռիչներ, պատրանքների գրգռիչներ: Նրանք հանդիսանում են պատրանքների վիթխարի
արտադրողներ, ուղղակի ռեկորդակիրներ՝ անկատար մտքերի ու զգացմունքների, անկատար
էմոցիաների ու գործողությունների արտադրության ասպարեզում:
Բայց, ի վերջո, այդ ամենին պետք է վերջ տրվի:
Իսկ քանի որ ձեր աշխարհում գործում է ազատ կամքի օրենքը, ապա միայն դու'ք կարող եք
ցանկանալ փոխել այդ իրավիճակը: Միայն դու'ք կարող եք փորձել փոխել ինքներդ ձեզ և
շրջապատի նկատմամբ ձեր վերաբերմունքը:
Հեռու՛ քշեք ձեր գլխից ու սրտից այն ամենը, ինչը բաժանման է տանում, ինչը ստիպում է
մեղադրել ուրիշներին, փնտրել ամեն ինչում հակասություններ և անկատարություն:
Դադարե՛ք ձեր մտքի մեջ փնտրել նրանց, ովքեր ձեր սահմաններից դուրս են և, ձեր կարծիքով,
խանգարում են ձեզ:
Դրանք կարող են լինել ձեր հարևանները, աշխարհընկալման այլ համակարգի
ներկայացուցիչները, լքյալ հրեշտակները կամ համաշխարհային չարը:
Այո՜, անկատարությունն առատ է ձեր աշխարհում: Բայց երբ դուք անընդհատ ձեր
ուշադրությունը կենտրոնացնում եք անկատարության վրա, ապա կամովին Աստծո էներգիայով
ոռոգում եք մարդկային անկատար գիտակցության մոլախոտերը:
Նայեք, թե ի՛նչն եք ոռոգում, որտե՛ղ եք ծախսում Աստծո կողմից տրված էներգիան:
Մշտապես պահպանեք ձեր թրթիռների մակարդակը ձեզ համար հնարավոր առավելագույն
բարձրության վրա: Իսկապես, շատ դժվար է մշտապես գիտակցությունը պահել մաքուր
վիճակում՝ գտնվելով անկատարության մեջ: Բայց դուք պետք է դա անեք: Օգտագործե՛ք այն
ամենը, ինչն օգնում է բարձրացնել ձեր գիտակցությունը, բանաստեղծությունները,
երաժշտությունը, բնությունը, երեխաների հետ խաղը, ծաղիկները:
Ձեր ուշադրության էներգիայով ոռոգեք միայն կատարյա՛լ բաները:
Դա չի նշանակում, որ պետք է ձեզ մեկուսացնեք աշխարհից: Եղե՛ք աշխարհում՝ անկատարի
դրսևորման մեջ, բայց թույլ մի՛ տվեք այդ անկատարին տիրելու ձեզ, ձեր գիտակցությանը, ձեր
հոգուն:
Երբ դուք սկսում եք կենտրոնանալ կատարյալ աստվածային դրսևորումների վրա, ապա
բարձրացնում եք ձեր թրթիռները: Դուք դառնում եք երջանիկ մարդ: Բայց մի՛ մոռացեք, որ ձեր
պարտականությունների մեջ է մտնում նաև բոլոր կենդանի էակներին օգնելը: Համայն տիեզերքի
օրենքն այն է, որ վերինը պետք է ծառայի ստորինին:
Նա, ով ունի բավականաչափ ընդլայնված գիտակցություն, պարտավոր է օգնել իր կրտսեր
եղբայրներին ու քույրերին:
Եվ մենք ինքներս ձեզ տալիս ենք այդպիսի օրինակ:
Տեսեք, թե որքան էներգիա ու ջանքեր ենք մենք ծախսում, որպեսզի օգնենք ձեզ՝ բացելու Աստծո
Ճշմարտության ձեր ընկալման լոտոսը:
Ես չեմ ասում ոչինչ, ինչը դուք նախապես չգիտեիք: Ձեզ շատ քիչ բան է մնում՝ կյանքում վարվել
ստացած գիտելիքներին համապատասխան:
ԵՍ ԵՄ ձեր եղբայր Հաութաման

Պաշտելի Ալֆա
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Պայքարի զգացմունքը աստվածային զգացմունք չէ
ԵՍ ԵՄ Ալֆան: Ես ահա եկել եմ: Համաձայն Օրենքի՝ Ես կարող եմ դեսպանորդի տաճարը
մուտք գործել միայն նրա հրավերով:
Տատյանան ինձ հրավիրել է: Եվ ահա ես հնարավորություն ունեմ նորից խոսելու ձեզ հետ:
Երկնոլորտների ցանկությունն է շարունակել այս դեսպանորդի միջոցով խոսելն այնքան
ժամանակ, քանի դեռ չեն փոխվել արտաքին ու ներքին հանգամանքները:

Ձեր աշխարհը նման է ճահճի, և հենց որևէ մարդու ներքին թրթիռները սկսում են չափազանց
շատ տարբերվել ձեր աշխարհի միջին թրթռանքից, Օրենքի ընդդիմությունն սկսում է ջանքեր
գործադրել, որպեսզի ամեն կերպ խլացնի իր համար վտանգ ներկայացնող աղբյուրը:
Ձեր աշխարհի հետ այս կամ այլ կերպ կապված համարյա յուրաքանչյուր էակի կողմից բարձր
թրթիռներն ընկալվում են որպես վտանգի աղբյուր: Լույսի այդ թրթիռներն, իսկապես, իրենց մեջ
վտանգ են պարունակում: Նրանք ավերում են այն ամենը, ինչը չի համապատասխանում
տիեզերական էվոլյուցիայի հաջորդ փուլին համապատասխանող Աստծո մտահղացմանը:
Ժամանակը փոխվել է: Եվ եթե նախկինում մենք կարող էինք գործել մեր դեսպանորդների
միջոցով, և այդ գործողությունը կարելի էր նմանեցնել Լույսի առվակի, ապա այժմ արդեն այն
ավելի շատ նման է Լույսի ջրվեժի:
Մենք ձգտում ենք լցնել ձեր աշխարհը, որքան հնարավոր է, ավելի մեծ Լույսի հոսքով: Եվ այդ
հոսքը տառացիորեն կսրբի այն ամենը, ինչը չի համապատասխանի Աստծո՝ Երկրի էվոլյուցիայի
հաջորդ փուլի համար նախատեսված մտահղացմանը:
Ուստի և դիմադրությունը հսկայական է: Եվ ճակատամարտի գիծն անցնում է մեր
պատգամաբերների սրտերի միջով:
Դա, իրոք, վիթխարի ճակատամարտ է, որը պահանջում է ուժերի վիթխարի լարում:
Նոր փուլ է, նոր Տիեզերական հնարավորություն. և դիմադրություն՝ այդ հնարավորությանը:
Այս տիեզերքը ձևավորող երկու ուժերը, որոնք արտաքնապես իրար հակադիր են երևում,
իրականում պարզապես մասնակցում են Աստծո կողմից համայն տիեզերքի համար
նախատեսված մտահղացման իրականցմանը:
Ուժերից մեկն այն է, որը նպաստում է պատրանքների երևակմանը՝ երևակված աշխարների
ստեղծմանը: Եվ կա մյուս ուժը, որը նպաստում է երևակված աշխարհների վերադարձին դեպի
նախասկզբնական, Չդրսևորված Ամենիմացության վիճակ:
Տիեզերքի փռման առաջին փուլում այն ուժը, որը նպաստում է պատրանքների ստեղծմանը,
դիմադրության է հանդիպում մյուս ուժի կողմից, որը ձգտում է պահպանել նախասկզբնական
անդորրությունը:
Այս տիեզերքի համար գոյություն ունեցող կրիտիկական պահից սկսած՝ ուժերը փոխում են
իրենց դերերը, և դիմադրություն է ցուցաբերում այն ուժը, որը ձգտում է պահպանել պատրանքը:
Դրանք այն ուժերն են, որոնք տարբեր աշխարհայացքային համակարգերում անվանվել են
Յան և Ին, արական և իգական նախասկիզբներ, բարու և չարի ուժեր:
Եվ ահա դուք տեսնում եք, որ այդ երկու ուժերն էլ Արարչի մտահղացման անհրաժեշտ մասերն
են: Նրանք իրար փոխլրացնում են, և, որքան աշխարհն ավելի մեծ խտություն ունի, այնքան
ավելի մեծ թշնամություն է դրսևորվում այդ երկու ուժերի միջև:
Եվ հակառակը, որքան ավելի նուրբ է աշխարհը, այնքան ավելի ներդաշնակ է տիեզերքի այդ
երկու հիմնական ուժերի փոխազդեցությունը:
Ձեր գիտակցության մեջ այդ երկու ուժերի միջև թվացյալ թշնամության հաղթահարումը
հանդիսանում է այստեղ տրվող Ուսմունքի հիմնական մասը:
Պայքարի զգացմունքն աստվածային զգացմունք չէ: Այն հատուկ է միայն թանձր
աշխարհներին:
Եվ
Երկնոլորտներում
ընթացող
պայքարի
նշանակության
այն
մեկնաբանությունները, որոնք տրվում են շատ ուսմունքներում, բոլորովին այլ իմաստներ են
պարունակում իրենց մեջ: Դրանք տարբեր են լինում՝ կախված այն մակարդակից, որին
պատկանում է զարգացման մեջ գտնվող էակների գիտակցությունը:
Կար այնպիսի փուլ, որի ընթացքում թույլատրելի էր այդ պայքարը մեկնաբանել որպես
պայքար, որը տեղի է ունենում Երկնային հրեշտակների միջև: Դա համապատասխանում էր այդ
փուլում ապրող մարդկանց գիտակցության մակարդակին:
Այժմ եկել է պահը, երբ անհրաժեշտ է փոխել իրար հետ կռիվ տվող հրեշտակների կերպարը
ձեր գիտակցության մեջ և այն փոխարինել այս տիեզերքի երկու հակոտնյա ուժերի
փոխազդեցության գաղափարով:
Որքան դուք Ճշմարտությանն ավելի մոտ դիտարկեք այդ երկու ուժերի փոխազդեցությունը,
այնքան ձեզ համար նվազ հիվանդագին կլինի Աստծո Ճշմարտության իմացության նոր
մակարդակին ձեր մոլորակի անցումը:

Այս աշխարհում ընթացող պայքարի ճիշտ ըմբռնումը ձեզ կազատի հոգևոր ուղու շատ
սխալներից, որոնք կապված են ճշմարտության ձեր ըմբռնումն ուժով պնդելու ձեր ցանկության
հետ:
Դուք կարող եք պնդել ձեր Ճշմարտությունը, բայց չպետք է պայքարի մեջ մտնեք
յուրաքանչյուրի հետ, ով, ըստ ձեզ, սխալ է հասկանում Ճշմարտությունը և, հենց միայն ձեր
կարծիքով, ենթակա է պատժի ու դատաստանի:
Թողեք դատեն նրանք, ում դա վիճակված է անել: Մի՛ փորձեք ձեր մարդկային
գիտակցությամբ դատել այնպիսի բաների մասին, որոնք դեռևս հասու չեն ձեր
հասկացողությանը:
Ապրե՛ք աշխարհում, պահպանե՛ք Սիրո և Ներդաշնակության զգացումը, և ամեն ինչ իր տեղը
կընկնի:
Ես հատուկ եկա, որ տամ այս կարևոր Ուսմունքը: Եվ հուսով եմ, որ ինձ հասկացաք:
ԵՍ ԵՄ Ալֆան՝ ձեր Երկնավոր Հայրը
Տեր Սուրիա
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Մենք պարզապես լուցկին հեռացրինք երեխաներից
ԵՍ ԵՄ Սուրիան. այսօր ձեզ այցի եմ եկել Մեծ Կենտրոնական Արևից, որպեսզի այս
դեսպանորդի միջոցով Ուսմունք տամ կարմայի մասին:
Դուք ծանոթ եք կարմայի հասկացությանը՝ որպես մի էներգիայի, որը երկրային
մարմնավորումների շրջապտույտի մեջ ձեր գտնվելու ընթացքում մշտապես ուղեկցում է ձեզ:
Դուք ստանում եք Աստծո էներգիա, որը տիեզերքի կյանքի աղբյուրն է, որից հետո օգտագործում
եք այդ էներգիան՝ Աստծո կողմից տրված ձեր ազատ կամքին համապատասխան: Ոչ միշտ է ձեր
կողմից այդ էներգիան օգտագործվում այնպես, ինչպես Աստված է կամենում, և այդ դեպքում
սխալ դասակարգված էներգիան լրացնում է ձեր կարմայական բեռը՝ կուտակվելով ձեր նուրբ և
ֆիզիկական մարմիններում:
Այնուհետև ուժի մեջ է մտնում նմանության օրենքը:
Սխալ դասակարգված էներգիան, որը ձեր կյանքում մշտապես ուղեկցում է ձեզ, դեպի ձեր
կողմն է ձգում կյանքի այնպիսի իրադրություններ, որոնցով պետք է անցնեք, որպեսզի դաս առնեք
և այդ իրադրության մեջ առաջնորդվեք ոչ թե ըստ ձեր կամքի, այլ Աստծո Կամքին
համապատասխան:
Ըստ էության, դուք միշտ կարմա եք ստեղծում, երբ խախտում եք Աստծո Կամքը և գործում
ձեր եսասիրական մղումներին համապատասխան:
Այդ պատճառով ձեր կարման ուղիղ համեմատական է ձեր էգոիզմի աստիճանին, Աստծո
Օրենքից ձեր կտրվածության աստիճանին և Աստծո Օրենքը չընդունելու ձեր աստիճանին:
Եվ կարմայով պայմանավորված յուրաքանչյուր իրադրության մեջ ձեր կատարած ճիշտ
նախընտրանքները թեթևացնում են ձեր կարման: Յուրաքանչյուր այդպիսի ճիշտ նախընտրանք
մոտեցնում է ձեզ Աստծուն, ստիպում հրաժարվել ձեր իսկ կողմից ստեղծված ձեր անիրական
մասից և հրաժեշտ տալ նրան:
Տիեզերական բոլորապտույտներին համապատասխան՝ ամեն մի բոլորաշրջանի սկզբում դուք
սուզվում եք նյութականության մեջ, ձեռք եք բերում կարմա, որից հետո փորձում եք դուրս գալ
նյութականությունից՝ կարծես մշտապես վերլուծելով ձեր անցյալի սխալները, երբ նորից ու նորից
բախվում եք կարմայի բեռնաթափում պահանջող նույնատիպ իրադրությունների հետ:
Նյութականությունից դուրս գալու ներկա բոլորաշրջանը դեռ նոր է սկսվել և կտևի շատ
տարիներ, միլիոնավոր երկրային տարիներ:
Եկեք այժմ դիտարկենք այն թողության շնորհը, որը ձեզ տրվել է նախորդ դեսպանորդների
միջոցով. նկատի ունեմ մանուշակագույն բոցի թողությունը: Մանուշակագույն բոցի
պատվիրանների ընթերցման օգնությամբ կարման փոխակերպելու էությունն այն էր, որ այդ
պատվիրանների ընթերցման ժամանակ դուք պետք է գտնեիք ձեր ներսի ոչ աստվածային
հատկանիշները, և, ներքաշելով
ձեր ֆիզիկական աշխարհ Աստծո լրացուցիչ էներգիա՝
ձևափոխեիք այդ բացասական հատկանիշները դրականի կամ աստվածայինի:

Ի՞նչ տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ ձեզ տրվեց այդ թողության շնորհը:
Դուք ապրում եք երկակիության աշխարհում, ինչը նշանակում է, որ ձեր աշխարհում
տառացիորեն ամեն ինչ կարող է օգտագործվել ինչպես բարու՝ բարիքի, այնպես էլ չարի օգտին:
Դուք կհարցնեք՝ ինչպե՞ս է հնարավոր կարմայի փոխակերպման համար նախատեսված
մանուշակագույն բոցի պատվիրաններն ի սպաս դնել չարին:
Բացատրությունը շատ պարզ է, և այժմ ես այդ մասին կարող եմ բացեիբաց ասել, որովհետև
այս պահին մանուշակագույն բոցի թողությունն արդեն հանված է Երկիր մոլորակից:
Այն պահին, երբ պատվիրանների ընթերցման ժամանակ ձեր կողմն եք ձգում Աստծո
էներգիայի լրացուցիչ հոսք, դուք ղեկավարում եք այդ հոսքը ձեր մտքերի և զգացմունքների
միջոցով: Եվ եթե լրացուցիչ էներգիայի ընդունման պահին ձեր մտքերն ու զգացմունքներն աչքի
չեն ընկնում մաքրությամբ ու աստվածային կատարելությամբ, ապա ձեր էլեկտրոնային գոտու՝
ձեր ստորին չորս մարմինների, կարմայական կուտակների բեռնաթափման փոխարեն դուք այդ
կուտակների վրա ավելացնում եք այն էներգիան, որը սխալ եք դասակարգել մանուշակագույն
բոցի պատվիրանի ընթերցման պահին:
Եվ այդ եղանակով ձեր կարման բեռնաթափելու փոխարեն՝ դուք նոր կարմա եք ստեղծում:
Ինչպես տեսնում եք՝ մանուշակագույն բոցի պատվիրանները հզոր զենք էին, որը ձեզ էր տրված
մոլորակի համար այս ծանր ժամանակներում, բայց և տեսաք, որ մանուշակագույն բոցի
էներգիայի 90 տոկոսն այդ պատվիրանների ընթերցման պահին նստեցվում էր ձեր ստորին
մարմիններում, քանի որ այդ պահին դուք ոչ թե մտածում էիք ձեր էգոյից, ձեր
անկատարությունից ազատվելու մասին, այլ այն մասին, թե ինչ կստանաք Աստծուց ձեր
բազմաժամյա արթնության դիմաց: Եվ, որ ավելի վատ է, մեղադրական մտքեր էիք ունենում ձեր
եղբայրների հանդեպ: Այդ պատվիրանների ընթերցման ժամանակ ունենում էիք նաև այլ
բացասական մտքեր ու զգացմունքներ:
Ուստի մանուշակագույն բոցի թողության շնորհը ներկայումս գործում է ընտրողաբար՝ միայն
այն խմբերի ու մարդկանց համար, ովքեր ճիշտ ներքին շարժառիթներ են ունենում, երբ
ձեռնամուխ են լինում մանուշակագույն բոցի պատվիրանների ընթերցմանը: Եվ սա ընդամենը
խելամիտ զգուշավորության միջոց է: Մենք պարզապես սահմանափակում ենք մտցրել այն
անձանց համար, որոնք դեռևս չեն հասել գիտակցության զարգացման բավարար մակարդակի, որ
այդ հզոր զենքը կիրառելիս իրենք իրենց չվնասեն: Մենք պարզապես լուցկին հեռացրինք
երեխաներից:
Նույնը վերաբերում է նաև ամեն ամսվա 23-ի համար իմ տված թողության շնորհին, որը թույլ է
տալիս փոխակերպության ենթարկել գալիք ամսվա կարման: Այն նույնպես սահմանափակ է և
գործում է ընտրողաբար:
Ինչպե՞ս որոշել՝ գործում է՞ ձեզ համար թողությունը, թե՞ ոչ:
Դա կարող եք որոշել Ուղու ձեր նվաճումներով: Եթե մեկ տարի, երկու տարի, տասը տարի
առաջ դուք նեղանում ու դատապարտում էիք, թույլ էիք տալիս ձեզ բնորոշ անկատարություններ
և այժմ էլ նույն ինտենսիվությամբ շարունակում եք դրանք, ապա ինքներդ կարող եք հասկանալ,
որ թողությունը ձեզ չի վերաբերում:
Սակայն ոչինչ անդարձ կորած չէ: Եթե դուք անկեղծ սրտով որոշեք ազատվել ձեր անիրական
մասից և ձեր այդ պատրաստակամությունը ցուցաբերեք ամենօրյա մշտական ձգտումներով,
ապա ամեն ինչ հետ կվերադարձվի: Դուք կզգաք, թե ինչպես է մանուշակագույն բոցը
վերադառնում ձեր կյանք և օգնում ձեզ՝ ազատվելու ձեր անկատարություններից:
Վերջին հաշվով, ամեն ինչ որոշվում է ձեր ներքին մղումով և ձեր ներքին շարժառիթներով:
Կուզենայի ձեզ հիշեցնել, որ կարևորն ամեն դեպքում ոչ թե պատվիրանի ընթերցումն է կամ
աղոթքը, այլ ձեր էգոյից ազատվելու ցանկությունը և կյանքին, Աստծուն ծառայելու
ցանկությունը: Իսկ այդ ցանկությունները կարող են իրականացվել ցանկացած գործում,
ցանկացած իրադրության մեջ, որի հետ կյանքում դուք բախվում եք:
Ամենասովորական և առօրեական գործերը, շրջապատող աշխարհի մարդկանց հետ ձեր
հարաբերությունները կարող են բեռնաթափել ձեր կարման ոչ պակաս, քան պատվիրանների
ընթերցումը: Ձեր կյանքի յուրաքանչյուր պահի դուք ընտրություն եք կատարում: Եվ ձեր
արարքներով կա'մ բեռնաթափում եք անցյալի կարման, կա'մ էլ եղածի վրա նոր կարմա եք
ավելացնում:

Եվ ցանկացած կատարյալ հոգևոր ուղեցույց, անգամ ամենալավ աղոթքներն անօգուտ կլինեն
ձեր հոգևոր առաջընթացի համար, եթե դրանք դուք օգտագործեք այնպիսի շահադիտական
նպատակներով, որ ինչ-որ արտոնություններ ձեռք բերեք ձեր յուրայինների կամ ձեզ համար:
Կա միայն մեկ ճշմարիտ շարժառիթ, որով հարկ է ձեռնամուխ լինել ցանկացած հոգևոր
ուղեցույցի կիրառմանը կամ ցանկացած հոգևոր գործառությանը. դա սեփական էգոյից
ազատվելն ու Աստծուն մոտենալն է, Աստծուն և բոլոր կենդանի էակներին ծառայելը:
Եթե դուք ձեռնամուխ եք լինում հոգևոր գործառության ցանկացած ուրիշ նպատակով, ապա
կարմա եք ստեղծում:
Հոգևոր բնագավառում, կրոնի բնագավառում գործում է ճիշտ նույնպիսի երկակի սկզբունք,
ինչպիսին հատուկ է ձեր աշխարհին:
Եվ երբեմն մարդկային պատկերացմամբ հավատցյալ մարդը, որը կանոնավոր կերպով
մասնակցում է բոլոր կրոնական ծեսերին ու արարողություններին, իր հոգևոր մակարդակով
ավելի ցածր է գտնվում նրանից, ով չնայած երբեք չի հաճախում եկեղեցի և չի մասնակցում
եկեղեցական ծեսերին, բայց ճիշտ ներքին շարժառիթներ ունի և ընթացիկ կյանքում
առաջնորդվում է այն պատվիրաններով, որոնք տալիս էին Հիսուս և մարդկության մյուս
Ուսուցիչները:
Մեծ հայտնություն արած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ հոգևոր առումով զարգացած մարդկանց
քանակը կրոնական կառույցներից դուրս շատ ավելի մեծ է, քան դրանց ներսում:
Ես այսօր ձեզ բավարար քանակի տեղեկատվություն մատուցեցի մտորումների համար: Նաև
օգտվեցի այս հնարավորությունից, որ ձեզ տեղեկություններ հաղորդեմ այն փոփոխությունների
մասին, որոնց ներկայումս ենթարկվել են մեր նախորդ թողության շնորհները:
ԵՍ ԵՄ Սուրիան Մեծ Կենտրոնական Արևից: ՕՄ

Վեհապետ Էլ Մորիա
20 մարտի, 2005 թ.
Եկել է պահը, երբ ձեր գիտակցության մեջ
պետք է հրաժարվեք պայքարի ցանկացած դրսևորումից
ԵՍ ԵՄ Էլ Մորիան: Ես եկա...
Պաշտելինե՛րս, ճանաչեցի՞ք ինձ: Զննե՛ք ձեր թրթիռները:
Բոլոր խոսքերից ու պատկերներից այն կողմ կա մի բան՝ Աստծո
Իրականությունը, որը հնարավոր չէ շփոթել որևէ այլ բանի հետ:
Ես ձեզ այցի եմ եկել այդ Բարձրագույն Իրականությունից,
որպեսզի տամ հետևյալ Ուսմունքը:
Երբ ես վերջին անգամ մարմնավորվեցի, և այդ
մարմնավորման մեջ դուք ինձ ճանաչեցիք որպես Էլ Մորիա, եկել
էի այն նպատակով, որ արևմտյան աշակերտներին տամ գաղտնի
գիտելիքների
այն
մասը,
որին
տիրապետում
էին
ձեռնադրյալները՝
սկսած
հինավուրց
Լեմուրիայի
և
Ատլանտիդայի ժամանակներից: Դեպի այդ գիտելիքներ տանող
ուղին բաց է եղել շատ քիչ թվով ձեռնադրյալների համար, որոնք
մարմնավորվում էին նորից ու նորից, որպեսզի ֆիզիկական
օկտավայում վառ պահեն Ճշմարտության բոցը :
Ճշմարիտ Գիտելիքի կրակը չի մարել երբեք, բայց այն մատչելի է եղել շատ քիչ թվով մարդկանց,
որոնք բծախնդրորեն պաշտպանում էին այդ գիտելիքներն անգետներից ու տհասներից:
Մենք՝ երեք արքաներս՝ Էլ Մորիան, Կութհումին և Ջավալ Կհուլը, մարմնավորվեցինք 19-րդ
դարում և հնարավորություն ունեցանք տալու այն գաղտնի գիտելիքների մեծ մասը, որոնց
տիրապետում էին այս մոլորակի միայն բարձրագույն Ձեռնադրյալները: Մեզ հաջողվեց ստեղծել

«Թեոսոֆիական Ընկերություն» կազմակերպությունը, որի նպատակն այդ գիտելիքների
տարածումն էր:
Այն պատճառով, որ Արևմուտքը բացասաբար էր վերբերվում Հնդկաստանից և Տիբեթից ելած
ամեն ինչին՝ համարելով, որ դրանք, իբր, ավելի ցածր մակարդակի գիտելիքներ են, քան այն
գիտելիքները, որոնց տիրապետում էին այն ժամանակվա լավագույն ուղեղները, մենք ստիպված
եղանք դիմել միջնորդների, որոնք ունակ էին ընկալելու և վերարտադրելու մեր ֆիզիկական
ուղեղներում առկա պատկերներն ու գիտելիքները: Տեղեկատվության այդպիսի ընդունիչ
ծառայեց Ե. Պ. Բ.-ն՝ մեր հավատարիմ աշակերտուհին ու հետևորդուհին: Մեր գաղափարների
առաջխաղացման նպատակով մենք օգտվեցինք նաև մի քանի այլ մարդկանց ծառայությունից,
որոնք Անգլիայի արիստոկրատական միջավայրից էին:
Մեր թելադրությամբ գրվեցին մի շարք գրքեր: Մենք մանրակրկիտ ստուգում էինք այն ամենը,
ինչը հանձնվում էր տպագրության, որպեսզի հնարավորինս ավելի բարձր որակով մատուցվի
Ճշմարտությունը: Եվ իրոք, բոլոր աշխատությունները, որոնք լույս տեսան Բլավատսկայայի
միջոցով, պարունակում էին Ճշմարտություն. սակայն նյութի մատուցման ձևը դիտմամբ
խճողված էր, որպեսզի այդ Ճշմարտությունից կարողանային օգտվել մարմնավորման մեջ
գտնվող միայն այն հոգիները, որոնք բանալի կստանային դրա ճանաչման համար:
Մեր նպատակն իրագործվեց փայլուն կերպով:
Բլավատսկայայի կողմից հրատարակված աշխատությունների տեսքով մենք Երկրի վրա
թողեցինք հինավուրց Ճշմարտության նյութական վկայությունը:
Իրականում այդ աշխատությունների իրական հեղինակները մենք էինք:
Մենք ի վերջո հասանք մեր առջև դրված նպատակին: Արևմուտքի լավագույն ուղեղների
ստեղծագործական միտքը ճիշտ ուղղություն ստացավ: Եվ մեր ցանած գիտելիքի սերմերը
ծլարձակեցին հաջորդ՝ 20-րդ դարի էզոթերիկական ուսմունքներում:
Մենք չէինք կարող մեր Ուսմունքը տալ Ռուսաստանում: Այդ երկիրն ամենաշատն էր
ընկալունակ այդ գիտելիքի նկատմամբ, բայց հատուկ այն բանի համար, որ գիտելիքը մատչելի
չդառնա ռուսներին, մեզ ընդդիմադիր ուժերը ձեռնարկեցին բոլոր հնարավոր փորձերը, որպեսզի
տրված Ուսմունքը տարածում գտնի Ռուսաստանում ամբողջ 100 տարի անցնելուց հետո միայն:
Եվ երբ այն վերջապես հասավ Ռուսաստան, գիտելիքին միախառնվել և այն մթագնել էին
այլևայլ շատ ուսմունքներ, որոնք ծնունդ էին առել Ամերիկայի հողում:
Չնայած այդ ուսմունքների հիմքում ընկած էին այն գիտելիքները, որոնք շարադրված էին
Բլավատսկայայի կողմից հրատարակված մեր աշխատություններում, այնուամենայնիվ
ամերիկյան մտածողությանը հատուկ աղավաղումները արդեն նշանակալի չափով առկա էին այդ
ուսմունքներում:
Եվ եթե մենք գիտելիքները տալու պահին միայն դիտմամբ խճճում էինք տեղեկատվությունը,
որպեսզի այն մերկ տեսքով չհայտնվի անպատրաստ ուղեղների առջև, ապա ամերիկյանացված
նոր ուսմունքներում ճշմարտությանը սուտ էր խառնվել՝ առանց մեր կարծիքը հաշվի առնելու:
Ահա այդ ամերիկանացված սուռոգատներն ի վերջո հասան Ռուսաստան: Իսկ օգուտը միայն
այն եղավ, որ մարդիկ դիմեցին Բլավատսկայայի աշխատություններին, որոնց հավաստիության
համար մենք անձնական պատասխանատվություն ենք կրում, քանզի ինքներս մասնակցել ենք
այդ գրքերի ստեղծման գործին:
Այնուհանդերձ, անկեղծ աշակերտների մտքերում շփոթություն առաջացավ՝ կապված այն
բանի հետ, որ շատ հակասություններ էին նկատվում ամերիկյանացված ուսմունքների և մեր
կողմից տրված ուսմունքների միջև:
Քանի որ նորացված ուսմունքները տրվել էին պարզ ու մատչելի լեզվով, ապա
նախապատվությունը տրվեց հատկապես այդ ուսմունքներին:
Սակայն եկել է ժամանակը, երբ հրամայական պահանջ է զգացվում պարզաբանելու հիմնական
և գլխավոր հակասությունը. և դա վերաբերում է անկյալ հրեշտակների ու Լյուցիֆերի անկման
հարցին:
Անցյալ տարի մենք փորձեցինք մեր Դեսպանորդ Տատյանայի միջոցով տալ անկյալ
հրեշտակների և մարդկության անկման հարցի ավելի պարզ շարադրանք՝ պարզաբանելով և
լուսաբանելով «Գաղտնի Վարդապետության» շարադրանքը:
Եվ ահա այժմ ես նորից ստիպված եմ անդրադառնալ այդ հարցին, որովհետև մենք տեսնում
ենք, որ մեր լավագույն աշակերտների համար այն ելել է առաջին պլան:

Այդ պատճառով պնդում ենք, որպեսզի դուք առավել ուշադիր դիտարկեք այդ թեման, այնպես,
ինչպես այն շարադրված է «Գաղտնի Վարդապետության» մեջ:
Եկել է պահը, երբ ձեր գիտակցության մեջ պետք է հրաժարվեք պայքարի ցանկացած
դրսևորումից, այդ թվում նաև անկյալ հրեշտակների դեմ պայքարից:
Իրականում այդ հարցում բախվել են երկու տեսակետներ՝ երկու տարբեր մոտեցումներ
մարդկության պատմությանն ու տիեզերքի զարգացման ելակետին վերաբերող հայացքների
նկատմամբ: Մեկն այն մոտեցումն է, որը հատուկ է արևելյան փիլիսոփայությանը, և որն
արտացոլված է Հնդկաստանի և Տիբեթի կրոնական համակարգերում, իսկ մյուսն այն մոտեցումն
է, որը հատուկ է արևմտյան գիտակցությանը՝ փոխառնված այնպիսի աշխարհայացքից, ինչպիսին
արևմտյան քրիսոնեական միտքն է և այդ ամերիկյանացված նոր ուսմունքները:
Ռուսաստանը՝ որպես արևելքի և արևմուտքի միջև ընկած երկիր, իր աշխարհագրական
դիրքով կարողություն ունի այդ երկու փիլիսոփայական համակարգերն ընկալելու և յուրացնելու:
Ըստ այդմ՝ մենք նորից ներկայանում ենք ռուսազգի Դեսպանորդի միջոցով, որպեսզի
ուղղություն տանք ձեր մտքին:
Անկյալ հրեշտակների և, այսպես կոչված, Լյուցիֆերի խռովության հարցերը ոչ մի տեղ
շարադրված չեն ավելի լավ, քան մենք ենք դա արել՝ գտնվելով մարմնավորված վիճակում:
Արդ, եկել է անցյալում տրված գիտելիքը վերաիմաստավորելու և Ճշմարտության վերբերյալ
ձեր պատկերացումը նոր մակարդակի բարձրացնելու ժամանակը:
Ամեն անգամ, երբ ձեր մեջ ցանկություն է առաջանում պայքարի մեջ մտնելու անկյալ
հրեշտակների հետ, հիշեցեք, որ ձեզնից յուրաքանչյուրն իր մեջ ունի այդ հրեշտակը՝ որպես,
այսպես կոչված, հինգերորդ սկզբունք կամ Ես-Քրիստոս:
Դուք չեք կարող կռիվ տալ ձեր մի մասի հետ: Ձեր խնդիրը հենց այն է, որ այդ ընկած
հրեշտակին օգնեք վերադառնալու Տուն՝ Աստծո մոտ: Իսկ նրան խանգարում են դա անել ձեր չորս
ստորին մարմինները, որոնք Երկրի վրա ձեր ունեցած երկար ու ձիգ մարմնավորումների
ընթացքում կքել են ձեր կուտակած կարմայի բեռի տակ:
Ուստի ձեր բոլոր ջանքերը պետք է ուղղված լինեն այն բանին, որ ազատվեք ձեր իսկ
անիրական մասից՝ ձեր էգոյից, ձեր կարմայական նստվածքներից, ապա բարձրացնեք ձեր
գիտակցությունը մինչև Ես-Քրիստոսի մակարդակին ձեր Պահապան Հրեշտակի մակարդակին:
Դա ձեր էվոլյուցիայի հաջորդ փուլն է, և այն տեղի կունենա, որքան էլ ուժեղ ընդդիմանաք ու
կառչեք հաճկատարությամբ ձեզ մատուցվող համակարգից, որը մղում է ձեզ դեպի պայքարի
ուղին:
Հիշեցե՛ք Քրիստոսի Ուսմունքը, հիշեցե՛ք Բուդդայի Ուսմունքը. արդյոք դրանցից որևէ մեկն
ուսուցանու՞մ էր պայքարել անկյալ հրեշտակների դեմ:
Վերընթերցե՛ք Աստվածաշունչը: Նույնիսկ այդ, մեր տեսակետից՝ ոչ այնքան մաքուր մնացած
աղբյուրում դուք կարող եք գտնել Երկրի զարգացման պատմության մասին ճշմարիտ
պակերացումներ, եթե այդ հատվածները կարդաք՝ օգտվելով «Գաղտնի Վարդապետության» մեջ
եղած բանալիներից:
Մենք շատ ջանք ու էներգիա ծախսեցինք, որպեսզի հաղթահարենք Տատյանայի արտաքին
գիտակցության
դիմադրությունը՝
նախորդ
դեսպանորդների
նկատմամբ
նրա
նախատրամադրվածությունը և անկյալ հրեշտակների մասին նրա ունեցած պատկերացումը, որ
նա ստացել էր ամերիկյան դեսպանորդներից:
Քանի դեռ այս դեսպանորդի միջոցով խոսելու հնարավորություն կա, ես ասում եմ և
հաստատում, որ ժամանակը փոխվել է, և որ անհրաժեշտ է բարձրանալ Աստծո Ճշմարտության
գիտակցման նոր մակարդակի վրա:
Դուք ունեք այլընտրանք: Կարող եք դեռ երկար մտորել: Սակայն մի՛ մոռացեք, որ կան
տիեզերական ժամկետներ, և ովքեր չտեղավորվեն այդ ժամկետներում, ստիպված կլինեն կուլ
տալ ճանապարհի փոշին:
ԵՍ ԵՄ Էլ Մորիա Խանը

Տեր Հիսուս
21 մարտի, 2005 թ.
Ես դիմում եմ ձեզնից նրանց, ովքեր իմ նկատմամբ
հատուկ հարազատություն են զգում
ԵՍ ԵՄ Հիսուս: Ես եկել եմ Աստծո այս դեսպանորդի
միջոցով:
Երկրի վրա իմ մարմնավորումից հետո անցել է շուրջ 2000
տարի: Ես երջանիկ եմ, որ կարող եմ օգտվել սույն
հնարավորությունից և ոչ մեծ մի Ուսմունք տալ այս
դեսպանորդի միջոցով:
Դուք տեղյակ եք, որ իմ մարմնավորման ընթացքում շատ
մարդիկ էին գալիս՝ տեսնելու այն հրաշքները, որ ես գործում էի,
բայց ավելի քիչ մարդիկ էին գալիս, որ լսեն իմ ուսմունքները. և
միայն իմ ամենամերձավոր 12 աշակերտներն էին, որ ունակ
էին այս կամ այն չափով ընկալելու այն գաղտնի գիտելիքները,
որոնք ես տալիս էի:
Այդ գիտելիքները չափազանց շատ էին տարբերվում այն
ժամանակվա կրոնական համոզմունքներից:
Բայց ես ուսուցանում էի, որովհետև պարտավոր էի ցանել
Ճշմարտության սերմերը թեկուզև ոչ շատ մեծ թվով
հետևորդների սրտերում:
Ի՞նչ կատարվեց հետո: Նրանց, ովքեր առավել լրիվ էին
ընկալել իմ ուսմունքը, սկսեցին հետապնդել, սպանել:
Եվ գտնվեցին ուրիշ ավելի ճարպիկ մարդիկ, որոնք կարողացան հարմարեցնել իմ ուսմունքն
իրենց շահամոլ նպատակներին և օգտագործել դրանք իրենց անձնական բարօրության համար՝
չմտահոգվելով այն մասին, որ աղավաղում են Աստծո Ճշմարտությունը:
Մեծ անդունդ գոյություն ունի այն ուսմունքի միջև, որ ես տվեցի աշխարհին իմ
մարմնավորման ընթացքում, և այն ուսմունքների միջև, որ տալիս են քրիստոնեական
եկեղեցիները: Բայց և այնպես անցած 2000 տարիների ընթացքում առավել զարգացած հոգիները
հասկանում էին այդ տարբերությունը և առաջնորդվում իմ ուսմունքների այն ընկալմամբ, որն
իրենց սրտից էր բխում, այլ ոչ թե մեռյալ տառով աղավաղված գրվածքներից:
Այդ հոգևոր նվիրյալներն այս կամ այն չափով ներքին կապ ունեին ինձ հետ: Եվ ես միշտ
արձագանքում էի նրանց սրտերի անկեղծ մղումներին և իմ խրատներով ցուցաբերում էի ողջ
հնարավոր օգնությունը, որը նրանք ստանում էին իրենց հոգում:
Եվ հիմա՛ էլ ես ներքին կապ եմ պահպանում մարմնավորված շատ անհատականությունների
հետ:
Այս թելադրությունը ես տալիս եմ ձեզ համար, ձեզ, որ զգում եք ինձ հետ ձեր ունեցած և
կյանքից կյանք պահպանած ներքին հատուկ կապը:
Ձեզ պետք չէ ոչ մի արտաքին ուսմունք, որպեսզի զգաք մեր հաղորդակցման քաղցրությունը և
իմ Սերը: Արտաքին ուսմունքները ծառայում են միայն ձեր գիտակցությունը ցնցելու, նրան
ուղղություն տալու համար: Ցավոք սրտի, գոյություն ունեցող պաշտոնական եկեղեցին այնքան էլ
չի քաջալերում ինձ հետ անմիջական հաղորդակցություն ունենալու ձեր ձգտումը:
Ուստի ես դիմում եմ ձեզնից նրանց, ովքեր հատուկ հարազատություն են զգում իմ նկատմամբ.
իմացե'ք, որ ես բաց եմ ձեր սրտերում ինձ հետ կապ ստեղծելու համար:
Ես գալիս եմ յուրաքանչյուրի մոտ, ով ինձ հրավիրում է և նախապատրաստել է իր տաճարն
ինձ ընդունելու համար:
Մի' ահաբեկվեք և մի' հուսահատվեք, եթե մեր հաղորդակցությունը միանգամից չի կայանում:
Ինձ անհրաժեշտ է, որ ձեր թրթիռները հասնեն որոշակի մաքրության աստիճանի, որից հետո ես
կկարողանամ ներկա գտնվել ձեր մեջ և հաղորդակցվել ձեզ հետ:
Ինձ հետ հաղորդակցվելու ձեր մղումը կստեղծի որոշակի ձգտման մագնիս, և ես
հնարավորություն կստանամ ներքին հաղորդակցության համար մուտք գործել ձեր սրտի մեջ:

Եթե դուք ուշադրությամբ վերընթերցեք Կտակարանի նույնիսկ այն տարբերակը, որն այժմ
մատչելի է ձեզ, ապա կտեսնեք, որ ես երբեք արտաքին ծիսակարգը պահպանելու կոչ չեմ արել: Ես
կոչ եմ արել ընթանալ Ուղով, որն անցնում է ձեր սրտերի միջով:
Ես ուսուցանել եմ ձեզ, որ դուք նախապատրաստեք ձեր տաճարները փեսացուի գալստյան
համար: Ձեր փեսան ձեր Ես-Քրիստոսն է:
Երբ դուք հասնում եք ձեր ստորին չորս մարմինների, ձեր հոգու որոշակի մաքրության
աստիճանի, ապա հնարավորություն եք ստանում հաղորդակցվելու ձեր բարձրագույն ԵսՔրիստոսի ՝ ձեր բարձրագույն մասի հետ, որից հետո ձեր Ես-Քրիստոսի միջոցով
հնարավորություն եք ստանում հաղորդակցվելու նաև բոլոր Համբարձյալ Դասերի հետ:
Իրականում ձեզ պետք չէ ոչ մի արտաքին դեսպանորդ, որպեսզի մեր հաղորդակցությունը
կայանա:
Ես կտամ ձեզ և' իմ օժանդակությունը, և' իմ խաղաղությունը, և' իմ մխիթարությունը: Այդ
ամենը դուք կստանաք ձեր ներսում՝ ձեր սրտում:
Ես կգամ բոլորի մոտ, ովքեր սպասում են ինձ, ովքեր ձանձրացել են առանց ինձ: Ես
խոստանում եմ, որ կգամ ձեզնից յուրաքանչյուրի մոտ և կտամ հենց այն, ինչին ամենաշատն է
ծարավ ձեր սիրտը: Ես ձեզ գիտելիք կտամ ձեր Սկզբնաղբյուրի՝ այն աշխարհի մասին, որտեղից
եկել եք և ուր ձգտում եք վերադառնալ: Ես ձեզ կհիշեցնեմ ձեր առաջին սիրո մասին, ձեզ գիտելիք
կտամ այն Ուղու մասին, որը ձեզ կբերի Տուն՝ ձեր Երկնավոր Հոր մոտ:
Մի' հավատացեք նրան, ով ձեզ կասի, թե ահա այս արքայությունն այստեղ է, կամ ահա այդ
արքայությունն այնտեղ է: Մի' հավատացեք նրանց, ովքեր ձեզ կհամոզեն կառուցել այդ
Արքայությունն արտաքին աշխարհում՝ կկոչվի դա Աստծո Երկրային Արքայություն թե
Կոմունիզմ:
Ձեզ պետք չէ հասնել աշխարհի ծայրը՝ Հնդկաստան, Ամերիկա կամ Տիբեթ, որ գտնեք այդ
Արքայությունը:
Աստծո Արքայությունը ձեր գիտակցության վիճակն է: Եվ երբ դուք հասնում եք ձեր
գիտակցության զարգացման որոշակի մակարդակին, ապա Աստծո Արքայություն մտնելու
թույլտվություն եք ստանում:
Դա ձեզ համար դժվար է հասկանալ, այդ պատճառով խնդրում եմ ուղղակի հավատալ ինձ:
Բռնե'ք իմ ձեռքը: Ամու'ր պահեք այն, և ես ցույց կտամ ձեզ դեպի այդ Արքայությունը տանող
ճանապարհը, որը գտնվում է ձեր սրտի ներսում:
Միայն թե սկզբում դուք պետք է կամավոր կերպով հրաժեշտ տաք ձեր այն որակներին, որոնք
ծանրաբեռնում են ձեր սրտերը և ձեզ խանգարում ճանաչելու ինձ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ես
մոտենում եմ ձեզ և կանգնում ուղիղ ձեր աչքերի առաջ:
Դուք ինձ չեք տեսնի, քանի դեռ չեք կարողանա ազատվել ձեր ուսաբեռից: Դա մի բեռ է, որ
գոյացել է ձեզ շրջապատող աշխարհի հետ ձեր ունեցած կապվածություններից:
Ես ձեզ վարժություն կտամ, և խոստացեք, որ այն ամեն օր կկատարեք: Ամեն օր
պատկերացրեք, որ ուղիղ ձեր առջև տեսնում եք կուրացուցիչ փայլատակող Լույս: Ձեր մեջ
ցանկություն է առաջանում ձուլվելու այդ Լույսին, դառնալու նրա հետ մի միասնություն: Բայց
այդ Լույսը վառում է ձեզ, և դուք չեք կարողանում մոտենալ նրան:
Քանզի ձեր մեջ կա մի բան, որը Լույսից չէ, մի բան, որը խանգարում է ձեզ՝ հասնելու ձեր
իսկական բնույթին համապատասխանող վիճակին, այն է՝ Լույս Հուր, Բոց:
Մտորե'ք՝ ի՞նչն է ձեզ խանգարում: Ի՞նչն է, որ Լույսից չէ: Պետք չէ փորձել միանգամից
ազատվել ձեր բոլոր անկատարություններից: Գտեք ձեր մեջ այն հատկանիշը, որը, ձեր կարծիքով,
ամենաշատն է խանգարում ձեզ դրսևորելու ձեր իսկական էությունը: Եթե դուք չեք գտնում, թե
դա որ հատկանիշն է, ապա մտասևեռվե'ք ինձ վրա, խնդրե'ք ինձ, և ես կհուշեմ, թե որ
հատկանիշն է դա: Այն բացահայտ կդառնա ձեր կյանքում, և դուք կուզենաք ազատվել դրանից:
Դուք այնքան կրքոտ պետք է ցանկանաք ազատվել այդ հատկանիշից կամ վնասակար
սովորությունից, որ ինձ ուղղված ձեր յուրաքանչյուր աղոթքում խնդրեք, որ ազատեմ ձեզ այդ
հատկանիշից, օգնեմ ձեզ հաղթահարելու ձեր այդ անկատարությունը:
Տվե'ք ինձ ձեր բոլոր անկատարությունները: Խնդրե'ք ինձ, և ես կվերցնեմ բոլորը: Եվ ձեր մեջ
այլևս չի մնա ոչինչ, որ խանգարի տեսնել ինձ, երբ կանգնած կլինեմ ձեր առաջ: Ինձ միայն կմնա
բռնել ձեր ձեռքը և ձեզ տանել դեպի Աստծո Արքայության այն գաղտնի մուտքը, որը թաքցված է
ձեր սրտի գաղտնի մենաստանում:

Իսկ մինչ այդ մենք դեռ կհանդիպենք: Ես ձեզ մոտ կգամ նորից ու նորից, քանի դեռ ունակ չեք
լինի լսելու ինձ և զգալու իմ Սերը:
ԵՍ ԵՄ Հիսուս՝ ձեր ընկերն ու եղբայրը ձեր Ճանանպարհին
Սանատ Կումարա
22 մարտի, 2005 թ.
Այժմ Երկիրն ապրում է կրիտիկական, բեկումնային ժամանակ
ԵՍ ԵՄ Սանատ Կումարան՝ իմ դեսպանորդի միջոցով կրկին եկածը:
Սպասվող իրադարձությունների բառային ձևակերպումները միշտ էլ քիչ են արտացոլել այն,
ինչը պետք է տեղի ունենա, և կրել են մոտավոր, հավանական բնույթ:
Բոլոր իրադարձություններն իրենց հավանական տեսքով արդեն կանխանշված են արարման
սկզբնական պահից:
Ձեր աշխարհում կա այնպիսի հասկացություն, ինչպիսին Կենդանակերպն է՝ Կենդանակերպի
նշանները: Աստղերի լեզվին ծանոթ մարդու համար ամբողջ ներկան և ապագան գրի է առնված
այդ տեղեկատվական դաշտում, որը կազմված է երևացող աստղերից: Եվ եթե դուք
կատարելապես տիրապետեիք աստղերի լեզվին, ապա կկարողանայիք կարդալ ձեր մոլորակի
ապագան, որը գրի է առնված տիեզերքի այդ համապիտանի լեզվով:
Բայց ներկայումս հազիվ թե գտնվի գոնե մեկ աշխարհիկ աստղաբաշխ, որն ընդունակ լինի
հասկանալու այդ լեզուն:
Ճշմարիտ գիտելիքը, որն աստղերի լեզվի բանալին է և թույլ է տալիս կանխատեսել ապագան,
թաքցված է ժամանակակից մարդկությունից: Ճիշտ այնպես, ինչպես ձեզնից թաքցված է այն
գիտելիքը, որը թույլ է տալիս կանխատեսել մահը և իմանալ սեփական անցյալն ու ապագան:
Սակայն անցյալն ու ապագան որոշվում են ներկայով, դրա յուրաքանչյուր րոպեով և
վայրկյանով: Ձեր աշխարհում առկա է ժամանակի սահմանափակում և տարածության
սահմանափակում: Բարձրագույն Աշխարհներում չկան այդ սահմանափակումները, այդ
պատճառով արարման կատարյալ մատրիցան տարածաժամանակային կոորդինատներով կարող
է դրսևորվել բազմաթիվ եղանակներով, որոնց հավանակությունը որոշվում է ամեն րոպե
կատարվող ձեր ընտրությամբ:
Ըստ այդմ՝ տիեզերքի զարգացման այն պլանը, որն իր մեջ ներառում է նաև ձեր մոլորակի
պլանը, կարող է փոփոխվել որոշակի տիրույթում, բայց այդ տիրույթն ունի սահմանափակ
շրջանակներ: Եվ եթե որևէ մոլորակի էվոլյուցիան ընթանում է Բարձրագույն Պլանով նրա համար
նախատեսված միջանցքի սահմանագծի վրայով, ապա այդ էվոլյուցիայի ճշգրտման համար
սկսում է միջամտել Տիեզերական Էակների մի ամբողջ Հիերարխիա:
Այդպես շատ անգամ եղել է ձեր մոլորակի հետ: Էվոլյուցիան հասել է մինչև որոշ կրիտիկական
կետի և վերադարձվել դեպի նախկին անվտանգ հունը:
Տվյալ էվոլյուցիայի համար վտանգը կապված է այդ էվոլյուցիայի և Բարձրագույն Ուժերի՝
Տիեզերքի Հիերարխների, Աստծո, Աստծո Օրենքի հետ կապի կտրվածության աստիճանից:
Երկրի, ինչպես և ցանկացած այլ մոլորակի պատմության մեջ գոյություն ունեն որոշակի
կրիտիկական պահեր, որոնք որոշվում են Կենդանակերպով և նրանով պայմանավորված
տիեզերական բոլորապտույտներով, երբ ուղղությունը՝ Տիեզերական Օրենքի տեղեկատվական
դաշտը, համեմատվում է մոլորակը բնակեցնող կենսահոսքերի էվոլյուցիայի ուղղության հետ: Եվ
այդ պահերին տեղի է ունենում մոլորակի զարգացման ճշգրտում, եթե նախատեսված
ուղղությունից նրա շեղումը գերազանցում է կրիտիկական չափանիշը:
Նույնը կատարվում է ձեր օրերում: Մոլորակի էվոլյուցիան շեղվել է Տիեզերական Օրենքով
նախատեսված հետագծից և ճշգրտման կարիք ունի:
Մենք պարբերաբար գալիս ենք տարբեր մարգարեների և դեսպանորդների միջոցով, որպեսզի
հիշեցնենք գոյություն ունեցող Օրենքի և նրան հետևելու անհրաժեշտության մասին:
Եվ աշխարհի վերջի ու տարբեր աղետների մասին բոլոր մարգարեությունները, որոնք տրվել են
անցյալում ու տրվում են հիմա, պարզապես հիշեցումներ են այս տիեզերքում գործող Օրենքին

ենթարկվելու անհրաժեշտության մասին: Օրենքը կպաշտպանվի՝ անկախ նրան հետևելու կամ
չհետևելու ձեր ցանկությունից:
Եվ Բարձրագույն Ուժերի խնդիրը միշտ հանգել է նրան, որ մարդկությանը հեռու պահի
անդունդի եզրից, որպեսզի նա ինքն իրեն չկործանի:
Օգնությունը, որը ցուցաբերվել է և շարունակվում է ցուցաբերվել մարդկությանը, կայանում է
նրա գիտակցության ընդլայնման մեջ, կայանում է մարդկանց հատուկ ներքին
սահմանափակումների հաղթահարման մեջ և նաև կապված է գիտակցության զարգացման
հաջորդ մակարդակի վրա բարձրանալու հետ:
Այժմ Երկիրն ապրում է կրիտիկական, բեկումնային ժամանակ:
Եվ խնդիրը, որն այժմ դրվում է մարդկության առջև, այն բանի գիտակցման մեջ է, որ, բացի
ֆիզիկական ոլորտից, կան ավելի նուրբ ոլորտներ, որ մարդն իր բնույթով Մեծ Տիեզերական
Հոգևոր Էակ է: Մարդու պոտենցիալը հսկայական է:
Բայց այդ պոտենցիալին տիրապետելը չի լինի ավելի վաղ, քան մարդը կհաղթահարի իր այն
որակները, որոնք նրան գամում են ֆիզիկական ոլորտին:
Երբ ձեզնից ոմանց մենք դիտում ենք մեր համբարձյալ մակարդակից, երբեմն այնպիսի
զգացում ենք ապրում, ինչպիսին դուք զգում եք՝ դիտելով մրջյուններին:
Երևի ձեր կյանքում դիտել եք մրջյունի, որը մեծ բեռ է քարշ տալիս դեպի մրջնանոց: Ձեր
մակարդակից ավելի լավ է երևում, թե ինչպես նրա համար ավելի լավ կլիներ ընթանալ: Տեսնում
եք, որ ճանապարհը կարելի էր և կրճատել՝ ավելի քիչ ջանքերի գնով հասնելով մրջնանոցին:
Եթե դիտեք մրջյունին, ապա կհասկանաք մեր այն զգացմունքները, որոնք մենք ապրում ենք՝
դիտելով ձեր զարգացումը:
Եվ ճիշտ այնպես, ինչպես դուք ձեզ վրա չեք վերցնում մրջյունի աշխատանքը, այնպես էլ մենք
մեր վրա չենք վերցնում այն խնդիրների լուծումը, որոնք կանգնած են ձեր առջև:
Մենք կարող ենք ցուցաբերել որոշակի օգնություն և մշտապես ցուցաբերում ենք, բայց միայն
այն շրջանակներում, որ թույլ է տալիս Օրենքը:
Օգնության տեսակներից մեկը, որը մենք ցուցաբերում ենք, տիեզերական ժամկետների մասին
հիշեցնելն է, նաև հիշեցնելն այն մասին, թե ովքեր եք դուք իրականում:
Ձեր ներուժը հսկայական է: Եվ, ի տարբերություն մրջյունի, որն այս մանվանտարում՝
տիեզերքի զարգացման այս փուլում, չի կարող հասնել զարգացման մարդկային ձևին, դուք մինչև
այս մանվանտարի վերջը ունակ կլինեք դրսևորելու ձեր իսկական աստվածային բնույթը:
Ուստի մենք այսքան ջանքեր ենք ցուցաբերում, որպեսզի կասեցնենք հենց ֆիզիկական
հարթակի՝ այս Երկրի, ոչնչացումը, որը ձեզ իր հարկի տակ է առել և տալիս է ապրելու,
զարգանալու անվտանգ պայմաններ:
Յուրաքանչյուր արհավիրք, յուրաքանչյուր տարերային աղետ
ձեր ոչ կատարյալ
գիտակցության հետևանքն է: Եվ արդարև, դուք արժանանում եք ձեր անհնազանդության,
էգոիզմի և համառության պտուղներին, երբ երես առ երես կանգնում եք տարերքի այդ
դրսևորումների առջև:
Մարդկության տեղեկատվական դաշտն ու Երկրի տեղեկատվական դաշտը շատ սերտորեն են
իրար հետ կապված և միահյուսված:
Ուստի յուրաքանչյուր անկատար միտք ազդեցություն է թողնում ամբողջ մոլորակի վրա՝
պտույտ գործելով երկրագնդի շուրջը և համալարվելով նմանատիպ անկատար մտքերով և
զգացմունքներով:
Ճիշտ նույն կերպ Բարիքին, Բարուն ուղղված մտքերը, դրական մտաձևերն ու ապրումներն
ավելացնում են մոլորակի կայունությունը և օժանդակում երկրային առանցքի շտկմանը:
Որպեսզի դուք կարողանաք հանգիստ գոյատևել ու զարգանալ, միլիարդավոր Տիեզերական
Էակներ պատրաստ են օր ու գիշեր անխոնջ ծառայելու ձեզ այն բանի համար, որպեսզի
համակշռեն և կասեցնեն հնարավոր աղետներն ու արհավիրքները:
Դրանում է նաև ձեր օգնությունը, որը դուք կարող եք ցուցաբերել Համբարձյալ Դասերին:
Մտասևեռվե'ք Բարու, Բարիքի, Սիրո վրա: Պահպանե'ք ներքին խաղաղություն ու
հանգստութուն: Ձեզնից յուրաքանչյուրը կարող է հենակետ դառնալ Երկրի վրա, դառնալ Լույսի
հաղորդիչ, որի միջոցով կիրականացվի այս մոլորակի հավասարակշռումն ու Լույսի
թափանցումը, ինչն անհրաժեշտ է, որպեսզի Երկիրը կարողանա անցնել հաջորդ մակարդակին:

Ես բերկրանքով եմ դիտում ձեզնից շատերի նվաճումները: Եվ ես անկեղծորեն ուրախ եմ Ուղու
վրա ունեցած ձեր հաջողությունների համար:
Տիեզերական Օրենքի համաձայն՝ ես չեմ կարող գալ և սեղմել ձեզնից յուրաքանչյուրի ձեռքը:
Բայց դուք կարող եք ձեր նուրբ մարմնով հասնել իմ մակարդակին, և ես կգրկեմ ինձ
մոտեցողներից յուրաքանչյուրին՝ սեղմելով նրա ձեռքը:
ԵՍ ԵՄ Սանատ Կումարան: ՕՄ
Հաութամա Բուդդա
23 մարտի 2005 թ.
Ես եկել եմ արթնացնելու ձեր գիտակցությունը երկարատև քնից
ԵՍ ԵՄ Հաութամա Բուդդան՝ այս դեսպանորդի միջոցով նորից եկածը:
Գիտելիքները, որ եկել եմ այսօր ձեզ տալու, վերաբերում են այն ժամանակներին, երբ ես
մարմնավորվել էի որպես արքայազն Սիդհարթհա: Ես անցկացրի անտառում այնքան շատ օրեր,
որոնց հաշիվն արդեն կորցրել էի: Լինում էին արևադարձային հորդառատ անձրևներ, լինում էր և
շոգ: Օրերն անցնում էին իրար հետևից:
Ամեն ինչ ինձ համար կորցրել էր նշանակությունը: Ես գիտակցում էի, որ այս աշխարհում
այլևս չկա ոչինչ, որ հետաքրքրի ինձ, գրավի իմ ուշադրությունը:
Ես ներխոկման դիրքով նստել էի բանիանի ծառի տակ: Իմ գիտակցությունը լքեց ինձ: Եվ ես
անցա այլ ՝ ավելի նուրբ իրականություն, որն ինձ համար դարձավ ավելի իրական, քան այն
անտառը, որտեղ ես թողել էի իմ ֆիզիկական մարմինը:
Ես շարունակում էի նստած մնալ ծառի տակ և միաժամանակ գտնվում էի ուրիշ
իրականության մեջ, որտեղ չկար ժամանակ: Ես և' երանություն էի զգում, և' բերկրանք, և'
ազատություն: Այս աշխարհում չկան առավել ուժեղ զգացմունքներ, քան նրանք, որոնք ես
ապրեցի այդ իրականության մեջ:
Ես չէի ուզում վերադառնալ մարմնիս մեջ: Չափազանց շատ են սահմանափակումները, և
չափազանց մութ է այն աշխարհը, որտեղ ես թողել էի իմ մարմինը՝ համեմատած այն աշխարհի
հետ, որում ես գտնվեցի իմ ներխոկման ընթացքում:
Ես ինձ միասնական զգացի այն Բարձրագույնի հետ, որին ընդունում էի որպես Աթման: Դա
երանության մի էքստազ էր, որը հնարավոր չէ արտահայտել որևէ լեզվով:
Ի՞նչը ստիպեց ինձ վերդառնալ մարմնիս մեջ, որը թողել էի անտառում՝ ներխոկման դիրքով
նստելով բանիանի ծառի տակ:
Ես պարտավոր էի իմ ստացած փորձի մասին պատմել ուրիշներին. ես գտել էի իմ ներսում մի
վայր, ուր չկային ցավեր ու տառապանքներ, ուր կար միայն երանություն ու հանդարտություն,
անսահման Սեր:
Ես կարող էի շարունակել այդ վայրում մնալս: Ես այն փնտրել էի երկար տարիներ, և ես գտա'
այն: Սակայն իմ այդ մարմնավորման ամենամեծ նվաճումը ես համարում եմ այն, որ կարողացա
ինձ ստիպել վերադառնալու մարմնիս մեջ: Դրան ինձ մղեց կարեկցանքը կենդանի էակների
նկատմամբ, որոնք, մնալով Երկրի վրա, իրենց արտաքին գիտակցության մեջ ոչինչ չգիտեին այն
վայրի մասին, որտեղ ես քիչ առաջ գտնվել էի:
Ես վերադարձա մարմնիս մեջ: Չնայած փայլող արևին ու տապին՝ ես շուրջս զգացի ցուրտ ու
խավար:
Իմ առաջ դժվարին խնդիր էր դրված՝ պատմել մարդկանց այն վայրի մասին, որտեղ ես քիչ
առաջ գտնվել էի, ցույց տալ նրանց այն Ուղին, որով ես գնացի դեպի այն վայրը, որը գտնվում է
հենց իմ մեջ:
Որքա՜ն էի ես զարմացել հետևորդներ գտնելուց հետո: Այդ մարդիկ երբեք չկարողացան ապրել
այն երանությունը, որը ես ապրեցի իմ ներխոկման ժամանակ: Այդ մարդիկ շատ հեռու էին
կատարելությունից: Եվ նրանք չկարողացան զգալ իմ թրթիռների մաքրությունը:
Նրանցից շատերը պարզապես կուրորեն հավատացին ինձ: Ես այնպիսի՜ կարոտ էի զգում
նրանց աչքերի մեջ այն աշխարհի նկատմամբ, որի մասին հիշողություն չէր պահպանվել նրանց
գիտակցական ուղեղներում, բայց և այնպես նրանք հավատացին այն ամենին, ինչ որ ես ասացի:

Նրանք համաձայն էին կատարել իմ բոլոր պահանջները, որպեսզի հասնեն բացարձակ
երանության ու հանդարտության վիճակին: Ես խոնարհվում եմ այդ մարդկանց առջև:
Ես պատրաստ էի նրանց ծառայել և նրանց համար էր, որ ետ վերադարձա:
Միլիոնավոր կենդանի էակներ աներևակայելի տառապանքներ են կրում այս մոլորակի վրա:
Նրանք կաղապարված են, մումիաների նման, իրենց ֆիզիկական մարմինների մեջ:
Եվ այդ մարդիկ իմ օգնության կարիքն ունեին: Ես վերադարձա, որպեսզի օգնեմ բոլոր
կենդանի էակներին:
Եվ դա ես անում եմ մինչև հիմա:
Ես ներկա եմ Տատյանայի մարմնում, ես ներկա եմ այս մոլորակի շատ մարդկային էակների
մարմիններում: Եվ ես օգնում եմ նրանց հենց իրենց ներսից: Ձեզ համար դժվար է հավատալ:
Հավանաբար, դա չի համաձայնեցվում ձեր այն պատկերացումների հետ, որոնք դուք ձեռք եք
բերել այս կամ այն աղբյուրից կամ գրքից:
Բայց ես և Իմաստության մյուս Վեհապետները գտնվում ենք ձեր ներսում, որպես ձե'ր իսկ մի
մասը՝ որպես ձեր Բարձրագույն Եսը:
Եվ մենք չենք կարող հեռանալ այս մոլորակից, քանի դեռ մեր ամենաչնչին մասը գտնվում է
որևէ մարդու մարմնում, ով դեռևս ստիպված է մարմնավորվել այս մոլորակի վրա և առայժմ չի
կարողանում ազատվել սանսարայի անիվից:
Այդ պատճառովմենք մեր Ուսմունքներով գալիս ենք նորից ու նորից և մեր խոսքն ենք ասում
այնպիսի մակարդակով, որը մատչելի է այն լսարանի համար, որն, ըստ մեր գիտեցածի, կմերձենա
մեր նյութերին:
Որքան էլ մենք պարզ նկարագրենք Ճշմարտությունը, դուք այն չեք հասկանա: Որքան էլ մենք
բարդ նկարագրենք Ճշմարտությունը, դուք այն չեք հասկանա: Բայց դուք կարող եք ըմբռնել
ամբողջ Ճշմարտությունը միանգամից՝ որպես պայծառացման պահ, որպես ձեր գիտակցության
հանկարծակի լուսավորում: Դուք բոլորդ ունակ եք գիտակցելու Ճշմարտությունը: Եվ դա տեղի
կունենա ձեզնից յուրաքանչյուրի հետ: Հնարավոր է՝ ոչ բոլորի հետ դա տեղի ունենա հենց այս
կյանքի ընթացքում: Բայց դուք բոլորդ անպայման կապրեք պայծառացում: Ճշմարտությունը ձեզ
կհասնի ո'չ բառերի, և ո'չ պատկերների միջոցով: Այն պարզապես հանկարծ կառկայծի ձեր
ուղեղում, և դա նման կլինի կայծակի բռնկմանը, որը ծայրից ծայր լուսավորում է Երկիրը: Եվ դուք
այլևս չեք կարողանա քնով անցնել: Պայծառացման այդ պահը նման կլինի արթնացմանը
երկարատև քնից, որում դուք գտնվել եք միլիոնավոր տարիներ:
Արթնացման այդ պահը հնարավոր չէ շփոթել որևէ ուրիշ բանի հետ: Դա մի պահ է, երբ ձեր
գիտակցությունը կբարձրանա ձեր Բարձրագույն Եսի մակարդակին: Եվ դուք կհիշեք, թե ով եք և
ինչու եք եկել Երկիր:
Եվ այլևս դուք չեք կարողանա քնով անցնել: Դուք կսկսեք Երկրի վրա լինելու ձեր
յուրաքանչյուր րոպեն ու վայրկյանը ծախսել այն բանի համար, որ օգնեք բոլոր կենդանի
էակներին, որ պատմեք նրանց ձեր ապրած պայծառացման մասին և ցույց տաք նրանց այն Ուղին,
որն ընկած է ձեր ներսում, ձեր սրտերում:
Դուք կդառնաք արթնացված՝ Բուդդա, ով գտնվում է մարմնավորման մեջ:
Իսկ դա մարդկության զարգացման նոր ասիճանն է. ռասա, որը բաղկացած է Բուդդաներից:
Բայց նախ կհայտնվեն ավելի ու ավելի շատ մարդիկ, որոնք իրենց ընդունակություններով
չափազանց կտարբերվեն մյուս մարդկանցից: Այդ մարդիկ ամբողջ երկրագնդով մեկ կգտնեն
իրենց նմաններին և կհամախմբվեն Երկրի ամբողջ կյանքին ծառայելու հիմքի վրա: Այդ նոր
ռասայի մարդիկ ներկայացնում են Մարդկության Վեցերորդ Ռասան, որն արդեն սկսում է
մարմնավորվել և հանդես գալ այն սովորական մարդկանց միջավայրում, որոնք դեռևս չեն
հաղթահարել իրենց գիտակցության սահմանափակությունը:
Երբ ձյունը սկսում է հալվել, ապա նախ գոյանում են ձյունից զերծ որոշակի կղզյակներ: Հետո
այդ կղզյակներն ավելի են շատանում: Երևում է խոտը, հետո՝ ծաղիկները: Ապա կարճ
ժամանակում ամբողջ հողը, որքան աչքդ կտրում է, կերպարանափոխվում է և լցվում նորանոր
գույներով ու բուրմունքներով:
Երկրի կերպարանափոխությունը տիեզերական չափանիշներով շատ արագ տեղի կունենա: Եվ
հիմա էլ մենք արդեն նկատում ենք որոշակի վայրեր, որոնք ազատվել են մարդկային
գիտակցությունը ծածկող սառը քնից, որոնք պատրաստ են կերպարանափոխության կամ էլ

արդեն կերպափոխվել են՝ զարդարվելով ձյան տակից իրենց գլուխները հանած առաջին
ծաղիկներով:
Մենք հետևում ենք ձեր ծաղկմանը: Իրապես, բացված գիտակցությամբ մարդը հիշեցնում է
արտասովոր ծաղիկ, եթե նրա վրա նայելու լինենք նուրբ ոլորտից:
Ես եկա արթնացնելու ձեր գիտակցությունը երկարատև քնից: Զարթնեցե'ք: Նայեցե'ք ձեր
Աթմանի արևին, որը ձեր ներսում է:
ԵՍ ԵՄ Հաութաման՝ ձեր եղբայրը
Վեհապետ Կութհումի
24 մարտի, 2005 թ.
Դուք պետք է ձգտեք վերահսկել ձեր մտքերն ու զգացմունքները
ԵՍ ԵՄ Կութհումին: ԵՍ եկա...
Եկա, որպեսզի օգտագործեմ այս նոր հնարավորությունը և
խոսեմ ձեզ հետ:
Դուք ինձ գիտեք որպես Վարպետ հոգեբանի, նաև գիտեք,
որ ժամանակին ես և Էլ Մորիան մարմին առանք, որպեսզի
հիմնադրենք Թեոսոֆիական Ընկերությունը և մարդկությանը
տանք այն գիտելիքները, որոնք նախկինում թաքուն էին
պահվում նրանից:
Դուք ինձ գիտեք որպես Համաշխարհային Ուսուցչի, որն
այդ պաշտոնը կիսում է Հիսուսի հետ:
Ձեզ հայտնի են իմ մարմնավորումները՝ Պյութագորաս,
Շահ Ջահան...
Դուք իմ մասին շատ բան գիտեք: Ես բաց Վարպետ եմ:
Ես նա եմ, ով ձգտում է կապի մեջ մտնել չհամբարձված
մարդկության հետ, ուստի աշխատում եմ ձեզնից շատերի
հետ:
Մենք ձեզ բավականաչափ գիտելիք տվեցինք վերջին 150 տարիների ընթացքում: Եվ մենք
կշարունակենք նոր գիտելիք տալ նրանց, ովքեր կարող են այն ընկալել: Բայց նախ պետք է
յուրացնեք որոշ հին դասեր, որոնք մենք ձեզ տվել ենք անցյալում:
Համաձայնեք, որ նոր գիտելիքներ ստանալու իր ողջ ձգտմամբ հանդերձ՝ մարդկությունը,
չգիտես ինչու, գործնական կյանքում այնքան էլ հաճույքով չի կիրառում արդեն ձեռք բերված
գիտելիքները:
Եթե այդպես շարունակեք, ապա պարզապես չեք կարողանա ընկալել նորը:
Ձեր գիտակցությունը նման է որոշակի ծավալով անոթի: Յուրաքանչյուր մարդու
գիտակցությունը սահմանափակ է, երբ նա գտնվում է մարմնավորման մեջ: Ազատ կամքի
պարգևի շնորհիվ դուք ինքներդ եք որոշում, թե ինչով լցնել ձեր գիտակցության ծավալը:
Լինում է այնպես, որ աշակերտը պատրաստ է յուրացնել որոշակի ծավալի գիտելիքներ,
սակայն նրա գիտակցությունը չունի անհրաժեշտ մղումն ու ուղղվածությունը: Այդ դեպքում նա
գերադասում է գիտակցության իր այդ ծավալը լցնել այն ամենով, ինչը նրան հանդիպում է
արտաքին աշխարհում, այն ամենով, ինչ նա կարդում է թերթերում, դիտում է
հեռուստատեսությամբ, լսում ռադիոյով:
Մինչև որոշակի փուլի հասնելը նման ամենակուլությունը թույլատրելի է: Բայց՝ մինչև որոշակի
փուլ:
Քանզի եթե մարդն ինքը ջանքեր չգործադրի ֆիզիկական աշխարհից իր արտաքին
գիտակցության մեջ թափանցող տեղեկատվության հոսքը սահմանափակելու համար, ապա նա
իր գիտակցությունը կլցնի անպետք բաների զանգվածով, իսկ երբ վրա հասնի իրական գիտելիք
ստանալու տիեզերական պահը, շնորհիվ այն բանի, որ Երկնոլորտները որոշում կկայացնեն
չհամբարձված մարդկությանը գիտելիք տալ, այդպիսի անհատի գիտակցությունը պարզապես
ունակ չի լինի որևէ նոր բան իր մեջ տեղավորելու:

Եվ դեռ ավելին, նա ունակ չի լինի կողմնորոշվելու տեղեկատվության այն ամբողջ քաոսում,
որը տիրել է նրա արտաքին գիտակցությանը,: Նրա համար աշխարհիկ մամուլից ստացած
տեղեկությունները նույն արժեքը կունենան, ինչ Վեհապետների թելադրություններից ստացված
տեղեկատվությունն ունի:
Այդ տեղեկատվական աղբի մի մասը տեղափոխվում է մարդու ենթագիտակցության մեջ և
այնտեղ նստվածք տալիս: Եվ երբեմն, երբ դեպի ներս քշված որևէ հոգեբանական խնդրի հրեշ
նմանատիպ թրթռումներ է ստանում, այսպես կոչված, զանգվածային տեղեկատվության
միջոցներից, ապա մարդու արտաքին վարքում դրսևորվում է անկանխատեսելի և որևէ շրջանակի
մեջ չտեղավորվող այնպիսի արդյունք, որ ոչ մի հոգեբան չի կարող օգնել նրան, որպեսզի գտնի
անսպասելիորեն իր առջև ծառացած հոգեբանական խնդրի լուծումը:
Սակայն բոլոր խնդիրները դուք ինքներդ եք ստեղծում ձեզ համար, հատկապես այն պահերին,
երբ, առանց հետևանքների մասին մտածելու, ձեր գիտակցության ծավալի մեջ եք խցկում այն
ամբողջ տեղեկատվությունը, որի հետ բախվում եք ձեր կյանքում: Ձեզ ադեն մի քանի անգամ այս
դեսպանորդի միջոցով ասվել է, որ ձեր աշխարհում ձեր շուրջը եղած տեղեկատվության 90
տոկոսը կեղծ է և անպետք՝ որպես հոգևոր էակներ ձեր զարգացման համար:
Ըստ այդմ, ես առաջարկում եմ նախ և առաջ սահմանափակել ձեր ամենակուլությունը:
Չարժե' չափազանց շատ հենվել այն տեղեկատվության վրա, որը հասնում է ձեզ արտաքին
աշխարհից:
Նախ և առաջ դուք պետք է ձգտեք վերահսկել ձեր մտքերն ու զգացմունքները:
Գտեք օրեկան 10-15 րոպե ժամանակ, երբ ձեզ ոչինչ չի շեղում: Օրինակ՝ քնելուց առաջ: Փորձեք
հետևել, թե ինչի մասին եք մտածում: Կողքից դիտե'ք ձեր մտքերը: Ուսումնասիրե'ք դրանք:
Պատկերացրեք, որ ձեր մտքերը ակվարիումի ձկներ են: Ահա դեպի ձեզ է լողում մի միտք: Զննե'ք
այն: Ինչի՞ հետ է կապված այդ միտքը: Եթե այդ միտքը ձեզ կապում է ձեր աշխարհին, ապա բաց
թողեք, թող գնա: Այն պետք չէ ձեր հոգևոր աճի համար:
Հետո դիտարկեք ձեր հաջորդ միտքը, հետո՝ էլի հաջորդը:
Կտեսնեք, որ ձեր գիտակցությունը լցված է շատ մտքերով, որոնք ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ
էներգիա, որը դուք ներքաշում եք դրսից, և որը համահունչ է այն էներգիային, որն առկա է ձեր
զգացմունքային և մենտալային մարմիններում:
Երբ դուք այդ եղանակով կսովորեք վերլուծել ձեր մտածմունքը, ապա վերլուծեք ամբողջ օրվա
ընթացքում ունեցած ձեր մտքերը:
Եվ դուք կհասկանաք, որ ձեր գիտակցությունն այնպես է ծանրաբեռնված ոչ պետքական
տեղեկատվության մշակմամբ, որ նրա հզորությունն այլևս չի հերիքում, որ սկսեք մշակել ձեր
զարգացման համար իսկապես կարևոր տեղեկատվությունը:
Ահա թե ինչո՛ւ է ամենագլխավորը հանդիսանում այն որոշումն ընդունելու պահը, որ այլևս ձեր
գիտակցությունը չլցնեք շրջապատող ֆիզիկական աշխարհից եկող անպետք տեղեկատվությամբ:
Այնուհետև հնարավոր է, որ որոշեք օգտվել ներխոկման որևէ ուղեցույցից, որը կօգնի ձեզ
ազատվելու ձեր այն մտքերից, որոնք ձեզ կապում են ձեր աշխարհի հետ:
Յուրաքանչյուր մեդիտատիվ ուղեցույցի նպատակը, եթե այն ճշմարիտ է, մտքերից ազատ
վիճակի հասցնելն է:
Եվ եթե ձեզ հաջողվի բավականին երկար ժամանակ պահպանել մտքերից ազատ այդ վիճակը,
ապա ձեզ մատչելի կդառնա այն ճշմարիտ տեղեկատվությունը, որն իսկապես անհրաժեշտ է ձեր
հոգևոր առաջընթացին:
Եկել է ժամանակը, երբ մոլորակի մենտալային դաշտը պետք է մաքրվի: Միայն այն դեպքում,
երբ կդատարկեք կաթսան, կկարողանաք այն լցնել տվյալ պահին ձեզ անհրաժեշտ բաներով:
Ես առաջարկում եմ լրջորեն վերանայել ձեր գիտակցությունը չմտածված ձևով ձեր աշխարհի
ամենաբազմազան տեղեկատվական հոսքերի ազդեցությանը հրամցնելու ձեր պահվածքը:
Այս թելադրություններից պետք է որ իմացած լինեք, որ ձեր աշխարհը պարունակում է
տեղեկատվություն, որի 90 տոկոսը ձեզ բոլորովին պետք չէ: Ձերբազատվե՛ք այդ
տեղեկատվությունից, և ձեզ մատչելի կդառնա այն տեղեկատվությունը, որն իսկապես ձեզ
անհրաժեշտ է:
Նույնը վերաբերում է նաև ձեր զգացմունքներին:
Վերլուծե'ք օրվա ձեր զգացմունքները: Պե'տք չէ նայել ուրիշներին: Ես գիտեմ, որ մարդիկ,
հատկապես Ռուսաստանում, մշտապես գտնվում են դեպրեսիային շատ մոտ վիճակում: Հետևե'ք

ձեր զգացմունքներին օրվա ընթացքում. որքա՞ն հաճախ եք դուք գտնվել սիրո, բերկրանքի,
անառիթ ուրախ տրամադրության վիճակում. քանի՞ անգամ եք կանգ առել ճամփի մեջտեղում,
որպեսզի հիանաք ծառերով կամ ամպերով. որքա՞ն հաճախ եք ընդհանրապես ելնում բնության
գիրկը:
Ձեր զգացմունքները ձեր մտքերի պես ենթակա են Երկրի ընդհանուր տեղեկատվական դաշտի
ազդեցությանը: Իսկ այդ դաշտը խոչընդոտում է ավելի բարձր օկտավաներից ձեր թանձր
աշխարհի մեջ ցանկացած պատկերների և պատկերացումների ներթափանցումը:
Մարդկությունը գտնվում է անկատար մտքերի և զգացմունքների ծածկոցի տակ, ուր հենց ինքն է
իրեն քշել:
Եվ այժմ դուք պետք է սկսեք «փոցխել» ձեր անկատար մտքերի ու զգացմունքների կույտերը:
Ձեր զանգվածային տեղեկատվական միջոցները հարմարվում են մարդկային գիտակցության
միջին մակարդակին: Այդ պատճառով նրանք խոչընդոտում են գիտակցության ավելի բարձր
մակարդակ ձեր անցումը: Հրաժարվե'ք տեղեկատվական սուռոգատներից, և մրցակցային
պայքարով ղեկավարվող զանգվածային տեղեկատվական միջոցները կսկսեն հարմարվել ձեր
գիտակցության մակարդակին:
Այս աշխարհն ընդամենը ձեր գիտակցության արտացոլանքն է: Եվ փոխելով ձեր
գիտակցությունը՝ դուք ունակ կդառնաք դեպի ձեզ քաշելու նուրբ աշխարհի ավելի կատարյալ
դրսևորումներ:
Եվ կիրականանա այն կատարյալ նմուշների ցանքսը, որոնք ձեզ համար նախապատրաստել են
մարդկության ամենաառաջավոր մտածողները և սպասում են, թե երբ վերջապես դուք դրանք
կընդունեք ձեր աշխարհ:
Իմ այսօրվա զրույցի նպատակը ձեզ հիշեցնելն էր, որ դուք ինքնե՛րդ եք
պատասխանատվություն կրում այն ամենի համար, ինչը տեղի է ունենում Երկրի վրա:
Ուստի մի' ծուլացեք և մի' հետաձգեք գործը, այլ հենց հիմա լծվեք ձեր գիտակցությունը
փոխելու գործին:
ԵՍ ԵՄ Կութհումին՝ ձեր նկատմամբ սիրով լի

Վեհապետ Սեն Ժերմեն
25 մարտի, 2005 թ.
Ես զգում եմ ձեր Սերը և ձեզ եմ առաքում իմ Սերը...
ԵՍ ԵՄ Սեն Ժերմենը... ԵՍ ԵՄ եկողը...
Մեր հանդիպման բերկրանքը կմթագնվի տխուր լուրով,
որն այժմ ես ուզում եմ հասցնել ձեզ: Արդեն գիտեք, որ ես
ներդրեցի իմ կաուզալ մարմինը, որպեսզի Երկրի
մարդկությունը
մոլորակի
համար
այս
դժվար
ժամանակներում, կարողանա օգտվել մանուշակագույն բոցի
շնորհից:
Օրենքն այնպիսին է, որ էներգիան պետք է ծախսվի
խելամտորեն: Եվ ի վերջո որևէ մեկը պետք է փոխհատուցի
անտեղի ծախսված էներգիայի կորստի համար:
Ես ներդրեցի իմ կաուզալ մարմինը՝ մանուշակագույն
բոցից օգտվելու երկրացիների իրավունքի համար: Դա
վիթխարի հնարավորություն էր, որը պետք է նպաստեր
մարդկության գիտակցությանը թափ հաղորդելուն: Այդ
համապիտանի լուծիչով լուծելով կարմայական կուտակները՝
դուք կկարողանայիք անցում կատարել էվոլյուցիոն
զարգացման նոր աստիճանի վրա՝ շրջանցելով համաղետները և բոլոր հնարավոր տարերային ու
տեխնածին աղետներն ու արհավիրքները:

Բայց դա տեղի չունեցավ: Մանուշակագույն բոցը մարդկությունն օգտագործեց ոչ այնպես,
ինչպես պլանավորել էին Համբարձյալ Դասերը: Եվ, ինչպես ձեզ բացատրեց Տեր Սուրիան, ներկա
պահին մանուշակագույն բոցի թողության շնորհը գործում է ընտրողաբար և միայն այն
անհատների համար, ովքեր ունակ են կիրառել այդ բոցը՝ առանց մոլորակին հավելյալ վնաս
պատճառելու:
Որևէ մեկը պետք է փոխհատուցեր վնասը, էներգետիկական վնասը, որն առաջացել էր,
մանուշակագույն բոցի՝ մարդկության կողմից թույլ տրված սխալ դասակարգումից:
Ըստ այդմ, ես եկել եմ, որ ձեզ ասեմ այն զոհաբերության մասին, որը ես ստիպված եղա անել
հանուն ձեզ: Ոչ այն բանի համար, որ ստանամ ձեր կարեկցանքն ու օժանդակությունը: Ես եկել եմ
ձեզ պարզապես տեղեկացնելու այն մասին, ինչ տեղի է ունեցել: Եվ եթե դա տեղի չունենար, ապա
կարման, որը մարդկությունն առաջացրեց մանուշակագույն բոցի սխալօգտագործմամբ, կարող
էր Երկիր մոլորակի համար անդառնալի հետևանքների հանգեցնել:
Ես եկել եմ ձեզ հայտնելու ահա այդ տխուր իրադարձության մասին: Բայց մի՛վհատվեք: Այս
աշխարհը միշտ էլ բարձրագույն էակներից զոհողություններ է պահանջել: Եվ նմանատիպ
զոհողություններ միշտ էլ արվել են Երկիր մոլորակի վրա քաղաքակրթության զարգացման
պատմության ողջ ընթացքում:
Ես ձեզ ավելին կասեմ. շատ Լույսի Էակներ զոհաբերել են և շարունակում են զոհաբերել իրենց
կաուզալ մարմինները, որպեսզի Լույսի ողջ զորությունը, նվաճումների ողջ զորությունը, որն
ամփոփված է այդ մարմիններում, օգտագործվի դրության կայունացման համար, ինչպես այս
մոլորակում, այնպես էլ այլ մոլորակներում ու գալակտիկաներում, որտեղ իրավիճակը նույնքան
անբարենպաստ է լինում, որքան հիմա Երկրի վրա է:
Ես ենթադրում եմ, որ ձեզնից շատերը կտխրեն այս լուրից: Ձեզնից շատերին ես հետևում էի
մանուշակագույն բոցի պատվիրանների ձեր ընթերցման պահին: Դուք դա անում էիք այնքան
անկեղծորեն ու անձնվիրաբար, որ հանուն ձեր այդ մղման, հանուն ձեր այդ պոռթկման և այդ
ընթացքում ձեռք բերած ձեր նվաճումների՝ ես պատրաստ եմ զոհաբերել այն ամենը, ինչ ունեմ՝ իմ
բոլոր մարմինները և այն ամենը, ինչ ԵՍ ԿԱՄ:
Հնարավոր է, որ դա ձեզ անխելամիտ քայլ թվա: Սակայն ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ մենք
բոլորս՝ Համբարձյալ Դասերն ու չհամբարձված մարդկությունը, կազմում ենք Աստծո մարմինը:
Մենք միասնական ենք: Եվ մենք անմահ ենք: Ուստի հնարավոր չէ մեռնել, եթե նույնիսկ դուք
զոհաբերեք ձեր բոլոր մարմինները: Դա Աստծո գաղտնի խորհուրդն է, և դուք երբևէ կհասկանաք
դրա իմաստը:
Առայժմ ես ձեզ միայն կարող եմ ասել, որ այս տիեզերքում չկա ավելի բարձր երանություն, քան
այն, որն ապրում ես՝ քեզ զոհաբերելով հանուն կյանքի, հանուն կենդանի էակների փրկության:
Ձեր կյանքում դուք նույնպես զոհաբերություններ եք անում: Ամեն ոք կատարում է այն
զոհաբերությունը, որը համապատասխանում է իր զարգացման, իր գիտակցության զարգացման
մակարդակին:
Դուք զոհաբերում եք ձեր ազատ ժամանակը՝ այն հատկացնելով մանուշակագույն բոցի
պատվիրանների ընթերցմանը. դուք զոհաբերում եք ձեր սովորությունները, թերությունները:
Եվ երբևէ դուք կբարձրանաք ձեր զարգացման այն աստիճանի վրա, որը թույլ կտա հանուն
կյանքի բարօրության զոհաբերել ձեր կաուզալ մարմնի մի մասը կամ ամբողջ կաուզալ մարմինը:
Գաղտնիքի կարգով ասեմ, որ բոլոր այն զոհողությունները, որոնք դուք կատարել եք և դեռ
կկատարեք, իրականում այնքան էլ զոհողություններ չեն, եթե նայելու լինենք Հոգևոր Աշխարհի
դիրքերից: Դուք զոհաբերում եք ձեր իսկ անցողիկ մասը, բայց ձեռք եք բերում անգնահատելի
փորձ, որով ձեր մոնադան գունազարդվում է զարմանահրաշ գույներով:
Ճիշտ այնքան, որքան դուք տալիս եք, այնքան էլ ստանում եք: Ավելի շատ ստանում եք, քանի
որ տալիս եք անցողիկ փոխարժույթ, որն ուժ ունի միայն ձեր աշխարհում, բայց փոխարենը
Երկնքում ձեռք եք բերում անանց գանձեր:
Եվ կգա օրը, երբ դուք պատրաստ կլինեք զոհաբերելու նաև ձեր այդ անգին գանձերը, քանի որ
կհասկանաք, որ այլևս գոյություն չունի ձեզ Աստծուց բաժանող սահմանը: Եվ ձեր
գիտակցության մեջ դուք արդեն տարբերակում չեք մտցնի, թե ինչն է ձեզ պատկանում և ինչը՝
Աստծուն: Որովհետև դուք Աստծո հետ մի միասնություն եք:
Իսկ դա հենց այն վիճակն է, որին պետք է հասնեք:

ԵՍ ԵՄ Սեն Ժերմենը, նույն այն Սեն Ժերմենը, որին սիրում եք: Ես գիտեմ, թե դուք ինչքան եք
ինձ սիրում: Ես զգում եմ ձեր Սերը: Եվ փոխարենը ես ձեզ եմ առաքում իմ Սերը:
Ձեր սրտերի Սերը՝ Սիրո էներգիան, այն է, ինչ մեզ՝ Համբարձյալ Դասերիս, անհրաժեշտ է: Ձեր
Սերը մեզ համար նման է այն լավագույն կերակուրին, որը դուք երբևէ կարող եք ճաշակել Երկրի
վրա:
Եվ մենք էլ մեր հերթին առաքում ենք ձեզ մեր պատասխան Սերը: Եվ դուք ընկալում եք մեր
Սերը որպես Բարեշնորհություն: Եվ դա լավագույնն է և այն ամենաբարձր երանությունը, որը
դուք կարող եք զգալ՝ գտնվելով ձեր ֆիզիկական աշխարհում:
Դա ալքիմիայի գաղտնիքն է: Դա էներգիայի փոխանակումն է օկտավաների միջև, և դա
Աստծո պլանն է Երկրի մարդկության համար:
Շատ շուտով՝ արդեն հաջորդ՝ Վեցերորդ Ռասայի ժամանակներում, մարդկությունը
կհրաժարվի կոպիտ սննդից: Սնուցումը կկատարվի Աստծո խտացված էներգիայով, որը ներս
կհորդի ստորին մարմինների չակրաներով և կսնի այդ մարմինները:
Սա ֆանտաստիկա է թվում, բայց այն իրականություն կդառնա: Դուք կվերածվեք հոգևոր
էակների ռասայի և կկարողանաք հիշել Երկրի վրա ապրած ձեր բոլոր կյանքերը, ձեր
յուրաքանչյուր կյանքի բոլոր մանրամասները: Բայց և ուզում եմ ձեզ ասել, որ առաջին բանը, որ
դուք կձգտեք անել, կլինի այն, որ երբեք չհիշեք ձեր այդ երկրային փորձը: Որովհետև ձեր
նրբացած հոգու համար անտանելի կլինի այդ փորձի մասին հիշողությունը:
Եվ այն, ինչ հիմա ձեզ շրջապատում է, ձեզ պարզապես ահավոր երազ կթվա, որը տևել է
միլիոնավոր տարիներ: Բայց երազներն ի վերջո ավարտվում են: Եվ ես ձեզ շուտափույթ
արթնացում եմ մաղթում իրական կյանքում:
ԵՍ ԵՄ Սեն Ժերմենը, ձեզ եմ առաքում իմ Սերը

Մայր Մարիամ
26 մարտի, 2005 թ.
Թող մոտակա ժամանակում իմ Վարդարանների
ընթերցումը ձեզ համար լինի առաջնահերթ խնդիր
ԵՍ ԵՄ Մայր Մարիամը՝ ձեր Երկնային Մայրը. ձեզ
այցի եմ եկել այս դեսպանորդի միջոցով:
Ես բազմիցս ներկայացել եմ շատ մարդկանց միջոցով,
որոնք այսօր մարմնավորված են Երկիր մոլորակի վրա: Ես
օգտվում եմ այն թողությունից, որը շնորհված է ինձ, և որը
թույլ է տալիս ինձ օգտագործել այն էներգիան, որը մարդիկ
հղում են ինձ Վարդարանների ընթերցման ընթացքում,
որպեսզի երևամ ֆիզիկական աշխարհում:
Ես շատերին եմ երևում, և ես կունենամ դրա
հնարավորությունը, քանի դեռ չի ցամաքել ձեր սրտերից
դեպի իմ սիրտն առաքվող էներգիայի հոսքը:
Ես օգտագործում եմ ամեն մի հնարավորություն,
որպեսզի հայտնվեմ նրանց առաջ, ովքեր պատրաստ են
տեսնել և լսել ինձ: Ես այժմ եկել եմ Տատյանայի միջոցով,
որովհետև ժամանակն է, որ այս փուլի համար ձեզ
անհրաժեշտ ոչ մեծ մի խրատ տամ:

Դուք կարող եք ինձ մտապատկերել. ես կանգնած եմ ուղիղ ձեր առջև, երբ դուք կարդում եք
այս տողերը: Ես կանգնած եմ ձեր առջև՝ վարդերի փունջը ձեռքիս: Եվ այդ փունջը ես
պատրաստել եմ ձեզ համար, սիրելինե'րս: Ձեզ համար, որ նկրտումներ ունեք և շատ ժամեր եք
հատկացնում իմ Վարդարանների ընթերցմանը: Մի' դադարեցրեք այդ գործը, սիրելինե'րս: Ես
հասկանում եմ, թե որքա՜ն շատ են ձեր աշխարհի փորձություններն ու գայթակղությունները,
որոնք ավելի կարևոր են թվում այն աղոթքների համեմատ, որոնք ես խնդրում եմ ամեն օր ուղղել
ինձ: Սակայն եթե չլիներ պահի պահանջը և ձեր ծառայության կարիքը, ապա ես չէի
անհանգստացնի ձեզ:
Պաշտելինե'րս, որևէ հատուկ նշանակություն չունի այն, թե ո'ր Վարդարանն եք կարդում՝
ավանդական կաթոլիկական Վարդարաննե՞րը, թե՞ այն Վարդարանները, որոնք վերջին
ժամանակներում ես տվել եմ շատ դեսպանորդների միջոցով: Գիտակցեք, որ նշանակություն
ունեն միայն ձեր սրտերի մղումներն ու մաքրությունը և այս մոլորակի ամբողջ Կյանքին օգնելու
ձեր ցանկությունը:
Ես չեմ ուզում ձեզ վախեցնել հնարավոր աղետներով ու արհավիրքներով: Ոչ այն պատճառով,
որ դրանք մոտ ժամանակում չեն սպասվում. արհավիրքներն անխուսափելի են, քանի դեռ մարդիկ
առաջվա պես չեն կամենում իրենց հայացքն ուղղել դեպի Երկինք և շարունակում են համառել
ձեր աշխարհում նորանոր հաճույքներ ստանալու իրենց ձգտմամբ: Հենց դրա համար է մեզ
այդքան անհրաժեշտ ձեր աղոթքների էներգիան: Յուրաքանչյուրին, ով այս դժվար
ժամանակներում ամեն օր կկարդա իմ Վարդարանները, ես վստահեցնում եմ, որ 100 կիլոմետր
շառավղով այն վայրի շուրջ, որտեղ տեղի է ունենում ձեր ամենօրյա ծառայությունը, չի լինի ոչ մի
աղետ ու արհավիրք:
Հատկապես ես դիմում եմ իմ սիրելի Ռուսաստանի բնակիչներին: Շատ լայնարձակ է ձեր
երկիրը, և նրա շատ շրջանների բնակեցվածության նոսրությունը ձեզնից պահանջում է ձեր
ծառայության մեջ երկակի, եռակի ջանքերի գործադրում: Ռուսաստանին վիճակված է մեծ դեր
խաղալ մարդկության գիտակցության վերափոխման, այդ գիտակցությունն ավելի բարձր
մակարդակի բարձրացնելու գործում:
Ըստ այդմ՝ ես խնդրանքով դիմում եմ յուրաքանչյուրին, ով լսում է իմ այս ուղերձը. թող
մոտակա ժամանակում իմ Վարդարանների ընթերցումը, անկախ այն բանից, թե ո՛ր դեսպանորդի
միջոցով են այդ Վարդարանները հասել ձեզ, լինի ձեր կյանքի առաջնահերթ խնդիրը: Դուք պետք
է հղեք ինձ օրական մի Վարդարան: Ես խնդրու՜մ եմ ձեզ: Աղաչում եմ ձեզ, սիրելինե'րս: Ես
անձամբ կգամ յուրաքանչյուրի մոտ, ով հանձն է առել ամեն օր կարդալ իմ Վարդարանները, և մի
վարդ կտամ իմ ծաղկեփնջից՝ ի նշան նրա նկատմամբ իմ սիրո:
Եվ դեռ դա բոլորը չէ, սիրելինե'րս: Ես խնդրում եմ, որ դուք կարդաք իմ Վարդարաններն այն
ամենավեհ սիրո զգացումով, որը դուք կարող եք տածել ձեր մոլորակի, ձեր մոլորակը բնակեցնող
բոլոր կենդանի էակների նկատմամբ: Նաև խնդրում եմ ձեզ, նախքան Վարդարանն ընթերցել
սկսելը խորացե'ք ձեր սրտերի մեջ: Զգացե'ք ձեր սրտի ջերմությունը: Խորհե'ք իմ մասին: Ես
գիտեմ, թե որքան դժվար է այս դժվարին ժամանակներում Երկրի վրա մարմնավորման մեջ
լինելը: Բայց դուք էլ հիշեք, թե որքա՜ն դժվար էր ինձ համար, երբ իմ աչքերի առջև խաչվեց իմ
Հիսուս որդին. ի՞նչ վիճակում էի ես նրա տառապանքները տեսնելիս...
Սիրելինե'րս, դուք սիրու՞մ եք ինձ: Կարո՞ղ եք ամեն օր Վարդարանը կարդալուց առաջ
ընդամենը մի քանի րոպեով ձեր սրտի Սերն առաքել ինձ: Չէ՞ որ դա բարդ բան չէ: Դուք
կկատարե՞ք իմ այս խնդրանքը, սիրելինե'րս:
Ես սիրում եմ բոլորիդ: Եվ ես կգամ ձեզ մոտ ձեր՝ Վարդարան կարդալու ընթացքում: Դուք
կզգաք, անպայման կզգաք իմ ներկայությունը: Դուք կարող եք ընդհատել ընթերցանությունն ու
զրուցել ինձ հետ: Ես ականջալուր կլինեմ ձեր բոլոր խնդրանքներին, ձեր բոլոր ցանկություններին:
Եվ խոստանում եմ ցուցաբերել այն ամբողջ օգնությունը, որն ինձ թույլ կտա ցուցաբերել
Տիեզերական Օրենքը:
Ես ձեզ համար կանեմ այն ամենը, ինչ ի զորու եմ անել: Կարո՞ղ եմ արդյոք հուսալ, որ դուք էլ
կանեք այն, ինչ ես եմ խնդրում:
Հավատացե'ք ինձ. եթե ես չիմանայի այն, ինչ գիտեմ, և ինչը ծածկված է ձեր աչքից, ապա երբեք
չէի խնդրի ձեզ անել այն գործը, որը միայն դուք կարող եք անել: Նվազագույն ակնկալիքս ձեր
չերկյուղելն է: Ոչնչից մի' վախեցեք: Ես եղել եմ ձեզ հետ, քայլել եմ Երկրի վրայով և կարող եմ

վստահեցնել, որ յուրաքանչյուրն իր կյանքում ճիշտ այնքան փորձությունների է ենթարկվում,
որքանին որ կարող է դիմանալ:
Չափազա՜նց ծանր կարմա է ստեղծել մարդկությունը: Եվ այդ կարմայի հատուցումը
պահանջում է մեծ զոհեր ու տառապանքներ:
Բայց Աստված ողորմած է և տալիս է ձեզ միջոցներ, որոնց օգնությամբ կարող եք մեղմել ձեր
կարման և թեթևացնել ձեր բեռը: Մի' անտեսեք այդ միջոցները և մի' անտեսեք ձեզ տրված
հնարավորությունը:
Ես այժմ լքում եմ ձեզ: Եվ ես ուրախ եղա՝ այս հնարավորությունն օգտագործելով ձեզ
հիշեցնելով այն աշխատանքի մասին, որը դուք պարտավոր եք կատարել:
Ես անպայման կհանդիպեմ յուրաքանչյուրիդ հետ Վարդարանների ձեր ամենօրյա ընթերցման
ժամանակ:
ԵՍ ԵՄ Մայր Մարիամը, մինչ նոր հանդիպում
Գուան Ին
27 մարտի, 2005 թ.
Դուք պետք է անընկալունակ լինեք չարի հանդեպ
ԵՍ ԵՄ Գուան Ինը: ԵՍ ԵՄ եկել այս դեսպանորդի
միջոցով:
Հնարավոր է՝ այս թելադրություններն ընթերցողներից ոչ
ոք չգիտե իմ մասին: Ես Արևելքում եմ հայտնի: Եվ Արևելքի
բնակիչների համար նույնն եմ, ինչ Մարիամ Աստվածածինն
Արևմուտքի բնակիչների համար:
Կանացի նախասկիզբն այս ժամանակներում ելնում է
առաջին պլան: Եվ կանացի Բոցի, Աստծո կանացի ասպեկտի
երկրպագությունը ձեր կողմից այժմ պետք է իրացվի:
Ոչ այն պատճառով, որ այդ ասպեկտն է գլխավորը, այլ այն
պատճառով, որ երկար ժամանակ Աստծո այդ ասպեկտը
ստորադասվել է:
Մեր Աստված Հայր-Մայր է: Ե'վ արական, և' իգական
ասպեկտները հավասարապես կարևոր են:
Ստորադասելով ասպեկտներից մեկը՝ դուք խախտում եք
աստվածային ներդաշնակությունը, և դա ձեր աշխարհում իր
արձագանքն
է
գտնում
տարբեր
աններդաշնակ
դրսևորումների տեսքով՝ սկսած ընտանեկան աններդաշնակություններից և վերջացրած տարբեր
տիպի արհավիրքներով ու տարերային աղետներով:
Աստծո դրսևորման երկու ասպեկտները ձեր կյանքում պետք է հավասարակշռված լինեն: Հոր
ասպեկտը, Հոր Կամքի՝ Աստծո Կամքի հարգումը և Մոր ասպեկտը, այն ասպեկտը, որը թույլ է
տալիս դրսևորել այդ Կամքը, հավասարակշռված են մատերիայի մեջ:
Վերջին մի քանի հազարամյակում հենց կանացի նախասկզբի ստորադասումն է հանգեցրել
նրան, որ Երկրի համար նախատեսված աստվածային մտահղացումն աղավաղվել է: Եվ այն, ինչ
ձեր ժամանակներում դուք տեսնում եք ձեր շուրջը, ընդամենը խղճուկ ծաղրանկարն է Աստծո այն
մտահղացման, որն ի սկզբանե գոյություն է ունեցել ձեր մոլորակի համար:
Ես Ողորմածության և Կարեկցանքի Աստվածուհին եմ: Եվ ես իրականացնում եմ այս
մոլորակի վրա ապրող բոլոր կենդանի էակներին օգնելու իմ առաքելությունը: Իրականացնում եմ
իմ առաքելությունը Արևելքում ճիշտ այնպես, ինչպես Մարիամ Աստվածածինը՝ Արևմուտքում:
Սակայն մեր առաքելությունների միջև տարբերություն չկա: Մենք եկել ենք՝ օգնելու Երկրի
բնակիչներին, և մեր առաքելությունը կիրականացնենք՝ անկախ ամեն ինչից:
Ուզում եմ դիմել Ռուսաստանի և այն երկրների բնակիչներին, որտեղ հասկանում են ռուսերեն,
ինչպես նաև այն երկրների բնակիչներին, որոնց լեզվով, ինչպես մենք հույս ունենք, կթարգմանվեն
այս թելադրությունները:

Ես դիմում եմ ձեզ խնդրանքով, որ պահպանեք համակշռությունն ու հավասարակշռությունը
արական և իգական նախասկիզբների միջև: Եվ քանի որ արական նախասկիզբը տիրապետող է
ձեր աշխարհում, ապա կցանկանայի, որ դուք ավելի շատ ուշադրություն հատկացնեք իգական
ասպեկտին. խոսքս հատկապես վերաբերում է Ռուսաստանի բնակիչներին:
Արական թրթռանքի գերակշռումն այդ երկիրը տանում է մի ուղով, որն առատություն չի
ապահովում նրա բնակչության մեծամասնության համար: Մեկ շնչին հասնող բնական
հարստությունների տեսակետից ամենահարուստ այդ երկիրն այժմ իրականում աղքատ երկիր է,
եթե երկրի զարգացվածության աստիճանի մասին դատելու լինենք բնակչության
մեծամասնությանը պատկանող մեկ շնչին հասնող եկամուտով, այլ ոչ թե վերցնենք միջին
ցուցանիշը, որում ներառվում են և' հարուստները, և' աղքատները:
Եթե Ռուսաստանում զարգացած լիներ Մոր՝ Աստծո Մայրական ասպեկտի նկատմամբ
հարգանքը, ապա մի՞թե այդ երկրի մարդիկ թույլ կտային, որ այն տարեց կանայք, որոնք տվել են
իրենց բոլոր ուժերը, աշխատանքն ու ընդունակություններն իրենց երկրի բարօրության համար,
աճեցրել են երեխաներ ու թոռներ, այժմ քարշ տան իրենց խղճուկ գոյությունը և նույնիսկ
ստիպված լինեն ողորմություն խնդրել և կերակուր փնտրել աղբանոցներում:
Ամեն անգամ, երբ դուք տեսնեք տարեց կնոջ, որը, ցնցոտիների մեջ նստած, ողորմություն է
խնդրում, իմացեք, որ ինձ եք տեսնում՝ Ողորմածության Աստվածուհուն, որը ձեզ մոտ է եկել այդ
կնոջ կերպարանքով, որպեսզի ձեր սրտերում Ողորմածություն և Կարեկցանք արթնացնի:
Դուք պարտավոր եք խոնարհվել Մայր-Կնոջ առաջ, որը ձեզ կյանք է տվել, մարմնավորել է ձեր
հոգին:
Եվ կարևոր չէ, թե ձեր մայրը որքան խիստ է վարվել ձեզ հետ մանուկ հասակում: Ձեզ հայտնի
չէ, թե ինչպիսի կարմայական հարաբերություններ են ձեզ կապում ձեր մոր հետ:
Ահա ասում եմ ձեզ՝ ձեր տիեզերքում գործում է հատուցման օրենքը, և դուք ինքներդ եք
վաստակել ձեր մոր կողմից ձեր նկատմամբ ցուցաբերվող, ինչպես ձեզ է թվում, անարդարացի
վերաբերմունքը: Ձեզ հայտնի չէ, թե ձեր անցյալ կյանքերում քանի անգամ եք տանջել և նույնիսկ
սպանել այն անհատին, որն այժմ մարմնավորվել է որպես ձեր մայրը: Եվ, հավատացե'ք ինձ,
Աստված ձեզ տվել է ամենահեշտ հնարավորությունը, որպեսզի վերամշակեք ձեր կարմայական
փոխհարաբերություններն այն անհատի հետ, որն այժմ ձեր մայրն է:
Ձեզ թվում է, թե ձեր կառավարությունը ձեզ հետ անարդար է վարվում, և որ դուք արժանի եք
ավելի լավ բախտի: Այո', իհարկե, դուք ավելի լավ բախտի եք արժանի, և Ռուսաստանին
առաջիկայում մեծ ապագա է սպասվում:
Դուք կարող եք ինձ չհավատալ, բայց ձեր երկրի նեկայիս իրադրությունը կապված է հենց
կանացի նախասկզբի՝ Աստծո կանացի ասպեկտի նկատմամբ ոչ բավարար հարգանքի հետ:
Փոխհարաբերությունների հավասարակշիռ վիճակն ընտանիքում, հավասարակշռությունը հոր և
մոր միջև, ընտանեկան ճիշտ հարաբերություններն ու դրվածքն առողջ հասարակության հիմքն
են: Եվ այն դաստիարակությունն ու հիմունքները, որոնք ընտանիքում ստանում է ապագա
սերունդը, անհնար է համեմատել համացանցով, հեռուստացույցով կամ դպրոցից ստացված
գիտելիքների հետ:
Եվ հենց ընտանիքի քայքայմանն էին ուղղված այն վարչակարգի բոլոր ջանքերը, որը
Ռուսաստանում գոյատևեց 70 տարի, և որին արևմուտքում կոչում էին կոմունիզմ, իսկ
Ռուսաստանում՝ սոցիալիզմ:
Այդ վարչակարգի բոլոր ջանքերն ուղղված էին հասարակության բջիջ հանդիսացող ընտանիքը
քայքայելուն: Եվ, զրկվելով իր հիմքից, Ռուսաստանը խոցելի դարձավ «ազատ կյանքի»
քարոզչության այն վիրուսի համար, որն այժմ Արևմուտքից մուտք է գործել այնտեղ:
Առողջ օրգանիզմն անընկալունակ է ցանկացած քայքայիչ վիրուսի հանդեպ: Իսկ
հասարակության համար այդպիսի վիրուս է սեքսի, թմրանյութերի, բռնության քարոզչությունը:
Եվ քանի որ Ռուսաստանի օրգանիզմն այդ 70 տարիների ընթացքում թուլացել էր, ապա նա
չկարողացավ դիմագրավել արտաքին վարակներին ու վիրուսներին, որոնք տառացիորեն
հեղեղեցին այդ երկրի տեղեկատվական դաշտը:
Մարդկային օրգանիզմի հետ համանմանությունն այս պարագայում կատարյալ է: Օրգանիզմը
պետք է ազատվի վիրուսներից և այն թույներից, որոնք արտազատում են այդ վիրուսները: Իսկ
այդ ձերբազատմանը կարելի է հասնել մաքրագործումների օգնությամբ:

Վիրուսների դեմ պայքարելն իմաստ չունի: Հարկավոր է ջանքեր գործադրել
անընկալունակությունն ամրապնդելու համար:
Ձեր աշխարհում գոյություն ունի չարը: Եվ այն շա՜տ շատ է: Դուք պետք է անընկալունակ լինեք
չարի հանդեպ: Եվ այդ դեպքում ոչ մի վիրուս ձեզ համար սարսափելի չի լինի:
Իսկ ձեռնարկվելիք առաջին քայլն այն պետք է լինի, որ հասարուկության յուրաքանչյուր
անդամ և բջիջ ցանկանա առողջ լինել, ձերբազատվել իր վրա փաթաթվող կեղծիքից ու
քարոզչությունից:
Ձեզ շրջապատող կյանքում կարողացե'ք զանազանել աստվածայինը բոլոր այն կեղծ բաներից,
որոնք մահ ու դժոխք են ներարկում ձեր մեջ:
Ձեր կյանքից դու'րս քշեք այն ամենը, ինչ Աստծուց չէ, այն ամբողջ սուտը, որ հեռուստացույցի
ու համակարգչի էկրանից ներթափանցում է ձեր գիտակցության մեջ: Փնտրեք և գտե՛ք ձեր շուրջը
եղած ճշմարիտը: Աճեցրե'ք այն:
Միայն ձեզնից է կախված, թե որտեղ կներդնեք այդքան դժվարությամբ վաստակած ձեր
փողերը. կյանքի անիմաստ հաճույքների՞ վրա կծախսեք, թե՞ այն բանի համար, որ ձեր
երեխաները հնարավորություն ստանան առնչվելու անցյալի և ներկայի մշակութային
արժեքներին:
18-19-րդ դարերի ռուս կոմպոզիտորների երաժշտության մեջ և ռուս նկարիչների կտավներում
պարունակվող թրթռանքները կարող են չեզոքացնել մահվան այն թրթռանքները, որոնք ձեր
գիտակցության մեջ ներդրվում են հեռուստահաղորդումները դիտելուց և այն երաժշտությունը
լսելուց, որը վերջին ժամանակներում ողողել է ամբողջ Ռուսաստանի տարածքը:
Պաշտպանե'ք ձեր երեխաներին հեռուստահաղորդումներից և ռոք երաժշտություն լսելուց:
Հավատացե'ք ինձ, այն վնասը, որն անգիտակցաբար ստանում են նրանց հոգիները, անհամեմատ
ավելի շատ է, քան այն օգուտը, որն ստացվում է զանգվածային տեղեկատվության
ժամանակակից միջոցներից օգտվելուց:
Օգտվե'ք բնության գրկում լինելու ամեն մի հնարավորությունից: Ձեր ժամանակն անցկացրեք
բնության գրկում. միայն թե՝ ոչ ռադիոընդունիչի երաժշտությամբ ու գովազդով համեմվող
խորովածի շուրջ:
Ունկնդրե'ք բնության ձայները: Նայեցե'ք թռչուններին, ծառերին: Դիտե'ք ամպերը: Ունկնդրե'ք
լռությունը:
Մենք չենք կարող բոլոր մարդկանց ստիպել, որ աղոթեն և կարդան մեր Վարդարանները, բայց
մենք կարող ենք նրանց ուշադրությունը հրավիրել կյանքում նրանց շրջապատող այն
խոչընդոտների վրա, որոնք խանգարում են նրանց հոգևոր աճին, և որոնցից պետք է հեռու
քաշվել՝ փոխարինելով դրանք ավելի կատարյալ բաներով:
Եթե ձեզ համար դժվար է դատել ձեզ շրջապատող իրերի որակի մասին, ապա փնտրեք ձեր
շուրջը գտնվող այն մարդկանց, որոնք կարողացել են պահպանել դաշնությունն Աստծո հետ, և
որոնց համար չկա ավելի մեծ երջանկություն, քան Աստծո Իրականության իրենց ընկալումը,
իրենց թրթիռների մաքրությունը ձեզ փոխանցելը:
Ես ձեզ բավականաչափ տեղեկատվություն հաղորդեցի մտորումների համար: Դես ու դեն
ընկնելու ժամանակ չունեմ: Ես տվեցի ձեզ հենց այն, ինչն անհրաժեշտ է, որ դրանով ոգեշնչվեք և
արթնանաք Բարձրագույն Իրականության համար:
Եվ դա արեցի ձեր նկատմամբ սիրուց ու կարեկցանքից դրդված:
ԵՍ ԵՄ Գուան Ինը

Տեր Մայտրեյա
28 մարտի, 2005 թ.
Ես ձեզ հրավիրում եմ Գաղտնի Ծեսերի իմ Դպրոցը
ԵՍ ԵՄ Մայտրեյան: ԵՍ ԵՄ եկել: Ես եկել եմ ձեզ
մոտ այս դեսպանորդի միջոցով: Ես եկա':
Ուշադրությամբ հետևե'ք ձեզ ուղղված այսօրվա իմ
խոսքերին: Ձեզ կարող է թվալ, թե իմ խոսքերը
նշանակալից չեն և որևէ նոր տեղեկատվություն չեն
պարունակում: Մի' շտապեք եզրակացություններ անել:
Թույլ տվեք, որ ե'ս որոշեմ, թե ինչ է ձեզ անհրաժեշտ
ստանալ հենց հիմա, որպեսզի կարողանաք կատարել
ձեր հոգևոր Ուղու հաջորդ քայլը:
Դուք բոլորդ Հոգու մարտիկներ եք: Դուք եկել եք
ֆիզիկական աշխարհ, որպեսզի մարտնչեք պատրանքի
հետ: Որովհետև դա է Աստծո պլանն այժմվա համար:
Սկզբում դուք ներառում եք պատրանքը ձեր մեջ,
նույնիսկ կարող եք ամբողջությամբ ձեզ նույնացնել
պատրանքի հետ: Եվ ահա գալիս է պահը, երբ պետք է
հրաժեշտ տաք պատրանքին և անցնեք ձեր
գիտակցության զարգացման ավելի բարձր աստիճանին:
Եվ դուք վերածվում եք այն ուժերի պայքարի թատերաբեմի, որոնց մի մասը ձգտում է
պահպանել պատրանքը, իսկ մյուս մասը՝ հաղթահարել այն: Ձեզ թվում է, թե այդ պայքարն
ընթանում է ձեր աշխարհում, բայց իրականում այն ընթանում է յուրաքանչյուրիդ ներսում:
Հենց դա է այն ձեռնադրումը, որը դուք անցնում եք այս պահին, հասկանալ, որ պայքարն
ընթանում է ձեր ներսում: Եվ քանի դեռ այդ պայքարը ձեր ներսում շարունակվում է, դուք նորից
ու նորից վերամարմնավորվում եք ֆիզիկական աշխարհում և հայտնվում այնպիսի մարդկանց
շրջապատում, որոնց ներսում նույնպես ընթանում է այդ պայքարը:
Եվ դուք կշարունակեք մարտնչել ձեր կրքերի, ձեր թերությունների ու անկատարությունների
դեմ, քանի դեռ լրիվ չեք հաղթահարել դրանք:
Դրանում է այն պայքարի իմաստը, որն ընթանում է Լույսի և խավարի ուժերի միջև: Բայց այդ
իմաստի այսպիսի բացատրություն ես ձեզ հիմա տալիս եմ ձեր գիտակցության մակարդակին
համապատասխան: Երբ ձեր գիտակցությունն ավելի պայծառանա և ձեր միտքը նման դառնա
բյուրեղապակու բյուրեղի, այնժամ մենք կտանք նոր գիտելիք և պայքարի նոր մեկնաբանություն:
Ըստ այդմ, իմ խորհուրդն է՝ վերջ տալ արտաքին կռվին և դադարեցնել ձեզնից դուրս
թշնամիներ որոնելը:
Յուրաքանչյուր ոք, ով մոտենում է ձեզ ֆիզիկական ոլորտում, մոտ է գալիս հենց այն
պատճառով, որ ձեր թրթիռները նրան թույլ են տալիս դա անել: Եվ եթե այդ մարդը ձեզ վնաս
հասցնի կամ վիրավորի, դուք նրան չպետք է համարեք ձեր անձնական թշնամին կամ ընկալեք
որպես անկյալ հրեշտակ: Նա կա՛մ մոտեցել է ձեզ, որ դուք կարողանաք իրեն վերադարձնել ձեր
կարմայական պարտքը, կա՛մ էլ, որ ձեզ դաս տա կամ ստուգի, թե որքանով եք յուրացրել այն
դասերը, որ մեր Ուսմունքի միջոցով ստացել եք մեզնից:
Եվ ամեն անգամ, երբ ցանկություն կառաջանա վրեժ լուծել ձեզ վնաս պատճառող մարդուց
կամ պատժել նրան, դուք պետք է համարեք, որ այդ ե'ս եմ եկել ձեզ մոտ այդ մարդու տեսքով,
որպեսզի քննություն վերցնեմ և պարզեմ, թե որքանով եք յուրացրել մեր տված դասերը:
Ձեր սահմաններից դուրս չկա ոչինչ, որի դեմ արժե պայքարել: Իսկ եթե ուզում եք, որ ցույց
տամ ձեր իրական թշնամուն, ապա մոտեցեք հայելուն և կտեսնեք նրան: Ահա' ձեր իրական
թշնամին՝ իր մարմնական ցանկություններով, եսասիրությամբ, ինքնագոհությամբ և
վստահությամբ, որ ինքն արդեն ճանաչել է Ճշմարտությունը և կարող է այն ուսուցանել
ուրիշներին:
Որպեսզի ուսուցանեք Ճշմարտությունը, դուք պետք է շատ ջանքեր թափեք ինքներդ ձեզ վրա:
Դուք նախ պետք է անցնեք ձեր անիրական մասի դեմ պայքարի բովով, կռիվ տաք ձեր շեմի
պահակի՝ ձեր էգոյի հետ: Դուք պետք է հաղթանակ տոնեք ձեր սեփական գիտակցության մեջ:

Պետք է հաղթանակած դուրս գաք ձեր պայքարից: Ահա այնժամ, և ոչ ավելի շուտ, դուք իրավունք
կստանաք ուսուցանելու:
Գուրուի պատմուճան, ինչպես և Դեսպանորդի պատմուճան, մեր կողմից չի տրվում, քանի դեռ
ձեռք չեք բերել որոշակի արժանիքներ: Ձեզնից շատերը նախորդ մարմնավորումներում
պատմուճան ունեցել են: Եվ ձեր հոգիները գիտեն այդ մասին: Դուք անցյալում ձեռք բերված
հսկայական նվաճումների պաշար ունեք:
Տարբեր պատճառներով դուք զրկվել եք ձեր պատմուճաններից: Եվ ամեն անգամ
մարմնավորվելով՝ դուք հնարավորություն եք ստանում ձեռնադրում անցնելու և վերականգնելու
պատմուճանը:
Ուստի ես ձեզ հրավիրում եմ Գաղտնի Ծեսերի իմ Դպրոցում թեստեր հանձնելու: Ձեզնից
շատե՛րը կուզենային սովորել անձամբ ինձ մոտ: Եվ ես միշտ պատրաստ եմ աշակերտներ
ընդունել: Պարզապես պետք է մոտենաք զոհասեղանին և արտահայտեք ինձ աշակերտելու ձեր
ցանկությունը: Կարող եք ձեր այդ ցանկությունը հայտնել ձեր սրտերում:
Շատերն են ցանկություն հայտնել դառնալու իմ աշակերտները: Եվ ես բոլորին ընդունել եմ:
Սակայն նրանցից շատ քչերն են կարողացել անցնել իմ տված առաջին թեստը:
Ես հարկ չունեմ գալու անձամբ ձեզ մոտ, որպեսզի տամ իմ առաջին թեստը: Ես պարզապես
ձեզ մոտ կուղարկեմ այն մարդուն, ում դուք ձեր թշնամին եք համարում, և նա կկատարի որևէ
արարք,
որը
ձեզ վիրավորական
կթվա:
Յուրաքանչյուր
թեստի խնդիրը
ձեզ
հավասարակշռությունից հանելն է: Ձեր գնահատականը կորոշվի ոչ թե նրանով, որ
հավասարակշռությունից դուրս կգաք թե ոչ, այլ նրանով, թե ինչ եզրակացության կհանգեք այդ
թեստն անցնելու արդյունքում:
Լավագույն աշակերտներն իրենց երախտագիտությունն են հայտնում Աստծուն և ինձ՝ որպես
Ուսուցչի, այդ թեստն անցնելու տրված հնարավորության համար:
Նրանք, ովքեր պատրաստ չեն իմ ձեռնադրումների նույնիսկ նախնական աստիճանին, չեն էլ
կարող գլխի ընկնել, որ ես իրենց թեստ եմ տվել: Նրանք արձագանքում են այնպես, ինչպես որ
միշտ են արձագանքում՝ վիրավորվելով, ատելությամբ, տարակուսանքով, վրեժ լուծելու
ցանկությամբ:
Նման մարդը, երբեմն մինչև իր ընթացիկ մարմնավորման ավարտը, զրկվում է իմ
ղեկավարությամբ ուսում ստանալու հնարավորությունից:
Այդ պատճառով, թեև շատ են Գաղտնի Ծեսերի իմ Դպրոցն ընդունվել ցանկացողները, բայց
միայն եզակիներն են կարողանում անցնել ընդունելության այդ փոքրիկ քննությունը և նոր
թեստեր անցնելու հնարավորություն ստանալ:
Ես հարկ չունեմ Երկրի վրա գտնվող որոշակի վայրում հավաքելու իմ աշակերտներին, որ թեստ
տամ նրանց: Այդ նպատակի համար ես օգտագործում եմ ձեր կյանքի հանգամանքներն ու ձեր
շրջապատի մարդկանց:
Գաղտնի Ծեսերի իմ դպրոցն ընդունվելու հնարավորություն բոլորն ունեն, բայց միայն
եզակիներն են հնարավորություն ստանում ավարտելու այդ դպրոցը և ստանալու Գուրուի
ավարտական պատմուճան:
Եվ ձեզ համար արդեն նորություն չի լինի, եթե ասեմ, որ Տատյանան, ում միջոցով հիմա ես
տալիս եմ այս թելադրությունը, ավարտել է իմ դպրոցը 2002 թվականին՝ անցնելով ուսուցման
արագացված կուրս: Ժամանակի պահա՛նջն էր այդպիսին:
Եվ երբ Տատյանայի ուսուցումը սկսվեց, մեզնից քչերն էին վստահ, որ նա կկարողանա մինչև
վերջ անցնել այն: Բայց նա անցավ, և միայն դրանից հետո մենք հնարավորություն ունեցանք նրա
միջոցով տալու այս Ուսմունքը:
Կուզենայի, որ իմանաք՝ այս իրավիճակում չկա որևէ բացառիկություն: Ձեզնից
յուրաքանչյուրը կարող է իմ ղեկավարությամբ ուսուցում անցնելու ցանկություն հայտնել: Ես էլ իմ
հերթին բոլորիդ հրավիրում եմ՝ դառնալու իմ աշակերտները:
Սակայն դուք միշտ պետք է հիշեք, որ այն պահից սկսած, երբ աշակերտելու խնդրանքով
կդիմեք ինձ, ձեր կյանքում ի հայտ կգան ամեն տեսակի ձախորդություններ ու
դժբախտություններ. ձեր սովորական կյանքն ուղղակի կփլվի ձեր աչքի առաջ:
Բայց, որքան էլ ձեզ դաժան թվա, դա ուսուցման անհրաժեշտ փուլն է: Դուք պետք է
գիտակցեք, որ ձեզ շրջապատող ամեն ինչը պատրանք է, և ձեր գիտակցության մեջ պետք է խզեք
ձեր ունեցած բոլոր կապվածությունները: Ձեզ կթվա, թե դուք անբուժելի հիվանդ եք, որ ուր որ է

կմեռնեք: Եվ այդ միտքը պետք է ընդունեք խոնարհաբար: Ձեզ կթվա, թե դուք շեղվել եք Ուղուց.
որ Աստված չի կարող այդքան դաժան լինել և այդպես պատժել ձեզ: Ձեր մարմնավոր միտքը դես
ու դեն կընկնի որևէ պատրանքային հնարավորություն գտնելու համար, որ ձեզ հեռացնի
Ձեռնադրումների Ուղուց:
Եվ դուք կռիվ կտաք ձեր մարմնավոր մտքի՝ ձեր անիրական մասի հետ: Եվ որքան համառ լինի
դիմադրությունը, այնքան ձեզ համար ավելի ցավագին կլինի վերջնական թեստն անցնելը՝ դպրոցի
ավարտական քննությունը հանձնելը: Եվ դուք իմ դպրոցի շրջանավարտը չեք դառնա, քանի դեռ
ձեր որևէ մասը կընդդիմանա Աստծո Օրենքին ենթարկվելուն:
Այո, սիրելինե'րս, իմ դպրոցի շրջանավարտները հրաժարվում են Աստծո կողմից իրենց
շնորհված կամքի ազատությունից:
Ազատ կամքն Աստված տվել է մարդուն՝ որպես շնորհ: Եվ երբ մարդն իր ազատ կամքով
հրաժարվում է այդ շնորհից, ապա նա վերջնական ձեռնադրում է անցնում իմ դպրոցում: Նա
հանձնում է ավարտական քննությունը:
Այսօր ես ձեզ համար բացեցի իմ Դպրոցի գաղտնիքներից շատերը:
Ես շատ բաց խոսեցի: Հիրավի, ես դեռ երբեք այսքան բաց չեմ խոսել այսպիսի մեծ լսարանի
առջև: Հուսով եմ, որ այսօրվա մեր զրույցը ձեզ համար օգտակար կլինի:
Եվ եթե ձեզնից որևէ մեկն իմ դպրոցում ուսում ստանալու վստահություն է զգում, ապա բարի
գալուստ: Իմ դպրոցի դռները լայնորեն բաց են: Ավա՜ղ, շատ քչերն են ցանկանում անցնել այդ
դռներից ներս և փորձության ենթարկվել...
ԵՍ ԵՄ Մայտրեյան, սպասում եմ ձեզ
Վեհապետ Սերապիս Բեյ
29 մարտի, 2005 թ.
Ձեր մոլորակը մտնում է բոլորապտույտի մեջ,
որը տանում է դեպի պատրանքի հետհավաքում
ԵՍ ԵՄ Սերապիսը, ԵՍ ԵՄ եկողը:
Այս տիեզերքի արարումն ու նրա զարգացումը կապված
են հազարավոր խոչընդոտների հաղթահարման հետ: Եվ այդ
խոչընդոտները ծնունդ են առնում այս տիեզերքում գործող
երկու հիմնական ուժերի փոխազդեցության արդյունքում:
Աստծո
նախասկզբնական
մաքուր
Մտահղացումը
տարբաժանման ու երևակման սկզբի պահին դիմադրության
է հանդիպում այն ուժերի կողմից, որոնք գտնվում են
հավերժական երանության հանգստի մեջ. ճիշտ այնպես,
ինչպես դուք հապաղում եք առավոտյան քնից արթնանալ,
հատկապես երբ ձեր քունը քաղցր է, ինչպես մանկության
տարիներին:
Ժամանակն անցնում է, և տիեզերքը դիմադրության է
հանդիպում արդեն այն ուժերի կողմից, որոնք չեն ուզում
վերադառնալ նախասկզբնական հանգստի վիճակին: Դա էլ
նման է այն բանին, որ մարդը չափազանց շատ է կլանված
օրվա պրոբլեմներով և չի շտապում սուզվել քնի մեջ:
Բայց ճիշտ այնպես, ինչպես հերթագայում են ցերեկն ու
գիշերը՝ արթնության ու քնի ժամանակահատվածները,
տիեզերքը նույնպես ունի իր ցերեկը՝ իր արթնությունը և իր
դադարը՝ հանգիստը:
Ամեն ինչ ենթակա է բոլորապտույտի: Եվ բոլորապտույտի՝ բոլորապտույտների մեջ:
Ձեր մոլորակը մտնում է մի բոլորաշրջանի մեջ, որը տանում է դեպի պատրանքի
հետհավաքում: Սակայն մարդկային էակներն այնքան են խորասուզվել այդ երևակված
պատրանքի մեջ, որ ընդդիմանում են հաստատված կարգին:

Ձեր մեջ առկա է ձեր անմահ մասը, ձեր Բարձրագույն Մասը: Եվ ձեր մեջ առկա է ձեր
մահկանացու մասը՝ ձեր ստորին չորս մարմինները: Ձեր Բարձրագույն Մասը ենթարկվում է
Աստծո Օրենքին, որովհետև արար աշխարհում ձեր ճամփորդելու ամբողջ ընթացքում ձեր այդ
մասը երբեք չի կորցրել իր կապն Արարչի հետ: Ձեր ստորին մասն էվոլյուցիոն զարգացման
որոշակի փուլում կորցրել է Արարչի հետ իր միասնության, ինչպես և ամբողջ արարչության հետ
իր միասնության զգացողությունը:
Նա ցանկացել է ապրել իր առանձին կյանքով և մոլորվել է պատրանքի ջունգլիներում: Եվ
որքան էլ երկար տևեն հոգու թափառումները տիեզերքի լայնարձակության մեջ, գալիս է պահը,
երբ նա պետք է պատրանքային աշխարհից վերադառնա Աստծո Իրական Աշխարհը: Ահա այժմ
սկսվել է այդ փուլը , պատրանքից հրաժարվելու և Իրական աշխարհ վերադառնալու փուլը:
Այդ նպատակով ձեզ ուղեկցորդ է տրված. դա ձեր Պահապան Հրեշտակն է՝ ձեր Սուրբ ԵսՔրիստոսը: Եվ այդ ուղեկցորդը ձեզ պետք է դնի ճիշտ Ուղու վրա, դեպի Հոր Արքայություն
վերադառնալու Ուղու վրա:
Ամբողջ արտաքին ուսմունքը, որը մենք տալիս ենք մեր այս կամ որևէ այլ դեսպանորդի
միջոցով, հենց նպատակ ունի կապ ստեղծել ձեր իսկ այն մասի հետ, որը հիշում է, թե ով եք դուք:
Եվ որքան ավելի ամուր լինի ձեր կապը ձեր իսկ իրական մասի հետ, այնքան ավելի շուտ տեղի
կունենա ձեր վերադարձը Տուն:
Բոլոր ճշմարիտ ձեռնադրումները, որոնք ես տվել եմ իմ աշակերտներին, և որոնք իրենց
աշակերտներին են տալիս մյուս Վեհապետները, նպատակաուղղված են հենց նրան, որ
հաղթահարվի ձեր պատրանքային մասի դիմադրությունը և կապ ստեղծվի ձեր անմահ մասի
հետ:
Իսկ ձեզնից նրանք, ովքեր այցելել են իմ Մենաստանը՝ Լուքսորում գտնվող իմ Տաճարը, այժմ
պետք է վերհիշեն այն գիտելիքները, որոնք ստացել են իմ Տաճարում:
Ես խստապահանջ ուսուցիչ եմ և արտակարգ կարգապահություն եմ պահանջում իմ
աշակերտներից: Քանզի եթե աշակերտը չի ենթարկվում իր իսկ ընտրած Ուսուցչին, ապա
այդպիսի աշակերտը իրավունք չունի մեր ղեկավարությամբ ուսում ստանալու:
Ժամանակի պահանջն այնպիսին է, որ ձեր ուսուցումն ու ձեռնադրումը տեղի են ունենում
սովորական կյանքի պայմաններում: Ձեզնից չի պահանջվում գնալ աշխարհի ծայրում գտնվող
անդրծովյան որևէ ուսուցչի մոտ, որպեսզի ստանաք ձեզ անհրաժեշտ գիտելիքները: Ժամանակի
պահանջն այնպիսին է, որ ձեզ անհրաժեշտ գիտելիքները դուք ստանում եք հենց այն վայրում,
որտեղ ապրում եք: Դուք ուսում եք ստանում ձեր սովորական կյանքում: Եվ մենք օգտագործում
ենք ձեր կյանքի հանգամանքները, որպեսզի ձեր հոգուն տանք հենց այն ձեռնադրումները, որոնց
կարիքը նա ամենաշատն է զգում:
Նաև դուք գիտելիքներ եք ստանում ձեր գիշերային քնի ընթացքում՝ անգիտակցաբար կամ էլ
լրիվ գիտակից վիճակում այցելելով մեր մենաստանները:
Հիրավի, ձեր հոգիները ջանում են օր ու գիշեր՝ առանց պարապ նստելու:
Խոսքս չի վերաբերում այն հոգիներին, որոնք ծուլանում են ուսման մեջ և գիշերվա քնի
ժամանակը վատնում են ոչ թե սեփական լուսավորման վրա, այլ վատնում են այն՝ այցելելով
աստեղային ոլորտի շերտերը և քնի մեջ շարունակում են ստանալ այն նույն պատրանքային
հաճույքներն ու երանությունները, դեպի որոնց ձգտում են՝ լինելով ֆիզիկական աշխարհում:
Ես չեմ ուզում վախեցնել այդ ծույլ անհատներին, բայց այն ամենը, ինչը դուրս կլինի Աստծո
պլանից, չի կարողանա շարունակել իր գոյությունը Նոր Աշխարհում: Ոչ այն պատճառով, որ
Աստված դաժան է և ձգտում է պատժել ձեզ: Ո՜չ, ինքնե՛րդ եք ձեզ դատապարտում անէության,
քանի որ անկարող կլինեք գոյատևելու ավելի նուրբ աշխարհում, ինչպիսին ժամանակի
ընթացքում կդառնա ձեր մոլորակը, ինչպես տիեզերքի մյուս մոլորակները: Կյանքն
աստիճանաբար կտեղափոխվի ավելի նուրբ ոլորտ: Իհարկե, դա կխլի միլիոնավոր տարիներ: Եվ
նրանք, ովքեր չեն հարմարվի ավելի նուրբ ոլորտի կյանքին, կքշվեն տիեզերական
փոփոխությունների քամիով:
Ըստ այդմ՝ այս թելադրությունների միջոցով ձեզ ազդակ է տրվում, որպեսզի ձեր էության
կենտրոնը տեղաշարժվի դեպի ավելի նուրբ ոլորտ:
Ձեր գիտակցության մեջ բարձրանալով ավելի նուրբ մակարդակի վրա և բարձրացնելով ձեր
թրթիռները՝ դուք կարծես քաշում եք ամբողջ մոլորակը ձեր մակարդակի վրա:

Կուզենայի, որ պատկերացնեք լեռնագնացի, որը մագլցում է դեպի ուղղաձիգ լեռնագագաթը՝
աստվածային գիտակցության գագաթը, և այդ լեռնագնացն իր ճոպանով վեր է քաշում ամբողջ
մոլորակը: Եվ որքան շատ լինեն աստվածային գիտակցության գագաթը գրոհող լեռնագնացները,
այնքան ավելի արագ ու անցավ կանցնի մոլորակի թրթիռների մակարդակի բարձրացման
գործընթացը, զարգացման նոր մակարդակին անցնելու գործընթացը:
Տեղին կլինի ձեզ հիշեցնել ամբարտակի փլուզման երևույթը: Եթե աշխարհի վերափոխմանը
հատկացված Աստծո էներգիան դիմադրության է հանդիպում մոլորակը բնակեցնող անհատների
մեծ մասի կողմից, որոնց գիտակցությունն այս դեպքում կարելի է նմանացնել նորացման ու
վերափոխման աստվածային ջրերի ճամփան փակող ամբարտակի հետ, ապա վաղ թե ուշ
ավելացող ջուրը կճեղքի այդ ամբարտակն ու կավերի այն ամենը, ինչը դիմադրում է իր
ընթացքին:
Ըստ այդմ՝ միայն ձեր գիտակցությունն է, որ խոչընդոտում է նորացման աստվածային
գործընթացը: Եվ որքան արագ փոխեք ձեր գիտակցությունը, այնքան ապագայում ավելի քիչ
արհավիրքներ բաժին կհասնեն ձեր մոլորակին:
Ամեն անգամ, երբ չեք կարողանում գլուխ հանել ձեր գիտակցության որևէ արգելապատնեշից,
ամեն անգամ, երբ ծուլանում եք կատարել այն պահանջները, որոնք մենք ներկայացնում ենք մեր
աշակերտներին, դուք պետք է հիշեք այն հսկայածավալ ջրի մասին, որն ամեն պահի կարող է
հեղեղել Երկիրը և ավերել այն ամենը, ինչը դիմադրում է Աստծո Օրենքին:
Ես ձեզ պատմեցի ներկա ժամի պահանջի մասին:
Իսկ վերջում կուզենայի խրատ տալ այն մասին, թե ինչպես առավել արդյունավետ ձևով
հաղթահարեք սեփական գիտակցության դիմադրությունը:
Երբ պատրաստվում եք քնելու, հիշեցեք, որ ձեզ անհրաժեշտ է այցելել Լույսի եթերային
օկտավաների սրբազան Մենաստանները: Ձեր վերջին միտքը քնելուց առաջ, երբ ձեր
գիտակցությունը լքում է ձեզ, մեր Մենաստաններն ալցելելու միտքը պետք է լինի, և պետք է
ցանկանաք, որ այդ Մենաստաններում ստացած գիտելիքները հաջորդ օրվա ընթացքում հասնեն
ձեր արտաքին գիտակցությանը:
Մի' անտեսեք մեր այս օգնությունը և այն հնարավորությունը, որը ձեզ ընձեռում են
Համբարձյալ Դասերը:
Այժմ ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ, բայց հույս ունեմ ձեզնից յուրաքանչյուրի հետ հանդիպել
Լուքսորի վերևում գտնվող իմ Մենաստանում:
ԵՍ ԵՄ Սերապիս Բեյը
Սպիտամա Զրադաշտ
30 մարտի, 2005 թ.
Մարմնական խելքը պետք է իր տեղը զիջի
աստվածային բանականությանը
ԵՍ ԵՄ Զրադաշտը, եկել եմ այս դեսպանորդի միջոցով:
Հրեղենությունն է իմ հիմնական հատկանիշը: Հուրն է իմ
տարերքը...
Բեկումն Ուսմունքի, որը մենք տալիս ենք, տեղի է
ունենում մեր աշխարհին բնորոշ հրե թրթռանքի և Երկիր
մոլորակի ֆիզիկական ոլորտի թրթռանքի հպման
ընթացքում:
Սակայն հուրը, որն առկա է իմ խոսքերում, դուք կարող
եք զգալ նույնիսկ աշխարհներով նրա անցնելուց հետո:
Ես ահա եկել եմ...
Հրո աշխարհի վիճակը չափազանց տարբերվում է ձեր
աշխարհի վիճակից, և մեր աշխարհի պատկերներն
անսովոր ձևով կարող են ընկալվել ձեր գիտակցության
կողմից: Մենք խոսում ենք բոցի լեզվով, և մեր թրթիռների

ձևափոխությունը երկրային լեզվի չի կարող լրիվ փոխանցել նրանում առկա ամբողջ
տեղեկատվությունը: Սակայն հաղորդման հիմնական էությունը բավարար չափով ամբողջական է
փոխանցվում:
Այսօրվա իմ գալուստը պայմանավորված է ոչ մեծ Ուսմունք տալու իմ ցանկությամբ: Այդ
Ուսմունքը ես տվել եմ իմ աշակերտներին, երբ հազարավոր տարիներ առաջ մարմնավորվել էի
Երկրի վրա: Սակայն այդ ուսմունքի կարևորությունը մինչև այժմ չի փոխվել: Դեռ ավելին, կարող
եմ ասել ձեզ, որ Երկրի շատ քիչ մարդիկ են կարողացել ամբողջությամբ յուրացնել այդ Ուսմունքը:
Երբ կատարյալ Հոգին իջնում է թանձր ֆիզիկական աշխարհ (իսկ դա տեղի է ունենում այն
ժամանակ, երբ նախորդ մանվանտարների ընթացքում նվաճումների որոշակի աստիճանի հասած
Բարձրագույն տիեզերական Հոգիները, համաձայն Տիեզերական օրենքի, պետք է նորից մարմին
առնեն), ապա թանձր, զարգացած մատերիայի հետ նրա բախման ընթացքում լինում են որոշ
բաներ, որոնց մասին ես պետք է ձեզ պատմեմ:
Հնարավոր է՝ ուրիշ ուսմունքներից դուք լսել եք կամ կարդացել եք ինչ-որ գրքերում, որ ի
սկզբանե մարդը, երբ արարվել է ըստ Աստծո պատկերի և նմանության, ունեցել է Բարձրագույն
անմահ մաս, որը երբեք չի մոռանում Աստծո հետ իր միասնականության մասին, և ստորին մաս,
որը մոլորակի վրա ունեցած միլիոնավոր տարիների վերամարմնավորումների ընթացքում
կորցրել է Աստծո հետ իր միասնության զգացումը և իր իսկ Բարձրագույն մասի հետ կապը:
Սակայն մարդկության զարգացման պատմության մեջ եղել է մի շրջան, երբ նրա զարգացումը
գնահատվել է որպես փակուղային ու ապարդյուն: Մարդկային էակներն իրենց պահում էին
կենդանիների պես և միայն արտաքինով էին նման մարդու: Այնպես էր ստացվել, որ ցածրակարգ
ձևարարները մարդուն չէին կարողացել օժտել այն հրով, որը բնորոշ է մարդկային էակներին և
նրանց դարձնում է Աստծուն նման: Դա բանականության հուրն է՝ Աստծո կայծը, որը պետք է
առկա լինի մարդ էակի մեջ:
Միլիոնավոր տարիներ առաջ Երկրի էվոլյուցիան պետք է ընդհատվեր որպես ձախողված: Եվ
դրությունը փրկելուն ձեռնամուխ եղան Բարձրագույն Հոգիները, որոնք նախորդ
մանվանտարներում արդեն հասել էին երանության և նիրվանայի վիճակին: Այդ Հոգիները պետք է
իջնեին բարձր կազմակերպված մատերիայի մեջ և նրան փոխանցեին իրենց բնորոշ հրո, բոցի և
իմաստության հատկանիշը:
Եվ նրանք իջան: Իջան մարդկանց մարմինների մեջ, որոնք, ըստ էության, կենդանու պես էին
պահում իրենց: Եվ հրո հատկանիշը փոխանցվեց նրանց: Մարդկանց աչքերը լուսավորվեցին
բանականության հրով: Եվ մարդիկ հասկացան, որ իրենք տարբերվում են կենդանիներից:
Այդպիսով, յուրաքանչյուր մարդ իր ներսում ունեցավ սերմ, կայծ, հուր, ինչը նա ստացավ այն
հոգևոր Էակներից, որոնք հրո բարձրագույն ոլորտներից իջան մատերիայի մեջ:
Յուրաքանչյուր Բարձրագույն Էակ իր հրո մասնիկները ցրեց բազմաթիվ մարդկային էակների
միջև: Եվ մարդկանցից յուրաքանչյուրը, իր զարգացման մակարդակին ու աստիճանին
համապատասխան, օժտվեց բանականությամբ:
Հենց դա՛ էր Բարձրագույն Հոգիների կամ Հրեշտակների անկումը սաղմնավորման մեջ: Նրանք
իջան մասամբ Տիեզերական Օրենքի ազդեցությամբ, մասամբ էլ առաջնորդվելով մարդկությանը
կործանումից փրկելու իրենց սեփական մղումով. քանի որ բանականությունից զրկված
մարդկությունը չեր կարող համապատասխանել Աստծո այն նպատակին, որի համար նա
ստեղծված էր:
Մարդու արատը հաջողվեց վերացնել այն Բարձրագույն Էակների զոհողության շնորհիվ,
որոնք զոհաբերեցին իրենց նիրվանայի հանգիստը, որպեսզի իջնեն և օգնեն մարդկանց:
Նրանք իջան և մարդկանց օժտեցին բանականությամբ և իրենց հատկանիշների մի մասով,
որն ընդամենը նախորդ մանվանտարներում ձեռք բերած նրանց վաստակի աղոտ արտացոլանքն
էր:
Իսկ ի՞նչ կատարվեց մարդկության հետ: Մարդիկ բանական դարձան: Եվ նրանք իրավունք
ստացան գործելու իրենց ազատ կամքին համապատասխան՝ այնպես, ինչպես յուրաքանչյուրի
բանականությունն էր թելադրում:
Եվ երբ մարդիկ գիտակցեցին Աստծո հետ իրենց նմանությունը, սկսեցին իրենց պահել
աստվածների պես: Նրանք վարվում էին այնպես, ինչպես կարծում էին, թե կվարվեին
աստվածները:

Նրանք ցանկացան հայտնվել երանության ու հաճույքների մեջ, նրանք ցանկացան
ֆիզիկական աշխարհում ճաշակել իրենց համար մատչելի վայելքների բոլոր տեսակները:
Երբ մարդու բանականությունը բախվում է երևակված թանձր աշխարհին, սկսում է կրել
երկակի բնույթ: Եվ դա տեղի է ունենում հենց այն պատճառով, որ Աստծո Աշխարհում գոյություն
ունեցող աստվածային որակները պատրանքային աշխարհում ձեռք են բերում լրիվ հակադիր
հատկանիշներ:
Դրանում է երևակված աշխարհի պարադոքսը: Եվ հենց այդպիսին է Աստծո մտահղացումը
երևակված աշխարհի համար:
Երբ խելքը սկսում է գործել մատերիական աշխարհի պայմաններում, ստիպված է լինում
որպես առարկա օգտագործել թանձր մատերիան, որի վրա փորձարկում է իր ունակությունները:
Եվ երբ խելքը կիրառում է իր ունակությունները թանձր մատերիայի վրա՝ հիշելով Աստծո
Աշխարհի մասին, ապա փորձում է Աստծո Աշխարհի օրենքները ներմուծել թանձր աշխարհ: Իսկ
քանի որ մատերիայի թրթռանքը շատ ցածր է, ապա ֆիզիկական աշխարհում կիրառված խելքի
յուրաքանչյուր որակ կարող է հանգեցնել այն որակին հակադիր հատկանիշի, որին նույն ջանքերի
արդյունքում նա կհասներ նուրբ, հրո աշխարհում:
Ահա այստեղ է գաղտնիքը: Երբ Բարձրագույն Հոգին հրո ոլորտներից իջնում է ցածրադիր
աշխարհներ և շարունակում օգտագործել հրո աշխարհին հատուկ խելքի որակներ, ապա
մատերիայի վրա ազդեցության արդյունքը միշտ չէ, որ կհամապատասխանի Աստծո
Մտահղացմանը՝ հատկապես հենց մատերիայի թանձրության պատճառով:
Միլիոնավոր տարիներ առաջ ձեզնից յուրաքանչյուրը, ով հիմա կարդում է այս տողերը, օժտվել
է աստվածային բանականության կայծով՝ շնորհիվ այն Բարձրագույն Հոգիների, որոնք իջել էին
ձեզ բանականությամբ օժտելու նպատակով:
Եվ ձեզնից յուրաքանչյուրը հիմա իր ներսում մի մասնիկ ունի այն Վեհապետներից, որոնց
տարբեր ուսմունքներում տարբեր կերպ են անվանում՝ Իմաստության Վեհապետներ,
Համբարձյալ Վեհապետներ կամ Շամբալայի Վեհապետներ:
Յոթ Բարձրագույն Հոգիներ իջան: Յուրաքանչյուրն իր մասնիկները ցրեց միլիոնավոր
մարդկանց հոգիների միջև:
Այդպիսով մարդիկ ապրելու և զարգանալու հնարավորություն ստացան: Եվ մարդկանցից
յուրաքանչյուրն իր ներսում ստացավ Բարձրագույն Հոգու մասնիկ, որը դարձավ նրա ներքին
ուսուցիչը, նրա Պահապան Հրեշտակը կամ Ես-Քրիստոսը:
Եվ այժմ անհնար է տարբերել, թե որտեղ է վերջանում մարդու կենդանական մասը, և սկսվում
նրա հոգևոր նախասկիզբը:
Իսկ մարդը ստիպված է պայքար մղել իր կենդանական բնույթի դեմ և մշտապես ձգտել դեպի
Հոգին: Բայց վաղ թե ուշ կգա այն օրը, երբ մարդը կհաղթի իր մեջ եղած կենդանուն,
կհաղթահարի իր կրքերը, կհաղթի իր էգոյին և Հոգուն հնարավորություն կընձեռի ամբողջովին
իշխելու իր վրա: Եվ մարդն այլևս ստորակարգ չի լինի՝ մնալով կենդանու և մարդու խառնուրդ:
Գազանը կհնազանդեցվի, և մարդը կնմանվի Աստծուն:
Բանականության այն կայծը, որը վառվում էր յուրաքանչյուր մարդու տաճարում, մարմրում է
այժմ, իսկ շատերի մոտ էլ հանգչում է կամ արդեն հանգել է:
Ուստի այդ կայծի բորբոքման համար տրվում է Ուսմունք, տրվում են պատգամներ:
Անասնական մարդը պետք է իր տեղը զիջի Աստվածամարդուն:
Անցողիկ մարդը պետք է իր տեղը զիջի անանցին:
Մարմնական խելքը պետք է իր տեղը զիջի աստվածային բանականությանը:
Եվ դա տեղի կունենա, որովհետև ձեր ներսի կայծն ու բոցը ձեզ հանգիստ չեն տա, քանի դեռ
դա տեղի չի ունեցել: Դուք դեսուդեն կընկնեք, կշարունակեք փնտրել: Կջանաք ֆիզիկական
աշխարհում հասնել նիրվանայի այն վիճակին, որի մասին հիշում է Բարձրագույն Էակի՝ ձեր
ներսում առկա մասնիկը: Դուք այդ վիճակը կփնտրեք ամբողջ Երկրով մեկ և այն չեք գտնի
ֆիզիկական ոլորտում:
Եվ ահա, երբ կհասկանաք, որ ոչինչ ձեր աշխարհում այլևս ձեզ չի գրավում, երբ կհրաժարվեք
ձեր աշխարհի հետ ունեցած բոլոր կապերից, միայն այդ ժամանակ դուք ձեռք կբերեք իրական
նիրվանայի վիճակ և ձեր Բարձրագույն Մասի հետ միավորմամբ երանություն ստանալու
հնարավորություն, իսկ դրանից հետո՝ նաև այս տիեզերքի Արարչի հետ միանալու
հնարավորություն:

Իսկ մինչ այդ դուք դեռ կպայքարեք, կտառապեք, դեսուդեն կընկնեք, կփնտրեք:
Եվ ի վերջո կգտնեք ձեր Սկզբնաղբյուրը, ձեր Հաղթանակը և ձեր Երանությունը:
Այնժամ Բարձրագույն Էակների մասնիկները, որոնք ձեր մեջ են, հնարավորություն կստանան
խմբավորվելու մի միասնության մեջ և ազատվելու միլիոնավոր տարիներ իրենց կաշկանդող
մատերիայի կապանքներից:
Ես ձեզ տվեցի մի Ուսմունք, որը տվել եմ իմ աշակերտներին հազարավոր տարիներ առաջ:
Եկան ուրիշ կրոններ, եկան ուրիշ ուսմունքներ: Եվ ահա վրա հասավ ձեր պատմության մասին
գիտելիք տալու ժամանակը: Այդ գիտելիքը կօգնի, որ այլ կերպ նայեք ինքներդ ձեզ և այն
պայքարին, որն ընթանում է ձեր աշխարհում:
ԵՍ ԵՄ Զրադաշտը՝ Միասնության բոցում կանգնած

Կոնֆուցիոս
31 մարտի, 2005 թ.
Մենք Աստծուն պետք է հնարավորություն
տանք մեր միջոցով ինքնադրսևորելու
ԵՍ ԵՄ Կոնֆուցիոսը, ձեզ այցի եմ եկել այս դեսպանորդի
միջոցով:
Ես եկել եմ Աստծո Իմաստության գիտությունից խրատներ
կարդալու:
Երկրի վրա իմ մարմնավորումից հետո անցել են շատ
հարյուրամյակներ: Եվ ես ուրախ եմ ընձեռնված
հնարավորության համար՝ երախտապարտ լսարանի առջև
կրկնելու իմ Ուսմունքի խոսքերը:
Միշտ ավելի լավ է լսել խոսքը սկզբնաղբյուրից, քան թե
վստահել այդ խոսքի մեկնաբանությանը, որը տալիս են այն
մարդիկ, ում կարծիքով իրենք հասել են իմաստության
ճանաչման բարձր աստիճանի, բայց գտնվում են Աստծո
Իմաստության լեռնագագաթի ստորոտում, և ունայն կյանքն
անընդհատ շեղում է նրանց ուշադրությունը՝ թույլ չտալով
դեպի գագաթը տանող ուղղությամբ գոնե մեկ քայլ անել:
Ես կարծում եմ, որ ձեզ հետ, ովքեր կարդում են այս
տողերը, այդպես չի լինի: Եվ դուք ունակ կլինեք որոշ
ժամանակով վերանալ ձեզ շրջապատող պատրանքից և
կենտրոնանալ անանց Ճշմարտությունների վրա, որոնք որևէ կապ չունեն այն ժամանակի, երկրի
կամ շրջապատի հետ, որոնց դուք պատկանում եք:
Ձգտեք կենտրոնանալ ձեր սրտի վրա. սրտի զարկերի վրա: Ունկնդրե'ք ձեր շնչառությանը:
Ներշնչում... Արտաշնչում...

Ձեր սրտի աշխատանքն ու ձեր շնչառությունը որևէ կերպ կապված չեն այն պետության հետ,
որում ապրում եք: Ինչպես և՝ կապված չեն այն դերի հետ, որը դուք կյանքում խաղում եք:
Ճիշտ նույն կերպ նաև Աստծո Ճշմարտությունն է. այն ինքնին գոյություն ունի և կախված չէ
ձեր գիտակցությունից ու ձեր մտքերից:
Այդ դեպքում ինչու՞ դուք գոյություն ունեք, եթե այս աշխարհը կարող է հրաշալի յոլա գնալ
առանց ձեզ: Այս հարցը ձեզ չի՞ հետաքրքրել: Երբևէ դուք ձեզ հարցրե՞լ եք, թե ինչու եք ապրում:
Կարծում եմ, որ այդ հարցը ձեր կյանքում գոնե մեկ անգամ կանգնել է ձեր առջև: Իսկ որոշների
առաջ այն ծառացել է այնքան համառորեն և այնքան հաճախ, որ կյանքի իմաստի որոնումը
տառացիորեն նրանց համար վերածվել է հենց կյանքի իմաստի:
Դուք իրավացի եք, սիրելինե'րս, պատվարժան խնդիր է՝ պարզել, թե ինչու եք ապրում, և ինչու
գոյություն ունի այն ամենը, ինչը շրջապատում է ձեզ:
Երբ ես մարմնավորման մեջ էի, այդ հարցը տառացիորեն գերել էր ինձ: Օրեր էին լինում, երբ ես
տեղս չէի գտնում՝ նորից ու նորից փորձելով գտնել այդ հարցի պատասխանը:
Ես հավատացյալ մարդ էի և ընդունում էի այն աշխարհայացքը, որն ընդունված էր ինձ
շրջապատող հասարակության մեջ՝ այնքան ժամանակ, քանի դեռ չէի հասկացել, որ այդ
աշխարհընկալման համակարգը ստեղծված է մարդկանց կողմից, այնպիսի մարդկանց կողմից,
ինչպիսին ես ինքս եմ: Հասուն մարդ դառնալուն զուգընթաց՝ ես հասկացա, որ ես կատարյալ չեմ,
և, այդ պատճառով, իմ յուրաքանչյուր միտքն արդեն ոչ կատարյալ է դառնում՝ նախքան այն
բարձրաձայն արտահայտելը: Ինչու՞ ես կատարյալ չեմ: Եվ ինչու՞, որքան էլ ջանում եմ՝ չեմ
կարողանում հաղթահարել իմ ներսի այդ անկատարությունները:
Ձեզ ծանո՞թ են այս հարցերը: Դուք է՞լ եք այդ հարցերը տվել ձեզ:
Որոշ ժամանակ անց այդ հարցի պատասխանը հիմք դարձավ ուսուցման համակարգի համար,
ինչը ես տալիս էի այն մարդկանց, որոնք ցանկանում էին ուսում ստանալ ինձից:
Ես պարզորոշ գիտակցում էի, որ իմ ներսում կա ի'մ իսկ Բարձրագույն՝ ավելի կատարյալ մասը:
Եվ ես կարողանում էի հաղորդակցվել իմ այդ մասի հետ: Բայց և գիտակցում էի, որ իմ այդ մասի
դրսևորմանը ես ինքս եմ խանգարում. ոչ թե իմ սահմաններից դուրս որևէ մեկը, այլ հենց ինքս:
Ես ենթադրում էի, որ ես և մյուս բոլոր կենդանի էակները ստեղծված են Նրա կերպարով, ով
ստեղծել է այս աշխարհը, և ով իր դիրքով անհամեմատ բարձր է մեզնից: Եվ մենք բոլորս կապված
ենք Նրա հետ և մի անբաժանելի Միասնություն ենք կազմում: Եվ ճիշտ այնպես, ինչպես ես ունեմ
իմ ներսում իմ Բարձրագույն մասը, համայն Աշխարհի Ստեղծողն ու Արարիչը նույնպես ունի իր
Բարձրագույն մասը, ինչպես և իր ցածրագույն մասը: Իսկ Նրա այդ ցածրագույն մասը ես եմ՝
մարմնավորման մեջ. և' ես, և' մյուս կենդանի էակները, և' ամբողջ Երկիրը, որը երևում է ինձ,
որքան աչքս կտրում է:
Մենք բոլորս Նա ենք՝ մարմնավորման մեջ:
Եվ Նա մեր միջոցով ապրում է, ստեղծում, ճանաչում: Մեր միջոցով՝ յուրաքանչյուր կենդանի
էակի միջոցով, Նա ճանաչում է Ինքն իրեն:
Մենք բոլորս նրա բջիջներն ու անոթներն ենք: Մենք կազմում ենք նրա մարմինը: Եվ մենք բոլորս
կապված ենք թե' Նրա հետ, թե' մեկս մյուսի հետ: Այն ամենը, ինչը սահմանազատում է մեզ
իրարից և Նրա հետ Միասնությունից, ենթակա է հաղթահարման:
Ըստ այդմ՝ ես ուսուցանում էի և շարունակում եմ այժմ ուսուցանել միայն մեկ պարզ բան:
Ձեզնից յուրաքանչյուրին ես հրավիրում եմ աշխատելու իր այն մասի վրա, որը խանգարում է
միասնական լինել Արարչի հետ: Աշխատել իր այն մասի վրա, որը թույլ չի տալիս ձեզ լրիվ
միասնության վիճակում գտնվել Աստծո, Արարչի, Ատմանի, Բարձրագույն Բանականության հետ:
Կարևոր չէ, թե ինչպես կկոչեք այն, որի մի մասն եք դուք իրականում հանդիսանում:
Դուք ոչինչ չեք կարող անել այլ մարդու փոխարեն: Դուք մի այլ մարդու չեք կարող ստիպել
անելու որևէ բան, որը ձեզ պետք է: Ավելի ճիշտ՝ դուք դա կարող եք անել, բայց ձեզ հարկ կլինի
բռնություն կիրառել: դուք միայն ուժով կարող եք ստիպել որևէ մեկին՝ աշխատել ձեզ համար կամ
կատարել ձեր հրամանները: Կարևոր չէ՝ այդ ուժը ֆիզիկական է, թե ձեր կողմից գրված օրենքի
տեսք ունի:
Հապա փորձե'ք ձեր մարմնի մեջ սրտին ստիպել շնչել, իսկ թոքերին՝ արյուն մղել արյունատար
անոթներով:

Դա ձեզ չի հաջողվի: Իսկ եթե դիմենք պատմությանը, ապա այն հենց կազմված է այնպիսի
դրվագներից, երբ ինչ-որ մեկը փորձում է ստիպել մի ուրիշին անել այն, ինչ իրեն է պետք:
Այստեղից էլ հենց ծագել են բոլոր պատերազմներն ու աշխարհի բոլոր անարդար դրսևորումները:
Եվ այդ բոլոր անարդարությունների հիմքում ընկած է ցանկությունը, որ մեկն անի այն, ինչ
մյուսին պետք է:
Վերադառնանք սեփական անկատարության թեմային:
Երբ երիտասարդ էի, ես իսկապես մտածում էի, թե կարող եմ իմ համոզմունքի ուժով և
անձնական օրինակով աշխարհին ոգեկոչել փոփոխության: Ես շատ ջանք ու եռանդ ծախսեցի՝
փորձելով համոզել մարդկանց, որ ճիշտ գործեն և ճիշտ պահեն իրենց:
Իմ ուժերը չհերիքեցին, որպեսզի համոզեմ մարդկանց, որ վարվեն այնպես, ինչպես իմ
կարծիքով խելացի կլիներ:
Այնժամ ես փորձեցի գործել այն մարդկանց հետ համատեղ, որոնք կիսում էին իմ
համոզմունքները: Սակայն, միևնույնն է, նախկինի պես իմ ուժերը չէին հերիքում:
Հավատացե'ք ինձ, ես չափազանց շատ ջանք թափեցի, որպեսզի համոզեմ մարդկանց, որ
նրանք ճիշտ չեն ապրում, որ նրանք գոնե մի փոքր լսեն ինձ, թե ինչպես արժե ապրել:
Անցնում էր տարին տարու հետևից, տասնամյակը տասնամյակի հետևից, իսկ վիճակն
աշխարհում չէր փոխվում՝ չնայած իմ ձգտմանն ու թափած ջանքերին:
Ինչու՞:
Ես միայն մի փոքրիկ ավազահատիկ էի՝ այս տիեզերքի օրգանիզմի մի փոքրիկ բջիջը: Եվ ես
փորձում էի համոզել ամբողջ տիեզերքին, որ նա պետք է ապրի իմ օրենքներով:
Եվ շատ տասնամյակներ անց ես վերջապես գիտակցեցի, որ ողջ Երկրի վրա միակ մարդը, որ
խանգարում էր ինձ, հենց ինքս էի: Դա իմ անչափ փառասիրությունն էր և իմ անչափ
վստահությունը, որ ես ճանաչել եմ ամբողջ Ճշմարտությունն ու կարող եմ այն ուսուցանել
ուրիշներին:
Իմ արտաքին մարդ-արարածը, փոխանակ ենթարկվելու այն օրենքին, որը գործում է այս
տիեզերքում, փորձում էր ստիպել ողջ տիեզերքին՝ ապրել իր օրենքով:
Ես հասկացա գլխավոր Ճշմարտությունը: Եվ պետք է ձեզ ասեմ, որ արժեր ծախսել ամբողջ
կյանքը՝ այդ Ճշմարտությունը գիտակցելու համար:
Անիմաստ ու անօգուտ է սեփական օրենքներ մտցնել այն աշխարհում, որում մենք ապրում
ենք: Մենք պետք է ենթարկվենք Օրենքին, որն ընկած է այս տիեզերքի հիմքում, և որն արդեն
ստեղծվել է այս տիեզերքի արարման պահին:
Եվ Օրենքն այնպիսին է, որ մենք պետք է հրաժարվենք կյանքում մեզ՝ մեր էգոն, դրսևորելու
ցանկությունից. մենք պետք է մեզնից կախված ամեն ինչ անենք, որպեսզի հնարավորություն
տանք Աստծուն մեր միջոցով ինքն իրեն դրսևորելու:
Այդ դեպքում մենք կկարողանանք վերականգնել մեր Միասնությունը: Եվ մենք կկարողանանք
մասնակցել այս տիեզերքի Արարչի մտահղացման իրագործմանը:
Եվ դա այն խնդիրն ու գործն է, որ պետք իրագործի յուրաքանչյուրը: Եվ չկա տիեզերքում որևէ
մեկը, որ այդ գործն ի կատար ածի ձեր փոխարեն: Ուրեմն այդ աշխատանքն ամենակարևորն է:
Եվ այդ աշխատանքի կատարումն է հանդիսանում այն կյանքի իմաստը, որը դուք փնտրում եք
ձեր սահմաններից դուրս ու չեք կարողանում գտնել:
Ես տալիս եմ ձեզ իմ երկրային կյանքի ընթացքում ունեցած մտորումների պտուղը: Բայց ես
չեմ կարող ստիպել ձեզ ճաշակել այդ պտուղը: Դա դուք ինքներդ պետք է անեք:
Ձեզնից դուրս ոչ ոք չի կարող ձեր փոխարեն կատարել ձեր աշխատանքը:
Ես լքում եմ ձեզ: Հուսով եմ, որ ձեր մտքին ճիշտ ուղղություն տվեցի:
ԵՍ ԵՄ Կոնֆուցիոսը

Մովսես
1 ապրիլի, 2005 թ.
Եկել է նոր Ելքի ժամանակը, որը դուք պետք է իրագործեք
ձեր գիտակցության մեջ
ԵՍ ԵՄ Մովսեսը, որ եկել եմ այս դեսպանորդի
միջոցով:
ԵՍ ԵՄ եկողը...
Այն դեպքերից հետո, որոնք Աստվածաշնչում
նկարագրված են որպես Եգիպտոսից հրեաների Ելք,
անցել են հարյուրավոր հազարամյակներ: Եվ
իրականում ես մարմնավորվեցի Երկրի վրա,
որպեսզի իրականացնեմ իմ առաքելությունը, այն էր՝
Հինգերորդ Արմատական արիական Ռասային
Ատլանտիդա մայրցամաքից տեղահանել դեպի
Եվրասիա մայրցամաք, որն այն ժամանակ նոր էր
ձևավորվել:
Շատ
ավելի
ուշ
այդ
իրադարձությունները
ձևափոխվեցին
ու
վերափոխվեցին տարբեր ժողովուրդների առասպելներում ու ասքերում և ժամանակակից
ընթերցողին հասան այն տեսքով, ինչպես շարադրված է Աստվածաշնչում:
Բայց այդ իրադարձություններն անհամեմատ ավելի հին են:
Մենք գտնվում էինք թշնամական մայրցամաքում: Անընդհատ պատերազմ էր ընթանում
նրանց միջև, ովքեր իրենց սրտերում հավատարիմ էին Աստծուն և նրանց միջև, ովքեր, հիշելով
հանդերձ իրենց Նախասկզբի մասին, տրվել էին պատրանքային աշխարհի գայթակղություններին
և օգտագործում էին իրենց ունակություններն՝ այս աշխարհում օգուտ ստանալու համար:
Ամեն ինչ ճիշտ այնպես էր, ինչպես ձեր օրերում է:
Կային մարդիկ, որոնք իրենց մեջ պահպանել էին Աստծո կայծը, և կային այնպիսիները, որոնք
որոշել էին Աստծո էներգիան օգտագործել իրենց սեփական իշխանությունն ու հզորությունն
ամրապնդելու համար:
Ամեն ինչ ճիշտ այնպես էր, ինչպես հիմա է: Շատ քիչ էին նոր ռասային պատկանող մարդիկ,
ովքեր, հասակ առնելով ատլանտների հին ռասայի խորքում, պատրաստ էին բարձրանալ
էվոլյուցիոն զարգացման հաջորդ աստիճանի վրա:
Ես մարմնավորվեցի Երկրի վրա, և իմ առջև խնդիր էր դրված առանձնացնել ընտրյալ
ժողովրդին՝ ապագա ռասայի սաղմը, մեղքերի մեջ խրված ատլանտների ռասայից և տանել այդ
ժողովրդին Ավետյաց Երկիր, որպեսզի հետագայում այն մայրցամաքը, որտեղ մեղքն էր
թագավորում, կործանվի ջրերով, սրբվի Երկրի երեսից այն բնակեցնող ատլանտների հետ
մեկտեղ, որոնք անհնազանդ էին և չէին ցանկանում ենթարկվել Աստծո Կամքին:
Ես հավաքեցի մարդկանց, որոնք հավատացին ինձ, և տարա նրանց դեպի Արևելք՝ դեպի նոր
Երկիր:
Այդ մարդիկ պետք է իսպառ մոռանային Երկրի վրա մեղքի գոյության մասին: Ես նրանց տվեցի
նոր Օրենք, որը գրված էր քարասալիկների վրա. Օրենք, որը հասկանալի էր և հաստատում էր այն
հիմնական սկզբունքները, որոնք անհրաժեշտ են մարդկության նոր ռասայի զարգացման համար:
Որքա՜ն մեծ էր իմ տարակուսանքն ու զայրույթը, երբ մի անգամ ես վերադարձա Աստծո հետ
հաղորդակցվելուց և տեսա իմ ժողովրդին Ոսկե հորթի շուրջ պարելիս՝ իրենց կողմից
կաղապարված արտաքին Աստծուն երկրպագելիս, փոխանակ երկրպագեին այն Աստծուն, որն
իրենց ներսում է:
Ես այնքան խիստ զայրացա, որ ջարդեցի այն քարասալիկները, որոնց վրա գրված էր Օրենքը:
Եվ ես պատվիրեցի մեղավորներին այնքան խստորեն պատժել, որ դրանից հետո մարդիկ
դարերով հիշեն այդ մասին և զգուշանան արտաքին Աստվածներին երկրպագելու ուղով
ընթանալուց:
Դա արտակարգ խիստ պատիժ էր*, բայց ես հուսաբեկված էի: Ես չգիտեի, թե ուրիշ ի՞նչ կերպ է
հնարավոր ազդել այդ կիսավայրենի մարդկանց գիտակցության վրա:

Եվ դա մեծ մեղք էր իմ կողմից: Ես ուժ կիրառեցի և ուժով փորձեցի ստիպել այդ մարդկանց՝
հավատալ ճշմարիտ Աստծուն:
Սակայն Կարմայի Օրենքն իմ կողմից խախտված չէր: Ուրիշ ժամանակներ էին, և այդ
մարդկանց գիտակցությունն իմ գիտակցության մակարդակին բարձրացնելու իմ ցանկությունն
անկեղծ էր: Քչերը գիտեն, որ այդ կյանքում ես պատիժ կրեցի իմ արարքի համար: Ես սպանվեցի
իմ ժողովրդի կողմից: Կարմայի օրենքը բավարարված էր:
Իսկ մարդիկ խրատվեցին ամենալավ ձևով, որը համապատասխանում էր այն ժամանակվա
նրանց գիտակցության մակարդակին:
Հարյուրավոր հազարամյակներ անցնելուց հետո էլ շարունակվում է ֆիզիկական ոլորտի այդ
կռիվը Երկիր մոլորակի վրա: Մարդիկ սպանում են մեկը մյուսին՝ որպես այլադավանի: Շատերը
շարունակում են ատելություն ու թշնամանք զգալ յուրաքանչյուրի նկատմամբ, ով ունի այլ
կրոնական և բարոյական համոզմունքներ, ով նույնիկ ունի ուրիշ գույն և ուրիշ սովորություններ:
Մարդկության ամբողջ պատմությունն իրենից ներկայացնում է անվերջ պատերազմներ ու
պայքար իշխանության, այս աշխարհի հարստությանը տիրելու և այն վերահսկելու համար:
Անվերջ հերթագայում են սպանությունները, բռնությունները, պատերազմները, աղետները,
տառապանքները:
Ես չափից դուրս դաժան չեղա իմ ժողովրդին դաս տալու իմ ցանկության մեջ: Ես վարվեցի
գիտակցության այն շրջանակներին համապատասխան, որոնք ուներ իմ ժողովուրդը: Հենց դրա
համար եմ ես ասում, որ կարմայի օրենքն իմ կողմից չէր խախտվել:
Եվ եթե ես փորձեի այն ժամանակ իմ ժողովրդին ուսուցանել այնպես, ինչպես շատ
հազարամյակներ հետո իրենց աշակերտներին ուսուցանում էին Բուդդան, Քրիստոսը,
Զրադաշտը, ապա հազիվ թե գտնեի մի քանի մարդու, որոնք կգային իմ հետևից:
Դաժան ժամանակներ էին, և իմ կողմից կիրառված բռնությունն արդարացված էր:
Եվ ահա սկսվել է այլ բոլորապտույտ: Մարդկության գիտակցությունը նորից պետք է
բարձրացվի էվոլյուցիոն զարգացման իր հաջորդ մակարդակին: Եվ ճիշտ այնպես, ինչպես
Չորրորդից Հինգերորդ Ռասային անցնելու ժամանակներում էր, այժմ նույնպես ընթանում են
անընդհատ պատերազմներ և առկա է թշնամանքը:
Բայց այս պատերազմներն ավելի ավերիչ բնույթ են ստացել: Վերջին համաշխարհային
պատերազմին զոհ գնացին միլիոնավոր մարդիկ, իսկ հաղորդակցության ժամանակակից
միջոցների շնորհիվ՝ յուրաքանչյուր ստեղծված հակամարտության մեջ ակնթարթորեն
ներգրավված են դառնում բոլոր երկրները:
Աշխարհը նմանվել է վառոդի տակառի, երբ բավական է մի կայծ, որպեսզի ամբողջ մոլորակը
վերածվի կտորների:
Այդ պայմաններում առաջին պլան է ելնում ցանկացած տիպի բռնությունից հրաժարումը: Եվ
առաջին հերթին դուք պետք է բռնությունից հրաժարվեք ձեր գիտակցության մեջ:
Ինչպես խավարն է անթափանց լինում լուսաբացից առաջ, այնպես էլ այս վերջին գլոբալ
պատերազմներն իրենց բազմամիլիոն զոհերով պետք է անվերադարձ սուզվեն անցյալի գիրկը:
Երկիրն այլևս չի կարող դիմանալ գլոբալ պատերազմի: Ըստ այդմ՝ ես եկել եմ ձեզ տալու այս
Ուսմունքը բռնության և բռնություն չկիրառելու մասին:
Գոյություն է ունեցել մարդկության զարգացման մի որոշակի շրջան, և այն տևել է
հարյուրավոր հազարամյակներ, որի ընթացքում բռնության կիրառումը թույլատրելի էր: Եվ
նույնիսկ պատերազմների ու հակամարտությունների ընթացքում կատարվող սպանության
կարմայական պատասխանատվությունն այնքան ծանր չէր լինում, որքան ձեր ժամանակներում է:
Եվ այժմ ես ձեզ պետք է ասեմ, որ տիեզերական զարգացման նոր փուլին համապատասխան՝
ձեր մոլորակի համար սկսվում է մի ժամանակաշրջան, երբ դուք կարմայական պարտք եք ձեռք
բերում ոչ միայն ֆիզիկական սպանություն կատարելիս, այլ նաև այն դեպքում, երբ փորձում եք
ձեր գիտացության մեջ մտովի ոչնչացնել ձեր թշնամիներին:
Եկել է նոր Ելքի ժամանակը: Դա Ելքն է մարդկության նոր Ռասայի, որն արդեն եկել է և
շարունակում է մարմնավորվել՝ մարդկության հին, Հինգերորդ Արմատական Ռասային
փոխարինելու նպատակով:
Եվ եկել է ժամանակն իրագործելու Ելքը ձեր գիտակցության մեջ, այն է՝ գիտակցության մեջ
կտրվել ամեն հնից, իր դարն ապրածից:

Նոր ռասայի մարդկանց նախ և առաջ բնորոշ կլինի ցանկացած տիպի բռնությունից
հրաժարումը: Բայց դա չի նշանակում, որ մոտակա ժամանակներում բռնությունը Երկրի երեսից
կվերանա: Ո'չ, ճիշտ այնպես, ինչպես շատ տարիներ պահանջվեցին, որպեսզի աճեն երկրի
մարդկանց մի քանի սերունդներ, մինչև որ մոռացվի նրանց կողմից այն ժամանակվա Ելքի օրոք
թույլ տրված Անտլանտիդայի մեղսագործությունը, այնպես էլ այժմ կպահանջվի շատ
սերունդների հերթագայություն, մինչև որ մարդկությունն ունակ կլինի հրաժարվել բռնության
դիմելու և պայքար մղելու ցանկությունից՝ ամենից առաջ հենց իր գիտակցության մեջ:
Եվ կլինեն մարդկանցով բնակեցված ամբողջ տարածքներ, որտեղ տիրապետող կլինի նոր
գիտակցությունը, բայց կլինեն և տարածքներ, որտեղ կտիրապետեն հին գիտակցությունն ու
մտածողությունը:
Եվ աստիճանաբար այն տարածքները, որտեղ տիրապետող կլինի հին մտածողությունը, մեկը
մյուսի հետևից կանցնեն ջրի տակ: Եվ կհայտնվեն նոր երկրներ, որոնք կբնակեցվեն նոր ռասայի
մարդկանցով: Այդ մարդկանց տարբերությունն այն ռասայից, որն այժմ ապրում է, առայժմ կլինի
միայն նոր ռասայի մարդկանց գիտակցության բոլորովին նոր մակարդակը և կռվի ու բռնության
ցանկացած զգացմունքի անընդունելիությունը նրանց համար:
Եկել է ժամանակը նոր Ելքի, որը դուք պետք է իրականացնեք ձեր գիտակցության մեջ:
Եվ այդ նոր գիտակցությունը ձեզ հնարավորություն կտա ձերբազատվելու հին աշխարհի հետ
ունեցած ձեր կապվածությունների մեծամասնությունից և մոտակա ժամանակներում ազատվելու
մարմնական կապանքներից:
Եվ կարիք չի լինի պատժել այն մարդկանց, որոնք համառում են իրենց չկամությամբ՝ հետևելու
նոր ժամանակի հովերին: Այդ մարդիկ հենց իրենք են ստեղծում իրենց պատիժը, իսկ Մայր
Երկիրը հոգ կտանի այդ մարդկանցից ինքն իրեն ազատելու համար:
ԵՍ ԵՄ Մովսեսը, նորից եկա,
որ ձեզ ցույց տամ ձեր Ելքի Ուղին
*Նկատի ունի Աստվածաշնչյան հետևյալ դրվագը «Ելից», գլուխ 32.
15 Եւ Մովսէսը դարձաւ եւ սարիցն իջաւ, եւ վկայության երկու տախտակները ձեռքին էին.
տախտակներն երկու կողմերիցը գրուած էին. այս կողմից եւ այն կողմից գրուած էին նորանք:
16 Եւ տախտակներն Աստուծոյ գործք էին, եւ գրուածքն Աստուծոյ գրուածք էր տախտակների
վերայ փորագրուած:
19 Եւ եղաւ երբոր բանակին մոտեցաւ եւ տեսաւ որթը եւ պարելը, Մովսէսի բարկութիւնը
բորբոքուեց, եւ տախտակներն իր ձեռքիցը շպրտեց. եւ կոտրատեց նորանց սարի տակին:
20 Եւ առաւ նորանց շինած որթը եւ կրակով այրեց, եւ մանրեց մինչեւ որ փոշի արաւ, եւ ջրի վերայ
ցանեց, եւ խմեցրեց Իսրայէլի որդիներին:
26 Եւ Մովսէսը բանակի դրանը կանգնեց, եւ ասեց. Ով որ Տէր Աստծունն է՝ ինձ մոտ [գայ]. եւ
Ղեւիի բոլոր որդիքը նորա մօտ ժողովուեցան:
27 Եւ ասեց նորանց. Այսպէս է ասում Իսրայէլի Տէր Աստուածը. Ամեն մարդ իր սուրը թող մէջքը
կապէ, եւ բանակի մէջ դռնէ դուռ անցէք դարձէք, եւ ամեն մարդ իր եղբօրը, եւ ամեն մարդ իր
ընկերին, ամեն մարդ իր դրացուն մեռցնէ:
28 Եւ Ղեւիի որդիքը Մովսէսի խօսքին պէս արին, եւ այն օրը ժողովրդիցն երեք հազար մարդի
չափ ընկան:

Տեր Շիվա
2 ապրիլի, 2005 թ.
Ռուսաստանի ապագան կապված է ճշմարիտ հավատի
ավանդույթների վերականգնման հետ
ԵՍ ԵՄ Շիվան... Ես եկա...
Ես եկա ձեզ մոտ այս դեսպանորդի միջոցով: Ես եկա...
Շիվա է իմ անունը: Շիվա...
ԵՍ ԵՄ Շիվան...
Հեռավոր Հնդկաստանում, հեռավոր, այսպես կոչված,
արևմտյան քաղաքակիրթ աշխարհի նկատմամբ, ինձ
երկրպագում են որպես Բարձրագույն Աստվածության:
Ինձ պաշտում են միլիոնները: Միլիոնավոր մարդիկ ինձ են
ուղղում իրենց աղոթքները և զոհաբերություններ են
անում:
Ես Բարձրագույն Աստվածություն եմ և խիստ
պահվածք ունեմ: Սակայն նրանց համար, ովքեր
հավատարիմ են ինձ, ես ամենալավ ընկերն եմ, ում հետ
իրենք կարող են զրույցի բռնվել և երանություն ապրել իմ
ներկայությունից ու ինձ հետ հաղորդակցվելուց:
Սակայն ես խիստ եմ նրանց նկատմամբ, ովքեր չեն
պաշտում Աստծուն, ովքեր մոռացել են իրենց աստվածային բնույթի մասին և չեն խոնարհվում
Աստծո առաջ, Աստծո, ով իրենց մեջ է և իրենցից դուրս:
Ամենայն ինչ Աստված է: Այն, ինչ ձեզ շրջապատում է, այն, ինչ տեսնում եք, որքան աչքներդ
կտրում է, Աստված է: Դուք էլ եք Աստված: Այո', դուք Աստված եք մարմնավորման մեջ, բայց
միայն այն դեպքում, եթե պահպանում եք որոշակի պայմաններ, որոնք անհրաժեշտ են, որպեսզի
ձեր աստվածային բնույթը դրսևորվի:
Ես ձեզ կուսուցանեմ, թե ինչ է անհրաժեշտ անել, որպեսզի վերածվեք Աստծո:
Նախ և առաջ դուք պետք է սիրեք ու պաշտեք Աստծուն այն ամենի մեջ, ինչը ձեզ շրջապատում
է: Չկա ոչինչ, որ բաժանի ձեզ կյանքի յուրաքանչյուր մասնիկից՝ սկսած ամենափոքրիկ մրջյունից
և վերջացրած ամենազարգացած Գուրուով:
Դուք այդ ամենն եք և միաժամանակ հանդիսանում եք Աստծո անհատականացումը
ֆիզիկական սահմանափակ կաղապարի մեջ: Եվ հենց այդ կաղապարն է, որ ձեզ առանձնացնում
է ամբողջական աստվածայնությունից: Այդ կաղապարը ձեզ տրված է ժամանակավորապես,
որպեսզի միլիոնավոր տարիների ընթացքում դուք երկրային կյանքի փորձառություն անցնեք՝
մտնելով հազարավոր և տասնյակ հազարավոր երկրային մարմնավորումների մեջ:
Դուք օգտագործում եք այդ կաղապարն այն նպատակների համար, որոնք ձեր առջև դրված են
Աստծո կամքով: Աստված կամենում է դրսևորել իրեն ձեր ֆիզիկական կաղապարի միջոցով: Եվ
ձեր խնդիրն է հնարավորություն տալ Աստծուն դրսևորելու իրեն ձեր միջոցով:
Դուք պետք է ձեր կյանքը ենթարկեցնեք այն Աստծուն, որը հենց ինքներդ եք: Եվ դա՛ է
յուրաքանչյուր մարդու խնդիրը: Դուք պետք է խնամք տածեք ձեր կաղապարի նկատմամբ,
պահեք նրան պատշաճ վիճակում, սնեք նրան անհրաժեշտ ամեն ինչով:
Սակայն երբեք դուք չպետք է մոռանաք, որ Աստված եք և, հետևաբար, չեք կարող անել այն,
ինչ անարժան է Աստծուն:
Հայացք նետեք ձեր կյանքին, ձեր կյանքի հանգամանքներին: Արդյո՞ք ամեն ինչ է
համապատասխանում աստվածային չափանիշներին:
Դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք ձեր կյանքի բոլոր կողմերին. ինչո՞վ եք սնվում, ի՞նչ եք
հագնում, ու՞մ հետ եք շփվում, ինչպե՞ս եք վարվում ձեր հարազատների ու ծանոթների հետ:

Նրանք նույնպես կաղապարված Աստվածներ են: Եվ նրանց նկատմամբ ձեր վերաբերմունքը
պետք է նմանվի Աստծո նկատմամբ վերբերմունքին: Կարող եք գնալ տաճար կամ եկեղեցի: Դուք
այնտեղ կտեսնեք աստվածությունների պատկերներ: Դուք երկրպագում եք այդ
աստվածություններին: Սակայն մեծ տարբերություն չկա ձեր, ձեզ շրջապատող մարդկանց և
տաճարի աստվածությունների միջև: Մենք բոլորս մեզնից ներկայացնում ենք աստվածության
դրսևորումներ:
Իհարկե, մենք կանգնած ենք աստվածայնության դրսևորման տարբեր աստիճանների վրա,
բայց դա առանձնապես մեծ նշանակություն չունի:
Համաձայնեք, որ եթե դուք ինքներդ ձեզ վերաբերվեք որպես աստծու և նաև ձեր շրջապատի
մարդկանց վերաբերվեք որպես աստվածների, ապա ձեր կյանքը կփոխվի: Եվ կփոխվի այնքան
արագ, որքան տևական ու լրիվ կկարողանաք ձեր գիտակցության մեջ պահել աստվածության
կերպարը:
Ահա թե ինչու է ձեզ անհրաժեշտ աստվածության նկար ունենալ տանը, աշխատավայրում:
Շատ կարևոր է մշտապես աչքի առաջ ունենալ նմանակման նմուշօրինակ: Ձեր աշխարհը
կաղապարների աշխարհ է, այդ պատճառով ձեզ համար հատկապես շատ կարևոր է անընդհատ
տեսապատկերել ձեր առջև այն աստվածությանը, որը հենց ինքներդ եք:
Համաձա՞յն եք ինձ հետ: Դուք դառնում եք այն, ինչին ձգտում եք և ինչ կերպարներ որ
մշտապես պահում եք ձեր գիտակցության մեջ:
Նայեք, թե ինչով եք շրջապատված տանը, փողոցում, ուշադրություն դարձրեք այն
պատկերներին, որոնք մատուցվում են որպես գովազդներ. դրանցով ողողված են ձեր
հեռուստահաղորդումները: Ի՞նչ եք կարծում, այն, ինչ ձեզ շրջապատում է, նմա՞ն է արդյոք Աստծո
Իրականությանը:
Ես ձեզ առաջարկում եմ Աստված դառնալու ամենահեշտ ուղին: Դուք պետք է մեկուսանաք
անկատար կերպարներից և փոխարենը շրջապատվեք կատարյալ աստվածային կերպարներով:
Ընդ որում ոչ մի նշանակություն չունի, թե որ կրոնին կամ հավատին են դրանք պատկանում:
Դրանք պետք է լինեն կերպարներ, որոնք վեր են հանում ձեր գիտակցությունը,
հնարավորություն են տալիս լինել, որքան հնարավոր է, ավելի կատարյալ գիտակցության
վիճակում, որն առավելագույնս մոտ կլինի կատարելության աստվածային թրթռանքին:
ԵՍ ԵՄ Շիվան: Ես հազվադեպ եմ գալիս այնպիսի մարդկանց միջոցով, որոնց կրոնական
համոզմունքները հինդուիստական չեն: Արևմուտքի մարդիկ Աստվածություն պաշտել չգիտեն և
չեն կարողանում ճիշտ վերաբերվել Աստվածությանը:
Ուստի ես խորհուրդ եմ տալիս ուսումնասիրել Հնդկաստանի ավանդույթները՝ մի երկրի, որում
պահպանված են Աստվածության պաշտամունքի ավանդույթները, և որտեղ գնահատում են այն
մարդկանց, ովքեր իրենց կյանքը նվիրաբերում են Աստվածությանը ծառայելուն:
Աշխարհի ոչ մի ուրիշ երկրում ստեղծված չեն Աստծուն ծառայելու այնպիսի պայմաններ,
ինչպիսիք կան Մայր Հնդկաստանում:
Ես սիրում եմ այդ երկրի ժողովրդին: Եվ ես ձգտում եմ ներկա գտնվել հնդիկ մարդկանց մեջ:
Այնպիսի երկրի համար, ինչպիսին Ռուսաստանն է, երջանկություն կլինի, եթե ճիշտ
վերաբերմունք մշակվի Աստծո, բարոյական դաստիարակության նկատմամբ: Ռուսաստանը ևս
Աստծո սիրելի երկիրն է: Եվ Ռուսաստանի ապագան կապված է ճշմարիտ հավատի
ավանդույթների վերականգնման հետ: Հավատ, որը հիմնված է ոչ թե արտաքին աստվածության
պաշտամունքի, այլ ներքին Աստծո պաշտամունքի վրա, որը ներկա է յուրաքանչյուր մարդու
ներսում:
Առաջնահերթ խնդիր է աճող սերնդի դաստիարակությունը՝ յուրաքանչյուր մարդու ներսում
գտնվող Աստծուն երկրպագելու ավանդույթ ստեղծելով և ավագ սերնդի նկատմամբ հարգանք
սերմանելով:
Աստվածության ցանկացած արտաքին կերպար անհրաժեշտ է միայն որպես հիշեցում ինքներդ
ձեզ՝ ձեր աստվածային բնույթի, ինչպես նաև ձեր շրջապատի բոլոր մարդկանց աստվածային
բնույթի մասին:
Աստվածության երկրպագությունը ոչ մի ընդհանուր բան չունի կրոնի հետ: Կրոնն արտաքին
ուղի է, որն անհրաժեշտ է որոշակի փուլում. բայց չի կարելի չափազանց շատ ուշադրություն
հատկացնել այդ ուղուն:

Հնդկաստանում շատ տաճարներ կան, որտեղ ծառայում են աստվածություններին: Բայց
Հնդկաստանում նաև կան շատ իմաստուններ, յոգեր, որոնք ուսուցանում են Աստծուն երկրպագել
սրտի ներսում. ուսուցանում են, թե ինչպես անմիջական կապ ստեղծել ներսի Աստծո և այն
աստվածությունների հետ, որոնք միշտ պատրաստ են մարդու հետ հաղորդակցության:
Ես խոստանում եմ, որ կգամ ձեզնից յուրաքանչյուրի մոտ, ով իր սրտում կանչ կհղի ինձ: Ես
կգամ ձեզ մոտ և կօգնեմ՝ լուծելու այն խնդիրը, որն այս պահին ամենասուրն է ձեզ համար և
խանգարում է ձեր հոգևոր առաջընթացին:
ԵՍ ԵՄ Շիվան, այսօր ուրախ եղա հաղորդակցվելու ձեզ հետ
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Ուսմունք Համայնքի մասին
ԵՍ ԵՄ Հաութաման, կրկին ձեզ այցի եմ եկել իմ դեսպանորդի միջոցով:
Այսօր ես ուզում եմ կանգ առնել տարբեր համայնքների և կրոնական ուղղությունների
պատկանող մարդկանց փոխհարաբերությունների թեմայի վրա:
Շատ հեշտ է հաստատել ձեր անձնական հարաբերությունները ձեր ներսում գտնվող Աստծո
հետ: Եվ շատ բարդ է հարաբերություններ հաստատել ուրիշ մարդկանց հետ, որոնք կարծես թե
ձեզ հետ գտնվում են նույն Ուղու վրա և պետք է որ ձեր ընկերները լինեին: Բայց հենց այդ
մարդկանցից, որոնք ձեզ հետ նույն Ուղու վրա են, դուք ամենաշատն եք դիմադրության
հանդիպում, բախվում նրանց բացասական հույզերին՝ ատելության, նախանձի, մեղադրանքի
տեսքով:
Ինչու՞:
Ձեզնից շատերն են այս հարցը տվել: Եվ ձեզնից շատերը փորձել են գտնել այդ հարցի
պատասխանը, բայց ապարդյուն:
Ձեր Ուղու ուղեկիցներն իրականում ձեր կարմայական գործընկերներն են: Դուք ձգվել եք
իրար կողմ, որպեսզի միասին լուծեք ձեր կարմայական հակասությունները: Չկա ոչ մի պարտք,
որ ներվի ձեզ: Ուստի երբ դուք հասնում եք ձեր հոգևոր նվաճումների որոշակի մակարդակին,
ապա չեք կարող դրանից ավելի առաջ գնալ, քանի դեռ չեք հանդիպել բոլոր այն մարմնավորված
անհատներին, որոնք ձեզ հետ ունեն չլուծված կարմայական խնդիրներ:
Այսպիսով, դուք մի կողմից հայտնվում եք այնպիսի մարդկանց հասարակությունում, որոնք
Աստծո Ճշմարտության ճանաչման ասպարեզում լուսավորվելու ցանկությամբ մերձեցել են
Ուսմունքին, մյուս կողմից՝ նույն այդ մարդիկ ձեր վաղեմի կարմայական պարտապաններն են,
կամ էլ ինքներդ պետք է նրանց վերադարձնեք ձեր կարմայական պարտքը:
Այդ պատճառով է, որ հոգևոր հոսանքների մեջ առկա հակասություններն այդքան հաճախ են
ցայտունորեն դրսևորվում՝ հասնելով լրիվ թշնամանքի՝ այն աստիճան, որ թվում է՝ այդ մարդիկ ոչ
մի ընդհանուր բան չունեն Աստծո հետ և ծառայում են հենց սատանային:
Յուրաքանչյուրիդ մեջ կա Աստված, և յուրաքանչյուրիդ մեջ կա սատանա: Մարմնավորված
մարդկանց մեջ չկան կատարյալներ:
Որպեսզի կատարյալը մարմին առնի ձեր աշխարհում, պետք է կամավորապես իրեն
ծանրաբեռնի այս մոլորակին հատուկ այնպիսի կարմայական խնդիրներով, որ հանդիպելով
մարմնավորված այդ աստվածային կատարելությանը՝ դուք կկարծեք, թե հանդիպել եք հենց
սատանային:
Ճշմարտությունն այստեղ այն է, որ առավել կատարյալ հոգիները մարմնավորվելիս ձգտում
են, որքան հնարավոր է, ավելի մեծ կարմայական ուղեբեռ վերցնել, որը պատկանում է ուրիշ
մարդկանց, որպեսզի թեթևացնեն վերջիններիս ծանրաբեռնվածությունը:
Ըստ այդմ՝ ես այսօր տալիս եմ այս Ուսմունքը և համայնքի ներսում մարդկանց
փոխհարաբերությունների այս ըմբռնումը, որպեսզի պարզաբանեմ, թե ինչու շատ մարդիկ, իրենց
համայնքում բախվելով շատ խնդիրների, նախընտրում են հեռանալ և փնտրել ուրիշ համայնք,

որտեղ ավելի քիչ կլինեն նման խնդիրներ, և որոնք ավելի հավասարակշռված ու համակշռված
կլինեն իրենց դրսևորումներում: Ընդ որում մարդիկ մոռանում են, որ թրթռումների իրենց որակին
համապատասխան՝ ձգվում են դեպի մարդկանց հենց այն խմբի կողմը, որը կարող է իրենց տալ
կարմայական պարտքերի մարման ամենաարագ եղանակը:
Ոչ բոլոր անկատարությունները դուք կարող եք հաղթահարել՝ օգտագործելով աղոթքներ և այլ
հոգևոր գործառություններ: Դրանց մի մասը կարող եք հաղթահարել միայն այն դեպքում, եթե
կյանքում դուք հանդիպեք այն մարդուն, որի հետ կարմա ունեք և բեռնաթափեք այդ կարման
անմիջական շփման և հակադրության լուծման միջոցով, առաջին հերթին՝ սեփական
գիտակցության մեջ:
Ուստի երբեք չարժե զայրույթ ու տարակուսանք ապրել, երբ ձեր եղբայրներից որևէ մեկը,
ինչպես ձեզ է թվում, Ուղու վրա ձեզ հետ անարդարացի է վարվում: Դրանով դուք
հնարավորություն եք ստանում բոլոր հնարավոր եղանակներից ամենամեղմով այդ մարդուն
վերադարձնելու ձեր կարմայական պարտքը: Գուցե այդ մարդուն սպանե՞լ եք ձեր նախորդ կամ
անցած կյանքերից որևէ մեկում... Իսկ այս կյանքում նա ձեզ ընդամենը խոսքով է վիրավորում,
ձեզ քշում է համայնքից կամ խարդավանքների ու զրպարտությունների միջոցով ձեզ համար
ստեղծում է համայնքում մնալու անտանելի պայմաններ:
Թերևս ձեզնից շատերին թվում է, թե անհամեմատ ավելի լավ կլիներ սպանվել, քան դիմանալ
նման անտանելի հոգեկան ցավին:
Սակայն թույլ տվեք, որ Աստված որոշի, թե ինչպե'ս մարեք ձեր կարմայական պարտքը: Թույլ
տվեք, որ Աստված հոգա ձեր հոգու մասին: Հավատացե'ք, կյանքում դուք հայտնվում եք հենց
այնպիսի իրադրություններում, որոնք լավագույնս նպաստում ենՈւղով ձեր առաջընթացին:
Եվ որքան էլ դեգերեք կրոնական տարբեր խմբերի ու համայնքների միջև՝ փնտրելով համայնքի
և շրջապատի մարդկանց առումով ձեզ համար առավել հարմարավետ տարբերակ, ոչ մի տեղ ձեր
փնտրածը չեք գտնի, որվհետև ձեր ներսում, ձեր աուրայում պարփակված էներգիաները ձեզ թույլ
չեն տա Երկրի վրա գտնել մի այնպիսի վայր, որտեղ կարողանայիք թաքնվել ձեր կարմայական
պարտքերից: Իսկ ձեր սահմաններից դուրս գտնվող որևէ մեկին ձեր ունեցած խնդիրների համար
է մեղադրել ձեզ ստիպում ձեր իսկ անիրական մասը՝ ձեր էգոն:
Եվ քանի դեռ դուք չեք կոտրել ձեր ներսի թշնամու դիմադրությունը, դուք կբախվեք այնպիսի
իրադրությունների, որոնք ձեր ներսում կառաջացնեն ծանր հոգեկան ապրումներ ու
վնասվածքներ:
Դուք չեք կարող փոխել ուրիշ մարդկանց և կյանքի ընթացքը Երկրի վրա. մեն մի կյանքի
ընթացքում դուք չեք կարող հասնել շոշափելի փոփոխությունների, բայց կարող եք փոխել ձեր
վերբերմունքը ձեր իսկ կյանքի հանգամանքների նկատմամբ: Նաև կարող եք փոխել ձեր
վերաբերմունքն այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր վիրավորում են ձեզ կամ ձեր նկատմամբ
դրսևորում անբարեհաճ վերաբերմունք:
Եթե դուք ոսկի եք, ապա ինչքան էլ կյանքում ցեխի մեջ ընկնեք, ինչքան էլ ձեզ անվանարկեն
վիրավորողները, միևնույնն է, ոսկի կմնաք: Բայց ցեխի այն շերտի պատճառով, որի տակ թաղված
է ձեր կատարելությունը՝ ձեր ոսկին, մյուս մարդիկ չեն տեսնում ձեր աստվածային, կատարյալ
էությունը:
Հնարավո՞ր է արդյոք ցանկացած խմբում այնպիսի հարաբերություններ հաստատել, որոնք
համապատասխանում են Վեհապետների, մարգարեների, դեսպանորդների կողմից տրվող
Ուսմունքի բարձր չափանիշներին:
Իհարկե հնարավոր է: Բայց միայն այն դեպքում, եթե խումբն ընդհանուր առմամբ
պահպանում է Աստծո պլանի ուղղությունը և ձգտում է հասնել մերձավորին, կյանքի
յուրաքանչյուր դրսևորմանն աստվածային ծառայություն մատուցելու բարձունքին:
Այն խումբը, որը կազմված է հոգևոր ուղու վրա նշանակալից նվաճումների հասած
անհատներից, մշտապես ներդաշնակ է և հակադրություններից զուրկ: Սակայն անհրաժեշտ է, որ
խումբն իր կազմում ունենա գոնե մեկին, ով ունի նվաճումների բավականաչափ բարձր
մակարդակ, և ձգտի նրան դարձնել ընդօրինակման նմուշ:
Լինում է և այնպես, երբ լուսավորված և հոգևոր պայծառացման հասած մեկը ձգտում է իր
փորձը փոխանցել խմբում իրեն մոտ կանգնած մարդկանց, բայց այդ փորձի փոխանցմանն
ընդառաջ գնալու և դրանով ուրախանալու փոխարեն նա բախվում է անըմբռնողության պատին
և նույնիսկ արժանանում գոռոզության ու անկատարության մեջ մեղադրանքի:

Նման խմբի ընդհանուր մակարդակն այնպիսին է, որ դրա անդամներն իրենց գիտակցության
մեջ ունակ չեն զանազանելու իրենց եղբայրակիցների նվաճումները: Եվ խումբն այդպիսով
զրկվում է նշաձողից՝ այն մարդուց, որը կարող էր խմբին տալ իր Լույսն ու նվաճումները:
Տարբեր խմբերում շատ տարբեր իրադրություններ կարող են առաջանալ: Բայց այդ բոլոր
իրադրություններով անհրաժեշտ է անցնել. անհրաժեշտ է դրանք ընդունել և հասկանալ, որ
դրանք ստեղծվում են Աստծո կողմից, որպեսզի դուք, հրաժարվելով ձեր անկատարություններից,
Աստծո մեջ կատարյալ դառնալու հնարավորություն ստանաք:
Ըստ այդմ՝ յուրաքանչյուրն ստանում է այն, ինչին արժանի է: Բայց ես չեի ուզենա, որ այս
զրույցից հետո ձեր հոգում բույն դնի անելանելիության ու վհատության զգացումը:
Իրականում գիտակցության՝ նոր մակարդակի վրա բարձրանալու գործընթացը շատ արագ է
կատարվում՝ հաշված վայրկյանների ընթացքում: Ձեզ միայն անհրաժեշտ է ձեր գիտակցության
մեջ մշտապես ունենալ ճշմարիտ նշաձող, ճշմարիտ ուղղություն և ճշմարիտ նկրտում:
Եվ մենք այս թելադրությունները տալիս ենք հատկապես ձեր գիտակցությունն ուղղորդելու և
ձեր նկրտումներին ճիշտ ուղղություն հաղորդելու նպատակով:
Ուշադրություն մի' դարձրեք ցեխի այն նստվածքների վրա, որոնք նստած են ձեզ շրջապատող
մարդկանց հոգիների վրա: Կարողացե'ք ցեխի շերտից այն կողմ նշմարել յուրաքանչյուր մարդու
աստվածային բնույթը:
Եվ ճի'շտ ընտրություն կատարեք, թե ձեր շրջապատում ում ընդօրինակեք: Դրա համար ձեզ
շատ բանալիներ են տրված այս թելադրություններում:
Ես ձեզ հաջողություններ եմ մաղթում ձեր Ուղում
Հովհաննես Սիրեցյալ
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Երկու բոլորաշրջան է իմ կողմից նկարագրված Ապոկալիպսիսում՝
մատերիայի մեջ սուզվելու բոլորաշրջանը և
մատերիայից դուրս ելնելու բոլորաշրջանը
ԵՍ ԵՄ Հովհաննես Սիրեցյալը: Դուք պետք է որ
հիշեք ինձ: Ես հայտնի եմ որպես Ապոկալիպսիսի՝
Հովհաննես Սիրեցյալի Հայտնության գրողը:
Ես գրի առա այն ամենը, ինչ Պատմոս կղզու վրա
ունեցած իմ հոգևոր պայծառացումների ընթացքում
ստացա որպես Հայտնություն:
Ես այն գրի առա այնպես, որ հայտնի դառնա
Հայտնության էությունը, բայց և միաժամանակ սքողվի
այն:
Շատերն են փորձել հասկանալ իմ Հայտնության
իմաստը, բայց դրան հասու չեն դարձել: Ո՛չ
այն
պատճառով, որ գրված չի եղել, այլ՝ որ չի հասկացվել:
Ես օգտագործեցի շատ նշաններ և միևնույն նշանի
շատ նշանակություններ: Օգտագործեցի բազմիմաստ
բառեր:
Օգտվեցի
պատկերներից,
որոնք
թեև
բացասական իմաստ ունեին, բայց դրական են. նաև
օգտվեցի մի ժամանակագրությունից, որը երկրային
տարեգրությամբ մեկնաբանել հնարավոր չէ:
Քանզի ես նկարագրեցի մի իրադարձություն, որը չէր
պատկանում ո'չ այդ հազարամյակին, ո'չ նախորդ հազարամյակին, ո'չ էլ գալիք հազարամյակին:
Ես նկարագրեցի այն իրադարձությունը, որը Երկրի վրա տեղի է ունենում մարդկության կյանքի
զարգացման ամբողջ ընթացքում: Իսկ մարդու համար հազար տարին թե միլիոն տարին նույն
նշանակությունն ունեն, եթե այդ հազարն ու միլիոնը դիտարկենք մարդու կյանքի տևողության
տեսանկյունից. դրանք, ըստ էության նույն միավորներն են՝ համեմատած մարդու կյանքի՝ 100
տարի էլ չկազմող տևողության հետ:

Ես նկարագրեցի մարդկության զարգացման շրջանը՝ նկատի ունենալով ֆիզիկական ոլորտում
մարդու գոյության ամբողջ բոլորաշրջանը:
Վիշապն ու գազանը իմ այլաբանության մեջ տարբեր են իրենց նշանակությամբ: Վիշապը
Բարին է խորհրդանշում, իսկ գազանը՝ չարը: Վիշապը Երկնքից իջնում է Երկիր և զայրագին
հետապնդում կնոջը, որն արու զավակ է ծնել: Կինը մարդկությունն է: Վիշապն Աստծո
Իմաստությունն է, որը մուտք է գործել մարդու մեջ: Նորածինն այդ իմաստության պտուղն է՝
մարդու Բարձրագույն Ես-ը, որը ծածուկ կմնա հազար տարի և ավելի երկար: Նկատի ունեցեք
երկրային մարդկության գոյության միլիոնավոր տարիները: Այդ ողջ ընթացքում մոլեգնում է
գազանը, որը մարդու կրքերի խորհրդանիշն է՝ նրա էգոն:
Գազանը պետք է ընկնի, ինչպես Վիշապն է ժամանակների սկզբում Երկնքից ընկել և սուզվել
մատերիայի՝ մոր, կնոջ մեջ:
Երկու բոլորաշրջան է նկարագրված իմ Ապոկալիպսիսում՝ մատերիայի մեջ սուզվելու
բոլորաշրջանը և մատերիայից վեր ելնելու բոլորաշրջանը:
Եվ մատերիայում գտնվելու ընթացքում անցնում են ևս յոթ բոլորաշրջաններ, որոնք
խորհրդանշված են հրեշտակային փողի ձայներով:
Բոլորաշրջաններից յուրաքանչյուրը բերում է աղետներ ու դժբախտություններ, որոնք
վիճակվում են մարդկությանը, որպեսզի նա ձերբազատվի գազանից՝ կենդանուց, որը միաձուլվել
է մարդուն և խանգարում է նրա աստվածային բնույթի դրսևորմանը:
Եվ բոլոր այդ աղետներն ու դժբախտությունները, որոնցով անցնում է մարդկությունը,
անհրաժեշտ են նրան, որպեսզի գիտակցի իր աստվածային բնույթը, ձերբազատվի մարմնական
ցանկությունների, մարմնական խելքի գազանից և իր գիտակցությունը վեր հանի Աստծո
Իմաստության մակարդակին, որը նշանավորված է բոլորաշրջանների վերջում քառանկյուն
քաղաքի իջանումով:
Յոթ բոլորաշրջանները խորհրդանշում են մարդկային յոթ Ռասաները, նույնն են
խորհրդանշում նաև վիշապի յոթ գլուխները:
Եվ, անցնելով այդ յոթ բոլորաշրջաններով, մարդը պետք է ազատվի կենդանական
գիտակցությունից և վերածվի Աստվածամարդու:
Ես տվեցի մի այլաբանություն, որը նշանավորում է Բարձրագույն Հոգիների՝ մատերիայի մեջ
սուզվելը, տվեցի նաև մարդկության գիտակցության բարձրացման ճանապարհով այդ նույն
Հոգիների մատերիայից դուրս գալու այլաբանությունը: Ցավում եմ, որ այն պատկերներն ու
նշանները, որոնք ես կիրառել էի, չեն հասկացվել ու աղավաղվել են:
Եվ եթե դուք կարդաք իմ այս թելադրությունը Մովսեսի ու Զրադաշտի տված
թելադրությունների համատեքստում, ապա ձեզ համար պարզ կդառնա հինավուրց
Ճշմարտության իմաստը, գոնե ձեզնից նրանց համար, ովքեր ցանկություն ունեն ճանաչելու
Ճշմարտությունը, և նրանց համար, ովքեր պատրաստ են այդ Ճշմարտության ճանաչմանը:
Շատ տարիներ կանցնեն, մինչև որ այդ Ճշմարտությունը կգրավի բազում մարդկանց մտքերը:
Եվ շատ տարիներ կանցնեն, մինչև շատերի գիտակցությունը ձեռք կբերի բյուրեղային
թափանցիկություն և ունակ կդառնա իր միջով անցկացնելու Աստծո ամբողջական
Ճշմարտությունը:
Ներկայումս ձեր գիտակցությունը նման է մթնեցված ապակու. դուք նայում եք դրա միջով և,
որքան էլ ջանում եք, չեք կարողանում զանազանել Աստծո Ճշմարտությունը: Մեկն ընդամենը
տեսնում է այդ Ճշմարտության ընդհանուր գծերը, իսկ մյուսն ընդհանրապես ոչինչ չի տեսնում և
ստիպված է հենվել նրանց կարծիքի վրա, ովքեր գոնե ինչ-որ բան տեսնում են:
Բայց լինում է և այնպես, երբ մեկը, ոչինչ չտեսնելով, չի էլ կարողանում հավատալ նրան, ով ինչոր բան տեսնում է, և վերջինիս մեղադրում է ստի մեջ կամ նախանձում նրա սրատեսությանը:
Դեռ երկա՜ր մարդկային անգիտության գազանը կտիրի մարդկանց ուղեղներին: Եվ շատերը
կնմանվեն գազանների և ո՛չ իրենց ներսում, ո՛չ էլ ուրիշների միջոցով չեն լսի Բանականության
ձայնը: Եվ միայն աղետները, դժբախտություններն ու տառապանքներն ունակ կլինեն
սովորեցնելու նրանց մարդ մնալ: Իսկ այդ աղետները հենց իրե'նք են իրենց գլխին ստեղծում
իրենց արարմունքով՝ մեկը մյուսի, բնության և հենց Մայր Երկրի հանդեպ իրենց կատարած
գործողություններով:

Ահավո՜ր ժամանակներում եք ապրում: Ամենամութ կրքերն են մոլեգնում մարդկանց մեջ: Եվ
նրանք չեն ուզում լսել Բանականության ձայնը, չեն ուզում շրջվել դեպի Աստծո Ճշմարտության
ճանաչման Ուղին:
Եվ ամեն ինչ կլինի այնպես, ինչպես նկարագրել եմ: Եվ սկավառակներից ոչ մեկը չի շրջանցի
մարդկանց:
Այդպես եղել է և այդպես կլինի:
Սակայն վաղ թե ուշ բոլորաշրջանները կավարտվեն, և մարդը կձերբազատվի իր
կենդանական, գազանային բնույթից և շնորհ կստանա լինելու Աստծո Արքայության մեջ, որը
վաստակել է, և որին իր գիտակցության մեջ նա անպայման կհասնի:
Կլինի այնպես, ինչպես նկարագրել եմ: Կարդա':
Այսօր ես ձեզ տվեցի այն բանալիները, որոնք անհրաժեշտ են իմ Հայտնությունը հասկանալու
համար:
Եվ ասացի ձեզ ուղիղ այնքան բան, որքան պարտավոր էի ասել: Նրանց համար, ովքեր
հասկանում են, չափազանց շատ բան ասացի, իսկ նրանց համար, ովքեր ունակ չեն հասկանալու,
ոչինչ չասացի:
ԵՍ ԵՄ Հովհաննես Սիրեցյալը, այսօր եղա ձեզ հետ

Վեհապետ Իգոր
5 ապրիլի, 2005 թ.
Եկել է ժամանակը, երբ պետք է սկսեք գործել
ԵՍ ԵՄ Իգորը, ձեզ այցի եմ եկել այս դեսպանորդի միջոցով:
ԵՍ ԵՄ Իգորը՝ նա, ով, լինելով հասարակ գյուղացի, 20-րդ դարասկզբի հեղափոխության և
քաղաքացիական պատերազմի ահավոր ժամանակներում հավասարակշռեց ողջ Ռուսաստանի
կարման:
Երկու ուժեր իրար բախվեցին այդ կռվում Ռուսաստանի ապագա ճակատագրի համար: Դա
իրոք ճակատամարտ էր Լույսի և խավարի միջև:
Բայց չդիմացանք: Լուսավոր ուղին հետաձգվեց Ռուսաստանի համար՝ չնայած իմ և նրանց
ջանքերին, ովքեր հավասարակշռեցին այդ իրադրությունը և, լինելով մարմնավորման մեջ,
ջանացին անել հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի զոհերի թիվը հասնի նվազագույնի:
Ռուսաստանի կարման թույլ չտվեց անդունդի վրայով թռիչք կատարել դեպի Ռուսաստանի
պետականության նոր մակարդակ: Ռուսաստանն ամբողջ 100 տարով փլվեց անհավատության
անդունդի մեջ:
Եվ դեռևս չի լրացել վաղաժամության այդ շրջանը: Ռուսաստանը կախված է մնացել անցյալի
ու ապագայի միջև: Նա դեռ չի շարժվում դեպի իր համար կանխորոշված լուսավոր ապագան և չի
էլ գլորվում դեպի անցյալը, որը նրան ահավոր է թվում:
Միլիոնավոր է պատերազմների, հեղափոխության, կուլակաթափության, հալածանքների
զոհերի թիվը:
Ես ասում եմ ձեզ. աշխարհի ոչ մի երկիր չէր դիմանա իր վրա կատարվող բոլոր այդ հրեշավոր
փորձերին:

Պահանջվեց այս ազգի անսահման համբերությունն ու խոնարհությունը, որպեսզի անցնի իր
ուղու այդ հատվածն ու չընկճվի:
Քիչ մնաց ազատ շունչ քաշեինք, երբ սկսվեց վերակառուցումը, բայց բանը դրան չհասավ:
Չի՜ ննջում Ռուսաստանին տապալող գազանը, թույլ չի՜ տալիս նրան ոտքի կանգնել, ուղղել
ուսերը և դեն նետել իր շալակը ելած անգիտության գազանին, անհավատության արնախում
գազանին, որը մահվան ճիրաններով կառչել է Ռուսաստանից:
Մա՜յր Ռուսաստան... Մայրական բազմաչարչա՜ր Երկիր...Խավարն այնքան թանձր է պատել
Ռուսաստանը, որ լույսի ոչ մի շող չի երևում: Չի երևում, թե դեպի ուր ձգտել: Կործանվել է
հավատը, կործանվել են հասարակության բարոյական գաղափարները: Համատարած
անհավատությունն ու սանձարձակությունն են բույն դրել մարդկանց ուղեղներում ու սրտերում:
Ամեն ազգի ուժ իր մարդկանց սրտերում է: Չկա ոչինչ, որին իր ֆիզիկական դրսևորման մեջ
անհնար լինի ենթարկել փոփոխության, եթե կան դրան ձգտող սրտեր, սիրող սրտեր,
հավատացող սրտեր:
Սրտեր, որոնք պատրաստ են նույնիսկ կյանքը զոհել հանուն նրա, որ երջանկությունը
թագավորի սիրելի երկրում:
Ես ինձնից կախված ամեն ինչ արեցի, երբ գտնվում էի մարմնավորման մեջ: Ես օրերով չէի
լքում իմ աղոթատեղին՝ աղոթքս միայն հազվադեպ ընդհատելով կարճատև քնով:
Ես աղոթում էի, աղոթում էի և աղոթում: Ես միայն մի բան էի կամենում, որ Ռուսաստանն
անցկացվի անդունդի վրայով: Ես աղաչում էի Աստվածամորն ու Երկնային Թագավորին, որ
հրաշք կատարվի Ռուսաստանի համար:
Սակայն հրաշք տեղի չունեցավ, չնայած բեռը թեթևացավ, և Ռուսաստանը կարողացավ
պահպանել իր ամբողջականությունը:
Եվ ահա 100 տարի անցնելուց հետո իրադրությունը նորից է կրկնվում: Նույն աղքատությունն
է տիրում Ռուսաստանում, պաշտոնյաների նույն սանձարձակությունը: Եվ ուժ չկա դա տեսնելու
և դիմանալու: Սիրտդ լցվում է, երբ տեսնում ես այդ երկրի ժողովրդի տառապանքները:
Ո՞րն է ելքը: Դուք ինձնից խորհուրդ ու հանձնարարական եք սպասում, թե ինչպես վարվել:
Կասեմ ձեզ անկեղծ. եթե ես հիմա Ռուսաստանում մարմնավորված լինեի, ապա միայն
աղոթքներով չէի կարողանա հավասարակշռել նրա կարման:
Ասենք, դուք տեսնում եք երեխայի, որը գտնվում է վառվող խրճիթում: Եվ խրճիթն, ուր որ է
փուլ կգա: Ի՞նչ կանեիք դուք: Արդյոք կաղոթեիք և կսպասեիք հրաշքի՞, թե՞ կնետվեիք հրդեհի
բոցերի մեջ և դուրս կհանեիք երեխային:
Այս հարցը յուրաքանչյու'րն է ինքն իր համար որոշում: Ամեն ինչ կախված է աղոթողի սրտի
մաքրությունից: Եվ, եթե դուք համոզված եք ձեր սուրբ լինելու մեջ և նրանում, որ աղոթքով ունակ
եք կանխելու ցանկացած դժբախտություն, ապա ես խոնարհվում եմ ձեր հավատի առաջ: Եվ ես
ձեզ հետ կլինեմ ձեր աղոթքի պահին: Եվ ես կուժեղացնեմ ձեր աղոթքի ազդեցությունը՝ ներկա
լինելով ձեր ներսում:
Սակայն այժմ Ռուսաստանին պետք են ֆիզիկական ոլորտի կոնկրետ գործողություններ: Դա
վերաբերում է հատկապես երեխաների և երիտասարդության դաստիարակությանը: Որևէ
գաղափարախոսությունից
զուրկ լինելով,
զրկված լինելով բարոյական հիմքերից՝
երիտասարդները, որոնք Ռուսաստանի ապագան են, իրենց հասուն տարիքում ունակ չեն լինի
վերցնելու երկրի համար պատասխանատվությունը:
Իրենց կամ իրենց ընտանիքի ներկա րոպեի շահի համար նրանք պատրաստ կլինեն 30
արծաթի դիմաց վտանգել ամբողջ Մայր Ռուսաստանը, որպեսզի աստծո արքայության
արժանանան անդրծովյան երկրներում:
Երկրի վրա չկա և չի կարող լինել Աստծո ոչ մի Արքայություն: Եվ ձեր նվաճումների չափը
որոշվում է ոչ թե արտասահմանյան որևէ բանկի ձեր հաշվի համարի վրա եղած դոլարների
քանակով, այլ այն զոհաբերության աստիճանով, որը դուք կարող եք անել ձեր մերձավորների,
ընչազուրկների, կարիքավորների փրկության համար:
Յուրաքանչյուր պետություն ստեղծված է նրա համար, որ պաշտպանի իրեն արտաքին
թշնամուց և պաշտպանված լինի ներքին թշնամուց: Իսկ ներքին թշնամին ընչազրկությունն ու
աղքատությունն են:

Ըստ այդմ՝ եթե պետությունը հոգ չի տանում երեխաների, ծերունիների ընչազուրկների
մասին, որոնք հոգածության կարիք ունեն, ապա այդպիսի պետությանը Բարձրագույն Օրենքը չի
օժանդակում: Եվ նման պետությունը դատապարտված է կա'մ մահվան, կա'մ ձևափոխության:
Ես առաջարկում եմ ձեզ Երկնոլորտների օգնությունը ձեր պետության ձևափոխության
համար:
Ռուսաստանի պատմության մեջ եղել են ժամանակներ, երբ նա համարյա ամբողջությամբ
նվաճվել է օտարերկրացիների կողմից:
Հիշե'ք թաթարների արշավանքը, 1812 թվականի հայրենական պատերազմը:
Հիշե'ք Մինինին և Պոժարսկուն, Ալեքսանդր Նևսկուն:
Հիշե'ք անցյալ դարի Հայրենական մեծ պատերազմը:
Միշտ գտնվում էին մարդիկ, որոնք ոտքի էին ելնում և անհավատալի ջանքերի գնով,
սեփական կյանքի գնով ազատագրում էին երկիրը օտարերկրյա զավթիչներից:
Ես ասում եմ ձեզ. այժմ երկիրը զավթված է օտարերկրացիների կողմից: Եվ դժվարությունն
այն է, որ նրանք եկել են երկրի ներսից՝ հենց ժողովրդի միջից, բայց ըստ էության՝ նրանք
օտարերկրացիներ են: Նրանք թալանում են Ռուսաստանը, և իրենց թալանը դուրս են հանում
Եվրոպա, Ամերիկա:
Ռուսաստանի ժողովու'րդ, դու պետք է նորից ոտքի ելնես ողջ աշխարհում և վերջնական
հաղթանակ տոնես Բարու և չարի այս ճակատամարտում:
Առաջիկայում Ռուսաստանին լուսավոր ապագա է սպասում: Բայց, նախքան այդ անհրաժեշտ
է ազատվել օտարերկրյա զավթիչներից, որոնք գրավել են երկրի իշխանությունը
խորամանկության ու խաբեության միջոցով և ղեկավարում են ձեզ՝ ձեռքները շփելով ամեն մի
միլիոնի համար, որը դնում են շվեյցարական և ամերիկյան բանկերում:
Ես ձեզ խոստանում եմ Համբարձյալ Դասերի օգնությունը, Երկնոլորտների ամբողջ
օգնությունը Ռուսաստանը զավթիչներից ազատագրելու գործում, բայց դուք պետք է ոտքի
կանգնեք ամբողջ աշխարհով մեկ և դեն նետեք ձեր վրայից զավթիչների լուծը:
Եկել է թևերը քշտելու ժամանակը: Դուք այլևս չեք կարող անգործ մնալ: Դուք պարտավո'ր եք
գործել: Երեխան կրակի մեջ է...
Մայր Ռուսաստանը կրակի մեջ է...
Միայն կույրն ու խուլը կարող են ձևացնել, թե ոչինչ տեղի չի ունենում:
Ես հիմա ձեզ տալիս եմ ամենաուժեղ զենքը, որի դեմ պաշտպանություն չկա, որի դեմ չի
կարող դիմանալ ոչ մի թշնամի:
Ես լցնում եմ ձեր սրտերը Հավատով, Հույսով և Մղումով: Ես Սիրով եմ լցնում ձեր սրտերը
Հայրենիքի՝ Մայր Ռուսաստանի նկատմամբ:
Ես կրակ եմ վառում ձեր սրտերում: Ունենալով այդ կրակը՝ դուք այլևս չեք կարող չգործել:
Այդ կրակն օր ու գիշեր ձեզ հանգիստ չի տա: Եվ դուք կանեք այն, ինչը գիտեք, որ պետք է
անեք: դուք կանեք այն, հանուն որի մարմնավորվել եք: Դուք կհասցնեք Հավատի և Գիտելիքի
կրակը յուրաքանչյուրին, ում կհանդիպեք ձեր ճանապարհին: Դուք կանեք ձեզնից կախված ամեն
ինչ, ինչպես այն ժամանակ, երբ ձեր հարազատ քաղաքները պաշարել է թշնամին: Եվ դուք
կջանաք առանց հոգնելու՝ միայն մի կարճ ժամանակ քուն առնելով:
Դուք պե'տք է գործեք:
Ոտքի' ել, Ռուսաստա'ն:
Բարձրացի'ր, Աստծո ժողովու'րդ:
Թշնամին բակու'մ է...
Իսկ առջևում Հաղթանա'կն է, ազատագրությու'նը, Բերկրա'նքը:
Ես այս ազդակը տալիս եմ իմ սրտից՝ ձեզ ներարկելով Հաղթանակի ձգտում:
Սիրելինե'րս, Երկնոլորտները ձեզ են նայում: Եկել է ժամանակը, երբ պետք է սկսեք գործել...
ԵՍ ԵՄ Իգորը, ձեզ հետ եմ այժմ

Վեհապետ Լանելլո (Մարկ Փրոֆեթ)
6 ապրիլի, 2005 թ.
Մենք մեր Լույսի կիզակետը տեղադրում ենք Ռուսաստանի Հողում
ԵՍ ԵՄ Լանելլոն, ձեզ այցի եմ եկել այս դեսպանորդի միջոցով:
Դուք հիշու՞մ եք ինձ: ԵՍ ԵՄ նա, ով 1958 թվականին
Ամերիկայում
հիմնադրեց
Սամմիթ
Լայթհաուզ
կազմակերպությունը:
Ես հիմնադրեցի այդ կազմակերպությունը՝ առաջնորդվելով Էլ
Մորիայի և մյուս Համաբարձյալ Վեհապետների ցուցումներով,
ովքեր համարյա 40 տարիների ընթացքում օժանդակեցին այդ
կազմակերպությանը, մինչև այն պահը, երբ 1997 թվականին Էլ
Մորիան
ետ
վերցրեց
իր
հովանավորչությունն
այդ
կազմակերպության վրայից:
Ես պետք է ձեզ հասցնեմ նոր տեղեկատվություն, որը
վերաբերում
է
Ամերիկայում
գոյություն
ունեցող
կազմակերպություններին ցուցաբերվող մեր հովանավորչության
հարցին:
Հնարավոր
է՝
ձեզ
հայտնի
է,
որ
մի
քանի
կազմակերպություններ գոյություն ունեն տարբեր նահանգներում, այդ թվում և Մոնտանայում,
որոնք իրենց հայտարարել են Սամմիթ Լայթհաուզի ժառանգորդներ, իսկ այդ
կազմակերպությունները հիմնադրող մարդիկ իրենք իրենց հայտարարել են դեսպանորդներ:
Եկել է պահը, որ ես օգնեմ ձեզ պարզություն մտցնելու ձեր ուղեղներում ստեղծված
խառնաշփոթի մեջ՝ կապված այդքան մեծ քանակի կազմակերպությունների ու դեսպանորդների
առկայության հետ:
Իմ ցանկությունն է ձեզ ուղեցույց տալ, թե ինչպես վերաբերվել բոլոր այդ
կազմակերպություններին:
Ցավոք սրտի, իրադրությունն Ամերիկայում այնպիսին է, որ ոչ մի կազմակերպություն չունի
Համբարձյալ Վեհապետների հովանավորչությունը, և իրեն Մեծ Սպիտակ Եղբայրության
դեսպանորդ հռչակած ոչ մեկն իրականում այդ Եղբայրության դեսպանորդ չէ:
Ամերիկայի համար մերժված է այդ երկրի տարածքում գտնվող որևէ կազմակերպության
հովանավորելու հարցը:
Չափազանց շատ Լույս, չափազանց շատ էներգիա է ծախսվել Համբարձյալ Դասերի կողմից,
որպեսզի ստեղծվեին այնպիսի կազմակերպություններ, ինչպիսիք էին Ազատության Կամուրջը,
ԵՍ ԵՄ Շարժումը և, ի վերջո, Սամմիթ Լայթհաուզը: Լույսի այնքան մեծ քանակություն
արձակվեց այդ կազմակերպությունների միջոցով, որքան պատմական այդպիսի կարճ
ժամանակահատվածում երբեք չէր արձակվել Երկրի զարգացման ողջ պատմության ընթացքում:
Ամերիկայի բնակիչները հնարավորություն էին ստացել ներկա գտնվելու Համբարձյալ Դասերի
հետ ուղղակի հաղորդակցմանը, որը տեղի էր ունենում տառացիորեն հենց իրենց աչքի առջև:
Նրանք հնարավորություն ունեին զգալու այն Լույսը, որն արձակվում է թելադրությունների
ժամանակ:
Նրանք տառացիորեն վրա էին ընկել շրթունքներով և խմում ու խմում էին այդ Լույսը:
Մենք հագեցրինք ծարավներին, Մենք գիտելիքներ տվինք ուղիղ այնքան, որքան հնարավոր էր
տալ տվյալ պահին և տվյալ կոնկրետ երկրում:
Եվ ի՞նչ ստացանք արդյունքում: Ես մեծ գաղտնիք բացած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ մարդիկ,
ովքեր տասնամյակներ շարունակ ըմպում էին թելադրությունների Լույսը, հաջողեցրին այդ Լույսի
90 տոկոսն օգտագործել ներքին գզվռտոցի և խառնակչության համար:
Կարո՞ղ եք պատկերացնել Համբարձյալ Դասերի վիճակը, երբ տեսնում էին, թե ինչպես է այն
Լույսը, որն այնքան սիրով իրենք ներարկում էին մարդկանց սրտերում, վերածվում մեղադրանքի,
նախանձի, խանդի և մարդկանց հատուկ այլ բացասական հույզերի մոխրակույտի:
Պատկերացրե'ք, սիրելիներս, թե ինչպես էր մեր աչքի առաջ աղավաղվում մեր կողմից այդքան
սիրով տրված Լուսային Էներգիան:

Երկնային աննախադեպ թողության շնորհը ձախողվեց Ամերիկայի հողում: Եվ ես ստիպված
եմ արձանագրել այդ տխուր փաստը: Եվ այլևս ոչ մի կազմակերպության, համենայն դեպս,
տեսանելի ապագայում, չի' շնորհվի Համբարձյալ Դասերի հովանավորչությունը:
Մենք մեկ անգամ չէ, որ փորձել ենք Ամերիկայի տարածքում տեղադրել մեր Լույսի կիզակետը,
և ամեն անգամ պարտություն ենք կրել մեր մարմնավորված հետևորդների անկանխատեսելի ու
անիրական մասերի կողմից:
ԵՍ ԵՄ Լանելլոն, որ եկել եմ այն բանի համար, որ հաղորդեմ ձեզ այս տխուր փաստը:
Մենք հեռանում ենք Ամերիկայի Հողից, և մենք տեղափոխում ենք մեր Լույսի կիզակետը Մայր
Ռուսաստանի Հողի վրա:
Դուք գիտեք, որ Մեծ Սպիտակ Եղբայրության նախնական մտահղացումը եղել է այն, որ հենց
Ռուսաստանում ամրացվի Լույսի կիզակետը, որպեսզի իրագործվեն Եղբայրության պլաններն
այդ երկրում, Աստծո սիրելի երկրում:
Սակայն խավարի ուժերի դիմադրությունն այնքան մեծ էր, որ հարկ եղավ նահանջել: Եվ
ամբողջ 20-րդ դարի ընթացքում մենք չկարողացանք գործել Ռուսաստանի տարածքում՝ այնտեղ
կազմավորված կարմայական հանգամանքների պատճառով:
Դուք գիտեք, որ ես և Եղիսաբեթը մարմնավորվել էինք որպես արքայազն Ալեքսեյ և
արքայադուստր Անաստասիա: Բայց մեր առաքելությունն ընդհատվեց հենց ամենասկզբում՝
կապված հեղափոխության և դրան հետևած ցարական ընտանիքի գնդակահարության հետ:
Այդ արարքի ծանր կարման նստեց ողջ Ռուսաստանի ժողովրդի վրա: Եվ ես մշտապես
ցավակցորեն եմ վերաբերվել այդ երկրի անվեհեր մարդկանց: Բայց դեռևս երբեք այդ երկրին չի
վիճակվել բախվել անտեսանելի թշնամու հետ: Թշնամի, որ թափանցել է մարդկանց սրտերի և
ուղեղների մեջ և ստիպում է նրանց կատարել այդ երկրի համար նախատեսված աստվածային
մտահղացմանը չհամապատասխանող գործողություններ:
Մենք նորից մեր կիզակետը տեղափոխում ենք Ռուսաստան:
Եվ այժմ ես դիմում եմ Մայր Ռուսաստանի այն բնակիչներին, ովքեր կարող են լսել ինձ և
կարդում են այս թելադրությունը:
Ձեր աչքի առաջ է Ամերիկայի օրինակը: Եվ ձեր աչքի առաջ է Ռուսաստանի այն
գործողությունների օրինակը, որոնք նա անցյալում դրսևորել է Աստծո դեսպանորդների, Լույսի
Հիերարխիայի ներկայացուցիչների նկատմամբ:
Երկիր մոլորակի իրադրությունն այնքան անկանխատեսելի է, որ մենք չենք կարող գուշակել,
թե որքան հաջող կլինեն մեր ջանքերն այս անգամ:
Սակայն ես կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ Վեհապետների կողմից այժմ նախատեսված գործի
հաջողությունը լրիվ և ամբողջապես պետք է ապահովվի ձեր անձնական ջանքերի շնորհիվ:
Այո', մենք մեծ քանակի Լույս ներդրեցինք Ամերիկայի հողում, բայց ոչ մի կարգին բան
չքաղեցինք այդ հողից: Իսկ ամեն մի նոր թողության շնորհ տրվում է ավելի խիստ պայմաններով և
ավելի մեծ սահմանափակումներով:
Եվ ահա այժմ դուք պետք է սկսեք գործել՝ չունենալով կազմակերպություն, որում
Վեհապետները կկարողանային ամրացնել կիզակետը. պետք է գործեք՝ չունենալով դրամական
ռեսուրսներ, չունենալով ոչինչ, բացի ձեր ձեռքերից, ոտքերից, գլուխներից և ձեր սրտերի
նվիրվածությունից:
Դրանք դաժան պայմաններ ու փորձություն են այդ երկրի լուսակիրների համար:
Բայց ես կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ այժմ Ռուսաստանի տարածքում մարմնավորված են
Լույսի լավագույն ներկայացուցիչները՝ Աստծո լավագույն ուստրերն ու դուստրերը:
Եվ նրանցից յուրաքանչյուրն իր համար պատիվ է համարում աստվածային առաքելության
իրագործումը, որքան էլ խիստ լինեն այժմ Ռուսաստանի տարածքում գործելու պայմանները:
Դուք ունեք Դեսպանորդ և հնարավորություն ունեք ստանալու և' այս խրատը, և' մյուս
Վեհապետների խրատները:
Ըստ էության, ձեզ այլևս ոչինչ պետք չէ, որպեսզի սկսեք գործել:
Մենք Ամերիկայում սնուցեցինք Աստծո ուստրերին ու դուստրերին ամբողջ 20-րդ դարի
ընթացքում:
Եվ այժմ մենք ստիպված ենք վերադառնալ Ռուսաստանի հողը և հենարան գտնել այն
ուստրերի ու դուստրերի սրտերում, որոնք այդքան շատ Լույս չեն ստացել, չեն ստացել մեր կողմից

այդքան շատ խնամք ու հոգածություն, բայց միանգամայն հասուն Լույսի զավակներ են և ունակ
են գործել ցանկացած հանգամանքներում և այդ երկրին հատուկ ամենադաժան պայմաններում:
Դուք անցել եք ձեր թեստերն ու ձեր փորձառությունը՝ չգտնվելով Սամմիթ Լայթհաուզի
ջերմոցային պայմաններում: Դուք ստացել եք ձեր ձեռնադրումը հենց Ռուսաստանի կյանքային
պայմաններում:
Եվ դուք դիմացել եք այդքան ծանր պայմաններին:
Այն, ինչ հեշտ էր իրագործել Ամերիկայի պայմաններում՝ ազատության ու դեմոկրատիայի
սկզբունքների շնորհիվ, որոնք Սեն-Ժերմենի կողմից ամրագրվել են այդ երկրի հիմքում,
Ռուսաստանի պայմաններում միշտ հաջողվում էր անել մեծ ջանքերի գնով:
Եվ Աստծո շատ ուստրեր ու դուստրեր կորսվեցին ճամբարներում ու հոգեբուժական
հիվանդանոցներում: Ձեզ վիճակվեց անցնել դաժան փորձություններով, և դա կոփեց ձեր
սրտերը:
Մենք Լույսի կիզակետը տեղադրում ենք Ռուսաստանի հողում: Եվ այժմ միայն ձեզնից ու ձեր
ջանքերից է կախված, թե ինչպես կիրականացնեք մեր հովանավորչությունը:
Մենք բացում ենք ձեր Ուղին: Բայց նրանով դուք պետք է քայլեք ձեր ոտքերով:
ԵՍ ԵՄ Լանելլոն: Եկա ձեզ տեղյակ պահելու նոր թողության շնորհի մասին,
որն արդեն ուժի մեջ է...
Էլոհիմ Կիկլոպեոս
7 ապրիլի, 2005 թ.
Մեր առջև են Երկիր մոլորակի համար Աստծո
պլանների իրականացման հոյակապ հնարավորություններ
ԵՍ ԵՄ Կիկլոպեոսը: ԵՍ ԵՄ, ձեզ այցի եմ եկել
այս Դեսպանորդի միջոցով:
ԵՍ ԵՄ Էլոհիմ Կիկլոպեոսը: ԵՍ ԵՄ եկել, որ տամ
ձեզ մոտակա ժամանակների մոլորակի իրադրության
Աստծո Տեսիլքը:
Ես աշխարհի ձևերի արարիչն եմ, նա եմ, ով
երևակված ձևերի աշխարհի ստեղծման ընթացքում
իրականություն դարձրեց Աստծո Տեսիլքը:
Ամբողջ
երևակումն
արարվեց
իմ
մասնակցությամբ: Ես մասնակցել եմ մատերիական
տիեզերքի երևակման բոլոր փուլերին: Եվ ես նա եմ,
ով իր գիտակցության մեջ պահպանում է համայն
տիեզերքի Աստծո Տեսիլքն ու Պլանը:
Ես սկսում եմ իմ Տեսիլքի շարադրանքը:
Երևակված ձևերի աշխարհն իր ամբողջ բազմազանությամբ հանդերձ հանդիսանում է
արարման անհրաժեշտ մասը, երբ Աստծո նախասկզբնական էներգիան, որն ընկած է այս
տիեզերքի հիմքում, իր թրթիռներով հասնում է նվազագույն սահմանին՝ սպեկտրի այն
ամենացածր հաճախականությանը, որը հնարավոր է այս տիեզերքի համար:
Դուք այժմ գտնվում եք երևակված աշխարհի ամենացածր կետում: Ձեր թրթռումները
համապատասխանում են ամենացածր կետին: Այդ կետին համապատասխանում է ձեր
երևակված աշխարհը:
Դուք գտնվում եք այդ աշխարհում, որովհետև ձեր թրթիռներով համապատասխանում եք ձեզ
շրջապատող աշխարհին: Այդ պատճառով այն, ինչ ձեզ շրջապատում է, ձեզ իրական է թվում:
Դուք այդ ամենը կարող եք տեսնել, այդ ամենը կարող եք շոշափել: Դա ձե'ր աշխարհն է:
Սակայն այն աշխարհը, որ ձեզ շրջապատում է, նման է այսբերգի այն մասին, որը գտնվում է
ջրի երեսին: Եվ ֆիզիկական մարմինն ընդամենը ձեր մի աննշան մասն է, այն մասը, որի
թրթռանքը համընկնում է Աստծո էներգիայի դրսևորման ամենացածր հաճախականությանը:

Բայց ձեր ավելի նուրբ մարմինները, որոնք շրջապատում են ձեր ֆիզիկական մարմինը և
տեսանելի չեն ձեր ֆիզիկական տեսողության համար, ունեն թրթռանքի ավելի բարձր
հաճախականություն: Եվ ֆիզիկական աշխարհում ձեր երևակվելը նշանակալից չափով
պայմանավորված է այդ նուրբ կառույցներով:
Ձեր այդ նուրբ մարմինները՝ ձեր նուրբ էներգետիկական կառույցները, իրար հետ
փոխկապակցված են և կապված են ձեր ֆիզիկական մարմնի հետ էներգետիկական
կենտրոնների համակարգի կամ չակրաների միջոցով:
Ձեզ հայտնի է, որ ողնաշարի երկայնքով դասավորված են յոթ հիմնական էներգետիկական
կենտրոններ, որոնք կապված են ձեր զգացմունքային, մենտալային և եթերային մարմինների հետ:
Իրականում ձեր ողնաշարի երկայնքով տեղաբաշխված էներգետիկական կենտրոնների քանակն
անհամեմատ ավելի մեծ է: Եվ կան այլ էներգետիկական կենտրոններ, որոնք տեղաբաշխված են
ձեր մարմնի մյուս մասերում: Այդ կենտրոնների միջոցով ձեր ֆիզիկական մարմինը սնուցվում է
Աստծո էներգիայով:
Որևէ գաղտնիք բացած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ մարմնավորված մարդկության մեծագույն
մասի մոտ նուրբ մարմինների հետ կապը բացակայում է այն բանի հետևանքով, որ
էներգետիկական կենտրոնները չեն գործում: Իսկ չգործելու հիմնական պատճառը ձեր կարման է՝
մաթի պես թանձր այն էներգիան, որը խցանել է ձեր էներգետիկական կենտրոնները և
խոչընդոտում է նրանց միջով Աստծո էներգիայի անցնելուն: Լավագույն դեպքում մարդկանց մոտ
բաց են կամ մասամբ են բաց միայն ստորին չակրաները, որոնք հնարավորություն են տալիս
երբեմն զգալ Աստծո էներգիայի թրթռանքը՝ բնությամբ, երաժշտությամբ կամ եկեղեցական
ծառայության ընթացքում հիացման պահեր ապրելիս:
Սակայն մարդկության մեծամասնության համար իրենց չակրաներով անմիջականորեն
Աստծո էներգիա ստանալու հնարավորությունը բացակայում է:
Բայց դուք գիտեք, որ համայն աշխարհն իրենից միայն Աստծո էներգիա է ներկայացնում, որը
թրթռում է տարբեր հաճախականություններով: Եվ իրականում այս աշխարհում ոչինչ գոյություն
չունի, բացի Աստծո էներգիայից:
Ըստ այդմ՝ եթե մարդը չի կարող իր չակրաներով Աստծո էներգիա ստանալ, նա փաստորեն
ինքն իրեն կտրում է Աստծուց և Աստծո Իրականությունից: Նա իրեն դատապարտում է մահվան,
քանի որ կորցնում է Աստծո Իրականության հետ կապը:
Այդ պատճառով, սիրելինե'րս, ֆիզիկական մարմնի գոյությունն առանց Աստծո
Իրականության դրսևորման ավելի նուրբ ոլորտների հետ կապի ձեր ֆիզիկական կյանքի շրջանի
ավարտին ձեզ դատապարտում է մահվան:
Եվ իրականում ձեզ համար կյանքի ու մահվան հարց է հանդիսանում այն ընտրությունը, որը
մոլորակի համար այս բարդ ժամանակներում ձեզնից յուրաքանչյուրը կատարում է:
Հույս ունեմ, որ բավականաչափ պարզ բացատրեցի ընթացող պրոցեսների էությունը:
Եթե դուք մերժում եք Աստծո Իրականությունը, եթե գերադասում եք անջատ գոյությունը
ֆիզիկական, պատրանքային աշխարհում, ապա տառացիորեն ինքներդ ձեզ դատապարտում եք
մահվան:
Ահա թե ինչու է ձեզ համար առաջին պլանում հայտնվում ձեր ընտրության հարցը՝ ո՞ր
աշխարհն եք ընտրում. ձեզ շրջապատող պատրանքային աշխա՞րհը, թե՞ Աստվածայինը:
Անցողի՞կը, թե՞ անանցը:
Եվ այն հոգիները, ովքեր նախընտրում են գոյությունը ֆիզիկական աշխարհում, նախընտրում
են այդ աշխարհը, չգոյության են դատապարտում իրենց նուրբ՝ անմահ մասին:
Չի կարող առանձին գոյություն ունենալ այսբերգի միայն այն մասը, որը երևում է ջրի երեսին:
Դուք կամ ունեք այսբերգն ամբողջությամբ, կամ էլ ընդհանրապես այսբերգ չունեք:
Ես հուսով եմ, որ շատ պարզ շարադրեցի իմ միտքը:
Եթե դուք Աստծուն թույլ չեք տալիս իրեն դրսևորել ձեր միջոցով, ապա էլ ի՞նչ նշանակություն
կարող եք ունենալ Աստծո համար:
Դուք բոլորդ Աստծո միասնական օրգանիզմի բաղադրիչ մասերն եք հանդիսանում, և, եթե
առողջ օրգանիզմը չազատվի իր մեռած ու անկենդան բջիջներից, ապա այն իրեն մահվան է
դատապարտում:
Դուք նույնիսկ չեք նկատում, թե ինչպես է ձեր օրգանիզմն ամեն րոպե ազատվում մեռած
բջիջներից և այն ամենից, ինչն անկենսունակ է իր մեջ:

Ձեր օրգանիզմի և տիեզերքի համանմանությունն այս դեպքում լիակատար է:
Դուք ինքներդ եք ընտրություն կատարում. կամ ձեր ուշադրության վեկտորն ուղղում եք
պատրանքին, կամ այն ուղղում եք դեպի Աստծո իրական Աշխարհ:
Այս դեսպանորդի միջոցով ձեզ տրված թելադրություններում շատ անգամ է կրկնվել, որ տեղի
է ունենում բոլորաշրջանների հերթագայություն: Սկսվել է պատրանքային աշխարհի
հետհավաքման բոլորաշրջանը: Սկսվել է ֆիզիկական աշխարհի թրթռանքի բարձրացման
բոլորաշրջանը, սկսվել է Աստծո Արարչության ավելի նուրբ ոլորտին անցնելու բոլորաշրջանը:
Ձեզնից ոչ ոք չի կարող ասել, թե այդ մասին չի լսել: Դուք հնարավորություն եք ունեցել ձեր
արտաքին գիտակցության միջոցով լրիվ գիտակցաբար ընտրություն կատարելու: Եվ այս պահին
Երկրի բնակչության մեծ մասն արդեն իր ընտրությունը կատարել է:
Այդ պատճառով մոտակա ժամանակում ուժեղացված զտում տեղի կունենա այն մարդկանց
միջև, ովքեր ընտրել են Աստծուն, և նրանց միջև, ովքեր ընտրել են պատրանքային աշխարհը:
Եվ դուք ականատես կլինեք նախկինում չարտահայտված ընդունակությունների ու հոգևոր
շնորհների ի հայտ գալուն որոշ մարդկանց մոտ, և դրանց բացահայտ հետզարգացմանը՝
մյուսների մոտ:
Այն մարդիկ, ովքեր իրենց դատապարտել են Աստծո էներգիայից կտրվելուն, մոտակա
ժամանակում այլևս չեն կարողանա դրսևորել իրենց այս աշխարհում: Որովհետև նրանք զրկված
կլինեն էներգիայի աղբյուրներից: Նրանք չեն կարողանա այդ էներգիան ձեռք բերել ուրիշներից,
իսկ սեփականը չունեն:
Մարդիկ, ովքեր ընտրություն են կատարել Աստծո օգտին, ընդհակառակը, թույլտվություն
կստանան օգտվելու Աստծո էներգիայից, կկարողանան իրենց էության միջոցով դրսևորել այդ
էներգիան և արարել Աստծո գործը թանձր աշխարհում:
Պաշտելինե'րս, դուք չեք կարող առևտուր անել Աստծո հետ: Դուք այլևս չեք կարող առաքել
աղոթքի էներգիան՝ ֆիզիկական աշխարհում բարիք ստանալու ակնկալիքով: Առևտուրն
ավարտված է:
Եվ նրանց, ովքեր դեռևս գիտակցական ընտրություն չեն արել Աստծո օգտին, խորհուրդ եմ
տալիս շտապել:
Թող մեռյալները թաղեն իրենց մեռելներին: Մեր առջև են այս Երկիր մոլորակի համար
նախատեսված Աստծո պլանների իրականացման հոյակապ հնարավորություններ: Եվ ձեզ թող
չվրդովեն բացահայտ անարդարություններն ու ամենատարբեր չարաշահումները, որոնք դուք ձեր
շուրջը տեսնում եք:
Գիշերը մութ է լինում լուսաբացից առաջ:
Իսկ լուսաբացն ուր որ է վրա կասնի, և արդեն մարդկանց մի քանի սերնդից հետո դուք կզգաք,
թե ինչպես է փոխվում մոլորակը:
Ես նոր գիտելիք չտվեցի: Այս ամենը դուք շատ անգամ եք լսել այլ աղբյուրներից: Հնարավոր է,
որ ես պարզապես ձեր հայացքն ուղղեցի մի փոքր այլ տեսանկյունով: Եվ ես ուրախ կլինեմ, եթե
այդ տեսանկյունն օգնի ձեզ ձեռք բերելու Աստծո՝ ձեր ֆիզիկական աշխարհում տեղի ունեցողի
Տեսլականը և այն հոյակապ հեռանկարների Տեսլականը, որոնք ապագայում սպասվում են ձեր
մոլորակին:
ԵՍ ԵՄ Կիկլոպեոսը
Բաբաջի
8 ապրիլի, 2005 թ.
Երկինք տանող Ուղին ձեր ներսում է
ԵՍ ԵՄ Բաբաջին: Ես եկել եմ այս Դեսպանորդի միջոցով:
Հնարավոր է՝ դուք ինձ չգիտեք: Ես մարմնավորվեցի
Հնդկաստանում անցած 20-րդ դարի վերջում: Եվ ես չծնվեցի
այնպես, ինչպես սովորաբար ծնվում են երեխաները: Ես
մարմին առա մտքի ուժով:

Ես եկել էի, որպեսզի Հնդկաստանում վերականգնեմ ճշմարիտ հավատի ավանդույթները: Ես
Շիվայի մարմնավորումն էի:
Օ՜, շատ դժվար է հասկանալ, թե ինչպես կարող է միևնույն Վեհապետը գալ տարբեր
մարդկանց միջոցով, մարմնավորման տարբեր ճանապարհներով: Սակայն ես պետք է ասեմ, որ
Վեհապետները, Բարձրագույն Էակները, որոնք գալիս են՝ օգնելու Երկրին և նրա մարդկությանը,
փնտրում են ցանկացած հնարավորություն, որպեսզի ներկա գտնվեն ֆիզիկական աշխարհում:
Ներկայումս ձեր աշխարհը շատ թանձր է և Լույսի Բարձրագույն Էակներին թույլ չի տալիս
երկար ժամանակով լինել ձեզ հետ: Այդ պատճառով մենք օգտվում ենք մասնակի
մարմնավորումներից կամ էլ ժամանակավորապես կացարան ենք գտնում այն մարդկանց մեջ,
ովքեր հարկ եղած չափով հոգացել են իրենց մարմնական տաճարի մասին, որպեսզի մեզ համար
հնարավորություն ստեղծեն ներկա գտնվելու այնտեղ:
Երբ դուք հյուրեր եք կանչում տուն, ձգտում եք նախապես կարգի բերել բնակարանը: Դուք
հավաքում եք ոչ պետքական իրերը, մաքրում եք փոշին, լվանում եք հատակը:
Շատ տարօրինակ է տեսնել, թե ինչպես են ձեզնից շատերը սպասում հրաշքի. սպասում են
իրենց մեջ Բարձրագույն Վեհապետի ներկայությանը, կամ ցանկանում են հաղորդակցվել իրենց
իսկ բարձրագույն մասի հետ, բայց և որևէ ջանք չեն թափում, որպեսզի մաքրեն իրենց
մարմնական մտքերի փոշին և հավաքեն մարդկային ցանկությունների անպետք իրեղենը:
Մեր աշխարհները շատ ավելի մոտ են իրար, քան ձեզ թվում է: Եվ մեր աշխարհը միշտ բաց է
ձեզ հետ հաղորդակցության համար: Ձեզ անհրաժեշտ է միայն համալարվել մեր թրթիռների
հաճախականության հետ:
Մենք պատրաստ ենք հաղորդակցվելու մարմնավորված մարդկանց հետ. ամբողջ հարցն այն
է, թե պատրա՞ստ եք արդյոք դուք:
Թեև, չեմ թաքցնում՝ այն վայրերը, որտեղ դուք բնակվում եք, այնքան էլ պիտանի չեն մեր
ներկայության համար: Իմ վերջին մարմնավորման ժամանակ, չնայած համարյա չէի այցելում
խոշոր քաղաքները, այնուամենայնիվ ինձնից պահանջվում էին նշանակալի ջանքեր, որպեսզի
վերականգնեմ իմ էներգիան, մարդկանց հետ շփվելուց հետո կարգի բերեմ իմ տաճարը, որպեսզի
Բարձրագույն Էակների հաղորդակցությունն ինձ հետ հնարավոր դառնա:
Ես ապրում էի Հնդկաստանում: Բայց ես հնարավորություն ունեցա զննելու այն մարդկանց,
ովքեր ինձ այցելում էին Եվրոպայից ու Ամերիկայից:
Նրանց գիտակցությունն ու մտակառույցը չափազանց շատ էին տարբերվում այն մարդկանց
գիտակցությունից, որոնք ապրում էին Հնդկաստանում: Եվ հիմնական ուսուցումն ու գիտելիքը,
որն ինձ վիճակվում էր տալ այդ մարդկանց, աստվածային զգացմունքն ու աստվածային
զգացողությունն էր, որը ես նրանց էի հղում իմ դարշանների միջոցով: Աստվածայնությունն ու
Շնորհը դուրս էի հորդում իմ չակրաներից: Եվ ներկաները հնարավորություն էի ստանում
ճաշակելու Շնորհի այդ զգացմունքը:
Զարմանք էր հարուցում այն, թե ինչպես են հպարտ օտարերկացիները փթթում իմ
ներկայությամբ, ինչպես են մոռանում իրենց քաղաքակիրթ պրոբլեմները և վերադառնում պարզ
կյանքին ու աստվածային հաղորդությանը:
Եթե մեզ հաջողվեր ներկա լինել ավելի մեծ թվով մարդկանց ներսում, որոնք
նախապատրաստած կլինեն իրենց տաճարները մեր նեկայության համար, ապա դժվար չէ
պատկերացնել, թե որքա՜ն կբարեփոխվեր մոլորակի իրադրությունը:
Շատերն այդ աստվածային կապն ուզում են ձեռք բերել իրենց էգոյի ինքնահաստատման
համար: Հետաքրքիր է դիտել, թե ինչպես է մարդը փորձում մի ձեռքով երկու խոշոր ձմերուկ բռնել:
Նա միաժամանակ և' ուզում է ստանալ աստվածային հաղորդություն, և' ուզում է հաստատել
իր էգոն:
Ի՞նչ եք կարծում. կարո՞ղ է այդպիսի մարդն աստվածային հաղորդություն ստանալ:
Մարդը միշտ ստանում է այն, ինչին ձգտում է: Եվ եթե նա շատ է ուզում աստվածային
հաղորդություն ստանալ, բայց կարգի չի բերել իր տաճարը, որպեսզի այն պատրաստ լինի
Բարձրագույն Էակների գալստյանը, ապա նա կստանա հաղորդություն, միայն թե այնպիսի
էակների հետ, որոնք համապատասխանում են իր իսկ գիտակցության մակարդակին:
Կան շատ էակներ, որոնք հենց դրան են սպասում, որպեսզի իրենց ձեռքն ընկնի նման մեկը,
որին ղեկավարեն կամ նրա միջոցով լուրեր տարածեն: Չէ՞ որ գիտեք՝ նմանն զնմանն գտանէ:

Ըստ այդմ՝ պահանջվում է, որ ձեր գիտակցության մեջ ամբողջովին հրաժարվեք ցանկացած
մարդկային ցանկությունից և այն մտքերից, որոնք կապված են անձամբ ձեզ համար որևէ
առավելություն ձեռք բերելու հետ:
Դուք պարզապես ձեր բոլոր թերություններն ու ձեր բոլոր անկատարությունները տալիս եք
Աստծուն և ասում. «Տե'ր, այո, ես կատարյալ չեմ, բայց ես սիրում եմ Քեզ, Տե'ր: Օգնի՜ր ինձ: Օգնի՜ր
ինձ, Տե'ր: Ես կարոտել եմ Քեզ, կարոտել եմ Քո Շնորհին, Քո Սիրուն: Այս աշխարհում չկա ոչինչ, որ
ինձ հրապուրի, Տե'ր: Ես ուզում եմ միասնական լինել Քեզ հետ: Ես ուզում եմ կատարել Քո ամեն մի
ցանկությունը: Ես կծառայե'մ Քեզ: Ես կծառայեմ բոլոր կենդանի էակներին, որոնց մեջ Դու ներկա ես:
Օգնի՜ր ինձ, Տե'ր: Ես Քոնն եմ»:
Այդպիսի կոչից հետո, եթե այն անկեղծ է և ի սրտե, դուք կստանաք մեր օգնությունը:
Սակայն մարդիկ մոլորվում են՝ կարծելով, թե իրենք անմիջապես Շնորհի կարժանանան և
իրենց մարմնով կդառնան համակ կատարելություն: Ցավոք սրտի, այդ կոչով դեպի Աստված ձեր
ուղին ընդամենն սկսվում է:
Եվ ես կարող եմ ասել ձեզ, թե ինչ կհետևի այդ կոչին: Դուք կստանաք ձեր կարմայի
արագացված վերադարձը: Կբախվեք իրավիճակների հետ ձեզնից դուրս՝ շրջապատի աշխարհում,
և իրավիճակների հետ ձեր ներսում՝ հոգեբանական խնդիրների տեսքով, որոնք անդադար ամեն
օր կհառնեն ձեր առջև:
Դուք հնարավորություն կստանաք Աստծուն ապացուցելու, որ իրոք պատրաստ եք անել այն
ամենը, ինչ խոստացել եք:
Եվ դեպի Աստված ձեր մղումը պետք է ձեզ օգնի՝ հաղթահարելու բոլոր փորձաքննություններն
ու դժվարությունները, որքան էլ ծանր լինեն դրանք:
Դա աշակերտելու փուլն է: Այդ փուլը կարող է և անցնել առանց ձեր կողքին մարմնավորված
Ուսուցիչ ունենալու: Ձեր աուրայում պարփակված էներգիաները լավագույն ուսուցիչ կլինեն ձեզ
համար: Այդ էներգիաները կստեղծեն հենց այն իրավիճակները, որոնցով պետք է անցնեք,
որպեսզի ապացուցեք, որ իրոք պատրաստ եք ձերբազատվել այն ամենից, ինչով կապված եք ձեր
աշխարհի հետ: Պարտադիր չէ, որ զրկվեք ամեն ինչից՝ ընտանիքից, աշխատանքից, տնից,
ունեցվածքից: Բայց դուք պետք է հրաժեշտ տաք ձեր աշխարհի ամեն մի իրի հետ ունեցած ձեր
կապվածությանը: Եվ դա վերաբերում է ոչ միայն այն իրերին, որոնք ձեռքով շոշափելի են, այլ
նաև պետք է հրաժեշտ տաք այն ներքին խնդիրներին, որոնք ձեզ բնորոշ են և կյանքից կյանք
ուղեկցում են ձեզ: Մեկի համար դա նախանձն է, մյուսի համար՝ քննադատումը, մեղադրելը,
հաջորդի համար՝ ինքնախղճահարությունը: Չափազանց շատ են այն հատկանիշները, որոնց
դուք պետք է հրաժեշտ տաք: Եվ դա ցավագին գործընթաց է: Որովհետև Երկրի վրա լինելու
ամբողջ ընթացքում այդ հատկանիշները ներընձյուղվել են ձեր մեջ: Դա նման է ձեր մարմնի
վրայից մաշկի մի կտոր պոկելուն: Սակայն դա ուրիշ ցավ է, հոգեկան ցավ, որը երբեմն ուղղակի
անտանելի է լինում:
Եվ եթե հանդիպեք ուսուցչի, որը հանձն կառնի ձեզ ազատել ձեր կարմայից ու ձեր
խնդիրներից՝ այդ ամենը վերցնելով իր վրա, ապա այդպիսի ուսուցչին երբեք մի' հավատացեք,
անկախ այն բանից, թե դրամի համար է դա անում, թե ոչ: Ձեր խնդիրներին և ձեր կարմայական
ուղեբեռին միայն ինքներդ կարող եք հրաժեշտ տալ:
Արտաքին ուսուցիչը միայն կարող է ձեզ հուշել ձեր խնդիրների մասին, բայց ձեր փոխարեն
այդ խնդիրները լուծել չի կարող:
Ըստ այդմ՝ ես գալիս եմ, որ ձեզ զգուշացնեմ ձեր ուղու դժվարությունների մասին և ըստ
կարելվույն ձեզ օգնեմ իմ խորհուրդներով:
Ես հասկանում եմ իրադրության բարդությունը, որում հայտնվել եք՝ հնարավորություն
չունենալով երբեմն խորհուրդ ստանալ մարմնավորման մեջ գտնվող ճշմարիտ Գուրուից: Այնինչ
ձեր հոգիները օգնության ու խորհրդի կարիք ունեն: Ուստի մենք էլ մեր հերթին ձգտում ենք ձեզ
ցուցաբերել այդպիսի օգնություն և խորհուրդներ տալ:
Ըստ այդմ՝ մենք վաղ թե ուշ կհանդիպենք:
Երկինքն ու Երկիրը կհանդիպեն: Եվ դա տեղի կունենա ձեր տաճարի ներսում: Որովհետև
Երկինք տանող Ուղին ձեր ներսում է: Եվ դուք կարող եք շրջել Երկրով մեկ՝ փնտրելով ճշմարիտ
Գուրուի, դուք կարող եք դրա համար ծախսել ձեր բոլոր խնայողությունները և այդպես էլ ոչինչ
չգտնել:

Իսկ իրականում Երկնքի դուռը գտնվում է ձեր ներսում: Եվ հիմա դուք ունեք այդ դռան բոլոր
անհրաժեշտ բանալիները: Բայց այդ դուռը բացելու համար անհրաժեշտ վերջին ճիգն
այնուամենայնիվ դուք ինքներդ պետք է գործադրեք:
Ես ուրախ եղա մեր այսօրվա հանդիպման առիթով և կարծում եմ, որ այն ձեզ համար
օգտակար եղավ:
ԵՍ ԵՄ Բաբաջին, ձեզ եմ առաքում իմ Սերը

Տեր Կրիշնա
9 ապրիլի, 2005 թ.
Ես տալիս եմ ձեզ իմ մանտրան
ԵՍ ԵՄ Կրիշնան, ձեզ այցի եմ եկել այս
Դեսպանորդի միջոցով:
ԵՍ ԵՄ Կրիշնան՝ Տեր Կրիշնան: Ինձ գիտեն և
պաշտում են Հնդկաստանում: Ինձ գիտեն նաև
աշխարհի շատ երկրներում՝ շնորհիվ Տեր Կրիշնայի
նվիրյալների:
Իրականում ես ամենուրեք եմ: Ես ձևի մեջ եմ և
ձևազուրկի մեջ, ես գիտակցության մեջ եմ և Հոգու մեջ:
Նվաճումների իմ մակարդակը թույլ է տալիս ինձ
միաժամանակ գտնվելու շատ ձևերի մեջ: Ես
Ամենաթափանց եմ:
Իմ կերպարն ամենից շատ տարածված է սրինգը
ձեռքին հովիվ պատանու տեսքով: Ես իրոք ամենից շատ
այդ կերպարն եմ սիրում, և հենց այդ տեսքով վերջին
անգամ ես երկրային մարմնավորմամբ երևացի
Վրինդավանում:
Ես իմ նվիրյալներին տվեցի Աստծո անունները
փառաբանող մանտրա: Ես տվեցի այդ մանտրան, քանի
որ իմ գալուց հետո սկսված Կալի-Յուգայի
բոլորաշրջանի մարդկանց միտքն ունակ չէ ընկալելու
վերամբարձ ուսմունքը: Միտքն անհանգիստ է ու
անհնազանդ: Այդ պատճառով նրան անհրաժեշտ է զբաղեցնել Աստծո անունները փառաբանող
մանտրաների անընդհատ ընթերցմամբ:
Երբ միտքը զբաղված է Աստծո անունները կրկնելով, նրան քիչ ժամանակ է մնում, որպեսզի
մտածի ստորին բաների մասին և ապրի ստորին ցանկություններով:
Այդ մանտրաները՝ մանտրաների ընթերցման գործընթացը, թույլ է տալիս միտքը պահել
սանձահարված և մարդու Բարձրագույն Եսին հնազանդ վիճակում:
Ես կամենում եմ, որպեսզի մոլորակի բոլոր մարդիկ վերադառնան Աստծո անունները
փառաբանելու գործառությանը՝ որպես Աստծո մոտ հետ բերող ամենակարճ Ճանապարհի:

Դուք դառնում եք այն, ինչին ձգտում է ձեր միտքը: Եվ, եթե ձեր միտքը մշտապես
կենտրոնացված է այն պատկերների վրա, որոնք քարոզվում են հեռատեսիլի էկրաններից ու
գովազդային վահանակներից, ապա այդպիսի միտքը գամված կմնա այդ աշխարհին և ունակ չի
լինի պոկվելու նրանից:
Աստծո անվան փառաբանման գործառությունն իրականացնելը հատուկ ջանքեր չի
պահանջում: Պետք չէ' դրա համար գնալ հատուկ պաշտամունքի կամ մասնակցել որևէ
եկեղեցական արարողության, պետք չէ' պատկանել որևէ եկեղեցական խմբի կամ եկեղեցական
կազմակերպության: Այն ամենը, ինչ ձեզ անհրաժեշտ է, Աստծո անունները ճիշտ արտասանելն է
և այդ անուններն արտասանելու ժամանակ մտքի ճիշտ վիճակ ունենալը: Մանտրաներն
արտասանելիս դուք պետք է ամբողջությամբ կենտրոնացած լինեք Աստվածայինի վրա: Ձեր
միտքը պետք է դադարի թափառել այն առարկաների և պատկերների միջև, որոնք ֆիզիկական
աշխարհում ձեզ շրջապատում են:
Դուք պետք է մտածեք Աստծո և միայն Աստծո մասին:
Կարևոր չէ նույնիսկ, թե ինչ եք դուք անում մանտրաների ընթերցման ժամանակ: Կարող եք
աման լվանալ, լինել հասարակական տրանսպորտում, աշխատել սեփական հողամասում, զբոսնել
երեխաների հետ, լինել ձեր աշխատավայրում:
Լավ կլինի, եթե այդ մանտրաները կարդաք բարձրաձայն. կարելի է և կիսաձայն, որպեսզի
չխանգարեք շրջապատի մարդկանց, նաև կարող եք մանտրաներ կարդալ ներքուստ, որպեսզի
կողմնակի ուշադրություն չգրավեք:
Միշտ հիշեք, որ այդ մանտրաները կարդում եք Աստծո համար, այլ ոչ թե նրա համար,
որպեսզի տպավորություն ստեղծեք շրջապատի մարդկանց մոտ:
Որոշ նվիրյալներ անչա՜փ շատ են կարդում Աստծո անունները: Նրանք ամբողջ օրեր են
անցկացնում մանտրաներ կարդալով: Նրանք հատկապես սիրում են մանտրաներ կարդալ
մարդկանց խիտ բազմության մեջ, որպեսզի բոլորը տեսնեն, թե որքա՜ն եռանդուն են իրենք
ծառայում Աստծուն:
Մանտրաների այդպիսի ընթերցումը կբերի ուղիղ հակառակ ազդեցության, քանի որ
էներգիան, Աստծո էներգիան, այդ դեպքում ծախսվում է էգոյի, այլ ոչ թե Աստծո հետ կապի
ամրապնդման համար:
Ես կտամ ձեզ իմ մանտրան:
Խնդրում եմ, գտե'ք մարդկանց, ովքեր կարողանում են արտասանել այդ մանտրան, գնե'ք
մանտրայի ձայնագրությունը պարունակող հոլովակներ: Շատ կարևոր է, որ իմ մանտրաների այդ
ձայնագրություններն ունենան ճիշտ աստվածային թրթիռներ: Ձեր սրտո'վ զգացեք աստվածային
թրթիռների իսկական լինելը:
Եթե ձեզ և ձեր մերձավորներին վրդովում է այն, որ դուք կարդում և փառաբանում եք Աստծո
անունները ձեզ անծանոթ լեզվով, ապա մի' բռնացեք ինքներդ ձեզ վրա:
Այդ դեպքում դուք կարող եք օգտվել ուրիշ գործառությունից, որը ձեզ հետ կբերի Աստծո մոտ:
Շատ են այն ճանապարհներն ու ուղիները, որոնք բերում են Աստծո մոտ: Գործնականում
յուրաքանչյուրն ունի իր ուղին:
Բայց երբեք պետք չէ մոռանալ, որ շատ են նաև այն ճամփաներն ու արահետները, որոնք ոչ մի
տեղ չեն տանում:
Իսկ եթե դուք ձեռքներդ ծալած նստեք և ոչ մի կողմ չգնաք՝ սպասելով հրաշքի, ապա, ամենայն
հավանականությամբ, այդ հրաշքը տեղի չի ունենա:
Աստծուն անհրաժեշտ է, որ դուք գործադրեք ձեր սեփական ջանքերը: Եվ որքան շատ
սեփական ջանքեր գործադրեք, այնքան վերից ավելի մեծ օգնություն կստանաք:
Ես տալիս եմ ձեզ իմ մանտրան: Խոստացե'ք ինձ, որ կկարդաք իմ մանտրան այնքան, քանի
դեռ ձեզ հաճույք է պատճառում դրա ընթերցումը:
Կարդացե'ք իմ մանտրան տնային պարտականությունների կատարման ընթացքում:
Օգտագործե'ք ձեր ամեն մի ազատ րոպեն իմ մանտրայի ընթերցման համար:
Ես գիտեմ, որ շատ մարդիկ իրենց անցած մարմնավորումներով եղել են Հնդկաստանի հողում:
Եվ նրանց համար մանտրաների ընթերցումը բնական պահանջ է: Բոլորից շուտ հենց ա'յդ մարդիկ
պետք է արձագանքեն իմ կոչին:
Վաղեմի կապ գոյություն ունի, որն իրար է կապում Հնդկաստանն ու Ռուսաստանը:

Վաղեմի ժամանակներում Հնդկաստան եկավ մի քաղաքակրթություն, որն ավելի բարձր
զարգացած էր՝ համեմատած այն բնակչության հետ, որն այդ ժամանակ գոյություն ուներ
Հնդկաստանում: Այդ քաղաքակրթությունը՝ այդ ժողովուրդը, եկավ հյուսիսից: Եվ շատերի համար
անսպասելի կլինի, եթե ասեմ, որ այդ մարդիկ եկան այն տարածքից, որն այժմ զբաղեցնում է
Ռուսաստանը: Ըստ այդմ՝ շատ ամուր կապ գոյություն ունի Հնդկաստանի Մայր Հողի և
Ռուսաստանի Մայր Հողի միջև:
Այդ երկու երկրները շատ մոտ են իրար, առաջին հերթին իրենց հարուստ հոգևոր
ավանդույթներով:
Եվ ես հուսով եմ, որ Ռուսաստանը կվերհիշի իր վաղեմի պատմական արմատներն ու իր
վաղեմի նախնիների հավատը, ովքեր զբաղեցրել են այդ երկրի տարածքը հինավուրց
ժամանակներում:
Ռուսաստանի տարածքում տեղաբաշխված են եղել շատ տաճարներ ու բյուրեղներ: Այդ
սրբություններն այժմ քուն են մտել մինչև իրենց ժամանակի գալուստը: Եվ այդ պատմական
սրբությունները նորից կյանքի կկոչվեն այդ ազգի գիտակցության արթնացման հետ մեկտեղ.
ամողջ ուժով կսկսեն գործել Լույսի այն կիզակետերը, որոնք մինչև իրենց ժամկետի վրա հասնելը
թաքցված են անգետների աչքից:
Ես տալիս եմ իմ մանտրան և գիտեմ, որ այդ մանտրան ունակ է ձեր մեջ արթնացնելու
պատմական հիշողությունն ու այն ընդհանուր արմատները, որոնք նույնիսկ առկա են ռուսաց
լեզվի հիմքում:
ՀԱՐԵ ԿՐԻՇՆԱ ՀԱՐԵ ԿՐԻՇՆԱ
ԿՐԻՇՆԱ ԿՐԻՇՆԱ ՀԱՐԵ ՀԱՐԵ
ՀԱՐԵ ՐԱՄԱ ՀԱՐԵ ՐԱՄԱ
ՐԱՄԱ ՐԱՄԱ ՀԱՐԵ ՀԱՐԵ
Կրկնե'ք այդ մանտրան սանսկրիտով:
Այս մանտրայի հնչողությունը կտա ձեզ ուժ, բերկրանք, առույգություն և վստահություն՝
ինքներդ ձեր, ձեր ապագայի և Ռուսաստանի ապագայի նկատմամբ:
ԵՍ ԵՄ Կրիշնան: Ես զգում եմ, որ դուք իմ օգնության կարիքն ունեք: Եվ ես կցուցաբերեմ այդ
օգնությունը, եթե դիմեք ինձ:
Թող ձեզ չշփոթեցնի իմ արտաքինը և նրա տարբեր լինելը եկեղեցական այն պատկերներից,
որոնց դուք սովոր եք երկրպագել:
Ոչ մի տարբերություն չկա իմ և Հիսուսի միջև: Մենք մի ամբողջություն ենք և Հոգու
մակարդակի վրա կազմում ենք անբաժանելի Միասնություն:
Եվ իմ Կրիշնա անունը նույն իմաստն ունի, ինչ և Քրիստոս անունը:
Ամբողջ տարբերակումն ու բաժանումը գոյություն ունի միայն ձեր սահմանափակ
գիտակցության մեջ և միայն այս պահին, շատ կարևոր պատմական պահին, երբ ձեր
գիտակցությունն արթնանում է միլիոնավոր տարիներ տևած քնի վիճակից:
Եվ ես ուրախ կլինեմ, եթե ձեզնից որևէ մեկն օգտվի իմ խորհրդից և կարդա իմ մանտրան:
ԵՍ ԵՄ Կրիշնան, եկա, որ ձեզ փոխանցեմ իմ սիրո մի մասնիկը
Վեհապետ Հիլարիոն
10 ապրիլի, 2005 թ.
Սիրո և Կարեկցանքի ձեր մեն մի թրթիռն ունակ է մարելու
դժոխային կրակը,
որի մեջ վառվում են այս մոլորակի բազմաթիվ հոգիներ
ԵՍ ԵՄ Հիլարիոնը՝ Հինգերորդ Ճառագայթի Վեհապետը, որ
ձեզ այցի եմ եկել այս Դեսպանորդի միջոցով:
Եկել եմ, որպեսզի հայտնեմ ձեզ որոշ բաների մասին, որոնց
հետ կյանքում դուք բախվում եք և դրանց նշանակություն չեք
տալիս, այնինչ, եթե դիտարկենք ավելի մանրամասն, դրանք շատ
տարիներ առաջ կանխորոշում են աշխարհում ձեր լինելու կերպը:

Ես եկել եմ ձեզ պատմելու այն մասին, թե ինչպես եք դուք ստեղծում ձեր ապագան: Եվ,
հնարավոր է, այս տեղեկատվությունն ինչ-որ մեկի համար կթվա անիրական և անհարկի
բարդացված, բայց և հնարավոր է, որ որոշներն արդեն ծանոթ լինեն սույն տեղեկատվությանը:
Այնուամենայնիվ, ես կարծում եմ, որ միշտ օգտակար է անցածը վերհիշելն ու կրկնելը:
Այսպիսով, ես կուզենայի կանգ առնել տկարությունների վրա՝ հոգևոր և մարմնական այն
տկարությունների, որոնք ծանրաբեռնում են ձեր ֆիզիկական և նուրբ մարմինները:
Մարդը շատ կարճ հիշողություն ունի, և, որպես կանոն, նրա համար շատ դժվար է նշմարել
այն ուղղակի կապը, որը գոյություն ունի կյանքում նրա գործած արարքների և այդ արարքների
հետևանքների միջև: Սակայն հատկապես հենց դա է կազմում Կարմայի Օրենքի կամ
Հատուցման Օրենքի հիմքը, պատճառահետևանքային կապի օրենքի հիմքը, որն առկա է
գործողության և այդ իսկ գործողության հետևանքի միջև:
Քանի՜- քանի անգամ է ինձ կամ հատկապես Մայր Մարիամին վիճակվել լսելու մարդկանց
աղաչանքը, որ ամոքենք իրենց տկարությունները... Երբ լուրջ հիվանդությունը տիրում է մարդուն
և վնասում նրա մարմնական տաճարը, ապա մարդը պատրաստ է դառնում մեծ
զոհողությունների, որպեսզի ազատվի այդ հիվանդությունից: Նա իրենից դուրս փնտրում է
բուժարարների, ովքեր ունակ կլինեն օգնելու իրեն:
Եվ երբ բժիշկների, բուժարարների և պայծառատեսների ամբողջ մի շարան,
համապատասխան վարձատրություն ստանալով հանդերձ, անզոր տարածում է ձեռքերը, ապա
վերջապես մարդն օգնության համար դիմում է Աստծուն և Համբարձյալ Դասերին: Գալիս է
պահը, երբ բանականությունը մարդու մեջ գերակշռում է, և նա հասկանում է, որ իր
հիվանդությունն ի վերուստ է տրված, և որ դրանից իրեն կարող է ազատել միայն Աստված: Եվ
մարդն ուղի է փնտրում դեպի Աստված, պատրաստ է զոհեր մատուցել ու կարդալ հսկայական
քանակի աղոթքներ, որպեսզի բուժվի:
Հազվագյուտ մարդիկ են հասկանում, որ հիվանդություններն ու տառապանքներն
առաջանում են ոչ թե չար ու վրիժառու Աստծո կողմից, այլ սեփական գործողությունների
պատճառով, ընդ որում իրականացված ոչ միայն անցյալ կյանքերում, այլ նաև հենց ընթացիկ
մարմնավորման ժամանակ:
Երբ դեռ երիտասարդ եք և ուժ ու եռանդով լի, շատ քիչ եք մտահոգվում ձեր արարքների
հետևանքներով: Ձեզ բնական բան է թվում ձեր ուզածը ստանալը, եթե նույնիսկ հարկ էլինում այդ
ընթացքում որևէ մեկին նեղացնել կամ լրջորեն վիրավորել:
Երբեմն որքա՜ն անհամարժեք է լինում ձեր ցանկությունը, որը ձգտում եք ամեն գնով
բավարարել, այն վնասի հետ համեմատած, որն այդ ընթացքում դուք պատճառում եք ուրիշներին:
Եվ այսպես, ձեր առաջին և ամենագլխավոր թշնամին, երբեմն՝ ձեր միակ թշնամին, թաքնված է
հենց ձեր ներսում: Դա ձեր մարմնական խելքն ու ձեր անհագ ցանկություններին հագուրդ տալն
է:
Եվ թվում է, թե վախենալու ոչինչ չկա, երբ դուք ձգտում եք բավարարել ձեր այդ
ցանկությունները: Դա ձեզ այնպե՜ս բնական է թվում, հատկապես երիտասարդ ժամանակ: Եվ
դուք որևէնշանակություն չեք տալիս նույնիսկ այն բարոյականության ու պարկեշտության
չափանիշների խախտումներին, որոնք թույլ եք տալիս ձեր ցանկությունները բավարարելիս: Իսկ
այն վնասի մասին, որ պատճառում եք ուրիշներին, պարզապես չեք էլ մտածում:
Հնարավո՞ր է արդյոք ձեր անկշտում ցանկությունների առաջն առնել: Հնարավո՞ր է արդյոք
վերջ տալ կյանքում անվերջ հաճույքներ ստանալու ձեր ձգտմանը:
Շատ քիչ են այն մարդիկ, ովքեր ունակ են դաս քաղել ուրիշ մարդկանց օրինակից և
ինքնուրույն ուսում ստանալ՝ գրքեր կարդալով կամ գտնելով այն մարդկանց, որոնցից կարող են
Իմաստություն քաղել:
Իսկ նրանց համար, ովքեր ունակ չեն հասկանալու և ուսում առնելու, ուժի մեջ է մտնում
Կարմայի կան Հատուցման Օրենքը:
Ձեր յուրաքանչյուր արարքը, որը չի համապատասխանում Աստծո կամքին, բերում է նրան, որ
Աստծո էներգիան, որից դուք մշտապես օգտվում եք և առանց որի պարզապես չեք կարող
գոյություն ունենալ, երանգավորվում է ձեր այդ անկատար գործողությամբ: Եվ որքան ավելի շատ
եք կատարում այդպիսի անկատար գործողություններ, այնքան Աստծո էներգիան ավելի ցածր
թրթիռներ է ձեռք բերում: Այդ էներգիան ոչ մի տեղ չի կորչում, այլ պահպանվում է ձեր աուրայում,
ձեր զգացմունքային, մենտալային և եթերային մարմիններում:

Եվ այդ էներգիան ծառայում է որպես մագնիս, որը շրջապատի արտաքին աշխարհից դեպի
ձեզ է քաշում նմանատիպ էներգիաներ:
Այդ պատճառով, եթե դուք որևէ մեկին նեղացրել եք, ապա վաղ թե ուշ այդ էներգիան դեպի
ձեզ կքաշի կյանքի մի իրադրություն, որում ձեզ կնեղացնեն:
Ձեր աուրայում դուք կրում եք ձեր բոլոր անկատար արարքների գրառումները: Այդ
գրառումները նման են ձեր աուրայի արատներին: Եվ եթե դուք չափազանց հաճախ եք թույլ տվել
կարմայորեն պատժելի արարքներ, մտքեր և զգացմունքներ, ապա վաղ թե ուշ վրա է հասնում այդ
բացասական թրթռումներով ձեր աուրայի հագեցումը: Եվ արդեն դուք ունակ չեք լինում
բեռնաթափելու ձեր իսկ կուտակած կարման՝ կատարելով ճիշտ գործողություններ ու ճիշտ
արարքներ այն ընթացքում, երբ մինչև ձեր մարմնավորման ավարտը ձեզ են վերադարձվում
համապատասխան կարմայական իրավիճակները: Դա նշանակում է, որ չափազանց շատ
բացասական էներգիա է կուտակվել ձեր աուրայում:
Ձեզ ասվել է, որ դուք այժմ ապրում եք բացառիկ ժամանակներում. տեղի է ունենում
տիեզերական բոլորաշրջանների հերթագայություն, և սկսվում է նոր բոլորաշրջան:
Այն մարդիկ, ովքեր ծանրաբեռնված են չափազանց մեծ քանակի բացասական էներգիայով,
կտկարանան և կզրկվեն կյանքում ակտիվ գործելու հնարավորությունից: Նրանց կմերժվի Աստծո
էներգիան և հնարավորություն չի տրվի աշխարհում բազմացնելու իրենց անկատարությունները:
Որովհետև նա, ով ունի չափազանց շատ քանակի բացասական էներգիաներով ծանրաբեռնված
աուրա, իրականում նման է բորոտի, որը, ինքն անբուժելի հիվանդ լինելով, վտանգ է
ներկայացնում շրջապատի համար: Պատճառն այն է, որ նրա աուրայում պարունակվող
բացասական թրթիռներն ունակ են մակածելու նմանատիպ բացասական թրթիռներ բոլոր այն
մարդկանց աուրաներում, որոնց հետ կյանքում նա շփվում է:
Համաձայն նմանության օրենքի՝ այդպիսի մարդիկ ձգում են իրար, և նրանք Երկիր մոլորակի
վրա ստեղծում են գոտիներ, որոնք բորոտանոցներ են հիշեցնում:
Եվ եթե բավականաչափ մաքուր աուրա ունեցող մարդը պատահաբար հայտնվում է այդպիսի
գոտում, ապա իրեն զգում է ափ նետված ձկան պես:
Երբ մենք նայում ենք մոլորակին, ապա տեսնում ենք այդ գոտիները՝ այդ օջախները, որոնք
իրենցից ներկայացնում են այն աստիճանի սեղմված ու խտացված բացասական էներգիաներ, որ
նրանց միջով չի կարող անցնել ամոքիչ ճառագայթներից և ոչ մեկը, որոնք մենք անխոնջ կերպով
առաքում ենք Երկիր:
Այն մարդիկ, ովքեր հենց իրենք են իրենց քշել այդ էներգետիկական բորոտանոցների մեջ,
օգնության կարիք ունեն, ինչը կարող է նրանց ցուցաբերվել միայն դրսից:
Ըստ այդմ, մենք պարտաստ ենք համագործակցել և օգտվել յուրաքանչյուրի ծառայությունից,
ով ունակ է պահպանելու իր թրթիռները բավարար չափով բարձր մակարդակի վրա, որպեսզի նրա
միջոցով օգնենք այն մարդկանց, ովքեր, թվում է, հոգևոր առումով կատարելապես մեռած են,
բայց վերջին հույսով իրենց հայացքը հառում են Երկնքին և անկեղծորեն խնդրում ու օգնություն
աղերսում:
Մենք պատրաստ ենք օգնություն ցուցաբերել, և մենք բոլորին օգնում ենք: Բայց այդ
օգնությունը կարող է և չվերաբերել ֆիզիկական մարմնին, որն անդառնալի գործընթացների
հետևանքով այլևս անհնար է վերականգնել: Մեր օգնությունն առաջին հերթին հասնում է
մարդկանց հոգիներին: Մենք փորձում ենք պահպանել և բուժել նրանց հոգիները, որոնք, թեկուզև
իրենց կյանքի ավարտին, իրենց հայացքը հառում են Երկնքին և անկեղծորեն օգնություն
խնդրում՝ զղջալով իրենց կատարած բոլոր մեղքերի համար: Չկա որևէ մեղսավոր, որն ապագա
չունենա: Բայց, արդարև, հնարավոր չէ փրկել նրան, ով չի ուզում ստանալ այդ փրկությունը:
Ըստ այդմ՝ օգնության հնարավորություն միշտ գոյություն ունի: Չնայած երբեմն մենք զգում
ենք անկեղծ սպասավորների պակաս, որոնք պատրաստ են զոհաբերել իրենց՝ հանուն
մարդկության փրկության, հանուն բոլոր կենդանի էակների փրկության ու նրանց օգնելու:
Եվ այժմ ես դիմում եմ նրանց, ովքեր ունակ են ինձ հասկանալու, նրանց, ովքեր հասկանում են,
թե ինչի մասին եմ խոսում:
Եկել է այն ժամանակը, երբ պայքար է գնում մարմնավորված յուրաքանչյուր հոգու համար:
Կան ուժեր, որոնք ձգտում են, որքան հնարավոր է, շատ հոգիներ պահել պատրանքի
ոլորտում: Եվ կան ուժեր, որոնք պայքարում են ամեն մի հոգու համար, որպեսզի դուրս քաշեն
նրան այն դժոխքից, ինչին վերածվել են Երկիր մոլորակի ֆիզիկական ոլորտի շատ վայրեր:

Եվ երբեմն մի հանդիպումը, մի սիրող ու կարեկից հայացքը բավարար է լինում, որ չգոյության
դատապարտված հոգին ձեռք բերի Հավատ, Հույս և Սեր:
Պահպանե՛ք հավասարակշռություն, պահպանե՛ք հոգեկան հանգստություն: Դուք
մարտիկներ եք, որ գտնվում եք ձեր աշխարհում: Եվ Սիրո և Կարեկցանքի ձեր մեն- մի թրթիռն
ունակ է մարելու դժոխային այն կրակը, որի մեջ վառվում են այս մոլորակի բազմաթիվ հոգիներ:
ԵՍ ԵՄ Հիլարիոնը, դիմեցի մոլորակի բոլոր Ոգու մարտիկներին
Հովհաննես Մկրտիչ
11 ապրիլի, 2005 թ.
Նախապատրաստեք ձեր տաճարները Մեսիայի գալստյան համար
ԵՍ ԵՄ Հովհաննես Մկրտիչը: Ես էի, որ կանխագուշակեցի
Քրիստոս-Մեսիայի գալուստը:
ԵՍ ԵՄ եկել: Ես եկել եմ՝ ձեզ պատմելու իմ ապրած
կյանքերից մեկի պատմությունը: Նաև եկել եմ, որ որոշ
խրատներ տամ ձեր ներկա կյանքերի վերաբերյալ:
Իմ մարմնավորումից հետո շատ բան է փոխվել Երկրի վրա:
Շատ բան է փոխվել կյանքի միջավայրում՝ այն ամենի մեջ, ինչը
կապված է մարդկանց կենցաղի, նրանց աշխատանքի հետ:
Շատ նոր բաներ կան: Շատ նոր հայտնագործություններ,
որոնք օգտագործվում են արտաքին աշխարհում:
Սակայն եթե անդրադառնանք մարդու աշխարհայացքին՝
Աստծո նկատմամբ և տիեզերքի կառուցվածքի նկատմամբ
նրա տեսակետներին, ապա փոփոխություններն էական չեն:
Այո', փոխվել է տերմինաբանությունը, շատ գիտական
հայտնագործություններ են արված, որոնք բացահայտում են տիեզերքի կառուցվածքն ու
ֆիզիկական աշխարհի օրենքները:
Բայց միևնույն ժամանակ մարդու գիտակցությունն ինչպես կար, այնպես էլ մնացել է՝
ֆիզիկական աշխարհի արտաքին դրսևորումների, Աստծո արտաքին երկրպագության և
արտաքին ծիսակատարությունների հետ կապված: Կարծես թե չի եղել այն 2000 տարին, որ անցել
է իմ մարմնավորումից հետո:
Մարդը նախանձելի արագությամբ օգտագործում է ամեն մի գիտական հասկացություն և
գիտական հայտնագործություն, որպեսզի դրանք կիրառի ոչ թե Աստծուն մոտենալու, այլ ինքն
իրեն Աստծուց հեռացնելու համար:
Ձեզ առաջադիմական է թվում, երբ եկեղեցական ծառայության ժամանակ ժամանակակից
ռիթմեր եք օգտագործում, ձեզ ժամանակակից եք երևակայում, երբ աշխարհակառույցի
բացատրության համար օգտագործում եք գիտական տերմինաբանություն:
Ամեն մի գիտական հայտնագործություն, մարդկային գիտակցության ամեն մի նվաճում
անմիջապես օգտագործվում է այն բանի համար, որ Աստծուց ավելի հեռանաք:
Աստվածային զգացմունքի պարզությունն ու աստվածային կյանքի պարզությունը ձեր կողմից
սքողվում են բազմաթիվ ժամանակակից տերմիններով ու հասկացություններով:
Դուք օգտագործում եք տեխնիկական տերմինների մի ողջ զանգված, երբ դատողություններ
եք անում Աստծո մասին:
Եթե դուք նույնքան ջանքեր գործադրեիք, որպեսզի իրապես ավերեիք այն ամենը, ինչը ձեր
գիտակցության մեջ ձեզ հեռացնում է Աստծուց, ապա կյանքը Երկրի վրա կփոխվեր, ինչպես
կախարդական փայտիկի մի շարժումով:
Ժամանակակից հայտնագործությունների մեծամասնությունը անանցանելի պատնեշ են
ստեղծում ձեր և Աստծո միջև:
Դուք գիտեք, որ իմ մարմնավորման ժամանակ ես ապրում էի անապատում: Ես սնվում էի
վայրի մեղրով ու մարախով: Շատերն ինձ տարօրինակ էին համարում: Բայց միայն մարդկանցից
ու նրանց ունայնությունից առանձնանալո'վ էր, որ ես կարողացա մենության մեջ հաղորդակցվել

Աստծո հետ: Եվ ես չէի փոխի իմ այդ հաղորդությունը մարդկային ոչ մի հարստության ու պատվի
հետ:
Ես հազվադեպ էի շփվում մարդկանց հետ: Եվ հիմնական ուսմունքը, որ ես նրանց
ուսուցանում էի, վերաբերում էր նրանց հոգիները մաքրելուն և մեսիայի գալստյանը
պատրաստելուն:
Մարդիկ այնպես էին ընկալում իմ խոսքերը, որ դա վերաբերում է արտաքին մեսիայի
գալստյանը՝ մարդու, որը պետք է գա և փրկի իրենց փորձանքներից ու դժբախտություններից:
Սակայն ես ի նկատի էի ունենում ոչ միայն արտաքին մեսիայի գալուստը, այլ նաև ներքին
մեսիայի գալուստը, որն առկա է յուրաքանչյուր մարդու ներսում: Եվ ես մարդկանց
գիտակցությունը նախապատրաստում էի այդ մեսիայի գալստյան համար:
Չեմ կարծում, թե մարդկանցից որևէ մեկը հասկացել էր, թե ինչի մասին էի ես խոսում:
Այնուամենայնիվ մարդկանց գիտակցությունը փոքր-ինչ փոխվեց, և նրանք սպասում էին
Քրիստոսի գալուստին: Եվ Նա եկավ ու պատվով կատարեց իր առաքելությունը:
Իմ քարոզի համար ես վճարեցի կյանքով: Ի տարբերություն մարդկանց մեծամասնության՝
կառավարող եկեղեցականները շատ արագ հասկացան, որ իմ ուսմունքը մարդկանց կողմից
ընկալվելու դեպքում իրենց հոտին կշեղի արտաքին երկրպագություններից ու արտաքին
ծիսակատարություններից և կուղորդի դեպի իրական մեսիան, դեպի իրե'նց իսկ իրական մասը,
դեպի իրենց մեջ Աստծո հետ ներքին հադիպումը:
Եվ ստանալով այդ ներքին հաղորդությունը՝ առնչվելով իրե'նց իսկ ներսի երանության հետ,
մարդիկ այլևս չէին կարող հավատալ ո'չ արտաքին կրոնի, ո'չ էլ արտաքին ուսուցիչների:
Կարողանալով առնչվել աստվածային գիտակցության վիճակին՝ մարդիկ շատ արագ
կմիավորվեին իրենց նմանների հետ: Աստվածային գիտակցության վիճակը նույնքան վարակիչ է,
որքան այժմ մարդկանց մեծամասնության գիտակցության ոչ աստվածային վիճակն է վարակիչ:
Նուրբ ոլորտում մարդիկ իրար հետ սերտ կապի մեջ են: Եվ ամեն մի բարի միտք, բարի
մտածողություն, որ ծագում է մի քանի գլուխներում ու սրտերում, ունակ է տարածվելու սրտից
սիրտ, նման այն բանին, որ մի վառվող մոմով կարելի է վառել միլիոնավոր ուրիշ մոմեր:
Իհարկե, ես հնարավորություն չունեցա իմ ուսմունքը տալ մարդկանց մեծ քանակի: Ես
ուսուցանեցի այն մի քանի հոգուն, ովքեր քաջություն ունեցան մոտենալ և լսել ինձ: Մարդիկ
վախենում էին ինձնից գիտելիք ստանալուց, որովհետև եկեղեցականներն ինձ հետ շփվելն
արգելել էին: Ինձ համար դժվար էր գիտելիք տալ մարդկանց:
Տեսեք, թե որքան է հիմա ժամանակը փոխվել: Ես տալիս եմ այս թելադրությունը, և դուք նույն
օրը հնարավորություն ունեք ծանոթանալու դրա հետ՝ նույնիսկ գտնվելով երկրագնդի հակառակ
կողմում: Սա իրոք մեծ հնարավորությունների ժամանակ է:
Նույնիսկ պետք չէ ծախսել մեր և ձեր ջանքերը, որպեսզի երկրագնդի որոշակի վայրում
հավաքենք այն մարդկանց, ովքեր ունակ են ընկալելու մեր ուսմունքը: Մեր ուսմունքն ու մեր
թրթիռները դուք ստանում եք այն օրհնյալ պարգևի շնորհիվ, որը մարդկությանը նվիրեց ՍենԺերմենը: Ես նկատի ունեմ համացանցը: Եվ սա համացանցի օգտագործման այն ոչ շատ
դեպքերից մեկն է, որը շոշափելի օգուտ է բերում, և որի համար, ըստ էության, այդ
հայտնագործությունը տրվել է ֆիզիկական ոլորտին:
Օրհնյա'լ սրտեր, դուք հնարավորություն ունեք լսելու այն մեծագույն Լույսի Էակների
ուսմունքները, ովքեր վերջին մի քանի հազարամյակի ընթացքում մարմնավորվում էին, որպեսզի
ուսուցանեն մարդկությանը:
Դուք հնարավորություն ունեք այս թելադրությունների միջոցով ստանալու Աստծո Էներգիայի
աննախադեպ հոսք: Եվ այդ թողության շնորհը՝ Երկնոլորտների այդ պարգևը, իրական դարձավ
նոր հնարավորության շնորհիվ: Գնահատե'ք այդ հնարավորությունը: Ըմպե'ք Աստծո էներգիայի
նեկտարը: Եվ հիշե'ք. այդ էներգիայի ոչ մի կաթիլն իզուր չպետք է կորչի: Էներգիան տրվում է ձեզ
բարի գործեր կատարելու համար: Ո'չ նրա համար, որ պարզեք, թե ով է ձեզնից գլխավորը, և ով՝
ավելի աստվածային:
Դուք դա չեք կարող իմանալ ձեր մարդկային գիտակցությամբ: Ձեզնից մեծը նա է, ով բոլորից
շատ է ծառայում կյանքին. ով ծառայում է բոլոր կենդանի էակներին՝ փոխարենը ոչինչ
չպահանջելով: Որովհետև այս կյանքում չկա ոչինչ, որ արժանի լինի փոխարինելու աստվածային
հաղորդության շնորհին, ամբողջ կյանքում Աստծուն ծառայելու հնարավորությանը:

Ըստ այդմ՝ օգտագործե'ք ստացված Էներգիան իր նպատակի համար: Պատրաստեցե'ք ձեր
տաճարները մեսիայի գալստյան համար, թու'յլ տվեք ձեր մեսիային՝ ձեր Բարձրագույն Եսին՝ ձեր
Ես-Քրիստոսին գալ ձեզ մոտ, լինել ձեր մեջ, խոսել ձեզնով, գործել ձեզնով:
Օ՜, սիրելինե'րս, ես երջանիկ եմ, որ պաշտելի Ալֆան ձեզ համար բացեց այս
հնարավորությունն այս դժվարին՝ բայց, հիրավի, այս մոլորակի համար օրհնյալ ժամանակում:
Ես ուրախ կլինեմ հանդիպել ձեզնից յուրաքանչյուրի հետ, ով կբարձրացնի իր թրթիռներն իմ
մակարդակին, և ես կկարողանամ անձամբ գալ և զրուցել ձեզ հետ ձեր սրտում:
Պաշտելինե'րս, օրհնյալնե'րս, հավատացե'ք ինձ. ամեն ինչ հենց այնպես կլինի, ինչպես
կանխատեսված է: Ձեր աչքերը կբացվեն, և դուք կկարողանաք տեսնել մեզ, շփվել մեզ հետ,
զբոսնել և զրուցել մեզ հետ:
Աստծո Աշխարհում չկա ոչ մի սահմանափակում: Դուք ինքներդ եք ստեղծել այդ
սահմանափակումները ձեր գիտակցության մեջ, և եկել է ժամանակը, երբ վերջապես կարող եք
ազատվել դրանցից:
Ես չեմ կարող զսպել ափեափ լցված իմ ուրախությունը, որը կապված է ձեզ ուղղակիորեն
դիմելու հնարավորության հետ: Եվ ես գիտեմ, որ շատերը, շատ-շատերը նրանցից, ովքեր
կարդում են այս թելադրությունները, արդեն պատրաստ են ինձ հետ հաղորդակցության:
Կարո՞ղ եք պատկերացնել, թե ինչպես կփոխվի աշխարհը, եթե յուրաքանչյուրը
հնարավորություն ստանա հաղորդակցվելու Համբարձյալ Դասերի հետ: Իսկ դա կլինի': Վաղ թե
ուշ կլինի': Եվ դա կլինի այնպես անխուսափելիորեն, ինչպես ձմեռվանից հետո գարուն է գալիս և
հետո՝ ամառ:
ԵՍ ԵՄ Հովհաննես Մկրտիչը՝ Եղիա մարգարեն, և ես տալիս եմ ձեզ այս մարգարեությունը:
Եվ իմ մարգարեությունն անպայման կիրականանա, և դուք նույնպես ձեր սրտերում այդ մասին
գիտեք:
ԵՍ ԵՄ Հովհաննես Մկրտիչը
Վեհապետ Լանտո
12 ապրիլի, 2005 թ.
Դուք պետք է գտնեք մարմնավորված Լույսի բոլոր մարտիկներին
և նրանց հիշեցնեք իրենց առաքելության մասին
ԵՍ ԵՄ Լանտոն, ձեզ այցի եմ եկել այս Դեսպանորդի
միջոցով:
ԵՍ ԵՄ եկել ձեզ հետ շատ կարևոր և
պատասխանատու զրույց վարելու նպատակով, և այն այժմ
ի կատար կածվի: Դուք գիտեք, որ երբ մենք գալիս ենք
թելադրություն տալու, ձգտում ենք ձեր ուշադրությանը
ներկայացնել տեղեկատվության մի նոր հատված, բայց
սովորաբար մենք պարզապես արդեն հայտնի փաստերն ու
տեղեկատվությունը
ներկայացնում
ենք
մի
նոր
տեսանկյունով:
Այժմ ես պետք է ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ
բոլորովին նոր տեղեկատվություն, և հնարավոր է, որ
շատերի համար այդ տեղեկատվությունը թվա անսպասելի
և չափազանց ֆանտաստիկական:
Եվ այսպես, ես սկսում եմ: Դուք ինձ գիտեք՝ որպես
Երկրորդ ճառագայթի Վեհապետի: Իսկ դա Իմաստության
ճառագայթն է: Այդ պատճառով իմ գիտելիքը ձեզ
կներկայացվի այդ ճառագայթի ներքո:
Պատկերացրեք մարդու, ով կարողացել է հավասարակշռել բազմահազար մարմնավորումների
ընթացքում իր մարմիններում կուտակված բացասական կարման: Այդպիսի մարդու
զգացմունքային, մենտալային, եթերային և ֆիզիկական մարմինները չեն պարունակում

էներգիաներ, որոնք այդ մարդու կողմից սխալ դասակարգված լինեն Երկիր մոլորակի վրա
գտնվելու իր ամբողջ բոլորաշրջանի ընթացքում: Ի՞նչ եք կարծում. ի՞նչ տեղի կունենա այդպիսի
մարդու հետ:
Կարո՞ղ է նա արդյոք շարունակել գոյություն ունենալ ֆիզիկական աշխարհում, թե՞ նա պետք
է անցում կատարի և շարունակի իր գոյությունն ավելի նուրբ աշխարհում:
Եվ կա՞ն արդյոք Երկրի վրա մարդիկ, ովքեր կարողացել են հավասարակշռել ամբողջ կարման:
Հնարավոր է՝ դուք իրավացիորեն կնկատեք, որ, կարմայի հավասարակշռումից բացի,
անհրաժեշտ է նաև իրագործել Աստծո պլանը:
Իսկ յուրաքանչյուր անհատի համար նախատեսված Աստծո պլանն ամբողջությամբ
համաձայնեցված է ամբողջ Երկիր մոլորակի՝ Աստծո պլանի հետ: Ուստի հնարավոր է, որ ձեզնից
շատերն արդեն գլխի ընկան, որ, ամենայն հավանականությամբ, այդպիսի մարդը կմնա
մարմնավորման մեջ: Աստծո պլանն այն չէ, որ շատ մեծ նվաճումների հասած մեկ անհատը
շարունակի ինքն իրեն կատարելագործել՝ բոլոր մյուս կենդանի էակներից և ամբողջ
աշխարհակառույցից անկախ: Ըստ այդմ՝ եթե մարդը հավասարակշռել է իր անձնական կարման,
դա դեռ չի նշանակում, թե նա անմիջապես անցում կկատարի:
Ընդհակառակը՝ այդպիսի մարդը շատ մեծ արժեք է ձեռք բերում Աստծո և Համբարձյալ
Դասերի աչքում: Նա ավելորդ կարմայական ուղեբեռով չի ծանրաբեռնված, նրա չակրաները
ձերբազատված են կարմայական աղբից և ամբողջ ծավալով սկսում են իրենց միջով անցկացնել
Աստծո էներգիան:
Իհարկե, եթե անհատը ցանկություն ունի անցում կատարելու, ապա դա նրան չի մերժվում:
Սակայն այն մարդը, ով 100 %-ով հավասարակշռել է իր անձնական կարման, դադարում է դատել
անձնական չափանիշներով: Նա գիտակցում է իր Միասնությունն ամբողջ աշխարհակառույցի
հետ, ինչպես և գիտակցում է իր լիակատար Միասնությունն Աստծո հետ: Այդ պատճառով նման
մարդը կամավորապես հատկացնում է իր մարմինները աստվածային առաքելության
կենսագործման համար:
Ձեզ հայտնի է, որ անձնական կարմայից բացի գոյություն ունի նաև ընտանիքի կարմա,
քաղաքի կարմա, երկրի կարմա և համաշխարհային կարմա:
Մոլորակն իր ամբողջության մեջ գտնվում է շատ խիտ էներգիաների շրջապատում, կարծես
կեղևապատված լինի բացասական էներգիայի շատ թանձր շերտով: Եվ ահա այդ բացասական
էներգիայի կեղևն անհրաժեշտ է լուծման ենթարկել:
Իր կարման բեռնաթափած մարդը նուրբ մակարդակներում իր վրա պարտավորություն է
վերցնում չեզոքացնել մոլորակի կարման: Տեխնիկապես ինչպե՞ս է դա տեղի ունենում:
Երբ աուրան աստվածային մաքրություն է ձեռք բերում, և չակրաներն անարգել աշխարհին են
փոխանցում Աստծո էներգիա, ապա այդպիսի մարդն իր ազատ կամքով սկսում է իր աուրայի մեջ
ներառել և վերաձևափոխել շրջապատի աշխարհի բացասական էներգիաները: Փոշեծծիչի պես:
Նա շփվում է մյուս մարդկանց աուրաների կամ շրջակա տարածքում լողացող բացասական
էներգիաների կուտակների հետ և իր չակրաների էներգիայի օգնությամբ սկսում է չեզոքացնել
բացասական էներգետիկական թանձր սուբստանցիան:
Նմանատիպ մարդիկ աշխարհին ծառայություն են մատուցում Քրիստոսի պես: Քանի որ այդ
մարդկանց թրթիռները չափազանց շատ են տարբերվում շրջապատի աշխարհի թրթռանքից,
ապա հենց միայն այդ շրջապատում լինելը նրանց կողմից ընկալվում է ինչպես մշտական,
ամենօրյա խաչելություն:
Նրանք իրոք որ խաչված են Հոգու և մատերիայի միջև:
Այդ մարդկանց ներսում նրանց չակրաների օգնությամբ միանում են աշխարհները:
Դուք գիտեք, որ մարդու չակրաները ֆիզիկական մարմինը կապում են ավելի նուրբ
մարմինների հետ: Այդ պատճառով, երբ չակրաները լրիվ մաքուր են, ապա մարդն իրենից
ներկայացնում է աշխարհների միջև բաց դուռ:
Եվ ծառայությունը, որն այդ մարդը մատուցում է, հար և նման է այն ծառայությանը, որ
մատուցեց Հիսուսը, երբ գտնվում էր մարմնավորման մեջ: Նրանք բոլորը կամավորապես իրենց
զոհաբերում են՝ հանուն մյուս մարդկանց փրկության:
Հասկանու՞մ եք ինչի մասին եմ խոսում, պաշտելինե'րս: Մարդը կամովին ընտրում է այդ
աշխարհի թանձր էներգիայի շրջապատում լինելը: Իսկ քանի որ այդ մարդկանց թրթիռները
չափազանց շատ են տարբերվում շրջապատի աշխարհի թրթռանքից, ապա հենց միայն այդ

շրջապատում լինելը նրանց կողմից ընկալվում է ինչպես ամենօրյա խաչելություն: Եվ դա
իսկապես խաչելություն է: Այդպիսի մարդն իր վրա է վերցնում աշխարհի կարման, աշխարհի
մեղքերը: Նա մեղքերը ներառում է իր մարմնի մեջ և վերամշակում է այդ մեղքերը՝ այդ
համաշխարհային կարման, շնորհիվ աշխարհին մատուցվող ծառայության, շնորհիվ բոլոր
կենդանի էակներին ծառայելուն:
Ես այսպես մանրամասն նկարագրում եմ այդպիսի մարդու ծառայությունը, որովհետև ձեզնից
շատերը նմանատիպ ծառայություն են մատուցում աշխարհին, բայց, հնարավոր է, ոչ բոլորն են
գիտակցում իրենց այդ ծառայությունն իրենց արտաքին գիտակցությամբ, արթմնի
գիտակցությամբ, ֆիզիկական խելքով:
Մարմնավորված յուրաքանչյուր իսկական լուսակիր կատարում է իր ծառայությունն օրվա մեջ
24 ժամ՝ չունենալով ոչ քուն, ոչ հանգիստ:
Քանզի ձեզնից շատերը շարունակում են իրենց ծառայությունը նաև քնի ժամանակ՝ նուրբ
մարմնով հայտնվելով աստեղային ոլորտում և մաքրելով այդ պլանը բացասական էներգիաներից:
Եվ այդ գիշերային աշխատանքի ընթացքում ձեր նուրբ մարմիններն իսկական վերքեր են
ստանում: Եվ դուք, առավոտյան արթնանալով, չեք հիշում ձեր գիշերային սխրանքների մասին,
բայց ձեզ զգում եք ջարդված ու թույլ, քանի որ բուժարար հրեշտակները երբեմն չեն հասցնում ձեր
գիշերային քնի ընթացքում օգնություն ցուցաբերել ձեր նուրբ մարմիններին:
Կուզենայի, որ դուք տեղյակ լինեք ձեր եղբայրակիցների և ձե'ր իսկ ծառայության մասին:
Անգնահատելի է ձեր ծառայությունն Աստծո աչքում և Համբարձյալ Դասերի աչքերում:
Եվ ես նույնիսկ անհարմար եմ զգում, որ խնդրեմ ձեզ՝ լրացուցիչ բեռ վերցնել: Շատ քիչ են
մարմնավորված Լույսի մարտիկները: Շատերն էլ մոռացել են իրենց մարտական պարտքը և
տրվել այդ աշխարհի հմայքներին: Նրանք մոռացել են, թե ինչի համար են մարմնավորվել:
Այդ պատճառով, ես խնդրում եմ ձեզ գտնել այդ Լույսի մարտիկներին և հիշեցնել նրանց իրենց
ծառայության մասին, որը մարմնավորվելուց առաջ նրանք պարտավորվել են կատարել:
Գտե'ք նրանց, տվե'ք, թող կարդան այս թելադրությունները, զրուցե'ք նրանց հետ: Դա կարող է
լինել և' մասնավոր զրույց, և' հրապարակային դասախոսություն: Ձեզնից յուրաքանչյուրն ինքը
գիտե, թե ինչ պետք է անել:
Բայց դուք պետք է գտնեք բոլոր այն Լույսի մարտիկներին, որոնք գտնվում են մարմնավորման
մեջ, և նրանց հիշեցնեք իրենց առաքելության մասին:
Ես իմ երախտագիտությունն եմ ուզում հայտնել ձեր ծառայության համար: Եվ ես
խոնարհվում եմ ձեր մեջ գտնվող Աստծո Լույսի առջև:
ԵՍ ԵՄ Լանտոն
Մեծն Աստվածային Ուղղորդիչ
13 ապրիլի, 2005 թ.
Աստծո Ճշմարտության ճանաչման
գործընթացը մշտապես տեղի կունենա
ԵՍ ԵՄ Մեծն Աստվածային Ուղղորդիչը: ԵՍ ԵՄ եկել այս
դեսպանորդի միջոցով:
Ձեզ երևի տարօրինակ է թվում, որ այսքան շատ
Համբարձյալ Էակներ այսքան կարճ ժամանակահատվածում
իրենց թելադրություններն են տալիս ձեզ: Պետք է ձեզ
վստահեցնեմ, որ դրա մեջ ոչ մի տարօրինակ բան չկա:
Համբարձյալ
Դասերն
ուզում
են
հաղորդակցվել
մարդկության հետ և դրա համար օգտագործում են
յուրաքանչյուր ընձեռնված հնարավորություն: Եվ մենք
կշարունակենք դա անել, քանի դեռ ձեր ֆիզիկական
աշխարհում չի փոխվել այն իրադրությունը, որը կապված է
այս թելադրությունների ընդունման հետ:

Պետք է նաև ձեզ ասեմ, որ իրականում թելադրության ամեն մի փոխանցում մեր կողմից
մանրազնին պլանավորվում է. մենք ձգտում ենք վերանայել ու տալ հենց այն տեղեկատվությունը,
որն ամենաշատն է համապատասխանում Երկրի ընթացիկ իրավիճակին:
Ընդ որում մենք նաև հաշվի ենք առնում դեսպանորդի գիտելիքների ծավալը և դեսպանորդի
կապուղու բնական սահմանափակումները:
Օրինակ՝ մենք չենք կարող տալ տեղեկատվություն, որը չի ընդունում Դեսպանորդի արտաքին
գիտակցությունը՝ իրեն հատուկ սահմանափակումների պատճառով:
Սակայն կարող եմ վստահեցնել, որ մենք տալիս ենք այն ամբողջ տեղեկատվությունը, որը
հնարավոր է տալ տվյալ ֆիզիկական հաղորդչի միջոցով:
Այժմ ես կուզենայի անցնել որոշակի նոր տեղեկատվության հաղորդմանը:
Պատկերացրեք անոթ, որը բերնեբերան լցված է: Եթե անոթը լիքն է, ապա դուք չեք կարող
նրա մեջ որևէ լրացուցիչ բան տեղավորել:
Ըստ այդմ՝ մեր ու ձեր խնդիրն ու այս թելադրությունների նպատակներից մեկն այն է, որ
ձգտենք ազատել ձեր անոթների ծավալը նոր տեղեկատվության ընկալման համար:
Ձեր ֆիզիկական ուղեղը, ի տարբերություն ձեր աստվածային բանականության, չափազանց
սահմանափակ է: Եվ եթե ձեր ֆիզիկական ուղեղում որևէ հարցի մասին տեղեկություն կա, ապա
դուք չեք կարող այդ նույն հարցի մասին այնպիսի տեղեկատվություն ընկալել, որը մի փոքր այլ
բովանդակություն ունի:
Ահա հենց դա է մարդկային գիտակցության հետ աշխատելու ողջ դժվարությունը:
Եթե դուք տեղեկատվություն եք ստացել մի աղբյուրից, որին հեղինակավոր եք համարել, և
հետո ձեզ տեղեկատվություն է հասնում մի այլ աղբյուրից, որը ձեզ համար նոր է և այդ նույն
տեղեկատվությունը տալիս է մի փոքր այլ կերպ կամ լրիվ հակառակ իմաստով, ապա, ամենայն
հավանականությամբ, դուք կմերժեք նոր աղբյուրի տեղեկատվությունը:
Իսկ դա այնքան էլ վատ բան չէ: Եթե հալած յուղի տեղ ընդունեիք ամեն մի արտաքին
աղբյուրից եկած ամեն մի տեղեկատվություն, ապա ձեր աշխարհում պարզապես չէիք կարողանա
գոյատևել: Ձեզ կվիճակվեր ձեր արտաքին գիտակցության մեջ միաժամանակ պարփակել իրար
հակադիր, իրարամերժ տեղեկություններ:
Մարդկության էվոլյուցիոն զարգացման որոշակի փուլում տիրապետող են լինում որոշակի
ճշմարտություններ, որոնք աստիճանաբար փոխարինվում են այլ ճշմարտություններով: Նման
աստիճանական ձևով տեղի է ունենում մարդկային գիտակցության էվոլյուցիան՝ բացառելով
հարկադրանքի ուղին:
Ամենամեծ խնդիրը, որին մենք բախվում ենք՝ գործ ունենալով մարդկային գիտակցության
հետ, հենց այդ սահմանափակությունն է և հեղինակավոր աղբյուրից նախապես ստացած
տեղեկությունը որպես դոգմա ընդունելու ձեր հակումը:
Եվ ամեն անգամ, երբ մենք ձեռնամուխ ենք լինում նոր տեղեկատվության շարադրմանը, մենք
դա
անում
ենք
շատ
նրբանկատորեն՝
ձգտելով
չառաջացնել
անջատում
ու
անհանդուրժողականություն, որոնք իրենց հետ բերում են շատ բուռն հակազդեցություն և
բացասական հույզերի չափազանց մեծ տարածական բռնկում:
Ես ձեզ առաջարկում եմ մի փոքր այլ կերպ նայել հրեշտակների անկման հարցին:
Հավանաբար հիշում եք, թե այդ հարցն ինչպես է շարադրված այն գրքերում, որոնք ձեզ
մատուցվել են նախորդ դեսպանորդների միջոցով: Անձամբ ես հղել եմ հրեշտակների անկման
հետ կապված որոշակի մտքեր, որոնք տեղ են գտել արևմտյան աշխարհում լայնորեն տարածված
Ուսմունքի մեջ:
Դժվար է ասել, թե ինչու մարդկանց այդքան սրտամոտ դարձավ այդ Ուսմունքը: Պետք է
ենթադրել, որ մարդկային գիտակցությանը շատ սրտամոտ է Աստծո և նրա Օրենքների դեմ
խռովության գաղափարը: Չափազանց գայթակղիչ բան է սեփական էությանը բնորոշ
թերություններ վերագրել նաև Բարձրագույն Ուժերին: Արդյոք այն պատճառով չէ՞ հրեշտակների
խռովությունն այդքան լայն տարածում գտել արևմուտքում, որ այդ գաղափարը շատ սրտամոտ է
ժամանակակից մարդուն. կարելի է դրանով արդարացնել սեփական վարքագիծը՝ մտաբերելով, որ
նույնիսկ հրեշտակներն են Երկնքում խռովություն բարձրացնում:
Մինչև այժմ թելադրություններում մենք աշխատում էինք շրջանցել այդ թեման, և եթե
հիշատակում էինք դրա մասին, ապա միայն ընդհանուր գծերով, որոնք վերաբերում էին երկու
սկիզբների՝ երկու ուժերի պայքարին, որոնցից մեկը բազմապատկում է պատրանքը, իսկ մյուսը

ձգտում է վերադառնալ Աստծո նախասկզբնական, չդրսևորված Արարչությանը: Պետք է ձեզ
ասեմ, որ հրեշտակների անկման առասպելն այն տեսքով, ինչպես այն շարադրված է
արևմուտքում տարածված շատ ուսմունքներում, պարզապես արտահայտում է Տիեզերական մի
Օրենք, համաձայն որի՝ անփոփոխ պահանջ է դրված Լույսի բարձրագույն Էակների առջև, որ
նրանք տիեզերական էվոլյուցիայի որոշակի փուլում պետք է մարմնավորվեն մարդկանց մեջ:
Կյանքի բարձրագույն ձևը, որը ֆիզիկական ձևից իր վերջնական ազատագրմանն է հասել
տիեզերական նախորդ բոլորապտույտների ընթացքում, որոշակի փուլում պարտավոր է
վերադառնալ ֆիզիկական ոլորտում էվոլյուցիոն զարգացման ավելի ցածր աստիճանի վրա
գտնվող մարդկանց մարմինների մեջ, որպեսզի դրանց հաղորդի աստվածային կայծ,
աստվածային բանականություն և աստվածային ներըմբռնողականություն:
Դրսևորված Ֆիզիկական աշխարհը չի կարող բարձիթողի վիճակով գոյություն ունենալ
համայն Արարչությունից առանձին: Այնտեղ գերակշռող քաոսի ուժերի ազդեցության պատճառով
այն մշտական հոգածության ու խնամքի կարիք է զգում դրսևորված տիեզերքի ավել բարձր
աշխարհների կողմից:
Մարդկանց մարմինների մեջ Հրեշտակների իջնելու գործընթացը էվոլյուցիոն զարգացման
անհրաժեշտ փուլն է: Այն կարելի է համեմատել խմոր հունցելու հետ: Եթե խմորն ինչ-որ
պատճառով որակյալ չի ստացվել, ապա դուք լրացուցիչ հունցում եք այն: Ձու կամ յուղ եք
ավելացնում, որպեսզի որակը բարձրացնեք: Այդպես էլ մարդիկ ավելի բարձր ունակություններով
են օժտվում, երբ ավելի բարձր փուլի ներկայացուցիչ հանդիսացող Էակների մասնիկներն իջնում
են նրանց մարմինների մեջ:
Եվ այդ գործընթացը, որ մարդը դառնա ավելի աստվածանման՝ ավելի մոտ իր
նախասկզբնական աստվածային էությանը, մշտապես շարունակվում է:
Այս թելադրություններում ձեզ մի քանի անգամ ասվել է, որ յուրաքանչյուր մարդ, ով արդեն
նախապատրաստել է իր ֆիզիկական տաճարը, Լույսի Էակների ներկայության տեսքով լրացուցիչ
Լույս է ստանում իր տաճարի ներսում՝ այդ նպատակի համար հատկացված ֆիզիկական
հաղորդչի միջոցով:
Մենք ձգտում ենք ներկա գտնվել Երկրի մարդկանց մեջ, և դրա համար օգտագործում ենք մեր
լրացուցիչ ներկայության ամեն մի հնարավորություն:
Այստեղ ազատ կամքի օրենքի որևէ խախտում չկա, քանի որ մեզ հետ հաղորդակցվելուն
պատրաստ մարդը հաճույքով է իր տաճարը տրամադրում մեր ներկայությանը: Եվ, ըստ էության,
իրականացվում է այն մտահղացումը, որ դուք ծառայեք մեզ՝ որպես մեր ձեռքերն ու ոտքերը:
Ճիշտ նույն կերպ միլիոնավոր տարիներ առաջ տեղի է ունեցել Հրեշտակների կամ
բարձրագույն Լույսի Էակների իջնելը մարդկանց մարմինների մեջ. ներթափանցելով
Բարձրագույն մարմնի կամ Ես-Քրիստոսի կազմի մեջ՝ Լույսի Էակները մարդկանց օժտել են
բանականությամբ:
Ես այսօր այլևս չեմ ուզում կենտրոնացնել ձեր ուշադրությունն այս նյութերի վրա: Քանզի
կանխազգում եմ, որ այս տողերը կարդացողներից շատերը չափազանց բուռն հակազդեցությամբ
կարձագանքեն դրանց: Իմ ասածները բավարար են, որպեսզի արթնացնեն ձեր գիտակցությունը
և նրան նոր ազդակ հաղորդեն Աստծո Ճշմարտությունը ճանաչելու հարցում:
Մի' կարծեք, որ դուք միանգամից հասու կլինեք Աստծո ողջ Ճշմարտությանը: Կանցնեն
որոշակի քանակությամբ տարիների ևս, և մարդկության կողմից այդքան դժվարությամբ
յուրացված ճշմարտությունը հարկ կլինի փոխել մի ուրիշ ճշմարտությամբ, որը մարդու
բանականությունն ավելի կմոտեցնի Աստծո Ճշմարտությանը:
Եվ Աստծո Ճշմարտության ճանաչման այս գործընթացն անընդհատ կկայանա:
Ձեզնից պահանջվում է միայն Աստծո Ճշմարտությունը ճանաչելու մշտական ցանկություն
ունենալ, ձգտել նրա իմացությանը և ձերբազատվել այն բոլոր դոգմաներից, որոնց մարդկային
գիտակցությունն այնպես արագ է կառչում, որ այդ դոգմաներից ազատվելը չափազանց դժվար է
լինում՝ երբեմն զգալի ցավ պատճառելով և առաջացնելով մարդկային էակի էգոյի
անհանդուրժողականություն:
Մտորե'ք այն մասին, որ այն զգացումը, թե իբր ամբողջովին տիրապետել եք Աստծո
Ճշմարտությանը, ըստ էության, ձեր էգոյի դրսևորումն է: Մի՞թե սահմանափակ գիտակցության
մեջ կարող է պարփակվել Աստծո անսահման Ճշմարտությունը:

Ես այսօր ձեզ շատ նոր գիտելիքներ տվեցի և ձգտեցի դա անել առավելագույնս մեղմ ձևով,
որպեսզի ձեր աուրայում չափազանց մեծ մենտալային և զգացմունքային բռնկումներ չլինեն:
ԵՍ ԵՄ Մեծն Աստվածային Ուղղորդիչը, ձեզ հետ եղա այսօր
Վեհապետ Նիկոլայ Ռերիխ
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Ավարտվեց խավար ժամանակը Ռուսաստանի համար
ԵՍ ԵՄ Նիկոլայ Ռերիխը՝ համբարձյալ վիճակից ձեզ
այցելել եմ այս դեսպանորդի միջոցով:
Ուրախալի է գիտակցել, որ մեր հանդիպումը կայացավ:
Համբարձյալ Դասերի կողմից շատ ջանքեր են
գործադրվել, որպեսզի Ռուսաստանի հողում դեսպանորդի
ներկայությունն իրողություն դառնա:
Դուք գիտեք, որ իմ մարմնավորման ընթացքում մենք
շատ անգամ ենք փորձել վերադառնալ Ռուսաստանի հողը:
Եվ ամեն անգամ մի շարք պատճառներով դա անհնարին էր
դառնում, իսկ ամենագլխավոր պատճառը խավարի ուժերի
հսկայական դիմադրությունն էր, որոնք զավթել էին
Ռուսաստանը և խոչընդոտում էին այդ երկրում ներկա
գտնվելու մեր ամեն մի հնարավորությունը:
Ձեզ հայտնի է, թե որքան կարևոր է այնպիսի երկրի
տարածքում, ինչպիսին Ռուսաստանն է, ունենալ
Լուսատու՝ Լույսի կիզակետ, որն ամրացված է
մարմնավորված մարդու սրտում:
Ձեզ հայտնի է, թե որքան դժվար է եղել Ռուսաստանում
Լույսի այդպիսի կիզակետ ստանալը:
Հիրավի, սա Լույսի ուժերի վիթխարի հաղթանակն է:
Դուք նույնիսկ չեք կարող պատկերացնել թե որքա՜ն կարող է փոխվել Ռուսաստանի ապագան,
եթե ձեզ հաջողվի պահել այս Լույսի կիզակետը, պաշտպանել այն և այդ Լույսի կիզակետից վառել
շատ այլ Լույսի կիզակետեր ինչպես Ռուսաստանի տարածքում, այնպես էլ մերձավոր երկրների
տարածքներում:
Մենք ուրախ ենք: Երկնոլորտներն ուրախ են: Երկինքը ցնծում է...
Այս կիզակետի ամրագրումը պատահական չէր. դա վերջին մեկուկես հարյուրամյակի
տաժանակիր աշխատանքի արդյունքն է:
Դուք գիտեք, որ Մեծ Սպիտակ Եղբայրության և ոչ մի դեսպանորդ չի կարողացել երկար
ժամանակով մնալ այդ մեծ երկրի տարածքում: Կարո՞ղ եք պատկերացնել, թե որքա՜ն ջանքեր են
գործադրվել, որպեսզի ձեզ հնարավորություն տրվի ստանալու այս թելադրությունները:
Իրապես, այս իրադարձության ողջ նշանակությունը միանգամից չի յուրացվի լուսակիրների
գիտակցության կողմից:
Ինչպես գիտեք, Ռուսաստանի տարածքում անցյալ դարի 20-ական թվականների մեր
կարճատև ներկայության ժամանակ մենք երկու անգամ անցել ենք Օմսկով: Առաջին անգամ՝
Մոսկվա գնալու ճանապարհին, և երկրորդ անգամ՝ երբ հետդարձի ճանապարհով լքում էինք
Ռուսաստանը:
Սակայն շատ քչերը գիտեն, որ Օմսկում լինելու ընթացքում մենք այնտեղ հիմնեցինք Լույսի
կիզակետ՝ լուսային էներգիայի բյուրեղ, որն այս ամբողջ ընթացքում գործում էր նուրբ ոլորտում:
Այդպիսով մենք նախապատրաստեցինք ուղին: Դուք գիտեք, որ այս դեսպանորդը ծնվել ու իր
ամբողջ կյանքն ապրել է Օմսկում, և նա չէր կարող նուրբ ոլորտում օգնություն չստանալ մեր
Լույսի կիզակետից՝ այն բյուրեղից, որն այդ վայրում մենք տեղադրել էինք մոտ հարյուր տարի
առաջ:

Այդպես է կերտվում պատմությունը, այդպես են Երկրի վրա հերթագայում
իրադարձությունները: Մենք չունեինք ոչ մի երաշխիք, որ այդ փորձը կհաջողվի, այլ ոչ թե կրկին
կկասեցվի, ինչպես նախկինում կասեցվել էին Ռուսաստանում ապրող մարդկանց ֆիզիկական
տաճարներում Եղբայրության կողմից կիզակետ ամրացնելու բոլոր փորձերը:
Ես այսպես մանրամասնորեն տեղեկացնում եմ ձեզ այս մասին, որպեսզի դուք համակվեք
բացվող հնարավորության վիթխարիությամբ: Ֆիզիկական ոլորտում տեղի ունեցող ո'չ ամեն ինչն
է, որ արտացոլում է այն, ինչ տեղի է ունենում նուրբ ոլորտում: Իսկ նուրբ ոլորտում վաղուց է
կառուցված Նոր Ռուսաստանը: Այն կառուցվել է Մայր Ռուսաստանի լավագույն որդիների ու
դուստրերի ջանքերով: Որքա՜ն տաճարներ, որքա՜ն հոյակապ նախագծեր կան Ռուսաստանի
եթերային ոլորտում: Եվ այդ աստվածապարգև նախագծերի հղացումները պատրաստ են իջանել
ֆիզիկական ոլորտ:
Սակայն խավարը թանձր է լինում լուսաբացից առաջ:
Ռուսաստանը նախանձելի կայունությամբ, ինչպես չսանձված ձի, իր վրայից միշտ դեն է նետել
Լույսի ուժերի կարևոր առաքելությունները: Նա ընտրել է դժվարին ուղի: Բոլոր այս տարիներին
Ռուսաստանի տարածքի վրա ծանրացած էր միլիոնավոր կենսահոսքերի հեծեծանքը, որոնք լրիվ
ծավալով ստացել էին Աստծո Կամքին հակառակվելու իրենց կարմայական հատուցումը:
Սպառվե՜ց ժողովրդի համբերությունը: Հասավ հանգրվանին: Որքան էլ դեսուդեն փախչեք,
միևնույնն է, հնարավոր չէ խույս տալ այս երկրի համար Աստծո պլանից: Եվ հասել է
մտահղացման իրականացման ժամկետը:
Տիեզերական հնարավորության իրագործման ժամկետն այս երկրի համար վրա է հասել: Եվ
այժմ մարմնավորման մեջ են գտնվում հատկապես նրանք, ովքեր պետք է եթերային հղացումներն
իջեցնեն Ռուսաստանի ֆիզիկական ոլորտ:
Դուք գիտեք, որ միայնակ միշտ էլ դժվար է լինում բարձրանալ աննվաճ գագաթը: Բայց երբ
մեկը բարձրանա, ապա մյուսները կկարողանան օգտվել առաջինի օգնության ձեռքից և նրա
օրինակից և ի վերջո իրենք նույնպես կհասնեն աստվածային գիտակցության գագաթին:
Հե՜յ, Ռուսա՛ց երկիր, մի՞թե հասել է քո ժամանակը: Ինչպե՞ս չի հասել, երբ ահա եկել է...
Դեռևս առջևում շատ կան անսպասելի շրջադարձեր, շատ վտանգավոր վերելքներ և ուղղաձիգ
ժայռեր, բայց Ռուսաստանի լուսակիրներն արդեն հասել են այն կետին, որտեղից տեսանելի է
դեպի գագաթ տանող ուղին:
Եվ աշխատանքի այն փուլը, որն առջևում է՝ կապված Աստծո Մտահղացումը ֆիզիկական
ոլորտ իջեցնելու հետ, ձեզնից կպահանջի ներդնել ձեր բոլոր ուժերն ու ընդունակությունները:
Ավարտվե՜ց խավար ժամանակը Ռուսաստանի համար:
Եվ դուք ձեր սրտերում արդեն իսկ զգում եք վրա հասնող վաղվա օրը:
Ռուս մարդկանց սրտերի խորքում միշտ հավատ է եղել դեպի այն պայծառ ապագան, որը
պետք է գա:
Ռուս մարդիկ իրենց սրտի խորքում միշտ հավատացել են հրաշքի, որով կփրկվի
Ռուսաստանը:
Եվ շատ անգամ Ռուսաստանը հենց հրաշքով է փրկվել:
Եվ ահա գալիս է նոր հրաշքների ժամանակը:
Ձեր սրտերով, ձեր ուղեղներով, ձեր ձեռքերով ու ոտքերով կկառուցվի Ռուսաստանի
Ոսկեդարը: Այդ երկիրը միշտ հատուկ դիրք է գրավել մյուս երկրների շարքում և միշտ զարմացրել
է իր անկանխատեսելիությամբ: Եվ այդ ժողովրդի լավագույն ներկայացուցիչների ուղեղներում
միշտ առկա է եղել հույսն այն առանձնահատուկ ուղու, որը հանկարծակի կբացվի, և որն
անպայմանորեն կապված կլինի Աստծո հետ:
Ռուսաստանն Աստծո սիրելի երկիրն է:
Եվ ես լցված եմ բերկրանքով ու մոտալուտ այն լուսաբացի կանխազգացումով, որին կհետևի
պայծառ արևային օր Ռուսաստանի համար...
Այսօր ես եղա ձեզ հետ: Ուրախ եմ, որ մեր հանդիպումը կայացավ:
ԵՍ ԵՄ Նիկոլայ Ռերիխը

Սուրբ Միքայել Հրեշտակապետ
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Միայն ձեր Սիրով ու Հավատով կարող եք
իրագործել ձեր աստվածային պլանը
ԵՍ ԵՄ Միքայել Հրեշտակապետը: ԵՍ ԵՄ՝ Աստծո
այս դեսպանորդի միջոցով եկածը:
Իմ Հրեշտակների Դասերը՝ իմ հրեշտակախմբերը, ինձ
հետ եկել են՝ պատվելու այս դեսպանորդին:
Մի՛ տարակուսեք հույզերի նման դրսևորումից: Մենք
իրոք ուրախ ենք ցուցաբերել ամբողջ անհրաժեշտ
օգնությունն ու օժանդակությունը և պաշտպանել
մարմնավորման մեջ գտնվող այս դեսպանորդին:
Այժմ ես ուզում եմ դիմել նրանց, ովքեր մինչև վերջ չեն
գիտակցել այս իրադարձության կարևորությունն ու
նշանակալիությունը:
ԵՍ ԵՄ Միքայելը՝ Առաջին ճառագայթի՝ Հավատի
ճառագայթի Հրեշտակապետը: Եվ ես պետք է հայտնեմ
ձեզ, որ Ուղով առաջընթացի ձեր առաջին քայլը ձեր
Հավատն է: Առանց Հավատի՝ դեպի Աստված տանող
Ուղով ոչ մի քայլ չեք կարող անել:
Ֆիզիկական ոլորտի ձեր ցանկացած գործն առանց
Հավատի չի կարող հաջող լինել և կնմանվի ավազի վրա կառուցված տան:
Ձեր Հավատն է այն ուղեցույց աստղը, որը ճանապարհ ցույց կտա կյանքի մրրիկների ու
փոթորիկների միջով, որոնց հետ բախվում եք ֆիզիկական ոլորտի ձեր կյանքում:
Ուստի ձեր Հավատի աստիճանից է կախված, թե որքան հաջող կլինի ձեր ամեն մի հաջորդ
քայլը:
Եթե դուք հավատում եք, և ձեր Հավատն ամուր է, ապա ձեր կյանքում կարող եք
աստվածառաջնորդություն խնդրել և այն ստանալ ձեր Հավատի թույլ տված չափով:
ԵՍ ԵՄ Միքայել Հրեշտակապետը: Ես եմ եկել, որպեսզի ամրացնեմ ձեր Հավատն ու
նվիրվածությունը Տիրոջ նկատմամբ: Դուք կկասկածեք, ինչպես միշտ եք կասկածում, երբ
ընթանում եք դեպի Աստված դարձի Ուղով: Դուք ուղենիշներ և առաջնորդություն եք խնդրում,
երբ ընթանում եք ձեր Ուղով: Իհարկե, կտրվեն ձեզ և' ուղենիշներ, և' առաջնորդություն, բայց դա
կլինի ոչ ավելի վաղ, քան դուք կապացուցեք Տիրոջ և Համբարձյալ Դասերի նկատմամբ ձեր
Հավատն ու նվիրվածությունը:
Նախ դուք հանձնում եք ձեր մարդկային էգոն, դրսևորում ձեր հնազանդությունն Աստծո
Կամքին և միայն դրանից հետո եք ստանում ուղենիշներն ու ձեր կատարած ընտրության
իրավացիության հաստատումը:
Սա է Օրենքը, և ո'չ ես, ո'չ դուք ի վիճակի չենք այն փոխել:
Ըստ այդմ՝ ձեզ բոլորիդ, որ գտնվում եք մարմնավորման մեջ, Հավատն անհրաժեշտ է: Իսկ ձեր
Հավատին հաջորդում է հույսն ու առաջնորդումը:
Ֆիզիկական ոլորտում ձեր Հավատը դրսևորվում է Սիրո միջոցով: Քանզի քանի դեռ Սերն
ափեափ չի համակել ձեզ և չի ոգեկոչել՝ գործելու ֆիզիկական ոլորտում, հնարավոր չէ քայլ անել
ճիշտ ուղղությամբ:
Սկզբում հավատում եք, ապա լցվում ամենաթափանց սիրո զգացումով և այդ Սիրո
առաջնորդությամբ անցնում ձեր կյանքի բոլոր փորձաքննություններով ու փորձառություններով:
Միայն Սիրով ու Հավատով կարող եք իրագործել ձեր աստվածային պլանը:
Եթե ձեզ թվում է, թե ձեր աստվածային պլանի իրականացման համար անհրաժեշտ է էլի ինչոր բան, ապա ուշադրությամբ վերլուծե'ք ձեր ցանկություններն ու ձգտումները: Որպես կանոն՝
դա կլինի հենց այն, որից դուք պետք է ձերբազատվեք առաջին հերթին:
Եթե գտնում եք, որ ձեզ փող է հարկավոր, իշխանություն, կամ ձեր պատրանքային աշխարհին
պատկանող էլի ինչ-որ բան, առանց որի չեք կարող ծառայել Աստծուն, ապա կեղծ ուղու վրա եք:

Դուք մշտապես կունենաք անհրաժեշտ ամեն բան, որպեսզի իրագործեք ձեր աստվածային
պլանը և ծառայեք Աստծուն ու մարդկանց, եթե Հավատն ու Սերը լինեն ձեր կյանքի մշտական
ուղեկիցները:
Աստվածային իմաստությունն է հենց այն հատկանիշը, որը ձեռք եք բերում անձնվիրաբար
սիրելու և հավատալու դեպքում:
Աստված պարգևատրում է ձեզ իր Իմաստությամբ, նաև Սուրբ Հոգու այլ շնորհներով, որոնք
ձեր խնդրանքով և նույնիսկ առանց դրա իջնում են ձեզ վրա:
Ձեր սրտի այն որակները, որոնք ձեռք եք բերում՝ անձնվիրաբար Աստծուն ծառայելով, հենց
իրենք են դեպի ձեր աշխարհ քաշում այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է ձեր ծառայությունն առավել
արդյունավետ դարձնելու համար:
Եթե դուք ճիշտ Ուղու վրա եք, ապա ձեր Ուղով ընթանալուն համընթաց ձեռք եք բերում բոլոր
աստվածային հատկանիշներն ու կատարելությունները:
Բայց հենց որ աստվածացնում եք ձեր նկրտումների առարկան, շատ արագ շեղվում եք ուղուց:
Մարդկային խելքն այնքան խարդախ է, որ նույնիսկ աստվածային հատկանիշներ ձեռք բերելու
ձգտումը կարող է շուռ տալ ոչ թե Աստծո, այլ իր էգոյի օգտին:
Քանի դեռ գտնվում եք թանձր ֆիզիկական աշխարհում, դուք մշտապես պետք է զգոն լինեք և
ամեն րոպե ձգտեք զանազանել այն շարժառիթներն ու ցանկությունները, որոնցով
առաջնորդվում եք:
Դրանցով են մարդիկ հարում տարբեր կրոնական խմբերի ու հոսանքների. իրականում նրանք
այդ խմբերին միանում են ոչ թե Աստծուն ծառայելու, այլ իրենց իսկ էգոյին ծառայելու և նրան
երկրպագելու համար:
Իրականում Աստծուն երկրպագելու համար ձեզնից չի պահանջվում ո'չ ծես, ո'չ էլ որևէ
արտաքին կազմակերպության առկայություն. նաև չի պահանջվում, որ հնազանդ լինեք որևէ
եկեղեցական դոգմայի:
Ձեր երկրպագությունը ձեր սրտում պետք է լինի. պետք է ձեր սրտում գտնեք Աստծուն և
երկրպագեք միայն Նրան:
Դրսի ուսմունքները, դրսի խմբերն ու եկեղեցիները ձեզ պետք են միայն, որ հասկանաք այս
պարզ ճշմարտությունն ու շրջվեք միակ ճշմարիտ Աստծո կողմը, որը ներկա է ձեր սրտում:
Եթե ուշադրություն դարձնեք մարդկության բոլոր մեծ Ուսուցիչների խոսքերին նույնիսկ այն
խոսքերին, որոնք ձեզ են հասել այս դեսպանորդի միջոցով տրված թելադրություններով, ապա
կնկատեք մեկ ընդհանուր օրինաչափություն. մարդկության բոլոր մեծագույն Ուսուցիչները,
յուրաքանչյուրն իր լեզվով և իր ներքին ըմբռնումով, ուսուցանել են միևնույն մեծագույն
Ճշմարտությունն առ այն, որ ամենայն ինչ Աստված է և Աստված ներկա է բոլոր այն իրերում ու
առարկաներում, որոնք կան արար աշխարհում:
Եվ, բնականաբար, Աստված ներկա է նաև ձեր ներսում: Երբ Աստծո այս Ճշմարտությունը
վերջապես հասու դառնա մարդկանց մեծամասնության գիտակցությանը, և յուրաքանչյուր մարդ
մղվի դեպի իր ներսում առկա Աստծո կողմը, ապա արար աշխարհի պատրանքն այլևս կդադարի
գոյություն ունենալուց: Իսկ մարդկությունն ու Երկիրն ամբողջությամբ անցում կկատարեն ավելի
բարձր էներգետիկական մակարդակի և կգոյատևեն այլ, ավելի նուրբ մարմիններով:
Այնժամ կավարտվի պայքարն այն ուժերի միջև, որոնց մի մասը փորձում է փռել ու պահպանել
պատրանքը, իսկ մյուս մասը՝ հետ հավաքել:
Եվ եթե դուք, ձեզ համար մատչելի ամենաբարձր գիտակցության մակարդակում գտնվելով,
ուշադիր դիտեք շրջակա աշխարհը, ապա կտեսնեք, որ ձեր շուրջն անընդհատ իրար են բախվում
հենց այդ երկու ուժերը:
Կան մարդիկ, ովքեր ջանում են իրենց բոլոր գործողություններով պահպանել պատրանքը:
Բայց և կան այնպիսիները, որոնց գործողություններն ուղղված են արար աշխարհի
պատրանքների վերացմանը:
Նաև կարող եք նկատել, որ առաջիններն ավելի բազմաքանակ են, քան երկրորդները:
Սակայն ուժերի այդ գերակշռությունը թվացյալ է: Այն ժամանակավոր է՝ միայն մոլորակի
ֆիզիկական ոլորտում և պատմական այս պահին: Իսկ նուրբ ոլորտում ուժերի վերջնական
գերակշռությունը Լույսի ուժերի կողմն է. միայն ժամանակի հարց է, թե այդ հաղթանակը երբ
կդրսևորվի ֆիզիկական ոլորտում:

Ուստի դեռևս այդ երկու ուժերի հակադրությունը շարունակվում է, և իմ ու իմ կապույտ բոցի
հրեշտակախմբերի աշխատանքի ծավալն առայժմ չի նվազում:
Անգամ փոքրամասնություն կազմելով՝ բոլոր լուսակիրները, հուսալիորեն պաշտպանված են:
Ուժերի իրական գերակշռությունն այն ուժերի կողմն է, ովքեր Աստծո կողմից են: Եվ այդպես
միշտ է եղել:
Ոչ թե թվաքանակով, այլ հավատով ու հավատարմությամբ կերևան Երկրի վրայի այն
փոփոխությունները, որոնք հարկ եղած ժամանակ պետք է իրականան՝ համաձայն Աստծո պլանի:
Ուստի թող ձեզ չշփոթեցնի ֆիզիկական ոլորտում այն ուժերի գերակշռությունը, որոնց դուք
անվանում եք խավարի ուժեր: Իրականում նրանց ժամանակը հատել է: Եվ որքան էլ հետին թվով
գազազեն, նրանց ուժերն արդեն սպառվում են:
Ես և իմ հրեշտակախմբերն ամբողջովին ձեր տրամադրության տակ ենք: Եվ մենք պատրաստ
ենք ձեր կանչով ցուցաբերել ամբողջ այն օգնությունը, որը կարող է ցուցաբերվել ձեր Հավատին
համապատասխան:
ԵՍ ԵՄ Միքայել Հրեշտակապետը, օրվա մեջ 24 ժամ սպասում եմ
ձեր կանչերին և խոստանում, որ իմ հրեշտակախմբերով
ձեզ կցուցաբերեմ ամբողջ հնարավոր օգնությունը...
Վայրոչանա Բուդդա
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Ձեզնից մեծը նա է, ով ավելի շատ է ծառայում ուրիշներին
ԵՍ ԵՄ Վայրոչանան՝ այս դեսպանորդի միջոցով
եկածը:
ԵՍ ԵՄ Բուդդան գաղտնի ճառագայթներից մեկի, և
ես պատկանում եմ հինգ Դհիանի Բուդդաների
մանդալային:
ԵՍ ԵՄ՝ նաև Կարմայական Վարչության անդամ:
Ես այսօր ձեզ պետք է որոշակի գիտելիքներ տամ
գաղտնի ճառագայթների վերաբերյալ:
Հնարավոր է, որ դուք գիտեք, որ բացի յոթ հիմնական
ճառագայթներից, որոնք համապատասխանում են
ողնաշարի երկայնքով դասավորված յոթ հիմնական
չակրաներին,
գոյություն
ունեն
նաև
գաղտնի
ճառագայթներ:
Իսկ անցյալում տրված ուսմունքներից դուք գիտեք,
որ գաղտնի ճառագայթների չակրաները դասավորված են
ձեռքի ափերի, ոտնաթաթերի և մարմնի այն մասի
տիրույթի վրա, որը խոցվեց տեգով, երբ Հիսուսը գտնվում
էր խաչի վրա:
Հնարավոր է՝ ոչ բոլորը գիտեն, որ յոթ հիմնական
չակրաներից
բացի,
ողնաշարի
երկայնքով
տեղաբաշխված են նաև այլ չակրաներ, որոնք հաջորդում
են հիմնական չակրաներին: Եվ այդ լրացուցիչ չակրաները նույնպես հանդիսանում են գաղտնի
ճառագայթների չակրաներ:
Իմ չակրան այն է, որը գտնվում է արևահյուսակի և սրտի չակրաների միջև: Ես ձեռքով
մատնացույց եմ անում այդ չակրան իմ՝ արձանիկի տեսք ունեցող պատկերում:
Ես կուզենայի այսօր որոշակի ուսմունք տալ՝ կապված այդ չակրայի հետ, որը գտնվում է կրծքի
կենտրոնական մասում:
Դա կենտրոնական չակրա է, և այն բացվում է միայն այն մարդկանց մոտ, ովքեր անցյալում
հասել են շատ մեծ նվաճումների, որոնք իրենց հաստատումն են ստանում նաև ներկա կյանքում:

Այդ չակրան անմիջականորեն ձեզ կապում է ձեր ԵՍ ԵՄ Ներկայության հետ: Դա Բուդդաների և
Բոդհիսատվաների չակրան է:
Մարդը, ում մատչելի են այդ չակրայի էներգիաները, կարող է ցանկության դեպքում այդ
չակրայի օգնությամբ փոխակերպության ենթարկել ոչ միայն իր, այլ նաև համաշխարհային
կարման:
Ահա թե ինչու է ասվում, որ Բուդդաներն ու Բոդհիսատվաները համաշխարհային
ծառայություն են մատուցում՝ փոխակերպության ենթարկելով համաշխարհային կարման:
Բուդդաների աղոթքը չակրաների բաբախում է հանդիսանում: Բուդդաների աղոթքը մատչելի
է դառնում միայն այն անհատների համար, ովքեր 100 տոկոսով հավասարակշռել են իրենց
կարման և ուխտել ծառայելու մարդկությանը:
Մարմնավորված յուրաքանչյուր Բուդդա իր ուսերի վրա կրում է մոլորակային կարմայի մի
հսկայական հատված: Ահա թե ինչու շատ անհատներ, ովքեր հասել են Բուդդայի գիտակցության
մակարդակին, ձգտում են ֆիզիկական մարմնավորում ստանալ, անցնել չակրաների բացման
համար անհրաժեշտ ձեռնադրումներով և Բուդդայի աղոթքի միջոցով իրենց ծառայությունը
մատուցել աշխարհին:
Շատ Բուդդաներ հենց հիմա էլ մարմնավորված են երկրի վրա: Եվ, ամեն մի այդպիսի
Բուդդա, մատուցելով իր անշահախնդիր ծառայությունը, մաքրում է իր շրջապատի կարման
հարյուրավոր և նույնիսկ հազարավոր կիլոմետր շրջագծով: Մի այդպիսի Բուդդան իր
ծառայությամբ փոխարինում է տասնյակ հազարավոր արդար վանականների ու սրբերի:
Դուք ձեր մարդկային գիտակցությամբ չե'ք կարող որոշել Բուդդայի նվաճումների աստիճանը:
Բայց յուրաքանչյուր այդպիսի Բուդդա, հանդիպելով մարմնավորված իր եղբայրակցին, ընդամենը
մի քանի րոպեի հաղորդակցությունից հետո ունակ է ճանաչելու ծանոթ ու հարազատ թրթիռները,
որոնք դրսևորվում են ամեն ինչում՝ ձայնի տեմբրում, շարժուձևում, նույնիսկ հագնվելու և
պահվածքի ձևում:
Հիմնական խնդիրը, որին բախվում են մարմնավորված Բուդդաները, շրջապատի աշխարհի
խտացված ու ցածր թրթռումներն են: Նրանք գործնականում չեն կարող մնալ խոշոր
քաղաքներում, մարդկանց մեծ բազմության մեջ: Այդ պատճառով նրանք ընտրում են բնակության
մեկուսի վայրերը՝ խուլ տեղերը, լեռները: Սակայն Բուդդայի ծառայության հիմնական մասը
մարդկությանը լուսավորելն է, և այդ պատճառով, որքան թույլ են տալիս արտաքին
հանգամանքները, նրանք հանդիպում են մարդկանց հետ և տալիս իրենց ուսմունքը:
Բայց շատերը մինչև իրենց կյանքի վերջն այդպես էլ չեն հանդիպում սովորական մարդկանց
հետ՝ մնալով այնպիսի տեղերում, որտեղ իրենց չակրաները գործում են լրիվ հզորությամբ՝ Լույսը
փոխանցելով թանձր ֆիզիկական աշխարհին:
Ես այսօր ձեզ համար բացեցի վարագույրի մի մասը՝ կապված Համբարձյալ Դասերի՝
սովորական մարդկանց համար անտեսանելի ծառայության հետ: Եվ նույնիսկ տարօրինակ
կլիներ, եթե Համբարձյալ Դասերն իրենց ողջ հույսը դնեին նորելուկների աղոթքների վրա, ովքեր
անում են իրենց առաջին՝ հազիվ նշմարելի քայլերն իրենց այն Ուղու վրա, որն իրենց հետ է բերում
Աստծո մոտ:
Նրանց քայլերն անքան անվստահ են ու երկչոտ, իսկ երբեմն էլ նրանք այնպես են տարվում
շրջապատի պատրանքով, որ մոռանում են և' Աստծո, և' իրենց Ուղու մասին:
Բայց եկեք խստորեն չդատենք այդ մարդկանց: Նրանցից յուրաքանչյուրը գտնվում է Ուղու իր
հատվածի վրա, և յուրաքանչյուրն անում է այն անհրաժեշտը, որը համապատասխանում է իր
նվաճումների աստիճանին:
Եվ այդ նորելուկներն իրականում նշանակալի կարմայական պատասխանատվություն չեն
կրում իրենց այն գործողությունների համար, որոնք երբեմն բավականին սխալ գործողություններ
են՝ ուղղված պատրանքների բազմապատկմանը, կապված այն բանի հետ, որ չափազանց շատ
քանակի արտաքին ծեսերը շեղում են ուշադրությունն Ուսմունքի էությունից և Աստծուց:
Սակայն, կան նաև մարդիկ, ովքեր իրենց Ուղու վրա հասել են նվաճումների զգալի աստիճանի
և գիտակցաբար օգտագործում են իրենց նվաճումները՝ իշխանության ու ազդեցության
արտաքին հատկանիշներ ձեռք բերելու նպատակով: Նրանք ձեռնածություն են անում ոչինչ
չկասկածող նորելուկների հետ և նույնիսկ օգտագործում են աղոթքի էներգիան իրենց
շահադիտական նպատակներով:

Այդ մարդիկ ծանր կարմա են ստեղծում և կարժանանան արդարացի կարմայական
հատուցման:
Որքան բարձր է ձեր նվաճումների մակարդակն, այնքան դուք ավելի մեծ կարմայական
պատասխանատվություն եք կրում՝ շեղվելով Ուղուց և հանելով այդ Ուղուց ուրիշներին:
Ըստ այդմ՝ անկեղծորեն Աստծուն ձգտող մարդկանց համար միակ ելքը, որպեսզի ճանաչեն
այդ կեղծ հովիվներից եկող վտանգը, հանդիսանում է այն, որ մաքրեն իրենց մարմինները, իրենց
մտքերն ու զգացմունքները, որպեսզի ձեռք բերեն մաքուր տեսողություն ու զանազանման շնորհ,
ինչը նրանց թույլ կտա իմանալ, թե ով ով է:
Եվ ես լիովին գիտակցում եմ, որ շատ դժվար է այդպիսի գնահատում անել արտաքին
գիտակցության միջոցով: Սակայն, ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ հոգու մակարդակով դուք միշտ
գիտեք, թե ով է Աստծո էներգիայի ճշմարիտ հաղորդիչ, և ով է, որ սոսկ ուրիշի լույսն է հավաքում
և ապրում այդ լույսի հաշվին:
Եվ,
գիտելիք
ստանալով
ձեր
հոգուց,
դուք
միաժամանակ
կարմայական
պատասխանատվություն եք ստանում, եթե ձեր լույսն օգտագործում եք կեղծ հովիվներին
օժանդակելու նպատակով:
Դուք հասկացա՞ք իմ միտքը: Միայն նա է կարմայական պատասխանատվություն կրում իր
լույսի կեղծ կիրառության համար, ով, ճանաչելով հանդերձ կեղծ հովիվներին, իր էգոյի հետ
կապված պատճառներով շարունակում է ուղորդել իր լույսը նրանց օժանդակելու համար:
Սակայն, եթե կեղծ ուսուցիչը ճշմարիտ Ուղուց հանում է անմեղներին, ապա ես նույնիսկ չէի
ցանկանա օգտագործել իմ կարողությունները, որպեսզի տեսնեմ այն կարմայի հետևանքները,
որը նա ստեղծում է:
Ես այսօր ձեզ գիտելիք տվեցի ճշմարիտ սպասավորների մասին և նաև ձեզ տվեցի կեղծ
ծառայության ըմբռնումը:
Եվ, ստանալով այս գիտելիքը, դուք այլևս չեք կարող անպատասխանատու կերպով
վերաբերվել ձեր ուսուցիչների ընտրությանը: Զննե'ք, դիտեցե'ք: Վիճելի դեպքերում դուք կարող
անկեղծ կանչ ուղարկել Համբարձյալ Դասերին, այն Վեհապետին, ով մոտ է ձեզ, ում հետ դուք
զգում եք ներքին խոր կապ ու հարազատություն, և դուք օգնություն կստանաք: Մի գեղեցիկ օր
ձեր աչքերը կբացվեն, և դուք կտեսնեք այն ուսուցչի ներքին էությունը, որին հետևում եք:
Ձեզ միայն պետք է ավելի շատ վստահել ձե'ր իսկ Բարձրագույն մասին: Օ՜, դուք անհամեմատ
ավելի մեծ եք, քան այն արտացոլանքը, որն ամեն օր հայելու մեջ տեսնում եք ձեր առջև: Դուք
իրապես հզոր հոգևոր էակներ եք, որ այդ աշխարհն եք եկել մարդկային փորձ ձեռք բերելու
համար: Եվ ձեր հոգին ի'նքն է մարմնավորումից առաջ ընտրել ձեր ներկայիս մարմնավորման
հանգամանքները:
Եվ դուք գիտեիք, որ ինչքան էլ դժվարին լինի Ուղին, կկատարեք ձեր վրա վերցրած
առաքելությունը, որն ուղղված է մարդկանց գիտակցության բարձրացմանը:
Ես այսօր եկել եմ՝ արթնացնելու ձեր հոգու հիշողությունըմարմնավորումից առաջ ձեր
վերցրած պարտավորությունների վերաբերյալ:
Ըստ այդմ՝ մի կողմ թողեք ձեր այն խաղալիքները, որոնցով շարունակում եք խաղալ նույնիսկ
հասուն տարիքի հասնելուց հետո: Եկել է հասունանալու՝ գիտակցությունը հասուն մարդու
մակարդակին բարձրացնելու ժամանակը, և պատասխանատվություն վերցնելու ոչ միայն ձեր, այլ
նաև այն մարդկանց համար, ովքեր իրենց գիտակցության մակարդակով ձեզնից ավելի ցածր են
կանգնած:
Հիշե'ք, որ ձեզնից մեծը նա է, ով ավելի շատ է ծառայում ուրիշներին: Մարդկության
ամենամեծ ծառան Բուդդան է, ով ներխոկման դիրքով խոնարհությամբ նստած է լեռներում ինչոր տեղ և իր չակրաների միջոցով փոխակերպության է ենթարկում աշխարհի կարման:
Ձեզնից յուրաքանչյուրը ծնունդ է առել հենց այն վայրում՝ այն երկրում ու այն
հանգամանքների մեջ, որոնք դուք պետք է օգտագործեք ձեր նվաճումների համար, իսկ ձեր
շուրջը գտնվում են հենց այն մարդիկ ու այն հանգամանքները, որոնք ձեր օգնության կարիքն
ունեն:
Ես ձեզ մենակ եմ թողնում ձեր մտքերի հետ՝ այսօրվա ձեր ստացած խրատների վերաբերյալ:
ԵՍ ԵՄ Վայրոչանան, ձեզ հետ եղա այսօր
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Դուք պետք է այն էլեկտրոդները դառնաք,
որոնք Երկիր մոլորակի ֆիզիկական ոլորտը կհագեցնեն Լույսով
ԵՍ ԵՄ Աթենաս Պալլասը՝ այս դեսպանորդի միջոցով ձեզ
այցի եկածը:
Դուք ճանաչու՞մ եք ինձ: ԵՍ ԵՄ Ճշմարտության
Աստվածուհին և Կարմայական Վարչության անդամ:
Այսօր ԵՍ ԵՄ այցելել ձեզ, որպեսզի որոշակի գիտելիքներ
տամ, որոնք վերաբերում են ձեր ֆիզիկական աշխարհում
Կարմայի Օրենքի դրսևորմանը: Երբ դուք մարմնավորվում եք,
վարագույրը փակվում է ձեր հետևից, և դուք դադարում եք
հիշել, թե ինչ էր կատարվում ձեզ հետ նախքան մարմնավորվելը.
դուք մոռանում եք ձեր նախկին մարմնավորումները: Իրերի
այսպիսի դրությունը միշտ է գոյություն ունեցել: Եվ այդ միջոցը
ձեր կենսահոսքերի նկատմամբ ավելի շուտ հումանիստական է,
քան սահմանափակող:
Բանն այն է, որ ձեր կյանքերից շատերում դուք թույլ եք տվել
ոչ ամենալավ արարքներ, և եթե ձեր բոլոր ծանր արարքներն ու
չարաշահումները հիշեիք, ապա չէիք կարողանա գործել ձեր
ներկա կյանքում: Այդ պատճառով, ձեր ծնվելուց անմիջապես
հետո ձեր հիշողության վարագույրը փակվում է: Սակայն այդ
վարագույրը թանձր չէ նրանց համար, ովքեր իրենց վաստակով
ուղի են հարթել անցյալն ու ապագան տեսնելու շնորհ ձեռք
բերելու համար: Դուք գիտեք, որ պայծառատեսության շնորհով են օժտված եղել շատ
մարգարեներ ու սրբեր, ովքեր անցյալում և ներկա ժամանակներում մարմնավորվել են Երկրի
վրա:
Վարագույրը հետ է քաշվում, երբ ձեր ստորին չորս մարմինները ձեռք են բերում որոշակի
մաքրության աստիճան, և ձեր գիտակցությունը հասնում է այնպիսի մակարդակի, որի վրա այն ի
վիճակի չէ վախ ապրել աշխարհների փոխազդեցության ժամանակ տեղի ունեցող որոշակի
բաներից: Մարդկային գիտակցությունն իրականում շատ սահմանափակ է: Այն
սահմանափակված է մի դերով, որը դուք կատարում եք ընթացիկ կյանքում, և այն կարմայով, որը

դուք ձեռք եք բերել անցած կյանքերի ընթացքում: Ըստ էության, ձեր կարման այն խոչընդոտն է,
որն ընկած է ձեր և ավելի նուրբ աշխարհների միջև: Ձեր կարման էներգիա է ՝ խիտ
էներգետիկական սուբստանցիա, որն ունի թրթիռների չափազանց ցածր հաճախականություն:
Եվ այդ ցածրհաճախային թրթռանքը հենց այն վարագույրն է, որը ձեզ կտրում է մեր
աշխարհից:
Ուստի, պաշտելինե'րս, ձեր և իմ միջև չկա ոչ մի տարբերություն, բացի թրթռանքից: Եվ երբ
ձեր ջանքերի ու ձեռքբերումների միջոցով հնարավորություն եք ստանում ձերբազատվելու ձեր
կարմայից ու ձեր անկատարություններից, ապա ունակ եք դառնում հաղորդակցվելու մեր
աշխարհի հետ, լինելու մեր աշխարհում: Ձեր աշխարհընկալման տիրույթն ընդարձակվում է, և
դուք ձեռք եք բերում շատ ունակություններ, որոնք կոչվում են Սուրբ Հոգու շնորհներ:
Ուստի իմ այսօրվա զրույցի նպատակն է ձեզ հստակ պատկերացում տալ այն մասին, որ միայն
դուք ինքներդ, անցյալի ու ներկայի ձեր գործողություններն են ստեղծել այն վարագույրը, որը ձեզ
բաժանում է Աստծո Իրական Աշխարհից: Եվ քանի որ, ըստ Աստծո մտահղացման, այս
տիեզերքում ամեն ինչ զարգանում է էվոլյուցիոն ուղով, ապա հաջորդ փուլը, որին
անխուսափելիորեն դուք կհասնեք, կլինի երկրային մարմնավորումների կարմայից ձեր
ազատագրվելու փուլը:
Դուք կձերբազատվեք ձեր կարմայից և կբարձրանաք էներգետիկական ավելի բարձր
մակարդակի վրա:
Իսկ ձեր կարմայից իրականում կարող եք ազատվել մի քանի եղանակներով: Կարելի է ճիշտ
ընտրություններ կատարել: Ձեր կյանքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ իրավիճակների հերթագայություն,
որոնցում ձեզ միշտ հնարավորություն է տրվում ընտրել երկուսից մեկը: Մի ընտրության դեպքում
դուք մոտենում եք Աստծուն, իսկ մյուս ընտրության դեպքում՝ հեռանում: Ամեն ինչ շատ պարզ է:
Եվ կյանքի իրավիճակների ամբողջ բազմազանությունը կարելի է հանգեցնել այդ այլընտրանքին:
Եվ այս ուղին միակն է, որով ընթանում են Երկրի վրա մարմնավորած բոլոր մարդիկ: Մնացած
ուղիները լրացուցիչ են:
Ձեզ ծանոթ է աղոթքային գործառության ուղին, երբ ձեր սրտերի ներուժով դուք Աստծո
լրացուցիչ էներգիա եք ներքաշում ձեր կյանքի մեջ և այդ էներգիայի միջոցով բեռնաթափում եք
ձեր կարման:
Վերջերս ձեզ տեղեկացրել ենք չակրաների բաբախումների օգնությամբ կարմայի
բեռնաթափման ավելի բարձր կարգի գործառության մասին: Սակայն, ցավոք սրտի, այդ
գործառությունը ձեզ համար մատչելի է դառնում ձեր հոգևոր նվաճումների շատ բարձր
մակարդակի դեպքում միայն:
Այնուամենայնիվ ձեզ համար գլխավորը ձեր սահմանափակ վիճակը հաղթահարելու ձեր
մղումն է, որում հայտնվել եք կարմայական պատճառներով: Եթե ձեզ հայտնի է ախտորոշումը,
ապա կարող եք հեշտությամբ գտնել ճիշտ բուժումը և այն կիրառել ձեր կյանքում:
Ըստ այդմ՝ այն ամենը, ինչ դուք անում եք ձեր կյանքում, ձեր սահմանափակ կարմայական
վիճակը հաղթահարելու միջոց է: Հենց դրա համար էլ դուք մարմնավորվել եք:
Այդպիսին է այս աշխարհի Օրենքը: Ինչ-որ ժամանակ դուք ընտրություն եք կատարել՝
մարմնավորման միջոցով փորձարկել ձեզ որպես անհատականություն: Ձեզ ազատություն է
տրվել այդ փորձերի համար: Եվ դուք սկսել եք Աստծո էներգիան օգտագործել՝ ըստ ձեր
հայեցողության: Էվոլյուցիոն զարգացման ինչ-որ փուլում ձեր անձն օժտվել է բանականությամբ:
Իսկ բանականությունն օժտված է երկակիությամբ: Այն հնարավորություն ունի ընտրել, թե
ինչպես օգտագործի իր կարողությունները:
Եվ խելքի հետ կատարվող ձեր փորձերի ընթացքում դուք սկսել եք ինքներդ ձեզ պարուրել
ավելի ու ավելի թանձր էներգիաներով՝ ստեղծելով կարմա, այն է՝ Աստծո էներգիան օգտագործել
եք ոչ թե Աստծո Մտահղացման, այլ ձեր սեփական խելքի հղացումներին համապատասխան:
Թանձր ֆիզիկական ոլորտի ձեր գործունեությունը միլիոնավոր տարիների ընթացքում
ստեղծել է շրջակա այն իրականությունը, որի մեջ այժմ գտնվում եք: Ձեզ ասվել է, որ ձեզ
շրջապատող աշխարհն ընդամենը հայելի է, որի մեջ արտացոլվում է ձեր անկատար
գիտակցությունը: Դուք անցել եք մի փուլ, երբ այս տիեզերքի համար նախատեսված Աստծո
պլանի համաձայն ձեզ թույլ էր տրված, ձեր ազատ կամքին համապատասխան, փորձեր կատարել
Աստծո Էներգիայի հետ:

Իսկ հիմա նոր փուլ է սկսվում: Առաջին փուլում դուք խորացաք պատրանքի մեջ, իսկ այժմ
եկել է Աստծո Իրական Աշխարհ վերադառնալու ժամանակը:
Եվ, ըստ Աստծո մտահղացման, նույն այն հոգիները, որոնք մասնակցել են պատրանքի
արարմանը, այժմ իրենց գործողություններով պետք է հաղթահարեն այդ պատրանքային
դրսևորումները: Եվ առաջին հերթին դուք պետք է ձեր իսկ գիտակցության մեջ հրաժարվեք ձեր
անկատար գործերից:
Առաջին փուլում դուք անընդհատ խորասուզվել եք մատերիայի մեջ և ավելի ու ավելի եք
հեռացել Աստծուց: Երկրորդ փուլում, Աստծո հետ ձեր Միասնությունը գիտակցելով, դուք պետք է
վերադառնաք ձեր իսկ իրական մասին՝ հրաժարվելով պատրանքից և շրջվելով դեպի
Իրականություն:
Հաղթահարելով ձեր անկատար վիճակը, բեռնաթափելով ձեր կարման՝ դուք բարձրացնում եք
ձեր թրթիռների մակարդակը, և դրան զուգընթաց բարձրանում են ձեզ շրջապատող աշխարհի
թրթիռները:
Դուք հաղթահարում եք ինքներդ ձեզ, հաղթահարում եք ձեր մարդկային բնույթը և ձեռք եք
բերում ավելի ու ավելի շատ աստվածային որակներ՝ աստիճանաբար վերադառնալով Աստծո այն
Իրականությանը, որից ձեր հոգիները փորձարարության նպատակով դուրս էին եկել ֆիզիկական
աշխարհ:
Ձեր հոգու հիշողությունն արթնացնելու, ձեր մղումներին ճիշտ ուղղություն տալու համար էլ
հենց նախատեսված են այս թելադրությունները, որոնք մենք տալիս ենք այս դեսպանորդի
միջոցով:
Եվ ձեր զարգացմանը զուգընթաց ձեր աչքերն ավելի ու ավելի շատ կբացվեն, և դուք կճանաչեք
Աստծո Ճշմարտությունն ու որոշակի փուլում միասնական կդառնաք այդ Ճշմարտության հետ:
Ես այսօր փորձեցի ձեզ տրամադրել, որ դուք մի փոքր այլ հայացքով նայեք Երկրի վրա
ներկայումս տեղի ունեցող փոփոխություններին:
Եվ, ըստ էության, բոլոր փոփոխությունները հնարավոր կլինեն և կիրականանան միայն ձեր
օգնության՝ ձեր սրտերի մղումների և այն Աստծո էներգիայի միջոցով, որը դուք փոխանցում եք
ձեր թանձր աշխարհին:
Իսկ մոտակա ժամանակներում բոլորդ, ովքեր կարդում են այս թելադրությունները, այն
էլեկտրոդները պետք է դառնաք, որոնց միջոցով Երկիր մոլորակի ֆիզիկական ոլորտը կհագենա
Լույսով:
Եվ այդ ուղու վրա ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, որ ձեր ներսում հաղթահարեք այն
ամենը, ինչը խանգարում է ձեզ՝ իրականացնելու ձեր մոլորակի համար նախատեսված Աստծո
մտահղացումը:
ԵՍ ԵՄ Աթենաս Պալլասը
Վեհապետ Ջավալ Կհուլ
18 ապրիլի, 2005 թ.
Խթանեք ձեր սրտում Սիրո զգացմունքի աճը
ԵՍ ԵՄ Ջավալ Կհուլը՝ մեր դեսպանորդի միջոցով
Սիրո ճառագայթով եկածը:
Այո', պաշտելինե'րս, ԵՍ ԵՄ եկել այսօր, որպեսզի Սեր
հաստատեմ:
Բոլոր
հատկանիշների,
բոլոր
աստվածային
հատկանիշների մեջ Սերն ամենակարևորն է:
Աշխարհներն արարվում են Սիրով: Եվ, եթե ձեր
կյանքում դուք ուրախություն չեք զգում, եթե ձեզ
տանջում են ծանր մտքերն ու զգացմունքները, ապա դուք
պարզապես ձեր էության մեջ Սիրո անբավարարություն
եք զգում:
Կարևոր չէ՝ սիրում են ձեզ, թե չեն սիրում: Սերը ուժ է,
որն առկա է ձեր էության խորքում: Եվ այն միշտ ձեզ հետ է

անքան ժամանակ, քանի դեռ Սկզբնաղբյուրից դուք ստանում եք Աստծո էներգիա:
Ըստ այդմ՝ Սիրո զգացմունքի ամենաչնչին պակասությունը ձեզ մտցնում է գիտակցության
աններդաշնակ վիճակի մեջ: Սիրո հատկանիշը համակում է համայն Արարվածին և օրգանապես
ներհյուսվում ձեր և մյուս կենդանի էակների կյանքերի մեջ:
Եվ աշխարհի շատ պրոբլեմներ, եթե չասենք՝ բոլոր պրոբլեմները, կապված են հենց Սիրո
անբավարարության հետ:
Ես եկել եմ խորհուրդ տալու, թե ինչպես ամրացնեք Սիրո կիզակետը ձեր սրտում:
Խոստացեք, որ ամեն օր կկատարեք այս վարժանքը՝ հենց որ ազատ րոպե կունենաք: Այն չի
պահանջում որևէ պատրաստվածություն կամ որևէ լրացուցիչ նախապատրաստություն ու
պայման: Դուք կարող եք կատարել այս վարժանքը տանը և աշխատանքի վայրում, կամ գտնվելով
ամենամարդաշատ տեղերում:
Եվ այսպես, դուք մշտապես պետք է ձեր աչքերի առջև ունենաք սիրելի մարդու պատկերը: Ես
շատ լավ հասկանում եմ, որ ձեզնից շատերը կարող են ասել, թե իրենք այս աշխարհում սեր չեն
տածում որևէ մեկի նկատմամբ: Դա մոլորություն է: Դուք պատրավո'ր եք սիրել: Դուք
պարտավոր եք ձեր գիտակցության մեջ գտնել կերպար, որի նկատմամբ սեր եք տածում:
Ես այժմ նկատի չունեմ, թե դա անպայման պետք է լինի սիրելի կնոջ կամ տղամարդու
կերպարը: Սակայն դուք ուշադրությամբ փորփրե'ք ձեր սրտի խորքը: Գտե'ք այն կերպարը, որի
նկատմամբ ունակ եք սեր տածել:
Դա կարող է լինել ձեր մայրը կամ հայրը, ձեր ամուսինը կամ կինը, ձեր զավակները: Դա կարող
է լինել և այն Վեհապետը, որի հետ դուք կապ ունեք ներքին մակարդակներում:
Եթե ձեր սիրտն այնքան է վնասված, որ հենց միայն սիրելիներին հիշատակելը ձեր աչքերում
արցունքներ է առաջացնում և հանգեցնում ինքնախղճահարության, ապա, ամեն դեպքում, գտե'ք
այն կերպարը, որին կարող եք կառչել ձեր գիտակցությամբ և Սեր տածել նրա նկատմամբ:
Թող դա լինի նույնիսկ որևէ ընտանի կենդանի կամ սիրած բույս:
Խթանե'ք Սիրո զգացմունքի աճը ձեր սրտում:
Ձեր կյանքի գլխավորագույն խնդիրն է՝ ամեն գնով հետ բերել Սիրո զգացմունքը:
Եթե դուք մարդկանց միջավայրում եք գտնվում, ապա փորձեք սեր տածել շրջապատի
մարդկանց նկատմամբ: Սիրե'ք մարդկանց ո'չ այն բանի համար, ինչ նրանք արել են ձեր
նկատմամբ, կամ կարող են անել, այլ տածե'ք նրանց նկատմամբ ոչնչով չպայմանավորված Սեր:
Ոչինչ, որ ձեզ չի հաջողվի երկար ժամանակով կենտրոնանալ ձեր Սիրո զգացմունքի վրա: Բայց
դուք պետք է ամեն օր գտնեք գոնե երկու-երեք րոպե, որպեսզի ապրեք այդ Սիրո զգացմունքը:
Խթանե'ք ձեր մեջ այդ զգացմունքի աճը:
Եվ կգա օրը, երբ դուք կկարողանաք զգալ այնպիսի՜ համապարփակ, անառիթ Սեր ձեզ
շրջապատող ամեն ինչի նկատմամբ՝ Երկրի վրա ապրող բոլոր մարդկանց, հենց Երկրի, բնության,
ամպերի, երկնքի, անձրևի, արևի նկատմամբ:
Ձեզ ափեափ կլցնի Սիրո զգացմունքը, շրջապատող ամեն ինչի հետ ձեր Միասնականության
զգացմունքը: Դուք միաժամանակ հանդիսանում եք այդ ամենը: Հասկացե'ք, ձեր
գիտակցությունը, ձեր մարդկային գիտակցությունն է, որ բաժանում է ձեզ այն ամենից, ինչը ձեզ
շրջապատում է, այնինչ ձեր էությունն ու ձեզ շրջապատող ամեն ինչի էությունը նույնական են:
Ամենայն ինչ Աստված է: Եվ Աստծո հետ Միասնությունից մեր բաժանված լինելը գոյություն
ունի միայն մեր գիտակցության մեջ:
Այժմ խոսենք մի փոքր այլ բանի մասին: Ես ուզում եմ օգտվել այս հնարավորությունից և ձեզ
որոշակի գիտելիք կամ տեղեկատվություն տալ, որը ձեզ համար օգտակար կլինի հատկապես
ժամանակի տվյալ պահին:
Դուք Երկրի վրա մարմնավորվել եք այս բարդ ժամանակներում, երբ ձեր աշխարհում տեղի է
ունենում զտում: Հերթագայել են տիեզերական բոլորապտույտները, և նոր էներգիաներ են եկել
Երկիր՝ Սիրո, Միասնության էներգիաները: Այդ էներգիաներն իրենց հետ բերում են Վեներայի՝ իմ
հարազատ մոլորակի ազդեցությունը:
Չկա որևէ կենդանի էակ, որ իր վրա չկրի այդ էներգիաների ազդեցությունը:
Սակայն ո'չ բոլորի վրա են այդ էներգիաները բարերար ազդեցություն թողնում: Ձեր
աշխարհում կան էակներ, որոնք այնպես են խզել իրենց կապն Աստծո՝ Սկզբնաղբյուրի հետ, որ
նրանց էությունն այլևս ունակ չէ ընկալելու այդ էներգիաները: Նրանք մեռած են: Եվ ճիշտ
այնպես, ինչպես արևը լուսավորում և բարերար ազդեցություն է թողնում բոլոր բույսերի վրա՝

նպաստելով նրանց աճին ու կենսագործունեությանը, արևը տալիս է իր լույսը նաև այն մեռած
բույսերին, որոնք չորացել են: Եվ արևի ազդեցությամբ այդ բույսերն ավելի են չորանում և
պետքական դառնում միայն վառարանի համար:
Ըստ այդմ՝ իր դարն ապրած ամեն ինչ մոտակա ժամանակներում ի մի կբերվի և կվառվի
տիեզերական վառարանում:
Լավ այգեգործը հետևում է իր այգուն և ժամանակին այրում է չոր ծառերը, որպեսզի
չորացման վարակը նրանցից չփոխանցվի առողջ բույսերի վրա:
Այն, ինչ հիմա ձեզ ասում եմ, շատ տխուր բան է: Բայց դա ճշմարտություն է, որի հետ դուք
բախվում եք ձեր կյանքում: Կորուստներն անխուսափելի են, և յուրաքանչյուրն ինքն է ընտրում իր
ուղին: Երկրի վրա լինելու ձեր ամեն րոպեին դուք ընտրություն եք կատարում: Կա'մ ընտրություն
եք անում Աստծո՝ Կյանքի օգտին, կա'մ էլ՝ մահվան: Քանի՜ անգամ եք դուք լսել այն մասին, որ եկել
է որոմը հատիկից ջոկելու ժամանակը: Քանի՜ անգամ եք լսել, որ մոլախոտը պետք է առանձնացվի
ու վառվի:
Ոչ ոք, նույնիսկ նրանք, ովքեր հեռու են Աստծուց, չեն կարող ասել, որ այդ դարձվածքն իրենց
կյանքում գոնե մի անգամ չեն լսել:
Հապա էլ ինչու՞ եք զարմանում: Ժամը հասել է: Եվ այն մարդիկ, ովքեր չեն կարողանա
յուրացնել նոր թրթռանքները, անցում չեն կատարի գիտակցության նոր մակարդակի վրա և
կընկնեն այն այգեպանի ձեռքը, ով հոգ կտանի նրանց հետագա ճակատագրի մասին:
Իսկ մեր այս տիեզերքի համար այգեպան է հանդիսանում ինքը՝ Տեր Աստված:
Ըստ այդմ՝ մի' անհանգստացեք որևէ բանի համար: Ամեն ինչ տեղի է ունենում Աստծո
Կամքով, և բոլոր ժամկետներն ու դրանց հետ կապված աշխատանքները կլինեն ճիշտ
ժամանակին՝ Աստծո Պլանի հետ ճշտորեն համապատասխան:
Ի՞նչ պետք է անեք այդ ընթացքում: Սովորե'ք բնությունից: Գնացե'ք անտառ և տեսե'ք, թե ինչ
է կատարվում անտառում:
Այնտեղ կան չորացած ծառեր և փտած կոճղեր: Բայց կան և երիտասարդ շիվեր: Եվ կյանքը
շարունակվում է. բզզում են մեղուները, երգում են թռչունները, ծաղկում են ծաղիկները:
Լիակատար ներդաշնակություն է տիրում:
Իսկ ձեզնից յուրաքանչյուրը մի ուրույն ծաղիկ է այդ անտառում: Հետևաբար դուք պետք է
պարզապես ծաղկեք և Սեր տածեք այն ամենի նկատմամբ, ինչը ձեզ շրջապատում է:
Օրինա'կ վերցրեք ձեր շրջապատի բնությունից:
Ամեն ծաղիկ պարզապես ծաղկում է: Նա պայքար չի մղում ո'չ չոր ծառերի, ո'չ էլ փտած
կոճղերի դեմ: Ամեն ինչ ենթակա է Աստծո Օրենքին, և ամեն ինչ տեղի է ունենում Աստծո Օրենքին
համապատասխան:
Եվ, հավատացե'ք ինձ. տիեզերքում կան սպասավորներ, որոնց կոչումը տիեզերքի մաքրումն է
այն աղբից ու այն ամենից, ինչն արդեն մեռած է կամ չի ուզում համապատասխանել հաստատված
Օրենքին:
Դուք լսել եք հունձքի մասին: Նաև մտածել եք, որ հունձքի ժամանակը մոտենում է: Բայց,
չգիտես ինչու, ձեզնից ոչ մեկը չտագնապեց, որ հունձքի ժամանակն արդեն հասել է: Իսկ հունձքն
ընթանում է լրիվ հունով:
Եվ ամեն ինչ տեղի է ունենում այնպես բնական, որ մարդիկ նույնիսկ չեն էլ նկատում այդ
հունձքը: Ամեն ինչ տեղի է ունենում հարկ եղած ժամանակին և Բարձրագույն Օրենքին
համապատասխան:
Ես այսօր ձեզ բավականին շատ օգտակար տեղեկատվություն տվեցի: Եվ, չնայած այդ
տեղեկատվությունն իմ կողմից տրվեց շատ մեղմ ձևով, այնուամենայնիվ, շատերի համար տխուր
կլինի Երկրի վրա ընթացող իրադարձությունների մասին լսելը:
Եվ ամեն դեպքում ես ձեզ կոչ եմ անում ավելի հաճա'խ Սեր տածել կենդանի ամեն ինչի
նկատմամբ: Քանզի միայն Սերն է ունակ հրաշքներ գործելու ինչպես ձեր, այնպես էլ ձեզ
շրջապատող մարդկանց կյանքում:
Դուք սիրում եք, ուրեմն ապրում եք... Եվ դա է գլխավորը:
ԵՍ ԵՄ Ջավալ Կհուլը, այսօր եղա ձեզ հետ

Պադրե Պիո
19 ապրիլի, 2005 թ.
Գործերով աղոթքը միշտ եղել է և կմնա
որպես աղոթքի ամենաբարձր ձևերից մեկը
ԵՍ ԵՄ Պադրե Պիոն: ԵՍ ԵՄ՝ այս դեսպանորդի
միջոցով եկածը:
Հնարավոր է՝ շատերի համար իմ անունն անծանոթ է:
Ես ապրել եմ Եվրոպայում անցյալ դարում, և եղել եմ
Հռոմի Կաթոլիկական Եկեղեցու վանական:
Ես հայտնի դարձա իմ ձեռք բերած Սուրբ Հոգու
շնորհների շնորհիվ, բայց մարդկանց մեծ մասն ինձ գիտեր
այն խարանների շնորհիվ, որոնք ես կրում էի իմ կյանքի մեծ
մասի ընթացքում:
Մարդկանց ամբոխները գալիս էին իմ վարած
ժամերգությանը մասնակցելու, որպեսզի տեսնեն իմ
խարանները:
Ես կրում էի այդ բեռն իմ մարմնի վրա, որովհետև այն
ինձ վրա էի վերցրել ներքին մակարդակներով: Այդ
խարանները կրելն իմ հոգու ինքնակամ ցանկությունն էր:
Այդ խարանների հետ մեկտեղ ես ինձ վրա էի վերցրել
համաշխարհային կարմայի նշանակալի մաս:
Ողջ կյանքում ես Հռոմի Կաթոլիկական Եկեղեցուն եմ
պատկանել և ծառայել այդ եկեղեցուն: Արդեն իմ մահից
հետո շատերն էին ինձ օրինակ բերում՝ որպես եկեղեցուն
նվիրվածության և եկեղեցական դոգմաներին ու կանոններին հնազանդ մարդու օրինակ:
Իրոք, ես մնացի եկեղեցում նույնիսկ այն բանից հետո, երբ երկար տարիներով ինձ զրկեցին
այցելուների խոստովանանքներն ընդունելու իրավունքից: Դա իմ սպասավորության հիմնական
մասն էր: Խոստովանության ընթացքում ես ինձ վրա էի վերցնում խոստովանող մարդկանց
կարմայի մի մասը, որպեսզի թեթևացնեմ նրանց բեռը: Ես նաև հնարավորություն ունեի
խոստովանության ընթացքում տեսնելու այն խնդիրների իրական պատճառները, որոնց հետ
մարդիկ կյանքում բախվում էին, և կարողանում էի նրանց հոգու համար անհրաժեշտ խրատներ
տալ: Ես զրուցում էի ոչ միայն մարդու հետ, ով խոստովանում էր, այլև նրա հոգու հետ և անում
հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի թեթևացնեմ այն բեռը, որն ընկած էր այդ մարդու ուսերին՝
անցյալի իր արարքների պատճառով: Չնայած արևմտյան քրիստոնեական եկեղեցում չի
օգտագործվում այնպիսի տերմին, ինչպիսին կարման է: Սակայն ես հնարավորություն ունեի
տեսնելու հոգու տառապանքների պատճառները և ինձնից կախված ամեն ինչ անում էի, որպեսզի
թեթևացնեմ այդ տառապանքները և խոստովանող մարդու արտաքին գիտակցությունն ուղղեմ
դեպի այն ճշմարիտ ուղին, որը թույլ է տալիս ապագայում խուսափել հոգու տառապանքների
պատճառներից:
Շատերն են ինձ մատնացույց անում՝ որպես եկեղեցական հիերարխիային հնազանդ լինելու
օրինակ: Ես իսկապես չլքեցի եկեղեցին այն բոլոր տարիների ընթացքում, երբ ստիպված էի
սպասել խոստովանանք ընդունելու իմ իրավունքի վերականգնմանը: Ես չլքեցի եկեղեցին ո'չ այն
պատճառով, որ հաշտվեցի եկեղեցու ղեկավարության կողմից իմ նկատմամբ ցուցաբերած
անարդար վերաբերմունքի հետ: Ես այլ ուղի չէի տեսնում՝ բացի Հռոմի Կաթոլիկական Եկեղեցուց,
որից օգտվելով՝ ես կկարողանայի այդքան գործուն ծառայություն մատուցել մարդկանց: Եվ ինչո՞վ
կարող էի հակադրվել եկեղեցու ղեկավարության այդ որոշմանը: Իմ պայքարո՞վ: Սկսելով
պայքարել մարդկանց ծառայելու իմ իրավունքի համա՞ր:
Ես արդարամտորեն դատեցի, որ Աստված իրավունք ունի ցանկացած եղանակով փորձել
ինձ: Եվ Նա դա արեց եկեղեցու ղեկավարության միջոցով:
Աստված զրկեց ինձ իմ շնորհն օգտագործելու իրավունքից. Աստված, և ո'չ մարդիկ, ովքեր
տվյալ դեպքում հանդես եկան որպես Նրա կամքի կատարողներ:

Ըստ այդմ՝ խոսքը եկեղեցու ղեկավարության ու կանոնների առջև իմ խոնարհության ու
հնազանդության մասին չէ, այլ է Աստծո Կամքի առջև իմ խոնարհության ու հնազանդության
մասին է:
Աստված իրավունք ունի զրկելու մեզ այն ամենից, ինչի նկատմամբ մենք թեկուզ շատ չնչին
կապվածություն ենք զգում՝ դրանով փորձելով Իր Կամքին մեր նվիրվածությունն ու մեր
հնազանդությունը:
Գոյություն ունեն միայն Աստծո հետ ձեր փոխհարաբերությունները, ձեր անձնական
փոխհարաբերություններն Աստծո հետ և ձեր անձնական փոխհարաբերությունները սատանայի
հետ: Ե'վ մեկը, և' մյուսը գտնվում են ձեր ներսում: Այդ պատճառով, այնքան էլ էական չէ, թե ինչ
կրոնի, կրոնական խմբի կամ կրոնական ուղղության եք դուք հարում: Ամենակարևորը ձեր
անձնական փոխհարաբերություններն են Աստծո հետ:
Դուք կարող եք վազել մի եկեղեցուց մյուսը, մի կրոնից մյուսը, բայց ձեր հոգում
հանգստություն չեք գտնի այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեք հասկացել, որ և' Աստված, և'
սատանան գտնվում են ձեր ներսում: Իսկ արտաքին կրոնն ու արտաքին կրոնական համակարգն
ունեն միայն լրացուցիչ նշանակություն: Եվ նրանք օգտակար են միայն այնքան ժամանակ, քանի
դեռ օգնում են ձեզ կողմնորոշվելու ձեր ներքին խնդիրներում ու հարցերում: Այնքան ժամանակ,
քանի դեռ օգնում են ձեզ լուծելու ամենակարևոր հարցը՝ Աստծո հետ ձեր
փոխհարաբերությունների հարցը:
Եվ դուք մշտապես պետք է հիշեք, որ յուրաքանչյուր եկեղեցում կան մարդիկ, ովքեր ճշմարիտ
սպասավորներ են, և կան մարդիկ, ովքեր եկեղեցի են եկել, որպեսզի երկրպագեն իրենց իսկ
էգոյին:
Եվ ճշմարիտ սպասավորները միշտ ավելի քիչ են: Բայց նրանք կան բոլոր կրոններում ու
եկեղեցիներում: Քանզի ցանկացած եկեղեցու ուժը հիմնված է այն Լույսի վրա, որն իրենց մեջ
կրում են այդ եկեղեցու և այդ կրոնի սրբերը:
Եթե եկեղեցին սկսում է հալածել իր սրբերին, ապա այդպիսի եկեղեցին դատապարտված է
դանդաղ մահվան, որովհետև զրկվում է այն հիմքից, որի վրա հենված է:
Ըստ այդմ՝ դուք կարող եք փնտրել նոր կրոններ ու նոր մարդկանց, որոնք ձեզ գիտելիք են
տալիս, բայց դուք կարող եք նաև մնալ ավանդական եկեղեցիների և ավանդական կրոնների
շրջանակներում: Ամեն ինչ որոշվում է ոչ թե ճշմարիտ կամ ոչ ճշմարիտ կրոնական ուղղության
արտաքին պատկանելությամբ, այլ ձեր ներքին մղումով և ձե'ր իսկ ներսում ճշմարտության
որոնմամբ:
Եվ եթե ձեր մղումներն անկեղծ են, ապա ցանկացած կրոնական դավանանքի
շրջանակներում դուք կգտնեք մարդկանց, որոնց թրթռանքները համահունչ են ձեզ, և նրանցից
դուք կստանաք հենց այն, ինչը տվյալ պահին ձեր հոգու զարգացման համար ամենաանհրաժեշտն
է: Իսկ դա կարող է լինել ո'չ միայն հավանություն տալու և խրախուսանքի խոսք, այլ նաև
փորձաքննություն, որին դուք պետք է պատվով դիմանաք, քանի որ այդ պահին դա հենց այն է,
ինչն ամենաշատն է անհրաժեշտ ձեր հոգու զարգացման համար:
Եվ հավանականությունն այն բանի, որ պաշտոնական կրոնի սահմաններում դուք կբախվեք
կեղծ կրոնական հոսանքների ու աղանդների հետ, ճիշտ այնքան է, որքան հավանականությունն
այն բանի, որ կբախվեք կրոնի կեղծ մեկնաբանների հետ հին, թվում է, թե վաղուց ստուգված
դավանաբանությունների ներսում:
Ձեր թրթիռներով ու էներգիաներով դուք ինքներդ եք դեպի ձեզ քաշում այն կյանքային
իրավիճակները, որոնք, ըստ էության, ձեր ուղու այն թեստերն են, որոնք դուք պետք է պատվով
հաղթահարեք:
Ըստ այդմ՝ մի' ձգտեք փնտրել Աստծուն ձեզնից դուրս: Ձգտեք Աստծո հետ
փոխհարաբերություններ հաստատել ձեր ներսում: Եվ ձեր ուղու վրա դուք անպայման
կհանդիպեք մարդու՝ հոգևորականի աստիճանով կամ առանց դրա, որը ձեզ կտա ձեր ուղու
համար անհրաժեշտ գիտելիքներ:
Կարողացե'ք ունկնդրել ձեր սրտին, կարողացե'ք զանազանել գառան մորթով գայլերին,
որոնք, առատորեն դես ու դեն ընկած, միջոց են փնտրում տիրանալու ձեր հոգուն, ինչպես
ավանդական կրոնական դավանաբանությունների ներսում, այնպես էլ դրանցից դուրս: Եվ ոչ մի
երաշխիք չկա, որ այն մարդը, որին դուք ձեր ուղու վրա կհանդիպեք պաշտոնական եկեղեցու
սահմաններից դուրս, կտա այն, ինչ ձեզ անհրաժեշտ է:

Դուք հայտնվում եք այն կյանքային իրադրություններում, որոնք դեպի ձեզ եք քաշում ձեր
թրթիռներով:
Եվ եթե մեկին անհրաժեշտ է դուրս գալ ավանդական եկեղեցու սահմաններից, ապա մյուսին
հատկապես անհրաժեշտ է մնալ այդ եկեղեցու շրջանակներում: Ոչ այն պատճառով, որ այդ
եկեղեցին այդքան լավն է, այլ պարզապես այդ մարդու անփորձ հոգու համար ավելի լավ կլինի,
եթե նա գտնվի սովորական փոշեկոլոլ ավանդության շրջապատում: Իսկ թարմ օդից այդպիսի
հոգին կարող է հիվանդանալ և չդիմանալ փորձություններին:
Չկան և չեն կարող լինել բոլորի համար ընդհանուր հանձնարարականներ: Յուրաքանչյուր
մարդ գտնվում է էվոլյուցիոն զարգացման իր աստիճանի վրա: Եվ այն, ինչ լավ է մեկի համար,
մյուսի համար պարզապես կարող է կործանարար լինել:
Իսկ վերջում ես կուզենայի տալ մի քանի հանձնարարականներ:
Երբեք մի' շտապեք ձեզ վրա վերցնել պարտավորություններ, որոնք կապված են ինչ-որ
կազմակերպության հետ ունեցած ձեր ֆինանսական կապերի հետ: Երբեք մի' ստորագրեք ոչ մի
արտաքին փաստաթուղթ կամ պայմանագիր:
Աստծո հետ ձեր փոխհարաբերությունները չեն կարող հիմնված լինել որևէ
պարտավորության վրա, որը ձեզ կապում է ինչ-որ եկեղեցու կամ կազմակերպության հետ:
Դուք և միայն դու'ք կարող եք որոշել, թե որքան փող կամ կարողություն զոհաբերեք այս կամ
այն կազմակերպության կամ եկեղեցու համար:
Իսկ ֆիզիկական ոլորտում գտնվող և ոչ մի կազմակերպություն չի կարող ձեզ ստիպել, որ
ձեզ վրա վերցնեք այդ կազմակերպությունը պահելու ֆինանսական պարտավորություններ:
Որպեսզի գտնեք դեպի Աստված տանող ուղին, հարկ չկա, որ դուք պատկանեք որևէ
արտաքին կազմակերպության: Բայց այն բանի համար, որ ձեր կյանքում իրագործեք
աստվածային ղեկավար սկցբունքներն այն երկրի կանոններին համապատասխան, որում դուք
ապրում եք, ձեզ կարող է պետք գալ որևէ արտաքին կազմակերպություն: Սակայն բոլորովին
պարտադիր չէ, որ այդ կազմակերպությունը լինի կրոնական: Դա կարող է լինել ցանկացած
կազմակերպություն, որը նախատեսված է աստվածառաջնորդության սկզբունքների ներդրման
համար կյանքի այնպիսի բնագավառներում, ինչպիսիք են երեխաների դաստիարակությունը,
զառամյալների և ընչազուրկների խնամքը, առողջապահությունը, բժշկական սպասարկումը,
կրթությունը և նույնիսկ ցանկացած բիզնեսը:
Կյանքը բազմազան է, և մարդկային գործունեության ցանկացած բնագավառ կարիք ունի
այն բանին, որ հիմնված լինի բարձրագույն աստվածային սկզբունքների, այլ ոչ թե շահառության
սկզբունքների վրա: Եվ միայն ձեզնից է կախված, թե ձեր կյանքում ինչ սկզբունքներով
կառաջնորդվեք այդ կազմակերպությունները հիմնելու ընթացքում:
Եվ երբեմն, եթե դուք ունակ եք ստեղծել կազմակերպություն և այն ղեկավարել բարձրագույն
աստվածային սկզբունքներին համապատասխան, ապա ավելի քիչ օգուտ չեք բերում, քան եթե
ձեր կյանքը նվիրաբերեիք վանքում աղոթելուն:
Գործերով աղոթքը միշտ եղել է և կմնա որպես աղոթքի ամենաբարձր ձևերից մեկը:
ԵՍ ԵՄ Պադրո Պիոն

Սուտակե Ճառագայթի Բուդդա
20 ապրիլի, 2005 թ.
Լուծման ենթակա ձեր հիմնական խնդիրը
երկրաբնակների գիտակցության բարձրացումն է
ԵՍ ԵՄ Սուտակե Ճառագայթի Բուդդան՝ այս
դեսպանորդի միջոցով ձեզ այցի եկածը:
ԵՍ ԵՄ՝ Սուտակե Ճառագայթում Բուդդայի պաշտոն
վարողս:
Ես եկել եմ ձեզ որշակի գիտելիքներ տալու՝ կապված
Սուտակե Ճառագայթի Հիերարխիայի հետ:
Երևի գիտեք, որ շատ տարիներ առաջ, երկրային
ժամանակով միլիոնավոր տարիներ առաջ, Սուտակե
Ճառագայթի Հիերարխիայի Վեհապետներս իջանք
Երկիր մոլորակի ֆիզիկական ոլորտ: Մենք մարդկային
մարմիններ
առանք:
Մեզնից
յուրաքանչյուրը
հնարավորություն ստացավ, Բարձրագույն մարմինների
մաս կազմելով, մտնելու շատ մարդկանց մարմինների
մեջ:
Անհատներից շատերն իրենց թերի զարգացման ու
թրթիռների ցածրության պատճառով չէին կարող ընդունել մեզ: Բայց կային անհատներ, ովքեր
Լույսի Էակների նշանակալի մաս ձեռք բերեցին՝ ընկալելով որպես իրենց իսկ բաղադրյալ մասը:
Եվ կային նաև այնպիսիները, ովքեր ընդամենը շատ փոքրիկ կայծ ստացան: Տիեզերքն այնպես է
կառուցված, և բոլոր կենդանի էակների էվոլյուցիայի ուղին այնպիսին է, որ երբ լրանում է
ժամկետը, Բարձրագույն Էակները զոհաբերում են կյանքին ծառայելով ձեռք բերված իրենց
նվաճումների պաշարը և միանում են կյանքի ստորին ձևերին, որպեսզի աստվածային ազդակ
դառնան նրանց հետագա զարգացման համար:
Երևի գիտեք նաև, որ Սուտակե Ճառագայթի Հիերարխիայի ղեկավարը Սանատ Կումարան է,
ով Երկրի համար դժվարին ժամանակներում ձեզ մոտ է եկել Վեներա մոլորակից: Դրանով է
պայմանավորված Վեներա և Երկիր մոլորակների միջև կապի առկայությունը: Մեր
էվոլյուցիաները շատ սերտորեն են միայուսված: Իրականում յուրաքանչյուր բնիկ երկրացի իր
Բարձրագույն մարմնի կազմում ունի վեներացու մասնիկ:
Այս նոր գիտելիքն ու ըմբռնումը, որ հիմա տալիս եմ, ուղղակի պարզաբանումն է ձեզ հայտնի
այն փաստի, որ 144 000 վեներացիներ իջել են մարդկանց մարմինների մեջ: Հավանաբար տեղյակ
եք կամ էլ նախկինում արդեն լսել եք այդ մասին: Ես ուղղակի մի փոքր կընդլայնեմ և ավելի
կկոնկրետացնեմ ձեր գիտելիքը:
Մարդկանց մարմիններում Վեհապետների մարմնավորումն ընթացել է տարբեր ձևերով: Շատ
հազվադեպ և միայն շատ վաղեմի ժամանակներում էր հնարավոր, որ Բարձրագույն որևէ
Վեհապետ իր Լույսի ամբողջ զորությամբ կարողանա ներկա գտնվել որևէ մարդու մարմնում:
Որպես կանոն՝ Վեներայի ամեն մի Վեհապետ իր Լույսով ու իր նվաճումներով օժտել է շատ ու
շատ երկրացիների: Այդ գործընթացը նման է այն բանին, երբ կարագի մեծ կտորը դուք առանձին
մասերի եք բաժանում՝ շիլայի տարբեր բաժիններին խառնելու համար:
Այդպես էլ այն Վեհապետները, որոնց կոչում եք Համբարձյալ Վեհապետներ, իրենց կաուզալ
մարմնի զգալի մասը բաժանել են մարմնավորված տարբեր մարդկանց միջև:
Եվ քանի դեռ իր մեջ որևէ Վեհապետի մաս ունեցող մարդը ենթակա է կարմայի օրենքի
ազդեցությանը և ստիպված է մարմնավորվել Երկրի վրա, այդ Վեհապետը չի կարող ընդմիշտ լքել
Երկիր մոլորակը և կրկին ամբողջությամբ վերածվել Տիեզերական Էակի: Նա կշարունակի
կապված մնալ ձեր մոլորակի և ձեր մարմինների հետ:
Լսած կլինեք, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը պատկանում է որոշակի ճառագայթի, և ամեն մեկդ
որևէ մի Վեհապետի հետ ներքին կապ եք զգում: Հիմա արդեն իմացաք, թե ինչու կա այդ կապը:
Եվ քանի դեռ մարմնավորված վերջին մարդը չի հաղթահարի իր էգոն, իր կարման և չի հասնի
Համբարձյալ Էակի գիտակցության մակարդակին, Համբարձյալ Վեհապետները կապված կմնան
Երկրի հետ և կծառայեն մարդկությանը:

Սրանք երկար ժամանակ եղել են շատ գաղտնի և առանձնահատուկ գիտելիքներ:
Ձեզ նաև ասվել է, որ իրականում այս տիեզերքում ամենայն ինչ Աստված է: Եվ ձեզնից
յուրաքանչյուրն Աստծո մարմնի ընդամենը մի մասնիկն է, բջիջը, ատոմը: Այն բանին զուգընթաց,
երբ բարձրացնում եք ձեր գիտակցությունը, դուք հասկանում եք, որ տարբերություն չկա ձեր և
մյուս կենդանի էակների միջև և պատրաստ եք դառնում ինքներդ ձեզ զոհաբերելու հանուն բոլոր
կենդանի էակների: Որքան բարձր է ձեր նվաճումների մակարդակը, որքան ավելի բարձր դիրք եք
գրավում տիեզերական հիերարխիայում, այնքան ձեզ համար ավելի հեշտ է դառնում հանուն
հանուր տիեզերական կյանքի ինքներդ ձեզ զոհաբերելը:
Ահա այդպիսին է համայն տիեզերքի օրենքը, բարձրագույնը զոհաբերում է իրեն հանուն
ցածրագույնի, որպեսզի այդ ցածրագույնին հնարավորություն տա զարգանալու և հասնելու
գիտակցության ավելի բարձր մակարդակի:
Ուստի երբ մեծագույն Ուսուցիչները մարմնավորվում են Երկրի վրա, նրանք ուսուցանում են,
որ նա, ով ավելի մեծ նվաճումներ ունի, ավելի մեծ սպասավոր է բոլորի համար: Ավելի բարձր
գիտակցության մակարդակ ունեցող մարդն իր սրտի հատկանիշով դրդվում է
ինքնազոհաբերության՝ հանուն էվոլյուցիոն զարգացման ավելի ցածր աստիճանի վրա
կանգնածների գիտակցության զարգացման:
Եվ երբ դուք հասնեք Բուդդայի աստիճանին, ինքներդ էլ կկարողանաք նվիրաբերել ձեզ՝ ձեր
ներկայությունը, միլիոնավոր կենդանի էակների:
Կան Երկիր մոլորակի հետ կապված Համբարձյալ Վեհապետներ, և կան Տիեզերական
Էակներ, որոնց տունը ամբողջ տիեզերքն է, համայն աշխարհը, և նրանք կարող են, իրենց
ցանկությամբ և Տիեզերական Օրենքներին համապատասխան, իրենց մի մասը պրոյեկտել շատ
կենդանի էակների մեջ, որպեսզի Լույսի լրացուցիչ ազդակ հաղորդեն այն էակներին, որոնք
գտնվում են էվոլյուցիոն զարգացման ցածր փուլերում:
Նաև Ես՝ Սուտակե Ճառագայթի Բուդդաս, հնարավորություն ունեմ ներկա գտնվելու շատ
երկրացիների մարմիններում: Ես օժտված եմ գիտակցության տրոհելիությամբ և կարող եմ
միաժամանակ մարմնավորվել հազարների ու միլիոնների մեջ, ինչպես նաև գտնվել
գիտակցության համբարձյալ վիճակում:
Դա այն որակն է, որին ձեզ նույնպես վիճակված է հասնել: Դուք մշտապես պետք է գիտակցեք,
որ Երկրի վրա ձեր գտնվելը ժամանակավոր է, և լուծման ենթակա ձեր հիմնական խնդիրը
երկրաբնակների գիտակցության բարձրացումն է՝ Երկրի բնակիչների գիտակցությունը
համբարձյալ վիճակի մակարդակին հասցնելը:
Իսկ հետո, երբ այլևս կաշկանդված չեք լինի երկրային դոգմաներով ու
սահմանափակումներով, ձեր գիտակցության առջև կբացվեն գլխապտույտ հեռանկարներ:
Էվոլյուցիան անսահման է:
Ես այսօր փորձեցի փոքր-ինչ ընդլայնել աշխարհակառույցի ձեր ընկալման հորիզոնները: Եվ
հնարավոր է, որ ձեզնից որևէ մեկը Համբարձյալ Վեհապետի՝ ձեր մեջ ներկայության մասին
գիտելիքն ընդունի որպես ենթագիտակցության մակարդակով վաղուց հայտնի փաստ, իսկ մի
ուրիշը դա համարի չափից դուրս ֆանտաստիկական: Դուք բոլորդ գտնվում եք ձեր
գիտակցության զարգացման տարբեր փուլերում:
Եվ քանի որ այս թելադրությունները տրվում են շատ լայն լսարանի համար, ապա գիտելիքի
այս նոր նշույլը Ես տվեցի շատ մատչելի մակարդակով:
Երբ դուք առաջ եք ընթանում ձեր ուղով, ներքին մակարդակներով դուք կապված եք շատերի
հետ, և ձեր նվաճումներն անմիջապես նուրբ ոլորտում փոխանցվում են հազարների ու
միլիոնների: Իսկ երբ ձեր գիտակցության մեջ ցած եք սահում քարանձավային մարդու
մակարդակի վրա, ապա դա նույնպես իր ազդեցությունն է թողնում հազարավոր ու միլիոնավոր
կենդանի էակների վրա:
Դուք երբևէ չպետք է վախենաք, թե հանկարծ կարող եք գնալ ո'չ այն ուղղությամբ: Մի'
վախեցեք փորձարարությունից: Մի' վախեցեք սխալներ թույլ տալուց:
Դուք միշտ օգնություն կստանաք ձեր ուղու վրա և միշտ կարող եք խնդրել այդ օգնությունը:
Դուք միայնակ չեք և գտնվում եք հուսալի խնամքի ու պաշտպանության տակ, քանի դեռ
ուզում եք ընթանալ Ուղով և ենթարկվել այն Օրենքին, որը գործում է համայն տիեզերքում:
Իսկ եթե ձեր ազատ կամքով ուզում եք ինքներդ ձեզ առանձնացնել համայն տիեզերքից և
ապրել սեփական օրենքներով, ապա դա' էլ ձեզ ոչ ոք չի արգելում:

Միայն թե այդ դեպքում ձեր ազատությունը կտարածվի մինչև որոշակի մի սահման, որից այն
կողմ ձեզ կսպառնա անգոյության վիճակ: Ինձ ճի'շտ հասկացեք, չեմ ուզում ձեզ վախեցնել ու
ահաբեկել: Ըստ էության, նույնիսկ այն դեպքում, երբ դուք այնքան վտանգավոր եք դառնում այս
տիեզերքի Աստծո պլանի համար, որ ձեզ անգոյություն է սպառնում, միևնույնն է, անհետ չեք
կորչում: Դուք շարունակում եք գոյություն ունենալ որպես էներգիա, միայն թե ձեր
գիտակցությունից վերանում են այն գրառումները, որոնք չեն համապատասխանում Աստծո
Պլանին: Եվ դուք ձեր էվոլյուցիան նորից սկսում եք ամենացածր մակարդակից՝ կրկին
բարձրանալով էվոլյուցիայի աստիճաններով, որոնք տանում են դեպի անսահմանություն:
ԵՍ ԵՄ Սուտակե Ճառագայթի Բուդդան և առաքում եմ իմ Սուտակե Ճառագայթը ձեզնից
նրանց, ովքեր պատրաստ են այն ընդունել:
Սուտակե ճառագայթը, լինելով Սիրո խտացված արտահայտություն, ունակ է արթնացնելու
ձեր գիտակցությունը և բացելու ձեր հետագա Ուղու հեռանկարները:
ԵՍ ԵՄ Սուտակե Ճառագայթի Բուդդան
Վեհապետ Գոդֆրի
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Ձեր գործունեության համար հիմք վերցրեք
աստվածային գաղափարները,
որոնք տրվում են Վեհապետների կողմից
ԵՍ ԵՄ Գոդֆրին: ԵՍ ԵՄ եկել այս դեսպանորդի
միջոցով:
Հնարավոր է, որ դուք ինձ չճանաչեք: Ես ավելի շատ
հայտնի եմ Ամերիկայում՝ մի երկրում, որը շատ եմ սիրում, և
որտեղ անցել են իմ մարմնավորումներից շատերը:
Ես կանգնած եմ եղել այդ երկրի նախահիմքերում, և ես
մշտապես ձգտել եմ պաշտպանել ժողովրդավարության և
ազատության սկզբունքները:
Ամեն ինչ կարող է փոխվել, բայց ժողովրդավարությունը
և ազատությունը պետք է մնան այդ երկրի հիմքում: Եվ
քանի դեռ այդ սկզբունքներն անսասան են մնում, այդ
երկիրը կբարգավաճի:
Ըստ էության, պատմական զարգացման ժամանակակից
փուլում չկան ավելի կարևոր բաներ, քան ազատության ու
ժողովրդավարության սկզբունքները, որոնք պետք է դրվեն
աշխարհում այժմ գոյություն ունեցող պետությունների
հիմքում:
Ազատությունն ու ժողովրդավարությունն այն բանի երաշխիքն են, որ երկիրը չի գլորվի դեպի
տոտալիտարիզմ, և երկրում կապահովվեն կյանքի բարենպաստ պայմաններ նրա բոլոր
բնակիչների համար, այլ ոչ թե միայն կառավարող վերնախավի համար:
Ես լիովին ինձ հաշիվ եմ տալիս, որ այսօր ես դիմում եմ հիմնականում Ռուսաստանի և այն
երկրների բնակիչներին, ովքեր վերջին ժամանակներում իրենց շրջապատող իրականության մեջ
համարյա չեն տեսել ոչ միայն ազատություն ու ժողովրդավարություն, այլ նաև դրանք թեկուզ
հեռավոր ձևով հիշեցնող ինչ որ բան:
Եթե մարդը ծնվի բանտում և կյանքի մեծ մասն անցկացնի նրանում, ապա ազատ մարդու
վիճակն այնքան անմատչելի կլինի նրա գիտակցության համար, որ այն մարդկանց պատմածները,
ովքեր եկել են դրսի աշխարհից, հնարավոր է, նրա համար հեքիաթ թվան:
Ազատությունը նախ և առաջ մտքի վիճակ է՝ մարդու հոգու վիճակը: Եվ դա այն է, ինչին դուք
պետք է ձգտեք ձեր ողջ էությամբ:
Հավատացե'ք ինձ, մոտակա ժամանակներում որքան հաջող Ռուսաստանն ու մերձավոր
երկրները կարողանան իրենց կյանքում իրականացնել ազատության ու ժողովրդավարության

սկզբունքները, այնքան ավելի արագ ու բարեհաջող կլինի այդ երկրների համար Աստծո
պլաններին հասնելը մոտակա տասնամյակների ընթացքում:
Ազատության ու ժողովրդավարության համակցումը Աստծո նկատմամբ խոր ու ճշմարիտ
հավատի հետ հենց այն է, ինչը մոտակա ժամանակներում կգերակշռի Ռուսաստանում ու նրա
մերձակա երկրներում:
Ես գիտեմ, որ հիմա դուք իմ խոսքերն ընկալում եք որպես հեքիաթ: Եվ, հնարավոր է, դուք
հիմա իմ խոսքերին մեծ նշանակություն չեք տալիս: Ինչ ասես, որ չեն ասում Համբարձյալ
Վեհապետները, և դա այնքա՜ն է տարբերվում այն ամենից, ինչ ձեզ շրջապատում է, որ թվում է, թե
այն ոչ մի առնչություն չունի ձեր կյանքերի և ձեզ հետ:
Դուք սխալվում եք, պաշտելինե'րս, այն ամենը, ինչ մենք ասում ենք՝ մեր կողմից ասված
յուրաքանչյուր բառը, ձեզ համար շատ կարևոր է: Ես հասկանում եմ, որ թելադրությունների
այսպիսի առատությունը կարող է ցրիվ տալ մեր կողմից մատնանշած լրիվ կոնկրետ առարկաների
ձեր ընկալումը: Այդ առումով, խոստացե'ք ինձ, որ դուք կվերընթերցեք այս թելադրությունները,
որ դուք մոտակա ժամանակներում կկարդաք մեր դեսպանորդի միջոցով տրված
թելադրություններից օրական մեկ հատ, և որ դուք կմտորեք այդ թելադրությունների ամեն մի
բառի մասին: Եվ այդպիսով դուք կհասկանաք, որ չկա իզուր ասված ոչ մի բառ: Մեր
հանձնարարածների մեջ չկա մի բան, որ հենց այս պահին, հենց ձեր երկրների և հատկապես
Ռուսաստանի համար արտակարգ կարևոր նշանակություն չունենա:
Խնդրու'մ եմ, մեծ ուշադրությամբ վերաբերվեք այս թելադրությունների խոսքերին: Եվ նաև
խնդրում եմ ձեզ հատուկ ուշադրություն դարձնել Վեհապետների վարժություններին ու
հանձնարարականներին, որոնք առատորեն տրվել են ձեզ:
Պաշտելինե'րս, դա ձեր հավատի հարցն է: Որքանով որ հավատում եք, որ Համբարձյալ
Դասերը կարող են խոսել ձեզ հետ և տալ ձեզ իրենց խրատները, այնքանով էլ հաջող կընթանա
մոտակա ժամանակներում Ռուսաստանի համար նախատեսված Աստծո պլանի իրականացումը:
Այժմ ես չէի ուզենա հիշել Ամերիկայի ոչ վաղ անցյալի տխուր փորձը: Բայց նկատեք, որ
համարյա ամբողջ 20-րդ դարի ընթացքում Համբարձյալ Դասերն այդ երկրի ժողովրդին տվեցին
իրենց հանձնարարականները, իրենց գիտելիքները: Դա Լույսի և Աստծո Իմաստության
աննախադեպ արտահոսք էր:
Եվ այնպիսի տպավորություն է ստացվում, որ Վեհապետների թելադրությունները շատերի
կողմից, եթե չասենք համարյա բոլորի կողմից, ընկալվեցին որպես հերթական զվարճալի
միջոցառում. բեյսբոլի կամ թատերական ներկայացման նման մի բան:
Խնդրում եմ, պաշտելինե'րս, լրջությամբ վերաբերվեք նոր թողության շնորհին՝ Աստծո կողմից
տրված հնարավորությանը:
Միայն հենց ձեզնից, այն բանից, թե ինչպես կընկալեք այն ամենը, ինչ շարադրված է այդ
թելադրություններում, և թե որքանով ունակ կլինեք կիրառել դրանք ձեր կյանքում, կախված է
այն, թե ինչքան արագ ու հաջող կընթանան բարեփոխումները ձեր երկրների ժողովուրդների
համար:
Աստծո համար ոչինչ անհնարին չէ, պաշտելինե'րս, և Աստված կարող է ձեզ համար ապահովել
ամենալավ կառավարությունն ու ամենալավ պայմանները ձեր երկրներում: Բայց եթե դուք ձեր
գիտակցության մեջ պատրաստ չեք ընդունելու այդ աստվածային ողորմածությունը, ապա այդ
ողորմածությունը՝ այդ թողության շնորհը, այդպես էլ կմնա որպես հնարավորություն և չի
կարողանա գոյություն ունենալ ձեր աշխարհում:
Բոլոր բարեշնորհ փոփոխությունները ձեր կյանքերի արտաքին հանգամանքներում և ձեր
երկրների ներսում գոյատևման պայմանների բարեփոխումներում որոշվում են միայն ձեր
գիտակցության մակարդակով և նրանով, թե ձեր գիտակցության մեջ որքանով եք ունակ
ընդունելու Աստվածառաջնորդության սկզբունքներն ու Աստծո օգնությունը ձեր երկրների
համար:
Ըստ այդմ՝ ես ձեզ կրկին ու կրկին ասում եմ. վերցրե'ք այս թելադրությունները. կարդացե'ք
դրանք: Դրանք այն գործիքն են, որն ընդունակ է փոխել ձեր գիտակցությունը և մոտակա
տասնամյակների ընթացքում ձեզ ազդակ հաղորդել ձեր առաջընթացի ուղղությամբ:
Դուք հիշում եք, թե ոչ շատ վաղ պատմական ժամանակում ինչպես էին ձեզ ստիպում մշակել
ձեր կուսակցական համագումարների նյութերն ու մարքսիստական գաղափարախոսության
հայրերի աշխատությունները: Գաղտնիքը պարզ է: Մարդկային գիտակցությունը շատ

շարժունակ ու անկայուն է, և որպեսզի գիտակցության մեջ ինչ-որ բան կախված մնա,
անհրաժեշտ են բազմապատիկ կրկնություններ՝ ընդհուպ մինչև անգիր սերտելը:
Մի՞թե համարում եք, թե Վեհապետների խոսքերը պակաս կարևոր են, քան այն մարդկանց
խոսքերը, որոնք դուք տասնամյակներ շարունակ մեջբերում և ուսումնասիրում էիք:
Որպեսզի ձեր շրջապատի կյանքում փոփոխություններ տեղի ունենան, անհրաժեշտ է, որ
փոխվի ձեր գիտակցությունը: Դուք բավարար քանակի գիտելիքներ եք ստացել: Եվ մոտակա
ժամանակի ձեր խնդիրն այն է, որ այդ գիտելիքները տարածեք, որքան հնարավոր է, ավելի լայն
շրջապատի անձանց համար, ովքեր ունակ են ընկալել և յուրացնել այդ գիտելիքները:
Բայց նախ և առաջ դուք ինքներդ պետք է յուրացնեք այդ գիտելիքները:
Դուք փոխում եք ձեր գիտակցությունը, և միայն դրանից հետո են տեղի ունենում ձեզ
շրջապատող աշխարհի փոփոխությունները: Մարդկային գիտակցությունն այնպես է կառուցված,
որ նա իր համար մշտապես պետք է ունենա արտաքին ուսմունք, արտաքին կողմնորոշիչներ,
դեպի ուր նա պետք է մղվի: Դուք դրանք կարող եք անվանել գաղափարաբանական
հիմնադրույթներ, իսկ ես կգերադասեի, որ անվանեիք Աստվածառաջնորդության սկզբունքներ:
Գաղափարները շարժում են աշխարհը: Ըստ այդմ՝ խնդրու'մ եմ, ձեր գործունեության համար
հիմք վերցրեք աստվածային գաղափարները, որոնք տրվում են Վեհապետների կողմից:
Ոչ մի վատ բան չկա այն բանում, որ դուք համակվեք Աստվածառաջնորդության սկզբունքները
ձեր կյանքի մեջ ներդնելով:
Համենայն դեպս այդ համակվածությունը ձեզ համար ավելի օգտակար կլինի, քան ձեր
աշխարհի անցողիկ ու առասպելական արժեքներին ձգտելը:
Եվ կրկին, ինչպես միշտ, ձեր առջև ընտրության հարցն է: Ի՞նչը գերադասել. ընտրել այս
աշխա՞րհն՝ իր զարդարանքներով ու ոսկե հորթերով, թե՞ Աստծո Աշխարհը: Ընտրել պատրա՞նքը,
թե՞ Աստծո Իրականությունը:
Դուք սոսկ այդ մի ընտրությունն եք կատարում թե' ձեր այս ողջ կյանքի ընթացքում, թե'
կյանքից կյանք ձեր ճանապարհին:
Եվ, եթե վերադառնանք ազատության ու ժողովրդավարության որակներին, ապա ես
կուզենայի, որ դուք զանազանեիք այդ որակների մեջ առկա այն նրբերանգները, որոնք հատուկ են
և' այդ աշխարհին, և' Աստծո Աշխարհին:
Եվ որքան էլ ասեք, թե Ռուսաստանն ազատ ժողովրդավարական երկիր է, այն չի լինի
այդպիսին, քանի դեռ ազատության որակը՝ աստվածային ազատության որակը չի ծլարձակի ձեր
սրտերի մեջ և այնտեղից չի տարածվի ձեր ողջ երկրում և ողջ աշխարհում:
ԵՍ ԵՄ Գոդֆրին, ձեզ հետ եղա այսօր:
Եվ ես իմ սրտի միջից ձեզ օժտում եմ Ազատության մղումով

Ազատության Աստվածուհի
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Ամենալավ քարոզը ձեր անձնական օրինակը կլինի
ԵՍ ԵՄ Ազատության Աստվածուհին՝ այս դեսպանորդի
միջոցով ձեզ այցի եկածը:
Ես Կարմայական Վարչության անդամ եմ և ապրիլի 23-ի
նախօրյակին ձեզ այցի եմ եկել որոշակի նպատակով:
Տեր Սուրիան ապրիլի 19-ին ձեզ տեղեկացրեց, որ ամսի
23-ի թողության շնորհն այժմ գործում է միայն այն հոգիների
համար,
ովքեր
մաքուր
սիրտ
ունեն
և
իրենց
գործողությունների մաքուր շարժառիթներ:
Ուստի մի' մոռացեք, որ յուրաքանչյուր ամսի 23-ին դուք
հնարավորություն եք ունենում փոխակերպելու հաջորդ
ամսվա կարման:
ԵՍ ԵՄ Ազատության Աստվածուհին, իսկ ձեզ համար
աստվածային ազատության հատկանիշն առաջին հերթին
ենթադրում է ազատություն կարմայից, ազատություն այն
էներգիաներից, որոնք աղավաղվել են անցյալում գործած և
Աստծո Կամքին չհամապատասխանող ձեր արարքներով:
Այդ էներգիաները ձեզ կապկպում են Երկիր մոլորակի
ֆիզիկական ոլորտին և մյուս թանձր շերտերին: Եվ ձեր
հիմնական խնդիրն է, ազատվել այդ կապվածությունից:
Իսկ այդ կապազերծման գործընթացը մեկ անգամվա գործ չէ: Եթե հանկարծ այնպես
ստացվեր, որ հազարամյակներ տևած բազմաթիվ մարմնավորումների ընթացքում աղավաղած
ձեր էներգիաներն ակտիվանային ձեր աուրայում, ապա դուք այդպիսի ծանրաբեռնվածությանը
չէիք դիմանա: Ուստի, ըստ Տիեզերական բոլորաշրջանների մարդասիրական Օրենքի, ձեր կյանքը
բաժանվում է ժամանակի առանձին հատվածների, որոնցից ամեն մեկում ակտիվանում է
նախկինում աղավաղված այս կամ այն էներգիան: Իսկ ժամանակի այդ հատվածները պատիկ են
Տիեզերական ժամանակացույցի 12 հիմնական ճառագայթներին:
Նշված ժամանակային բոլորաշրջանները ստորաբաժանվում են տարեկան շրջանների,
այսպես կոչված՝ 12-ամյա շրջանների, որոնք համապատասխանում են Կենդանակերպի
նշաններին: Դրանից զատ, յուրաքանչյուր տարվա ներսում կա ամսական շրջանների
ստորաբաժանում:
Դրանք այն շրջաններն են, որոնց համապատասխան ձեզ են վերադառնում այն կարմայական
իրավիճակները, որոնցով պետք է անցնեք, որպեսզի հավասարակշռեք ձեր աուրաներում առկա և
ձեր կողմից նախկինում աղավաղված էներգիաները:
Տիեզերքում ամեն ինչ տեղի է ունենում տիեզերական բոլորաշրջաններին համապատասխան,
որոնք Աստված հաստատագրել է աստղերի լեզվով: Աստղերի լեզուն հասկացողին մատչելի են
դառնում Աստծո պլանի մանրամասները՝ ինչպես համայն տիեզերքի, այնպես էլ առանձին
մոլորակի կամ աստղի վերաբերյալ: Ձեր ծննդյան պահին գործի է դրվում ձեր կենսահոսքի
Տիեզերական ժամացույցը, լարվում է ձեր անհատական ժամացույցի զսպանակը: Եվ գիտենալով
ձեր կյանքի պլանը, որը ձեր ծննդյան պահին որոշվում է նաև աստղերով, դուք կարող եք իմանալ,
թե ժամանակի ո՞ր հատվածում և ձեր անցյալի կարմայական գրառումների ո՞ր էներգիաներն են
մատչելի դառնում բեռնաթափման համար:
Եթե դուք ուշադրությամբ հետևեիք ձեր կյանքերի շղթային, ապա կնկատեիք, որ նախանձելի
պարբերականությամբ ձեր հայացքի առջև հառնում են միևնույն խնդիրները, որոնք կապված են
ձեր իսկ հոգեկան աշխարհի և շրջապակա աշխարհի ձեր ընկալման հետ: Զսպանակը
շարունակվում է լարվել, և ամեն մի նոր գալարի հետ նախանձելի հաստատունությամբ ձեզ են
վերադառնում միևնույն խնդիրները: Եվ դուք ստիպված եք լինում նորից ու նորից վերադառնալ
ձեր չհղկված որակներին՝ ամեն անգամ նոր մակարդակով լուծելով ձեր առջև կանգնած
կենսական խնդիրները:

Դա նման է օվկիանոսի ալիքների ծփանքին: Ալիքը գալիս է դեպի ափ և ապա նահանջում: Իր
շարժմանը զուգընթաց՝ ալիքը շարժման մեջ է դնում օվկիանոսի ափին գտնվող քարերը՝ դրանք
հետ ու առաջ տանելով: Եվ հազարավոր տարիների ընթացքում քարերը ողորկություն են ձեռք
բերում: Օվկիանոսը հղկում է ամեն մի խորդուբորդություն: Եվ այդպես՝ օրեցօր, տարեցտարի:
Աստված Տիեզերական Բոլորաշրջանների Օրենքի միջոցով ձեր անկատար որակները հղկում է
այնքան ժամանակ, քանի դեռ ողորկ չեք. քանի դեռ ձեր աուրան օվալաձև չի դարձել և ձեռք չի
բերել այն թափանցիկությունն ու այն գույները, որոնք ի սկզբանե հատուկ էին ձեր հոգուն՝
նախքան ֆիզիկական աշխարհում ձեր մարմնավորվելը:
Եվ ձեր այդ որակների հղկման ու դրանց՝ աստվածային որակների վերափոխելու գործընթացն
ընդամենը մի կյանք չի տևում:
Իմաստուն մարդը հասկանում է, որ տիեզերական Օրենքից խուսափել հնարավոր չէ, բայց այն
արդյունքին, դեպի ուր ձեզ մղում է Տիեզերական Օրենքը, կարելի է հասնել ավելի կարճ
ժամանակի ընթացքում, եթե Օրենքին դիմադրելու փոխարեն նպաստեք դրա կենսագործմանը:
Այդ դեպքում արդյունքը հասանելի է դառնում ավելի քիչ քանակի տիեզերական
բոլորաշրջաններով: Եվ հենց դրանում է ասվածի իմաստը, որ ընտրյալների օրերը կկրճատվեն:
Դուք հնարավորություն ունեք երկրային ձեր օրերը կրճատելու միայն այն դեպքում, եթե
արագացնեք ձեր կարմայի վերադարձը: Այն, ինչի բեռնաթափման համար սովորական մարդուց
պահանջվում են տասնյակ տարիներ, դուք կարող եք անցնել մեկ տարում:
Դուք պարզապես ավելի արագ եք փոխակերպում աղավաղված էներգիան՝ ձեր ցանկության և
այն աստվածային ողորմածության շնորհիվ, որը ձեզ թույլատրում է դա անել:
Ուստի մի' անտեսեք յուրաքանչյուր ամսի 23-ը: Եթե ձեր մղումներն անկեղծ են, ապա այդ օրը
դուք կարող եք հաջորդ ամսվա կարման փոխակերպել ոչ միայն ճիշտ ընտրություններով, այլ նաև
աղոթքային գործառությամբ:
Ես կուզենայի, որ դուք յուրացնեիք այն ճիշտ շարժառիթը, որով հարկ է, որ այդ օրը
ձեռնամուխ լինեք աղոթքներ ընթերցելուն.
• Դուք անկեղծորեն գիտակցում եք ձեր բոլոր մեղքերը, որոնք գործել եք անցյալում, և
դուք ձգտում եք ձեզնից կախված ամեն ինչ անել, որպեսզի ապագայում այլևս նման
մեղքերը չգործեք:
• Դուք պատրաստ եք ձեր սրտերի ներուժով, որը լցված է ամբողջ Արարչության, բոլոր
կենդանի էակների նկատմամբ սիրով, ձեր աշխարհ ներքաշել Աստծո էներգիայի
այնպիսի քանակություն, որը ձեզ թույլ կտա լրիվ փոխակերպել ձեր կողմից
աղավաղված էներգիան:
Այդպիսով, եթե դուք կարողանաք ձեռք բերված ներուժի շնորհիվ Լույսի վերածել այն ամբողջ
անկատար էներգիան, որն, ըստ օրենքի, բացվել է այս տիեզերական ժամկետում, ապա, երբ գա
հաջորդ տիեզերական ժամկետը, դուք այլևս փոխակերպելու ոչինչ չեք ունենա:
Այնուամենայնիվ դուք կշարունակեք ձեր ծառայությունը: Որովհետև, քանի դեռ
մարմնավորման մեջ եք գտնվում, դուք պետք է օգտագործեք Երկրի վրա գտնվելու ձեր
յուրաքանչյուր պահը, որպեսզի օգնություն ցուցաբերեք այն կենդանի էակներին, որոնք ձեզ նման
հաջողակ չեն Ուղով իրենց առաջընթացում:
Որպեսզի մարդը գիտակցի այս աշխարհում իր վիճակն ու իր անկատարությունը և մղվի դեպի
Աստված, նրան անհրաժեշտ է հաղորդել սկզբնական էներգիա:
Պատկերացրեք, որ մոտեցել եք մեկին, որն այնպես է կարմայով ծանրաբեռնված, որ չի
գիտակցում իր կապը ո'չ Աստծո հետ, ո'չ էլ Երկրի մյուս արարածների հետ: Նա նման է
չափազանց մրոտված անոթի: Ինչու՞ չօգտագործեք ձեր էներգիայի մի մասը, որպեսզի մրազերծեք
այդ անոթը: Լաթով շփեք, օգնեք, որ նրան հասնի Աստծո էներգիայի մի փոքրիկ մասնիկ՝ Լույսի
մի փոքրիկ ճառագայթ, որն ունակ կլինի արթնացնել այդ մարդու քնած գիտակցությունը:
Ձեզնից յուրաքանչյուրը, եթե լավ հիշեք, անցյալում գտնվել է նման մրոտված վիճակում: Եվ
միշտ ձեր կողքին գտնվել է մեկը, որը ձեզ է ուղղել իր քնքուշ հայացքը կամ կարեկցել է ձեր հոգուն:
Եվ դուք ստացել եք էներգիայի այն չափաբաժինը, որը ձեզ համար բավարար է եղել, որպեսզի ձեր
գիտակցությունը բարձրացնեք ավելի բարձր Իրականության գիտակցման մակարդակին:
Ձեզնից յուրաքանչյուրն օգնության կարիք ունի, և ինքն էլ կարող է ցուցաբերել այդպիսի
օգնություն:

Դուք կարող եք այդ օգնությունը ցուցաբերել անգիտակցաբար՝ ձեր հայացքով, ծագած
ծայրահեղ իրադրության նկատմամբ ձեր վերաբերմունքով: Ամենալավ քարոզը կլինի ձեր
անձնական օրինակը՝ այն, թե ինչպես եք ձեզ պահում կյանքում, ինչպես եք ընդունում կյանքի
իրադրություններն ու փորձությունները:
Ձեռնադրումների նախնական դպրոցի ձեր ավարտական քննությունը կլինի այն օրը, երբ
կտեսնեք, թե ձեր շրջապատի որքա՜ն շատ մարդիկ են ձեր օգնության կարիքը զգում: Իսկ ձեր
ամենամեծ նվաճումը կլինի այն պահին, երբ անկեղծորեն կուրախանաք ձեր եղբայրակիցների
նվաճումներով:
Երբ անկեղծորեն ուրախանում եք ձեր շրջապատի մարդկանց նվաճումներով, ապա դուք
ստանում եք, որպես ձեր սեփական նվաճումների մոմենտում, այն բոլոր մարդկանց նվաճումները,
որոնց հաջողություններով անկեղծորեն ուրախացել եք:
Այդ եղանակով դուք կարող եք բազմապատկել ձեր գանձերը Երկնքում,՝ ձեր կաուզալ մարմնի
գանձերը: Դուք ընդհանրապես կարող եք ինքներդ ոչինչ չանել, այլ միայն օգնել և անկեղծորեն
ուրախանալ մյուսների նվաճումներով: Եվ դուք ձեռք կբերեք ավելի մեծ վաստակ ու բարի կարմա,
քան նույնիսկ այն դեպքում, երբ ձեր բոլոր ջանքերը նվիրաբերեք ձեր անձնական թերությունների
դեմ պայքարին:
Ես այսօր ձեզ համար բացեցի շատ պարզ մի գաղտնիք, որի շնորհիվ շատերն են հասել
համբարձման և վերջ տվել իրենց երկրային մարմնավորումների հերթագայությանը:
Կարողացե'ք ուրախանալ ուրիշ մարդկանց նվաճումներով և հիանալ դրանցով:
ԵՍ ԵՄ Ազատության Աստվածուհին, ձեզ խրատներ տվեցի այսօր
Պադմա Սամբհավա
23 ապրիլի, 2005 թ.
Աղոթքային գործառության ամբողջ իմաստը
ձեր գիտակցությունը վեր հանելու մեջ է
ԵՍ ԵՄ Պադմա Սամբհավան: Գիտե՞ք ինձ արդյոք:
ԵՍ ԵՄ եկել այս դեսպանորդի միջոցով, որպեսզի մի քիչ
պատմեմ այն գործի մասին, որը ես կատարեցի Երկրի վրա
ունեցած իմ մարմնավորման ժամանակ:
Ես եկա Երկիր ավելի քան հազար տարի առաջ: Ես ծնվել էի
բանականության միջոցով: ԵՍ ԵՄ՝ Բանականության Լոտոսից
ծնվածս:
Բուդդայի մակարդակի իմ նվաճումներն ինձ թույլ տվեցին
աշխարհ գալ այդ եղանակով:
Օ՜, դուք կարող եք չհավատալ: Երկրի երեսին շատ հրաշքներ են
տեղի ունենում, բայց, եթե դուք չեք հավատում այդ հրաշքներին,
ապա այդ հրաշքները ձեզ համար գոյություն չունեն:
Դուք հավատում եք միայն այն բաներին, ինչ տեսնում եք ձեր
հեռուստացույցների կամ ձեր համակարգիչների էկրանների վրա:
Այն, ինչ անիրական է, դուք իրականության տեղ եք դնում, իսկ այն, ինչ իրական է, չեք
կարողանում ընկալել:
Դուք կդառնաք Բուդդա, եթե ձեր գիտակցության մեջ տեղի ունենա հակառակ գործընթացը.
ընկալեք Աստծո Իրականությունը՝ գտնվելով պատրանքի մեջ և գիտակցեք ձեր աշխարհի ողջ
պատրանքայնությունը:
ԵՍ ԻՆՔՍ եկա Երկիր, որպեսզի ամրապնդեմ այն հավատի հիմքերը, որն անվանվում է
բուդդայականություն. եկա, որպեսզի նորացնեմ և ամրացնեմ այդ հավատը: Դա էր իմ
առաքելությունը: Եվ ես ուրախ եմ այսօր այն մարդկանց դիմելու իմ հնարավորության համար,
ովքեր մեծ մասամբ բուդդայականներ չեն:
Իրականում ձեզնից յուրաքանչյուրը հեշտությամբ կարող է բուդդայական դառնալ: Բավական
է միայն՝ ձեր սրտում որոշում ընդունեք երբեք չվնասել Երկրի վրա ապրող ոչ մի կենդանի էակի և

պարտավորվեք օգնել Երկրի վրայի բոլոր կենդանի էակներին: Եվ, եթե դուք պատրաստ եք
կատարել ձեր այդ երկու խոստումները, ապա այսօրվանից ձեզ կարող եք համարել
բուդդայականներ:
Ես ձեզ մոտ եմ եկել Վեսակ տոնի նախօրյակին, երբ լիալուսինը Ցուլի համաստեղությունում է:
Եվ ես եկել եմ ամրապնդելու բուդդայականության հիմքերը ձեր սրտերում, ճիշտ այնպես, ինչպես
այդ նույն առաքելությամբ ես եկել էի հազար տարուց ավելի առաջ:
Աշխարհում ոչինչ չի փոխվել: Առաջվա պես աշխարհը գտնվում է պատրանքի մեջ և չի
շտապում հրաժեշտ տալ այդ պատրանքին:
Ձեր աղոթքային գործառությունը պետք է մղվածություն ունենա: Եթե դուք աղոթում եք
առանց հարկ եղած մղվածության, ապա իզուր ժամանակ եք կորցնում: Եվ, եթե այն ընթացքում,
երբ դուք աղոթում կամ ներխոկում եք, ձեզ այցելում են մտքեր, թե ինչ մեծ աշխատանք եք
կատարում մարդկության համար, ապա ձեր աղոթքն անիմաստ է դառնում:
Աղոթքի ժամանակ դուք պետք է ամբողջությամբ մի կողմ թողնեք ձեր մարդկային
գիտակցությունը: Ինչպե՞ս կարող եք զրուցել Աստծո հետ, եթե ձեր գիտակցությամբ չեք հասել
այն բարձունքին, որտեղից Աստված կկարողանար ձեզ լսել:
Երբ դուք խոսում եք իրար հետ, ապա հոգ եք տանում, որպեսզի մոտ լինեք այնքան, որ այն
մարդն, ում դիմում եք, կարողանա ձեզ լսել: Հապա ինչու՞ Աստծո հետ զրուցելիս հոգ չեք տանում,
որպեսզի Աստված լսի ձեզ:
Աստված զրուցում է ձեզ հետ սրտի լեզվով, և Նա զրուցում է ձեզ հետ ձեր սրտերում: Ուստի
աղոթքի ժամանակ ձեր ուշադրությունը ոչնչով չպետք է շեղվի: Դուք պետք է ամբողջությամբ
կենտրոնացած լինեք ձեր սրտի վրա, սրտի զգացողությունների վրա:
Պարտադիր չէ նույնիսկ աղոթքի բառեր արտաբերելը: Դուք պարզապես ձեր գիտակցությունը
միացնում եք Աստծո գիտակցության հետ: Դուք բարձրացնում եք ձեր գիտակցությունը ձեր
Բարձրագույն Եսի մակարդակին: Եվ ահա՝ Աստծո մեջ եք:
Աղոթքային գործառության ամբողջ իմաստը ձեր գիտակցությունը բարձրացնելն է: Եթե ձեր
շուրթերն ու լեզուն աղոթքի խոսքեր են արտաբերում, իսկ ձեր միտքն այդ ընթացքում թափառում
է շրջակայքում՝ դիտելով, թե ինչով են զբաղված ուրիշ մարդիկ, ապա ավելի լավ է՝ թողնեք
աղոթելը: Դուք անիմաստ գործով եք զբաղված: Աղոթքը հաղորդություն է Աստծո հետ, այլ ոչ թե՝
լեզվի վարժանք: Դուք գիտեք, որ բուդդբուդդայականության մեջ Աստծո գաղափարն այլ կերպ է
ընկալվում: Բայց եթե դուք, Աստված ասելով, հասկանաք Բարձրագույն Օրենքը, Բացարձակը,
Բարձրագույն Բանականությունը, ապա համարյա բուդդայական կլինեք:
Որքա՜ն տարօրինակ է դիտել, թե ինչպես են մարդիկ իրենց մարդկային գիտակցությամբ
դատում այն մասին, թե ինչպիսին է Աստված, կամ թե ինչ է Նա իրենից ներկայացնում: Եվ այն
դեպքում, երբ ձեր պատկերացումներն Աստծո մասին չեն համընկնում մի այլ մարդու
պատկերացումների հետ, դուք նույնիսկ կարող եք այդ մարդու նկատմամբ թշնամանք զգալ:
Յուրաքանչյուր մարդ իր գիտակցության մեջ ունի Աստծո իր կերպարը: Եվ ձեզ մնում է միայն
ընդունել այն միտքը, որ ուրիշ մարդիկ կարող են ա'յլ պատկերացում ունենալ Աստծո մասին:
Բայց դա դեռ չի նշանակում, թե որևէ մեկի պատկերացումն ավելի շատ է մոտ ճշմարտությանը,
իսկ մի ուրիշն ավելի հեռու է այդ ճշմարտությունից:
Դուք Աստծուն մոտ եք դառնում միայն այն ժամանակ, երբ ձեր գիտակցությունը
բարձրացնում եք, որքան ձեզ համար հնարավոր է, ավելի բարձր մակարդակի վրա: Եվ որքան
բարձր է ձեր գիտակցության մակարդակը, այնքան ավելի ու ավելի շատ եք գիտակցում, որ չեք
կարող ամբողջությամբ ճանաչել Աստծուն:
Կա
միայն
Լինելիության
իմացության
հավերժական
ձգտումը՝
հավերժական
ինքնակատարելագործումը: Սակայն, երբ դուք ձեր գիտակցության մեջ հասնում եք նիրվանայի
վիճակին, ապա հասկանում եք, որ հասել եք ամեն ինչին, և այլևս ձեզ ոչինչ պետք չէ ճանաչել,
որովհետև մուտք եք գործել Աստվածության վիճակի մեջ:
Այնուամենայնիվ, երբ գալիս են տիեզերական ժամկետները, դուք դուրս եք գալիս ձեր այդ
վիճակից և նորից սկսում եք ճանաչել Աստծուն:
Եվ այդ գործընթացը ո'չ սկիզբ ունի, ո'չ վերջ:
Բայց այժմ դուք գտնվում եք Աստծո ճանաչողության ամենացածր աստիճանի վրա, և առաջին
խնդիրը, որ կանգնած է ձեր առջև, այն է, որ սկսեք տարբերել պատրանքային աշխարհն Իրական

աշխարհից: Եվ նախ և առաջ դուք պետք է սովորեք զանազանել պատրանքը ձե'ր իսկ
գիտակցության մեջ:
Եվ եթե խորհրդածեք ձեր մտքերի ու զգացմունքների շուրջ, ապա կհասկանաք, որ ձեր
մտքերն ու զգացմունքները բացարձակապես անիրական են: Այն ամենը, ինչ շոշափում է ձեր
մտածողությունը, իրենից պատրանք է ներկայացնում: Ըստ այդմ՝ պատրանքից ազատվելու
առաջին էտապը ձեզ համար հանդիսանում է այն բանի ըմբռնումը, որ ձեր բոլոր մտքերն ու
զգացմունքներն իրենցից պատրանք են ներկայացնում:
Եվ հենց որ դուք դա հասկանաք, պատրաստ կլինեք հաջորդ քայլին՝ հասկանալ այն, թե ինչն է,
որ ձեր մեջ Իրական է:
Աղոթքային շատ գործառություններ կան: Դրանք բոլորն այն բանին են ուղղված, որ ձեզ
հասցնեն ձեր իսկ Իրական մասի հետ շփման:
Իսկ դեպի ձեր Իրական մասը տանող առաջին քայլը ձեր մտածողության հանդարտեցումն է:
Ես կտամ ձեզ իմ մանտրան: Այդ մանտրայի մեջ ես ներդնում եմ իմ էներգիան՝ իմ
նվաճումների մոմենտումը: Դրա շնորհիվ, եթե դուք որոշեք կարդալ այդ մանտրան հենց հիմա,
ապա այդ մանտրայի ընթերցումից դուք կստանաք առավելագույն ազդեցություն: Այդ մանտրան
ոչ միայն կօգնի ձեզ ազատվել ձեր մտածողության ավելորդ շարժունությունից, այլ նաև թույլ կտա
ձերբազատվել ձեր շատ անկատարություններից:
Այսպիսով, դուք հնազանդորեն արտաբերում եք. «ՕՄ ՄԱՆԵ ՊԱԴՄԵ ՀՈՒՄ»:
Կրկնեք այս մանտրան այնքան շատ և այնքան հաճախ, որքան դրա ցանկությունը կունենաք:
Այս մանտրան կօգնի ձեզ ազատվելու ձեր էգոյից այնքան արագ, որքանով ձեր մտքի մեջ
ընդունում եք, որ կարող եք ազատվել ձեր էգոյից:
Ձեզնից ոմանք այն կարծիքին են, որ մինչև իրենց այս կյանքի վերջը չեն կարողանա ազատվել
իրենց էգոյից: Որոշներն էլ մտածում են, որ իրենց մի քանի կյանք պետք կլինի, մինչև որ
կարողանան ազատվել իրենց էգոյից:
Տեղի է ունենում ճիշտ այն, ինչը թույլ եք տալիս ձեր գիտակցության մեջ: Եվ, եթե դուք ձեր
գիտակցության մեջ թույլ եք տալիս, որ կազատվեք ձեր էգոյից այն դեպքում, եթե տարվա
ընթացքում օրական հազար անգամ կրկնեք իմ մանտրան, ապա հենց այդպես էլ տեղի կունենա:
Միայն թե, խնդրում եմ, իմ մանտրան կարդալուց առաջ մի' մոռացեք կատարել իմ այն
հանձնարարականները, որոնք տվեցի այս թելադրության մեջ:
Մի' մոռացեք, որ դուք զրուցում եք Աստծո հետ և, որքան հնարավոր է, շատ մոտեցեք Նրան
ձեր սրտում, որպեսզի Նա լսի ձեզ:
ԵՍ ԵՄ Պադմա Սամբհավան, ձեզ հետ եղա այսօր՝ Վեսակ տոնի նախօրյակին

Վեհապետ Նիկոլայ
24 ապրիլի, 2005 թ.
Ռուսաստանից ամբողջ խավարը դուք պետք է
դուրս մղեք ձեր սրտերի, ձեր օրինակի ուժով
ԵՍ ԵՄ Համբարձյալ Վեհապետ Նիկոլայը: Դուք ճանաչում
եք ինձ: ԵՍ ԵՄ՝ ռուսական ցար Նիկոլայ Երկրորդ Ռոմանովս,
այժմ՝ Համբարձյալ Վեհապետ Նիկոլայ:
Ես շատ հուզված եմ մեր այսօրվա հանդիպման առիթով և
այն հնարավորությամբ, որ կարող եմ դիմել ձեզ՝ բոլորիդ, ովքեր
ապրում են Ռուսաստանում և այն երկրների տարածքներում,
որոնք ինչ-որ ժամանակ կոչվել են Ռուսաստան:
Ես խոսում եմ, և իմ աչքերն արցունքով են լցվում: Որքա՜ն
շատ բան կա ասելու: Բայց ես կուզենայի ասել ամենակարևորը՝
այն, ինչ ձեզ անհրաժեշտ է իմանալ այս պատմական պահին.
այն, ինչ ձեզ համար տեսանելի չէ, բայց իրապես տեղի է
ունենում Ռուսաստանի վերին նուրբ ոլորտում:
Բազմաթիվ Երկնային ուժեր իրենց կառուցողական ջանքերն
այժմ կենտրոնացրել են այդ երկրի տարածքի վերևում:
Հսկայական զորություն է հավաքված Ռուսաստանից վեր՝
Երկնոլորտներում:
Եվ մենք պատրաստ ենք գործողությունների: Ամեն ինչ պատրաստ է, վերջին
նախապատրաստություններն արդեն ավարտվել են: Աստվածային հնարավորությունը՝
Երկնոլորտների մտահղացումը Ռուսաստանի համար, պատրաստ է փոխանցվելու ֆիզիկական
ոլորտ:
Օ՜, դա հիրավի վիթխարի մտահղացում է: Եվ այն ամենը, ինչ հիմա մեզ անհրաժեշտ է, ձեր
օգնությունն է, որպեսզի այդ մտահղացումը փոխանցվի ֆիզիկական ոլորտին: Դուք գիտեք, որ
որպեսզի իրականանա Աստծո Մտհաղացման փոխանցումը ֆիզիկական ոլորտ, մենք պետք է
ունենանք որոշակի թվով նվիրյալ անհատներ, ովքեր գտնվում են մարմնավորման մեջ և
ամբողջովին հավատարիմ են Աստծո Կամքին:
Մենք հասկանում ենք, թե որքան դժվար է ձեզ համար դիմանալ այն ուժերի մոլեգին ճնշմանը,
որոնք կանխազգում են իրենց վերջը և այդ պատճառով գործում են բացահայտ՝ բոլորովին հոգ
չտանելով այն մասին, որ իրենց անաստված գործողությունները փոքրիշատե թաքցնեն
գաղափարախոսական ծածկույթով կամ քողարկեն իրենց անպատկառությունը:
Այդպես իրեն պահում է մահացու վիրավոր գազանը, որը զգում է իր մոտալուտ վախճանը և,
իր անզորության կատաղի չարությունից դրդված, պատրաստ է ավերել ու սրբել իր ճանապարհին
ամեն ինչ:
Այն ուժերը, որոնք այժմ Ռուսաստանում իշխանություն ունեն, նման են այդ մահացու
վիրավոր գազանին, և, թվում է՝ ոչինչ չի կարող նրանց կանգնեցնել և խելքի բերել:
Սակայն այդ երկրի համար գոյություն ունի Աստծո Պլան, և այդ Պլանը կկենսագործվի:
Հետաձգումը մի քանի տասնամյակով կամ նույնիսկ ամբողջ հարյուր տարով իրենից
ներկայացնում է աննշան պատմական ժամանակամիջոց: Ձեզ հայտնի է, որ ես և իմ ընտանիքի
անդամներն այդ բարձր առաքելությամբ մարմնավորվել էինք 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի
սկզբի ժամանակահատվածում:
Սակայն գազանն այդ ժամանակ շատ ուժեղ էր: Եվ նա աջակցություն ստացավ Ռուսաստանի
ժողովրդի կողմից՝ օգտվելով այդ երկիրը բնակեցնող մարդկանց տգիտությունից: Տգիտությունն
այն արատն է, որի միջոցով գործում են այս մոլորակի բոլոր չարամիտ ուժերը: Տգետ մարդը կույր
գործիք է դառնում խավարի ուժերի ձեռքին:
Որքա՜ն ցավալի էր ինձ համար գիտակցել իմ անզորությունը իմ՝ գահից հրաժարվելու,
հետագա ամոթալի ձերբակալության և պահակախմբի հսկողության տակ գտնվելու ընթացքում:
Ես սիրում եմ Ռուսաստանը: Սիրում եմ Ռուսաստանն ամբողջ սրտով, իմ ողջ էությամբ: Եվ ես
պատրաստ էի զոհաբերել ինձ՝ որպես զոհ մատուցել ինձ ու իմ ընտանիքի անդամներին, միայն թե

հնարավորություն տայի այդ երկրի մարդկանց, որ նրանք պայծառ ապագայի հեռանկար
ունենան:
Ձեզ հայտնի է, որ ես գիտեի իմ ճակատագիրը, ես գիտեի այն նահատակության մասին, որը
վիճակված էր ինձ ու իմ զավակներին: Եվ շատ ուղիներ կային, որ ես պահպանեի իմ կյանքն ու
փախչեի արտասահման: Ես այդ բոլորը մերժեցի:
Ես գիտակցաբար ընդունեցի իմ խաչն ու իմ խաչելությունը: Ամենադժվարն իմ ներսի այն
մասի հաղթահարումն էր, որը փորձում էր ամեն գնով փրկել երեխաներին: Ճիշտ նույն կերպ
Աբրահամն էր պատրաստ զոհ մատուցել իր զավակին: Ես մինչև վերջին պահը հույս էի
փայփայում, որը Տերը հեռու կտանի ճակատագրի ձեռքը եթե ոչ ինձնից, ապա գոնե իմ
զավակներից: Բայց ո'չ: Տեղի ունեցավ ահավորը:
Սուրբ անմեղները մատնվեցին նահատակության: Եվ այդ պահը որպես ազդանշան ծառայեց
խավարի ամենաչարամիտ ուժերի համար, որպեսզի դուրս սողան իրենց անկյուններից և մղվեն
իշխանության:
Ամբողջ խավարը ջրի երես հանվեց: Բոլոր նրանք, որ նախկինում փորձում էին
պատշաճություն պահպանել և թաքնվել պուճախներում, այժմ ասպարեզ ելան: Դա մութ ուժերի
խրախճանքն էր: Եվ այդ խրախճանքը շարունակվում է առ այսօր: Եվ, եթե առաջ նրանք
քողարկվում էին գաղափարախոսությամբ՝ ձևացնելով, թե հոգ են տանում ժողովրդի կարիքների
համար, ապա այժմ նրանք հարկ չեն համարում որևէ արդարացում բերել իրենց
անօրինությունների համար:
Տխուր է այն ամենին նայելը, ինչ տեղի է ունենում Ռուսաստանում: Բայց դուք գիտեք, որ եթե
հիվանդությունը ներս է քշվում, ապա այն աննկատելիորեն հյուծում է օրգանիզմը, մինչև որ այն
ուժասպառ լինի ու մեռնի:
Իսկ Ռուսաստանում եղավ այնպես, որ բոլոր չար ուժերը, ամբողջ աղտեղությունն ու ամբողջ
ախտը դուրս եկան նրա միջից: Եվ արդեն դարից ավել է, ինչ Ռուսաստանը ցնցվում է տենդի մեջ:
Բայց ես հավատում եմ այդ երկրի զորությանը, ես հավատում եմ այդ երկրի ժողովրդին և գիտեմ,
որ վաղ թե ուշ հիվանդությունը կհաղթահարվի:
Նախքան այն, որ Աստված երկրի համար նոր հնարավորություն կընձեռի, այդ երկիրը պետք է
անցնի քավարանով, ինքնամաքրվի: Ինքնամաքրմանը պետք է հաջորդի ապաշխարությունը, և
միայն դրանից հետո լուսավոր ուղի կբացվի Ռուսաստանի ժողովուրդների համար:
Ես կարող էի դիմադրել: Կարող էի պահպանել իմ ընտանիքը, և մենք բոլորս կարող էինք
կենդանի մնալ: Բայց ի՞նչ իմաստ կունենար իմ կյանքն առանց Ռուսաստանի: Ես ընտրեցի
պայքարից հրաժարվելու ուղին, բռնությունից հրաժարվելու ուղին: Ես ընտրեցի Քրիստոսի ուղին
և թույլ տվեցի խաչել ինձ ու իմ ողջ ընտանիքին:
Ես դարձա Համբարձյալ Վեհապետ, ես հասա համբարձման: Բայց իմ զավակները, իմ
դուստրերը, մինչև այժմ գտնվում են մարմնավորման մեջ: Նրանցից երկուսը դարձել են Մեծ
Սպիտակ Եղբայրության դեսպանորդներ: Մեկը՝ Ամերիկայի տարածքում, իսկ մյուսը՝
Ռուսաստանի:
Եվ, եթե իմ կյանքը նորից կրկնվեր, ես նորից կընտրեի իմ և իմ ընտանիքի խաչելությունը:
Դուք գիտեք, որ Հիսուս իր մարտիրոսական մահով իր վրա վերցրեց մարդկության կարման:
Նա տառապեց մարդկության մեղքերի համար: Բոլոր ժամանակների բոլոր սրբերն իրենց վրա են
վերցրել մարդկության մեղքերը՝ մոլորակային կարմայի մի մասը, որպեսզի թեթևացնեն բեռը, և
մարդկությունը, ուղղելով մեջքը, հայացքն ուղղի դեպի Երկնոլորտները:
Այժմ եկել է ձեր հերթը: Ձեզ վրա՝ մարմնավորվածներիդ վրա է ընկած Ռուսաստանի, ամբողջ
մոլորակի ապագայի համար պատասխանատվությունը: Քանզի, համաձայն Աստծո
մտահղացման, Ռուսաստանը պետք է ուղի ցույց տա բոլոր մյուս երկրներին:
Ես նկարագրում եմ այն իրադրությունը, որի մեջ դուք գտնվում եք, այնպես, ինչպես երևում է
ինձ իմ գիտակցության համբարձյալ վիճակից:
Եվ ես տեսնում եմ, որ հարկ չի լինի շատ սպասել: Սակայն հատկապես հիմա, ինչպես երբեք,
ձեզնից պահանջվում է գործադրել ձեր բոլոր ջանքերը:
Ամեն ինչ իրար է խառնված Ռուսաստանում: Հատիկը խառնված է որոմի հետ: Կարծես
դիտմամբ է ամեն ինչ վերածվել շիլաշփոթի: Ահարկու գազանն ամեն ինչ խառնել է իր
ճանապարհին և շարունակում է ավերել:

Սակայն այժմ ամեն ինչ ասպարեզ է հանված, և դուք պտուղով դատելու հնարավորություն
ունեք:
Այժմ դուք տեսնում եք, թե ով ով է:
Սակայն, խնդրու՜մ եմ ձեզ, թողե'ք պայքարը: Ընթացեք այն ուղով, որը մատնանշել է Հիսուս,
այն ուղով, որը ես ընտրեցի իմ վերջին մարմնավորման ժամանակ: Ձեր խնդիրն է հրաժարվել
բռնությունից:
Դուք պետք է Ռուսաստանից ամբողջ խավարը դուրս մղեք ձեր սրտերի, ձեր օրինակի ուժով:
Ձեզնից յուրաքանչյուրը պետք է վերածվի Բարու և Լույսի հսկայական գեներատորի: Եվ
այնտեղ, որտեղ դուք եք գտնվում, այլևս տեղ չի մնա խավարի համար:
Թող նրանք փախչեն Ռուսաստանից: Թող վերցնեն իրենց թալանածն ու գնան: Աստված
երբեք չի լքի Ռուսաստանը, քանի դեռ մարմնավորման մեջ է գոնե մեկ սուրբ:
Իսկ հիմա մարմնավորման մեջ են աննախադեպ քանակությամբ սրբեր:
Հիշեք, որ եթե նույնիսկ ֆիզիկական ոլորտում դուք տեսանելի պարտություն եք կրում, նուրբ
ոլորտում հասնում եք հսկայական հաղթանակների:
Դուք անմահ եք: Եվ, զոհաբերելով ֆիզիկական մարմինը, դուք սոսկ հաստատում եք Կյանքը:
Դուք հաստատում եք Բարու և Լույսի սկզբունքներն այս մոլորակի վրա
Բազմապատկե'ք Լույսը... Արարե'ք Բարին...
Ձեզ կհալածեն: Ձեզ կստորացնեն աղքատության միջոցով:
Ես աղաչում եմ, որ դիմանա'ք այդ ամենին: Այնպես, ինչպես դիմացել եք այդ երկրի ծանր
պատմության ընթացքում:
Քիչ է մնացել, սիրելինե'րս, դիմացե'ք:
Ժամանակը փոխվել է, և այն, ինչ ձեր աչքերի համար տեսանելի չէ, ես տեսնում եմ իմ
համբարձյալ վիճակից:
Եվ ես ասում եմ ձեզ. Ռուսաստանը մեծ երկիր է: Եվ նրա հզորությունն այժմ կենտրոնացված է
նուրբ ոլորտում:
Եվ դուք գիտեք, որ Աստծո Պլանը՝ Աստծո Մտահղացումը, կկենսագործվի՝ անկախ խավարի
ուժերի ցանկացած դիմադրությունից:
Որքան էլ վիրավոր գազանը մոլեգնի, նրա վախճանը կանխորոշված է:
Քիչ մնաց սպասելու: Դիմացե'ք, սիրելինե'րս:
Ես ձեզ օգնություն կցուցաբերեմ: Ես կցուցաբերեմ այն օգնությունը, որը թույլ կտրվի
ցուցաբերել: Օգնության համար ձեր աղոթքներում դիմեցե'ք ինձ:
Եվ թող ձեր սրտերը լցվեն ուրախությամբ՝ շուտով սպասվող մեծ հաղթանակի
կանխազգացումից...
ԵՍ ԵՄ Վեհապետ Նիկոլայը, ներկա եմ Ռուսաստանի ամեն մի լուսակրի մեջ
Վեհապետ Էլ Մորիա
25 ապրիլի, 2005 թ.
Դուք աշխարհ եք եկել գործելու համար.
կատարեք ձեր պարտքը...
ԵՍ ԵՄ Էլ Մորիան՝ այս դեսպանորդի միջոցով նորից ձեզ այցի եկածը:
Ես շտապում եմ ամրագրել իմ Լույսի մոմենտումը Տատյանայի ուժային դաշտում: Համաձայն
ինձ շնորհված պարտականության՝ ես օծել եմ վերջին հարյուր տարվա բոլոր դեսպանորդներին:
Եվ ահա այժմ ես տեղադրում եմ իմ էլեկտրոնային ներկայությունը Տատյանայի դաշտում՝
որպես իմ խնամակալության նշան:
Ես չեմ կարող հովանավորչություն ցուցաբերել կազմակերպության միջոցով, քանի որ
ֆիզիկական ոլորտում չկա համապատասխան կազմակերպություն: Կա միայն դեսպանորդ:
Ըստ այդմ՝ այսօրվանից սկսած, ես հաստատում եմ իմ հովանավորչությունը և իմ
պաշտպանական թելն ամրացնում եմ Տատյանայի աուրայում:
Այժմ ես դա կանեմ:
...

Իրականացա'վ:
Այս պահից սկսած՝ ես օժտում եմ Տատյանային ֆիզիկական օկտավայում ինձ ներկայացնելու
իրավասություններով և նրան վերցնում եմ իմ խնամակալության տակ:
Ես ուրախ եմ, որ նորից ունեմ իմ ներկայացուցիչը Երկրի վրա՝ Երկիր մոլորակի ֆիզիկական
ոլորտում:
Դուք գիտեք, որ ես մարդկանց հետ աշխատելու առանձնահատուկ ձգտում ունեմ: Չկա ուրիշ
մի Վեհապետ, որն այսքան շատ աշակերտներ ունենա: Սակայն իմ անձնական
հովանավորչությունը ես ցուցաբերում եմ խիստ հազվադեպ և բացառիկ դեպքերում:
Հնարավոր է՝ դուք դեռ լավ չեք պատկերացնում, թե դա ինչ է նշանակում:
Անմիջապես այն բանից հետո, երբ Եղբայրությունը հնարավորություն է ստանում որևէ
երկրում ապրող դեսպանորդի աուրայում ամրագրված Լույսի մշտական կիզակետ ունենալ, և
քանի դեռ Լույսի այդ կիզակետը պահպանվում է, ոչ միայն դեսպանորդը, այլ նաև այն երկիրը,
որտեղ նա ապրում է, գտնվում են մեր խնամակալության տակ:
Ըստ այդմ՝ ես ձեր ուշադրությունը սևեռում եմ այսօրվա իրադարձության վրա: Եվ կտեսնենք,
թե ինչ կլինի ապագայում. որքանո՞վ կարդարանան մեր հույսերն ու վստահությունը:
Եվ դա վերաբերում է ոչ միայն դեսպանորդին, այլ նաև այն լուսակիրներին, ովքեր այժմ
մարմնավորված են Ռուսաստանում: Սա բոլորիդ համար հարմար առիթ է՝ Երկնքից
աննախադեպ օժանդակություն ու օգնություն ստանալու ձեր սկսած բոլոր գործերում:
Եվ այսօրվանից ես խոստանում եմ ձեզնից նրանց, ովքեր ամբողջ սրտով ընդունել են մեր
դեսպանորդին, որ կարձագանքեմ ձեր ամեն մի կանչին: Եվ ես ձեր բոլոր
նախաձեռնություններում կցուցաբերեմ հնարավոր ամբողջ օգնությունը: Միակ պայմանը ձեր
շարժառիթների մաքրությունն է ու ձեր նախաձեռնությունների համապատասխանությունն
Աստծո Կամքին:
Պաշտելինե'րս, գիտակցո՞ւմ եք արդյոք, թե ինչ հնարավորություն է ձեզ ընձեռնվում: Ձեր
հոգին չի՞ հրապուրվում արդյոք նրանով, որ առաջին իսկ կանչով դուք կստանաք Համբարձյալ
Դասերի խնամակալությունը:
Կարո՞ղ եք արդյոք պատկերացնել, թե այդ դեպքում որքան արագ կվերափոխվի ձեր շուրջն
ամեն ինչ:
Այսպիսով, ձեզ անհրաժեշտ է միայն, որ մոտենաք զոհասեղանին կամ խորանաք ձեր սրտում
և հղեք հետևյալ կոչը.
«Հանուն ԵՍ ԵՄ ՈՐ ԵՄ-ի, հանուն իմ Հզոր ԵՍ ԵՄ Ներկայության, հանուն իմ Սուրբ ԵսՔրիստոսի՝ Մեծ Սպիտակ Եղբայրության Դեսպանորդ Տատյանա Միկուշինայի միջոցով պաշտելի Էլ
Մորիայի շնորհած հնարավորությանը համապատասխան, ես խնդրում եմ, որ Աստծո Կամքը
դրսևորվի իմ այս գործում, որը ֆիզիկական օկտավայում ես իրագործում եմ հանուն Աստծո»:
Այնուհետև դուք շարադրում եք այն միջոցառման կամ գործի էությունը, որում դուք ուզում եք
ստանալ իմ անձնական օգնությունն ու Համբարձյալ Դասերի օգնությունը:
Դուք կարող եք ձեր այդ խնդրանքը գրել թղթի վրա և այրել այն: Այդ եղանակով, նույնիսկ
չունենալով որևէ կազմակերպություն, դուք օգնություն եք ստանում, որն ուղղակիորեն
ցուցաբերվում է ձեր աստվածային գործերում, որտեղ էլ որ գտնվելիս լինեք:
Ոչ մի նշանակություն չունի՝ մենա՞կ եք դուք գործում, թե՞ համախոհների խմբի հետ:
Ձեր գործում,որպես օգնություն, նաև դեսպանորդի կանչերից օգտվել կարողանալու համար
խորհուրդ եմ տալիս ձեր խնդրանքը պարունակող նամակի պատճենն անմիջականորեն ուղարկել
դեսպանորդին:
Այսօրվանից սկսած՝ Տատյանան, Մեծ Սպիտակ Եղբայրության Դեսպանորդի պատմուճանը
կրելուց բացի, որը նա ստացել է համարյա մեկ տարի առաջ, կկրի նաև իմ անձնական
դեսպանորդի պատմուճանը:
Այսպիսով մենք շատ շուտով կճանաչենք այն բոլոր լուսակիրներին, որոնք պատրաստ են
միանալ այս նոր թողության շնորհին և գործել դրա շրջանակներում:
Սակայն այստեղ կա տարբերություն՝ համեմատած մեր նախորդ թողության շնորհների հետ:
Նախկինում մենք կիզակետն ամրագրում էինք կոնկրետ կազմակերպության, որը գտնվում էր
որևէ կոնկրետ երկրում: Եվ, որպես կանոն, դեսպանորդը լինում էր այդ կազմակերպության
առաջնորդը, և նրա ուսերին էր դրվում ամբողջ կազմակերպչական աշխատանքը: Այժմ մենք
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կազմակերպություններին, որոնք դուք կստեղծեք ձեր բնակավայրերում:
Մի' սպասեք որևէ հրամանի, այլ առաջնորդվեք ձեր սրտի թելադրանքով:
Ձեզնից յուրաքանչյուրը մարմնավորվել է որոշակի առաքելությամբ: Եվ ամենքդ գիտեք, թե ինչ
պետք է անեք:
Պարտադիր չէ, որ հիմնեք կազմակերպություն, որն ընդգրկում է ձեր գործունեության բոլոր
կողմերը: Դեռ ավելին, պարտադիր չէ, որ այն լինի հասարակական կամ կրոնական
կազմակերպություն:
Դուք կարող եք բացել առևտրական կազմակերպություն, որպեսզի ձեր երկրի ներսում
հաստատեք աստվածային սկզբունքների վրա հիմնված գործարարության վարման մեթոդներ:
Կարող եք բացել առողջապահական և կրթական ձեր հաստատությունները:
Միակ պահանջը հետևյալն է. ձեր կազմակերպության համար գերակայությունը պետք է լինեն
նրա հիմքում դրված աստվածային սկզբունքները և ձեր շրջապատի մարդկանց ցուցաբերվող
օգնությունը:
Դրամի մասին մի' մտածեք: Դրամ կունենաք այնքան, որքան անհրաժեշտ է ձեր պլանների
իրականացման համար:
Դրամը՝ փողերի էներգիան, երկրորդական գործոն է: Ամենակարևորը ձեր սրտերի
մաքրությունն է և Աստծո Կամքը կատարելու ձեր ցանկությունը:
Դա ձեր ծառայությունն է, որը եկել եք ի կատար ածելու այդ աշխարհում: Եկել է կոնկրետ
գործողությունների ժամանակը: Եվ մի' ասեք ինձ, որ չգիտեք, թե ինչ անեք: Հապա նայե'ք ձեր
շուրջը. մի՞թե ձեր աչքերը չեն տեսնում, թե որտեղ կարող են գործել ձեր կարողությունները, ձեր
ջանքերը, ձեր ձեռքերն ու ոտքերը:
Եկել է կոնկրետ գործողությունների ժամանակը: Դուք աշխարհ եք եկել, որպեսզի գործեք:
Բարի եղեք կատարե՛լ ձեր պարտքը:
Վե՛րջ տվեք դատարկ խոսքերին ու պարզաբանման ջանքերին, թե ով է Ուղու վրա ավելի մեծ
արդյունքների հասել: Ես ուզում եմ վերջապես տեսնել, թե դուք իրապես ի՞նչ կարող եք անել ձեզ
շրջապատող ֆիզիկական աշխարհում:
Դուք աշխարհ եք եկել գործելու համար. կատարեցե'ք ձեր պարտքը...
Եվ եթե մինչև հիմա չհասկացաք, թե ինչի մասին եմ խոսում, ապա երևի ստիպված իջնեմ ձեզ
մոտ, թևերս քշտեմ և ցույց տամ, թե ինչ անեք:
Հապա տեսեք, թե որքա՜ն աղբ կա ձեր շուրջը:
Եվ դա միայն ֆիզիկական աղբ չէ: Դա նաև այն աղբն է, որով հեղեղված են ձեր բոլոր
տեղեկատվական միջոցները՝ հեռուստատեսությունը, ռադիոն, համացանցը, թերթերը:
Զբաղվե'ք ձեր շուրջն ու ձեր գիտակցության մեջ եղած աղբը հավաքելու գործով:
Եվ եթե ձեզնից որևէ մեկը չգիտի, թե որտեղ ներդնի իր ջանքերը, ապա նրան մնում է միայն
աղոթել և Աստծուց լույս խնդրել, քանի չափազանց շատ է հեռացել Աստծո Իրականությունից և
նույնիսկ չի կարող գիտակցել, թե այն աշխարհը, որում ինքը գտնվում է, որքա՜ն կտրված է Աստծո
Իրականությունից:
Ժամանակը փոխվել է, և, բոլորաշրջանների հերթագայությանը զուգընթաց, մենք ընտրում
ենք գործողությունների այլ եղանակ:
Մենք չենք հիմնի միասնական կազմակերպություն, որը կարող է համեղ պատառի ու
գայթակղության վերածվել նրանց համար, ովքեր ղեկավարելու մարմաջ ունեն:
Ո'չ, մենք կտեղադրենք մեր Լույսի կիզակետը ցանկացած կազմակերպությանում, որը
համապատասխանում է մեր սկզբունքներին, և որն ուղղակիորեն կամ մեր դեսպանորդի միջոցով
կդիմի մեզ՝ մեր խնամակալությունը ստանալու համար: Եվ մենք կգործենք յուրաքանչյուրի
միջոցով, ով նախապատրաստել է իր տաճարը մեր գալստյան համար: Մենք պարզապես
կօգտվենք ձեր տաճար մուտք գործելու ձեր հրավերից և ձեր ինքառաջադրումից, որ ֆիզիկական
ոլորտում մեր ձեռքերն ու ոտքերը դառնաք:
Եվ մենք մուտք կգործենք ձեր տաճարները: Դա տեղի կունենա այնքան բնականորեն, որ դուք
նույնիսկ չեք նկատի մեր ներկայությունը, իսկ մենք ձեզ ցույց կտանք այն լավագույն ուղին, որով
կարող եք գործել. նաև ցույց կտանք, թե առաջին հերթին որտեղ ներդնեք ձեր ջանքերը:

Եվ եթե ձեզնից որևէ մեկն ասի, թե ինքը ոչ մի հնարավորություն չունի, որ ստեղծի իր
կազմակերպությունն ու բացի իր գործը, թե ինքը ոչ մի համախոհ ու կողմնակից չունի և
բոլորովին մենակ է, ապա թույլ տվեք չհավատալ:
Դուք մարդկանց մեջ եք ապրում, և այդ մարդիկ ձեր օգնության կարիքն ունեն: Դուք չորս
ստորին մարմին ունեք, և այդ մարմինները մաքրման կարիք ունեն:
Ըստ այդմ՝ մի' ասեք ինձ, որ դուք չգիտեք, թե ինչ անեք կամ ինչով զբաղվեք:
Եկել է ակտիվ գործողությունների ժամանակը: Ձեր բոլոր նախաձեռնություններում
կստանաք Երկնքի օգնությունը, եթե դրանք համապատասխանում են Աստծո Կամքին...
Էլ ինչի՞ն եք սպասում:
Ի՞նչ է, ես իսկապես գամ և ցո՞ւյց տամ, թե ինչ անեք: Այդ դեպքում պահ՛եք ձեր ուսերը, և ես իմ
պարտականությունների ու աշխատանքի մի մասը կդնեմ դրանց վրա...
Ամեն ոք պետք է ի՛ր գործն անի: Սկսեք գործել, և ուղղակի կզմայլվեք այն օգնությամբ, որը
ձեզ կցուցաբերվի:
ԵՍ ԵՄ Էլ Մորիան, մշտապես ձեզ հետ եմ այնտեղ,
որտեղ դուք կոնկրետ գործեր եք անում հանուն Աստծո
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Ուսմունք երկվորյակ բոցերի մասին
ԵՍ ԵՄ Կութհումին՝ այս դեսպանորդի միջոցով ձեզ այցի եկածը: ԵՍ ԵՄ եկել, որպեսզի
երկվորյակ բոցերի մասին նոր ուսմունք տամ ձեզ, որը տարբեր է նախկինում ձեզ տրված
ուսմունքից:
Դուք գիտեք, որ Երկրի վրա մարմնավորված յուրաքանչյուր տղամարդու և կնոջ մեջ առկա են
և' արական, և' իգական նախասկիզբները:
Ըստ էության, ձեր բարձրագույն ասպեկտում՝ ձեր Բարձրագույն մարմնում, դուք սեռ չունեք,
անդրոգիններ եք: Եվ միայն տարբերակման, մատերիայի թանձրացման արդյունքում է, որ
սկզբում ձեռք եք բերում ֆիզիկական մարմին, որից հետո՝ այս կամ այն սեռի հատկանիշը:
Նախորդ պատկերացումներ սխալական էին այնքանով, որ ձեր մի կեսը համարվում էր ձեզնից
դուրս գտնվող, որն իբր առանձնացել է ձեզնից էվոլյուցիայի որոշակի փուլում:
Իրականում, եթե խոսենք ձեր հոգիների զարգացման մասին, ապա ձեր ճերմակահուր միջուկը
կամ ձեր ԵՍ ԵՄ Ներկայությունը՝ ձեր ներսում գտնվող Աստծո անմահ մասը, երբեք չի բաժանվել
երկու առանձին մասի, որ ներկայանան որպես արական և իգական նախասկիզբներ:
Դա սխալ պատկերացում է, որը ձեր զարգացման որոշակի փուլում հանդուրժել էինք, որ
այդպես ներկայացվի ձեզ: Այժմ եկել է նոր փուլ, և մենք կարող ենք ձեր հոգու զարգացման
վերաբերյալ ձեզ տալ մի փոքր այլ՝ նախկինից տարբերվող պատկերացում:
Այսպիսով, ձեր Բարձրագույն մարմինը երբեք չի բաժանվել արական և իգական բևեռների:
Այդ դեպքում որտեղի՞ց են ծագել երկվորյակ բոցերի մասին բոլոր գեղեցիկ առասպելները՝
կապված երկրորդ կեսի որոնման և երկվորյակ բոցերի օրինական ամուսնության միջոցով
միասնության հասնելու հետ:
Թույլ տվեք բացատրել: Ձեր հոգին և ձեր բարձրագույն մարմինները սեռ չունեն: Նրանք
անսեռ են: Սեռ ունի միայն ձեր ֆիզիկական մարմինը, որը սեռական հատկանիշ է ձեռք բերել
էվոլյուցիոն զարգացման ոչ շատ վաղ անցյալում՝ ընդամենը մի քանի միլիոն տարի առաջ:
Նախքան սեռական հատկանիշների բաժանումը մանկածնության գործընթացը բոլորովին այլ
է եղել, բայց այժմ մենք չենք խորանա այդ հարցում:

Եվ այսպես, որտեղի՞ց է առաջացել երկրորդ կեսի և նրա հետ կապված երջանկության մասին
պատկերացումը:
Էվոլյուցիայի որոշակի փուլում դուք ստացել եք Բարձրագույն մարմին, որը տարբեր
կրոնական համակարգերում տաբեր կերպ է անվանվում: Դա ձեր Ես-Քրիստոսն է՝ ձեր
Բարձրագույն Ես-ը կամ Մանասը:
Հնարավոր է՝ այս թելադրություններից դուք արդեն հասկացել եք, որ ձեր Բարձրագույն Ես-ը
ձեզ տրվել է որպես էմանացիա՝ ավելի բարձր հոգևոր էակների կողմից, ովքեր ձեզ են նվիրել իրենց
մի մասնիկը: Մարդը պետք է իր ներսում ստանար ուղեկցորդ, որի ցուցումներին հետևելով՝ նա
կարողանար ստանալ Աստծո և ողջ արարվածի հետ միասնության իր ներսում պակասող
զգացողությունը:
Հիսուս, երբ գտնվում էր մարմնավորման մեջ, ուսմունք է տվել հոգու միավորման մասին: Դուք
հիշում եք փեսայի առակը, նաև հիշում եք հարսի անվան հիշատակումը, որ նա պետք է իրեն
նախապատրաստի փեսայի գալստյան համար:
Դա Հիսուսի կողմից շարադրված՝ երկվորյակ բոցերի մասին ուսմունքի տարբերակն է, որն
ունի ուրիշ, ավելի ճշմարիտ իմաստ:
Երկվորյակ բոցի հետ ձեր միավորումը նշանակում է միավորում ձեր իսկ Բարձրագույն մասի
հետ:
Սկսվում է տիեզերական էվոլյուցիայի նոր փուլ, և սարերի հետևում չէ այն, որ ձեզնից
յուրաքանչյուրը միասնության կհասնի իր երկվորյակ բոցի՝ իր Ես-Քրիստոսի հետ:
Երկվորյակ բոցերի միավորումը նման է ծեսի, որի ընթացքում ձեր ստորին մարմինները՝ ձեր
հոգին, իր թրթիռներով համահունչ է դառնում ձեր Բարձրագույն մարմնի՝ ձեր Ես-Քրիստոսի հետ:
Իսկ քանի որ մինչ այդ դուք լիովին մաքրած եք լինում ձեր ստորին մարմինները, ապա
էներգիան ազատ շրջանառվում է ձեր մարմիններում՝ ողողելով դրանք: Եվ այն երանությունը, որն
ապրում եք ինքներդ ձեր Բարձրագույն մասի հետ միանալուց, վեր է հանում ձեզ
անդրսահամանային երանության գագաթի վրա, որի հետ չի կարող համեմատվել ֆիզիկական
ոլորտում տղամարդու և կնոջ ոչ մի միացում:
Օ՜, պաշտելինե'րս, Աստված շատ ծածուկ բաներ ու գաղտնիքներ ունի, որոնք ժամանակի
ընթացքում ձեզ համար կբացվեն: Եվ հնարավոր է, որ ես այսօր ձեր մտքերում ավերեցի
երկվորյակ բոցերի մասին գեղեցիկ առասպելը, որն այնքա՜ն մոտ էր յուրաքանչյուրի սրտին, ում
բախտ էր վիճակվել ծանոթանալ նախորդ դեսպանորդի միջոցով տրված ուսմունքին:
Սակայն վաղ թե ուշ պետք է հրաժեշտ տալ երեխայական հեքիաթներին և հասուն մարդ
դառնալ:
Եվ միշտ էլ հաճելի է, հասուն գիտակցության վիճակում գտնվելով, կյանքում բախվել
հրաշքների, որոնց նկարագրությունը չեք գտնի նույնիսկ լավագույն հեքիաթներում: Քանզի
Աստծո Իրականությունը, Աստծո Իրականության ճանաչումը չեն կարող համեմատվել
հեքիաթասացների ամենահամարձակ ֆանտազիաների հետ, որոնք ամեն դեպքում Աստծո
Ճշմարտությունը բեկում են իրենց մարդկային գիտակցության մեջ:
Այժմ, պաշտելինե'րս, ես կանգ կառնեմ ևս մի հանգամանքի վրա, որը կարող է ձեզ համար
անսպասելի լինել: Քանի որ այն հեռավոր ժամանակներում յուրաքանչյուր Լույսի Էակ իր
մասնիկներով օժտել է շատ կենսահոսքերի, ապա ձեզնից շատերի Ես-Քրիստոսները նույնական
են իրար հետ և ունեն նույն էությունը, որն ունի այն Լույսի Էակը, ով ձեզնից յուրաքանչյուրին
օժտել է իր մասնիկով:
Եվ, երբ դուք հասնում եք ձեր Բարձրագույն մասի հետ միավորման վիճակին, և մյուս մարդիկ
էլ իրենց հերթին հասնում են իրենց Բարձրագույն մասերի հետ միավորման վիճակին, ապա դուք
դառնում եք իրար հետ միասնական: Դուք զգում եք յուրաքանչյուրի հետ ձեր միասնությունը: Եվ
ընդամենը մի երկվորյակ բոցի փոխարեն դուք միասնություն եք զգում միլիոնավոր երկվորյակ
բոցերի հետ, որոնք ձեր Ես-Քրիստոսի հետ նույն էությունն ունեն:
Սակայն, երկվորյակ բոցերի առասպելն ունի ևս մի կողմ, որը կապված է տիեզերական
էվոլյուցիայի է'լ ավելի վաղ փուլի հետ:
Այս տիեզերքի արարման արշալույսի ինչ-որ պահի տեղի է ունեցել արական ու իգական
բևեռների բաժանում, և բաժանման հենց այդ կետից էլ սկսվել է երևացող աշխարհի արարումը:

Ուստի երբ դուք ձեր էվոլյուցիոն զարգացման ընթացքում ամբողջ տիեզերքի հետ կրկին
վերադառնաք այդ կետին, ապա կանհետանան այս տիեզերքի և' արական, և' իգական բևեռները:
Սակայն մարդկային չափանիշներով դա տեղի կունենա անսահման հեռու ժամանակներում:
Իսկ ներկայումս ձեր գիտակցությունը դեռ ունակ չէ իր մեջ տեղավորելու Տիեզերական
Ճշմարտություններից շատերը: Դե, իսկ ես էլ իմ առջև խնդիր չեմ դնում ձեզ համար շարադրելու
բոլոր այդ Ճշմարտությունները՝ թեկուզ այն տեսքով, ինչպես ես դրանք տեսնում եմ իմ
համբարձյալ վիճակից:
Առայժմ այսքա'նն էլ բավարար է, ինչ ձեզ ասացի:
Որպես սփոփանք կարող եմ ասել, որ այն անհատները, որոնց Ես-Քրիստոսը նույն էությունն
ունի, ինչ որ իմ Ես-Քրիստոսը, ինչ-որ չափով հանդիսանում են իմ երկվորյակ բոցերը: Ուստի,
բացի ձեր Ես-Քրիստոսից, որն իրավամբ ձեր երկվորյակ բոցն է, դուք ունեք ևս մի քանի միլիոն
երկվորյակ բոցեր, որոնք գտնվում են մարմնավորման մեջ և Ես-Քրիստոսի մակարդակով ձեզ
հետ ունեն նույն էությունը:
Իսկ դա կարող է մեկին ուրախացնել, մի ուրիշին՝ վհատեցնել:
Այնուհանդերձ, հնարավոր չէ կանգնեցնել Աստծո Ճշմարտության ճանաչման գործընթացը:
Այն կշարունակվի, անընդհատ բացահայտումները կշարունակվեն: Ուզում եք, թե ոչ, բայց ձեր
գիտակցության էվոլյուցիայի գործընթացը հնարավոր չէ կանգնեցնել, և, եթե դուք սկսեք
դիմադրել առաջընթացին, ապա, ինքներդ մտածեք, արդյո՞ք գործած կլինեք Աստծո Օրենքին
համապատասխան:
Այսօրվա զրույցում ես ձեզ մատնանշեցի ձեր երկվորյակ բոցը, որը միշտ ձեզ հետ է և
համբերությամբ սպասում է, թե երբ կդադարեք կլանված մնալ այս աշխարհի պատրանքով,
որպեսզի ձեր հայացքն ուղղեք դեպի իրեն: Ձեր երկվորյակ բոցը ցանկանում է հաղորդակցվել ձեզ
հետ, նա սպասում է ձեզ: Եվ այս աշխարհում չկա ուրիշ մեկը, որն ավելի մոտ լիներ ձեզ, և որի
հետ դուք կարողանայիք կիսել ձեր բոլոր գաղտնիքներն ու ստանալ վստահելի խորհուրդ:
Ես ահա լռում եմ, որպեսզի ձեզ հնարավորություն տամ յուրացնելու այն անսպասելի
տեղեկատվությունը, որը պարունակվում էր այսօրվա զրույցում:
ԵՍ ԵՄ Կութհումին: ԵՍ ԵՄ,
որ Ես-Քրիստոսի մակարդակով նույն էությունն ունեմ ձեզնից շատերի հետ

Տեր Սուրիա
27 ապրիլի, 2005 թ.
Եթե իրապես ուզում եք ինչ-որ բան փոխել ձեր կյանքում,
ապա պետք է ավելի հաճախ մտորեք ձեր գիտակցության մասին
ԵՍ ԵՄ Սուրիան՝ այս դեսպանորդի միջոցով կրկին ձեզ այցի եկածը:
Մեր այսօրվա զրույցի նյութը ձեր գիտակցությունը կլինի: Գտնվելով առօրեական կյանքի
ունայնության մեջ՝ դուք չեք մտորում ամենագլխավորի՝ ձեր գիտակցության մասին: Դուք
մտածում եք իրեղենի, սննդի, աշխատանքի, ընտանիքի, ժամանցների մասին: Մտածում եք
հազար բանի մասին, սակայն հազվադեպ եք մտորում ձեր գիտակցության մասին:
Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ ձեր գիտակցությունը նույնպիսի կարևոր հարց է, ինչպես Աստծո
հարցը: Որովհետև ձեր գիտակցությամբ է, որ ապրումներ եք ունենում ևպահպանում ձեր
կենսափորձը՝ ձեր կյանքերի հերթագայության ձեռքբերումները:
Եվ իրականում ձեր գիտակցության մակարդակով է որոշվում կյանքում ձեզ հետ պատահած
ամեն բան: Ձեր գիտակցության մակարդակը շատ սերտորեն կապված է ինչպես ձեր, այնպես էլ
ձեզ շրջապատող մարդկանց կարմայի հետ:
Որքան ավելի բարձր տոկոս է կազմում ձեր կարմայի բեռնաթափումը, այնքան ավելի բարձր է
ձեր գիտակցությունը, և այնքան ավելի մոտ եք Աստծուն:

Ձեր գիտակցության մակարդակը կապված է նաև ձեր թրթիռների հետ: Որքան բարձր է ձեր
թրթիռների մակարդակը, այնքան ավելի բարձր է ձեր գիտակցության մակարդակը: Եվ դրա
հետևանքով ձեր գիտակցության մակարդակը ձեզ քաշում է դեպի այս կամ այն շրջապատը:
Նմանը ձգվում է նմանի կողմը:
Ըստ այդմ՝ եթե ուզում եք իրապես ինչ-որ բան փոխել ձեր կյանքում, ապա պետք է ավելի
հաճախ մտորեք ձեր գիտակցության մասին:
Ձեզ շրջապատող ֆիզիկական աշխարհի ցանկացած իրի, ցանկացած իրադարձության
կարելի է մոտենալ երկու կողմից: Ամեն ինչի նկատմամբ գոյություն ունեն երկու հիմնական
տեսակետներ: Ե'վ կյանքի ողջ բազմազանությունը, և' կենսական հարցերի ողջ
բազմազանությունը դրվում են ձեր ընտրության առջև. ո՞ր աշխարհն եք ընտրում՝
պատրանքների՞ աշխարհը, թե՞ Աստծո Իրական աշխարհը:
Ես կբերեմ իմ զրույցի նյութի մեջ պարզություն մտցնող օրինակներ:
Մի պահ պատկերացրեք, թե գտնվում եք ձեր գիտակցության բացարձակ ներդաշնակ
վիճակում: Դուք, հավանաբար, ձեր կյանքում ապրել եք այդպիսի վիճակներ, երբ զգում եք խորը
ներքին հանգստություն, հավասարակշռություն, անառիթ ուրախություն և սեր այն ամենի
նկատմամբ, ինչը ձեզ շրջապատում է:
Աստված ձեզ տալիս է այդպիսի րոպեներ, որ կյանքի բարդ իրադրությունների ժամանակ
կարողանաք վերադառնալ այն զգացողություններին, որոնք դուք ապրել եք ձեր կյանքի այդպիսի
երանելի րոպեներին:
Ես ձեզ հանձնարարում եմ հիշել այդպիսի վիճակները: Փորձեք հուսալիորեն սևեռել ձեր
հիշողության մեջ, եթե մոտ ապագայում հայտնվեք այդպիսի վիճակում:
Դա այն նմուշօրինակը թող դառնա, որի հետ կհամեմատեք ձեր կյանքի ընթացքում ունեցած
ձեր գիտակցության վիճակները:
Այժմ պատկերացրեք, թե բախվել եք ձեր կյանքի որևէ աններդաշնակ իրադրության հետ: Դա
կարող է լինել դղրդացող ռոք երաժշտություն կամ աններդաշնակ մարդկանց միջավայր: Շա՜տ են
այն ոչ աստվածային դրսևորումները, որոնց հետ ամեն օր դուք բախվում եք:
Եվ կյանքի այդ աններդաշնակ իրադրությունների հետ ձեր բախման ընթացքում մի շատ
կարևոր պահ է գալիս, երբ կարող եք կա՛մ խառնվել այդ իրադրությանը, կա՛մ էլ մնալ
հավասարակշիռ վիճակում:
Բերեմ կոնկրետ օրինակ: Ասենք, ձեզ վիրավորել են ընտանիքում, աշխատատեղում կամ
փողոցում: Ձեզ վիրավորանք են հասցրել, որին, ձեր կարծիքով, դուք բոլորովին արժանի չեք: Դուք
դրան կարող եք արձագանքել այն երկու տարբեր ճանապարհներով, որոնք ես վերևում նշեցի:
Դուք կարող եք մտնել այդ դրության մեջ և ապացուցել, որ դուք իրավացի եք, և ձեզ իզուր են
վիրավորել, բայց կարող եք և այդ դրության մեջ չմտնել: Կարող եք ուղղակի ձեր գիտակցության
մեջ սևեռել այդ իրադրությունը, բայց դրա մեջ չներդնել ձեր էներգիան:
Հիշեք, որ ամբողջ ձեր պատրանքային աշխարհը պահվում է բացառապես ձեր էներգիայի
միջոցով: Եվ դուք ինքներդ եք ամեն րոպե, ամեն վայրկյան ընտրում, թե ուր առաքեք ձեր
էներգիան:
Եվ եթե մտնում եք այն տհաճ իրավիճակի մեջ, որին հանդիպել եք, ապա սկսում եք դրա մեջ
ներդնել այն էներգիան, որը բյուրեղյա լարով ձեր աուրայի մեջ է մուտք գործել Աստծո Աշխարհից:
Ի՞նչ է տեղի ունենում նման դեպքում: Դուք ձեր էներգիան ներդնում եք անկատարության մեջ,
և, դրանով հանդերձ, բազմապատկում եք պատրանքը:
Երկրի վրա ապրող մարդկանց մեծամասնությունը հենց այդպես էլ վարվում է:
Ձեր աշխարհը պահպանվում է միայն ձեր էներգիաներով: Եվ դուք ձեր էներգիաներով
սնուցում եք ձեր աշխարհի ողջ անկատարությունը:
Աններդաշնակ վիճակում հայտնվելիս ձեր այլընտրանքն այն կարող լինել, որ հրաժարվեք
սեփական էներգիան այդ անկատարության մեջ ներդնելուց: Իհարկե, նկատում եք, որ այդ
իրադրությունն անարդարացի է, բայց նաև հասկանում եք, որ այն, ինչ տեղի է ունենում
ֆիզիկական աշխարհում, պարզապես պատրանք է: Ուստի դուք ուղղակի դուրս եք քշում այդ
իրադրությունը ձեր գիտակցությունից և ձեր գիտակցությանը թույլ չեք տալիս մտածել այդ
իրադրության շուրջ:
Դա չի նշանակում, որ դուք անտարբեր եք դառնում ձեր աշխարհի անաստված
դրսևորումների նկատմամբ: Դուք տալիս եք ձեր գնահատականը: Իհարկե, տալիս եք ձեր

գնահատականը, նույնիսկ կարող եք ձեզ շրջապատող մարդկանց համար հասկանալի
մակարդակով արտահայտել այն, բայց ձեր այդ գնահատականի մեջ չեք ներդնում ձեր էներգիան:
Դուք վերհիշում եք ձեր ներդաշնակ վիճակները և շրջապատի աններդաշնակ իրավիճակից ձեր
գիտակցությունը տեղափոխում եք այդ ներդաշնակ վիճակների մակարդակի վրա:
Ես լիովին հաշվի եմ առնում, որ այն, ինչ ասացի, կարող է անել միայն շատ բարձր մակարդակի
հասած ադեպտը, իսկ այս տողերը կարդացող մարդկանց մեծամասնության համար կենսական
իրադրությունների նկատմամբ նման արձագանքը մատչելի չէ:
Սակայն դուք պետք է գոնե գիտենաք, թե ուր մղվեք: Եվ պետք է փորձեր ձեռնարկեք ձեր
գիտակցությունը փոխելու ուղղությամբ: Չէ՞ որ ամբողջ աստվածային կատարելությունն առկա է
ձեր ներսում:
Եվ միայն դու'ք եք որոշողը՝ լինե՞լ այդ կատարության մեջ, թե՞ ենթարկվել ձեր աշխարհի
պատրանքին:
Վերջում, որպես օրինակ, կուզենայի տալ գետի ափին նստած Բուդդայի կերպարը: Ահա
Բուդդան, ներխոկման դիրքով նստած, դիտում է գետի հանդարտ հոսքը: Նա ջրի երեսին մի
լողացող տաշեղ է տեսնում, հետո՝ գերան:
Ապա տեսնում է, որ իրենից ոչ հեռու անցնում է մարդկանցով բեռնված մի նավակ: Բուդդան
տեսնում է այդ ամենը: Նա գնահատական է տալիս ամեն առարկայի ու երևույթի, որին
հանդիպում է, բայց իր էներգիան չի ներդնում դրանցից ոչ մեկի մեջ: Նա պարզապես իրերն իրենց
անուններով է կոչում և վերջ:
Եթե Բուդդայի փոխարեն նստած լիներ սովորական մի մարդ, ապա կկառչեր ամեն
առարկայից, ինչ աչքը տեսնում է: Տաշեղը տեսնելիս նա կմտածեր, թե որքա՜ն
անպատասխանատու մարդիկ կան, որոնք կեղտոտում են գետը: Գերանը տեսնելիս կմտածեր, թե
ինչպես այն օգտագործի իր տնտեսության մեջ: Նաև իր մտքում ծանր ու թեթև կաներ բոլոր այն
մարդկանց, որոնք նստած են իր մոտով անցնող նավակի մեջ:
Ես այս օրինակը բերեցի, որ ձեզ համար վերջնականապես պարզ դառնա, թե ինչպես եք դուք
ձեր գիտակցության մեջ ծնում ձեզ շրջապատող պատրանքը:
Մշտապես ձեր գլխում պահելով կյանքում ձեզ պատահած բացասական իրադրությունները և
պտտացնելով այդ իրադրությունների նկատմամբ ձեր արձագանքը, ինչպես նաև շրջապատի
մարդկանց արձագանքը ձեր արձագանքին՝ դուք Աստծո կողմից ձեզ տրված էներգիան
հատկացնում եք ձեզ շրջապատող պատրանքի բազմապատկման գործին:
Նույնը վերաբերում է նաև ձեր ցանկացած անկատար հույզին, որը տեղ է գտնում ձեր
գիտակցության մեջ:
Ձեզ հարկավոր է մշտապես վերլուծել ձեր բոլոր մտքերն ու զգացմունքները և դրանք
համեմատել կատարյալ վիճակի այն նմուշօրինակի հետ, որը դուք պարտավոր եք մշտապես
պահել ձեր հիշողության մեջ:
Ահա թե ինչու' է ձեզ անհրաժեշտ ձեր գիտակցության մեջ հրաժարվել այնպիսի զգացմունքից,
ինչպիսին պայքար մղելու ցանկությունն է:
Երբ դուք տրամադրված եք պայքարի, ապա ձեր աշխարհ եք քաշում այդ պայքարի առարկան:
Դա վերաբերում է նաև անկյալ հրեշտակների հետ ձեր այնքա՜ն սիրած պայքարին: Եթե դուք
տրամադրված եք պայքարի, ապա շրջապատի մարդկանց մեջ միշտ էլ կգտնեք ձեր պայքարի
թիրախը:
Իսկ եթե դուք պայքարելու ցանկություն չունեք, ապա ձեր ուղու վրա չեք հանդիպի մարդկանց,
որոնց դեմ հարկավոր է պայքարել: Դեռ ավելին, ձեր գիտակցությունը մշտապես բարձր
մակարդակի վրա պահելով, դուք կկարողանաք ձեր այդ գիտակցության վիճակով վարակել
յուրաքանչյուրին, ում հետ բախվում եք ձեր կյանքի ընթացքում:
Ես այսօր փորձեցի սևեռել ձեր ուշադրությունը ձեր գիտակցության վրա: Որովհետև դա հենց
այն է, ինչի վրա դուք պետք է մշտապես աշխատեք:
Եվ, որպեսզի կարողանաք աշխատել ձեր գիտակցության վրա, համաձայնե'ք, որ ձեզ ոչինչ
պետք չէ, բացի ձեր ցանկությունից և գիտակցությունը փոխելու ձեր ձգտումից:
Ես ուրախ կլինեմ, եթե այսօրվա զրույցն ընկալեք ոչ թե որպես վերացական դատողություն,
այլ գործունեության ուղեցույց:
ԵՍ ԵՄ Սուրիան

Վեհապետ Էլ Մորիա
28 ապրիլի, 2005 թ.
Ես մուտք կգործեմ ձեր տաճարը և կգործեմ ձեր միջոցով
ԵՍ ԵՄ Էլ Մորիան՝ իմ դեսպանորդի միջոցով կրկին ձեզ այցի եկածը:
ԵՍ ԵՄ եկել, որ ձեր մեջ ամրացնեմ նոր գիտելիք և այն իրադարձությունների ըմբռնումը,
որոնք տեղի են ունենում Երկիր մոլորակի նուրբ ոլորտում:
Դուք գիտեք, որ տեղի է ունենում բոլորաշրջանների հերթագայություն: Այս մասին շատ է
ասվել և' այս դեսպանորդի միջոցով տրվող թելադրություններում, և' այն թելադրություններում,
որոնք մենք տվել ենք նախորդ դեսպանորդների միջոցով:
Ի՞նչն է բնորոշ այն վերափոխումներին, որոնք, բոլորաշրջանների հերթագայության հետ
կապված, տեղի են ունենում Երկիր մոլորակում:
Դուք կզարմանաք, եթե ձեզ ասեմ, որ նուրբ ոլորտում վերափոխումներն արդեն
գործնականում ավարտված են: Նուրբ ոլորտի բոլոր շերտերը, բացառությամբ ամենացածր
աստեղային շերտերի, մեր կողմից մաքրվել են այն բացասական էներգիաներից, որոնք կարող էին
մուտք գործել իրենց բնույթին ոչ հարիր շերտերը:
Դա վիթխարի աշխատանք էր, պաշտելինե'րս, և այն մենք հաջողությամբ ավարտել ենք: Այժմ
սկսվել է այն փուլը, երբ մենք հատուկ ձեռնամուխ ենք լինում ֆիզիկական ոլորտին մոտ գտնվող
շերտերի և բուն ֆիզիկական ոլորտի մաքրմանը:
Ո՞րն է դժվարությունը: Այն ուժերը, որոնք ապօրինաբար կարողացել էին մուտք գործել բարձր
թրթռանքներով շերտերի մեջ, այժմ մեր կողմից հետ են սեղմվել Երկրին: Եվ նրանք փնտրում են
ցանկացած առիթ, որպեսզի հաստատեն իրենց դիրքերը ֆիզիկական ոլորտում և աստեղային
ոլորտի առավել թանձր շերտերում:
Այդ ուժերը չունեն Աստծո էներգիայի իրենց սեփական աղբյուրը և սնվում են ձեր այն
էներգիաներով, որոնք դուք այդպես անխոհեմ ձևով երբեմն հանձնում եք նրանց լիակատար
տնօրինմանը:
Ուստի այժմ առաջին պլան է ելնում Աստծո էներգիայի ծախսման վերահսկողության հարցը:
Եվ բոլոր այս թելադրությունների հիմնական գիծը, եթե դուք դրանք ուշադրությամբ
վերընթերցեք, հենց Աստծո էներգիայի ծախսման վերահսկողությունն է, որը դուք, պաշտելինե'րս,
պետք է իրագործեք ինքնուրույնաբար:
Ձեզնից յուրաքանչյուրը ձեր ֆիզիկական աշխարհի համար հանդիսանում է Աստծո
էներգիայի աղբյուր: Ինքներդ եք՝ որպես ազատ կամքով օժտված էակներ, ընտրում, թե ինչի վրա
ծախսեք Աստծո կողմից ձեզ շնորհված Էներգիան:
Այդ Էներգիան դուք չեք կարող չծախսել: Երկրի վրա գտնվելու ամեն րոպեին ու վայրկյանին
Աստծո էներգիան անընդհատ հոսքով մուտք է գործում ձեր աուրայի մեջ: Եվ միայն ձեզնից է
կախված, թե ինչպես կտնօրինեք ձեզ հատկացված Աստծո էներգիան:
Խավարի ուժերին Աստծո էներգիան մատչելի չէ, բայց նրանք շատ հնարամիտ հնարքների են
տիրապետում, որպեսզի յուրացնեն Աստծուց ձեզ հատկացված էներգիան: Նրանք իրենց կողմն
են քաշում ձեր այն էներգիան, որն այդպես անմիտ ձևով նրանց եք տալիս ձեր ոչ աստվածային
գործողություններով, որոնք ձեզ թույլ եք տալիս կատարել ձեր աշխարհում:
Ամբողջ ժամանակակից արդյունաբերությունն 90 տոկոսի չափով աշխատում է խավարի
ուժերի էներգետիկական կարիքների բավարարման համար: Երբևէ մտածե՞լ եք այս մասին,
պաշտելինե'րս: Ձեզ անվնաս բան է թվում, երբ գնում եք ռոք երաժշտության համերգ դիտելու կամ
ձեզ թույլ եք տալիս դիտել սարսափի ֆիլմեր, փուչ օպերաներ կամ այնպիսի կինոնկարներ, որոնք
բռնություն են քարոզում:
Ձեզ անվնաս բան է թվում, երբ դուք, նորաձևության հետևից ընկած, գնում եք ձեզ բոլորովին
պետք չեկող առարկաներ, զանազան իրեր: Յուրաքանչյուր ձեռք բերված իր կրում է իր մեջ
որոշակի թրթռանքներ: Կան իրեր, որոնք իրենց մեջ Լույս են կրում, բայց և կան իրեր, որոնք
ձեզնից խլում են ձեր Լույսը: Խորհու՞մ եք արդյոք այդ մասին, երբ ձեր դրամը՝ Աստծո էներգիայի
ձեր մյուս փոխարժեքը, ծախսում եք ոչ աստվածային իրեր ձեռք բերելու նպատակով:
Խորհրդակցու՞մ եք արդյոք ձեր Ես-Քրիստոսի հետ, երբ կատարում եք ձեր գնումները:

Ձեր կյանքի յուրաքանչյուր պահի դուք ընտրություն եք կատարում, և այդ ընտրության
արդյունքում ձեր էներգիան ուղղվում է կա'մ ձեր աշխարհի պատրանքի բազմապատկմանը, կա'մ
այդ պատրանքի հետհավաքմանը:
Աստծո էներգիան գունազարդվում է հրաշագեղ զգացմունքներով, եթե դրանք լի են
բերկրանքով ու սիրով, և դրանով իսկ բարձրացնում է ձեր աշխարհի թրթռանքները: Իսկ եթե լի
եք բացասական մտքերով ու զգացմունքներով, ապա ձեր աշխարհը լցնում եք ծանր էներգիայով՝
ձեր նեգատիվի մածուցիկ մաթով:
Եվ միայն դու՛ք կարող եք հսկողություն սահմանել Աստծո էներգիայից ձեր ծախսած
յուրաքանչյուր էրգի վրա: Մենք ձեր փոխարեն դա չենք կարող անել: Մենք շատ կուզենայինք, որ
ձեզնից յուրաքանչյուրը վերածվի Լույսի էլեկտրոդի, որով ձեր շրջապատի աշխարհը կողողվեր
ներդաշնակության, գեղեցկության, սիրո ու բերկրանքի թրթիռներով: Եվ մենք պարտավորություն
ենք ստանձնում օգնելու ձեզնից յուրաքանչյուրին, ով անկեղծորեն կցանկանա օգնել մեզ,
որպեսզի ձեր օկտավան մաքրենք խավարի ուժերից: Բայց մենք ձեր փոխարեն այդ ընտրությունը
կատարել չենք կարող, պաշտելինե'րս:
Մենք ձեզ առաջարկում ենք պարզ լուծում, որը նույնիսկ լրացուցիչ ժամանակի ծախս չի
պահանջի այն ժամանակի համեմատ, որն անհրաժեշտ է աղոթքներ ընթերցելու համար: Թեև
աղոթքները հիմա աշխարհին անհրաժեշտ են, ինչպես երբեք, քանի որ լրացուցիչ Լույսի աղբյուր
են հանդիսանում ֆիզիկական օկտավայի համար:
Իսկ եթե դուք մշտապես վերահսկեք, թե ինչպես եք ծախսում Աստծո էներգիան, ապա դա
ձեզանից լրացուցիչ որևէ ծախս չի պահանջի: Հակառակը, կնպաստի ձեր դրամական միջոցների
խնայողությանը: Քանզի եթե մտորեք, թե որտեղ եք ծախսում ձեր դրամը, ապա կպարզվի, որ այն
իրերի ու մթերքների 90 տոկոսը, որոնք ձեռք եք բերում ձեր գնումներով, բոլորովին պետք չեն ձեր
ֆիզիկական մարմնի պահպանմանը: Ընդհակառակը, դրանք նպաստում են ձեր մարմնի
քայքայմանը, և դուք կախյալ վիճակում եք հայտնվում մի ամբողջ արդյունաբերությունից, որը
սկզբում ձեզ ներքաշում է ձեր մարմնի քայքայման գործընթացի մեջ, ապա հաճկատարությամբ
ձեզ է առաջարկում թանկարժեք միջոցների մի հսկայական հավաքածու, որոնք, իբր, նպաստում
են ձեր առողջության վերականգնմանը:
Վերահսկե'ք ձեզ օրվա ընթացքում: Հետևե'ք ձեր մտքերին, ձեր զգացմունքներին: Դեպի ուր
ուղղված են ձեր մտքերը, այնտեղ էլ հոսում է ձեր էներգիան: Դիտե'ք, թե ինչի մասին եք մտածում:
Դուք մտածում եք անարդար կառավարության մասին, և ձեր էներգիան առաքում եք այդ
կառավարության անդամներին. դուք մտածում եք այն մասին, թե աշխատավայրում ձեզ հետ
որքան անարդար է վարվել ձեր պետը, և նրան եք առաքում ձեր էներգիան. դուք մտածում եք հենց
նոր դիտած փուչ օպերայի սյուժետի մասին, և ձեր էներգիան առաքում եք աստեղային ոլորտում
գտնվող այն էգրեգորին, որն զբաղված է արհեստածին մտքեր և հույզեր բազմացնելով:
Դուք պատասխանատու եք անմիտ կերպով ծախսած ձեր էներգիայի ամեն մի էրգի համար:
Եվ ամեն անգամ, երբ ձեր էներգիան ծախսում եք աստվածային սկզբունքներին
չհամապատասխանող ձևով, դուք կարմա եք ստեղծում: Իսկ եթե տեղյակ եք կարմայաման
օրենքին, բայց այնուամենայնիվ շարունակում եք աստվածային սկզբունքները խախտել ի շահ ձեր
էգոյի, ապա ձեր կարման ավելի եք ծանրացնում:
Հավատացե'ք, մենք մեր խոսքերն իզուր չենք ասում: Եվ մենք մեր էներգիան իզուր չենք
ծախսում: Մեր դեսպանորդի միջոցով այս թելադրություններում ասված ամեն մի բառն ուղղված
է այն բանին, որ ձեզ տրվեն գիտելիքներ, որոնց կարիքն այս պահին դուք ամենաշատն ունեք:
Ըստ այդմ՝ մենք չենք հոգնում ձեզ համար միևնույն բանը կրկնելուց. դուք պատասխանատու
եք ձեր էներգիայի ծախսման համար, և կրկնակի պատասխանատու եք, եթե այս
թելադրությունները կարդալուց հետո էլի շարունակում եք ձեր նախկին կենսակերպը՝ ինքներդ
ձեզ համոզելով, որ այն ամենը, ինչի մասին խոսվում է այս թելադրություններում, ձեզ բոլորովին
չի վերաբերում:
Դուք ֆիզկական օկտավայում գտնվում եք մարմնավորման մեջ, և ձեզնից շատերը
մարմնավորվելուց առաջ պարտավորվել են անցումային այս ծանրագույն ժամանակի ընթացքում
օգնել մարդկությանը: Եվ մենք այժմ ձեզ հիշեցնում ենք ձեր ստանձնած պարտավորությունները:
Հետո, երբ կկանգնեք Կարմայական Վարչության առջև, չասե'ք, թե դուք ոչինչ չգիտեիք և ոչինչ
գլխի չեք ընկել. թե իբր ձեզ չեն զգուշացրել, և դուք ոչինչ չեք լսել:

Ես ձեզ նորից ու նորից եմ ասում. ուսուցման ժամանակն ավարտվել է: Ձեզնից պահանջվում
են կոնկրետ գործողություններ ու կոնկրետ քայլեր ֆիզիկական ոլորտում:
Ձեզ ուղղված մեր պահանջներն ավելի պարզ ձևակերպել, քան դա արված է այս դեսպանորդի
միջոցով, այլևս հազիվ թե հնարավոր լինի: Դուք պետք է փոխեք ձեր գիտակցության
գերակայությունները:
Հասկացե'ք վերջապես, որ մենք անզոր ենք ֆիզիկական ոլորտում ինչ-որ բան անել՝ առանց
ստանալու ձեր օգնությունն ու օժանդակությունը: Ֆիզիկական աշխարհը մեզ այլ կերպ մատչելի
չէ, բացի այն, որ ձեզնից որևէ մեկը նախապատրաստի իր տաճարը մեր գալստյան համար և կոչ
անի մեզ օգտագործելու իր ստորին չորս մարմինները, որպեսզի մենք կարողանանք, իր ձեռքերն
ու ոտքերն օգտագործելով, կենսագործել մեր պլանները:
Ահա ես տալիս եմ այդ կոչի ձևը: Եվ, խնդրում եմ, ամեն օր հղե'ք այն.
«Հանուն ԵՍ ԵՄ ՈՐ ԵՄ-ի, հանուն իմ հզոր ԵՍ ԵՄ Ներկայության, հանուն իմ Սուրբ ԵսՔրիստոսի, ես հրավիրում եմ պաշտելի Էլ Մորիային մուտք գործել իմ տաճարը և գործել իմ միջոցով,
որպեսզի ֆիզիկական օկտավայում և աստեղային ոլորտի թանձր շերտերում դրսևորվի Աստծո
Կամքը: Պաշտելի՛ Էլ Մորիա, քո լիիրավ տնօրինմանն եմ հանձնում իմ չորս ստորին մարմինները՝
ֆիզիկական մարմինս, աստեղային մարմինս, մենտալային մարմինս և եթերային մարմինս: Գործի'ր
իմ միջոցով, եթե դա է Աստծո Սուրբ Կամքը: Թող Աստծո Կամքը լինի: Ամեն»:
Իսկ ես խոստանում եմ ձեզ, որ հենց որ հնարավորությունը ծագի, մուտք կգործեմ ձեր
տաճարը և կգործեմ ձեր միջոցով:
Այդպիսով մենք կփոխենք աշխարհը: Եվ Երկիրը կապրի ու կվերածվի ազատության,
բերկրանքի ու սիրո հոյակերտ աստղի...
ԵՍ ԵՄ Էլ Մորիան, այս ուղերձը տվեցի ձեր նկատմամբ իմ Սիրո ամենաբարձր կետից
Վեհապետ Էլ Մորիա
29 ապրիլի, 2005 թ.
Դուք կարող եք ձեր ձեռքի տակ ունենալ Աստծո հզորագույն գործիքը
ԵՍ ԵՄ Էլ Մորիան՝ ձեզ այցի եկածը:
ԵՍ ԵՄ եկել, որ ոչ մեծ մի Ուսմունք տամ՝ կապված այն հնարավորության հետ, որը դուք
ձեռք եք բերում, երբ ձեր ստորին չորս մարմիններն ու չակրաները մաքուր են:
Ներկայումս Երկրի վրա ապրող մարդկանց մեծամասնության ստորին չորս մարմինները
գտնվում են ծայրահեղ կեղտոտ վիճակում: Իսկ քանի որ, ինչպես գիտեք, ձեր չակրաները
միացնում են ձեր նուրբ մարմիններն իրար հետ և Աստծո աշխարհի հետ, ապա ձեր չակրաները
ևս գտնվում են անմխիթար վիճակում: Ուստի ես այսօր մտադրվել եմ տալ որոշակի Ուսմունք՝
կապված այն հնարավորությունների հետ, որոնք դուք ձեռք եք բերում, երբ ձեր չակրաները
մաքուր են լինում: Եվ ձեր ստորին չորս մարմինների մաքրման ու ձեր չակրաների մաքրության
մասին վերացական դատողությունները ձեզ համար կստանան ավելի գործնական հնչեղություն:
Այսպիսով, ձեր չակրաների մասին: Դուք գիտեք, որ ունեք յոթ հիմնական չակրաներ, որոնք
տեղաբաշխված են ողնաշարի երկայնքով. ունեք նաև գաղտնի ճառագայթների չակրաներ, որոնք
նույնպես տեղաբաշխված են ողնաշարի երկայնքով, և շատ չակրաներ, որոնք տեղաբաշխված են
ձեր մարմնի տարբեր մասերում: Ընդհանուր հաշվով, ինչպես գիտեք, գոյություն ունեն 144
չակրաներ:
12 չակրաները 12 տիեզերական ճառագայթներով ձեր աշխարհ են փոխանցում կատարյալ
աստվածային հատկանիշներ, իսկ յուրաքանչյուր հատկանիշ իր մեջ կրում է ևս 12 նրբերանգ կամ
կիսատոն:
Եվ երբ ձեր չակրաները հմայիչ ծաղիկների պես բացվում են, ապա ձեր ֆիզիկական
իրականության մեջ դուք վերածվում եք աստվածային հատկանիշների կատարյալ հաղորդչի:
Աստված կանխատեսել է բոլոր հնարավոր չարաշահումները, որոնք Աստծո էներգիայի ոչ
ճիշտ կիրառությամբ կարող է թույլ տալ մարդկությունը:
Ըստ այդմ, երբ դուք համայն տիեզերքում գործող Աստծո Օրենքի տեսակետից սխալ եք
օգտագործում Աստծո էներգիան, ապա դա առաջին հերթին անդրադառնում է ձեր չակրաների

թողունակության վրա: Եվ Աստծո էներգիան, որը բյուրեղյա լարով մուտք է գործում ձեր
մարմինների մեջ, բնական ճանապարհով սահմանափակվում է: Դա նման է այն բանին, որ այն
ծորակը, որից ֆիզիկական աշխարհ մուտք գործող Աստվածային Էներգիան դուրս է ցայտում,
քիչ-քիչ ոլորվում է, մինչև որ վերջնականապես փակվում է: Եվ Աստծո էներգիան չարաշահելու ձեր
հնարավորությունները փոքրանում են:
Ըստ այդմ՝ գիտակցության այն վիճակը, որը բնորոշ է մարդկությանը նրա զարգացման
ներկա փուլում, իր տնօրինման տակ չի կարող ունենալ անսահմանափակ աստվածային
զորություն: Քանզի առաջին բանը, որ կաներ ձեր գիտակցությունը, եթե նրան մատչելի լիներ
Աստծո էներգիայի անսահմանափակ աղբյուրը, կսկսեր օգտագործել այդ էներգիան իր էգոյի
կարիքների բավարարման համար: Իսկ ձեզ հայտնի է, որ ձեր էգոյի պահանջմունքները
հնարավոր չէ բավարարել: Դրանք անսահման են:
Ըստ այդմ՝ մարդկության մեծամասնության համար Աստծո էներգիայի մատչելիությունը
հուսալիորեն փակված է:
Եվ, որպեսզի Աստծո էներգիան մատչելի դառնա, ձեզ վիճակված է կանգնել Ձեռնադրումների
Ուղու վրա: Իսկ այդ Ուղին մի կյանքով չէ, որ անցնում է: Բացառիկ դեպքերում, այն էլ միայն մեր
ընտրյալ սաների համար, մենք թույլ ենք տալիս այդ Ուղին անցնել մեկ կյանքի ընթացքում:
Յուրաքանչյուր աստվածային հատկանիշի վերաբերյալ դուք փորձաքննության թեստեր եք
անցնում: Եվ այդ թեստերից յուրաքանչյուրը պետք է անցնեք 12 անգամ: Ընդհանուր հաշվով՝
դուք պետք է անցնեք 144 թեստ, որպեսզի հաջողությամբ ավարտեք ձեռնադրումներն ըստ 12
հիմնական չակրաների, ինչն անհրաժեշտ է վերջիններիս բացման համար:
Եվ, եթե չլինեին թեստերի կրկնությունները, որոնք դուք ստիպված եք լինում անցնել ձեր
ծուլության երեսից, ապա կարող էիք հաջողության հասնել ընդամենը մի քանի տարվա
ընթացքում:
Իսկ ի՞նչ է տալիս չակրաների բացվելը: Ինչու՞ պետք է ձգտեք դրան:
Նա, ով իր ձեռքի տակ ունի այնպիսի հզոր գործիք, ինչպիսին բաց չակրաներն են, կարող է
աշխարհին անգնահատելի ծառայություն մատուցել: Եվ այդ ծառայության գլխավոր մասը ձեզ
շրջապատող աշխարհը ցանկացած բացասական թրթռանքներից ու էներգիաներից մաքրելն է:
Ձեր չակրաների զորությունն ունակ է չեզոքացնելու սխալ դասակարգված էներգիայի
աներևակայելի քանակություն, որով տառացիորեն հագեցած է ձեր աշխարհը:
Սիրելինե'րս, երբ դուք կարդում եք պատվիրաններ ու աղոթքներ, ապա լրացուցիչ Լույս եք
ներքաշում ձեր աշխարհ: Եվ այդ Լույսը ձեր աշխարհ մուտք է գործում ձեր չակրաների միջոցով:
Հիմա պատկերցրեք, թե որքա՜ն շատ Լույս կարող էիք բերել ձեր աշխարհ, եթե ձեր չակրաները
լրիվ բաց լինեին:
Եվ քանի որ այն պահին, երբ ձեր բոլոր չակրաները բացվում են, դուք կատարյալ Բուդդա եք
դառնում, այսինքն հասնում եք Բուդդայի գիտակցության մակարդակին, ապա նույնիսկ ձեր
մտքերով չի անցնում ոչինչ, որը կարող է դույզն-ինչ վնաս հասցնել ձեզ շրջապատող աշխարհին և
ձեր շրջապատի կենդանի էակներին: Դուք մշտապես գտնվում եք ձեր գիտակցության աղոթքային
վիճակում: Եվ նույնիսկ կարիք չունեք աղոթքի խոսքեր արտաբերելու, որպեսզի մշտապես
գտնվեք ձեր գիտակցության աղոթքային վիճակում:
Եվ ձեր չակրաները երբեմն գործում են ձեր գիտակցությունից անկախ. դրանք փոշեծծիչի
պես շրջապատի աշխարհից ներս են քաշում ամբողջ աղբը և աշխարհը լցնում Աստծո անթերի
մաքուր էներգիայով:
Ուստի, երբ ձեր չակրաները մաքուր են, դուք կարող եք դիմել ձեր ԵՍ ԵՄ Ներկայությանը և
խնդրել, որ ձեր չակրաների էներգիան ուղղվի ձեր աշխարհի այս կամ այն իրավիճակի
հանգուցալուծմանը: Եվ, եթե ձեր խնդրանքը համապատասխանում է Աստծո Օրենքին, ապա ձեր
ԵՍ ԵՄ Ներկայությունն ի'նքը կղեկավարի ձեր չակրաների աշխատանքը, և էներգիան կմղվի
դեպի այն կոնկրետ իրավիճակը, որի մասին խնդրել եք ձեր կոչի մեջ:
Դուք ձեր կոկորդի չակրայի էներգիան կարող եք օգտագործել ինչպես ձեր, այնպես էլ բոլոր
նրանց պաշտպանության համար, որոնց իրավունք ունեք պաշտպանելու՝ համաձայն Աստծո
Օրենքի:
Ձեր մաքուր չակրաների օգնությամբ դուք կարող եք փոխակերպել ոչ միայն ձեր կարման
(այդ դեպքում դուք սեփական կարմա չեք ունենում), այլ նաև մոլորակի կամ թեկուզ ձեր երկրի

կարման: Դուք կարող եք հասցեագրված օգնություն ցուցաբերել այն մարդկանց, որոնց տեսնում
եք, որ օգնել է պետք, և իրենք էլ խնդրում են ձեզնից այդ օգնությունը:
Դրանք իրապես ֆանտաստիկ հնարավորություններ և հիրավի անգնահատելի օգնություն
են մարդկությանը, որը կարող եք ցուցաբերել, եթե ձեր չակրաների բացման նպատակով անցնեք
անհրաժեշտ ձեռնադրումներ:
Որպեսզի պատկերացնեք այն զորությունը, որն այդ դեպքում անցնում է ձեր տնօրինության
տակ, ես այսպիսի օրինակ կբերեմ:
Կարմա փոխակերպող ձեր կենտրոնական չակրայի 10 րոպե տևած բաբախումը
հավասարարժեք է մանուշակագույն բոցի պատվիրանի 400-ժամյա ընթերցման:
Դա, հիրավի, ամենահզոր գործիքն է, պաշտելինե'րս, և այդ գործիքը պահ է տրված ձեր
ներսում:
Այսօրվա զրույցի նպատակն էր ձեզ համար բացել ձեր հետագա քայլի հեռանկարներն ու
հնարավորությունները:
Սիրելինե'րս, ձեզնից շատերը պատրաստ են այդ քայլին, շատերն էլ գտնվում են իրենց
չակրաները բացելու ճանապարհի կեսին:
Դուք պետք է գիտենաք, թե ինչի համար պետք է մղվեք դեպի այդ հաջորդ քայլը: Ձեր
տնօրինմանն է հանձնվում մի զորություն, որը լիովին վերահսկելի է ձեր ԵՍ ԵՄ Ներկայության
կողմից: Եվ եթե դուք փորձեք այդ զորությունն օգտագործել ոչ Աստծո Կամքին
համապատասխան, ապա ձեր չակրաները պարզապես կդադարեն բաբախել: Եվ եթե նույնիսկ ձև
գտնեք շրջանցելու Տիեզերական Օրենքը և օգտագործեք Աստծո էներգիան ձեր անձնական
նպատակներով, ապա ձեր չակրաները կփակվեն, և տեսանելի ապագայի համար ձեզ կմերժվի
Աստծո էներգիայի մատչելիությունը:
Աստված պատրաստ է ձեզ տալ ամենակատարյալ գործիքը, որը Երկրի համար այս ծանր
ժամանակներում այդքան անհրաժեշտ է ձեզ: Վերցրե'ք այն: Օգտագործե'ք:
Եվ միայն ձեզնից է կախված, սիրելինե'րս. կստանա՞ք այդ կատարյալ գործիքը ձեր
տնօրինության տակ, թե՞ ոչ:
Ահա ես ասում եմ ձեզ՝ ժամը հասել է, և դուք կարող եք ձեր տնօրինման տակ ունենալ Աստծո
այդ հզորագույն զենքը:
Ձեզ անհրաժեշտ է միայն ընտրություն կատարել, մղվել դեպի ձեռնադրումների Ուղին և
պատվով անցնել այն բոլոր ձեռնադրումները, որոնք Աստված թույլ կտա անցնել:
ԵՍ ԵՄ Էլ Մորիան, մինչ նոր հանդիպում ձեռնադրումների Ուղու վրա
Տիեզերական Բուդդա
30 ապրիլի, 2005 թ.
Ջանացեք հարմարվել նոր պայմաններին: Փոխեցեք ձեր գիտակցությունը
ԵՍ ԵՄ Տիեզերական Բուդդան: Այդպես է կոչվում իմ պաշտոնը Ատվածային
Հիերարխիայում, որը գոյություն ունի համայն տիեզերքում:
ԵՍ ԵՄ Բուդդան, և, շնորհիվ այն ամենաթափանցության, որը հատուկ է ինձ ու իմ բնույթն է
հանդիսանում, ես կարող եմ ներկա լինել համայն տիեզերքի ցանկացած կետում, ինչպես և կարող
եմ ներկա լինել բոլոր կենդանի էակների մեջ:
Միակ տեղը, որտեղ ես չեմ կարող ներկա լինել, ձեր աշխարհն է և մյուս թանձր աշխարհները,
որոնց թրթռանքները չափազանց ցածր են իմ ներկայության համար:
Ուստի ես կարող եմ ներկա լինել միայն այն կենդանի էակների մեջ, որոնք իրենց
գիտակցությամբ հասել են Բուդդայի մակարդակին և ցանկացել են Երկրի վրա մարմնավորվել
անցումային այս բարդ ժամանակներում՝ որպես Երկրի մարդկությանն անշահախնդիր ծառայելու
ակտ:
Երկրի մարդկության համար Աստծո պլանն այն է, որ Բուդդաներ դառնան բոլոր այն
կենսահոսքերը, որոնք այժմ բնակեցնում են Երկիր մոլորակը: Գիտակցության այդ մակարդակը
կարող է կոչվել նաև Աստծո գիտակցություն: Եվ մարդկության զարգացման այս փուլը

համապատասխանում է Աստծո մտահղացմանը, որի համաձայն մարդն իր զարգացմամբ կարող է
բարձրանալ էվոլյուցիոն զարգացման նոր աստիճանի վրա և դառնալ աստվածամարդ:
Բոլորովին գաղտնիք չէ, որ գիտակցության այն մակարդակը, որն այժմ ունի մարդկությունը,
շատ քիչ է տարբերում ձեզ կենդանիներից: Նաև գաղտնիք չի լինի, եթե ասեմ, որ շատ կենդանի
էակներ, որոնց դուք անասուններ եք համարում, հասել են իրենց գիտակցության զարգացման
անհամեմատ ավելի բարձր աստիճանի, քան մարդկանցից շատերը:
Ես նկատի ունեմ կետաձկների որոշ տեսակների ու դելֆիններին: Իրենց զարգացման
մակարդակով այդ կենդանի էակները բավականին առաջ են անցել իրենց եղբայրակիցներից,
որոնք քայլում են Երկրի վրայով: Նրանց էներգետիկական համակարգը՝ նրանց չակրաները, թույլ
են տալիս միանալ համաշխարհային և համատիեզերական տվյալների բանկին: Եվ մենք այդ
էակների ֆիզիկական ձևերն օգտագործում ենք, որպեսզի պատկերացում ստանանք Երկրի
իրադրության մասին: Գտնվելով օվկիանոսի դժվարամատչելի, անմարդաբնակ շրջաններում՝ մեր
հավատարիմ աշխատակիցները պահում ու պաշտպանում են Երկիր մոլորակի
հավասարակշռությունը:
Ես հուսով եմ, որ Երկրի մարդկությունն այնուամենայնիվ կհասնի գիտակցության այն
մակարդակին, որը երբեմն անվանվում է բուդհայական գիտակցություն, և որը Երկրի
մարդկությանը թույլ կտա անցնել էվոլյուցիոն զարգացման նոր մակարդակի վրա:
Ձեր թերզարգացած գիտակցությամբ դուք մոլորակի վրա պահպանում եք
տեխնոկրատական քաղաքակրթություն:
Եվ ես եկել եմ՝ ձեզ ասելու, որ Երկիր մոլորակի համար նախատեսված Աստծո մտահղացման
մեջ չի մտնում ձեր տեխնոկրատական քաղաքակրթության պահպանումը:
Այն, ինչ չի համապատասխանում Աստծո մտահղացմանը, կսրբվի Երկրի երեսից:
Ձեր մոլորակից բացի, համայն տիեզերքում շատ կան այնպիսի քաղաքակրթություններ,
որոնք կանգնել են տեխնոկրատական զարգացման ուղու վրա: Եվ բոլոր այդ
քաղաքակրթություններին բնորոշ է կտրվածությունը համատիեզերական տեղեկատվական
բազայից:
Ես ստիպված եմ կիրառել այս տեխնիկական տերմինները, որպեսզի ձեր լեզվով ձեզ հասցնեմ
այն տեղեկատվությունը, որի կարիքը դուք ունեք:
Դուք միանում եք համատիեզերական տեղեկատվական բազային ձեր գիտակցության
զարգացման այն փուլում, որը համապատասխանում է Բուդդայի գիտակցության մակարդակին:
Գիտակցության զարգացման այդ մակարդակում դուք դառնում եք աստվածամարդիկ: Ձեր
չակրաները բացվում են, ինչը ձեզ հնարավորություն է տալիս ազատորեն տեղեկատվություն
փոխանակել ողջ տիեզերքի հետ՝ համայն տիեզերքի ցանկացած էակի հետ, որը հասել է
գիտակցության զարգացման համանման մակարդակի:
Ձեզ համար դադարում են գոյություն ունենալ տարածական ու ժամանակային սահմանները:
Ձեզ համար մատչելի է դառնում ցանկացած տեղեկատվություն, որը գոյություն ունի համայն
տիեզերքի գրադարաններում ու պահոցներում:
Իհարկե, բուդհայական գիտակցության զարգացման տարբեր աստիճաններ կան: Եվ
առաջին փուլում դուք կարող եք չտիրապետել բոլոր ունակություններին, և ձեր տեղեկատվական
դաշտը դուրս չի գա ձեր մոլորակի շրջանակներից: Բայց աստիճանաբար դուք կընդարձակեք ձեր
գիտակցությունը և նախ դուրս կգաք ձեր արեգակնային համակարգության մակարդակի վրա,
հետո՝ ձեր գալակտիկայի մակարդակի և ապա՝ գալակտիկաների ձեր համակարգի մակարդակի
վրա:
Ձեր գիտակցության աճի հնարավորություններն անսահմանափակ են, և երբ ձեր
գիտակցության աճը կհասնի այս տիեզերքին, դուք կծնվեք նոր տիեզերքում, որը
կհամապատասխանի ձեր գիտակցության նոր մակարդակին, կամ էլ, ըստ ձեր ցանկության,
Բուդդայի պաշտոն կստանձնեք ստորին տիեզերքների համար, որպեսզի այդ տիեզերքներում
զարգացող կենդանի էակների համար պահպանեք հավասարակշռությունը:
Իմ այսօրվա այցի նպատակն է ձեզ տեղեկատվություն տալ ձեր զարգացման հաջորդ փուլի
մասին:
Իսկ այդ փուլը կապված չէ ձեր տեխնոկրատական քաղաքակրթության հետ: Ըստ այդմ՝ այն
ամենը, ինչը չի համապատասխանում Աստծո մտահղացմանը և իրենից ներկայացնում է Աստծո
Կամքին
չհամապատասխանող
գաղափարների
ու
զարգացման
հիմնադրույթների

արմատավորում,
աստիճանաբար
կփոխարինվի
էվոլյուցիոն,
Աստծո
Կամքին
համապատասխանող հիմնադրույթներով ու զարգացման ուղղություններով:
Այն, ինչ չափազանց շատ կդիմադրի, կա'մ արհավիրքների շղթայով կհեռացվի ֆիզիկական
ոլորտից , կա'մ էլ իր թրթռանքով կձգվի դեպի այն տեխնոկրատական կղզյակները, որոնք
գոյություն ունեն այս տիեզերքում, և որոնց օրերը նույնպես հաշված են:
Ես այժմ ձեզ համար նկարագրեցի այն պլանը, որով պետք է ընթանա Երկիր մոլորակը:
Սակայն, խնդրում եմ, մի' մոտեցեք այդ պլանին թվարկության երկրային չափանիշներով: Այդ
բոլորը տեղի կունենա, բայց տեղի կունենա ժամանակի այնպիսի բոլորաշրջանների ընթացքում,
որոնք անհամատեղելի են կենդանական մարդու կյանքի շրջանի հետ:
Ժամանակի հաշվման ձեր համակարգը հարմարեցված չէ այն բանին, որ ձեզ տրվեն ճշմարիտ
նշաձողեր ու ժամկետներ: Սակայն այն բանի համար, որպեսզի մղվեք, որպեսզի ձեր
գիտակցության մեջ պահպանեք այն նշաձողը, դեպի ուր պետք է ընթանաք, կոնկրետ ժամկետներ
իմանալու հարկ չկա:
Մի փոքր էլ ևս մի ցավոտ հարցի մասին: Ձեր աչքի առաջ է շատ կենդանիների տեսակների
օրինակը, որոնք վերանում են՝ չհարմարվելով գոյատևման նոր պայմաններին:
Միշտ էլ ծանր է նայել բնաջնջման պատկերին: Սակայն այն, ինչն անկենսունակ է նոր
պայմաններում, կամ պետք է վերանա, կամ ձևափոխվի: Ճիշտ նույն կերպ էլ մարդ-կենդանին է՝
տեսակ, որն այս պահին դուք եք ներկայացնում: Դուք կամ պետք է հարմարվեք ձեր մոլորակի
գոյատևման նոր պայմաններին, կամ էլ այդ տեսակը ենթակա կլինի բնաջնջման:
Հասկացե'ք, գոյատևման պայմանները փոխելը ձեր ուժերից վեր է: Այս տիեզերքում կա ինչոր բան, որը չի ենթարկվում ձեր կարգավորմանը, ինչպես ծորակի ջուրը կամ ձեր բնակարանի
ջերմաստիճանը:
Կա համատիեզերական Օրենք, որը կարգավորում է ձեր մոլորակի գոյության պայմանները:
Եվ այժմ մենք պարզապես բարձրացրել ենք ձեր պլանի թրթռանքները: Դուք դա չեք կարող չզգալ:
Ըստ այդմ՝ խնդրում եմ, ջանացե'ք հարմարվել նոր պայմաններին: Փոխեցե'ք ձեր
գիտակցությունը: Ձեզ տրվում են բանալիները, թե ինչպես փոխեք ձեր գիտակցությունը:
Դուք ունեք բոլոր անհրաժեշտ ղեկավարող ցուցումները, իսկ հետևել դրանց, թե ոչ՝ դուք
ինքնե'րդ եք ընտրում: Դա ձեր ազատ կամքն է, և դուք կարող եք գործել՝ ըստ ձեր ազատ կամքի
այնքան ժամանակ, քանի դեռ մոլորակի արտաքին պայմանները թույլ են տալիս դա անել:
Ես ձեզ տվեցի ձեր զարգացման հեռանկարները, և ես նախազգուշացրի ձեզ սպառնացող
վտանգների մասին: Իսկ այժմ ես լռում եմ և լքում ձեզ: Ինձ համար այսօր շատ հաճելի էր այս
դեսպանորդի միջոցով ձեզ հետ զրուցելը:
ԵՍ ԵՄ Տիեզերական Բուդդան

