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Dārgo lasītāj!

Vai ir kaut kas vēl saistošāks, slepenāks un noslēpumaināks par to dimensiju, uz kuru 
pēc nāves pārceļas dvēsele’  Vai tad kad šīszemes dzīve būs galā, mēs tur ieraudzīsim kristāla 
pilis un gaismas upes, un bnmšķīgas ainavas? Vai reinkamāci|a dara mus gudrākus līdz beidzot 
atrodam svētlaimi aizsaulē, vietā, kas ir tik pārsteidzoša ka to pat grūti aptvert? Varbūt aizsaule 
ir tikai iztēles radīta? la domājat, ka jautājumu ir vairāk nekā atbilžu, —  tā nebūt nav Ir jāņem 
vērā gan redzējum klīniskās nāves laikā un dvēseles ceļojumi, gan pirmsnāves vīzijas un gan 
kuri patiešām cenšas ar mums sazināties la vaicājat manas domas —  uzskatu ka atbildes ir un 
irari pierādījumi, kas apliecina —  pēc nāves dvēsele turpina dzīvot.

Ja vēlaties atrast atbildes, iedziļinieties garīgajos un reliģiskajos priekšstatos un. pat 
ņemot vērā skeptiķu un noliedzēju uzskatus, atradīsiet īsto skatpunktu Zināšanas par dzīvi pec 
nāves sniedz mierināiumu un cerības un daudzus atbrīvo no bailēm nomirt. Taču šī grāmata nav 
paredzēta tam lai palīdzētu ļaudīm lusties labāk Iepazīstinu ar šo informāciju tapec ka manā 
vērtējumā, pēcnāves dzīve patiesi eksistē

Esmu pētījusi milzums skaidrojumu un teoriju attiecibā uz "lielo nezināmo" kas mūs 
gaida pec nāves Taču vai pēcnāves dzīve ir tik neizzināma kāda tā bija pirms gadiem 
piecdesmit9 DomS|u ka ne Kad atbrīvojamies no fiziskā ķermeņa nonākam citā sfērā, citā 
apziņas stāvoklī, citā esības laukā Domai par dzīvi pēc nāves pievērsušies daudzi prāti Mūsdi
enās notiek vairāk pētījumu un eksperimentu, un tie var savienot dzīvos un mirušos Iespējams 
ka art viņsaulē ir celmlauži kuri strādā lai sazinātos ar mums Lai to izdarītu, ir jāatver komu
nikācijas kanāls starp atšķirīgajām dimensijām. Kontaktu nodibināšanā un ieviešanā galvenais 
ir atvērtība

Savulaik pēcnāves dzīve parsvarā bija reliģisko kopienu uzmanfbas lokā tagad 
interese par dzīvi pēc nāves ir palielinājusies gan zinātniskā, gan garīgā līmenī Uzskatu, ka šī 
interese pat par sevi tuvina atminējumu tam ko reiz uzskatīja par noslēpumu

Diāna Ālkvista



Ceļvedis
pēcnāves

dzīvēNoskanējis grāmatu un failu izveidojis Imants ločmelis



Veltu šo grāmatu visiem, kas pieredzējuši klīnisko nāvi. Vieni labprāt dalījās 
pārdzīvotajā, citi aizsaules notikumus parrunāja negribīgi. Lai kurai grupai jūs 
piederētu, piedzīvotais ir vērtējams kā ārkārtējs. Jums ir bijusi patiesa laime 
mirkli uzmest skatu tam pārsteidzošajam, kas atrodas viņā pusē.
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Ievads

Gadsimtiem ilgi cilvēki ir domājuši par to, vai nāve ir mūsu šis pasaules pieredzes 
beigas vai arī sākums pilnīgi citai eksistencei.

Pēcnāves dzīve ir plašs jēdziens, un ir uzrakstīts daudz grāmatu par vairākumu no 
tiem individuālajiem priekšstatiem, ar kuriem šeit iepazīstināšu. Ņemot vērā ierobe
žoto apjomu, ietveršu tikai galvenos viedokļus un teorijas. Ja jūsu interese ir dziļāka, 
visnotaļ iesaku izdibināt vairāk. (Grāmatu saraksts pielikumā ir labs pamats sākumam.)

Šī grāmata apskata reliģiskos priekšstatus, pirmsnāves stāvokļus, spokus, psihiskos 
medijus un daudzus citus tematus, kas varētu jūs interesēt, kad apdomājat dzīvi pēc 
nāves vai nemirstību. Ticība nākamajai dzīvei mierina tos, kas, iespējams, baidās no
mirt. Papildus tā sniedz mierinājumu tiem, kuri zaudējuši kādu tuvu cilvēku un vēlas 
uzzināt, kā mīļajai dvēselei varētu klāties un ko tā dara.

Dažas no šīm kategorijām kāds var uzskatīt par pierādījumu tam, ka dzīve pastāv 
ārpus ķermeņa. Lai nu kā, tādi jēdzieni kā pirmsnāves vīzijas vai dvēseles ceļojums 
var būt ļoti strīdīgi Lai gan šīs grāmatas mērķis nav vispusīgi aptvert diskusiju par dzīvi 
pēc nāves, tomēr tā ietver svarīgāko informāciju arī par skeptiskiem uzskatiem.

Vai nu jūs ticat pēcnāves dzīvei vai šaubāties, vai arī smejaties par tiem, kas tai tic, 
domāju, ka šī grāmata jums šķitīs gana interesanta un papildinās zināšanas —  vai nu 
šīs zināšanas jūs pārliecinās, vai ari ne.

Līdz ar moderno tehnoloģiju attīstību interese par aizkapa dzīvi pēkšņi ir piesaistī
jusi lielāku uzmanību. Tagad ir daudz vairāk paranormālo parādību pētnieku un zināt
nieku. Vai šī atjaunotā interese ir radusies tāpēc, ka esam iegājuši attīstības laikmetā, 
kurā beidzot atklāsim noslēpumaino pēcnāves dzīves atslēgu? Varbūt kaut kas vai 
kāds cenšas izlauzties cauri? Tas ir jusu ziņā.



Kas jus sagaida šaja grāmata

Šf grāmata ir sadalīta četrās daļās.

Pirmā daļa "Reliģija un aizkapa dzīve' apskata pasaules pamatreliģijas, kuras 

daudziem ir labi zināmas, kā arī mazāk izplatītās reliģijas vai reliģiskas grupas. Tajā 

ietverta ari diskusiia par debesīm  un elli, ņemot vērā ari neticīgo viedokļus

Otrā daļa "Vārti uz gaismu” stāsta par nāves tuvumā piedzīvoto un pirmsnāves 

brīžu vīzijām. Tā ir atslēga aizkapa dzīves esamībai. Te  ir iztirzāts, kur sākat savu ceļo

jumu uz otru pusi un kā tur noklustat, Iidzpat tam, ko darīt ar dvēselēm, kurām, iespē

jams, ir vēlme klaiņot.

Trešā daļa "Ko dara mirušie?" piedāvā pieņemumus, kuri rosina domāt, ka otrajā 

pusē iespējamas pilsētas vai dažādas dimensijas, kurās majo dvesele. Te  ir atbildes 

uz tādiem jautājumiem kā: "Vai es varu dabūt atpakaļ savu ķermeni?", "Pēc ka es iz

skatīšos?" un “Vai es satikšu mirušos draugus un radiniekus?"

Ceturtā daļa “Atgriešanās uz planētas" sniegs priekšstatu par reinkarnāciju un par 

mācībām, kas jāapgust, līdz dvēsele var atgriezties īstajās mājās. Ir sniegta pat pamā

cība kā rīkoties, lai atgrieztos sava iepriekšē|ā dzīvē.

Jūs atradīsiet ari četrus noderīgus pielikumus vārdnīcu, grāmatu un interneta vietnu 

sarakstu, pēcnāves dzīves žurnālu un desmit dienu metodi, ka veidot kontaktu ar 

mirušajiem.

Piedevas

Šīs grāmatas lappuses atradīsiet četru veidu lodziņus, kas sniegs informāciju atvieg

lojot ceļojumu pa pēcnāves dzīves viedokļiem.

ef  I h ī c l j a
Izmantojiet šos lodziņus, lai noskaidrotu 
nepazīstamu vārdu vai vārdkopu nozīmi.

Skeptiķu viedoklis
Te atradīsiet skeptiķu piedā

vātās domas un viedokli

Starp citu O O  Sājos lodziņos ir citāti, kuros 
aplūkota mužigā dzīve un kuri 

liks pārdomāt dzīvi pec nāves, kā ari 

citāti, kas liks ļusu seja atplaukt smaidam

Mūžīgas domas

noderīga informaciji

Šāļos lodziņos ievietojusies 

pamacoša, interesanta un 
formācijā.



Pateicības

Ir tik daudz cilvēku, kuriem es vēlētos pateikties, ka viņu saraksts vien jau veidotu 
veselu grāmatu.

Vispirms gribu pateikties visiem tiem kuri pārdzīvojuši klīnisko nāvi, pirmsnāves 
brīžu viziias un citus dažādus mirkļus, izzinot pēcnāves dzīvi un dah|ušies šaios 
piedzīvojumos ar mani ļusu stastītais ir nenovērtēiams ieguldījums šīs grāmatas 
tapšanā.

Visai manai mīlošajai ģimenei —  ari jums, Bob un Petija!
Manai aģentei Betijai Sašai —  par atbalstu un ticību man, kopīgi virzot šo projektu.
Redaktorēm Rendijai Leidenheimai-Džilai un Linnai Nortrapai kas strādāja kopa 

ar mani pie vēl vienas grāmatas.
Ikvienam izdevniecībā Alpha Books, kas spodrinaja šo grāmatu
Šellij, tavs talants, pacietība un enerģija būtiski mainīja visu
Kerolaina Drogana, par jūsu izpratni un palīdzību. Kāds brīnišķīgs prāts!
Doktor Viktor Zammit, jus bijāt absolūti brīnišķīgs, daloties zināšanās un atbalstot 

mani un |oprojām esat Lai veicas Viktor!
Paldies Tomam un Līzai Batleriem par interviju un par informāciju ko viņi nesav

tīgi sniedza
Mans īpašais paldies un laba vēlējumi Geretam Hasvetam par profesionālu un 

iejūtīgu manu zināšanu papildināšanu elektroniskās balss fenomena un sp ritisma 
seansu jautājumos. Bija daudz telefona zvanu un e-pasta vēstuļu, bet jūs to paveicāt!

Elam Roberam, pieredzējušajam un fantastiskajam paranormalo parādību pētnie 
kam, kurš bija informācijas krātuve Pat ar visu aizņemtību jus atradat laiku, lai pali 
dzētu man ieviest skaidrību nodaļās par ganēm, ļūsabi arGeretu Hasvetu piegādājāt 
vērt gu informāciju

Petai un Stīvam Semjueliem par saglabāto pastāvīgo atbalstu Patiešām, usu līdz
dalība šīs grāmatas pabeigšanā bija dieva dāvana. Jūs abi esat vislabakie!

Džerij Mroclovski, pateicos par piedalīšanos nodaļā par klīniskās nāves pieredzi 
un |usu apbrīnojamo stāstu par 11 septembn

Lindai Mroclovskai parizpratn vira klīniskas nāves pārdzīvojumā
Arturam R Breseram, zobarstam par rupem lai mani zobi izskatītos labi, nemaz 

nerunājot par pārsteidzošo klīniskās nāves piedzīvojumu kuru man uzticējāt Ar sa
vām rūpēm un jauko raksturu jūs visiem likāt atplaukt smaida Jus esat mans varonis

Šērainai Lonsdeilai, vienai no manām mīļākajām rakstniecēm un atbalstītājām.



Manam dargajam draugam Rodžeram Gofam |ūsu klīniskās nāves pieredze bija 
pārsteidzoša Jusu atklajums bija satriecošs, un, protams, tāds esat ari jus.

Džoisai MīIIerei, kas parlukoja manu grāmatu meklejot vai nav paslepusies kada 
kļūda Paldies, ka ļāvāt, lai jūs interveju par pirmsnāves pieredzi.

Visiem maniem draugiem, kuri allaž izradīja mīlestību un sapratni un netiesāja mani.
Īpaši gribu pieminēt Ketiju Daunesu, Džerelainu un Dze|U Šeldonu Teriju Bordneru, 

Maiju Sīriju un Loju Deivisu par jūsu labo gribu
Cieņpilna pateicība rabīnam Artūram I Beismenam par veidu, kādā viņš izteik

smīgi izklastija savas domas par pecnāves dzīvi. Tas bija tikai bridis, bet bija vērts 
gaidīt!

Mācītāj Lī A. Magneson, jus atbildējāt uz daudziem no maniem lautaiumiem un pat 
Ziemsvetku laikā atradāt laiku dalīties savās domās. Nav brīnums, ka visi jūs mīl!

BNVP, jūs zināt, kas jūs esat vismaz es ceru Paldies par jusu aizkulišu atbalstu!
Visiem maniem mirušajiem radiniekiem un draugiem Ja gadījuma lasat šo grāmatu, 

kas šogad hipodromā būs labākie?



Pirmā daļa
Reliģija un aizkapa dzīve

lespejams ka jūsu ticība pēcnāves dzīvei ir sakņota jūsu reliģiskajos priekšstatos 

Daudzi cilvēki bērnībā ir mācīti iztēloties tikai vienu aizkapa dzīves veidu, un viņi 

nekad nav domājuši par to vai ši ticība vīniem der ari tālākajā dzīvē Šajās nodaļās 

uzzināsiet par daudzām reliģiskajām tradīcijām un to dažādajiem ticēiumiem par 

aizkapa dzīvi Vel stāstīšu par ļaunā laikmeta uzskatiem Ceru ka izmantosiet šo 

informāciju, lai paplasmatu savu skatījumu un pajautātu sev "Kas, manuprāt notiks 

pēc nāves?”



Pirmā nodaļa
Ko galvenās reliģijas saka par dzīvi pēc nāves

Šaja nodaļā

■ Budisma priekšstati par aizkapa dzīvi
• Kristiešu mācība un aizgājēji
■ Hinduisms un otra puse
■ Islāms (musulmaņi) un dzīve pēc nāves
■ Sintoistu (japāņu) uzskati par nāvi
■ Daoistu dogma par nāvi
■ lūdaisms un "šeit" un "tagad"

Bieži vien uzskati par pēcnāves dzīvi sakņojas reliģijā, pat ja šie uzskati ir pārņemti 
no pašu dzīves, kam šajā ziņā, tā sakot, ir visai maz sakara ar reliģiju. Tāpēc gribu sākt ar 
v irīgako reliģiiu apskatu un ko tās mums stāsta par nākamo dzīvi.

Plaši katras reliģijas pētījumi tālu pārsniedz šīs grāmatas ietvarus. Tāpēc īsi un 
v enkāršoti iepazīstināšu tikai ar galveno

Šāds izklāsts secīgi sniegs pamatidejas, ko ievēro katra reliģija, pirms īepazīsti- 
n.Viu ar katras viedokli par dzīvi pēc nāves. |a kāda ticība jūs ieinteresēs, mudinu uz 
l.'il.ikiem meklejumiem.

Budisms: dzīves cikls

Budisms ir sena reliģija, kas izveidojusies Indija pirms vairak nekā divarpus tūksto
šiem gadu Tās sekotāji tic, ka dvēsele atgriežas atkal un atkal, kamēr sasniedz visaug- 
M.'iko apgaismības līmeni %

Daudzi cilvēki sak aplūkot budismu vairāk kā tradīciju vai filozofiju nevis reliģiju 
I k ‘ | formāli ta tomēr ierindojas reliģiju kategorijā. Pamatos budisms ir guvis lielus



panākumus, 10 pirms trīsdesmit gadiem Rietumos to pieminēja reti, bet mūsdienās 
cilvēki visā pasaulē pieņem tā pamatprincipus.

Budisma mērķis ir personiskā garīgā attīstība. Budisti cenšas dziļi izprast mūsu 
eksistences dabu, jo tic, ka visa dzīvība ir savstarpēji saistīta. Budisma mācības no
zīmīgākā daļa ir līdzjūtība. Dievi un dievības nav daļa no budisma mācības. Budisti 
cenšas iegūt apgaismību, attīstot gudrību, tikumisku uzvedību un piekopjot meditāciju

Mūžīgas domas
Gulēdams uz nāves gultas, Buda pamanīja, ka viņa jaunais māceklis Anans 
raud.

"Kapec tu raudi, Anan?" viņš jautāja.
"Tapec, ka pasaules gaisma ir gandrīz nodzisusi un mēs būsim tumsā."
Buda sakopoja visus parpal kušos spēkus un teica to, kas kļuva par viņa pedējiem
vārdiem šajā pasaule
"Anan, Anan, esi pats sev gaisma!"

Budistu svetie raksti

Buda visai pasaulei gribēja paradīt patiesības ceļu un tādējādi novērst ciešanas 
Lai gan Buda noraidīja dievus vai dievības, viņš nebija neticīgais vai agnostiķis. Viņš 
teica: "Nenoņemieties ar tādiem jautājumiem ka "Vai Dievs ir?”, 'Vai es eksistēju?", 
"Vai pasaule ir vai nav īsta?”. Netērējiet savu laiku un enerģiju nevajadzīgās diskusi
jas Atvieglojiet sirdi Pārvaldiet domas. Dzīvojiet tikumīgi. Jūs sasniegsiet nirvānu jeb 
mūžīgo svētlaimi."

Ceļš uz nirvānu ir paveicams individuālā līmeni, tā ir savu spēju attīstīšana. Šis gan 
gais stāvoklis atbrīvo mūs no remkarnācijas cikla.

P e f  i n ī c l j a

Nirvana mus atbrīvo no pieķeršanas. Ta atbrīvo mus no naves bailēm. Ta ir mūžīga 
svētlaimē, visaugstaka transcendences forma. Kad sasniedzat nirvānu, jus pārvārāt 
alkas, naidu un maldus. Savu spēju attīstīšana ir sapratne vai zināšanas par paša 
patieso butibu, darbība, lai sasniegtu visaugstako garīgo līmeni, limem, kura dvesele 
vairs netiek velreiz iemiesota Reinkarnacija ir priekšstats, ka dvesele pec nāves 
atgriežas cita dzīvības forma, ta vel un velreiz iziet dzīvības ciklu, līdz atbrivoļas no 
velmem un sevis. Saja bridi dvesele sasniedz nirvānu.



Karma: bijis šeit, darījis to

Saskaņā ar budisma mācību personas likteni pēc nāves nosaka tas, kā cilvēks dzīvojis. 
Savukart pašreizējo dzīves veidu nosaka cilvēka karma Karma ir budisma pārliecība 
ka cilvēka dzīves apstākļi ataino viņa rīcību iepriekšējās dzīves. Līdzīgi cilvēka rīcība 
šīs dzīves laikā noteiks viņa nakamas dzīves veidu Labi darbi un rīcība paceļ aug
stākā pakāpē, piemēram, cilvēks irveiksmīgs un finansiāli nodrošināts Slikta vai ļauna 
rīcība ved uz zemāku līmeni Šāda domāšana nepārprotami veicina izvēlēties dzīvē 
cienījamu ceļu un izskaidro, kāpēc dažiem ir bēdīgs liktenis vai slikti apstākļi.

Citi budisma novirzieni

Tibetas budismā pēc nāves garam vai dvēselei sākas četrdesmit deviņu dienu sakār
tošanas process, kas ir sadalīts trīs posmos, tā sauktajos bardo Bardo nobeigumā per
sona vai nu nokļūst nirvānā, vai an atgriežas uz zemes, lai atdzimtu

Vispazīstamākais Tibetas budists ir Viņa Svētība Dalailama Četrpadsmitais. Dalai
lama, būdams savu sekotāju Tibetas budistu skolotājs, sniedza daudzus skaidroju
mus, kas attiecas uz dzīvi pēc nāves. Piemēram, padomos par miršanu un labāku dzīvi 
Dalailama runa par cikliskās attīstības dabu: viss, kas ir uzkrājies, galu galā izklīd s vai 
atšķirs no attiecībām ar vecākiem skolotājiem, draugiem utt — ar laiku jāšķiras no 
visa un viss bez izņēmuma iet bojā Tā ka neviens nezina kad tas notiks, ir svarīgi būt 
sagatavotam. Tālāk seko būtiskākie Dalailamas uzskati par to, kā katram jāgatavojas 
miršanai un pēcnāves dzīvei

1 la attīstāt sajūtu par nāves laika nenoteiktību, varat daudz Iabak izmantot savu laiku
2 Lai novērstu vilcināšanos ar garīgajiem treniņiem, uzmanieties, lai nenokļūtu ne

mainīguma ilūziju ietekmē.
3 Izprotiet, ka nav svarīgi, cik brīnišķīgs ir brīdis, jo tam tik un tā ir jābeidzas.
4 Nedomājiet ka vēlāk bus laiks
■>. Esiet atklati attiecībā uz paša navi. Prasmīgi iedrošiniet ci tus but atvertiem, domā

jot par savu navi Nemaldiniet cits citu ar laipnībām kad miršanas laiks ir tuvu. Atklā 
tība veicinās prieku un drosmi.

Dzenbudisms ir novirziens, kas galvenokārt izplatīts Japāna, Korejā, Ķīnā un Vjet 
nama Ta pamatā ir meditācijas vingrinājumi, un tā ticējumi atšķiras no citu budistu



Starp citu priekšstatiem Tas apgalvo, ka apgaismību 
var izkopt ar pašapceri, meditāciju un intuī
ciju Ticība un aizraušanas ar labāku esa
mību nav ceļš uz apgaismību. Reiz dzirdēju 
kādu dzen sekotāju sakām: "Vingrināties 
dzen mācībā nozīmē nevingrināties tajā." 

Dzenbudisti netic pēcnāves dzīvei, 
bet viņi tic, ka ir pastāvīga enerģijas turpināšanās, jo visi esam daļa cits no cita un 
ikviena. Tāpēc nekas īstenība nemirst. Un tāpēc viņi netic dvēselei kā tādai viņi jut, ka 
turpinās pievienošanās augstakam pirmsākumam.

Tibetas astroloģijai ir bijusi 
nozīmīga loma Tibetas bu

distu nāvē. Astrologi ir ieviesuši nāves 
aprēķinus (šintsi) nelaiķim, lai noskaidrotu, 
vai viņam ir vēl atlikusi kāda dzīve.

Kristietība un mirušie

Kristietību uzskata par pasaulē izplatītāko reliģiju, tās centrā ir uzskats, ka Jēzus 
Kristus ir Dieva dēls un viņa nāve mūs ir glābusi no mūžīgām mokām Vina mācība un 
dzīve ir atspoguļotas Bībeles Jaunajā derībā Kristietība ir monoteiska reliģija, kas at
zīst tikai vienu dievu

Starp citu
Vārds "Kristus" nozīmē "iesvai
dītais". Tas nav Jēzus uzvārds!

Mūsdienās esmu dzirdēļusi dažā
das macibas Ne visi sekotāji tagad tic 
vienam un tam pašam un daudziem ir 
savs viedoklis, tāpat kā citās reliģijās 
Kristietība ir tik dažāda, jo ir mainī

jušās daudzas vērtības, domas un uzskati. Daudzi tic, ka dvēsele tiek tiesāta nāves 
brīdī un aizsūtīta vai nu uz debesīm, vai elli Ļoti ortodoksāli ticīgie uzskata, ka ķer
menis un dvēsele pēc nāves nešķiras un nedodas ne uz debesim, ne uz elli, bet 
gaida pastardienu kad viņi tiks augšāmcelti un novērtēti.

Kristietības pamatuzskati

Kristietībā ir dažādas sektas un mācības, bet pamats ir ticībā Jēzus Kristus mācībai, 
kurā iekļauts sekošais:

■ Jēzus ir fiziski augšāmcelies pēc nāves;
■ mirušie celsies, un viņus tiesās Jēzus, kad viņš atgriezīsies, kā teikts Bībelē Tā 

būs pēdēja tiesa,



■ grēku piedošanu var saņemt, tos nožēlojot, tāpēc ikvienam kurš ūdz piedo
šanu, ir iespēļa nokļūt debesis

lespejams, kristietību vīsbūtiskāk raksturo tas, ka pestīšana ir sasniedzama caur 
attiecībām ar vienu un vienīgo Dievu, lēzus atpestīja mūs un paglāba no Dieva soda.

Kristietības uzskati par dzīvi pēc nāves

Daži kristieši tic ka tad, kad cilvēks nomirst, dvēsele atstāj ķermeni un nekavējoties 
tiek tiesāta. Dvēselei ir iespēja doties uz vienu no divām vietām un tas ir atkarīgs no 
vērtējuma (ir ari trešais galamērķis, kas paredzets īpaši katoļiem)

■ Paradīze. Augstākais stāvoklis, kur dvēsele var nokļūt. Mūžīga dzīvošana un svēt
laime. Tiem, kas nokļuvuši paradīzē, jādzīvo ļoti pareiza dzīve un tajā ietverta 
ari nopietna nodošanās Dievam.

■ Elle  Uguns, mokas, mūžīgas ciešanas. Paredzēta ļaunākajiem grēciniekiem, kas 
nav lūguši pec piedošanas; ari tos kuri atraidījuši Dievu, sagaida nokļūšana ellē. 
Kristieši tic, ka no elles nav izejas Mes nosodām paši sevi nelūdzot piedošanu 
un neizmantoiot savu brīvo gribu

■ Purgatorijs (šķīstītava) Tas ir hdzigs uzgaidāmajai telpai, kurā |us attiraties no 
izdarītajiem grēkiem Pēc kada laika jus tiekat apžēlots un nokļūstat debesīs. Šo 
ideju atbalsta vienīgi katoļi

Trešajā nodaļā ar priekšstatiem par debesīm un elli būs iespēja iepazīties sīkāk, 
lāatzīmē, ka daži kristieši uzskata, ka liesmu un ciešanu vieta ir ekstrēms soda pa
raugs kas nāk no tumšajiem viduslaikiem lai turētu ļaudis paklausībā. Tā kā stāsti 
par uguni un seru ir zaudējuši pievilcību, daudzi vienkārši tic, ka irtada vieta, ko sauc 
par elli ļo tā ir tumsas valstība.

Hinduisms: ticība augstākam garam

Hinduisms ir radies Indija, un tā ir trešā lielākā reliģija pasaulē kam ir aptuveni mil- 
ļards atbalstītāju. Daudzi uzskata hinduismu par vecāko dzīvo reliģiju pasaulē. Hinduisms 
attīstījies daudzu gadsimtu garumā, un tas balstās uz daudziem reliģiskiem tekstiem, 
uz \edam kas ietver garīgas atklasmes un piedāvā aptverošas norādes reliģiozai



dzīvei Hinduismam ir daudz novirzienu ticeiumu un paražu un tam nav viena 
dibinātājā.

Brahma ir augstākais gars, kuram tic hinduisti. Tas tiek pielūgts daudzos veidos, 
ko simboliski attēlo tādas dievības kā Šakti (Dieviete māte), Šiva (Iznīcinošais spēks) 
un Višnu (Pasaules kārtības uzturētājs) Hinduisms ietver dažādus vingrinājumus, l î 
katrs var pieredzēt, ka dievišķais ir visur. "Es" ir patiesība, jēga individualizētā Dieva 
gara jeb Dievišķā "es” apzināšanai. Tas akcentē savu spēju attīstīšanu, lai rezultātā 
sasniegtu dievišķo. Tāpat ka budisti, arī hinduisti tic kannai un reinkarnācijai.

d e f i n ī c i j a

Vēdas r hinduisma galvenas svētas gramatas, un tas var salīdzinot ar tādiem kos
miskiem spēkiem ka gaisma, siltums, gravitācijā un kustība, un šajā ziņā tām nav 
pasaulē līdzīgu Tās ir visur. Tas nesakas un nebeidzas. Šīs mācības ir nodotas no mutes 
mutē daudzās paaudzes.

Islāms un Allāha pasaule

Vārds "islāms'' nozīmē ' padošanās, atteikšanās” vai uzticēties Dievam jeb Allaham. Musul
maņi ir islāma macibas sekotāji. "Musulmanis nozīme "tas, kurš veido vai praktizē islāmu".

Islāms ir monoteiska reliģija, kas balstas uz Korānu, galveno islāma reliģisko grā
matu. Islāmu uzskata par otro plašāko reliģiju pasaulē. Lai gan islāmam ir dažādi no
virzieni, pamatā tiem visiem ir vienādi priekšstati. Musulmaņi tic, ka īstais Allāha vārds 
bijis atklāts Muhammedam, pravietim un politiskajam vadonim. Vēlāk viņš ierakstīja 
Allāha vardu Korānā. Musulmaņi apgalvo, ka Korāns ir precīzs, tāpēc tajā atrodamas 
Dieva pēdējas ma< ības

Musulmaņi tic, ka ir tada vieta vai valsts, ko sauc par Barzahu jeb robežu, kur dvē
sele ierodas pirms tiesāšanas. Šajā starpposma telpā dvēsele tiek apzinata, un, ja 
cilvēks nav dzīvojis labi viņam būs jāpiedzivo tas, ko sauc par nāves sodu vai kapa 
šausmām. Dvēselei tur jāmokās līdz pastardienai

Ja cilvēks ir bijis labs ticīgais, viņš būs laimīgs un apmierinats Bet tā kā neviens 
nav perfekts un lielākajai daļai ir kāds grēks, tad pat visticīgākajiem parasti ir jāpie- 
dzivo ciešanas.



Pastaras dienas beigās dvesele tiks vērtēta un atstas vidus telpu, lai virzitos uz tās 
mūžīgo mērķi.

Sintoisms un svētie gari

Sintoismam nav kāda viena dibinātāja vai svētās grāmatas, bet tā ir nozīmīga ļapānas 
kultūras un tradīciju daļa. No 1871. līdz 1945. gadam sintoisms bija oficiālā valsts re
liģija Uzskata, ka sintoisms ir indivīda, kopienas un dzimtas zemes vienotājs.

Sintoisms nozīmē ' kami ceļš”, ar ko apzīmē mistisku, augstaku vai dievišķu Sin- 
toisma dievus sauc par kami. Tie ir svētie gari, kas iegūst tādu dzīvē svarīgu lietu vai 
parādību veidu kā lietus, vējš, mēness, 
zvaigznes, kalni, koki, upes, ūdenskri
tumi jūras, uguns daži dzīvnieki un 
uglība.

Sintoisma piekriteji uzskata, ka cil
vēks pēc nāves kļūst par kami jeb 
svētu būtni. Ģimene mirušo godā kā 
cienījamu kami, kura piemiņa tiek gla
bāta ar sintoisma rituāliem.

Daoisms: ceļš

Daoisms ir ķiniešu pamatpriekšstats, kas norāda vai ko skaidro kā metodi, principu 
vai mācību —  ceļu vai virzienu — , kuram jāseko.

Laodzi, daoisma dibinātājs, nedeva saviem sekotājiem stingru uzvedības ko
deksu. Viņš ticēja, ka cilvēki savā rīcībā vadīsies pēc intuīcijas un vienkāršībā ir ceļš 
uz patiesību un brīvību Laodzi mudināja savus sekotājus vērot un izprast dabas liku 
mus, attīstīt intuīciju un izkopt garīgo spēku un varu uzveikt ar mīlestību nevis spēku.

■Daodedzin" (slavenakais teksts, kas skaidrots Laodzi uzrakstitaja darbā “Grā
mata par ceļu un tā vērtību") dao ir raksturots kā tads, k&s pastāvējis pirms debesīm 
un zemes. Tam nav formas, tas nemainās un bez ļaunuma aizsniedzas it visur

Daoistu priekšstats par pasauli ir filozofisks un reliģisks Viņi tic, ka tajā, ko daba ir 
iekustinājusi, nav ļauna noļuka Nav svarīgi cik neizturama ir situācija, jo drīz tā

Starp citu
' 4 ■ Dažkārt sintoisms asociē nāvi 
- -■ ar pagrimumu va trūdēšanu. 

Ja  cilvēki nomirst laimīgi un mierīgi viņi kļūst 
godājami paraugi. Ja  cilvēki nomirst nikni 
un nelaimīgi, ģimenes locekļi cenšas mieri
nāt garu, atstājot ziedus vai citas veltes uz 
altāra, kas darbojas kā šīs personas svēt
nīca.



uzlabosies Daoisti tic, ka ceļš uz mieru 
un harmoniju ir vadīt rāmu dzīvi pie dabas 
vai saskaņā ar dao. Paliekot pie dabas, 
daoisti tiecas izprast dabas noslēpumus 
vai dabas pamatprincipus un viņus ne
ietekmē fiziskas ciešanas, slimības un nāve. 

Mēdz teikt, ka daoisms un konfuciā- 
nisms ir vienas mācības divas atšķirīgas izpausmes. Konfuciānisms drīzāk aplūko 
tikai dzīvi šeit, uz zemes, nevis pec nāves. Tas pragmatiski skaidro un māca, ka tad, ja 
ikviens sekos dzīves dabiskajai kārtībai, tā saglabāsies.

Daoisms māca, kā garam izdzīvot pec nāves. Cilvēciska veidola sasniegšanai daois- 
tam vienmēr jākļūst par prieka avotu. Nāve patiešām ir iemesls priecāties, jo jebku-i 
ras dusmas ir zaudētas, dzīve vienmēr ir izturama. Daoista dvēsele nenomirst, tā ceļo 
uz citu dzīvi. Saskaņā ardaoistu reinkarnācijas skaidrojumu, tas atkārtojas tik ilgi, līdz 
ir sasniegts dao, dzīves transcendence.

Daoisms māca izmantot iekšējo gaismu, lai atgrieztos pie skatījuma dabiskās skaid
rības. Atsakoties no visiem ārējiem vilinājumiem un vēlmēm, var sasniegt nemirstību. 
Senos laikos par daoistu, kurš pārspēja dzimšanu un nāvi un sasniedza dao, teica, ka 
viņš ir nogriezis dzīvības pavedienu, kas piesaistījis viņa dvēseli zemei.

Daoisma, tāpat kā budisma, mērķis ir sasniegt pēdējo līmeni, lai pārtrauktu fizisko 
dzīvi uz zemes un nokļūtu harmonijā ar dabu un Visumu, lai iegūtu nemirstību. Lai kā 
sauktu šo pēdējo mērķi —  dao vai nirvāna — , šo reliģiju sekotāji tic aizkapa dzīves 
eksistencei, ko var sasniegt, ievērojot pareizo ceļu vai uzvedību. Dzīves cikls turpi
nās, līdz dzīvības pavediens ir norauts. Gala mērķi — dao vai nirvānu — , var sasniegt 
ar pareizu dzīvi, sekojot īstajam ceļam, ko norāda iekšējā gaisma

Mūžīgas domas

Konfūcijs komentējis pārdabisko, kas sniedz ieskatu par to, ka viņš iztēlo
jās dzīvi pēc nāves. Laionela Gilesa "Konfucija izteikumos" (1917) lasāms: 

"Visbīstamāk ir iedziļināties pardabiskaja." D. C. Leja gramata "Konfūcijs, analektas" 
(1979) par nāvi viņš izteicies šādi: "Cilu jautaja, ka mirušo gari un dievi būtu apkal
pojami. Skolotājs atbildēja: "Tu nespēj kalpot pat cilvēk em. Ka gan tu varētu kalpot 
gariem?" —  "Vai es drīkstu vaicāt par navi?" —  "Tu nesaproti pat dzīvi. Kā gan tu 
varētu saprast nāvi?"

P e f  i i i ī c l j a
Dao ir daoista dvēsees pēdējā atpū
tas vieta, tās pabeigtība un nemirstība. 
Dao ir radniecīgs budistu priekšstatam 
par nirvānu.



Dzīve pēc nāves jūdaismā

ludaisms ir sena reliģija, kuras saknes meklējamas pirms četriem tūkstošiem gadu 
nenebreju rakstos, un ta balstās uz Veco derību un Toru vai "likumiem". Tora ir pilnīgs 
paraugs uzvedībai, kā arī izmantojama visos sabiedriskās un personiskās dzīves ga
dījumos. Šīs mācības ir atrodamas Vecās derības rakstos un daudzveidīgajās tradīci
jas, rituālos, ceremonijās stāstos un skaidrojumos

lūdaismam ir dažādi novirzieni, to skaitā:
■ ortodoksālie ebreji, kuri stingri ievēro tradicionālās paražas;
■ reformu jeb liberālie ebreji, kuri ir ieinteresēti jūdaisma mācību piemērošanā 

mūsdienu dzīvei;
| ■ konservatīvie ebreji, kuri cenšas atrast vidusceļu starp ortodoksālajiem un refor

mistu uzskatiem;
I ■ hasīdi, kam piedēvē mistiskas mācības (dažus hasīdus vislabāk raksturo tas, ka 

viņi ir konservatīvāki par ortodoksālajiem ebrejiem).

Jūdaismā dzīves beigas nav dvēseles pastāvēšanas beigas. Tomēr ebreju tradīci- 
|ās nav stingra viedokļa, ka īsti notiek pārejas process pēc nāves.

Šī ticība akcentē dzīvi šeit un tagad, nevis to, kas notiks pēc nāves. Tāpēc tā auj 
cilvēkam veidot dažādus pieņēmumus.

Skiet, ka nav neviena likuma vai priekšstata, kā ebrejiem vajadzētu domāt par dzīvi 
pēc nāves. Dievs ir augstākais spēks, un, kad nomirstam, mēs atgriežamies pie Dieva 
pirmsākuma vai Dieva būtības.

Ebreji tic: “Mes esam pīšļi, un kā pīšļi mēs atgriežamies, bet gars ir dzimis no Dieva 
gara, un tas atgriežas pie Dieva, kurš to devis." Tādējādi Dievs ir garīgā esamība, kas vai
rojas ar labvēlīgu un mīlošu atbalstu, ko cilvēks saņem mirstot. Jūdaisms aicina veidot 
labāku pasauli, un, ja mēs daram labus darbus, tad pēcnāves dzīve parūpēsies par 
sevi pati.

Mūžīgas domas
Mums jadzivo šodien. Mes nedzīvojam, lai mirtu, mēs dzīvojam, lai dzī
votu. Mes dzīvojam, lai veidotu pasauli labāku. Un, kad nomirsim, mūsu 

gars, musu dveseles spēks, kas veidoļis mūs par tādiem cilvēkiem, kādi esam, kļūs par 
daļu no Dieva. Ta ir musu dvēseles nemirstība.

Rabīns Artūrs I Beismens



La* rabīniem jeb reliģiskajiem skolotājiem būtu vieglāk to cilvēkiem izskaidrot, viņi 
varētu teikt, ka pec nāves Dievs viņiem nevaicās Kā tu ticēji man?" bet gan "Vai tu 
savā rīcībā biji godīgs pret citiem?” Tas ir mēģinājums sasniegt labāku dzīvi, kurā nav 
saskatāmas citādas attiecības. Reiz vaicāju rabīnam Beismenam: "Kas notiks tad, ja 
es nostāšos Dieva priekšā un viņš man vaicās, vai savā ricībā esmu bijusi godīga pret 
citiem, bet es atbildēšu noliedzoši?” Rabīns atbildēja, ka viņa devīze ir šada: "Atstāj 
kaut ko an Dieva ziņā. Domāju ka tas ir brīnišķ gs formulējums.

īsumā

■ Budisti tic, ka dvēsele pārdzimst, līdz sasniedz nirvānu jeb augstako stāvokli.
■ Kristieši tic, ka pēc nāves dvesele tiek tiesāta un aizsūtīta uz debesim vai elli.
■ Hinduisti ari tic reinkarnācijai.
■ Musulmaņi tic, ka dvēsele promejot nokļūst Barzahā, kurtā gaida tiesu.
■ Sintoisms lielākoties ir izplatīts tikai Japānā. Tas godā daudzus dievus, ko dēvē 

par kami.
■ Daoisti apgūst reinkamāciju, viņu nemirstības jeb augstakās pilnības stāvoklis 

irdao.
■ Jūdi tic, ka dvēsele dzīvo un atgriežas pie Dieva, no kurienes tā nākusi



Otrā nodaļa
Teorijas par dzīvi pēc nāves agrāk un tagad

Šaja nodaļa

• Aborigēnu sapņu laiks
■ Sagatavošanas ceļoiumam uz nākamo pasauli ēģiptiešu stilā
• Mūsdienu reliģijas un to mācība par aizkapa dzīvi
• Dažādie iedzimto amerikāņu ticējumi
• Vudū un dvēsele
■ Seno ķeltu vasaras zeme

Pirmajā nodaļa apskatīju vairākas reliģijas un to skatījumu uz dzīvi pēc nāves Tikpat 
noderīgi būs ielūkoties ticējumos kas jums varbūt ir mazāk pazīstami. Daži no tiem 
uzluko pēcnāves dzīvi pavisam atšķirīgi, un šie priekšstati ir valdzinoši.

Daži no šiem pieņemumiem radušies senos laikos, bet nedomāju, ka tāpēc tie 
kļuvuši nederīgi. Turklāt tie nodoti no paaudzes paaudzē, un vismaz daļa no mūsdienu 
priekšstatiem par dzīvi pēc nāves lielākoties nāk no domam un paradumiem kas biia 
izplatīti pirms simtiem un tūkstošiem gadu

Lai gan cenšos iekļaut tik daudz informācijas, cik vien iespējams, tomēr krietna 
daļa palikusi ārpuse, tāpēc, ja kāds no priekšstatiem ir piesaistījis jūsu interesi, ap
mieriniet to, apmeklējot vietējo bibliotēku vai ielūkojoties intemeta meklētājos Jums 
pat var rasties pašam savs, oriģināls skaidrojums par pēcnāves dzīvi.

Aborigēni un aizkapa dzīve

Austrālijas aborigēni ir kontinenta vietējie iedzīvotāji. Uzskata, ka viņi pirms četrdes
mit tūkstošiem gadu ieradušies no Āzijas. Šie mistiskie cilvēki ir ļoti ticīgi un bieži



pa aujas uz savām intuitīvajām spējām, kas palīdz pieņemt lēmumus, uztvert bries
mas un sajust citu vajadzības, lai cik tālu tie atrastos.

Katras ģints ticējumi par dzīvi pēc nāves atšķiras. No paaudzes paaudzē tiek 
nodoti miti, teikas un dziesmas, lai apgutu cilts tradīcijas un saglabātu tās neskartas. 
Viņi tic, ka garu pasaule un fiziskā pasaule ir savstarpēji saistīta Tāpēc pāreja no dzi 
ves uz nāvi nav uzskatāma pārceļojumu.

Sapņu laiks

Sapņu laiks jeb sapņošana ir aborigēnu mītiskais ticējums jeb pieņēmums, kas skaidro 
pasaules sākumu. Sapņošana izskaidro to, kas notiek dabā, un dzīvības un nāves ciklu 
Viņi uzskata, ka pagātne, tagadne un nākotne pastāv līdzās, un nav ierobežoti laikā 
un telpā

Aborigēni tic, ka cilvēki, dzīvnieki un augi attīstās kā daļa no kopējās sistēmas un 
var nonākt atpakaļ pie sapņu laika Lielā gara ciltstēva.

P e f i n i e i j a
Aborigēni tic, ko sapņu laiks (jeb sapņošana) ir pilnīgs laika cikls —  pagatne, 
tagadne un nākotne — , kas pastāv visu laiku. Saskaņā ar šo pieņēmumu dzīvei nav 
sākuma un nav beigu.

Dažādas ciltis, dažādas domas

Dažas aborigēnu ciltis uzskata, ka mirušā gars paliek vietā, kur cilvēks nomiris. Tādēļ 
viņi ari tic spokiem un neizrunā mirušo personu vārdu, lai izvairītos viņus traucēt.

Protams, aborigēni tic reinkarnācijai —  tam, ka dvēsele var atdzimt citā cilvēkā. 
Tāpat kā citas reliģijas, kas tic reinkarnācijai, aborigēni uzskata —  jo krietnāks cilvēks 
esi bi|is savā dzīvē, jo labāk tev klāsies, atgriežoties nākamajā dzīvē. Reinkamāciju 
plašāk apskatīsim divdesmit otrajā nodaļā

Eora aborigēni, kas dzīvo piekrastē Sidnejas apkaimē, uzskata, ka dvēsele pārvie
tojas. Tas nozīmē, ka pēc cilvēka nāves dvēsele pieņem citu dzīvības formu, un tam 
nepavisam nav jābūt cilvēkam



P e f  i H Ī d J a

Pārvietošanās ir tā pati atdzimšana, bet 
iekļauj uzskatu, ka dvēsele var atgriezties 
dzīvnieka vai pat auga veidā.

Misionārs un botāniķis Džeimss 
Bekhauss (ļames Bachftouse) stāstīja, 
ka aborigēnu pulciņš bijis satriekts 
un pārbijies, kad ieraudzījis eiropie
šus šaujam delfīnus. Vietējie abo
rigēni ticējuši, ka viņu karavīri pēc 
nāves atdzimst delfīnos Šo uzskatu stiprināja tas ka delfīni dzinuši ziv s tuvāk zvej- 
n ekiem un a zsargāiuši cilvēkus no haizivju uzbrukumiem.

Daudzi Austrālijas aborigēni tagad ir pievērsti kristietībai un tic debesīm un ellei, 
bet joprojām ir ari tadi kuri tic reinkarnacijai un dvēseles pārvietošanai.

Ēģiptiešu ticējumi par nemirstību

Kad domājam par seno Ēģipti, gandrīz tūlīt saistam to aizkapa dzīvi un ticējumiem 
daudziem dieviem vai dievībām īstenība daži petnieki teiktu, ka senie ēģiptieši bija 
pārņemti ar pēcnāves dzīvi. Piramīdas, mūmijas un apbedīšanas piederumi bija seno 
ēģiptiešu sēru rituālu svarīga sastāvdaļa. Šajā sada|ā pastāstīšu par dažiem no tiem

Piramīdas

Piramīdas ir būvētas ka faraonu kapu pieminekļi Vairākums šo noslēpumaino būvju 
dižojas ar kāpnēm, kas ved uz virsotni jeb smaili Kāpnes tika būvētas, lai vestu miru
šās dvēseles uz debesim. Virsotne bija novietota saistībā ar zvaigžņu un planētu stā
vokli, kalpojot par sava veida starta laukumu. Dvēselei vajadzēja ātri pacelties un 
doties prom, atrodot iespejamo komfortu dievu mājokļos un sasniedzot nemirstibu

Piramīdu kapenes bija piepildītas ar dažādām mantām, kas palīdzētu pārcelties 
uz aizkapa dzīvi. Tur bija tādi ikdienas priekšmeti kā trauki un darbarīki kā arī grez
nāki priekšmeti, piemeram, rotas, amuleti, zelts un sudrabs. (Jūs taču nekad nevarat 
zināt ko ievajadzēsies tik gara ceļojumā!)

Kapenēs bija arī gleznojumi, kas attēloja mirušā dzīvi uz zemes kopā ar ģimeni un 
draugiem Dažkārt tur bija arī kalpu attēli, jo kalpus bieži vien upurēja, lai viņi varētu 
pavadīt savus kungus uz pēcnāves dzīvi un tur kalpotu tiem.



Viegla lasāmviela ceļojumam

Ēģiptiešu bēru apcerējumu apkopojums, kas pazīstams ar nosaukumu "Nodaļas, kas 
nāks pēc dienas", tiek dēvētas par Mirušo grāmatu. Parasti tās ir ilustrētas un rakstī
tas uz papirusa, un ieliktas kapā, lai mirušais to viegli varētu aizsniegt Dažas grāma-ļ 
tas ir uzrakstītas un uzzīmētas uz kapeņu sienam

Iespeiams, jūs gribat jautat "Kāpēc mirušajam ir vajadzīga lasāmviela?” Skaidrs,! 
ka šie teksti nav sacerēti tikai tādēļ, lai palīdzētu īsināt laiku. Nodaļas sastāv no |

burvju vārdiem un receptēm, 
Skeptiķu viedoklis kas palīdzētu mirušajam izvai

rīties no Apakšzemes jeb mirušo ļ 

valsts briesmām. Šajā vietā ne
sen mirušais nokļūst labirintā. 
Durvju sargātāji viņam v'ar uzdot 
daudzus jautājumus la viņš at
bildēs pareizi, viņš izkļūs cauri 
labirintam ļa mirušais izturēs visus 
pārbaudijumus. viņam atļaus ieiet 
paradīzē.

Es neticu pēcnāves dzīvei, tapec es nê  
#  pavadu visu savu dzivi, baidoties no elles 
vai, pat vēl vairāk, baidoties no debesīm. Lai 
kādas būtu elles mokas, domāju, ka debesu gar
laicība varētu būt vēl sliktākā.

Aizeks Azimovs, 
rokstnieks un bioķīmiķis

Niedru lauki

Senie ēģiptieši paradīzei piedevēja vairākus nosaukumus: Dāvanu lauki, Elisija lauki 
jeb svētlaimīgo mājoklis, Miera lauki Visizplatītākais nosaukums tomēr ir Niedru lauki. 
Uzskatīja, ka Niedru lauki ir utopiska vieta, kur dzīve norit tāpat ka Nīlas krastos, tikai 
ta ir labāka un daudz mierigāka

Tie, kas nokļuva šajā brīnumainajā vietā, atrada perfektu lauksaimniecības kopienu. 
Tīrumi bi|a auglīgi, bija pietiekami daudz mājlopu, un medības nesagādāja grūtības 
Varēja ķert zivis, klausīties mūziku deiot, darīt visu to, kas saistiļās ar prieku un laimi.

Atšķirībā no piramīdu kapenēm, Niedru lauki nebija paredzeti tikai bagātniekiem 
un faraoniem, tajos pec nāves nonāca visi ēģiptieši.



Mumifikacija

‘ rnie eģiptieši mirušos apbedīja, bet viņi arī uzskatīja, ka miruša ķermeni vajag 
mumificēt, lai garantētu drošu nokļūšanu aizkapa dzīvē, kur fiziskais ķermenis tiks

Starp citu
I • Dažkart pie seno kapeņu 

ieejas ir atrasti labirinti. 
Tie varētu būt izveidoti tapec, lai miru
šais nenāktu atpakaļ uz zemes, jo uz
skatīja, ka gariem ir jāceļo tikai vienā 
virzienā.

• Mrizivināts Šim nolūkam kā daļu no rituāla, 
fcrtgatavojot ķermeni dzīvei pēc nāves, viņi 
l/mantoja mumifikāciju —  ķermeņa iekon
servēšanu. Viņi uzskatīja, ka fiziskais ķer
menis ir svarīgs dvēseles jeb gara mūžīgai 
l.ibklājībai.

Mumifikācijas procesā ķermeni izsau- 
*frja un izņēma iekšējos orgānus, atstājot 
vienīgi sirdi- Ēģiptieši uzskatīja, ka pēc nā
ves sirdi sver. Uz viena svaru kausa irsirds, uz otra —  spalva. Ja cilvēks ir aizvadījis labu 
dzīvi, abi svaru kausi ir līdzsvarā un mirušais nokļūst aizkapa dzīvē Ja sirds ir smagāka 
par spalvu, mirušajam liedz ieeju aizkapa dzīvē un viņa sirdi apēd ļauns briesmonis.

Pēc iekšējo orgānu izņemšanas ķermeni aizšuva un iemērca ogļskābā nātrija 
šķīdumā, lai novērstu trūdēšanu un veicinātu atudeņošanu. Pēc tam ķermeni rūpīgi 
Ietina linu audumā un ievietoja kapenes

Eckankar

Eckankar ir Dieva gaismas un skaņas kults jeb Senās zināšanas par Dvēseles ceļo
jumu. Tā ir jauna reliģija, kuru 1965. gadā izveidoja Pols Tvičels Vārds Eckankar no
zīmē “Dieva līdzstrādnieks'

Šīs ticības sekotāji uzskata, ka apzinoties dvēseles spēju ceļot ārpus ķermeņa 
noteiktajiem ierobežojumiem, jūs atbrīvojaties no bailēm mirt jo ir redzams, ka gars 
turpinās

Viņu mērķis ir garīga brīvība dzīves laikā Tāpēc jus kļūstat par Dieva līdzstrād
nieku gan šeit, gan nākamajā pasaulē. Viņi ari tic, ka pec ķermeņa nāves dvēsele tur
pina pastāvēt citos līmeņos vai citas Dieva garīgajās pasaulēs.

Dvēsele var palikt šajos līmeņos vienu dienu vai tūkstošiem gadu To nosaka dvē
seles misija karmiska atbildība vai garīgas attīstības līmenis Eckankar sekotāju ticī
bas pamatā ir karma un reinkarnācija



Mūžīgas domas
Vislabakās viesnīcas un visgreznākie zemes apartamenti šķiet ka tumšas 
būdas, ja tās salīdzina ar to, ko jūs redzat garīgajos līmeņos. Dieva pa

saules ir gaišas un plašas, un prieks to pieredzēt ir ārpus cilvēka saprašanas Tapec 
dvēsele cenšas tur nokļūt, un to var panākt ar garīgiem vingrinājumiem.

Sers Harolds Klemps, rakstnieks un Eckankar garīgais vadītaļs, 
"Apziņas mantija", Mahantas atšifrējumi, 5. grāmata (1991)

Kabala

Kabala ir jūdu misticisma un garīgo gudrību sistēma, kas paredzēta dzīves uzlab 
šanai. Tā māca, kā novērst sāpes ciešanas un haosu Ticīgie uzskata, ka Kabala sa
viem sekotājiem ļauj atrast dziļāku nozīmi senebreju Bībelē un dievišķajā

Kabalas mērķis ir sniegt sapratni un brīvību tiem kas to piekopj. Kabalas piekri
tējiem nāve ir vienīgi ilūzija. Viņi uzskata, ka dvēsele meklē garīgu virzību, tāpēc 
tāpat kā Austrumu reliģiļas Kabala māca reinkarnāciļu —  nomirstot mēs atdzimstam 
citā dzivē un sākam visu no gala. Cikls turpinās, kamēr dvēsele sasniedz tādu gari 
guma līmeni, ka tā var dzīvot pie Dieva

Daži Kabalas piekritēji ir pārliecināti, ka Pastarajā dienā notiks mirušo augšām
celšanās. Citi kabalisti tic ka galīgais spriedums ir pašizvērtēšana lai salīdzinātu, ko 
katrs ir spējis paveikt.

Scientoloģija

Scientoloģua nāk no grieķu un latiņu vārdiem, kurus var tulkot kā ‘patiesības apgūšana” 
Tā uzskatāma par jaunu reliģiju, ko 1954 gadā dibinājis L. Rons Habards (L Roh Hubbard).

Scientoloģisti uzskata, ka cilvēks ir garīga, mūžīga esamība, Cilvēka spējas vai 
iespējas nav ierobežotas, kamēr tās tiek īstenotas.

Ticība augstākai eksistencei

Scientoloģijas piekriteji tic Augstākai eksistencei, bet reliģija neliek to pielūgt Tas ir 
šis reliģijas unikālais raksturojums Tās sekotāji tic, ka Augstākās eksistences sapratni



var sasniegt vienīgi caur katra indivīda garīgu apgaismību un brīvību. Tāpēc viņu 
u/skatu sistēma neietilpst sekošana doktrīnām un/vai svētlaimes atrašana viņpasaulē.

Iepriekšējās dzīves

Scientoloģijas piekritēji tic iepriekšējām dzīvēm, bet katrā ziņā ne tam, ko ierasti 
viucam par reīnkarnāciju Ir svarīgi atzīmēt, ka ir dažādi reinkarnācijas izskaidrojumi. 
Dažkart ta netieši norāda uz iespēju at
dzimt kādā citā dzīvības formā. Scien- 
loloģijas sekotāji tic, ka atdzimšana 
Iespējama vienīgi cilvēka ķermeni.

Sekotāji izvērtēšanas sesjas laikā vai, 
saņemot garīgu padomu, parasti pie
dzīvo pašu iepriekšejo dzīvi vai dzīves.

Šīs sesijas palīdz ikvienam virzīties 
uz priekšu daudz produktīvākā veidā.
Kad scientoloģijas piekritējs saprot, ka 
viss ir pareizi, viņš vairs neatdzims 
vēlreiz.

Amerikas pamatiedzīvotāji un pēcnāves dzīve

Amerikas pamatiedzīvotajī uzskata ka dzīve pēc nāves ir diezgan dažāda Dažas cil
tis ticēja, pēc nāves dvesele dodas uz citu pasauli, citi ticēja reinkarnācijai, bet vēl cit 
uzskatīja, ka mes atgriežamies kā gari Un bija ari tādi, kas uzskatīja ka neviens ne
zina īsto patiesību. Sniegšu vairāku pazīstamu cilšu īpašo ticējumu piemērus.

■ Dažas senas čiroki ciltis ticēja, ka viņu cilvēki turpina dzīvot īpašās mirušo vie
tās, kur turpinās dejas, attiecības un rituāli. Tomēr citi domāja, ka dvēsele paliek 
ieslēgta mirstīgajās atliekās.

■ Irokezi apbedīja savus mirušos, bet ticēja, ka dvēsele ir nemirstīga un nekad 
neiet bojā Kad ķermenis nomirs to tiesās Lielais gars Viņi ticēja, ka tas kurš 
nav krietni dzīvojis uz zemes tiks sodīts.

Starp citu

■ "* Scientoloģijas mērķis ir 
sniegt saviem sekota|iem 

instrumentus, lai palīdzētu viņiem at
teikties no iepriekšējās dzīves apstakļu 
radītajam novirzēm un sajukuma Šie 
apstākļi var aizkavēt sekotaļu progresu 
šīs dzīves laikā.



■ Navaho indiāņi ticēja gariem un domāja, ka gari ņem ļaunā dzīvajiem Tālab, )a 
kāds nomira, viņa ķermeni ātri apglabāja un nojauca mirušā māju. Ciematā viņi 
atgriezās pa aplinku ceļiem, lai gars viņiem nesekotu. Pēc tam viņi stāvēja du-ļ 
mos, lai pasargātu sevi no nāves.

Vudū sejas

Vudū cēlies no afrikāņu vārda "gars", un tā ir viena no vecākajām reliģijām pasaulē. 
Lai gan svarīgākie ticējumi radušies dažādos Āfrikas apgabalos, istais reliģijas sākum
punkts ir Haiti. Tāpat kā kristietībā, ari vudū ir dažādas konfesijas. Tās atšķiras ar 
dažādiem priekšstatiem par dieviem, gariem, ceremonijām un citu Tomēr visām ir 
divi kopīgi priekšstati: par augstāko eksistenci jeb Dievu un par to, ka ir pēcnāves dzīve.

Vudū dievs Bondi ir attāla būtne Tāpēc ticīgie visos dzīves gadījumos ludz palī
dzību ne tik daudz dieviem, cik gariem un mirušajiem senčiem. Viņi izsauc garus ar ļ 

dažādām ceremonijām, kurās var ietilpt mūzika, dejas, bungu rīboņa vai dzīvnieku 
upurēšana.

Vudu tradīcijas

Runāju ar kādu vudū priesteri un vaicāju viņam par dzīvnieku upurēšanu un neprātīgo 
dejošanu, kas bieži notiek reliģiskajās ceremonijās. Viņš stāstīja, ka dejas ir garīgas, 
jo tās ļauj ticīgajiem savienoties ar garu pasauli un dažreiz izraisa stāvokli, ka dejotājs 
kļūst gara apsēsts. (Vairāk par to nākošajā sadaļā )

Dzīvnieku upurēšanu priesteris skaidroja ar to, ka dzīvnieka rīkle tiek pāršķelta, un 
tas garantē acumirklīgu nāvi Citiem vārdiem, asinis tiek ietecinātas traukā ceremoni
jas vajadzībām, bet pašu dzīvnieku parasti izcep un apēd. Mērķis ir ziedot senču 
gariem asinis lai viņi būtu laimīgi.

Naves atsaukšana

Vudu pieludzeji ļoti ciena savu senču garus. Reliģisko deju laika priesteris, uzvilcis 
rūpīgi pārdomātu ietērpu, traucas cauri ciemam, jo viņš ir garu apsēsts Ja kāds viņam



pieskaras, tas var tikt nogalināts, jo mirušā enerģija, kas ir atgriezusies atpakaļ dzīvē, 
ir visspēcīga.

Vudū sekotāji tic, ka pēc nāves dvēsele pie mirušā paliek deviņas dienas Šajā laikā 
dvēseles personības daļa ti bon ange (mazais eņģelis) ir neaizsargāta pret burvestī
bām. |a nav izpildīts rituāls (to sauc 
par “deviņām naktīm"), lai nodroši
nātu ti bon ange palikšanu kapā, to var 
wagūstīt burvis un pārvērst zombijā.

Ja dvēsele ir izglābusies no bur
vestībām, priesteris rituālā atdala to 
no ķermeņa un tā var dzīvot “tumša- 
|os ūdeņos” —  mierīgā vietā —  
gadu un vienu dienu Beidzot dvēsele ir atbrīvota un dzīvo daba, līdz atkal atdzimst. 
Kad dvēsele ir atdzimusi sešpadsmit reižu, tā saplūst ar kosmisko enerģiju

Wicca

W\aa ir dabā sakņota reliģija, un tās pamatuzskats ir šāds —  dvesele atdzimst dažā
dos ķermeņos. Wicca sekotāji tīc dieviem un dievībām. Viņi ir pagāni —  tas nozīmē, 
ka viņi nav kristieši un augstu verte dabu Tas nav reliģisks kults vai sātaniska grupa. 
Wkca piekritēji netic sātanam, ellei vai melnajai maģijai, viņi nedara ļaunu citiem, 
ieskaitot dzīvniekus

Bieži vien VViccfl sekotājus skarbi tiesa cilvēki, kuri pilnība nepārzina vinu uzskatu 
sistēmu. Tie, kuri uzskata, ka Wicca piekriteji ir sātana cienītāji droši vien būtu izbrī
nīti, uzzinot, ka Wicca priekšstatos par pēcnāves dzīvi nav ietverta laimīga mitināša- 
nās elles liesmās.

Dzīves, nāves un atdzimšanas rats

Kam tad Wicca sekotāji tic? Viņi apliecina cieņu dabas ciklam vasara aizved līdz rude
nim, rudens —  līdz ziemai, ziema —  līdz pavasarim, un tad cikls sākas no jauna. Šādā 
veidā vini uztver ari dzīvi, nāvi un atdzimšanu —  kā dvēseles ceļošanas ciklu Wicca 
piekritēji uzskata, ka šī dzīve ir rezultāts mūsu rīcībai iepriekšējās dzīvēs un atdzimšanas

P e f  i H Ī c I J a

Zombijs ir mirusi persona kas ar burvestī
bām jeb melnās maģijas palīdzību ir atgrie
zusies atpakaļ dzīvē. Personai vairs nav 
pašas gribas jeb dvēseles, un tā var vie
nīgi klīst starp mums.



process turpinās, kamēr gars ir apguvis visas vajadzīgās mācības un sasniedzis a 
gaismibu

Dažas Wicca grupas uzskata, ka tad, ja jūsu eksistence šīs dzīves laikā ir negatīva 
jums jau šeit un tagad jānorēķinās ar savu karmu, ar cēloņu un seku ciklu (tas nozīm 
ja darāt kaut ko sliktu, tas atnāk atpakaļ pie jums ar tādu pašu spēku, ar kādu to sūtāt 
prom), un tad atlikušo dzīvi jūs varat baudit daudz patīkamākā veidā.

Vasaras zeme

Vasaras zeme ir Wiccn debesis. Wicca sekotāji uzskata, ka tad, kad dvēselei vairs nav 
jāatgriežas uz zemes lai apgūtu mācības, dzīves, nāves un atdzimšanas cikls ir bei
dzies. Gars beidzot var izkāpt no dvēseles vilciena un doties uz mierpilnas svētlai
mes vietu.

Daži Wicca sekotāji tic, ka Vasaras zeme ir vieta, kur dvēsele dodas atjaunoties pēc 
nāves, un tas notiek pirms atgriešanās uz zemes un atdzimšanas Tā ir vieta, kur dve 
sele gūst kosmisku atelpu.

Kad dvēsele ir apguvusi visas mācības, tā uz mūžiem paliek vasaras zemē. Tas ir 
apmēram tāpat kā cilvēki dodas uz Floridu pavadīt ziemu vai katru gadu atvaļinā
jumā brauc uz vienu un to pašu vietu. Pašlaik viņi nevar palikt tur pavisam, bet reiz 
viņi varēs tur apmesties, lai atpūstos mūžīgi.

īsumā

■ Vairakas Austrālijas aborigēnu ciltis uzskata, ka mirušie var atdzimt cilvēku un dzīv
nieku veidolā.

■ Senie ēģiptieši cēla piramīdas valdniekiem un deva līdzi instrukcijas gluži kā ceļ
vedi aizkapa dzīvei.

■ Vairākums mūsdienu reliģiju tic dažādām pēcnāves dzīves iespējamībām.
■ Dažādām Amerikas pamatiedzīvotāju ciltīm ir dažādi ticējumi, to skaitā viņi tic ga

riem dvēseles nemirstībai un reinkarnācijai.
■ Vudū sekotāji tic, ka pēc nāves mirušā dvēsele paliek ķermenī deviņas dienas.
■ Wiua piekritēji tic, ka pēc nāves dvēsele dodas uz vasaras zemi —  sava veida 

paradīzi.



Trešā nodaļa
Priekšstati par paradīzi un elli

aja nodaļa

■ Vai manā atlantā ir paradīze?
■ Debešķīgās karalistes
■ Dantes ugunīgā poēma
■ Elle mūžībai?
■ Cerība zemākajās plaknēs

Visos laikos cilvēki ir sapņojuši par nokļūšanu paradīzē. Par to ir dziedātas dziesmas, 
Kacereti dzejoļi, un par iespēju nokļūt paradīzē ir nesti upuri

Taču lielais jautājums ir palicis nemainīgs, vai paradīze patiešām pastāv vai arī tā 
ir radīta, lai noturētu cilvēkus pie kārtības un sniegtu jēgu mūsu dažkārt nepavisam 
ne tik brīnišķīgajai zemes dzīvei

Nepietiekami ir teikt, ka paradīzes un elles fiziskā atrašanās vieta ir apšaubāma. 
Cilvēkus visu mūžu nodarbina tas, kur viņi paliks, kad nomirs, un kāpēc. Mēs tiecamies 
domāt, ka, būdami labi, nokļūsim paradīzē, bet sliktos gaida ceļojums uz elli

Pirmajā nodaļā stāstīju par to, kāds priekšstats par debesīm un elli ir dažādām reliģi- 
jām Šajā nodaļa mēs dosimies soli tālāk un meklēsim dziļāk citos viedokļos un teorijās.

Vienīgi paradīze zina, kur ir paradīze

Domai par to, kur atrodas paradīze, ir nebeidzams valdzinājums, tāpēc, kopš daudzi 
domā tur pavadīt mūžīgo atpūtu, ir jēga patiešām noskaidrot, kur mēs nokļūsim. Kad 
pārceļaties uz citu vietu, jūs taču jau iepriekš gribat zināt, kur atrodas jaunās mājas. 
Kādi ir kaimiņi un vai tur drīkst turēt mājdzīvniekus?



Mūžīgas domas
Mana paradīzē vaļadzētu lielu vēršu arēnu ar divām man rezervetam vie
tām pie barjeras un ārpuse foreļu strautu, kura nevienam citam nebūtu 

atļauts makšķerēt, un divām tīkamām mājām pilsētā; vienā man būtu sieva un bērni, un 
es butu monogams un viņus patiesi mīlētu, bet otrā deviņos stāvos man butu deviņas 
skaistas pavēlnieces

Ernests Hemingvejs, rakstnieks

Vai varat atrast lietojamu karti?

Kad domājam par paradīzes atrašanās vietu, daudzi no mums vērš acis uz augšu Tā 
šķiet visloģiskākā vieta, jo daudzi reliģiski teksti mums uz to norāda, piemēram, Jaunāļ 
derība stāsta par Jēzus nolaišanos no debesīm un senaļa Ēģipte uzskatīja ka para
dīze atrodas starp zemi un zvaigznēm.

Saskaņa ar šiem pieņēmumiem, ja sasniegsiet mākoņus un pabrauksiet vel gaba
liņu, itin drīz sasniegsiet paradīzi.

Pēc lidmašīnu izgudrošanas pieņēmums, ka paradīze atrodas tieši aiz mākoņiem, 
tika anulēts. Un, kopš sākās kosmisko ceļojumu laikmets un zinātne apgaismoja mūs 
vēl vairak, priekšstats par paradizes pastavešanu ir mainījies vēl vairāk (un dramatis
kāk) Neraugoties uz to, prieksstats par to, ka paradīze ir kaut kur virs mums, jopro
jām gūst pārsvaru, tikai atrašanās vieta ir kļuvusi neskaidrāka. Cilvēki sākuši domāt, 
ka paradīze joprojām ir kaut kur augšā, tikai mēs nespējam aizkļūt tik talu, lai to 
ieraudzītu

Septītajā nodaļā varēsiet lasīt, ko stāsta tie, kuri sakās ielūkojušies paradīzē. Viņi 
stāsta, ka tā pastāv un atrodas noteiktā vietā Taču, kamēr neviens nespēj piedāvāt 
īstu adresi, vairāk vai mazāk esam spiesti atgriezties pie sākotnējā jautājuma "Kur 
mēs nokļūsim pēc nāves?"

Planēta Paradīze

Daudzi uzskata, ka paradīze patiešām ir planēta, kas atrodas kaut kur lielajā Visuma 
telpā Dažkārt cilvēki arī norada uz paradīzi kā uz atgriešanos mājas Ja apvienojam 
šos priekšstatus, vai tas nozīmē, ka mājas ir cita planēta no kuras nākam un no kuras



esam atsūtīti uz zemes, lai apgutu mācībās un varbūt pat pazemotu sevi? Daži uzskata, 
ka zeme ir sava veida dvēseles skola Mēs mācāmies, nomirstam un dodamies atpa
kaļ uz savu planētu un dzīvojam skaistu dzīvi. Zināšanu grada iegūšana nav viegla, bet 
las irtā vērts.

Ja piekritām uzskatam, ka paradīze ir planēta, seko nākamais loģiskais jautajums: 
"Kurtā atrodas?" Par paradīzi var uzskatīt vienu vai daudzas planētas Tacu, ta kā tā 
var atrasties pavisam citā līmenī, mums ir mazas izredzes atrast šo planētu vai pla
nētu puduri, pat |a meklēsim to ar vislabākajiem kosmiskaiiem teleskopiem

Starp citu

Dažiem priekšstats par paradīzi ka par planētu šķiet absurds, bet pa
domājiet par to Visums ir ļoti milzīga telpa. Mēs nezinām kas tajā 

atrodas. Būtu ļoti liela iedomība uzskatīt, ka esam vienīga saprātīga dzīvības forma 
(un vārdu "saprātīga" es lietoju nosac ti) salidzināļuma ar to un tiem, kas atrodas
ārpusē.

Tātad, ja paradīze ir planēta vai ari |a ir vairākas paradīzes, vai a zgājēja dvēsele 
lur var aizlidot pat ar gaismas ātrumu? Sešpadsmitā nodaļa veltīta dažiem ieskatiem, 
bet pārējiem būs ļapagaida, kamēr nok ūsim otrā pusē, lai pārliecinātos

Septītās debesis

Senajā astronomija bija zināmi "septiņi debešķīgi objekti”: saule, meness un piecas 
planētas, kas bija redzamas no Zemes. Katrs debesu objekts piederēja kādam de
besu slānim.

Tolaik uzskatīja, ka pēc cilvēka nāves viņa dvēsele dodas augšup universā, pa 
ceļam apstājoties katrā debesu slāni Augšējā slānī (mūsdienās to saucam par Sa- 
lurnu) cilvēks satikās ar Dievu Mūsdienās šo pienemumu ir apgāzuši kosmiskie 
pētījumi, tomēr dažas kultūras tam joprojām tic Dažās reliģijās, piemēram, judaismā 
un islāmā, debesīm ir septiņi līmeņi un augstākā karaļvalsts atrodas septītajā līmenī. 
No šejienes ari nāk izteiciens “septītajās debesīs". Atrasties septītajās debesīs ir vis
lielākā laime



Augstākā karaļvalsts

Varbūt paradīze nepavisam nav augšā, varbūt tā ir tikai pāreja uz nākamo līmenī?
Lai gan doma par to, ka debesu valstībai ir dažādi līmeņi, pastāvējusi cauri gad

simtiem, tagad ta atkal ir kļuvusi ļoti populāra daudzās garīgajās uzskatu sistēmās, 
īpaši taias, kas pievēršas Austrumu paradumiem, ka arī vairakas organizētajās reliģijās. 
Saskaņā ar šiem uzskatiem, tad, kad beidzam dzīvi, katra cilvēka paradīze ir atkarīga 
no viņa rīcības dzīves laikā. Citiem vārdiem, pēc nāves jūsu gars vibrēs tajā noteiktajā 
līmenī, uz kuru jūs aizsūtīs. |o labāks cilvēks esat bijis uz zemes, jo augstākā debesu 
valstības līmenī nokļūsiet.

Tiem, kuri sazinās ar dvēselēm tajā krastā, ir teikts —  jo augstāks ir līmenis, jo 
mierpilnāka un izsmalcinātāka ir mājvieta. Vidusmēra cilvēks nokļūst trešajā līmenī, 
kas ir rāms un skaists, bet varat nokļūt vēl labāka vietā.

Daži grib zināt, kā radusies doma par 
trešo līmeni. Par to ir vairāki pieņemumi. 
Viens no tiem balstās uz Bībelē rakstīto 
(Pāvila 2. vēstule korintiešiem 12:2): "Es 
pazīstu cilvēku Kristū, kas pirms četrpa
dsmit gadiem tika aizrauts līdz trešajām 
debesīm, —  vai viņš tobrīd bija miesā vai 
ārpus miesas, es nezinu, Dievs zina.” Ja ir 

trešās debesis, tatad jābūt ari pirmajam un otrajām! Daži uzskata, ka Bībelē ar pirma
jām ir domāta zeme, kosmoss ir nākamais līmenis, bet paradīze ir trešais līmenis.

Par debesu līmeņiem jeb valstībām stāsta ari nebibliskas mācības, un dažas 
budistu mācības vēsta par sešiem atdzimšanas līmeņiem.

Un tagad neraizējieties, ja esat iestrēdzis zemākajā līmeni ļus varat pilnveidot 
savu ceļu uz debesu kāpnēm, lai sasniegtu debesu valstību. Tas var aizņemt laiku, 
bet mūsu garīgie komunikatori skaidro ka tas ir izdarāms divos veidos —  vai nu ar 
reinkarnāciju, kas ietver atgriešanos uz zemes citā dzīvē lai apgūtu vairāk zinašanu, 
vai ari mācoties nākamajā dzīvē.

Spiritisms uzskata, ka pastav “gaismas līmeņi": augstākajos limeņos dvēsele var 
iekļūt, cīnoties pret zemākajiem, tumšakajiem līmeņiem, un reinkarnacijas ceļā varam 
uzlabot savu stāvokli Šajā mācībā neviens nav nosodīts ar vietu, ko sauc par elli, ne 
arī kads automātiski nokļūst sfērā, ko sauc par paradīzi. Katram pašam vairāk vai mazāk 
ir jāizpelnas sava vieta nemirstībā Dvesele grib pariet gaišāka līmeni

Starp citu

ABC ziņu 2005 gada 
aptaujā aptuveni deviņi 

no desmit ASV iedzīvotājiem atzina, 
ka viņi tic tādai vai citādai paradī
zes eksistencei.



P e f  I n ī c I J a
Spiritisms ir reliģija jeb reliģiskā kustība. 
Tās piekritēji tic, ka mes varam sarunāties 
ar mirušajiem ar mediļa starpniecību. Medijs 
ir cilvēks, kurš apgalvo, ka ir spējīgs kontak
tēties ar mirušajiem un saņemt no viņiem 
vēstījumus.

Priekšstats par debesu jeb garī
gajiem līmeņiem ikvienam pēc nā
ves sniedz nemirstības iespēju, 
neņemot vērā dzīvē paveikto Tas 
var nešķist taisnīgi, piemeram, jūs 
esat dzīvojis krietni, bet jūsu kai- 

| miņš vienmēr ir bijis zaglīgs, tad 
kāpēc viņam ir tādas pašas aizkapa 
dzives iespējas kā jums?! Labi, tā nav jūsu darīšana! (Un esiet nomodā šai tiesāšanas 

Iprocesā, citādi to aizmirsīsiet savā nākošajā dzīvē!)

Mūžīgas domasOO Apziņa vienmer ir klat, pat ja individuālā apziņa pārtrūkst. Piemēram, taus
tes sajūta, kas piemīt ķermenim, zūd, kad tas mirst. Ari tā apzina ko ietek

mējusi nezināšana, dusmas vai uzticība, mitēsies. Bet pamata, sākotnēļā, visdziļākā 
smalkā apziņa vienmer bus nemirstīga. Tai nav sākuma, un tai nekad nebūs gala.

Viņa svētība Dalailama, Tibetas garīgais līderis

Vai elle ir iebiedēšanas līdzeklis?

Mes aplūkojām dažādus viedokļus par paradīzes atrašanās vietu un pastāvēšanu. Bet 
kā ir ar tās pretstatu —  elli? Dažiem šķiet, ka elle nav nekas cits kā dažu reliģisku 
grupu radīts priekšstats, lai noturētu cilvēkus pie ticības vai piespiestu viņus stingri 
ievērot civilizētas uzvedības normas.

Tā varētu būt, bet varbūt priekšstats par elli nav nemaz tik slikts izdomājums, ja 
tas piespiež cilvēkus padomat par savu ncību un vērš pasauli labāku. Tas, vai jūs ticat 
ka kosmiskajā kartē atrodas vieta, ko sauc par elli, atkarīgs no jums. Man nav noslieces 
mainīt kāda domas. Tomēr šķiet, ka cilvēces attīstības gaitā ticība ellei irsamazinajusīes.

Vai esat mēģinājis aizbiedet no manis elli?

Daudzi cilvēki un reliģiskās grupas uzskata, ka nav pareizi, ja daļa ticīgo dzīvo bailēs 
un stresā, domājot par to, kas ar viņiem var notikt pēc nāves, ja viņi nebūs sekojuši



savas ticības likumiem. Vēl sliktāk, kopš reliģiskās doktrīnas dažas rīcības uzskata par 
īpaši ļaunām, šie cilvēki var iedomāties —  kada jēga mainīties, ja jau viņu ceļš tik un 
tā vedīs uz elli?

Skeptiķu viedoklis
9  »  „  -  w  ___ ___________ ____

#  debesīs un vero visu, ko daram, katru dienu un katru minūti. Un šim neredza
majam vīram ir saraksts ar desmit lietam, ko viņš negrib, lai mēs darītu. Un, ja daram 
kādu no šīm desmit lietām, viņam ir īpaša vieta, kas ir pilna ar liesmām un dūmiem, 
kur ir ciešanas, mokas un svelme, un viņš aizsūtīs jūs uz mūžiem un uz visiem laikiem 
tur dzīvot un ciest, un degt, un smakt, un kliegt, un raudāt... Bet viņš mīl jūs.

Džordžs Karlins, komiķis

Tātad, ja cilvēki patiesi ticēja, ka varēs izgrozīties no ķezas, lai ko arī būtu darījuši, 
cilvēce, iespējams, nekad nepavirzītos uz priekšu. Un nevienu nevarētu nosodīt par 
mēģinājumu likt cilvēkiem dzīvot tikumiskā un mīlestības pilnā gaisotnē. Citiem 
vārdiem, ir grūti kritizēt tos, kuri tic ellei.

Tomēr tie, kuri izmanto bailes no elles, lai biedētu un izmantotu citus, iespējams, 
pelnījuši tur nokļūt.

Daudziem mūžīgās mokas nepavisam nešķiet pievilcīgas, bet daudziem būtu inte
resanti uzzināt, kurus gan tur, lejā, varētu satikt. Deru, ka jūs tur pamanītu dažus smē
ķējošus tipus.

Kā izskatas elle’

Visi esam redzējuši elles attēlojumus, kuros ir liesmas, tumsa, daudz sarkana, uguns
droša auduma drapējumu, kur dzirdi plosa mežonīgas, šausminošas skaņas Protams, 
mēs arī kliegtu, ja visur butu tik daudz sarkana audekla!

Tapat esam dzirdējuši, ko saka tie,Mūžīgas domas ______
Pārliecinieties, ka sutāt par nā
ves eņģeli slinku viru.

Judu paruna

kas atradušies tuvu nāvei (skatīt sep
tītajā nodaļa) Daudzi no šiem ļaudīm 
apraksta debešķīgu vietu, bet krietni 
mazak ir to, kas raksturo elli. Tāpēc mums



nav daudz liecību uz kurām balstīt prrekšstatu par elli Un es piedāvāšu skeptisku 
skatījumu. Jūs domājat ka nav pierādījumu ari paradīzes eksistencei Labi, ceturtaja 
noda|ā runāsim par dažiem ekspertiem, kas uzskata, ka patiešām ir empīriski pierādī
jumi par pēcnāves dzivi... Tā kā iztieciet bez aizspriedumiem!

Dantes Aligjēri "Dievišķā komēdija"

Priekšstats par elli, šķiet, pastāvējis kopš tiem laikiem, kad pirmās cilvēciskās būtnes 
Iemācījās sazināties. Bibele tam noteikti ir vislabākais pierādījums, taču šo priekšstatu 
uzturējuši arī citi rakstnieki.

Četrpadsmitajā gadsimtā Dante Aligjēri (Dante Alighien 1265— 1321) uzrakstīja 
“Dievišķo komēdiju", garu, sižetisku poēmu, kurā aprakstītā elle tajā laikā izraisīja 
daudz baiļu un strīdu Dantes apraksts bija tik dzīvs, ka daži domāja —  autors pa- 
liešām ir apmeklējis elli un atgriezies. (Dažādu apstākļu deļ šie cilvēki nevarēja iedo
māties, ka viņš vienkārši var būt labs rakstnieks ar ellišķīgu iztēli!)

Es jums sniegšu šīs tolaik ārkārtīgi populārās un mūsdienās par klasiku uzskatītās 
poēmas (ielūkojieties grāmatu veikalos vai tīmeklī) konspektu. Paturiet prātā, ka vēl 
ir daudz citu darbu, kas stāsta pārceļojumu cauri ellei (Gētes ‘‘Fausts” ir uzskatāms par 
šablonu daudziem šādiem stāstiem). Varam sev pajautāt: Kāds ir autora skatījums? 
Vai tas ir biedējošs, informējošs vai izklaidējošs? Vai šāda veida darbi mūsdienās 
palīdz veidot priekšstatu par dzīvi pēc nāves?”

Sižets

šī poēma ir stāsts par Dantes gājumu cauri trim nāves valstībām: ellei, šķīstītavai un 
visbeidzot paradīzei, kur iespējama tikšanās ar Dievu.

Trīsdesmit piecus gadus vecais Dante ir apmaldījies tumšā un drūmā meža, kur viņu 
izglābj Vergilijs, kuru Beatriče (Dantes mirusi mīļotā) sūtrjusi par pavadoni Dantem 
viņa ceļojuma.

Izdzīvojuši elles pārbaudījumus, Dante un Vergīlijs nokļūst uz Šķīstītavas kalna 
pakāpieniem —  par vienu soli tuvāk paradīzei. Šeit dvēseles sagaida pārbaudījumi, 
un tās var atstāt šķīstītavu tikai tad, kad ir atjaunojušas to savu personības daļu, kas 
ifls noveda līdz grēkam vai grēkiem, kuru dēļ viņi šeit nokļuvuši.



Viņi turpina ceļu līdz virsotnei, kur Dante atkal satiek savu miļoto un bērnībl 
nomirušo Beatriči. Vergīlijs dodas prom, un Beatriče pārņem ceļojuma vadību. D a n ļ 
attīrās no grēkiem un, iespējams, dodas uz paradīzi, kur satiek Dievu.

Ko Dante redz ellē

Lai gan Dantes stāstam ir laimīgas beigas, viņa ceļojums nepavisam nav patīkams 
Ceļojumā pa pazemi viņš redz daudzas šausminošas ainas.

■ Uz elles vārtiem dižojas uzraksts "Tu, kas še ieej, atstāj cerīb’ ārā.”
■ Ar Hārona vadīto laivu viņš šķērso Aherontas upi un nokļūst pašā elles sircļ 

Ceļojums ir tik šausminošs, ka viņš paģībst
■ Viņš redz arī svelma nus tuksnešus, uguns lietu, milzīgas čūskas, lapseņi 

pūžņus un brāzmainus vējus
■ Cilvēki veļ akmeņus uz priekšu un atpakaļ.
■ Ķeceri tiek iemesti uguns kapos.

Ko jūs par to domājat? Vai tas ir pareizs elles attēlojums? Vai šādas ainas jūs gribēti! 
tur redzēt vai arī jūs domājat, ka šādu mūžīgo moku skaidrojumu laiks jau ir beidzies?

Starp citu

Jau pieminēju, ka tolaik, kad tika uzrakstīta "Dievišķā komēdija", tā pār
biedēja cilvēkus līdz nāvei. Tomēr jāapsver kāda interesanta doma: kā 

uz šādu stāstu reage mūsdienu cilvēki? Vai tas var jelkādu iebiedēt vai arī mēs esam 
aizgājuši tik tālu no priekšstata par mūžīgajām mokām, ka varam vienigi pasmieties 
par to?

Esmu kritis un nevaru piecelties. Varbūt varu?

|a jūs arvien ticat, ka elle ir vienkārši tikai elle, un to nav iespējams mainīt, jūs varētu 
but izbrīnīts, uzzinot, ka daži ticējumu virzieni (līdzīgi tiem, kurus pieminēju, stāstot 
par spi itismu un dažādiem debesu līmeņiem) skaidro, ka patiešām ir iespēja uz-ļ 
labot situāciju. Jus varat mainīt savas vibrācijas līmeni. Mēs apskatījām paradīzi k l



ilnudzdimensionālu vietu, kurā jūs visu laiku izpelnāties labāku stāvokli. Ņemot vērā 
to teoriju, elli labāk var izskaidrot kā kāpnes jeb debesu valstības zemākos pakā
pienus.

]a esat bijis cietsirdīgs patmīlīgs un šajā dzīvē staigājis tumšus ceļus, pēc nāves 
■su vibrācijas līmenis būs ļoti zems un jums kādu laiku vajadzēs pavadīt zemākajās 
■mensijās. Piemēram, jūs nokļūsiet nevis trešajā līmenī, bet pirmajā un jums vaja
dzēs strādāt, lai nokļūtu augstāk.

Diemžēl tie, kuri nokļūst zemākajos līmeņos, ir tik ļoti iestiguši negatīv smā pat 
pftc nāves, ka viņi nevēlas pārāk smagi strādāt vai pat neievēro, ka no augšas spīd 
gaismas stars. Var paiet loti ilgs laiks, līdz viņi pacels acis uz augšu vai sajutīs, ka ir 
lospējama atbrīvošana. Viņi var būt kūtri. Bet galu galā šīs dvēseles pamostas un 
Miprot ka tam ir japārdzimst, lai tiktu līdz augstākajam līmenim, tādejādi rāpšanās pa 
kļjpnēm ir daudz vieglāka

Tas nepavisam neatgādina Dantes paradīzi, bet līdz ar izskaidrojumu te ir arī 
Urbšana un galu galā cerība uz paradīzes svētlaimi Saskaņā ar šāda viedokļa atbal- 
IMItāju uzskatiem šīs dvēseles attīstīsies uz gaismu.

Elle uz zemes

Visi esam dzirdējuši ļaudis sakām: "Neticu ellei, jo jau pašlaik mēs dzīvojam īstā 
«■llē." Domāju, ka mums patiešām ir šādas dienas, mēneši un pat gadi.

Uzskats, ka šī dzīve ir elle un mums vienīgi jātiek no tās prom, nav vienīgi paviršs 
foleikums. Daudzi tam tic. Tieši tāpat kā daži pieļauj, ka paradīze ir planēta, citi ir 
pārliecināti, ka to, ko saucam par zemi, var raksturot ka citu planētu vai dimensiju 
Ilgdzīvotāju elli.

Starp citu
Doma par to, ka ši dzīve īstenībā ir elle, protams, ir interesants veids, kā 
uz to palūkoties, paši tiem no mums, kuri pieļauj, ka paradīze var at

rasties uz citas planētas. Ja  nu mūsu planēta ir citu planētu brīdinošs izdomājums, 
tapat kā mēs izmantojam elli, lai pasargātu cits citu no netikumīgas dzīves briesmām?



Ateisti un agnostiķi debesīs? Nav godīgi!

Piekrītiet —  ja ticat Dievam vai augstākam spēkam, gribat ari ticēt, ka skeptiķi, ateisti] 
un agnostiķi pēc nāves nonāks zemākā dimensijā. Tur kur ir vienīgi uguns, vai ne?

Bet ne par to ir runa Par laimi šiem ļaudīm, personiskie uzskati nenosaka to kul 
nokļūstam pēc nāves. Tā ir mūsu daļa, kā izturamies pret citiem, kāda ir mūsu darbA 
etiķa, kāda ir mūsu attieksme pret cilvēkiem dzīvniekiem un dabu īstenībā ir ļoti dauda 
neticīgo, kuri nokļūs augstākā vibrācijas līmenī nekā tie, kuri ik nedeļu traucas uz baz-ļ 
nīcu bet nerīkojas saskaņā ar pasu teikto.

Tā ka nav iemesla domāt, ka neticīgie taisnā ceļā nonāks ellē. Uzskati neverš viņu^ 
sliktākus. Vini tikai meklē zinātniskus pierādījumus dzīvei pēc nāves vai dvēselei 
eksistencei. Protams, šīs dzīves laikā viņi var neatrast pierādījumus, jo vislabākai^ 
pierādījums tam, kas notiek pec nāves būs sastopams. . nu, labi, pēc nāves. Par laimļ 
skeptiķiem, viņi nākamajā dzīvē bus gaidīti tieši tapat kā jebkurš cits

īsumā

■ Paradīze varētu būt cita planēta vai arī cita dimensija ar atšķirīgiem līmeņiem.
■ Līmenis, kurā nokļūstat, ir atkarīgs no jūsu rīcības dzīves laikā, un tas noteiks, no ku'ļ 

ras vietas jūs sāksiet savu nākamo dzīvi.
■ Dantes episkā poēma “Dievišķā komēdija" stāsta par to, kā viņš ceļojis cauri elleiļ 

un šķīstītavai līdz paradīze'
■ Zemākos līmeņus var raksturot kā elli. Pat, ja esat nokļuvis viszemākajā kambarī,ļ 

vienmēr ir cerība uz parmaiņam, kas uzlabos dvēseles stāvokli
■ ļa tiesā ņem vērā mūsu labos darbus, nevis uzskatus, ikviens kurš ir laipns godlgsļ 

un ētisks, var nokļūt debesu valstībā.



Ceturtā nodaļa
Pēcnāves dzīves skeptiķi

Šajā nodaļā

■ Ar ko atšķiras ateisti, agnostiķi un atmaskotāji?
• Skepticisma līmeni
■ Ko par dzīvi pēc nāves domā zinātnieki
• Skeptiķi, seansi un zīlēšanas dēlis
■ Pierādot pēcnāves dzīves pastāvēšanu
• Skeptiķu organizācijas

K8 es varu prezentēt grāmatu par dzīvi pēc nāves —  šis temats ir tik riskants — , ne
iekļaujot ateistu, agnostiķu un atmaskotāju uzskatus? Domāju, ja jau reiz ir grupas, 
kuras uzskata, ka pecnāves dzīve ir vienas vienīgas muļķības, es varu vismaz pastās
ti!, kāpēc viņi tā domā.

Ateisti, agnostiķi un atmaskotāji pieņem, ka, ja reiz nav zinātnisku pierādījumu pēc- 
nfives dzīvei, tad tā nevar pastāvēt. Viņi brīnās, kāpēc vajadzētu tērēt laiku izpētei n 
loguldīt enerģiju, lai noskaidrotu to, kas, pēc viņu ieskatiem, nav pierādāms. Viņu ne- 
licībai pēcnāves dzīvei ir stingri uzskati un teorijas, kas daudziem šķiet loģisk un 
nozīmīgi.

Lai sniegtu pilnīgu ieskatu šajā tematā, ir svarīgi iekļaut grāmatā arī kādu pretējās 
puses balsi. (Gribēju teikt "otras puses”, bet kāpēc gan jūs mulsināt!) Galu galā mēs, 
kas ticam, neesam nekas, ja neesam brīvi no aizspriedumiem

Viņu uzskatu raksturojums

Šie termini dažkārt tiek lietoti savstarpējā domu apmaiņā, nezinot, ko tie īsti noz mē. 
I.rii izvair tos no apmulsuma, apskatīs m tos un tiksim skaidi >ā



■ Agnostiķi uzskata, ka nav zināšanu par dieviem, Dievu vai kādām dievībām, Viņi! 
atsakās kādu tiesāt, pirms nav sniegti pārliecinoši pierādījumi.

■ Atmaskotāji aktīvi mēģina apšaubīt paranormālas parādības un pēcnāves dziviļ 
jo viņi uzskata, ka to nevar zinātniski pierādīt. Atmaskotāji cenšas izsmiet tosļ 
kuri pēta šādu pieredzi. Viņi mēģina pieradīt, ka tādas izpausmes ka pirmsnāves! 
pārdzīvojumi, mediji un gari ir krāpnieciskas vai tās radījuši smadzeņu bio-ļ 
ķīmiskie proces Viņi noraida jebkurus pierādījumus par pēcnāves dzīvi, sakotļ 
ka tā ir krāpšana, jo aizkapa dzīves nav un tā nevar būt.

■ Ateists pamatos ir cilvēks, kurš netic vienam radītājam, Dievam vai kādām die-ļ 
vibām. Tomēr daži ateisti pieļauj, ka ir iespējama pēcnāves dzīve.

Tagad jāatzimē, ka ateisti ne tikai netic augstakam spēkam, bet-viņi arī netur aug-1 
stā cieņā reliģiju Vini uzskata reliģiju par mācību, kas radīta, lai neļautu cilvēkiem no-ļ 
virzīties no taisna ceļa. Viņi neredz loģiku vai lidzjutibu uzskatu sistēmā, kas māca:| 
"la neievērosi likumus, tev nebūs pēcnāves dzīves.”

Skeptiķu delikātākie jautājumi

Vārds skcptic nāk no senās Grieķijas un nozīmē "tas, kurš šaubās", nevis "tas, kurš no-ļ 
raida”. Kad runājam pārticību pēcnāves dzīvei, jāņem vērā abu šo tulkojumu smalkā,! 
bet būtiskā atšķirība

ļurists Viktors Zammits (Victor Zammit), pensionētais Austrālijas Augstākās tiesāsi 
advokāts, ir viens no pazīstamākajiem pēcnāves dzīves aizstāvjiem. Viņš ir arī gandrīz] 
vai skeptiķu eksperts, kopš laiku pa laikam krusto ar viņiem šķēpus.

Doktors Zammits skeptiķus iedala vairākās grupās.
■ Bezaizspriedumu skeptiķi Daudzi zinātnieki un empīriki (kuri izmanto zinātnis-ļ 

kas metodes parādības novērtēšanai) gan agrākos laikos, gan tagad ir bezaizsprie
dumu skeptiķi. Viņi šaubas, tāpēc pēta un eksperimente. Viņu apstiprinājums 
tai vai citai paradībai atkarīgs no pētījumu un eksperimentu rezultātiem

■ Aizspriedumaini skeptiķi Viņiem jau ir savs spriedums, un neviens pierādījums 
nav pietiekams, lai ietekmētu viņus pieņemt to, kas ir pretruna ar viņos dzili 
sakņotajiem uzskatiem

■ Visbeidzot ir atmaskotāji, aizspriedumaini skeptiki, kuri aktīvi cenšas izsmiet visu, 
kas attiecas uz pēcnāves dzīvi un paranormālām izpausmēm, un mēģina nomelnot



tos, kuri peta vai atbalsta šādus uzskatus. Viņu virzītājspēks bieži vien ir pe|ņa, 
karjera vai citas personiskas intereses.

Doktors Zammits ari vērš uzmanību uz to, ka ar terminu ‘‘ticīgais’' nepavisam nav 
l.i.ipzīmē tāds, kurš nav neticīgais Pat, ja kāds ir tik atvērts, lai pieņemtu, ka ir iespē- 
|.ima pēcnāves dzīve, tas nenozīmē ka šī persona ir patiesi ticīga Tas nozīmē tikai to, 
k.i šī persona nav neticīga. Šī persona meklē pierādījumus, lai pārliecinātos, ka pa- 
fclAv pēcnāves dzīve, tāpat kā atmas
kotāji jeb aizspriedumainie skeptiķi 
meklē pierādījumus, lai apgalvotu 
pietējo. Nošada skatpunkta, kad lie 
li>ju terminu “ticīgais", es runāju par 

| cilvēkiem, kuri ir pārliecināti par pēc- 
n.ives dzīves esamību, nevis par tiem 
kuri tikai meklē tai pierādījumus.

(Vēlāk šajā nodaļā pastāstīšu par 
' Interesantām pārbaudēm, kuras dok

tors Zammits ierosinaja aizspriedu
mainajiem skeptiķiem )

Visas reliģi|as tic, ka dvēsele ir nemirstīga un tai ir sava veida pecnaves dzīve 
Ateisti pamatos uzskata, ka dvēseles nemirstība nav iespējama, tas ir tikai kaut kas

I tfids, ko cilvēki cits citam stāsta, lai aiziešana būtu vieglāka un lai pasargatu no nomā
cošajām raizēm par dzīves galu un ciešanām.

lāatzīmē ari tas, ka vairākums ateistu, agnostiķu un atmaskotāju labprātāk vēlētos, 
lai viņus deve par skeptiķiem, jo šie nosaukumi ne vienmēr pilnībā raksturo viņu 
uzskatus.

Vai zinātnieki tic dzīvei pēc nāves?

Kopējais viedoklis liecina, ka zinātnieki pēcnāves dzīvi uztver ar dabisku skepsi Tur
klāt šie cilvēki katru dienu darbojas ar sausiem, cietiem faktiem, ar tādām kategorijām 
ka balts un melns.

Tomēr saskaņā ar pētījumiem apmēram divas trešdaļas zinātnieku tic sava veida 
Augstākajai būtībai un apmēram tns ceturtdaļas tic pēcnāves dzīvei Tā ir pārsteidzoša

Skeptiķu viedoklis
ļĶ  Nave ir daļa no dzīves, un uzskatīt, 
#  ka mirušie savācas Ņujorkas tele
vīzijas studija, lai papļāpātu ar kādreizējo 
sarīkojumu deju skolotāju, ir apvainojums 
prātam un dzīvajiem.

Dokors Maikls Sērmers 
skeptiķu žurnālā dibinātājs, 

Skept ķu biedrības vaditaļs, rakstnieks



informācija, jo tradicionālais domāšanas veids vienmēr atdala zinātni no reliģijas. Ci
tiem vārdiem, pastāv pieņēmums, ka, studējot kādu no zinātnes nozarēm —  biolo- ļ 
ģiju ķīmiju, medicīnu vai ko citu — , automatiski jāatvaira ideja par Dievu, tātad arī 
par pēcnāves dzīvi Šie uzskati nav savienojami, turklāt visa zinātne sastāv tikai no ļ 
pierādī)umiem.

Tomēr šeit ir iespējama diferenciācija —  daudzi zinātnieki uzskata sevi par gari-ļ 
giem, bet ne reliģioziem (protams, šādi viņi atšķiras no ateistiem). Domāju, ka atšķi-ļ 
rību noteikšana te nav būtiska. Svarīgākais irtas, ka cilvēks, kurš katru dienu strādā arļ 
faktiem, var skatīties plašāk un pieņemt domu par citu dimensiju Saskaņā ar statis
tikas datiem tas ir ne tikai iespējams, bet notiek aizvien biežāk.

Tātad atbilde uz jautājumu: "Vai zinātnieki tic pēcnāves dzīvei?” ir: "]ā." Man par 
izbrīnu]

Uzbrukumi mediju darbarīkiem

Tā kā šī nav grāmata par nākotnes pareģošanu vai zīlēšanu (vairāk par šiem tematiem 
var uzzināt, ielūkojoties manas grāmatas par nākotnes pareģošanu The Coinplete fdiot's 
Guide to Fortune Telling B pielikumā), man jāsāk ar to, kā skeptiķi uzbrūk mediju instru
mentiem Mēs izmantojam seansus un burvju dē|us, lai sazinātos artiem, kas jau no-ļ 
nākuši otrajā pusē. Ko skeptiķi varētu teikt par šiem ēterisko p|āpu veidiem?

Seansi: vai saziņa ar Lielo aizkapa dzīvi?

Kad, skeptiķiem dzirdot, saku vārdu seanss”, varu iepriekš garantēt, ka iepletīsies 
daudzas acis un pacelsies daudzas uzacis. Seflnss parasti ir tikšanās ar mediju, kurš 
mēģina sazināties ar kādu, kas jau devies aizkapa dzīvē Medijs var iegrimt transā jeb 
mainīt apziņas stāvokli, jo tas atkarīgs no personas, kura runā caur mediju

Dažkārt šādus seansus redzam filmās, kurās attēlotie mediji nepārprotami notur 
krāpnieciskas sanāksmes pe|ņas iegūšanai (vai atceraties Vūpiju Goldbergu “Spokā”?). 
Gaismas uzplaiksnījumi, logi, kas atsprāgst vaļā, pārbiedēti dalībnieki dzird skaņas 
no nekurienes.

Kamēr vēl neesmu pārdzīvojusi logu atvēršanos un galdu kratīšanos, nevaru par 
to spriest. Esmu piedalījusies seansos un dažus pat mēģinājusi vadīt pati (Man labak



patīk, ja kāds cits ir medijs, jo man 
pašai nav iedzimtu spēju )

Es cieši ticu, ka tie, kuri nokļu
vuši otrā pusē, meklē veidu, kā 
sazināties ar mums, un viņiem bieži 
ir vajadzīgs starpnieks (medijs), kas 
palīdzētu. Cilvēki bieži vaicā: "Ja 
varat sarunāties ar mirušajiem, kā
pēc viņi nav redzami?” Jā. kamēr mēs cenšamies sarunāties ar viņiem, varbūt tie, kas 
ir otrā pusē, izstrādā metodes lai atvērtu saziņas durvis ar mums.

Starp citu __________________________________________
Viens no ievēroļomākajiem seansu skeptiķiem bija slavenais burvis Harijs
Hudini, kura interešu lokā vēlāk nokļuva mediji. Viņš apmeklēja seansus 

maskējies, cerot atklāt kādu piederumu, ko medijs novietojis istabā, lai radītu efek
tus, kas it kā nāk no mirušo pasaules. Šajā procesā viņš guva lielu prieku, un avīzes kāri 
publicēja daudzas no šim atklāsmēm. (Vairāk par Hudini trīspadsmitajā nodaļā.)

Zīlēšanas galds 
vai tās ir vēstis no otras puses?

Dažiem (skeptiķiem) zīlēšanas galds ir spēle citiem (ticigaļiem) tā ir pareģošana un 
veids, kā sazināties ar mirušajiem. Lietojot šo galdu, parasti piedalās divi cilvēki, viņi 
l/manto spiritistu rādītāju (dēlīti jeb planšeti) un galdu, uz kura virsmas uzrakstīti 
Alfabēta burti, cipari un vārdi ''jā” un nē”. Kad viens no šiem cilvēkiem uzliek pirkstu 
uz dēlīša un uzdod jautājumu, dēlītis kustas pa galdu, apstājoties uz burtiem un cipa
riem un tā izveidojot vēsti Tie, kuri tic, apgalvo, ka garu izsaukšanas galds var palī
dzēt saņemt ziņu no tiem, kas ir aizgājuši un dzīvo otrā pusē.

Dalībnieki tikai viegli uzliek pirkstus uz dēlīša, viņi nestumj to apkārt. Mērķis ir 
palīdzēt vadīt dēlīti, jo uzskata, ka izsauktais gars pats virknē burtus.

Skeptiķi uzskata, ka garu izsaukšanas galdiņu lietošana nav paranormalu aktivi- 
Ifišu izpausmiu. Viņi apgalvo, ka dalībnieki paši bīda dēlīti Viņi bieži apgalvo, ka 
dalībnieki aizsien acis un kada cita persona uzraksta burtus un ciparus vai atbildes

P e f t n t e l j a

Seanss, ko dažkārt dēvē arī par garu apli 
ir no trīs līdz divpadsmit cilvēku pulciņš, kas 
parasti izvietojas aplī, lai mēģinātu saņemt 
vēstis no kādas mirušas personas gara vai 
sazinātos ar to.



“jā” un "nē”. Skeptiķi apgalvo, ja trešais dalībnieks izskaidrotu atbildes, tā būtu tikaļ 
buldurēšana.

Skeptiķi nespēj samierināties ar to, ka daudzi cilvēki, lietojot zīlēšanas galdiņus! 
samierinās ar neskaidru buldurēšanu kā atbildi. Redziet, tiem, kas ir otrā pusē, dažkārt! 
ir problēmas izteikties rakstiski. (Un jums ari droši vien tādas būtu, ja gadiem, iespēj 
jams, gadsimtiem ilgi nebūtu uzrakstījis ne vārda!)

Apšaubīt skeptiķus

Skeptiķi un atmaskotāji vienmer prasa pierādījumus par pecnāves dzīvi. Protams, tol 
nav viegli pierādīt. No otras puses, neviens nevar to noliegt. Turklāt skeptiķi apgalvoU 
ka neviens mirušais nav atnācis atpaka|, lai pastāstītu mums, vai pēcnāves dzīve pa-* 
tiešām pastāv Tādējādi abas puses — gan ticīgie, gan skeptiķi —  vienmēr meklē faktusļ! 
Izmantojot daudz modernākus līdzekļus, aizkapa dzīves pētnieki sāk nākt klajā ar 
atklājumiem, kas varētu izturēt neticīgo pētījošos skatienus.

Viktors Zammits aizstāvībai!

Iepriekš šajā nodaļā pieminēju, ka doktors Viktors Zammits ir pensionēts Austrālijas! 
Augstākās tiesas advokāts. Viņš ir arī grāmatas "Advokāts prezentē pierādījumus! 
pēcnāves dzīvei —  neapstrīdamas objektīvas liecības" autors, tajā viņš iepazīstina ari 
zinātniskiem pierādījumiem, kuri apstiprina uzskatu, ka dvēsele dzīvo ari pēc fiziskžļ 
ķermeņa nāves. (Vairak nformācijas par šo gramatu atradīsiet B pielikumā.)

Doktors Zammits sāk strīdu ar neticīgajiem, kuri apgalvo, ka nav neviena zināti 
niska pierādījuma, kas apliecinātu pēcnāves eksistenci. Viņš atbild, norādot, ka navļ 
neviena zinātniska pierādījuma, kas uzskatu par pēcnāves dzīvi pierādītu par nepatiesu. 
Viņš apskatījis vairāku zinātnieku darbu, kuri uzskata, ka viņi savos pētījumos ir pie-l 
rādījuši, ka pēcnāves dzīve patiešām pastāv. Doktors Zammits uzaicināja skeptiķus! 
atspēkot šo darbu —  savā interneta mājaslapā viņš solīja miljons dolāru balvu ikvie-ļ 
nam, kurš varētu pierādīt, ka aizkapa dzīves nav. Ši balva tika izsludināta 2000. gadā,] 
bet līdz šim neviens uz to vēl nav pieteicies.

Kur kādam varētu rasties šāda doma? Klausoties doktora Zammita izskaidrojumu! 
tas šķiet pavisam dabiski. Viņš saka: “Novērtējot pēcnāves dzīves pierādījumus, jabūtļ



speciālistam subjektīvo un objektīvo pierādījumu atšķirību novērtēšanā. Visi perso
niskie uzskati (ieskaitot skeptiskos) ir subjektīvi. Jebkas subjektīvs pats par sevi ir 
|)<ik|auts kļūdai un pilnībā atzīstams pārspēkā neesošu. Tas ir aizspriedumaino skep- 
liķu/atmaskotāju visvājākais punkts. Subjektīvi uzskati vai neticība nav pamats tam, 
l.ii kaut ko atzītu par patiesu.

Virsroku gūst empīriķi. Mes izmantojam zinātniskas metodes, lai novērtētu pēcnāves 
litnomenu. Ja varam atkārtot fenomenu laikā un telpā un iegūt to pašu rezultātu, sa
glabājot mainīgu konstanti, mēs iegūstam empīrisku slēdzienu, kas ir zinātnisks 
slēdziens."

Daži skeptiķi iebilst, ka doktors Zammits aicina viņus "pierādīt noliegumu” Viņš 
.'ilbild: Irpilnīgi muļķīgi ceret apzinati maldināt un muļķot tos, kuri to neapzinās. Esmu 
■kaidri iepazīstinājis ar divdesmit diviem objektīviem pierādījumiem par pēcnāves 
ilzīves eksistenci. Tagad atbildība pārvietojas uz skeptiķiem, lai viņi rāda, kuri pie- 
■dījumi nav pieņemami. Tas nav lūgums skeptiķiem "pierādīt noliegumu", tas ir lūgums 
•keptiķiem oficiāli atspēkot objektīvus pierādījumus. Un tas nekad nav izdarīts.”

Visnozīmīgākais doktora Zammita darbā ir tas, ka viņš ir sācis ticīgo un neticīgo 
flialogu, kas balstīts uz zinātniskiem, nevis reliģiskiem uzskatiem Tā kā skeptiki bieži 
•pēcnāves dzīvi ātri pārvērš par reliģisku doktrīnu, pateicoties doktoram Zammitarņ, 
vkeptiķiem ir jāapdomā, kā sniegt zinātniskus pamatojumus.

Aizkapa dzīves eksperimenti

Psiholoģijas doktors Gērijs Švarcs (Gary Schwartz) ir Arizonas universitātes Psiholo
ģijas nodaļas Cilvēka enerģijas sistēmu laboratorijas pētījumu programmas VERITAS 
vadītājs. Doktora grādu viņš saņēma Hārvarda universitātē, un Arizonas universitātē 
viņš ir medicīnas, neiroloģijas, psihiatrijas, psiholoģijas un ķirurģijas profesors. (Šis 
virs ir saņēmis vairākus nopietnus diplomus!) Viņš ir arī bijušais skeptiķis.

Lai mēģinātu pierādīt pecnāves dzīves iespējamību, Švarcs vadīja laboratoriskus 
eksperimentus, izmantojot tādus medijus kā Džons Edvards un Elisona Dubē. 1999. gadā 
vairākus eksperimentus rādīja televīzijas kanālā HBO.

Šajos eksperimentos mediji mēģināja kontaktēties ar to cilvēku draugiem vai ra
diniekiem, kuri meklēja šādas saz ņas iespējas. Kontaktu meklētāji nebija redzami 
un nekad neizrunāja ne vārda, tā kā medijiem nebija neviena pieturas punkta. Me
dijiem vajadzēja tikai sniegt informāciju kontaktu meklētājiem, tātad tā, bez šaubam



bija skaidra saziņa. Pēc šiem neparastajiem un pārsteidzošajiem rezultātiem Švarcs 
atteicās no paša skepticisma. Savus atklājumus 2003. gadā viņš publicēja grāmatā 
"Aizkapa dzīves eksperimenti: atklāti zinātniski pierādījumi par dzīvi pēc nāves”. (Vai
rāk informācijas par grāmatu The Afterlife Eksperiments: Breakthrough Scientific Evidence of 
Life After Death skatīt B pielikumā.)

mālo parādību kritizētāju zinātnisko pētījumu komiteja) dibinātājiem, rakstā “Kā 
nepārbaudīti mediji recenzē aizkapa dzīves eksperimentus" atspēko šos atklājumus, 
īpaši viņš nav apmierināts ar testēšanas metodi, norādot, ka eksperimenti nav bijuši 
dubultakli.

Tas ir labs piemērs tam, kā abas puses ir nonākušas strupceļā. Vieni saka: "Pierā-ļ 
diet to!” , kamēr otra puse pieprasa: "Nē, apgāziet to!” Kamēr nav fizisku pierādījumu 
pēcnāves dzīvei, vislabakais, uz ko varam cerēt, ir saglabāt mieru piekritēju un nolie-4 
dzēju strīdā.

Daudzas skeptiķu organizācijas ir nodibinātas tādēļ, lai apspriestu savus uzskatus. |a 
gadījumā jūs vēlētos uzzināt par tām vairāk, dažas šeit pieminēšu (vairāk informāci
jas par interneta vietnēm atradīsiet B pielikumā).

■ Paranormālo parādību kritizētāju zinātnisko pētījumu komiteja (CSICOP) ir bez-ļ 
peļņas zinātniska un izglītojoša organizācija, kas dibināta 1976. gadā. Tās oficiālais! 
izdevums ir Skeptical Ingiurer. (Ziņas ņemtas no organizācijas mājaslapas www.csicop.orgi

9ef  i n f e t j a

Dubultaklū metode ir zinātnisko pētījumu stan
darts, kuru izmanto, lai novērstu ārēju ietekmi, ko 
var radīt aizspriedumi vai pieredze. Kā pētnieks, tā 
dalībnieks nezina noteiktus pārbaudes aspektus; 
vienīgi tad, kad tests ir pabeigts, pētnieks atklāj 
visas detaļas un katrs sniedz savu slēdzienu.

Neraugoties uz rezul-4 
tātiem, skeptiķi joprojām 
nav pārliecināti. Izdevumā] 
Skeptical Inqiurer 2003. gada 
janvāra/februāra numura 
doktors Rejs Haimans, kād
reizējais mags un medijsJ 
kas tagad ir parapsiholoģi-ļ 
jas zinātniskais kritiķis un 
viens no CSICOP (Paranor-

Švarca komanda atbildēja Haimanam īsi: “Pieradiet, ka esam kļudījušies.

Skeptiķu balsis, apvienojieties!

http://www.csicop.orgi


Nesen organizācijas nosaukums mainījās, tagad tā ir Skeptiskās izmeklēšanas 
komiteja jeb CSI.(

■ Skeptiķu apvienība ir zinātnieku, vēsturnieku, magu, profesoru skolotāju un 
citu interesentu zinātniska un izglītojoša organizācija tiem, kurus saista strīdīgas 
un revolucionāras idejas, neparasti spriedumi un zinātnes veicināšana. Tās 
misija ir sniegt izglītojošus instrumentus tiem, kuri meklē šo strīdīgo ideju un 
viedok|u skaidrojumus un skatpunktus. (Ņemts no organizācijas mājaslapas 
www.skeptic.com.)

■ Džeimsa Rendija (ļames Randi) izglītojošais fonds ir 1996. gadā dibināta bezpeļņas 
organizācija. Tās mērķis ir veicināt kritisku domāšanu, lai sabiedrību un medijus 
sasniegtu uzticama informācija par mūsdienās tik izplatītajām idejām par para- 
normālo un pārdabisko. (Ņemts no organizācijas vietnes www.randi.org.)

Starp citu _______________________________________
Džeimss Rendijs, pazīstams arī kā Pārsteidzošais Rendijs, ir skeptiķis un 
pa anormālo paradību atmaskotājs. Strādājis par burvju mākslinieku 

un tagad ir labi pazīstams ar savu Miljons dolāru iespēju, kas sākās 1964. gadā, kad 
lika nodibināta tūkstoš dolāru balva ikvienam, kurš testa apstākļos spēs demonstrēt 
paranormālo parādību pierādījumus. Balvas līdzekļi gadu gaitā ir uzkrājušies un lagad 
sasniedz miljonu dolāru. Tas doktoram Viktoram Zammitam iedvesa domu izsludināt 
savu balvu, kas paredzēta tam, kurš par tādu pašu naudas daudzumu atspēkos para
normālo parādību eksistenci. Vairāk informācijas par abiem izaicinājumiem var atrast 
Dže msa Rendijo mājaslapā (www.randi.org). Apmeklejiet ari doktora Zammita vietni 
(www.victorzammit.com). Lasiet informāciju un spriediet paši.

|a vēlaties uzzināt, ko skeptiķi ir teikuši par pēcnāves dzīvi, šīs interneta vietnes ir 
llHiska vieta, no kurienes sākt izzināšanas procesu. Un visbeidzot —  jums būs iespēja 
rhiudz pamatīgāk paplašināt savu apvārsni un pārbaudīt savus uzskatus. Tas vienmēr 
li ļoti noderīgi.

http://www.skeptic.com
http://www.randi.org
http://www.randi.org
http://www.victorzammit.com


īsuma

■ Ateisti netic augstākam spēkam; agnostiķi uzskata, ka nezina, vai augstāks spēks 
pastāv; atmaskotāji aktīvi cenšas atspēkot teorijas par aizkapa dzīvi.

■ Bezaizspriedumu skeptiķi piekrīt pētīt un eksperimentēt; aizspriedumainos skep
tiķus nevar piespiest pieņemt neko, kas neatbilst viņu dziļākajai pārliecībai

■ Pretstata izplatītajam viedoklim zinātnieki ne vienmēr ir skeptiķi
■ Skeptiķi netic zīlēšanas galdu un seansu noderīgumam saziņā ar mirušajiem.
■ Ticīgie un skeptiķi cenšas cits citam pierādīt aizkapa dzīves pastāvēšanu vai noliegt 

tā iespējamību.



Piektā nodaļa
Sūtiet man eņģeli!

Šajā nodaļa

■ Vai atnācāt pēc manis?
■ Ce|vedis nākamās dimensijas šķērsošanai
■ Eņģeļu izskats
■ Eņģeļu hierarhija
■ Eņģeļa izsaukšana, lai palīdz saziņā ar mirušo

Daudzas reliģijas uzskata, ka eņģeļi ir mūsu gara sargi, tādējādi ir radies priekšstats, 
ka miršanas brīdī viņi ir cieši klāt. Bet vai mēs visi kļūstam par eņģeļiem, tiklīdz no
mirstam? Vai tas notiek ar visiem mirušajiem cilvēkiem vai tikai ar izredzētajiem?

Eņģeļu ir daudz vairāk nekā piemin baznīcā vai pat grāmatās Piemēram vai zinā
jāt ka pastāv eņģeļu hierarhija un katrai grupai ir paredzēta atbildība par atšķirīgiem 
«•/devumiem? Šajā nodaļā atklašu šo informāciju un pastastīšu par to kā sazināties ar 
eņģeli.

Nāves eņģelis

Lai gan lielākajai daļai no mums patīk domāt par eņģeļiem kā par miera vēstnešiem, 
iduri gadsimtiem ir saglabājušies daudzi miti un stāsti par nāves eņģeļiem Vai eņģe 
lis tiešām ierodas tad, kad mums jādodas prom? Atbilstoši uz nāves sliekšņa pabijušo
• lastītajam (par to sīkāk septītajā nodaļā) nāves eņģeļi dažkārt liek par sevi manīt 
liem, kuri šķērso dzīvības robežu Tomēr dažadu reliģiiu stāstītais par šiem debesu 
operatoriem, kas mūs pavada cauri debesu līmeņiem, ir atšķirīgs

■ Musulmaņi uzskata, ka Dievs ir radījis eņģeļus no gaismas, tāpēc attēlotos eņģe
ļus parasti apņem kvēlojoša gaisma Papildus Korānā nāves eņģeļa uzdevumu



apraksta šādi. ‘ Nāves eņģelis, kam ir uzdots būt kopa ar jums pacels jus, tad ļus 
nonāksiet atpakaļ pie sava Kunga."
Jūdaisms māca, ka Dievs radījis nāves eņģeli pasaules radīšanas laikā. Atbilstoši 
šai teorijai nāves eņģelim ir divpadsmit spārnu un viņš mājo debesis Kopumā I 
eņģeļa attēls ir diezgan šausmīgs: turēdams rokā zobenu kura galā ir piliens 
žults, viņš stāv pie mirstošā cilvēka galvas. Kad mirstošais atver muti, eņģelis ļ 
iepilina tajā žulti, un cilvēks ir pagalam 
Romas katoļi tic, ka nāves eņģelis ir svētais erceņģelis Mihaēls. Svēto Mihaēluļ 
bieži attēlo ar zobenu un svaru kausiem Svari simbolizē tiesāšanas instrumentu, 
ar ko erceņģelis var pēdējo reizi pārbaudīt jaunpienācēju —  vai tas ir cienīgs 
iekļūt paradīzē.

Skeptiķu viedoklis

? Ar lielāko daļu eņģelisko sastapšanos ir viena problēma dziļi ticīgi cilvēki 
sliecas šo nejaušo apstakļu sakritību izskaidrot kā dievišķu iejaukšanos vai uz 
skata, ka Dievs sūtījis viņiem eņģeli brīnumaina cilvēciska varoņa veidolā, lai gan 

īstenība tas ir tikai augstsirdīgas, devīgas cilvēciskas būtnes.
Deivs Rasels "Eņģeļi: objektīvs skatījums" (1998)

Ari citās reliģijas un uzskatu sistēmās, ieskaitot grieķus, romāņus un babiloniešus,! 
svētajos rakstos ir atsauces uz eņģeļiem Tie mums stāsta, ka ir daudz dažādu engeļu 
un viņiem ir dažādi uzdevumi Lai gan nāves eņģeļi var šķist biedejoši tie nebaida ļ 
mus Viņiem ir darāms darbs. Droši vien ir labak, ja ceļā uz citu pasauli dodamies eņ
ģeļa jeb gida pavadībā.

Miera eņģelis

Tāpat kā par nāves eņģeli mēs esam dzirdējuši arī par miera eņģeli it īpaši jūdaismāļ 
un kristietībā

Šis eņģelis netiesā, viņš ir cieniļams un līdzsvarots un uzturas visu lietu harmonijā, ļ 
Viņa apkārtnē visi ir vienlīdzīgi Iemesls tam, ka šo eņģeli parsvara uzskata par sie
višķu meklējams tajā, ka viņam vairāk raksturīgas sievišķās jeb maigās musu psihes ļ 
izpausmes Šim eņģelim ir ļoti svarīga nozīme mūsu dzīves līdzsvarošanā Piemēram,



Starp citu

Vai mēs kļūsim par eņģe
ļiem, kad nomirsim? Dau 

dzi reliģiskie teksti apgalvo, ka nekļūsim. 
Eņģeļiem nekad nav bijis fiziska veidola —  
viņus ir radījis Augstākais gars. Viņi ne
kad nav staigājuši pa zemi kā es un jūs, 
un viņi nevar kļūt par dzīvo sargeņģeļiem.

fcti mus aizved uz nakamo dzīvi?" Tas ir atkarīgs no jūsu reliģiskajiem un garīgajiem 
uzskatiem un protams mēs to uzzināsim tikai tad kad šis brīdis pienāks.

Kā viņi izskatās?

ii bezgala daudz eņģeļu attēlojumu, un arī stāstu par to, kādi vīni izskatās, ir gana 
Kopš seniem laikiem ir saglabājušies primitīvi mākslas darbi, kas attēlo būtnes, ku-
i,:is mūsdienās dēvētu par eņģeļiem. Arī mūsdienās ir milzums eņģeļu atveidojumu. 
Varam redzēt tik daudz eņģeļu kā vēl nekad.

Cilvēki, kuri uzskata ka redzējuši eņģeļus, stāsta par dažādiem iespaidiem. Tādos 
%cnos tekstos ka Bībele eņģeļu paradīšanās ir daudz pieminēta Draudzene reiz man 
•Ifistiia, ka redzējusī eņģeli, kas izskatījies pec mežacirteja1 Esmu dzirdējusi ziņas 
l>;ir eņģeļiem kam bi)uši mati, un tas nemaz neizklausās tik dīvaini, izņemot to, ka 
mati nav bijuši piestiprināti pie galvas. Kad viņi gājuši, mati tiem sekojuši un, šķiet, 
nav atpalikuši ne soli Iespējams, tas ir tāpēc, ka laika sistēma citā dimensijā nesakrīt 
:n musejo

Eņģeļi ir garīgas būtnes, un mēs uz tiem nevaram attiecinat nekādas fiziskas for
mas Lai gan kad tas ir nepieciešams, vini var parādīties cilvēka veidolā, lai mēs ne
uztvertu viņus ka spokus un nebaidītos. Daži, kas bijuši tuvu nāvei ir stāstījuši, ka 
icdzējuši eņģeļus, bet parasti bez spārniem Ka viņi zināja, ka tie ir eņģeļi, ja spārnu 
nebija? Sauciet to par intuīciju Varbūt vēlaties uzzināt, kā atšķirt eņģeli, kurš iera
cies cilvēka veidolā, no spoka. Intuīcija palīdzēs jums saprast atšķirību. Kaut ko jau 
i is  zināt Varbūt jūs saņemat telepatisku ziņoļumu vai arī sajūtat tādas garīgas būtnes 

klātesamību kura nav no šis pasaules.

ja dažkārt nenotiek tā, kā mes gribētu 
varam pamanīt ka šis eņģelis mūsu 
»liktās domas vērš par labām

Uzskata ka miera eņģelis pēc nā
ves mūs var pavadīt uz nakamo dimen
siju. Kas gan ceļā uz otru pusi varētu 
Uūt labāks pareņģelisku pilotu, kuram 
l>ret visiem ir beznosacījumu mīles- 
liba^ Varbūt jūs domājat "Uzskatu 
k.’i tas ir nāves eņģeļa darbs. Tad kurš



Es atnācu pēc spārniem

Daudziem mākslinieku attēlotiem eņģeļiem ir spārni un nimbs, bet ne visiem. 
Vecmeistaru gleznas un skulptūras attēlo eņģeļus kā spārnotus radījumus. Bet kā viņi 
zināja, ka eņģeļi tiešām tā izskatās? Vai viņi visi ir redzējuši eņģeļus vai arī viņus 
ietekmējusi pašu iztēle vai eņģeļus manījušo stāstītais un rakstītais?

skulptūrā varētu būt vēlme parādīt, ka eņģeļi lido starp debesu līmeņiem un zemi
Sniegšu jums eņģeļus atveidojošo mākslinieku un viņu darbu sarakstu, lai jūs paši 

varat izpētīt:
■ Ebots Hendersons Taiers "Eņģelis”
■ Leonardo da Vinči “Eņģeļa studija"
■ Sandro Botičelli ‘ Pasludināšana”
■ Džoiss Birkenštoks "Miera eņģelis”
■ Viljams Ādolfs Bugerē "Eņģelis, kas spēlē vijoli”

Jāatzīst, ka ne visi mākslinieki attēlojuši eņģeļus ar spārniem un nimbiem, beļ 
daudzi ap tiem ir veidojuši starojošu un mistisku auru. Un atkal —  tas parasti ir darīts 
lai parādītu atšķirību starp cilvēciskajām un garīgajām dzīvības formām, bet par koļ 
mums varētu stāstīt starojums? Es nezinu, bet droši vien tas liek man just, ka naka- 
majā dzīvē tikšu vadīta uz siltu, drošu vietu.

Nākamreiz, kad pamanīsiet eņģeli kāda mākslas darbā, ielūkoiieties ciešāk un pa
domājiet par to, ko mākslinieks ir redzējis (un pateicis) un vai jūs varat saprast šo tēlu.

sniedz laimīgu navi.

Tapat ka labi pavadīta diena sniedz 
laimīgus sapņus, tč labi pavadīta dzīve

Mūžīgas domas

Leonardo da Vinči, 
mākslinieks, zinātnieks, tēlnieks

Viens no iemesliem šādam 
atveidojumam irtas, ka mākslinie
kiem vajadzēja attēlot atšķirību 
starp cilvēkiem un šīm izskaistinā
tajām būtnēm uz audekla, tāpēc 
viņi pievienoja tām spārnus 

' Cits iemesls spārniem gleznā vai

Kāda dzimuma ir eņģelis?

Dažkart domājām, ka eņģeļi ir vīrieši, bet citkārt domājām par tiem kā sievieškārtas 
būtnēm. Piemēram, erceņģelis Mihaēls vienmēr ir attēlots kā vīriešu dzimumam piederīgs.



lomēr ir ari teikts, ka eņģe|i ir bezdzimuma būtnes, pieņemot, ka viņi nav ne sie
vietes, ne vīrieši. Šķiet, ka viss ir novērotāja ziņā.

Bībele un citas reliģiskas grāmatas neapstiprina to, ka eņģeļiem varētu būt kāds 
no abiem dzimumiem. Tās var attiecināt uz eņģeļiem vīriešu dzimti, bet tas lielā
koties ir uztveres labad, it sevišķi mūsdienās, kad, kaut ko raksturojot, pārsvarā lieto- 
ļ.im maskulīnās formas. Tomēr jāņem vērā, ka lielākajai daļai eņģeļu vārdu izskaņā ir 
"&l": Mihaēls, Gabriēls, Rafaēls utt. Tas nāk no senebreju valodas un nozīmē “no Dieva", 
lie visi ir vīriešu vārdi, un tas ir vēl viens iemesls tam, kāpēc cilvēki var pieņemt, ka 
visi eņģeļi ir vīrieši.

Es atbalstu domu, ka eņģeļiem nav dzimuma. Ja eņģeļi nedzemdē bērnus, kāpēc 
Itii viņi būtu radīti ar dzimumu? Tas vienkārši nav nep eciešams.

Eņģeļu triādes

|.i ticat eņģeļiem, jūs varētu iedo
māties par to, kur viņi pavada savu 
laiku. Kur viņi dzīvo? Un ko sadara 
visu garo dienu?

Itāļu filozofs un teologs Akvīnas 
Toms (Thomas Aquinas, 1225?— 1274) 
uzskatīja, ka ir eņģeļu valstības jeb 
eņģeļu kori, kas veidoti no trim rindām, un katra no tām ir sadalīta grupās pa trim. 
Katra no šīm grupām pieder kādai triādei. (Tā kā viņa filozofiskās uzmanības lokā bija 
*ņģeļi, Akvīnas Toms bija pazīstams kā Eņģeļu doktors, tāpēc baznīca viņu turēja 
fiugstā cieņā. Vēl viņš iekļuva svēto kārtā.)

Pirmā triāde

^rtrmajai triādei piederošie atrodas vistuvāk Dievam. Tajā ietilpst serafi, ķerubi un 
Opanīmi. Šīs grupas ir dievišķas mīlestības un gudrības aizbildņi.

■ Serafīni ir pirmās triādes pirmā rinda. Tie ir mīlestības, gaismas un uguns eņģeļi. 
Viņi aptver Dieva troni un slavina un cildina Dievu. Tā kā no viņiem izstaro tik 
spilgta gaisma, neviena būtne nevar uz viņiem skatīties.

9ef  i n ī e i j a
Pēc Akvīnas Toma, eņģeļu triādes attie
cināmas uz eņģeļu hierarhiju, kas sastāv 
no trim līmeņiem. Katru līmeni veido trīs eņ
ģeļu pakāpes. Katram līmen m ir uzdoti īpaši 
uzdevumi.



■ Ķerubi ir pirmās triādes otrā rinda, kas pārstāv zināšanas. Viņi glabā dievišķo 
atmiņu un bibliotēku, kura satur visas zināšanas par Visumu kopš ta sākuma 
ieskaitot cilvēka rīcības p eredzi, dzīvniekus un vielas un visu. kas attiecas uz 
matēriju, filozofiju un jūtām Ir teikt , ka ķerubi pūtīs četras taures, lai ziņotu par 
apokalipses sākumu.

■ Opanīmus, pirmās triādes trešo rindu, dažkārt sauc par daudzacu būtnēm un 
bieži sauc par debesu pulkiem. Viņi sargā Dieva troni.

Otrā triāde

Otrā triāde ir vidējais līmenis tiem eņģe|iem, kuri riņķo uz priekšu un atpakaļ starpļ 
pirmo un trešo līmeni. Šīs palīggrupas veido valdošie, šķīstie un spēcīgie.

■ Valdošie ir otrās triādes pirmā rinda. Viņi saņem uzdevumus no serafīniem un 
ķerubiem un, ja vajag, v; r saņemt pavēli tieši no Dieva. Valdošo galvenais uzde-i 
vums ir saglabāt Visuma mierigo ritējumu. Viņi gandn nekad neparādās cilvēkiem

■ Šķīstie ir otrās triādes otrā rinda. Uzsk t , ka viņi iedvesmo mākslas darbu radī
šanu un zinātniskos atklājumus. Viņi parādās cilvēkiem kā gaismas dzirksts

■ Spēcīgie ir otrās triādes trešā rinda. Viņu aprūpē ir apziņa un vēsture, un viņi i) 
arī dzimšanas un nāves eņģeļi. Kopumā šos eņģeļus uzskata par gara vadībasļ 
smadzenēm, kas ir saistīti ar tādām nozarēm kā filozofija, ideoloģija un reliģija

Trešā triāde

Trešā triāde ir visvairāk saistīta ar cilvēkiem T sastāv no galvenajiem eņģeļiem 
er eņģeļiem un eņģeļiem.

■ Galvenie eņģeļi ir pilnīgi visu tautu sargeņģeļi un rīkojas tādās nozares kā poli 
tika un tirdzniecība. Interesanti, ka viņu pienākumos ir izlemt, kuri cilvēki ir ta 
vērti, lai kļūtu pārvaldniekiem.

■ Par ercenģeļiem ir mazas neskaidrības un diskusijas. Lielākoties viņus uzskata pa 
paradīzes sargiem, un viņi to dara diezgan militarizētā veidā. Svētais Mihaēls, 
iespējams, ir visslavenākais erceņģelis, un viņš vienmēr tiek attēlots ar zobenu 
pie sāniem.



■ Tie ko mēs saucam par eņģeļiem, ir v szemākā eņģeļu rinda Šīs būtnes saņem 
uzdevumus, kas ietver ikdienišķas rūpes par cilvēkiem. Eņģe i saņem daudz uz
devumu, lielākā daļa no īem saistīta ar ziņu sūtīšanu turp un atpaka — miruša
jiem no dzīvajiem (vai vice vērsa —  otrādi).

Pēc Akvīnas Toma filozofijas, tā varētu apkopot eņģeļu grupas Tomēr var but ari 
citi eņģeļu līmeņi, par kuriem neesam informēti.

Uzskata, ka tad, kad eņģeļi ir izpildījuši savu misiju uz zemes, viņi atgriežas aiz- 
kapa dzīvē, līdz viņus izsauc to augstakais spēks (vai arī cilvēki, par ko runāsim nāko
šajā sadaļā), lai vē reiz dotos ekskursijā Kad vīni ir atgriezušies savā valstībā, vini 
uzmirdz ka paradibas (kā cilvekveida būtnes), kas liek mums justies patīkami un at
griežas atpakaļ savā mā|iga)ā eksistences veidā, kas ir brīva no jebkāda fiziska 
ķermeņa.

Eņģeļu izsaukšana sarunai ar mirušajiem

Vārds "eņģelis” grieķu valodā nozīmē “ziņotājs". Viņi nogādā ziņojumus turp un at
pakaļ no zemes uz augstakam sfērām. Tādējādi var domāt, ka viņi darbojas par medi
jiem starp dzīvajiem un mirušajiem

Ir vairākas metodes, kā sazināties ar eņģeļiem, lai kontaktētos ar mirušajiem 
iwnēģināšanai šeit esmu iekļāvusi tikai vienu. Esmu izmantojusi šo metodi daudziem 
klientiem, un vairākiem, bet ne visiem, tā ir bijusi sekmīga. Teiksim, piecdesmit pret 
piecdesmit. Sliktākais, kas var notikt, —  jums neizdosies sazināties, bet labākā ziņa ir 
l.'i, ka šī metode ir lēta —  vajadzīga tikai svece.

Telepatiska saziņa ar eņģeļiem

Lai sazinatos ar eņģeli, kurš parūpēsies, lai ziņa nokļūst līdz mirušajam mīļotajam 
ļoti skaidri jāsaprot kāpēc gr bat sazināties un ar ko. Labi tam tagad nav parak lielas 
nozīmes. Iemesls jūsu vēlmei sazināties varētu būt kāre noskaidrot, vai pastāv dzīve 
pēc nāves, vai arī gribat pārliecināties, ka mirušie ir pārcēlušies uz labāku vietu.

Taču jūs varat ari vēlēties uzzināt, kur atrodas jūsu mīļās dārgumu kastītes atslēgas, 
kuras kāds ir paslēpis dārzā. Te nav nekādu noteikumu. |a jautājums nav atbilstošs,



jūs vienkārši nesaņemat atbildi. Taču paturiet prātā: pat ja jautājums ir piemērots, 
atbildi tomēr varat nesaņemt. Viss ir atkarīgs no jūsu nolūka un spējām telepātisk 
sazinaties.

Saziņai vajadzīga vienīgi balta svece, kas noderīga skaidrībai un ar savām fiziska
jām īpašībām var sniegt atbalstu saziņā ar augstāko valstību. (Var palīdzēt arī koncen 
trēšanās uz kaut ko līdzīgu svecei, lai nemainītu apziņas stāvokli.) Svece var būt 
jebkāda izmēra, formas vai garuma. To var nolikt uz galda vai citā drošā vietā.

Ka notiek saziņa ar mirušajiem

Izvelieties laiku un datumu, kad esat viens un mierīgs. Pagriezieties uz rietumiem 10 

uzskata ka tur ir ieeja mirušo pasaulē. (Par dažādiem virzieniem un ar tiem saistīta 
jām enerģijām stāstīšu devītajā nodaļā.) Kad esat aizdedzis balto sveci, domājiet par 
personu, ar kuru mēģināsiet nodibināt kontaktu. Tad.

■ Cieši skatieties sveces liesmā un lūdziet eņģelim (nesauciet to nekādā vārdāl 
palīdzēt sazināties ar jūsu mīļo. Koncentrējieties uz saziņu ar vienu mirušo 
personu. Turpiniet cieši skatīties sveces liesmā un uzdodiet —  nav svarīgi, skaļ 
vai klusi —  savu jautājumu Varat teikt apmēram tā- “Lūdzu jebkuram eņģelim 
kurš dzird manu saucienu nākt talkā, lai palīdzētu man sazināties ar |miruša 
vārds|. Es lūdzu, lai nākat mīlestībā un gaismā un ar laipnību."

■ Turpiniet dažas minūtes cieši raudzīties sveces liesma un jutīsiet, ja telepātisk 
saņemsiet kādu ziņu no eņģeļa. |ūs nedzirdēsiet to tieši no mirušā, bet no eņģeļa

■ Ja jūtat, ka notiek kontakts, jūs varat turpināt nodot ziņas vai uzdot vēl citus jau 
tājumus.

■ Kad nogurstat vai vairs nesaņemat ziņas, jūsu laiks ir beidzies. Pateicieties eņģen 
lim, kas jums palīdzēja Maigi nopūtiet sveci un kādu bridi sēdiet mierīgi. Kad jū
tat, ka esat atgriezies normālā stāvokJi piecelieties un turpiniet ikdienas darbus.

Gribu atzīmēt, ka droši vien neredzēsiet eņģeli, lai gan tas nav neiespējami, it īpaš 
tiem, kam ir augstas koncentrēšanās spējas. Viss var notikt.

Pec visiem sazināšanās līdzekļiem ar mirušajiem iesaku aprakstīt piedzīvoto, lai to 
varētu apdomāt vēlāk un/vai salīdzināt piezīmes ar citiem seansiem. Ja pirmā sesija 
bijusi neveiksmīga, iesaku pamēģināt vēlreiz citā dienā Patiešām, mēs neko daudz



nezinām par aizkapa dzīves darbalaiku. Ja jūsu eņģelis kadu nakti ir aizņemts, cita 
laikā tas var būt brīvs Nekad nevajag apmierināties tikai ar vienu šāvienu!

Starp citu --------------------------------------------------------
Pirms sākat procesu, aizsardzībai varat sev apkārt izteloties mākonim 
līdzīgu baltu gaismu. Tā neaus kritušam eņģelim ienākt jūsu telpā.

bumā

■ Dažādas ticības pazīst nāves un miera eņģeļus
■ Kad cilvēki nomirst, viņi nekļūst par eņģeļiem.
■ Mākslinieki attēlo eņģeļus ar spārniem, lai tie atšķirtos no cilvēkiem un lai rādītu, 

ka viņi lido no debesīm uz zemi
■ Uzskata, ka eņģeļiem ir trīs triādes jeb līmeņi, katrā ir veicami atšķirīgi pienākumi
■ Varat mēģināt telepātiski sazināties ar eņģeļiem, lai kontaktētos ar mīļo aizgājēju.



Sestā nodaļa
Sauciet mani par garīgu

Šaja nodaļa

■ Garīguma raksturojums
■ Tradicionālo uzskatu apvienojums ar jaunām idejām
■ Raksturojiet savas domas par dzīvi pēc nāves
■ Vai piederat ļaunajam laikmetam?

Daudziem no mums reliģiju uztiepj kopš dzimšanas, bet daudzi peta citas reliģijas un 
Dieva vai augstāka spēka meklejumos maina uzskatus. Citi padodas un vispār nepie
ņem Visaugstāko, līdz tas tiks pierādīts.

Un vēl ir alternatīvas grupas, cilvēki, kuri vispār netic organizētām reliģijām vai 
Mrukturētām uzskatu sistēmām Lielākoties viņi uzskata ka ir kaut kas vai kāds, kas 
mus radījis un ar ko mēs visi esam saistīti, lai gan ne viena vien reliģija vai ticības 
Hiupa precīzi pauž viņu uzskatu sistēmu. Šie cilvēki nejūtas labi tradicionālās reliģi- 
.is nepiespiestajos apkampienos Šis nemiers mudina viņus pašiem veidot ļoti per
soniskus garīgos priekšstatus un līdz ar personisko viedokli nak unikāla izpratne par 
dzīvi pec nāves.

Šajā nodaļā apskatīsim, kas ir garīgums (un kas tas nav) un kā garīgās filozofijas 
p.ilīdz atvērt jaunas durvis, lai izpētītu pēcnāves dzīvi.

Gariga saruna

Visi esam dzirdējuši, ka cilvēki raksturo sevi —  viņi nav reliģiozi, bet gan garīgi. Vinu 
|)<išraksturojumam un viņu uzskatiem var atbilst1 ens no šiem četriem viedokļiem.

■ "Es ticu kādam augstākam spēkam, bet neesmu īsti pārliecināts, kas vai kurš 
tas ir.”



■ ' Man ir savas domas par garīgumu, bet tās ir ļoti personiskas, tāpēc negribu par 
tām runāt."

■ "O, tas ir grūti! Es vienkārši ticu, kam vēlos.’'
■ “Domāju, ka es varētu dibināt pats savu ticību, jo nav nevienas, kas atbilstu 

manām domām ”

Bieži vien šie indivīdi ir pār
baudījuši daudzus ortodoksālos fjeb 
tradicionālos ceļus un no visas sirds 
mēģinājuši atrast kādu, kas viņiem 
atbilstu, bet nav spējuši Tāpēc viņi 
bieži uz sevi attiecina vārdus —  esmu 
tikai garīgs

f  I h ī  e IJ a
laja kontekstā ortodoksāls jeb fradi- 
:ionols nozīmē atbilstību vispāratzītam 
onvencionālām vai konservatīvām reli- 
ļiskajām grupām vai mācībām.

m tic garīgi cilvēki?

skaidrosim, ko es domāju ar terminu "garīgs", lai mums visiem būtu viena izpratne
: ja nepiekrītat šai definīcijai, jūs, lasot šo nodaļu, sapratīsiet, ko esmu domājusi.
Garīga persona ir tāda, kura-
■ var būt reliģioza, bet ne katrā ziņā
■ nav saistīta ar kādiem īpašiem uzskatiem, bet ir saistīta vai pūlas savienoties ar 

augstāku spēku, vispārēju dzīvības spēku vai pirmsākumu vai paša garīgo 
personību;

■ lielākoties vēlas augt, izzinot sevi un citus, vēlas iegūt gudrību, tās vēlme ir dot 
un pieņemt mīlestību, sapratni un pacietību;

■ parasti tic, ka visam ir kāds augstāks iemesls vai ka viss vienmēr notiek uz labu.

Starp citu Vai garīgi cilvēki tic aizkapa
"Tikai garīgs gan ir tukšs un dzīvei? Parasti, )a Pec viņu ap-
divains apzīmējums. Tas izklausās, lēsēm nav iemesla domāt, ka

ka cilvēka uzskati būtu bāli un neizteiksmīgi. pašreizējā dzīve ir viss Priekš-
3 esat garīga persona, aplieciniet to skaļi un statl par reinkarnāciju vai
ipni -  un atmetiet včrdu ",ikai" iepriekšejam dzivem ar cieņu



tiek iekļauti viņu pārdomas, bet ne vienmer ta katra ziņā ir viņu pārliecībā Pietie- 
kami, lai teiktu, ka garīgi cilvēki ir atvērti

Garīgas domas par miršanu

Cilvēkiem, kuri sevi uzskata par garīgiem, ir daudz domu un ideju par dzīvi pēc nāves 
Iemesls tam, ka viņi stingri nepieturas pie noteikta skatījuma, ir šāds dzīves laikā šeit, 
uz zemes, viņiem var rasties miljoniem ideju Pajautājiet simt garīgiem ļaudīm, kas 
notiks pēc viņu nāves, un visdrīzāk saņemsiet vismaz astoņdesmit dažādas atbildes.

Kādi tad ir šie uzskati? Turpmākās atziņas ņemtas no manām intervijām un pētī
juma par garīgiem nevis reliģioziem cilvēkiem un vinu priekšstatiem par pēcnāves dzīvi.

■ Mēs dosimies uz citu līmeni, kur gaidīsim, lai atgrieztos citā ķermenī. Mēs atdzim
sim, kad izvēlēsimies savus vecākus vai sargus no tiem, kas jau ir uz zemes Kad 
būsim atdzīvināti, mums vajadzēs apgūt nepieciešamās zināšanas garīgai piln- 
veidei, un mēs atgriezīsimies tik ilgi, līdz būsim sasnieguši pilnību. (Tātad ja 
jūsu tinis teiks: Es neesmu lūdzis, lai mani laiž pasaulē!", varat atbildēt šādi 
“Patiešām tu neesi lūdzis, bet tu esi mūs izvēlējies."

■ Mēs atstājam savu ķermeni un mūsu 
dvēsele ceļo uz vietu, kur ir pilnīgs 
miers un laimība. Mēs neatgriežamies 
uz zemes un mums nav kontaktu ar šīs 
planētas iemītniekiem Mēs vienkārši 
"dzīvojam” citas dimensijas bijībā.

■ Tā ir vesela pilsēta, tāpēc runā, ka tur 
mēs dzīvosim tāpat kā uz zemes, tikai 
atšķirīgā veidā Tur nebūs nāves, naida 
un skaudības.

■ Kad aiziesim, automātiski tiks atvērts mūsu dzīves apskats, līdzīgi, kā šo dzīvi 
skatītos DVD. Pēc šī apskata augstākā esamība izlems, kurā šis jaunās dimensijas 
līmeni mums vajadzēs uzturēties, līdz pec reinkarnācijas naksīm atpakaļ.

■ Mēs sasniegsim citu p anetu vai dažādas planētas, tas atkarīgs no mūsu apgais
mības līmeņa (Tas nav Jaunā laikmeta kustības uzskats, bet esmu dzirdējusi 
vairākus viedokļus no viņu mācības.)

Mūžīgas domas

Reliģija nav vienadojama 
ar garīgumu, drīzāk re

liģija ir garīguma veids, kas ieved 
civilizācijā

Viljams Ervins Tompsons, 
sociālfilozofs, kulturkrifikis



■ Jūs tikai saplūstat ar savu radītāju, un neviens nav spējīgs saprast šo esiba^ 
stāvokli. Cilvēki, kuri tam tic, iegūst milzīgu mieru, zinot, ka dvēsele dzīvos, pat 
ja viņi nav pārliecināti par to, kādā veidā tas notiks Šie domātāji jūt, ka nāve if 
kaut kas tāds, kas pieņem, nevis biedē. (Protams, viņi arī uzskata, ka mēs neva 
ram atņemt dzīvību ne sev, ne kādam citam, kas mēģina tur nokļūt ātrāk.)

Kā redzat, garīgās teorijas par aizkapa dzīvi ir tikpat dažādas kā puķes plašā dārz 
Bet uz ko šīs teorijas balstās? Tālāk parunāsim par to, kā šie ļaudis veidojuši savus 
garīgos uzskatus.

Neaizmirstiet jautājumu!

Iespejams, jūsu garīgais ceļojums iekļauj ari domas par dzīvi pēc nāves, ieskaitot 
jautājumu, vai aizkapa dzīve vispār pastāv.

Dažkart garīgums tiek tā pasludināts, ka nepietiek laika apcerēt, kas notiks ta 
kad nomirsim. Daži cilvēki nemaz negrib par to domāt, bet citi uzskata, ka miršana 
brīdī kaut ko darām vai kaut kur dodamies, bet viņiem nav nesatricināmas pārlie 
čības vai domu par detaļām. Vēl ir tādi, kuri domā, ka zeme ir kā skola un mums jāap-ļ 
meklē nodarbības tik ilgi līdz beidzam mācības un sagaidām debesbraukšanu Un 
vēl citi jūtas kā brīvprātīgie, kuriem nav vajadzības nākt atpakaļ uz šejieni, bet viņi 
atgriezušies kāda īpaša iemesla deļ vai lai kādam palīdzētu.

Brīvi izmantojiet šos uzskatus, lai intuitīvi saprastu vai sajustu atbildi par aizkapa 
dzīvi Varbūt jums ir savs viedoklis. Vaicājiet sev, kāds tas ir, un atliciniet laiku, lai 
apdomātu savas atbildes. Tā ka esat garīga persona, aiz jums nestāv liela organizā
cija, kas palīdzētu sagatavot atbildes, pie kādiem uzskatiem pieturaties, kad domāiat 
par došanos uz viņu pusi. Jums vajadzēs mazliet pastrādāt!

Starp citu
Ikdienas dzīves ritējumu es saucu par dzīves vidusdaļu. Jus zināt, ka 
esat dzimis Un, kad jus zināt vai domājat, ka zināt, kas notiks, kad 

nomirsiet, vienīgais, kas jums vaļadzigs, ir izprast, kas notiks pa vidu. Nostiprinot 
uzskatus par aizkapa dzīvi, būs vieglāk atbildēt uz šīs dzīves filozofiskajiem jautāju
miem (Kapec es esmu šeit? Kada ir dzīves jēga?)



Vissvarīgākais irtas, ka ticat kaut kam patiesam par pēcnāves dzīvi. Pat ja maināt 
*.ivu viedokli, izveidojiet kādu teoriju šim brīdim Nekūleņojiet pārāk ilgi tā kļūsiet 
H4iigi slinks un atbildi meklēsiet mūžīgi. Meklēšana un jautašana ir izcila barība 
ilvtfselei Taču atstājot savas pārdomās par pecnāves dzīvi uz citu dienu un pēc tam 
vH uz citu dienu neiegūsiet līdzsvaru vai mieru Nevaru jums ieteikt, ko darīt, bet 
i «Irošinu formulēt pēcnāves dzīves veidu un pamēģināt brīdi ar to sadzīvot Ja tas 
hftv gana labs, mēģiniet vēlreiz. Līdz beidzot atradīsiet savu garīgo patvērumu Šādi
11 noskaidrosiet, kas notiks pēc nāves, un, cerams, atradīsiet mieru, kad pārdomāsiet 
lu sadaļu. Tad jums vajadzēs pievērsties citiem savas dzīves aspektiem

Viiiiit sev pajautat "Vai es varu apvienot reliģiskos uzskatus par dzīvi pēc nāves?' 
Albilde ir apstiprinoša, un ne tikai paraizkapa dzīvi, bet par jebkuru reliģisku vai garīgu 
priekšstatu Nav nekādu likumu, kas noteiktu ko jūs varat un ko nevarat domāt.

Pirmajā un otrajā nodaļa apskatīju dažadus reliģiskos uzskatus par pēcnāves 
il/ivi Ja divus no tiem vai vairākus apvienojat ar paša uzskatiem par pēcnāves dzīvi, 
h-liski! Tas atklāj, ka esat vērojošs, mācoties un interesējoties par dvēseles eksis- 
Kinci pec nāves.

Ticēt tam vai neticēt

l.i neesat piederīgs nevienai īpašai reliģijai, bet esat garīgs, attiecība uz aizkapa dzīvi 
v.n.it ticēt, kam vien vēlaties Atcerieties, iums nevaiag atsaukties nevienai organiza 
i ijfti vai justies vainīgam ja ejat garām draudzei Kā garīga persona jūs varat vienatnē 
praktizēt savas domas, uzskatus un teorijas

lāču nav teikts, ka vajag turēties pie saviem garīgajiem uzskatiem līdz nāvei. Daļa 
fio garīgas esamības ir velme uztvert citas idejas Un visbeidzot saskare ar citiem

Sajauciet vienādās daļās reliģiju un garīgumu

vrii ina garīgo izaugsmi, un izglītība 
vlrnmēr ir vērtīga Ideju apmaina 
n.iv jāuztver kā kāda piesaistīšana 
|ii*>u domāšanas veidam ta ir 
Im 'redzes un pārdomu apmaiņa

Skeptiķu viedoklis
Es neticu pecnāves dzīvei, lai gan 
ņemu lidzi maiņas apakšveļu

VudiļS Allens, aktieris un režisors



78 Reliģija un aizkapa dzīve

par pēcnāves dzīvi un citiem tematiem, kas var but interesanta, apgaismojoša u 
saistoša.

Ņemiet vienu no A slejas, divus no B slejas. .

CApvienojot reliģiskos un/vai garīgos uzskatus, ikdiena kļūst daudz vienkāršākā Pi« 
mēram, ļaudis budismu biežāk uztver kā filozofiju, nevis reliģiju. Tie, kuri budisrr 
uztver šādi, to izmanto savas pamatreliģijas papildinašanai Pazīstu daudzus ku 
pieskaita sevi kristīgajiem budistiem vai jūdaisma budistiem

Taču vai tā nav tikai vēlēšanās paņemt no katras reliģijas labāko un izmantot to, I; 
pievienotu paša uzskatiem? Jā, lielākoties tā ir Bet vai nav jauki, ka mēs attīstām ap 
ziņas ietvarus tā, lai vienlīdz labi spētu pieņemt gan tradicionālo reliģiju sekotājus 
gan tos, kuri veidojuši paši savus garīgos uzskatus?

Esmu pārliecināta, ja esat izve 
dojis savu uzskatu sistēmu, jūs rik< 
jaties saskaņā ar likumu, nenodara 
ļaunu nevienam (ieskaitot sevi), u 
tā sakņojas mīlošā attieksmē, tad jU 
tiešām esat radījis savu garīgo es. 
mību. Jūs esat atradis savu unikāl 
ceļu Un vislabākais irtas, ka visa ce 

garumā varat izdarīt pārmaiņas, ja jūtat šādu nepieciešamību Garīgumu veicina pa? 
radošais process nevis ceļošana pa vispieņemamāko maršrutu uz pēcnāves dzīvi.

Jaunais laikmets uzskata: viss vecais atkal ir jauns

Kad pārtikas veikalā gaidīju rindā pie kases, man bija praktiska izdevība trenētie* 
pacietībā. Priekša stāvošā kundze atzīmēja, ka viņai patīk jaunā aktrise uz kād| 
žurnāla vāka Atzinu, ka man arī, un piemetināju "Viņa pārstāv Jauno laikmetu." Sie 
viete atjautaja "Ko jūs ar to domājat —  Jauno laikmetu?” Atbildēju, ka man šķiet, 1 
aktrise atbalsta Jaunā laikmeta uzskatus Sieviete paskatījās uz mani ta, it ka nesčļ 
prastu, par ko es runāju Es jau grasījos izskaidrot kad viņa teica “Ak ja, visas ši> 
garīgās blēņas."

Starp citu ___________
Newsweek un Beliefnet kopēja 
aptaujā 2005. gada septem

brī noskaidrots, ka astoņi no desmit ameri
kāņiem netic tam, ka viena ticība ir vienīgais 
ceļš uz pestīšanu
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Man gandrīz mati sacēlās gaisā Diezgan ja teiktu, ka Jaunā laikmeta uzskati iekļauj 
liMījumus, kas sniedzas tālu aiz garīgiem lasījumiem.
I Jaunā laikmeta intereses var ietvert garīgos lasījumus, kā atzīmēja sarunu biedrene 
|fti līkas veikalā, bet parasti tajās ir alternatīvā medicīna, meditācija, reinkamācija, 
spiritiskie seansi un sapņu interpretācijas. Šī kustība ir atvērta arī NLO (neatpazītiem 
liilojošiem objektiem) un citām mistērijām Svariga ir apkārtējā vide, tāpat kā eņģeļi, 
liešanas, garīgā veselība, dziedināšana un meditatīvā mūzika relaksācijai.

P e f l n ī c i j a
Jaunais laikmets ir kustība, kas tika popularizēta astoņdesmitajos gados un to 

| laksturo uzskatu sistēma, kas nav pretrunā tradicionālajai reliģijai. Jaunā laikmeta 
piekritēji ir garīgi atvērti cilvēki, kas meklē paši savu ceļu. Attiecība uz pecnāves dzīvi 
viņi tic, ka sekos katrs sava bundzinieka aicinājumam. Te nav vienojošu elementu,

I liet viņi uzskata, ka dvēsele kaut kadā veidā turpinās aizkapa dzīvē.

Un, pat ja šī kustība tiek dēvēta par Jauno laikmetu, viņu uzskati un idejas sak
ņojas senās tradīcijās un filozofijās. Tās ir tikai iznirušas, lai radītu iaunu garīgu laik- 
fiu iu, kas, iespejams, iratvērtaks un attīstītaks nekā kādreiz
I Tie, kas piederīgi Jaunajam laikmetam ir garīgi, vērīgi un zinātkāri, lai apgūtu un 

lifrlltu, ko mūsu brīnišķīgā planēta un Visums spēj piedāvāt.

l-iunā laikmeta kustība

l'.ii ja |ūs īsti nezināt kas ir kustība Jaunais laikmets, esmu ļoti pārliecināta, ka daži 
I mici laikmeta uzskati nepārtraukti ieplūst mūsu ikdienas dzīves galvenajās norisēs. 
Minošu dažus piemērus, kā Jaunā laikmeta domas kļūst par mūsu sabiedrības 
l>i|»pējām

■ Dažās slimnīcās tagad ir iekārtotās meditācijas telpas.
■ logu tagad praktizē daudzu ticību cilvēki, kuri izmanto to, lai atslābinātos un vin

grinātos garīgā līmenī. (To praktizē austrumnieki, un daži no viņiem to iekļauj savās 
reliģiskajās nodarbībās Tādējādi šeit Rietumos, joga papildina jau esošu reliģiju.)

■ Aromterapija, kas saistās ar alternatīvo medicīnu, izmanto ēteriskās eļļas un aro
mātiskus maisījumus, lai noskaņojums kļūtu pozitīvāks un dabīgā veidā atslā
binātos Šie produkti ir nopērkami lielākajos veikalos un internetā.



jaunā laikmeta uzskati par aizkapa dzīvi

Jauna laikmeta uzskati iegūst savu veidu mūsu ikdienas dzīves audeklā. Vai tad 
lābrinās ka lielākā daļa sabiedrības pieņem kustības priekšstatus par pēcnāves dzīvi 
un tie nokļūst koplietošanā?

Tātad ko Jauna laikmeta sekotāji domā par pēcnāves dzīvi? Tā kā viņu maciba ir 
ļoti individuāls ceļš, teoriju ir daudz. Sniegšu dažas no tām

■ Ļoti izplatītas ir teorijas par iepriekšējām dzīvēm jeb reinkarnāciju.,"Viena no 
tām ir šāda. mes turpinām atgriezties uz zemes, līdz dvēsele ir apguvusi uzdoto 
mācību vielu. Kad dvēsele ir sasniegusi pilnību, mācoties no izdarītajam kļū 
dām, tā kļūst garīgi nobriedusi jeb apgaismota un tai vairs nav jāatgriežas

■ Jauna laikmeta kustības sekotāji uzskata, ka ir atšķirīgi līmeni jeb dimensijas 
Saskaņa ar šo teoriju kad atstājam zemi dodamies uz dažādam dimensijām 
Dažas ir labākas par citām, un tas, kurā nokļūstat, ir atkarīgs no aizvadītas dzīve 
uz zemes. Jūs varat nokļūt augstākā līmenī, ja esat apguvis jaunās dimensija 
mācības

■ Vieni uzskata, ka pēc nāves mes ceļojam uz citām planētām bet citi domā, ka 
kaut kur mūs gaida jaunas pilsētas

Dažas no šīm idejām apskatīsim turpmāk.
Jauna laikmeta filozofijā interesanti ir tas ka tie kuri seko kustības pamatlīnijai, 

nenosoda citus uzskatus un domas par dzīvi pec nāves Tas viss ir par nostāju —  lai 
ko tu atzītu par pareizu, tas ir pareizi tev

īsumā

■ Garīgums ir dziļi individuāls ceļš kas var pamatoties uz tradicionālajām reliģiska- ļ 
jām macibam, bet var arī nebalstīties uz tām.

■ Nav ne vainas apvienot reliģijas un to uzskatus par pēcnāves dzīvi ar katra paša 
viedokli.

■ Jauna laikmeta mācības ir aktualas, bet ne jaunas daudzas ir nākušās no senākiem 
laikiem

■ Jaunā laikmeta pnekšstati ienāk mūsu ikdienas dzīve



Otrā daļa
Vārti uz gaismu

Kiis notiek, kad dvesele dodas prom? Tas ir kā tās pārvietojas no šepenes uzturienP  
Kd tas redz un piedzīvo sava ceļā? )ūs varbūt izbrīnīs, ka dažkārt redzējums klīniskās 
ilves laikā atšķirsies, bet ir arī līdzīgas ziņas Šajās nodaļās varēsiet lasīt par ceļiem 

iij viņu pusi un ari par to, kas notiek tajos brīžos, kad dvēsele grasās atstāt šo dzīvi.



Septītā nodaļa
Redzējumi klīniskās nāves laikā

Šajā nodaļā

■ Kas notiek klīniskās nāves laikā
■ Patiesi stāsti par redzēto
■ Ko saka skeptiķi par klīnisko nāvi
■ Kā nāve maina dzīvi

Pirmsnāves pārdzīvojums, ko esam jau bieži pieminējuši, notiek tad, kad cilvēks at
rodas tuvu nāvei, kad viņu jau uzskata par klīniski mirušu vai kad pēdējā brīdī kāds 
viņu izglābj.

Tie, kuri uz bridi ir šķērsojuši viņsaules robežu, bieži atceras notikušo laikā kad 
viņi bija miruši vai atradušies tuvu nāvei, un viņu redzējumi ir pārsteidzoši līdzīgi. Un 
tie ir pavisam godīgi stāstījumi!

Tie, kuri tic pēcnāves dzīvei, šos redzējumus uzskata par pirmās pakāpes pierā
dījumu dzīvei citās dimensijās. Citi šos stāstus atspēko, sakot, ka tie nav zinātniski pie
rādījumi un ka tie, iespējams, ir smadzeņu darbības traucējumu rezultāts

Nav svarīgi, kā jūs uzņemat šīs sadursmes ar nāvi, bet, protams, ir interesanti pa
klausīties šādus stāstus. Šajā nodaļā uzzinās et, kas notiek klīniskās nāves laikā un par 
pārmaiņām, kas notikušas ar tur nonākušajiem cilvēkiem, kuri pēc tam atgriezušies.

Klīniskās nāves fāzes

Katrs redzējums klīniskās nāves laika ir unikāls, bet bieži vien tās laikā notiekošais ir 
ļoti līdzīgs. Parasti, kad kads stasta par to, ko viņš piedzīvojis, notikumu secība ir viena 
un tā pati un vienāds ir ari redzētais dzirdētais un izjustais.



Nāvei ir secība

Pēc cilvēku stāstītā, ceļš uz viņpusi, tā teikt, ir viens un tas pats. Miršanas laikā ik-ļ 
viens jūt, ka atstāj savu fizisko ķermeni. To parasti raksturo kā slīdošu sajūtu, kas at 
brīvo no sāpēm. Ir jūtams liels miers, nav nekādu bai|u

Bieži vien cilvēks sevi redz noskatāmies lejā uz paša ķermeni, kas var atrasties 
avārijas vietā, uz operāciju galda vai jebkur citur, kur tas gulējis miršanas brīdī. Ik 
viens no viņiem pilnībā apzinās apkārt notiekošo. Viņi var redzēt, ka tuvinieki raud 
vai ārsti cenšas atdzīvināt aizgājēju. Daži stāsta, ka varējuši redzēt cauri sienām un 
durvīm un spējuši telepātiski uztvert apkārtējo domas.

Nākamās fāzes redzējums ir atšķirīgs
P e f  l n ī c l j a

Redzējumi klīniskās nāves laikā rodas 
tad, kad persona ir uzskatīta par mirušu 
vai arī atradusies tuvu nāvei, uz brīdi 
nokļuvusi viņā pusē un tad atkal atgrie
zusies šajā dzīvē.

bet tas iekļauj ieiešanu cita dimensijā 
Viņi redz nomirušos mīļos cilvēkus, kur 
it kā gaida viņu atnākšanu Citi redz 
būtnes, kuras viņi raksturo kā eņģeļus 
vai reliģiskas personas. Ļoti daudzi stāst 
par kustību cauri tunelim vai uz spožu 
gaismu (par to desmitajā nodaļā) Daž 

stāsta, ka gājuši pa skaistu ceļu, klausoties mūziku, kas nav aprakstāma. Tobrīd bijus 
visaptverošas mīlestības sajūta

Daži klīniskās nāves laikā redzējuši pilsētas, kas atradušās cita dimensijā un kur 
viņi varējuši dzīvot tapat ka uz zemes, tikai bez bailēm vai sāpēm

Klīniskās nāves pēdējā posmā cilvēks atgriežas savā fiziskajā ķermenī. Vairākums 
garīgo ceļotāju stāsta, ka viņiem bijusi dota iespēja palikt vai atgriezties. Parasti viņi 
izvēlējušies nākt atpakaļ Vini tomēr neslēpj, ka izvēle nav bijusi viegla, un parasti 
viņi atgriežas pienākuma pec pret kadu mīļu cilvēku šeit, uz zemes.

Daži stāsta, ka nav gribējuši atgriezties, bet viņiem nav dota izvēles iespēj^ 
Viņiem vajadzējis nākt atpakaļ tāpēc ka vēl nav pienācis viņu laiks.

Starp citu
Neatņemama klīniskas nāves laika pieredzētā epizode ir parskats par 
nodzīvoto dzīvi Pagātne un notikumi vienā mirklī izklājās katra acu 

priekšā. Redzami ir gan sliktie darbi, gan ari labie. Galu galā Augstākā esamība 
izvēta personas dzīvi un tad izlemj, vai tā ir sūtāma atpakaļ atdzimšanai vai ari ir 
iegūstama mūžīga dzīve pēc nāves



Kāpēc neesam dzirdējuši par briesmām?

Daudzas reliģijas mums māca, ka tos, kuri nav aizvadījuši dzīvi godam, gaida ellei 
līdzīgas vietas. Vai cilvēki, kas ir piedzīvojuši klīnisko nāvi, vienmēr ir devušies uz de
besīm? Tas ir gandrīz neiespējami, vai ne?

Taisnība ir tā ka vairākums no tiem, kuri stāstījuši par redzējumiem klīniskās nā
ves laikā, runā t kai par prieku, patiku un pilnīgu mīlestību Tomēr dažiem ir bijuši art 
nepatīkami piedzīvojumi Viņi ir redzējuši ļaunas būtnes, briesmīgas pilsētas vai 
jutuši pilnīgu izmisumu.

Tomēr jāatzīmē, ka nāves laikā daudzi no šiem cilvēkiem bijuši baiļu pārņemti vai 
dusmīgi. Ļaujoties klīniskajai nāvei, dusmas vai bailes nomirt viņus atstājušas un ne
gatīvais pārdzīvojums vērties mīlestībā un milzīgā laimē.

Ir arī zinās par to, ka, klīniskās nāves laikā pieredzot briesmas, lūgta kāda augstāka 
spēka palīdzība. Pēc šī lūguma negatīvais pārdzīvojums tūlīt pat pagaisis.

Pateicoties mūsdienu medicīnas iespejam, tagad atdzīvina daudz vairāk cilvēku neka

vairak runa. Turklāt patiešam interesanti irtas, ka par klīniskās nāves laikā p edzīvoto 
stāsta gan bērni, gan pieaugušie, tapat visu rasu un ticību cilvēki Pat ateisti ir bijuši 
lajā pusē un atgriezušies atpakaļ. Klīniskās nāves laikā redzētais visos gadījumos ir 
līdzīgs

Par redzējumiem klīniskās nāves laikā ir uzrakstīts daudz grāmatu un intemeta viet- 
nes ir pilnas ar to cilvēku stāstiem, kuri atgriezušies (B pielikumā atradīsiet vairāk infor
mācijas par abiem), bet es gribēju izzināt pati Tāpēc tālākie stāsti ir nākuši taisnā 
Ceļā no (mirušā) pirmavota.

Daži informāciias avoti mani J 0 m a s

Stāsti par atgriešanos no nāves

jebkad agrak Tādējādi aizvien vairāk cilvēku ir pārdzīvojuši klīnisko nāvi un par to

patiešam parsteidza. Pieņemu, ka 
nekad nevar zināt kas notiks, tieši 
saskaroties ar pēcnāves dzīvi.

Nave robežo musu dzimšanu, un 
musu šupulis stav kapa. Musu dzim

šana nav nekas, bet nave ir sākums

Bišops Mols, angļu satīriķis



Autoavārija

Draugs Rodžers pirms dažiem gadiem man pastāstīja par pieredzēto klīniskās nāves 
laikā. Nekad nebiju domājusi, ka dalīšos tajā ar tik daudziem citiem! īstenībā biju 
aizmirsusi par to, bet, kad pastāstīju viņam, ka rakstu grāmatu par pēcnāves dzīv., 
viņš atgādināja man piedzīvoto

Briesmīga sniegputena nakti Rodžers brauca pa četrjoslu maģistrāli Mičiganā. Viņa 
draugs ar savu mašīnu brauca pa priekšu; viņi devās zosu medības bet Rodžera auto 
sāka pārkarst. Viņš uzzibināja priekšējos lukturus, dodot draugam zīmi apstāties. RoJ 
džers apstājās ceļmalā, un draugs novietoja savu mašīnu pirms viņējās.

Rodžers atvēra pārsegu, lai noskaidrotu ķibeles cēloni. Garāmbraucošās mašīnas 
vadītājs ieraudzīja Rodžeru tikai tad, kad jau bija pārvēlu, saslidēja un no aizmugu 
res ietriecās Rodžera mašīnā. Trieciens pārmeta viņa ķermeni pari mašīnai, un viņš 
piezemējās starp savas mašīnas priekšpusi un drauga mašīnas aizmuguri Rodžers pa
lika starp abiem automobiļiem Ātrā palīdzība viņu aizveda uz slimnīcu.

Nakamais, ko Rodžers atceras, —  ārsti dur viņa vēderā garas adatas. Tajā brīdī viņš 
jutis ka atstāj savu fizisko ķermeni. Viņa otrais ķermenis lidojis tikai par mata t esu 
virs viņa fiziskā ķermeņa, kas gulējis apakšā. Viņš stāstīja, ka iziutis kaut ko līdzīgu 
neziņai, mieram un brīvībai

Rodžers paskatījies pa kreisi un pēkšņi virzījies sāņus Viņš ieraudzījis melnu tuk
šumu, uz kuru viņš nav devies: bet kurā sajutis, kā viņš raksturo, ko līdzīgu enerģija 
klātbūtnei, tā izstarojusi mīlestību, sapratni un līdzjūtību Viņš nav redzējis šīs ener 
ģijas avotu vai iespējamo butību, viņš tikai zinājis, ka tā tur ir. Viņš intuitīvi zinājis, ka 
tiek vests uz labāku vietu, no kuras nevajag baidīties un kur viss ir iegūstams.

Negaidīti viņš izdzirdējis balsi: "Vai tu gribi tikt atpakaļ vai palikt šeit?’ Tā nav bijusi 
ne vīrieša, ne sievietes balss, bet mierīga, spēcīga un skaidra Rodžers stāstīja, ka viņš 
nav gribējis atgriezties, jo jutis, ka priekšā sagaidāms kaut kas pārsteidzoši brīniš.

ķīgs Tomēr mīlestība un sirdsap
ziņa guvusi virsroku un viņš teicis 
“Man ir mazs dēls, un es gribētu 
redzēt vinu izaugam.” Balss no
teikusi: "Labi.”

Tobrīd Rodžers bijis atpaka| 
sava ķermenī. Viņš pamodies un 
ieraudzījis ka mācītājs viņam dod

Mūžīgas domasOO Ja  nave nozīme tikai uz bridi atstat 
skatuvi, lai pārmainītu tērpu un at

grieztos citā lomā... vai vēlaties samazinot 
ātrumu? Vai braukt ātrāk?

Čaks Palanjuks, amerikaņu rakstnieks



svēto vakarēdienu pirmsnāves sakramentu Rodžeru izrakstīja no slimnīcas pēc četr
padsmit dienām, viņš apmeklēja arī psihoterapeitu un pēc trim mēnešiem bija pil
nībā atguvies no avārijas. Viņš atzina, ka klīniskās nāves laikā piedzīvotais pārveidojis 
viņa dzīvi Rodžers vienmēr bijis mednieks, un viņam bija daudz ieroču. Atgriezies 
mājās, viņš atbrīvojās no visiem ieročiem un nekad vairs nav medījis. Viņš ir pilns 
mīlestības pret visu un nebaidas no nāves.

Slīkstošs bērns

Šogad mainīju zobārstu un pēc otrā apmeklējuma atnācu mājās ar pirmšķirīgu klīnis
kās nāves piedzīvojumu

Kādu dienu, kad Artūrs (mans jaunais zobārsts) bija apmēram septiņus gadus 
vecs, viņš devās uz ierasto peldi atveseļošanās centra baseinā Bronksā Protams, ari 
tajā dienā apsardze bija ļoti aizņemta savstarpējās sarunās, pievēršot maz uzmani 
bas jaunajam peldēšanas censonim

Kamēr apsardze pļāpāja Artūrs nolēma iemācīties peldēt. Viņš drosmīgi iemetās 
baseina dziļākajā galā Līdzko viņš atsitās pret ūdeni, tā tūlīt sarijās to Viņš atcerējās 
"Es mēģināju kliegt, bet nespēju. Es cīnījos, lai tiktu virspusē, bet nevarēju pakliegt."

Pēkšņi viņu pārņēmusi tada sajūta, kas ļāvusi atsvabinaties no bailēm. Tobrīd viņš 
visapkārt sajutis komfortu — siltumu ērtumu un remdinošu mieru Viņš atceras dzir
dējis ko līdzīgu zvanu skaņām Viņš atminas, ka “tās bija brīnišķīgas skaņas, bet tā 
nebija melodija” Artūrs stastija, ka nekad iepriekš nav jutis ko līdzīgu, un, iespējams, 
an nejutis — vismaz ne šajā dzīvē.

Artūra piedzīvotais neaprobežojas tikai ar miera sajūtu un maigam skaņām Viņš 
redzējis arī tumsu kas vedusi uz gaismu vidu Tapat ka daudziem cilvēkiem, kas pie
dzīvojuši klīnisko nāvi, Arturam nav vajadzējis slīdēt pa tuneli vai iet pa ceļu. Ta vieta 
viņš negaidīti iekļuvis šaja tumsa, kurai nav malas vai veida tikai cauri spīdoša spoža, 
balta gaisma Viņš nav jutis sāpes vien mieru.

Zvanu skaņas apklusušas, un šķitis ka tumsa kļūst biezāka. Viņa priekšā parādī
jušies trīs tēli divas lielākās būtnes un viena mazāka forma Arturs tās raksturo ka 
cilvēkveidīgas ar roku, kāju, ķermeņa galvas apveidiem, bet bez sejas Abi lielākie 
stāvi atradušies mazajam aizmugurē pa labi un pa kreisi, veidojot trīsstūri. Viņš atce
ras, ka šie tēli telepātiski mierinājuši un atbalstījuši viņu, lai gan vmš nevarēja atce- 
reties nevienu sarunas detaļu



Nakamajā brīdī Artūrs sajutis briesmīgas sāpes pakausi un tēli pazuduši. Kāds no 
apsargiem viņu izvilka no ūdens. Tikko izjustais miers bija pagaisis. Tā vietā uz pārb 
lūšos puiku, kurš tikko bija noslīcis (vai atradies tuvu tam), īgnie sargi kliedza: "Velns 
parāvis, lasies no šejienes!"

Artūrs pārnācis mājās un par šo redzējumu klīniskās nāves laikā nav spējis runāt 
daudzus gadus, līdz, būdams jau pieaudzis, bija dzirdējis līdzīgus stāstus no citie 
kuri bija pārdzīvojuši to pašu. Beidzot Artūrs zināja, ka šāda pieredze ir arī citiem

Artūru laiku pa laikam piemeklēj
Starp citu ________ depresija. To viņš rakšturo vienkārš 

Dzīve šajā pasaule sapina." Tas nav 
retums tiem, kuri uzmetuši acis 
ceļam uz pēcnāves dzīvi. Šie cilvēki 
ir pieredzējuši tik mierpilnu un tik 
brīnišķīgu vietu, ka nav jābrīnās, šļ 
zaudētā vairs nešķiet tik iekārojam 

Tomēr Artūrs uzskata ka, pateicoties piedzīvotajam, viņš ir kļuvis iecietīgāks unļ 
labāk izprot cilvēkus.

Tāpat kā visi, kas atgriezušies pēc klīniskās nāves, Artūrs nebaidas mirt. Viņš g ' 
bē|a piedzīvotajā dalīties ar tiem kam varbūt ir bažas par iespēju dzīvot pēc nāve^

Bērni, kas piedzīvojuši klī
nisko nāvi, bieži stosta, ka 

dzirdējuši vai redzējuši dārzā rotaļāja
mies bērnus. Viņi arī stāsta, ka redzējuši 
bezspārnu eņģeļus.

2001 gada 11. septembris

11. septembra rītā līdz ar haosu un jucekli daudzi cilvēki piedzīvoja ko tādu, kas mai4 
nīja viņu dzīvi Mans draugs Džerijs bija gana laipns, lai dalītos pārdzīvotajā, ka''* 
protams, bija redzējums klīniskas nāves laikā. Man jāatzīme, ka pirms tas biia noticis 
ar viņu, Džerijs bija dzirdējis šādus stāstus, bet nebija pievērsis tiem nekādu uzma
nību. Viņš uzskatīja to par nesakarīgu pļāpāšanu

Tajā dienā piecdesmit piecus gadus vecais Džerijs Ņujorkā apmeklēja biznesa] 
tikšanos netālu no Pasaules tirdzniecības centra. Viņš bija lieliskā garastāvoklī, jau 
iepriekš priecājoties par lielā biznesa darījuma noslēgšanu un viena no savu bērnu 
kāzām Viņš bija ļoti pozitīvi noskaņots

Braucot uz tikšanos, Džerijs un viņa kolēģi pa radio dzirdēja ziņu, ka vienā no Pa
saules tirdzniecības centra torņiem ietriekusies maza lidmašīna. Taksometra vadītājs 
ieteica viņiem neraizēties, jo tas ir bijis tikai negadijums. Viņš turpināja braukt uz



bniedzēto vietu. Tuvojoties dvīņu torņiem, viņi ieraudzīja, ka rēkdama pārlido ko- 
merclidmašīna un ietriecas Pasaules tirdzniecības centra otrajā tornī 
| Taksometra vadītājs ieteica viņiem izkāpt no mašīnas, ko viņi arī izdarīja. Tā kā 
nebija iespējams ieiet ēkā, kurā bija paredzēta tikšanās, viņi palika ārpusē. Gaisotne 
l>lin šausmīga. Logi bija izsisti, ēkas dega, cilvēki raudāja, kliedza un vaimanāja Tas 
(imtika tobrīd, kad viņi apspriedās, ko darīt tālāk Otrā ēka sāka brukt Pēkšņi viens no 
nterija vīriem šokā sagrāba blakus ēkas stūri un nelaidās vaļā. Džerijs lūdza: “Dievs, 
palīdzi mums!” Džerijs acīm redzami no īpaši laimīga stāvokļa bija nokļuvis gluži pre- 
iihļā, un tas deva triecienu viņa psihei.

Šajā kņadā Džerijs drīzāk bija traumēts, nevis satriekts Iespējams, sakarā ar emo
cionālo traumu tajā pašā brīdī Džerijs atceras sevi atstājam fizisko ķermeni. Viņš stās- 
lija-. “Es biju atvienots no sava ķermeņa, bet es vēl biju." Viņš nebija pārliecināts, vai 
•liadies virs sava ķermeņa, aiz tā vai arī riņķojis ap to. Viņš tikai zināja, ka tobrīd atro
das atsevišķi Viņš teica: “|utos tā, it kā nekas nevarētu mani sāpināt. Es biju brīvs " 

Viņš nav domājis ne par ģimeni, ne draugiem, ne arī apstākļiem, kuros atradies. Ar 
»maidu viņš atcerējās: "Man bija prieks no tā visa atbrīvoties no visa tā posta.’’

Kad jautāju Džerijam, kas notika tālāk pēc ķermeņa atdalīšanās no dvēseles, viņš 
luica, ka viņam nav tālāku atmiņu. Viņš atcerējās, ka viņam nav bijis priekšstata par 
Laiku, jo tas nebija šķitis svarīgi. Varbūt tās bija desmit minūtes, bet varbūt stunda 
Tomēr pēkšņi Džerijs bija atpakaļ savā ķermeni un kur viņš atradās? Ne tajā vietā, 
kur viņš atstāja ķermeni, bet kaut kur Ņujorkā četrjoslu krustojumā Viņš palidzējis 
klldam vīram nest palielu bagāžu. Viņš nezināja, kā tur nokļuvis un kur atrodas, jo nav 
l>.Vāk labi pazinis Ņujorku. Bet viņam šķitis, ka šo cilvēku labi pazīst, lai gan to nekad 
ty>rāk nav redzējis. Kad jautāju Džerijam, ko viņš domā par reinkarnāciju, kam, es 
jutu, viņš netic, viņš neko nevarēja paskaidrot, tikai turpināja "Es tikai jutos tā, it kā 
pfizītu viņu.”

Tagad Džerijs protams, tic redzējumiem klīniskās nāves laikā. Jautāju, vai viņam 
liiītu kas piebilstams, un viņš teica: “Ja kādam gadās nokļūt briesmās, lūdziet palīdzību

Starp citu
Redzējumos klīniskās nāves laikā var ienākt reinkarnācija. Vīrs, kuru
Džerijs satika krustojuma, varēja but kads, kuru viņš pazinis citas 

dzīves laikā vai iepriekšeja dzīve. Džerijs tika aizvests viņam tagad palīdzēt. Tāpēc 
viņš teica. "Jutu, ka pazīstu viņu."



Dievam vai tam, ko jūs uzskatāt par augstāku spēku. Lūdziet palidzibu Tas ir vissva
rīgākais.” Vēl es jautāju kā viņš tagad jūtas pēc piedzīvotā. Viņš atbildēja: "Mana 
dzīve ir mainījusies, tā ir kļuvusi labaka viss ir kļuvis labāks."

Sirdslēkme

Kad pirms vairākiem mēnešiem piedalījos citas savas grāmatas atvēršanā, kāda 
sieviete man vaicāja par turpmākajiem nodomiem. Kad teicu, ka tā būs grāmata pad 
dzīvi pēc nāves, sieviete teica, ka viņa pārdzīvojusi klīnisko nāvi un labprāt dalījās a i 
redzēto.

Sešdesmit divus gadus vecajai Džoisai kopš kada laika bija saniķojusies veselība. 
Pēc sūdzībām par iespējamu sirdslēkmi viņu ievietoja slimnīcā, un, kamēr viņa tur; 
atradās viņai patiešām apstājās sirdsdarbība Džoisa teica, viņa domājusi, ka ir tikai 
pamodusies, bet atradusi sevi no istabas stūra vērojam operāciju. Viņa skatījusies kā 
ārsti mēģina atdzīvināt sirmu sievieti, un viņa domājusi, ka kundze ir mirēja Neap- 
zinadamās kāpēc, viņa jutusies atbrīvota.

Tad kāds no ārstiem teicis: "Nāc, Džoisa!” Džoisai šķitis interesanti, ka kundzei uz 
operāciju galda ir tāds pats vārds kā viņai. Viņa turpinājusi vērot un tad sapratusi, ka 
tur, lejā, ir viņas ķermenis.

Viņa nav varējusi saprast, kā vienlaikus var atrasties divās vietas. Tad sapratusi ka 
viņa ir mirusi. Viņa pārstājusi skatīties un ieklausīties operāciju zāle notiekošajā un 
ieraudzījusi garu tuneli ar spožu gaismu galā. Viņa sākusi slīdēt pa tuneli uz leju, kas 
viņu iesūcis iekšā. Džoisa kaut kā ir zinājusi, ka tā ir vieta, kur viņa grib nokļūt

Kad viņa nokļuvusi tuneļa galā. tur, smaidīdama un mādama ar roku, gaidījusi 
viņas mirusī māte Džoisa satikusi arī mirušo vecmāmuļu, tēvoci un bērnības drau
dzeni. Viņi visi izskatījušies laimīgi un veselīgi Viņi sākuši to vadīt leja, kur pavēries 
brīnišķīgs dārza ceļš Ejot viņa telepatiski sarunājusies ar saviem mīļajiem.

Starp citu
_  Diezgan bieži cilvēkus pēc redzētā klīniskās nāves laikā piemeklē 

depresija, pat ja viņi atceras, ka izvēlējušies atgriezties šaja pasaulē. 
Depresiju rada tas, ka viņi ir redzējuši paradīzi un pametuši to. Tas ir tapat ka atgriez
ties auksta, sniegota mājā pēc nedēļas, kas pavadīta pie Kārību juras. Kurš gan 
nekjutu nomākts?



k Viņi turpinājuši iet, un Džoisa redzējusi priekšā pilsētu Viņa teica, ka nevarot to 
ļķbi aprakstīt, bet, uzmetot acis, tai šķitis, ka redz Smaragda pilsētu no burvja Oza zemes 
Vinfi bijusi ķermeniska, taču sāpes nav jutusi; viņa jutusies labi. Tad viņa dzirdējusi 
fcikfim, lai pašlaik neraizējas par savu ķermeni. Viņa domājusi: ‘Pašlaik? Varbūt es sa
ļim šu  jaunu'!”

Tad, bez jebkāda bridinājuma, viņa bijusi atpakaļ savā ķermenī un pamodusies 
lilveseļošanās palātā. Viņa bija vīlusies.

Vispirms Džoisa domājusi, ka tas ir bijis sapnis un šo piedzīvojumu nevienam nav 
►ieminējusi. Bet tad istabā ienākusi sieviete, kuru Džoisa pazinusi Tā bijusi operā-
i i|u māsa, kura palīdzējusi ķirurgam operāciju zālē.

Džoisa teikusi: "Paldies, ka man palīdzējāt. Jūs esat laba māsa."
Māsa uz viņu paskatījusies un atbildējusi: “Bet mēs nekad iepriekš neesam tiku- 

felv. Kā jūs zināt, kas es esmu?” Patiešām, sieviete pat nebija uzvilkusi formas tērpu; 
viņa bija ielas apģērbā, jo pirms iešanas mājās bija ielūkojusies palātā, lai redzētu, kā 
|)>oisai klājas.

Džoisa izstāstījusi māsai redzēto, un māsa teikusi- "Šādas lietas notiek daudz bie- 
tAk, nekā jūs domājat.” Māsa apliecinājusi, ka Džoisa uz operāciju galda gulējusi mirusi. 
Viņa nebūtu varējusi redzēt māsu pat tad, kad viņas sirds atkal sāka pukstēt. Tagad 
I tfoisai vairs nav baiļu no nāves un irgatava saņemt jaunu ķermeni un mājas!

a  Skeptiķu viedoklis
Aplūkoļot tādus redzējumus kāds bija Džoisai, skeptiķi varētu teikt ka, iespē-

•  jams, Džoisa, gulēdama operāciju zalē, uz bridi pamodās un patiešām redzēja 
māsu, bet tas ir neticami. Ir tik daudz stāstu, kas līdzinās Džoisas piedzīvotajam, un 
lik maz gadiļumu, kad cilvēki pamostas stipras anestezijas laikā. Svaru kausi nosve
ras ticigo puse.

Skeptiķu viedoklis par pirmsnāves redzējumiem

Ticīgie redzējumus klīniskās nāves laikā uzskata par pierādījumiem pēcnāves dzīvei, 
f.’iču skeptiķi uzskata ka šos redzējumus var izskaidrot ar neiroķīmiskiem procesiem 
un smadzeņu stāvokli pirms nāves.



Britu psiholoģe Sūzana Blekmora (Susam Blackmore), rakstniece un pirmsnāve 
redzējumu skeptiska pētniece, skaidro, ka mierpilnas izjūtas, gaismas tuneļi un ci 
vērojumi klīniskas nāves laikā, ir halucinācijas, kuras izraisa mirstošās smadzenes. Un 
viņa nav viena savā ticība, ka redzējumi klīniskās nāves laikā nav patiesi vai vism 
tie neattiecas uz ieiešanu citā dimensijā.

Psihiatrs Karls Jensens (Karl Jansen), grāmatas “Ketamīns —  sapņi un īstenība” (Ke 
mine: Dreams and Realities, 2001. gadā izdevusi Psihodēlijas studiju starpnozaru asociācija) 
autors, skaidro, ka ketamms —  anestēzijas līdzeklis un halucinogēns —  cilvēkiem, ku 
piedzīvojuši klīnisko nāvi, var izraisīt visas tās kopējās iezīmes* sākot no gaismas tuneļa 
galā līdz sarunām ar Dievu. Lietojot šo medikamentu, visiem ir ārpusķermeņa redzējum

a  Skeptiķu v ied o k lis_____________________________________J
ļ Ķ '  Ja  esat skeptiķis vai meklējat atbildi, lai iezīmētu savu viedokli, iesaku izlasīt
#  Sūzanas Blekmoras grāmatu "Mirt, lai dzīvotu: redzejumi klīniskas nāves laikā" 
(Susan Blackmore, Dying to Live: Near-Death Experiences, Prometheus Books, 1993). 
Un vēl es ieteiktu internetā izlasīt Grega Stouna "Kritiku par Suzanas Blekmoras 
mirstošo smadzeņu hipotēzi".

Šāds skatījums liecina —  ja zāles var izraisīt šādu iedarbību, iespējams, ka arī sma
dzenes mirstot izstrādā kādu vielu, kas spēj to pašu Bet tie, kuri tic pēcnāves dzīvei 
argumentē, ka tas nav neapgažams pierādījums pēcnāves dzīves neiespejamībai.

Diskusijas, pierādījumu meklēšana un zinātniskas pārbaudes apliecina, ka redze- 
jumi klīniskās nāves laikā ir plaši izplatīti Ja esat ieinteresēts uzzināt vairāk, iesaku 
pameklēt pašiem (internetā un bibliotēkas atradīsiet plašu materiālu klāstu). E 
vaļsirdīgi atzīstos, ka šī grāmata vairāk sveras uz to pusi, kurā stāv ticētāji

Laiks atklāj personības pārmaiņas

Papildus iepriekšējiem patiesajiem pārskatiem esmu dzirdējusi daudz vairak stāstī
jumu par klīniskās nāves laikā pieredzēto. Turklāt no uzticamiem avotiem Tā kā visus 
šeit nevarēju iekļaut, esmu īzveidoiusi vairāku kopīgo iezīmju uzskaitījumu Šie cil 
vēki ir stāstījuši, ka pec klīniskās nāves viņi ir mainījušies un ari viņu skatījums uz dzīvi 
un nāvi ir kļuvis labestigaks un maigāks. Atliekot sāņus sarunās noskaidroto, kas notiek 
ar cilvēkiem pēc pārdzīvotas klīniskās nāves, pētījumi rāda, ka apmēram astoņdesmit



J iiik entu pieaugušo un bērnu mainījuši raksturu pēc atgriešanās šajā dzīvē. Lai iegCti 
Viinik informācijas apmeklējiet Starptautiskās klīniskās nāves pētījumu asociācijas
ii nrineta vietni www.iands.org.

K.i mainās pieaugušie?

P.ihI pagājis laiks un atrasts bridis pārdomām, daudzi pieaugušie atzīst, ka pēc klīniskās' 
Tiftves vini vairs nav tie paši, kas bija iepriekš Galvenās personības pārmaiņas iršadas:

■ dziļāka dzīves mīlestība,
■ nav vairs baiļu no nāves; Starp citu
■ vairāk žēlsirdības un līdzjūtī- * Izskatos, ka tie, kuri pārdzivo-

bas pret citiem; jušī klīnisko nāvi, kļūst ieinte
resēti garīguma ka organizētās reliģijas 
pretstatā. Uzskatīt to par plusu vai mīnusu ir 
ļusu ziņā.

■ mazāk pieķeršanās cilvēkiem, 
vietām un lietām;

■ iecietīgāki un piedodošāki pret 
citādo,

■ dzīve tagadnē kļūst par galveno

i Tiesa, daži pieaugušie atzīmējuši negatīvas pārmaiņas attieksmē pret dzīvi. Tās ir:
■ depresija, jo vini ir redzējuši otru pusi, kur valda pilnīgs miers un laime
■ maziņas pieķeršanās laulātajam draugam,
■ mazāka interese par nākotni;
■ pilnīgs neuzticēšanas trūkums, pārlieka uzticēšanās citiem, viņi negrib neko, 

tikai mīlēt jebkuru par to vien, ka viņš ir cilvēks.

|a par to padomā, tad protams, šķiet, ka redzējumi klīniskās nāves laikā izsit cil
vēku no līdzsvara |a esat redzējis visbnnišķigākos skatus, dzirdējis visbrīnišķīgākās 
*k.tņas un jutis neticamu un neaprakstāmu mieru un laimi, iespējams, ienīstat atgrie- 
1. i i i o s  pelekajā, vienmuļajā ikdiena Un, ja sākotnēji esat bi|is neticīgais, viss, ko uz- 
•«k.itijāt par patiesību, ir sagriezies otrādi

Laba ziņa ir tā, ka daudzi ir at Mūžīgas domas
Miduši pozitīvo un negatīvo par- Cilvēki kas pārdzīvojuši klīnisko nāvi,
maiņu līdzsvaru un ieguvuši mieru |ums , ^ 5. "Es nebīju gandrīz miris
iaill dzīvē Es biļu miris."

http://www.iands.org


Bērni, kuri atgriezušies dzīvē

Bērniem kuri pārdzīvojuši klīnisko navi, ir tādas pašas parmaiņas kā pieaugušajiem 
tikai to šajā sarakstā ir mazliet vairāk. Pārmaiņas bērna rakstura var nebūt tik pamanāmas* 
jo pārdzīvotā laikā viņa personība tikai veidojās. Pec nāves pieskāriena bērni parasti

■ ir vairāk ieinteresēti mācīties;
■ pēkšņi kļūst nobriedušāki nekā citi šajā vecumā;
■ attīsta savam vecumam neraksturīgas intereses;
■ nav savtīgi;
■ nav vairs tik  cieši pieķērušies vecākiem;
■ kļūst gudrāki;
■ interesējas par tādu profes ju vai karjeru, lai varētu palīdzēt citiem 
Tāpat kā pieaugušajiem, arī dažas pārmaiņas bērnos pēc satraucošā pārdzīvojumi

var šķist nevēlamas. Vecākiem jābūt iejūtīgiem pret šādiem bērniem un jāmeklē pro 
fesionāla palīdzība, ja bērns ilgstoši izskatās apjucis.

Bērnā var rasties šādas pārmaiņas:
■ pārejoša attālināšanās vai depresija;
■ sarežģījumi attiecībās ar vienaudžiem;
■ redzētās pasaules salīdzinājums ar pašreizējo, kas šķiet sāpju un bezcerība 

pārpilna.
]a bērns atkal ir atradis līdzsvaru, parasti viņš izaug par labdabīgu, mīlošu, garīgiļ 

un iejūtīgu personību.
Kopējā vienošanās ir šāda: cilvēks —  gan pieaugušais, gan bērns —  kļūst labāksļ 

izgājis cauri šāda  veida pārdzīvojumam.

īsumā

■ Gan pieaugušie, gan bērni stāsta, ka klīniskās nāves laikā šķērsojuši otras puse 
robežu un atgriezušies

■ Redzējum em  klīniskās nāves laikā ir kopīgas iezīmes un notikumu gaita.
■ Skeptiķi uzskata, ka klīniskās nāves laikā piedzīvoto var izraisīt mirstošās smadze-ļ 

nes un to ķīmiskās reakcijas.
■ Tie, kuri pārdzīvojuši klīnisko nāvi, parasti kļūst labāki, bet var novērot arī negatī

vas pārmaiņas.



Astotā nodaļa
Pirmsnāves vīzijas

žajā nodaļa

■ Vīziju pētniecība
• Bērnu vīzijas
• Aizgājēju stāsti
• Reliģiski tēli un mirklīgs iespaids par pēcnāves dzīvi
• Pēdējie vārdi nāves gulta

&  grāmata aptver teritoriju no reliģiskajiem ticējumiem līdz tam kas notiek tad, kad 
huiskais ķermenis ir miris. Bet ko mēs zinām par cilvēka dzīves pēdējiem brīžiem? 
(-Itiem vārdiem, vai cilvēks p rms nāves zina, kas notiks? Vai viņiem ir kāds priekš- 
•lats par to, kas viņus sagaida?

Tieši pirms miršanas (un dažkārt dienu pirms nāves) cilvēki bieži redz vīzijas, 
kiiās ir mirušie ģimenes locekļi, brīnišķīgas vietas un pat neizprotamas būtnes. Pirms- 
nlves vīziju patiesumu var apliecināt tuvinieki, ārsti, māsas un slimnīcu brīvprātīgie 
L Vai šie aculiecinieku stāstījumi apliecina pēcnāves dzīves esamību? Lasiet un 

•priediet paši.

Pirmsnāves vīziju pētījumi

C.'iuri gadsimtiem un dažādām kultūrām saglabājušies stāsti par to, ka mirstoši cilvēki 
urdz pēcnāves dzīves vīzijas. Šo tematu dokumentācija ir dāsna —  vīzijas ir iemū
žinātas pat senajos tekstos un zīmējumos. Tā kā šādas ainas ir parastas ari mūsdie- 
iiffc, zinātnieki tās ir pētījuši.



Doktors Kārlis Osis

Doktors Kārlis Osis no Amerikas Psihisko pētījumu biedrības pagājušā gadsirn^ 
sešdesmitajos gados sāka pētījumus, galveno uzmanību veltot pirmsnāves vīzijār 
Septiņdesmitajos gados Savienotajās Valstis veiktie pētījumi tika salīdzināti ar ziņc 
jumiem no citām pasaules valstīm-, secinājums bija šāds —  Oša atklājumi preci 
saskan visās kultūrās Tas rāda, ka atklājumus nav ietekmējuši viņa paša reliģiskie v̂  
kultūras priekšstati.

Tika izpētīti tūkstošiem gadījumu. Pierakstīts vairāk nekā tūkstoš in terv iji®  
ārstiem, medicīnas māsām un citiem, kuri ir bijuši klāt aizgājēju nāves brīdī. Dr. o ļ  
secinājis:

■ pētījumos iekļautajiem pacientiem nav dotas zāles, kas varētu būt par cēloļ 
jebkāda veida halucinācijām;

■ ticība aizkapa dzīvei, kā arī reliģiski vai garīgi priekšstati nav ietekmējuši i| 
dzēto paradibu daudzumu;

Skeptiķu viedoklis
■ daudzas pirmsnāves vīzijas ilga pi« 

cas minūtes vai mazāk (vīzijas ilgur 
dažām personām atšķīrās);

■ pacienti domāja, ka tas, kurš atnāc! 
viņus apciemot no otras puses, i e ļ  
dies tāpēc, lai ņemtu viņus līdzi;

■ visizplatītākā vīzija —  mirstošie re<j 
jau mirušu paziņu.

Saskaņā ar Oša pētījumu vīzijām kopīgs elements ir to pozitīvā ievirze mirstošļ 
redzēto pieņem un pr ecājas par to. Tas ir liels atvieglojums tiem, kuri vēro šo fen 
menu, jo būtu satraucoši, ja kāds redzētu briesmu pilnu pirmsnāves vīziju

j F : ' Pirmsnāves vīziju noliedzēji var 
6 " iebilst, ka mirstošo redzētais ir 
vai nu halucinācijās, ko izraisījis skā
bekļa trukums smadzenes, vai ari vel
mju piepildījums.

Oša otrais pētījums

Septiņdesmito gadu beigās dr. Osis un viņa kolēģis dr Erlendurs Harldsons (Erlenddi 
Harldsson) turpināja pētījumus, izmantojot medicīnas darbinieku sniegto informācijl 
Saņemtā informācija ir šāda:

■ pirmsnāves vīzijās ir redzami ne tikai mirušie tuvinieki, bet ari ainas no citār 
pasaulēm;



1« Harldsons un Osis ievēroja, ka papildus šīm vīzijām mirstošajiem ir priecīgas 
izjūtas, kas nav medicīniski izskaidrojamas;

■ Harldsons un Osis secinājuši, ka tikai apmēram desmit procenti mirstošo nāves 
ļ brīdī bijuš pie pilnas samaņas. Osis uzskata, ja pēdējos dzīves brīžos vairāk cil

vēku būtu mundrā stāvoklī, pirmsnāves vīziju daudzums palielinātos.
Daudzi ārsti un māsiņas ir pamanījuši, ka pat dusmīgākajiem pacientiem pēc nā- 

Hft sejas izteiksme kļūst rāma. Tas liek domāt, ka sāpes, bailes vai dusmas dzīves 
B il& jos brīžos tiek aizstātas ar apmierinātības izteiksmi.
L Kārlis Osis nomira 1997. gada 26. decembrī astoņdesmit gadu vecumā savā dzim- 

llnas dienā. Izskatās, ka viņš varētu būt beidzis ciklu precīzi tajā dienā, kad dzimis 
I  l’ar dr. Oša un dr. Harldsona pētījumiem vairāk var uzzināt, lasot grāmatas "Nāves 

•Imidā” trešo izdevumu lAt Ihe Hour of Dealft, Uastings House/Daytrips Publishers, 2006), 
km ievietoti ASV un Indijas ārstu un medicīnas māsu sīki pārskati par viņu pacientu 

Mnnsnāves redzējumiem.

ļ|ers Viljams Barets

№ gada publicētajā grāmatā ‘ Pirmsnāves vīzijas” Karaliskās zinātņu koledžas
Mlkas profesors sers Viljams Barets (Wilham Barrell) atzīmēja, ka mirstošie bieži ir
l/l »rimti, redzot savā istaba mirušo draugu vai radinieku Viņi tic, ka šī persona ir dzīva
liļi īitnākusi viņus apciemot.
ļ Barets arī atzīmējis, ka mirsto-

llr  bērni stāstījuši par redzēta-
, _ , . . svētlaimē.M in  bezsparnu eņģeļiem, un viņi Sokrāts

■ijuši pārsteigti par šīm vīzijām.
piiets jautā: ‘‘|a pirmsnāves vīzijas ir tikai vēlmju piepildījums, kāpēc bērni neredz 
•tīģeļus ar spārniem? Galu galā tieši tādus viņi ir gaidījuši.”
Bērni dodas uz Lielo bezgalību

ftlmi visbiežāk pirms nāves redz mirušos radiniekus. Interesantākais ir tas, ka daži 
fcftini viņus nekad nav satikuši un pat nav redzējuši viņu fotogrāfijas.

Mūžīgas domas
Nāve varbūt ir vislielākā cilvēces



ОО Mūžīgas domas

Par citiem bērnu redzējumiem stāsta tie, kas bijuši kopa ar viņiem pirms nāve^ 
Tie ir

■ daudz brīnišķīgu krāsu
■ citi bērni spēlējas un izskatās prie 

cigi;
■ eņģeļi;
■ skaistas ainavas;
■ kāds vai kas, ko viņi uzskata par 

Dievu vai garīgu būtni

Tas, ko mēs visi saucam par navi, 
neiznīcina ķermeni, tas ir tikai veids, 

ka atdalīt garu un ķermeni.
Braiems Jangs, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus 

baznīcas prezidents un otrais pravietis

Mirstošā bērna vecāki bieži cer būt kopā ar bērnu tad kad tas redz kaut ko pirms 
nāves Parasti tas ir mierinājums visiem, sēras nav tik smagas, ja vecāki zina —  viņu 
bērna dvēsele ir aizgājusi un turpinās vietā, kur kads viņam var palīdzēt un uzraudzīt

Starp citu
Izlasīju mātes rakstīto par pēdējiem mirkļiem pie viņas mirstošā bērna 
gultiņas. Miršanas bridi viņa turējusi bērniņa roku Pēkšņi bērns teicis 

mātei: "Es vairs nevaru turēt tavu roku." Mate vaicajusi kāpēc Meitiņa atb'ldējusi: 
'Tāpēc, ka vecmāmiņa tagad grib ņemt mani līdzi." Vecmāmiņa bija nomirusi dou- 
dzus gadus pirms šī notikuma Māte stāstīja, ka viņa nav varējusi saņemt labāku dā
vanu ka ziņu, ka meita atstāj viņas roku, lai saņemtu savas vecmāmiņas roku. Kāds 
brīnišķīgs pārskats par pirmsnāves vīziju

Aizejošo stāsti

No visiem pasaules kontinentiem nāk bezgala daudz stāstu par redzēto, guļot nāve 
gultā ļa neesat pats dzirdējis kādu stāstām par pirmsnāves vīzijām, droši vien zināt' 
kadu, kurš ir dzirdējis Tie patiešām ir visiem

Es ari esmu pētījusi un ieguvusi dažādas liecības no tiem kuru draugi vai radi-J 
nieki zinājuši stāstīt par pirmsnāves vīzijām Dažus stāstus varēsiet šeit izlasīt.

Vairākās grāmatās, piemēram, Karlas Vills-Brendonas (Carla Bills-Brandon) "Pēdē
jais sveiciens pirms aiziešanas: noslēpumi un uzskati par pirmsnāves vīzijām” (Она 
ImsI Hug Before I  Go: The Mystery and Meaning of Deathbed Visions, skatiet В pielikumā), sniedz 
interesantas liecības par pirmsnāves vīzijām un var noderēt tālākiem pētījumiem



Ateists

M.ina draudzene —  sauksim viņu par Keitu —  pastāstīja man par šādu pirmsnāves 
vīziju.

Keita strādāja kādā Floridas nekustamo īpašumu firmā par tirdzniecības aģenti 
Vii as priekšnieks Lerijs bija laipns, dāsns, mīlošs, labs tēvs un vīrs. Vienmēr atvērtu 

ļttidi, nekas viņu nenomāca. Lerijs bija ateists, un, lai gan Keitai bija stingri reliģiskie 
u/skati, viņa nekad necentās Leriju ietekmēt vai pat strīdēties par kāda augstāka 
»pēka eksistenci.

Kadu dienu Lerijs iekļuva auto avārijā Tikai pēc nedēļas viņš atklāja, ka ir savai
nots, un viņu ar stiprām sāpēm ievietoja slimnīcā. Viņš palika tur, kamēr noskaidroja 

ifftpju cēloni.
Keita viņu slimnīcā apciemoja, viņi runāja par darbu un citām ikdienišķām lietām 

Viņš stāstīta ka tajā dienā nav dzēris pretsāpju zāles; sāpes kļuvušas mazākas, un viņš
i .iv tas cilvēks kurš ir gatavs bez vajadzības lietot medikamentus

Keita stāsta, ka Lerija seja atplaukusi platā smaidā un šķitis, ka viņš aizturējis 
«iinieklus, parlaižot skatienu istabai. Viņa bijusi pārliecināta, ka Lerijs tūlīt izstāstīs 
kldu joku vai viņam padomā ir kāds smieklīgs stāsts. Tā nepavisam nav bijusi Leri- 
|;lm neraksturīga uzvedība.

Tad Lerijs teicis: ‘Te viņu ir tik daudz."
Nodomājusi ka tas ir sava veida joks, Keita jautājusi “Tik daudz —  kā?”
Viņš atbildējis Eņģeļu "
Tie bijuši viņa pedējie vārdi un viņš nomiris.

Mūžīgas domas00 Redzeju Hermesu, viņš bija ārpus visam aizdomam, mirstošs, visu mīlēts, un 
viņš teica cilvēkiem: "Neraudiet par mani, šī nav mana īstā valsts, esmu 

dzīvojis, izsūtīts no savas īstās valsts, un tagad es eju atpakaļ, es atgriežos debesu 
valstībā, kur ikviens dodas savā laikā."

Volts Vitmens, dzejnieks un rakstnieks

Kur ir krustmāte Džoanna?

Kcrolas vecmāmiņa atradās slimnīcā, kur atlaba pēc infarkta Pirms dažām dienām 
viņa stāstīja Kerolai, ka redzējusi mirušos radiniekus atnākam un aizejam no viņas



istabas. Kerola domāja, ka vecmāmiņas lietotās zāles izraisījušas halucinācijas. Tom® 
viņa vaicāja vecmāmiņai, kā izskatījušies mirušie radinieki. Vecmāmiņa teica, kaļ 
izskatījušies labi un laimīgi. Kerola gribēja zināt, vai viņi ir sarunājušies, vecm ām iiļ 
teica, ka ne, ka tikai atnākuši uz viņu paskatīties.

Kādu dienu, kad Kerola viņu 
apciemoja, vecmāmiņa paskatījasļ 
uz durvīm un teica: "Re, skaties! Tā 
ir krustmāte Džoanna!” —  domāf 
dama radinieci, kura dzīvoja An 
glijā un pirms nedēļas bija zvanījus 
lai noskaidrotu, kā klājas Kerolasj 
vecmāmiņai.

Kerola pagriezās uz durvīm1 
neticēdama, ka Džoanna —  vecāka 

sieviete —  būtu atceļojusi uz Teksasu, lai apciemotu viņas vecmāmiņu. Nevienu n J  
redzējusi, viņa ielūkojās hallē, lai pārliecinātos, vai Džoanna nav paslēpusies ap 
stūra. Vecmāmiņa vaicājusi: “Ko tu meklē?” Karola atteikusi, ka krustmāti Džoannuļ 

Vecmāmiņa teikusi: "Viņa ir šeit, vai tad tu neredzi?"
Kerola aizgāja, bet viņas vecmāmiņa vakarā nomira. Tajā pašā vakarā viņa saņēma 

ziņu, ka pēkšņi nomirusi krustmāte Džoanna —  dienu iepriekš.

Garigie pavadoņi

Tims un Linna sēdēja pie savas mirstošās mātes mājās, Konektikutā. Viņu nemocīja 
nekāda slimība, tikai lielais vecums beidzot bija sagrauzis viņas ķermeni.

Kādā lietainā oktobra rītā, kad viņi abi bija līdzās, māte pamodās un teica: “Šd 
dien ir tā diena." Viņi vaicāja, ko tas nozīmē, lai gan baidījās, ka jau zina. Viņa pa[ 
skaidroja, ka šodien ir tā diena, kad viņa dosies pie miera.

Linna vaicāja mātei, kā viņa var būt par to tik pārliecināta.
"Pagājušajā naktī redzēju sapni, un man tika teikts, lai esmu gatava," māte at 

bildēja.
Tims gribēja zināt, kurš viņai to teicis, bet viņa atbildēja, ka skaidri nezinot. Viņi 

prātoja, ka tas nevaretu but cilvēks, tikai mierpilna balss viņas sapni. Viņa stāstīja, k  ̂
sapnī esot jutusi siltumu, bet ne kādu personu.

Mūžīgas domas

Melvins Morse savā grāmatā 
"Atvadu vīzijas" (Parting Visions, 

skatīt B pielikumā) teicis, ka garīgas vīzijas 
ne tikai atņem bailes no miršanas, bet pēc 
viņu mīļā nāves palīdz sērojošajiem, jo viņi 
zina, ka dvēsele ir aizgājusi.



L inna mierināja māti, ka tas ir bijis tikai sapnis, ka nevajag ticēt tam, ka šajā dienā 
Ivita i būs jāaiziet. Māte teica, ka viņa zinot —  vēsts viņai sūtīta sapnī, lai viņa ne- 

li«lditos, un pārliecināja bērnus, ka viņa itin nemaz nav nobijusies.
I Todien abi bērni visu laiku bija kopā ar māti. Pēkšņi mirstošā sieviete paskatījās 

iv guļamistabas sienas skapi, kas atradās telpas otrā galā, un smaidīdama sāka māt 
pr gdlvu, it kā teiktu—  ja Bērni vaicaia par ko māte smaida Un viņa teica Es iešu 
■tad. vai jūs viņus jūtat?" Linnai šķita, ka viņa jūt enerģijas maiņu telpā. Tā bija mier
pilna un atgādināja svētdienas pēcpusdienas gaisotni.
ļ Tims vaicāja: “Kurus?” Māte vien noteica: “Viņus, tieši šeit. Viņus." Tad viņa aiz- 

U>ija areņģelisku smaidu, kā raksturoja viņas bērni.

Operdziedoņa pēdējais sveiciens

[M.’iikls bija pazīstams Čikāgas operas dziedonis. Viņš bija talantīgs un dzīvīgs. Kad 
■teli bija aiztraukušies, viņš beidza profesionālā mūziķa karjeru un apmetās kādā no 
Rlkāgas priekšpilsētām. Manas draudzenes māte Viviāna viņam bija ļoti tuvs draugs, 
An Maikls dalījās ar viņu daudzās personiskās atmiņās. Kādas no tām saistījās ar 

'ctvieti, vārdā Ella.
I  Maikls uzstājoties šo sievieti bieži redzēja publikā, ļoti tuvu skatuvei. Tas nav 

nffkas neparasts, operdziedoņiem ir tādi paši pielūdzēji kā citiem mūziķiem Kādu 
1 dienu pēc izrādes viņš izgāja foajē un aprunājās ar šo sievieti. Ella tolaik bija vienos 
Iļļhdos ar Maiklu, apmēram četrdesmit piecus gadus veca. Viņa iedeva Maiklam arī 
Vivu adresi un tālruņa numuru un neslēpa uzvārdu.

ļ Daudzus gadus viņi sazinājās 
k ii kļuva par draugiem. Pēkšņi Mūžīgas domas ___________
paklusa viņa telefona zvani, vairs 
nfcpienāca vēstules un nebija arī 
likšanos. Maikls domāja, ka Ella
ii aizbraukusi. Viņš bija vīlies, taču 
fifccentās viņu atrast, jo viņam 
I>ija liela slodze darbā un turklāt

Tas, ko esam darījuši tikai pašu 
laba, nomirs kopa ar mums; tas, ko 

esam darījuši citu un pasaules labā, paliek un
ir nemirstīgs.

Alberts Paiks, advokats, karavīrs, 
rakstnieks, brīvmūrnieks

ml sieva
Kad Maiklam apritēja astoņdesmit divi gadi, viņš sniedza nelielu koncertu apmē- 

rfim pussimtam cilvēku Viviānas mājās. Lai gan viņa balss bija nedroša, viņš joprojām



nepārprotami b ja profesionālis. Pēc koncerta viņš diezgan negaidīti uzrunāja sapuļ 
cējušos: ")ūs esat uzaicinājuši Ellu. Ka jūs viņu atradāt? Vina itin nemaz nav maini 
jusies!” Visi sāka skatīties apkārt, mēģinādami sazīmēt, kura no kundzēm ir Ellai 
Viviāna zināja, par ko viņš runā, bet neko neteica.

Kad Maikls apsēdās, lai atvilktu elpu, viņam pēkšņi kļuva slikti, un viņš tvēra 
roku pie krūtīm. Tika izsaukta ātrā palīdzība, bet Maikls nomira ceļā uz slimnīcu. Dwļ 
pēc tam Viviānas dēls mēģināja Ellu sameklēt interneta un atrada, ka viņa mirus au 
pirms daudziem gadiem.

Vairākums pirmsnāves vīziju liecina, ka pavadīt mirstošo uz viņsauli parasti ierod^ 
mirušie tuvinieki, bet cilvēki ari stāsta, ka redz reliģiskas personas un pat gaismā 
būtnes, kuras nav aprakstāmas. Citām kulturām piederīgie mirstošie cilvēki reda 
savas reliģijas vai garīgo tradīciju augstākos speķus

Pirmsnāves vīzijās cilvēki ir redzējuši arī sveļos skolotājus —  garīgas būtnes, kurasfl 
dzīvojušas uz zemes, bet attīstījušas savas spējas, nomirstot ir atstājušas savu fizisko 
veidolu. |

personas, kas pilnībā ir vienotas ar Dievu. Ir teikts, ka par svētajiem skolotajiem kļūsi

ļauj svētajiem skolotājiem, ja viņi to vēlas, no citām dimensijām ierasties uz z e n «  
un doties atpakaļ Tās kalpo cilvēkiem un vairs nav saistītas ar dzimšanas, mirsar aa 
un atdzimšanas ciklu —  tās to jau ir beigušas. Tomēr šis šķīstās labestības veids no| 
kad nevar pavisam aiziet no cilvēkiem, tāpēc mēs viņus laiku pa laikam redzam.

Garigas būtnes

P e f  I n ī c I J a
Pirmsnāves vīzijas bieži sastopami svēto skolotāju apmeklejumi. Tas ir reliģiskas

tie, kas attīstījuši savas spējas, tas ir, viņi ir atbrīvoļušies no sava ego un saplūduši ar 
Dievu. Termins "svētie skolotāji" plašakai publikai pirmor« : tapa zināms 1934. gadā 

! no Gija Balāra publikācijas "Atklātas mistērijas". Termins iegajās, un to izmanto, lai 
| raksturotu daudzu garīgo un reliģ sko organizāciju kosmiskos garus.

Šīs būtnes ir sasniegušas vibrācijas līmeni, kas ir līdzīgs gaismas frekvencei, un ta:



►« viņi dara un kas viņi ir?

Ivftie skolotāji vada tos garīgos censoņus, kuri meklē personīgās izaugsmes iespē- 
■». un palīdz viņiem. Viņi mūs var dzirdēt, kad dvēsele raud pēc palīdzības. Turklāt, lai 
IHMiiegtu mus pirmsnāves vīzijās, viņi var sazināties ar mums sapņos, meditācijās vai 
Iv 'seles ceļojuma.

K itrā kultūrā un katrā pasaules nostun ir daudz svēto skolotāju. Nosaukšu tikai dažus.
■ Jēzus Kristus Uzskata, ka Dieva dels un Dievs atdzimis daudzos kristiešos Viņš 

lika sūtīts uz zemi, lai atbrīvotu cilvēkus no grēku izpirkšanas.
■ Dievmāte Marija Jēzus Kristus jaunava māte
■ Kvanajina Liela dieviete un žēlsirdības dievmāte Vinu pielūdz daudzviet Āzija
■ Gautama Buda. Pazīstams vienkārši kā Buda. Budisms ir veidojies no viņa mā

cības
■ ElM oria Ābrahama iemiesoīums daudzu tautu tēvs
■ Joganada Indiešu jogs, kurš 1920 gadā Losandželosā izveidoja pašrealizācijas 

kustību. Viņš arī izplatīja Rietumos krija jogu

Ikviens no šiem svetajiem skolotājiem ir apmeklējis mirstošos un tas patiešām 
Hftfr-cina vēlmju piepildījumu cilvēka dzīves beigas Bet tikpat labi iespēiams ka ir 

viena Augstāka būtne, kas nāk pie mums tādā veidolā kadā to atpazīstam Par to 
jifvlens nevar būt īsti pārliecināts, vismaz ne šis dzīves laikā.

Kopsavilkums par pirmsnāves vīzijām

I mihi apkopojusi medicīnas un paliatīvo nodaļu darbinieku ka ari citu laipni sniegto 
luloimāciju par pirmsnāves izteikumiem. Lūk, kādi bijuši mirstošo pēdēļie vārdi

■ O, skaties vecaistēvs vairs nav slims.
■ Tu esi tik spoža.
■ Tas ir brīnišķīgi
■ Ak, tas ir fantastiski
■ lauki, ka jus visi esat šeit
■ Tēt, ka tev klājas?
■ Nevaru saskatīt bet domāju, ka tas ir Lūiss.
■ Tas eņģelis ir liels.



■ Meļa, vai tu tā esi? Tu labi izskaties.
■ Labi, es būšu nolādēts.
■ Kāda sajūta!
■ Sāpes ir pārgājušas.
■ Vai esat atnākuši pēc manis?
■ Esmu viegla kā spalviņa.
■ Tagad esmu gatava iet
■ Es to zināju... Es jau to zināju.
■ Es domāju, ka jūs nekad šeit nenokļūsiet.

ļāatzīmē, ka šajos izteikumos pieminētie radinieki ir jau miruši. Tomēr —  kurš ir 
;požs un kas ir brīnišķīgs? Un atkal —  iegūt atbildes uz šiem jautājumiem varēsi 
ikai tad, kad paši šķērsosim viņsaules robežu. Un tas noteikti mūs izbrīnīs.

Protams, nāve ir nopietna lieta. Pat neraugoties uz to, vai kāds patiešām ir dzi 
lējis par tuvu cilvēku sarunām ar garīgām būtnēm vai redzējis brīnišķas, mierpilnas 
īzijas, apziņa, ka pastāv pēcnāves dzīve, kurai mēs visi tuvojamies, ir īpaša un aiz- 
Izen bailes.

»urna

Viena no izplatītākajām pirmsnāves vīzijām ir mirušie ģimenes locekļi.
Zinātnieki ir pētījuši pirmsnāves vīzijas; pierādījumi apliecina, ka tās nav izraisījusi 
zāļu iedarbība vai halucinācijas.
Bērni, kuri tuvojas savas dzīves beigām, dažkārt redz citus bērnus spēlējamies vai 
skaistas ainavas.
Vīzijās redzami reliģiski personāži, skaisti dabas skati vai eņģeļi.



Devītā nodaļa
Takas uz viņu pusi

šajā nodaļa

■ Norādīt mirušajam pareizo virzienu
* Vai var redzēt, ka dvēsele atstāj ķermeni
• Dvēseles, kuras to nevar izdarīt
■ Kā palīdzēt noklīdušai dvēselei atrast ceļu uz viņsauli

Kad dvēsele atstāj tikko nomiruša cilvēka ķermeni, vai tā intuitīvi zina, uz kurieni tai 
l.'idodas? Vai tā slīd un klumpačo, līdz atrod kādus mistiskus vārtus uz viņu pusi? Jūs 
varat nekad nesaņemt atbildes uz šiem jautājumiem, vien domāt par tiem —  ja kāds 
Ir briesmīgi maldījies dzīves laikā, vai var paļauties, ka pēc nāves viņš pēkšņi kļūs tik 
[gudrs un zinās, kurš ceļš ved uz svētlaimi? Varbūt dvēseles ceļš beigsies nepareizā 
vietā? Vai tā notiek ar dvēselēm kuras pārvēršas par spokiem?

Šajā nodaļā stāstīšu par to, kas notiek, kad dvesele dodas prom, un kā tā atrod 
ceļu uz viņsauli. (Atpūta garantēta, kartes un GPS sistēmas nav nepieciešamas!)

Kur ir mans kompass?

Nav daudz to kuriem, domājot par mirušajiem, ienāk prātā kompass Viņi pieņem, ka 
gars dodas taisni augšā vai lejā (šajos modernajos laikos, kad pieņemam, ka aug
stākais spēks ir mīlošs, piedodošs gars, sarūk ticība, ka mūs varētu aizsūtīt ari uz 
pazemi jeb elli) Citi pat domā, ka dvēseli aizved eņģelis.

Tatad kādā virzienā dveselei jādodas prom un vai šis virziens ir atkarīgs no tā, 
kura dimensija dvēselei jasasniedz?



Ziemeļi, dienvidi, austrumi, rietumi

Tādas kulturas kā senie ēģiptieši, dažas Amerikas pamatiedzīvotāju ciltis un Aus
trumu |audis uzskatīja ka izstarotās enerģijas veids atkarīgs no debespuses. Viņi 
juta, ka noteikts virziens ir labaks tai vai citai norisei, tai ska tā arī dvēseles ceļam u J 
pēcnāves dzīvi

■ Ej uz rietumiem, mana dvēsele ej uz rietumiem Daudzas senās reliģijas ticēja, 
ka dvēsele dodas uz rietumiem. Viņi uzskatīja, ja saule noriet rietumos, tādējādi 
pabeidzot dienu, tad tajā virzienā ir ari ceļš uz pēcnāves dzīvi. Saskaņā ar šd 
teoriiu rietumi piedāvā noslēgumu, beigas.

■ Austrumi — promceļš jaunai dzīvei Saule lec austrumos un sāk jaunu dienu Tas 
simbolizē ļaunā sākumu un perspektīvu Tas veidoja seno cilvēku priekšstatus, 
daba viņiem pateica priekšā, ka šis virziens der visam, kas sakams no jauna. 
Mūsdienās daudzi ticību spēka virzienam aizguvuši no senatnes priekšstatiem 
un domā, ka dvēsele ceļo uz austrumiem, kurtā sāks jaunu garīgu esamību

■ Ziemeļu gaismas Ziemeļi ir spekpilns virziens. Dabā aukstie vēji pārsvarā nāk 
no ziemeļiem Uzskata ka no turienes nāk spēcīgāka enerģija jeb impulss Dau-i 
dzi uzskata, ka vienīgi ziemeļu ceļš ir pietiekami spēcīgs, lai palīdzētu dvēselei 
šķērsot viņsaules robežu.

• Dienvidu virziens pēcnāves dzīvei. Dienvidi sasaucas ar cilvēku jutām un milesļ 
tibu No dienvidiem nāk siltie vēji. Tāpēc tiem, kuri dabu uztver kā daļu no saviem 
reliģiskajiem un garīgajiem uzskatiem, šķiet pieņemami, ka mirušais, dodoties 
uz citu pasauli, ar mīlestību tiek pavadīts uz dienvidu pusi

Starp citu

Daudzi uzskata, ka, dodoties uz sliktu vietu (tadu ka elle), dvēsele ne
kavējoties iekļūst lejupejošā spirāle. Visticamāk, tas tā nav, jo daudzi

ari tic, ka pēc nāves tiek parskatita mūsu dzīve (skatīt divdesmit otrajā nodaļā). 
Tatad, ja jusu ceļš vedīs uz kaut ko ne parak patīkamu (ja vien tas ir iespējams), tas 
nenotiks tūlīt pēc miršanas



Vien aizslīdēja projām

I islāv ari citi viedokļi, uz kurieni dvēsele sāk savu ceļojumu, lai nokļūtu nākamajā 
llhienī jeb dimensijā.

■ Dvēseles dodas taisni augšā, lai izkļūtu no šīs dimensijas, un pēc tam tās zina, 
kurp ved to ceļš

■ Dvēsele paceļas dažus sprīžus virs mirušā fiziskā ķermeņa un nekavējoties 
iekļūst citā dimensijā. Citiem vārdiem, tā neceļo pārāk tālu no ķermeņa, pirms 
tiek aizvesta prom

■ Dvēsele bridi uzkavējas pie miruša ķermeņa lai atbalstītu radiniekus un drau 
gus Tad tā dodas prom uz kādu noteiktu vietu, no kurienes tiek pavadīta uz 
viņsauli.

To ir diezgan grūti izpētīt, tāpat kā citus tematus, kas attiecas uz pēcnāves dzīvi 
IUti reti gadās dzirdēt kādu aculiecinieku, kurš patiešām būtu redzējis, kā dvēsele 
.ilslāj ķermeni. Tomēr daudzi ir redzējuši kaut ko, kas tikpat labi varētu būt garīgā 
•nerģija. Par to parunāsim turpmākajās sadaļās.

Dvēsele iekšā, dvēsele ārā

I *iudzi ir bijuši kopā ar draugiem vai tuviniekiem viņu miršanas brīdī Jūs bieži esat 
bildējuši, ka pēdējos dzīves brīžos mirstošie izskatās mierīgi; varbūt pat esat dzir- 

<lt-i uši par pirmsnāves vīzijām (skatīt astoto nodaļu) Bet maz ticams, ka esat dzirdē
juši kādu sakām “Es redzēju, kā vecmāmiņas dvēsele pacēlās no viņas ķermeņa un 
.ilstāja istabu " Vairākums cilvēku neko tādu neredz.

Tomēr dažiem ir gadījies pieredzēt, kā dvēsele atstāj šo pasauli. Šajā sadaļā esmu 
li-kļāvusi vairākus gadījumus

Autoavārija

ftiaucu pa starpštatu ceļu, kas veda uz dienvidiem, un priekšā ieraudzīju auto, kas 
līkai pa pusei atradās uz ceļa Apkārt mašīnai nebija ne uguns, ne dūmu Ceļu policija 
llkko bija apstājusies un bloķējusi ceļu, gaidot platformu, lai aizvilktu auto Vēl nebija 
I c braukusi ātrā palīdzība, un policists tikai stāvēja, gaid dams palīgus



Es gaidīju mašīnā un domāju, ka varbūt tas ir pamests auto vai arī vad tājs jau
aizvests no notikuma vietas. Tad pamanīju, ka pa vadītāja logu izplūst pelēki, dūma
kāmi garaiņi un mērenā gaitā aizslīd uz austrumiem. Kad to redzēju, sastingu un tūlīlj
pat iedomājos: “Ceru, ka tā nebija dvesele."

Centos sevi pārliecināt, ka mašīnā neviena nav un ka to tikai aizvilks no ceļa, \c
netraucētu satiksmei. Tikmēr ieradās ātrās palīdzības auto un no mašīnas izcēla kerj
meni Vēlāk vakarā ziņās dzirdēju, ka uz starpštatu ceļa nogalināts kāds cilvēks. Vai esI
t ešam redzeju, ka dvesele dodas prom? Varbūt tas bija dūmu mākonis, kas izplūda 
no mašīnas? Vai man bija halucinācijas? Patiešām nezinu

Pēc dažiem gadiem sāku lasīt citu cil

?
Skeptiķu viedoklis
Dūmaku, miglu vai ko citu, ko uz
skata par vizuālu apliecinājumu 

tam, ka dvēsele atstaj ķermeni, skeptiķi 
attiecina uz atmosfēras apstakļiem, vīziju, 
ko izraisījis stress, vai uz apkartejo vidi, 
piemēram, no mašīnas izplūst dumi.

vēku sniegtās ziņas par to, kā viņiem šķ 
tis, kadā veida dvēsele atstāi ķermeni. 
Daudzi no tiem bija tieši tadi paši ka manis 
redzētais gadījums —  viņi domāja, ka ir 
redzējuši pelēku dūmaku Pētot talak, 
atradu ziņas ka cilvēki redzējuši navesj 
brīdī no ķermeņa aizplūstam bālganu dī 
maku vai citas krāsas starojumu. 

Interesanti ir tas, ka, šķiet vairākums redzējuši dveseli atstājam ķermeni ieslīpi 
Lielākoties viņi nav ievērojuši sākotnējo virzienu (ziemeļi, dienvidi austrumī va 
rietumi) bet, pārrunājot notikumu, parasti viņi to var noteikt Viņi arī atzīmē, ka dū 
maka ceļas uz augšu, bet nekad —  uz leju.

Dveseles atgriešanas

Tiek uzskatīts, ka cilvēki, atrodoties īstajā vietā un īstaja laika, var redzet, kā dvēsele 
atstāj ķermeni, un te vietā jautāt, vai kāds ir redzējis dveseli taļā atgriežamies

Septītajā nodaļā stāstīju par dvēseles atgriešanos ķermenī, bet ne par to, ka tas 
izskatās Tāpēc runāju ar tiem, kuri redzējuši cilvēku klīniskajā nāvē, un vaicāju kas 
noticis tad, kad viņi atgriezušies dzīvē.

Kada kundze, kuras dēls gulēja komā, domājas redzējusi gaismas uzplaiksnījumu, 
kas nācis slīpi leja uz viņas delu Pec dažiem mirkļiem viņš pamodies. Viņam nav bijis 
ko stāstīt par miršanu un atgriešanos. Tomēr viņa |utās pārliecināta, ka brīdī, kad viņas 
dels pamodies no komas, redzejusi ko neparastu



f*ar operācijas “Tuksneša vētra" laika novēroto stāstīja kāds karavīrs. Viņi abi ar 
Ch.'nigu braukuši ar džipu, kas avarējis. Džips apmetās otrādi, un viņa draugs dabūja 
l iiiiriatīgu sitienu. Viņš tur gulēja, un jau šķita, ka viņš ir miris Pēkšņi karavīrs ierau
dz īs  atru gaismas straumi, kas ieplūdusi nekustīgi guļošajā un viņš atžirdzis

Vai ir iespējams, ka dvēsele šādā veidā atgriežas ķermenī? Mēs nekad nevaram 
Im'm pārliecināti, bet kas ir šī varbūtējā gaismas straume vai uzplaiksnījums, kas nāk 

uz kadu, kurš guļ bez apziņas un pēkšņi pamostas"? Vai tā varētu būt apstākļu 
%.iki itība?

Dvēseles paliek uz zemes

f.ķlet, ka vairākums dvēseļu atstāj ķermeni miršanas brīdī un dodas uz otru pusi. Bet 
k s notiek, ja kaut kas samežģās un dvēsele nevar tikt augšā un prom (augšā vai leja 
11i  ziemeļiem vai dienvidiem)? Vai dveselei, kura ir aizkavējusies, paredzēts pēdē- 
(tibi autobuss vai rīta vilciens?

i skortam ir ierobežojumi

Ailotajā nodaļā stāstīju par mirušajiem radiniekiem, draugiem, eņģeļiem vai garīgo 
v*.kortu, kas pavada dvēseli uz tās jauno esamību. Tad kā var pazust vai neaiziet |a ir 
kfitls, kas tās pavada?

Šādos gadi|umos dvēsele bieži vien negrib iet galīgas ietiepības deļ Šada apzi-
ii.m stāvokli dvesele var tikt atstata, līdz tā pati atradīs ceļu mājās Tas ir apmēram 
l.ipat, ja kads būtu aizgājis uz ballīti kopā ar draugiem Viss bariņš aiziet, bet kāds ir 
«ftlēmis, ka vēl papriecāsies. Draugiem tas apnīk, un viņi saka: “Labi, tad tiec pats 
in' jas, ka gribi "

Ietiepību —  nepatiku atstāt šo dzīvi —  var būt radījuši vairāki faktori Dvesele jeb 
ttfirs var just, ka uz zemes vēl ir kaut kas darāms. Varbūt dvēsele pat nezina, ka fiziskais

M ūžīgas dom as
Lai ceļš vienmer ved uz tikšanos, lai vējš a laž puš no aizmugures, lai tu 
droši nokļutu debesis vismaz stundu iepriekš, pirms velns ir uzzinājis, ka 
it, un lai Dievs vienmer tur tevi pie rokas.



ķermenis ir miris. Iespējams, dvēselei var būt kādas grūtības šķērsot viņpuses roll 
tāpēc tā grib palikt šeit līdz nopietni ķerties pie pārejas problēmas.

Iespējams, dvēsele uzskata, ka, pirms atstāt zemi, ir vēl kaut kas izdarāms. Tā teikļ 
kad tāspuses enerģija sauc dvēseli un šis sauciens ir neatvairāms, dvēsele pado:

Pēkšņa nave

Pēkšņas un negaidītas nāves gadījuma dvesele var aizkavēties, jo tā nav gatavojusi 
tik drīz pārvietoties uz viņpusi. Tāpēc droši vien vajadzēs mazliet laika lai dvēs 
atrastu savu ceļu uz mūžīgo dzīvo vai arī tai jāpagaida pavadonis vai sargs, kas 
aizvestu uz jauno vietu

Tas nenozīme, ka pēkšņas nāves gadījumā tā allaž notiek Ja kads pazina negāji 
aizmieg uz mūžu nedomājiet ka ar viņu tā notiks. Domāju ka dvēseles reti paliek 
zemes.

Cilvēki varētu teikt "Man tā vien šķiet, ka viņš nav aizgajis Vai vina gars ir apm 
sis?” Vai tās ir tikai intuitīvas domas vai ari negatīvas izjūtas?

Šādos gadījumos dvēsele nekļūst par spoku, nerēgojas un nebiedē ļaudis. TS 
tikai mazliet apmulsusi, mazliet pazaudējusies. Tās grib tikt projām, bet pagaidām n 
zina, kā atrast ceļu uz nākamo dzīvi. Par spokiem dažkārt kļūst to cilvēku dvēseles, kuļ 
šeit bijuši pilnīgi disfunkcionāli. Ja viņi negaidīti iet bojā, dvēsele saglabā ieprie 
jās personības iezīmes un vienkārši nesaprot, ka tai jāseko gaismai vai ceļam  ̂
viņsauli. Tā neklājas visām dvēselēm, bieži vien, kad šāds cilvēks nomirst viņš tu 
pat tiek dziedināts un laimīgs un līdzsvarots nokļūst viņā pusē.

Sūtiet tās mājās

Domāju, ka ietiepīgās dvēseles, kuras tadu vai citādu iemeslu deļ nevelas 
ties projām, kad ķermenis ir nomiris, var tik atstātas šeit, lai apgutu kadu mācību. Uf 
daļa no šīs macibas ir —  iet tad, kad saņemts izsaukums. (Mācība, kuru vērts apgūi 
vai ne?|

Tātad ko darīt šādu lēnīgu dvēseļu labā? Ja jums šķiet, ka gars ir pamests 
zemes transportētāju vai pavadoņu vainas dēļ, nezaudējiet cerību. Izrādiet laipnību 
Jūs varat visai maigi iejaukties



B t i i  jūs gribat kavēt dvēselei apgūstamās mācības? Nē. |a pienāks laiks, kad mirušais 
nik<. ļūs palīgā 10 būs apmulsis, domāju, ka jums ir jūsu augstākā speķa atļauja maz- 
Ji»l piepalīdzēt, citādi |ūs nemaz nespētu uztvert šo signālu
■ 4<)|ā sadaļā pastāstīšu par metodēm —  dažām vecām un arī dažām jaunām — , lai 
fti<1.1 litu mirušajam virzienu.

l mšanas

rtflriimer esmu ticēiusi lūgšanas spēkam Domāju, ka dz'rdot par kāda nāvi, ir vērts 
ļp№l mazu lugšanu dvēseles aizsardzībai viņsaulē. Var izmantot gan ļūsu reliģijas tra- 
■Monālās lūgšanas gan pašsacerētu lūgumu dievam 

i l.i vairākas nedēļas vai mēnešus
B c  nāves (vai ja jūtat, ka gars klejo Starp citu ____________
pfiiAk ilgi) jūtat, ka dvēsele nav aizce- * Tie, kuri iekļāvušies organizē
ju s i  uz otru pusi, varat katru dienu ļ - tajās reliģijās, jutīsies daudz

B f c s  minūtes lūgt lai palīdz dvēse- 
I Ifi pārvietoties 

I  Sajūtas irvisīstākā intuīcija. Tas ir,
[Ifld jūs jau zināt ko jūs zināt, bet ne- 
Ifoi,"it to izteikt. To var saukt arī par 
Itmapziņu. Varat just ilgstošu klāt- 
M in i blakus vai ap sevi. Iespē|ams, jums šķiet, kads pirms promiešanas vēlreiz grib 
Mi inaties ar jums. )a ir šads gadījums, iesaku dažas minūtes palūkot vai jums ir 

B ļau ta , ko gars vēlas (Mazliet tālāk šajā nodaļā parādīšu dažas īpašas metodes, 
kuras var izmantot vizualizēšanai.)

Sveces
Il/zinot par kāda cilvēka nāvi, daudzi aizdedz sveces gara aizsardzībai un ātrai aiz- 
lirtanai. Parasti izveļas baltas sveces, jo tās izstaro mieru, skaidrību un atjaunotību. 

Svece pārstāv trīs esības līmeņus.
• Vasks fiziskais ķermenis.
■ Dakts apziņa
■ Liesma dvesele jeb gars

komfortablāk, runājot ar savas baznīcas vai 
garīgās organizācijas reliģiskajam personām 
par dvēselēm, kuras nav pārcēlušās uz nā
kamo dzīvi. Dažām ticībām ir īpašas lūgša
nas mirušajiem.



Dūmi aizplūst no sveces tāpat kā dvēsele no ķermeņa Tāpēc, ja aizdedzat svec 
mirušā dvēseles ce|ojumam domājiet par to, lai dvēsele aizkļūtu līdz pēdējai mājvieta"

Daži kopā ar baltajām vai pat to vietā 
dedzina ari sarkanas (asociējas ar intuī
ciju, neatkarību un gudrību) un zilas 
(asociējas ar mieru, klusumu un aizsar
dzību) sveces.

Varat ari apsvērt, vai nepaņemt zobu 
bakstāmo un neievilkt sveces augšdaļā 
mirušā cilvēka vārdu vai iniciāļus, la 
uzskatāmi parādītu savu nodomu palīdzēt) 
garam atrast ceļu uz mierpilno viņpusi.

Vizualizācijas metodes

Citi paņēmieni noderēs tiem, kuri vēlas izmantot vizualizācijas metodes Dažus n 
tiem varat izmēģināt.

■ Ērti apsēdieties krēslā un pēdas novietojiet plakaniski uz grīdas. Rokas ar plauk 
stām uz augšu novietojiet uz augšstilbiem vai ceļgaliem

■ Sakiet lūgšanu vai apstiprinājumu, ka vēlaties, lai kādas noteiktas persona 
(nosauciet tās vārdu —  būs gana arto) dvēsele mierīgi un labprātīgi pārceltos uz) 
pēcnāves dzīvi Varat teikt apmēram tā: * Anna, skaties uz gaismu un ej prom bez 
bailēm Kad tu aiziesi, tev būs iespēja virzīties uz augstāko dimensiju jeb vietu.”

■ Vizualizējiet personas dvēseli vai, ja jums tas ir nepieciešams, tās fizisko ķer
meni, kas ceļas augšup Visumā

■ Kad esat to izdarījuši, nomazgājiet rokas (kā sava veida attīrīšanos) un atpūtietie~

Ja šķiet, ka tas nav iedarbojies, varat to mēģināt citā reizē un ar citiem paņemieniem

Spēcīgā eņģeļu komanda

Ja jūtat, ka nekas nav devis labumu nabaga dvēselei, varat izmēģināt šo metodi. Jūs 
varat saukt eņģeļus, lai aizved ietiepīgo dvēseli uz viņsauli Ja reiz ta ir noklīdusi no 
īstā ceļa, augstakajam spēkam jānāk tai palīgā

Starp citu
Nav vajadzības izdedzi
nāt lielu un garu sveci. 

Nopūtiet to, ja jutāt, ka dvēsele ir pabei
gusi savu ceļojumu Var izmantot jebkura 
lieluma sveci, bet nelietojiet to citam 
nolūkam. Tā bija paredzēta vienam cil
vēkam, tāpēc neglabājiet to citai reizei.



■ Ērti iekārtojieties krēslā.
■ Sakiet lūgšanu vai apstiprinājumu gara nogādei mājās.
■ Vizualizējiet eņģeļus (vienu vai vairākus), kuri pasniedz roku šīszemes dvēselei 

un pavada to uz ieeju viņā pusē.
■ la esat vizualizējis, kā eņģeļi nogādā dvēseli, kur tai jābūt. savu darbu esat iz

darījis.

Protams, šo un art citas metodes jūs varat dažādot. Es piedāvāju vien dažas pamat
idejas. Bet padomājiet, cik jūs būtu laimīgs, ja kāds laipns cilvēks nežēlotu laiku, lai 
palīdzētu jums atrast ceļu brīdī, kad esat apmaldījies vai atpalicis Iespējams, ka iz
nākumā iegūsiet kādu, kas no viņsaules lūkojas uz jums.

īsumā

■ Daži cilvēki uzskata, ka dvēselei uz viņsauli jāceļo noteiktā virzienā.
■ Cilvēki ir redzējuši, kā dvēsele atstaj ķermeni un/vai atgriežas tajā.
■ Dažas dvēseles ir ietiepīgas un aizkavējas šajā dimensijā.
■ |a gadās nomirt pēkšņi, dvēsele var būt apjukusi
■ Ir dažādas metodes, kā palīdzēt dvēselei, kura ir pazaudējusies uz zemes un ap-
I jukusi.



Desmitā nodaļa
Tuneļi, gaiteņi un balta gaisma

Šaja nodaļa
■ Ceļi uz aizsauli
■ Vai vīriešiem un sievietēm ir atšķirīgs priekšstats?
■ Bērni ieiet viņsaulē
■ Redz —  un dzird —  gaismu

Septītajā nodaļā apskatīju, kas notiek klīniskās nāves redzejumos. Daži neparastie 
(®|otāji ir redzejuši tuvojamies baltu gaismu bet citi pēkšņi priekšā ieraudzījuši 
dievišķas būtnes, kuras apņēmusi spoža gaisma Šaja nodaļa pastāstīšu vairāk tieši 
par ceļiem vai gaismas strēlēm, pa kurām šie cilvēki tuvojušies galamērķim.

Stāstīšu ari par to, kā vīrieši, sievietes un bērni izjutuši saites ar savu dzimumu un 
vecumu, ceļojot uz citu dimensiju. Vai katrai grupai tiek radīti citādi apstākļi?

Ieejas aizsaulē

l’arasti iespejami vairāki veidi, ka ieiet nākamaja dzīve Ne visiem cilvekiem ir dota 
Iespēja pielāgoties šai jaunajai dimensijai, tomēr lielākajai daļai ir. Acīmredzot la
bākais veids ir ļaut personai iet līdz pat tālajam beigām no punkta A uz punktu B 
Saskaņā arto nogājušajiem ir daudz dažādu iespēju, kā sasniegt šīs beigas.

Gaiteņi un ceļi

Klīnisko nāvi pieredzējušie stāsta ka gājuši pa gaiteņiem, kas veduši uz citām dur 
vim. Bijuši ari labirinti kas beigās atveduši līdz durvīm, aiz kurām pavēries skaists 
dārzs, tala pilsēta vai vienkārši kaut kas mierpilns un b inišķīgs



Tie, kuri izgājuši cauri šiem gaiteņiem, stāsta, ka tie nav bijuši ne pratu mulsinoSļ 
ne haotiski. Viņi intuitīvi ir zinājuši, kuras durvis ir jāatver un uz kuru telpu jāiet. Naļ 
bijis nekādu minējumu.

Varbūt visas šīs durvis un gaiteņi irtade|, lai ļautu mums lēni sakt pierast pie tā, ■ 
dvēsele ir atdalījusies no ķermeņa, un nodarbinātu mūs līdz brīdim, kas pretējā gadī
jumā varētu būt ļoti biedējošs.

Vairāki klīniskās nāves redzē]umi vēsta par tiltu šķērsošanu. Atkarībā no tā, kā jl 
uztverat tiltus —  daži patiešām izjūt bailes no tiem — , tie var izraisīt nedrošību vl 
šķist brīnumjauki.

rotaļajas ēd un dzer, un gaida, līdz arī mēs aizejam citos medību laukos, un tad

pec tam viņi atgūst labu veselību.

Lielākā daļa no tiem, kas stāsta par klīniskās nāves laikā redzētajiem tiltiem, visu 
mūžu tos uztvēruši pozitīvi. Ir ziņas, ka viņpuses tilti ir mirdzoši, mirgojošā dūmaM 
šķērsojot brīnišķus ūdens klajus vai ainavas.

Lai kāds būtu tilta izskats, to šķērsojot, vienmēr bijusi drošība un apsolītas nākaļ 
mās dzīves miera sajūta

Redzejumos klīniskās nāves laika vienmer ir tuneļi Lai gan tunelis ir pazemes ejaļ 
vairākums cilvēku domā, ka tunelis ir sava veida slēgts ceļš. Klīniskās n ā v «  
redzējumu tuneļi ne vienmēr ir tumši kā dzelzceļa tuneļi vai metro stacijas, bet šācfl 
noslēpumaini, pēkšņi iznirstoši tuneļi viņpuses ceļojumu atmiņās parādās daudJ

Tilti

Starp citu

Tie, kas saziņas ar dzīvniekiem, stāsta, ka dzīvnieki pēc nāves šķērso 
Varavīksnes tiltu, kas ta nosaukts daudzkrasainības dēļ Musu mīluļi

šķērsojam šo robežu kopa. Pat ja pirms miršanas dzīvnieki bijuši slimi vai ieva'noti,

Tuneļi



Inržāk Labi, ka tas ilgst tikai dažas sekundes, tad ceļotājs ejas galā iemukt 
ļ nobarojošu gaismu.

i Līdzas šiem “melnā cauruma" tuneļiem redzēts arī daudz citu eju. Ļaudto »l»>» 
ifluši par pastaigām caur tuneļiem, kurus veidojuši no abam pusēm puslokft I/ll» 

knAies koki, šādi izveidots ceļš viņus apņēmis dabīga skaistuma un dzidmmii A 
f^iismas tuneļi ar zilām, dzeltenām un spožām gaismām bijis pamats gājirn.iin u# 
viņsauli. Pamanīti arī kristāla tuneļi, kas rotāti ar kvarcveidīgiem ķekariem un mll/l 
ulrm —  lielu koku augstumā —  kristāliem 
k Vēl daži turpceļu apraksti.

■ Kāpnes uz debesim, ko daži dēve Starp Citu 
par aizkapa dzīvi vai kosmosu, ka __; Esmu dzirdējusi stāstus |>m

zvaigžņu tuneļiem, pa kui 
nem dveseles traucas lielā ātrumā g l| f t  
ka zinātniski fantastiskajās filmās.

citi to raksturo, ir taisītas no mar
mora, kristāla, sudraba, zelta vai 
cita izgaismota materiāla, kāds 
nav pazīstams šajā pasaulē.

I  ■ Vai nu spirālveida kāpnes, vai tādas, kas ved tieši augšā. Margas ir žilbinošas un 
mirdzošas. Daži, ejot cauri mierpilnai baltai dūmakai, dzirdējuši eņģelisku mu
ziķu un bez piepūles kāpuši augšā pa kāpnēm —  tas drīzāk bijis lidojums un ai 
katru pakāpienu sniedzis vairāk miera.

I  ■ Vēstīts par braucieniem ar laivu, lidojot cauri planētai, un braucieniem ar vil
cienu pa mākoņiem.

Šķiet, ka dvēselei nav ierobežojumu veidiem kā nokļūt nākamajā dzīve. Varbūt co 
ļf)|uma veidi balstas uz to, kas šķitis visērtākais dzīves laikā. Protams vienīgi laiks rādīs.

Lūdzu, precīzu naudu!

V.’iirākas kultūras uzskata, ka pāriešana uz nākamo dzivi iekļauj pārcēlāja palīdzību. 
Viņš pārved dzīvos pāri upei uz mirušo zemi jeb viņpusi. Šis uzskats sakņojas grieķu 
mitoloģijā, kur sastopams pārcēlājs Hārons. Tikko nomirušo viņš pārved pari Ahe- 
iontas (bedu) upei uz veļu valstību. Protams, mirušajam par pārcelšanu vajadzēja mak- 
vit. Tāpēc senajā Grieķijā mirušos apglabāja ar naudas gabalu zem mēles, lai viņiem 
būtu, ar ko samaksāt Hāronam. Tos, kuri nevarēja atlīdzināt par ceļojumu, uz simt 
Kād iem  atstāja klīstam gar Aherontas krastiem (Un tas neapšaubāmi ir sliktāk nekā,



atgriežoties mājās pēc darba, iestrēgt autobusu pieturā vai dzelzceļa stacijā, konst 
tējot, ka kabatā vairs nav sīknaudas )

Citām kultūrām ir līdzīgi pieņēmumi, un ceļa naudu mēdz likt uz mirušā acīm, 
arī kapā vai zārkā.

Ko jūs domājat par pieaugušo paradīzi?

Kad runājam par pieaugušajiem, mēs domājam gan tos, kuriem ir astoņpadsmit, gļ 
tos kam jau deviņdesmit četri gadi, tāpēc ir taisnīgi vaicāt, vai vecāku cilvēku redi 
jumi klīniskās nāves laikā atšķiras no tiem, ko piedzīvojuši jauni pieaugušie. No vi 
pasaulē pētītajiem klīniskās nāves piedzīvojumiem redzams, ka pamatā tie ir līdzījļ 
Piemēram, vecākie ļaudis nedodas projām rāmāk par tīņiem

Kad dvēsele atstāj ķermeni, tā nav astoņpadsmit vai deviņdesmit četrus gadus ve 
garīgi ir attīstījusies noteiktā līmeni (vai vecumā), ko mēs neapzināmies, kamēr esa/ 
šeit, uz zemes. Tādejādi vecākas personas dvēselei nepavisam nav jābūt pieredzēji 
šākai (vai nomocītākai) par jauna cilvēka dvēseli. Vislabākais pierādījums tam ir tf 
ka visas dveseles, dodoties uz viņsauli šķietami piedzīvo vienas un tās pašas izjūtas Ta: 
ka katra indivīda ceļā ir kāda atšķirība, lielākoties atkarīgs no dzīves laikā pieredzēti 

Pusmūža sieviete, kas aizraujas ar romantiskiem romāniem, iespējams, apraks? 
klīniskās nāves laikā redzēto šādi: "Es redzēju brīnišķīgus dārzus ar saldi smaržo 
šiem ziediem, tas bija eksotiski un krāšņi, zilos un purpurkrāsas toņos Kad gāju tālākļ 
nokļuvu koku alejā, tie šķita mājam ar lapu mežģīnēm, varēja just maigu vēju, kas m 
rināja un atslābināja.

Tad negaidīti ieraudzīju garu tumšu, muskuļotu, platplecainu vīru, kurš smaidīja,}] 
kā butu pats savā paradīzē. Kad pienācu tuvāk, mana sirds sāka lēkāt gluži ka bung 
man pat vairs nebija nevienas domas —  vienīgi sirds, nevis bungas. Pazinu savu 
rušo mīļoto Džulio Es steidzos pie viņa, viņš atpleta rokas un apskāva mani. Es zinājiļ 
tā ir vieta, kur gribēju nokļūt."

No otras puses, astoņpadsmitgadīgs jauneklis par klīniskās nāves laikā piedzīvot 
varētu stāstīt, lūk, ko: “Ok, tas bija kolosāli! Tur bija tās reāli smukās puķes un vissc 
Ceļa galā mani apkampa kāda večiņa, kas izskatījās pēc manas vecmāmiņas Tas br 
superīgi.”

Lai gan mums visiem jāatzīst, ka sieviešu un vīriešu uztvere atšķiras, abu dzimurrj 
pieredzetais klīniskās nāves laikā pamatos neatšķiras Neesmu dzirdējusi šīs planēt



•icvietes stāstām, ka ceļā uz gaismu viņas redzējušas lentītēm un pērlītēm pārpilnus 
ļf<kalus, pat ja daudzi no mums uzskatītu, ka tieši tādai jāizskatās pilnīgai paradīzei.

Protams, ne jau visas sievietes ir kritušas uz lentītēm un pērlītēm daudzām sievie- 
n n  ceļā uz viņsauli patīkamāk būtu redzēt lietas, kas saistītas ar viņu vaļasprieku, 
piemēram, golfu, laivošanu vai šahu —  jebko, ko viņas dara atpūtas brīžos

No otras puses, nekad neesmu dzirdējusi nevienu vīrieti stāstām, ka viņš gar tuneļa 
■mām butu redzējis makšķerēšanas piederumus, boulinga somas vai žurnālus ar mei- 
w icm  uz vaka (Piedodiet, puiši!) |a esmu godīga, domāju, ka mēs nemaz neesam 
■»iidējuši par katru nejaušo sastapšanos, un varbūt tieši tie ir bijuši tādi redzējumi, 
l>nr kuriem kāds nemaz nevēlas stāstīt.

Neesmu izgaismojusi visu tematu, bet, ja ejam pa ceļu, kurā, kā pieņemts domāt, 
tvim gaidīti, tad brīnos, kāpēc savā ceļā neredzam lietas, kas mums sniedz pilnīgu 
ilpūtu Pieņemu, ka atbilde varētu but šada —  redzētais klīniskās nāves laikā ir daudz 
Ķēnišķīgāks par jebkuru iespaidu zemes dimensijā (Un, jā, man ļāpienem, ka arī pie- 
illiivotais ir daudz aizraujošāks nekā kurpju izpārdošana lielveikalā vai golfa sacen
sības!)

[ llfistiju par to, ko piedzīvojuši pieaugušie, vaigu vaiga satiekoties ar nāvi. Vai bērni ir 
ir rtzējuši to pašu vai arī kāds pieskata šis maigās dvēseles, kuras var būt baiļpilnākas 
nekā pieaugušo?

r l  Klīniskas nāves laika bērni daudz biežāk nekā pieaugušie ir gājuši cauri vārtiem 
I il.iiziem un ejām Neviens nevar zināt, kāpēc tā notiek, bet iespējams tāpēc, ka dzīvē 

‘ ' uz bērniem labāk attiecināmas nekā tumši tuneļi un citi ceļi, kas var tos iz- 
unelis bērnam var šķist šausmīgs, bet dārza ceļš ir daudzmaz jauka aina

Remi, nebaidieties!

Mūžīgas domas
Cilvēks baidās no nāves fapat ka bērns no tumsas, un, tapat kā ar gadiem 
pariet bērna dabiskās bailes, ta ari tas otras

Fransiss Bekons, angļu filozofs un valstsvīrs



Rotaļbiedn palīdz aiziet

Tā ka maziem bērniem ir niecīga informācija par dzīvi pec nāves, tāpat ka par paši 
dzīvi, ir interesanti klausīties, ko viņi sastapuši, atrodoties klīniskajā nāvē. Atceroties to 
kas ar viņiem noticis, bērni vienkārši stāsta par to, ko redzējuši, dzirdējuši un ko jutu» 

Jebkurš ceļš ietver citus bērnus, kuri spēlējas gājuma galā. Varbūt tā viņi tiek mie 
rināti; nejauši sastapt rotaļbiedrus ir mazāk biedējoši nekā pašā sākumā ieskriet pa 
radīzē. Beigās citi bērni ieved mirušo jaukā un aicinošā vietā. ļ I

Kas notiek pēc tam?

Tas kas notiek, kad bērns ceļā sastop citus bērnus, ir vienīgi pieņēmums. Saņemt in
formāciju no bērna, kurš pabijis klīniskajā nāvē, ir sarežģīti, jo daudzi no viņiem sev 
vēl pārāk labi neizprot. Viņi vienkārši tik skaidri nespēj formulēt, lai sniegtu pilni 
pārskatu par notikušo. (No otras puses, bērnu sniegtā informācija ir brīva no pārspīj 
lējumiem.)

Lai gan vairāki bērni ir stāstījuši, ka klīniskās nāves laika ir bijuši šausmās, droš 
var teikt, ka viņu piedzīvotajā ir jūtama arī mīlestība un miers. Esmu pārliecinātā jc 
tuvāk viņi nonāku gala mērķim, jo intensīvākas kļūtu šis izjūtas.

Mīlestības gaisma

Lai cik cilvēku un cik dažādi stāstītu par ceļu uz viņsauli, viņi visi redzējuši vienu kc« 
pīgu izpausmi: visi ir stāstījuši par spožu gaismu (ko raksturo kā vienkārši baltu gaismu!

Tie, kas pārdzīvojuši klīnisko nāvi, stāsta, ka sākumā gaisma ir kā kniepadatas ga lfl 
Jo ejat, jo tā kļūst spožāka, līdz jūs apņem gaisma. Jūtat mieru un skaidru mīlestību ncļ 
dievišķa avota. Gaisma pēkšņi caurstrāvo tieši jūs. 1 I

Mūžīgas domas
Dodu priekšroku dzīvei un mīlestībai, kura nāve ir karalis, nevis mūžīgai 
dzīvei, kurā nav mīlestības. I

Roberts G. Ingersols, amerikāņu politiķis un lektorsļ 
kurš pazīstams ar nelokāmu atbalstu zinātniskajam un humanaļam racionālismam

___________________________________ ____________________ _______J  I



Starp citu
Intervējot cilvēkus, kuri šķērsojuši viņpuses robežu un atkal atgriezušies 
šajā dzīvē, centos atšķirt jēdzienus "spožs" un "balts". Tā varētu būt 

■avisam maza otšķirība, bet mana ziņkārība vienmēr guva virsroku un es gribēju 
it* ut pilnu ainu. Un vienmēr cilvēks, atstāstot piedzīvoto, teica: "Tā vairāk bija spoža, 

■□urspīdīga gaisma." Neņe.mot vērā "spožs" un "balts" lietojumu, apkārtējā gaisma 
Itiņus apņēmusi ar mīlestību.

Jsmas skaņa

■Viltāki cilvēki raksturojuši klīniskās nāves laikā dzirdēto mūziku. Viņi stāstīja, ka 
Bpņas nav atgādinājušas filmās dzirdētas eņģeļu balsis, bet tikai maigas, remdinošas 
■nifcikālas vibrācijas. Cilvēki, kas to piedzīvojuši, stāstīja, ka guvuši milzīgu mieru, jo 
bk.iņas bijušas apcerīgas. Dz rdētās skaņas viņi izjutuši kā zīmi, ka kāds vai kaut kas 
Mnus gaida šī ce|ojuma beigās.

Dažos gadījumos skaņas pavadījusi mirgojoša gaisma. Gaisma un skaņa savilku
šies aizvien tuvāk. Vai tā ir gaismas skaņa? Lai gan mums nav zināma gaismas skaņa 
■cit, uz zemes, varbūt tā pastāv ārpus mūsu sapratnes.

Starp citu _________________________________________
Gellapa institūta 2006. gada aptaujā septiņdesmit divi procenti ame
rikāņu atzina, ka Dievs ir noteikti un viņi par to nešaubās. Četrpadsmit 

[ procentu domāja, ka Dievs, iespējams, ir, tikai mazliet šaubījās par to. Tikai trīs pro- 
[ centi skaidri zinaja, ka Dieva nav. Ticība Dievam nav atkarīga no vecuma. Mazāk 
ticības Dievam bija tiem, kas dzīvoja valsts austrumos un rietumos, koledžu beiguša
jiem un turīgākajiem amerikāņiem.

Vai tā ir apstākļu sakritība?

K5 tas var būt, ka tik daudzi dažādu kultūru un dažādas reliģiskās pārliecības cilvēku 
klīniskās nāves laikā redzējuši vienu un to pašu gaismas veidu? Skeptiķi to skaidro ar 
ffatoriem, televīziju un grāmatām, kur stāsta paraizkapa dzīvi un no ka var ietekmeties...



Bet ziņas par redzējumiem klīniskās nāves laikā aptver ilgu laika periodu, pat vēl pirn 
informācijas masveida izplatīšanās sākuma. Uzskatu, ka tā patiešām ir pieredze, kfl 
cilvēki guvuši, šķērsojot viņsaules robežu; stāsti ir tik vienādi, ka izslēdz citu iespējuJ 

Man gan rodas viens jautājums par redzēto spilgto gaismu: "Vai to redz arī cilvēki! 
kas bijuši akli vai neatšķir krāsas? Kā viņi zina, ka gaisma ir spoža vai balta?” Vien J  
teorija skaidro, ka tad, kad dvēsele atstāj ķermeni, vairs nav sāpju un atgriežas vis  ̂
sajūtas un spējas. Tādējādi tiek atjaunota ari redze. Perfekta ķermeņa atjaunošana p̂  
nāves dzīvē plašāk tiks apskatīta sešpadsmitajā noda|ā.

a  Skeptiķu viedoklis
Skeptiķi ir pārpārēm skaidrojuši spožās vai baltās gaismas cēloņus. Saskaņai

#  ar Kentuki universitātes pētījumiem Leks ngtona iespaidu par viņsaules apmek
lējumu var izraisīt neiro oģiski apstakļi, kurus dēvē par REM  (rapid eye moment —1 
ātra acu kustība) traucējumiem kas var novest līdz redzes paralīzei pamostoties vaļ^ 
aizmiegot.

Pētnieku meklējumi rāda, ka vairākums cilvēku, kuri "redzējuši gaismu" klīniskās! 
ļ nāves laikā vienlaikus ir piedzīvojuši arī REM  traucējumus. Turklāt skeptiķi doma, kafl 

baltās gaismas efektu var izraisīt skābekļa trūkums. (Skābekļa trūkums rada sma-ļ 
dzeņu bojājumus, bet bo'atas smadzenes nav kopīga iezīme visiem tiem, kas stāstī
juši par redzēto klīniskās nāves laikā tāpēc tas nešķiet saprātīgs skaidrojums.)

Mums gaisma saistās ar apgaismības augstaku līmeni; mes sakām: gaismas! 
ieraudzišana vai gaismas meklešana. Gaisma mus pavada, un, tāpat ka saule, tā pan] 
līdz mums augt. Varbūt tas ir universāls simbols, zīme vai sapratnes un esības aug-̂  
stāks līmenis.

īsumā

■ Uz viņsauli ved daudzi un dažādi ceļi.
■ Sieviešu un vīriešu redzējumus neietekmē dzimuma atšķirības.
■ Bērnu piedzīvotais klīniskās nāves laikā liecina par maigākām ieejām viņā pusļ 

bieži vien pāreju atvieglo klātesošie rotaļu biedri.
■ Visi, kas pārcietuši klīnisko nāvi un atgriezušies šajā dzīvē, stāsta, ka redzējd| 

spožu gaismu.



Vienpadsmitā nodaļa
Spoku grupas

ftkjā nodaļā

• Tik daudz spoku un tikai dažas grupas
• Vai tas ir spoks vai atmiņu vieta?
• llez šaubu ēnas: ēnu cilvēki
■ fSpoku apsēstie
■ Ppoku meklēšanas piederumi un metodes
■ Kas tev zvanīja?

Daudziem no mums, dzirdot vardu "spoks", visupirms ienāk prātā dūmakaini tēli, kap
e la s  un spiritisma seansi. Skotijas pils miglainā naktī, un tvaikveida būtnes, kuras 
Cfinr logu nolūkojas uz tur mītošajiem (Drebuļi iet caur kauliem, vai ne?)

Rēgus var iedalīt vairākās grupās. Dažos apstākļos spoki var parādīties, lai gan īste
nībā viņu nav. Vai spoks var pārņemt dzīva cilvēka ķermeni? Un, ja var kā tas ietekmē 

personu?
Ir īsti spoku ķērāji, bet vai spokus tiešām var noķert? Var iegādāties visai lētu spoku 

meklēšanas inventāru, bet vai to ir vērts pirkt9 Vai pats esat mēģinājis notvert spoku? 
wt> nemaz nav tik viegli aizsūtīt projām. Par visu to —  šajā nodaļā

Spoku klasifikācija

Ki baidāties no spokiem, jums droši vien bus interesanti noskaidrot, ka jo vairāk par 
tiem zināt, jo mazāk jābaiļojas. Galu galā zināšanas ir spēks. |a jums ir laiks apgūt in- 
loimāciju par spokiem, labāk sapratīsiet redzēto, kā arī zināsiet ko darīt tad, ja patie- 
tftin gadīsies kādu sastapt



Spoka klātbūtni ir grūti noteikt Dažādās spoku grupas par kurām stāstīšu 

noda|ā, pārstāv teorijas un pieņemumus, kurus esmu vākusi gadiem ilgi no fiziķiem,j 

parapsihologiem un spoku ķērājiem —  visi šie ļaudis ir savas nozares eksperti!

Lielākai skaidrībai varat ielūkoties Toma Ogdena "Spoku ceļvedī" (Tom Ogden. 77ir 

Complele Idiots Guide to Gftosts and Haunlings, Second Edition, skatīt B pielikumā)

OO Mūžīgas domas

Vienlaikus ar mums pastāv milzums pasauļu, kuras musu apziņa  nespej uz 

tvert. Sajās pasaulēs pastāv visas iespē|amibas. Var dzīvot viena, but sen ļ 
|au miris citās un nekad nebūt vēl citās. D audzi no musu spokiem īstenība var b ū l  

cilvēki, kas dodas savās darīšanās paralēlajā pasaule vai cita laika, vai abējādi.

Pols F. Ino "Sejas aiz loga" (N e w  River Press, 1998)

Paradības

Parasti domājam par parādībām, kad dzirdam  vārdu "spoks". Tās uzrodas p ē k š ņ if l  

tajās var atpazīt gan cilvēkus, gan dzīvniekus. Tās demonstrē saprātu —  tās ir m odr 

domājošas un uztver apkārt notiekošo. Tām jāveic noteikti uzdevumi. Tās arī m | 

iedarbojas ar apkārtni.

Mirušo personu vai dzīvnieku parādības visbiežāk parādās pēkšņi un ļoti skaidrf 

it kā šis cilvēks vai mājdzīvnieks būtu īsts. Parādība var nostāties acu priekšā arī i 

noteiktā formā. Šajā gadījumā varēsiet noteikt, kas tas par cilvēku bet viņš neil 

skatīsies gluži tāds, kāds bija īstajā dzīvē. Parādības redzejušie stasta, ka šie nedzivlļ 

tēli var iet cauri sienām, durvīm vai citiem cietiem obiektiem

Stāsta, ka šo spoku klātbūtnē telpā strauji pazeminās temperatūra. (Vairāk p .^  

temperatūras svārstībām runāsim šajā pašā nodaļā mazliet vēlāk (

Parādības parasti ir nekaitīgas un tam ir garamejoša attieksme. Tās neiekārtoji 

mājās uz dīvāna un nepiesēžas, lai iekostu kopā ar jums. Tas ari negrabina ķedes ii| 

nekunkst un nevaid. Tās parādās vienīgi uz dažām sekundem un neveļas izraisīt b ļ 

Ies vai jucekli

Bieži vien tie, kuri zaudējuši mī|u cilvēku, redz nupat mirušā parādību Tas varētu blļ 

veids, kā pateikt pēdējās ardievas; tās ierodas, lai darītu zināmu, ka pirms aiziešar



ni citu pasauli jutās labi Tie kuri redzejuši šada veida paradības, parasti nav pārbi- 
Itftics Viņi jūt ka tās ir atvadas, un saņem mierinājumu, ka ari pēc nāves ir dzīve

lodes

Indes ir mazas enerģijas bumbas vai sfēras, kas vēsta par parādības sākumu. Tās 
nrvar redzēt ar neapbruņotu aci bet tās var ieraudzīt video vai fotogrāfijās Lodes 
iJojas ar ātri pazūdošām gaismas astēm, kas šī veida lodes vērš mazliet ticamākas 

» te k ļa  traips vai netīrumu gabaliņš neliecina par asti. Tas ir tikai traipiņš.) Lai kā, 
vkis lodes ir ļoti strīdīga paradiba.
ļ Vai šis irtas jautājums, kurā gan skeptiķi, gan piekritēji ir vienisprātis? Nepavisam 
l»<i/.i profesionāļi uzskata, ka lodēm ir sava vērtība, jo viņiem šķiet neticami, ka visas 
piles ir tikai netīrumu traipi vai putekļi. Tāpēc, pat ja vairākumā tie ir tikai netīrumu 
»Innkumi, var gadīties, ka vismaz daži irgariga enerģija mazas gaismas bumbiņas veida 
I Temperatūras pazeminašanos var no
teikt ar infrasarkanajiem termometriem,
I miem nav jābūt saskarē arobļektu Tātad 
|ii vēršat termometru pret durvīm un pēk- 
<ni temperatūra pazeminas par desmit 
ni vairāk iedaļām, bet šaja telpā nav ne
ir nas dzīvas personas, var gadīties, ka 

[li Iftradies spoks. Paranormālo parādību 
■&lnieki uzskata, ka gars, lai parādītos, var izmantot gaisa siltuma enerģiju ļa šis 
f>ieņēmums ir pareizs, tas izskaidro, kāpēc noteiktās vietās ir auksti punkti un kāpēc 
»l>oku pētījumu laikā bieži jūtams auksts gaiss. Šīs aukstas vietas iespējams, rada 
•l»nka vai parādības enerģijas (varbūt tā ir lode) patēriņš

Kad ejat uz kādu iespejamu spoku apmešanās vietu vai dodaties spoku medi- 
t»na ekskursijā, paņemiet līdzi fotoaparātu vai kameru un pārdomājiet redzēto.

Poltergeisti

Vhids “poltergeists" nozīmē "trokšņainais spoks un attiecas uz enerģiju, kas noteiktā 
vietā ir radījusi haosu Bet vai tas ir spoks vai cilvēka radītu apstākļu sekas?

Skeptiķu viedoklis
Pat tie, kas tic, secinājuši, ka 

#  grūti atšķirt lodes no netīrumu un 
putekļu traipiem vai insektu atstatajām 
pedam, kas va ētu būt uz aparata Ari 
daudzi fiziķi atvaira ideju par lodēm.



Poltergeistu novērotāji domā, ka, gāžot krēslus vai citus p lekšmetus, lidinolļ 
mantas no plauktiem vai pārvietojot objektus, spoks ir radījis apstāk|us, lai aizbiefl 
dētu prom no šīs vietas, vai vienkārši bijis ļaunprātīgs. Lai kā, daži pētnieki uzskatal 
ka šādi spoki kā tādi nepastav, vismaz kā atsevišķas parādības ne Eksperti uzskata,! 
ka poltergeisti ir negatīvās enerģijas izpausme (līdzīga stresam), nevis īsti spoki. !

Daudzi parapsihologi, ieskaitot E li J  
Reiberu (AI Rauber, elektroniskās bals 
eksperts, par kuru vairāk uzzināsie 
astoņpadsmitajā nodaļā), uzskata, ki 
poltergeisti ir dzīvo cilvēku stres 
laika izgrūstā enerģija To sauc pa 
psihokinēzi Dažos līmeņos tā pulsē n| 
visiem cilvēkiem Kad tas notiek vat 
rāk un vairāk, rodas periodiska spon 
tāna psihokinēze Tā ari ir poltergeisl 

parādība jeb invāzija. Tāpēc daudzi autoritatīvi spoku pētnieki neuzskata, ka polter 
geists būtu kads mirušais, kurš atgriezies, lai radītu haosu.

Poltergeista aktivitates bieži sastopamas mājās, kurās ir pusaudži pubertātes ve 
cumā vai kurās ir liels daudzums stresa saistībā ar mājas dzīvi. Tāpēc, ja jums šķiet, k fl 
ļums ir poltergeists, man ir vienkāršs padoms: atslābinieties. Atbrīvojieties no stres 
un jūs atbrīvosieties no poltergeista.

Tas nav spoks, drīzāk kosmisks video

Kad pirmoreiz izlasīju par vietas atmiņu (ko reizem apzīmē kā vietu, kur parādās spoki) 
pat spoku apsēstās viesnīcas naktīs gulēju daudz labāk.

Tātad kas tās bija par zinašanām kuras mani atbrīvoja no bezmiega šajās gar 
darbības vietās9 Uzzināju, ka vietas atmiņas vairāk līdzinās kosmiskam video, kan 
nevajag ne strāvu, ne kontaktligzdu. Vienkāršākais veids, ka raksturot vietas atmiņu 
ir teikt, ka tā līdzinās pagatnes notikumu, trokšņu vai skaņu ierakstam, kas var atska
ņot pats sevi

Vietas atmiņas ir pagātnes situācijās, kas laika gaita pašas sevi atkarto. Daži tās dēv 
par pārpalikušo spoku parādīšanos, bet tie nav spok. vismaz ne klasiskaja ši vārda nozīmē 
jo nav jūtama apziņas klātbūtne. Tas ir aizgājušo dienu personas vai skaņas fizisks ierakst

d e f i n ī c i j a
Psihokinēzi dēve ari par telekinezi. Šos 
abus vārdus lieto ar vienādu nozīmi, lai 
apzīmētu apziņas izraisītas situaciļas. Psi
hokinēze skaidro, ka ar domu dažkartvar 
pārvietot priekšmetus un/vai deformet tos. 
Parasti tas notiek tad, kad cilvēks ir ļoti ne
mierīgs vai saspringts.



Turklāt balsis un skaņas var skanēt precīzi noteiktā vietā un atkārtoties tāpat kā 
■lina, kuru var skatīties atkārtoti Piemēram, kad stāsta, ka vienas un tās pašas mājas 
virnā un tajā pašā logā ir redzēti spoki vienā un tajā pašā apģērbā un darām tieši to 
l*Au, ir liela iespējamība, ka tā ir vietas atmiņa.
I Pastāv uzskats, ka mainot vidi —  pārkrā- n g f  | T e l i a  

k)|ot vai pārvietojot mēbeles vai rotāju- ® ^ * *
Vietas atmiņa saistās ar spokai
nām balsīm vai tēliem, kas paši uzro
das mājās vai apkārtnē.

ifiiis —  vietas atmiņai var darīt galu, jo 
Mdējādi ir nodzēsta visa vietas enerģija 
lillervēju kādu sievieti, kura no gaisa kon- 

[flli ionētāja logā dzirdēja balsis, un ta nebija 
l‘Bndicionētāja radītā skaņa. Lai šis tehnikas brīnums nebūtu saistīts ar apkārtni, viņa 

B  izkrāsoja un uzlika uz kondicionētāja kristālu Uff! Viņa vairs nedzirdēja vietas
■  inņas. Kaut ko pievienojot, kaut ko aizmetot, pat tikai mainot, vietas atmiņu var 
B v e s t  līdz pilnīgam kraham.

I |a jums ir izdevība redzēt vietas atmiņu kādā spoku ce|ojumā vai ekskursijā, ne
iela id iet to garām, jo nevar zināt, varbūt tā patiešām ir spoku parādīšanās. Jebkura 
ļfcida enerģija no citas dimensijas ir izpētīšanas vērta. Par vietas atmiņu sīkāk runā- 
■m astoņpadsmitajā nodaļā.

nu cilvēki jeb būtnes

Khd, strādājot pie galda vai paņemot kādu kārumu, pēkšņi atklāiat kādu ēnu strauji 
|Yfirslīdam istabai, esat ne pa jokam satraukts. Vai acis ar jums spēlējas vai ari tiesām 
v izē jā t aizšvīkstam garām ēnainu tēlu? Vairs nekādu pusnakts anšovu no ledus- 
Whpja!
f Mēs bieži jautājam, kas bija redzētais. Aiz bailēm vai skepses atvairām to ko ne- 

fcprotam. Taču vislabāk aizmirstam. Bet kas īstenībā slēpjas aiz šiem tēliem? Tie ir 
kiih jauns un mēdz dēvēt par ēnu cilvēkiem. 
t llās kultūrās uz uzskatu sistēmās jau sen def in īc i ja  
to p evērsta uzmanība draudošajām ēnām 
čnu cilvēki jau pamanami čiroki indiāņu 
mitoloģija, kur šos radījumus uzskatīja par 
vHniem, kuri staigā apkārt lai nozagtu dvē- 
ht}li mirušajam vai smagi slimajam. Šis

Ēnu cilvēkus dažkārt sauc arī par 
ēnu personām va ēnu būtnēm Uz 
pāris sekundēm tos var redzēt ar vienu 
acs kaktiņu. Tie atgādina slīdošu cil
vēka ēnu, bet nav atpazīstami



uzskats nav ļauns, bet, augot interesei par spokiem un gariem, priekšplānā izvirz&i 
arī vēlme uzzināt ko vairāk par ēnu cilvēkiem

Ēnu cilvēki ir tikai kontūras, tās var atgādināt gan cilvēkus, gan kādas būtnes, fal 
sīkākas detaļas nav zināmas. Sastopoties ar šo pardabisko fenomenu, cilvēkiem n  
rasti ir negatīvas izjūtas. Tas nenozīmē, ka noteikti radīsies ļaunas nojautas vai notifc 
kaut kas slikts. Tas var būt tikai spoks vai kāds, kas uz brīdi ienirst telpā un, atstģ 
sliktu enerģiju atkal izgaist

Kas ir šie žiglie silueti? Vai viņi mus apciemo no viņsaules, censoties mūs infor 
par viņsaules dzīves eksistenci, vai kaut kas cits?

To izskaidro pieci pamatpieņēmumi
■ Uzskata, ka šie svešās būtnes ienāk mūsu dzīvē un dodas projām, maskējuā| 

kā ēnas.
■ Citi uzskata ēnu ļaudīs par astrālām būtnēm —  cilvēku līdzinieki, kam irārpi 

ķermeņa pieredze un kas mūs novēro.
■ Tā kā šie teli ir tumši, ēnaini, bez raksturīgām detaļām, daži tic, ka tie ir dēmon
■ Ēnu cilvēki varētu būtstarpdimensiju būtnes. Vienkārši skaidrojot, ir citas dimer 

sijas un tajās dzīvojošie atklājuši veidu, kā šķērsot robežas Nokļūstot pie mum  ̂
redzamas vienīgi viņu kontūras.

■ Enu cilvēki ir ceļotāji laikā, kuri ātri uzmet acis mūsu dzīvei.

Ēnu cilvēkus parasti pamana tikai ar acs kaktiņu, bet tagad ļaudis stāsta, ka sa 
stapušies tieši Tātad kaut kas ir noticis vai nu frekvenču noteikti vibrācijās līmeni ļ  
novirzījušies, vai arī esam pietuvinājušies citai dimensijai. Varbūt redzam šos tēlu 
tāpēc, ka esam tiem pietuvinājušies enerģetiskā līmenī Varbūt tā ir komunikācijļ 
Imija ar viņpusi, un tā tikai nupat sāk attīstīties

Skeptiķu viedoklis

Ko par ēnu ļaudīm doma skeptiķi? Iztele, iztele un iztele1 Viņi uzskata, ka šie 
®  tēli var būt jebkas, sākot no putna, kas lido augstu gaisa virs automašīnas un 
met ēnu, un dažos gadījumos es viņiem piekritu. Bet vai ta ir visos gadījumos? Skep
tiķi saka —  protams, ne! Ta var but slikta redze, nogurums, halucinācijās vai parak 
daudz alus!



Kļūt apsēstam

lUži esam dzirdējuši par spokiem, dēmoniem vai citām būtnēm, kas uz laiku var 
ikmemt dzīvas personas ķermeni. Kad tas notiek ar cilvēkiem, mēdz teikt, ka viņi vairs 
tfriiv savā ādā. Viņu uzvedība mainās Seja kļūst izkropļota vai arī vairs neizskatās nor
māla. Var mainīties balss un ķermeņa valoda vairs nav tāda, kādu esat to pieraduši 
i»'<lzēt Piemēram, ja persona vienmēr ir bijusi mierīga un smaidoša tā var kļūt ner- 
vi,r/.a un sejā būs lasāms īgnums. Gaita var mainīties, un ķermenis var ieņemt dažādas 
Imitas. Persona ir kļuvusi par kāda gara upuri Reizēm to dēvē par gara apsēstību, jo 
» m e n ī  ir iemājojis kādas būtnes gars.
I Gars runāšanai izmanto personas balsi, un pārņemtajai personai nav iespēju 
I lišai aizsargāties Tā kļūst par tukšu čaulu spēkam, kas to izmanto savam priekam vai 
vfijadzlbām.

I uk, tuk, laid mani iekšā!

ļiteskata, ka fiziski vai garīgi novājināti cilvēki ir uzņēmīgāki pret garu apsēstību Būt
nes vienmēr lūkojas pēc vājākā

Cilvēki dažkārt neapzināti paši atver sevi, lietojot narkotikas, alkoholu, būdami 
ilcpresija vai smaga veselības stāvokli Ķermeņa vai prāta vārgums vai ab kopā ir kā 
■Ivērtas durvis uzbrukošai disfunkcionālai esibai

lāpiezīmē, ka ne visas apsēstības ir velnišķas Daži mediji ļauj gariem iemitināties 
*;iva ķermenī, lai varētu notikt dzīvo un mirušo komunikācija. Daži uzskata, ka nekā- 
flos apstākļos nevar to atļaut medijiem (vai jebkuram šajā pašā sakarā), jo nevar zināt, 
k.is notiks —  piemeram, ja dvēsele vairs nevēlas atstāt ķermeni Turklāt tās personas 
likiskais ķermenis, kura atļavusi iemitināties garam, pēc tam var tikt iztukšots

Kā apstādināt apsēstību

|. kāds, kuru pazīstat, vai pats neesat visai laba formā un raizējaties par iespējamo 
»■[jsēstību, pašaizsardzībai noderēs ikdienas lūgšanas, apstiprinājumi, spēcinošas 
meditācijas un pozitīvisms Tāpat kā |au rakstīju savā grāmata "Balta gaisma burvju 
v.irdu un rituālu ceļvedis garīgai aizsardzībai" (Wfnte Light. The Complete Guide to Spells



and Rituals for Psychic Protection, skatīt B pielikumā), pašaizsardzības metodēm katru] 
vakaru varat pievienot baltas gaismas apli lai atvairīto negatīvo.

Vislabākais ir ne|aut apsēstībai gūt virsroku, ja jūtat, ka pats vai kāds paziņa kļūsi ļ 
apsēsts, iesaku meklēt psihologa, profesionāla konsultanta vai medija padomu. AršcJ 
speciālistu palīdzību drīz vien atrisināsiet situāciju.

? Skeptiķu viedoklis
f'* Lielākā daļa skeptiķu ir pārliecināti, ka apsēstība nepastav un ka ta ir tada | 

pēkšņa smadzeņu boļājuma kā epilepsija, histērija vai šizofrēnija rezultāts. 
Šķiet, kopš septiņpadsmitā gadsimta, kad tika atzītas un saprostas garīgas slimības, 
doma par apsēstību ar dēmoniem atpūšas vai vismaz vairs nav priekšplānā.

Spoku meklēšanas darbarīki, noteikumi 
un nepieciešamie piederumi

|a interesējaties par spoku pētīšanu vai parādīšanos, ļoti iesaku vispirms pastrādāiļ 
kopā ar profesionāļiem —  īpaši organizēta braucienā vai ar kādu, kam jau ir pieredzi 
citādi velti iztēresiet laiku un/vai naudu Šadi bieži vien sapratīsiet ko patiesā!^ 
nozīme spoku pētīšana (un vai gribat tajā piedalīties) un vai ir vajadzīgs vēl kaut I 
no aprīkojuma.

Bet es pieņemu, ka ļaudīm bieži vien ir pašiem savi noļuki un ari spoku pētīšanu] 
viņi ņem savās rokās. Un patiesi —  neviens jau nespēj pareģot, kad un kādos ap- 
stakļos var nākties sazinaties ar butnem no aizsaules, tāpēc katram pašam vien bū<5' 
jaizlemj, kas deres sazina un kas ne

Paranormalo pētījumu instrumentu komplekts

Nosaukšu dažus galvenos nepieciešamos piederumus. Noperciet parnesajami 
ietilpīgu somu, kur glabāt visus darbarīkus. Šadi panaksiet labaku kārtību un viss 
vaiadzigais bus pa roka Bus vajadzīgas šadas lietas-



■ piezīmju burtnīca vai bloknots, pildspalva vai zīmulis. Varbūt gribēsiet pierak
stīt pulksteņa laiku, klimatiskos apstak|us kādas zīmes vai skaņas;

■ kabatas lukturi, jo parasti būs jāstrādā tumšās vietās;
■ jaudīgas baterijas —  ne tikai kabatas lukturim, bet arī visām elektroniskajām 

ierīcēm;
■ diktofonu ar jutīgu mikrofonu, lai ierakstītu elektroniskās balss fenomenu (par 

to sīkāk astoņpadsmitajā nodaļā);
■ kompasu. Uzskata, ka, mainoties enerģijas laukam, radītājs sāk raustīties, 

tādējādi var noteikt spoka klātbūtni Kompass ir vajadzīgs ari tāpēc, lai noteiktu 
virzienu, no kura nāk balsis vai dzirdami vai jūtami tēli;

■ trīsdesmit piecu milimetru kamera visa interesantā iemūžināšanai. Var lietot digi- 
tālās kameras, bet profesionālās kameras, ejot pa pēdām spokiem, nepavisam 
nebutu turamas augstākā cieņā. Ir tik viegli pārveidot attēlus.

Varbūt jums jau visas šīs lietas ir mājās. |a tās nav pa rokai, tās ir pietiekami viegli 
•iiiast, turklāt tās ir relatīvi lētas. Katra ir nepieciešama jusu pētniecības darbarīku kastē 
Iv.ii somā).

I lektromagnētiskā lauka mērītāji

|.i gribat savos petiiumos iet soli tālāk palīgos vajadzēs ņemt arī elektroniskos instru- 
iientus. Mūsdienu spoku mednieki visvairak iecienījuši elektromagnētiskā lauka 
mērītāju Eksperti uzskata, ka tas ir noderīgs, ejot pa pēdām spokiem

Pētnieki pieņem par ticamu ideju, ka spoki ir elektromagnētiska enerģija. No spo- 
■tem —  vai lie būtu saprātīgie, vai vietas atmiņas —  izstarojošā enerģija izraisa apkar- 
jlļS magnētiskā lauka svārstības. Tāpēc tas kļūst atklājamas ja mērāt lauka frekvences 
m jebkādas izmaiņas tajās.

Starp citu
Kad lietoļat kādu instrumentu, jaatceras, ka rādiļumus var letekmet ari 

— ~  citas parādības, ne tikai paranormālās. Tāpēc pirms īstas lietošanas ir 
vērts tos izmēģināt, lai saprastu, kas noteiktajā vietā ir normāls un kas nav. Nepa
rasti radījumi ir tadi, kas uztver izmaiņas atmosfērā, kuras var liecināt ka spoks ir 
nolēmis ierasties uz tikšanos.



Elektromagnētiskā lauka mērītāju cena svārstās no divdesmit dolāriem līdz va 
rakiem tūkstošiem dolāru. |a gribat vienīgi izjust, kā tas darbojas, varat sākt ar visi 
tāko, lai pārliecinātos, ka patiešām esat ieinteresēts ieguldīt tādu lērumu naud 
Protams lētākie mode|i nebūs tik precīzi. Tāpēc daži domā, ka ir vērts iztērēt dau 
naudas, lai iegūtu līdzekli, kas sniedz neapgāžamu rezultātu. Es teiktu, ka tas ir kat 
paša ziņā.

Citi piederumi

Lai atrastu spokus, var izmantot vēl dažas ierīces. Katram būs sava pieredze par u 
kurš līdzeklis ir noderīgāks, bet, ja esat ieinteresēts kādā no šīm metodēm, kāpJ 
neizmēģināt? (Tapat kā elektromagnētiska lauka mērītāji, dažas no šīm ierīcēm ir vi 
nota| augstas klases un var but dargas, tapec atkal vispirms pārliecinieties, vai e al 
ieinteresēts ieguldīt līdzekļus.)

■ Temperatūras sensoru detektori, līdzīgi infrasarkanajam termometram. Tos liet 
lai noteiktu pēkšņas temperatūras pārmaiņas telpā. Uzskata, ka spoks parād 
ties izmanto telpas vai vietas enerģiju. Kad tas notiek, enerģijas pārm ai® 
veido "aukstu punktu'.

■ Geigera skaitītāji var palīdzēt noteikt neparastu vai neatbilstīgu aktivitāti, 
mēram, staigājoša vai stāvoša spoka klātbūtni

■ Nakts redzamības binokļi ļauj vērot tēlus no attāluma, nespidinot gaismekļi!
■ Videokamera noderēs, lai tikšanos uzņemtu filmā

Starp citu
Ja  gribat ietaupīt, meklejiet lietotu apnkoļumu. Daži ir zaudējuši inte-1 
resi par spoku medībām un ir laimīgi atbrīvoties no saviem pirkumiem' 

par zemāku cenu. (Sada veida varat sakt ar Ietākiem piederumiem un neciest zaudē
jumus!) Lieliska vieta, kur meklet lietotus p ederumus, ir interneta pardotavas. Ja  jums] 
nav pieejas internetam, zvaniet spoku ekskursiju ikotajiem, vini sniegs vislabakoļ 
informāciju



Ipoku medīšanas ekskursija

I esat nolēmis pats vadīt savus pētījumus, esiet praktisks Neielauzieties sabruku- 
I*  celtnēs un ļaunpratigi neizmantojiet citu īpašumus, citādi paranormalo aktivitāšu 
ilļK’ti varat beigt cietumā.
| Vēl jāatceras:

■ kapsētās nav tik daudz paranormalu aktivitašu, kā varētu domāt. Gari neklaiņo 
savu kapu tuvumā; viņi vēlas tos atstāt diezgan veikli (vairāk lasiet astonpadsmi- 
taja nodaļā);

■ ja esat publiskā vietā, rīkojieties apdomīgi. Citi baidās no spokiem tāpēc nestai
gājiet sabiedriskās ēkās ar ziņu, ka pētāt šeit parādības;

■ ģērbieties ērti un, ja jāuzturas pilsētā, neaizmirstiet kurpes. Būsiet spiests pār
traukt darbu pirms laika, ja būs pārāk karsts, pārāk auksts vai spiedis apavi,

■ ja esat nervozs paņemiet līdzi kādu, kas jūs atbalsta un kas palīdz
■ nepārpūlieties Darbojieties tik ilgi,

kamēr jūtaties ērti. Jūs nevarat pār
censties un apnikt pats sev jau 
pirmajā reizē. |a neko neatrodat, 
mēģiniet citu reizi vai citā vietā

OO Mūžīgas domas

Pierādījuma neesamība nav 
neesamības pierādījums.

Sers Martins Rīss, astronoms

I Atcerieties, ka, lietojot instrumentus vispirms tie jāapgūst, lai varētu strādāt bez 
ķlbelem Turklāt apbruņojieties ar tik daudz informācijas, cik vien iespejams Izstu- 
flrļiet pētāmās vietas vēsturi, uzziniet, ko tajā atraduši citi paranormālo parādību 
n&tnieki Šīs zināšanas palīdzes izprast iebkuru neskaidru zīmi, ja tāda radīsies.

Atbrīvošanās no spokiem

Meklēt spoku nepavisam nav tas pats kas atbrīvoties no tā |a piemeram gadās tik- 
(les ar spoku savā pagrabā, vai tiešām pats esat gatavs to noķert? Daži psihes pētnieki 
uzskata, ka spoks neies prom, ja pats to negribēs Citi domā, ka daži spoki cenšas 
nonākt ar mums saskarē, jo tiem vajag norādījumus, ka nokļūt viņsaulē. Vini ir kā no
klīduši tūristi, tiem nav ne prātā nodarīt mums ļaunu.

Labajiem spokiem vajadzīga vienīgi karte un atbalsts, bet sliktie gari var būt būtnes, 
I t kurām jārēķinās. Ja atrodat kādu satraucošu spoku (vai tas atrod jūs), parunājiet ar



uzticamiem parapsihologiem, vispāratzītiem psihes pētniekiem vai savā nozarē cî  
nītām spoku pētīšanas organizācijām. Šie profesionāļi var palīdzēt noskaidrot, vai t ^  
patiešām ir spoks un kā rīkoties. Var palīdzēt arī garīgie konsultanti.

Lai spoks iet savu ceļu!

Profesionālus spoku ķērājus var sameklēt internetā, žurnālos, kā ari parunājot ar J  
ziņām. Pārsvarā viņi ir mediji vai ekstrasensi, kuri apgalvo, ka spēj parādīt spokaiH 
ceļu uz viņsauli. Šādas spējas atbrīvot satrauktās dvēseles piemīt arī daļai gariguļ 
ļaužu, kā arī reliģiskām personām, kuras izprot šos jautājumus. Un to spēj arī pie š īr ļ  
grupām nepiederoši cilvēki, kuri izstrādājuši metodes, kā šos fantomus nosūtīt 
aizkapa valstību. Protams, pastāv ari šarlatāni un blēži, kuri, saņēmuši naudu, tū^ 
pat izgaisīs.

Daži padomi, lai izvairītos no blēdīgiem spoku ķērājiem.
■ Noskaidrojiet viņu atrašanās vietu un to, vai viņi tur mituši jau gana ilgu laik^ 

aprunājieties, lai gūtu priekšstatu par viņu pieredzi.
■ Palūdziet atsauksmes. |a tādu nav, uzmanieties!
■ Painteresējieties par viņu metodēm un uzticieties savai intuīcijai. |a tās š ķ if  

aizdomīgas, atvadieties laikus.

Starp citu

Ja  baidoties no spokiem vai paradibam savās mājās, visos četros ista
bas vai mājas galējos stūros nolieciet sāli. Uzskata, ka sāls ir šķērslis 

spoku iekļūšanai Kad sāls iztvaiko, tas nav jāpapildina ar jaunu devu. Enerģija sagla
bājas. (Lai gan regulāra lietošana nav bīstama, pārbaudiet, vai nav sabojata grīda!)

Uz lūgšanas spārniem

Dažkārt cilvēki, kuri nejauši sastapuši spoku, sajūt lēnprātīgu klātbūtni, it kā kāds tu 
uz zemes, būtu apmaldījies. |a uzskatāt, ka varat pasniegt roku, dažkārt var palīdzļ 
pāris vienkāršu paņēmienu.



I |ūs varat pēc paša izvēles teikt kādu lūgšanu vai saviem vārdiem vērsties pie Dieva, 
■, pec jūsu sapratnes, šai dvēselei jātiek atpakaļ. Bieži vien pietiek, ja garam saka: 
>»Vko gaismai!” Vēl ir iespēja pasaukt eņģeļus un lūgt viņiem pavadīt dvēseli.
I Vēl var iedegt baltu sveci un ielikt uz kādu stundu krāsnī. Kad aizdedzat sveci, 
NC'lojieties dvēseli dodamies uz to dimensiju, kurtai vajadzētu atrasties.

Tas ir tikai idejas ieskatam. Atcerieties, galvenais ir vēlme.

Iftumā

■ Pastav atšķirīgas spoku grupas, tostarp parādības, kas parasti neklaiņo apkārt, un
■ poltergeisti, kas var šķist ļaunprātīgāki, bet parasti tos izraisa dzīvo iemītnieku stress! 
I  Vietas atmiņa nav klasiskais spoks, kam ir saprāts, bet vairāk līdzinās filmai p s ļ

notikumu, kas pats sevi atkārto.
■ I nu cilvēki visdrīzāk nav spoki.
• Novājinātus cilvēkus var apsēst dažādi gari
■|a dodaties spoku medības, vajadzīgs pamata (un arī ne tikai pamata) aprīkojums! 
^Nemēģiniet paši atbrīvoties no spokiem; aiciniet talkā profesionālas organizācijai 

vai parapsihologus. Protams, lielākoties par ļaunu nenāks arī lūgšana vai balta svece.



Divpadsmitā nodaļa
Pagaidiet bridi, pirms kontaktējieties

Šajā nodaļā
■ Lai sazinātos, ļagaida
■ Sapnis par nāvi
■ Zīlēšanas piederumu lietošana
■ Sakam seansu!
■ Profesionāla garu saucēja meklēšana

Pastāv atšķirīgi viedokli par to, cik daudz laika dveselei vajag lai nokļūtu nakamajā 
dzīvē. Dažas reliģiskās un garīgās grupas uzskata, ka mirušais veic pareju gaismas 
ātrumā, bet citi doma, ka ceļojums var aizņemt vairākas dienas.

Lai kā, viens jautajums tomēr paliek: ja mīļotais ir devies projām, kad un kā varam ar 
viņu sazināties? Vai to var izdarit katrs pats, vai jāizmanto kādas palīgierīces, bet varbūt 
labak konsultēties ar profesionālu mediju, kurš sarunājas ar tiem, kas atrodas viņsaulē'5 

Šīs iespējas nederēs katram —  ja kādam stāstīsiet par nodomu sazināties ar 
mirušo draugu vai radinieku, varat sagaidīt visai dīvainu attieksmi Taču domāju, ja esat 
ieinteresēts sasniegt kādu no viņsaules, nezaudējiet dušu un pamēģiniet. Droši vien jutī
sieties labāk, zinot, ka mīļais cilvēks sveiks un vesels atrodas savā nākamajā dzīvē.

Kad kontaktēties

Bieži vien cilvēki jūt vajadzību sazināties tūlīt pat, līdzko tuvinieks ir miris. Dieva deļ 
viņš taču nupat ir miris! Varbūt ļaut viņam bridi attapties!

ja uzskatam, ka mirušajam vajadzīgs pārejas laiks, lai varētu ar viņu sazināties 
jautājums ir šāds cik ilgi? Dienu? Nedēļu? Gadus? Šajā sadaļā pastāstīšu par to, 
kapec kontaktu ar mirušo labāk uz kādu laiku atlikt



Džordža Andersona viedoklis

Garīgais medijs Džordžs Andersons (George Anderson) savā mājaslapā (www.georg 
anderson com) skaidro šādi: "īstais laiks sazinaties ar aizgājušo tuvinieku ir pēc kā 
laika Mums zvana daudzi izmisuši cilvēki, kuri jut, ka viņiem vajadzētu sazināti 
tūlīt pat, bet vispirms vajag akceptēt un saprast notikušo. Seanss var izraisīt daudz bi 
nišķu notikumu, bet tas nevar paturēt jūsu mīļo uz zemes. Kad zaudējums ir pieņei 
un emocionāli jūtaties pietiekami stipri, varat sakt izpratnes procesu, lai apzinato 
ko zaudējuši apkartejie un jūsu mīļotais, kurš tagad jūs visus atstājis ”

Citiem vārdiem pirms kontaktēties ar mirušo tuvinieku, vispirms jāpārdzīvo sēr 
un jāsadziedē bēdas. Pretējā gadījumā pastāv iespēja nepareizi izprast saziņu un r1 
dzēt un dzirdēt to, kā nemaz nav. Un tas nav labi nevienam.

Mūžīgas domas

Dvēseles var sazināties nekavējoties. Lai sasniegtu mus, tam nevajag pie
lāgošanās laiku, un ļoti bieži, ja gribam kaut ko uzzināt, tām ir vieglāk 

mūs sasniegt tieši pirmajās stundās. Runa nav par dveselem, bet drīzāk par tiem, kam 
laupīts tuvinieks.

Džordžs Andersons (no mājaslapasļ

Lai pieņemtu lēmumu, izmantojiet intuīciju

Andersona ieteikums ir gana labs, lai par to padomātu Bet ir ari cita iespēja: palau 
ties uz intuīciju Rīkojieties ar intuitīvu sajutu ka ir pienācis laiks sazināties —  vai t 
būtu nedēļu, vai gadu pēc mīļā cilvēka nāves. Tikai nesajauciet intuīciju ar paša vaj* 
dzībām, vēlmēm vai spriedumiem, citādi priekšstats par kontaktēšanos var tikt apēnot 

|a mirusī persona vēl nav pilnīgi pabeigusi pāreju uz otru pusi, nekāda ļaunu 
no jusu centieniem nodibināt kontaktus nebūs; jūs tikai nevarēsiet sazinaties Tas 11 
tāpal ja zvanītu kadam pa telefonu, ļa neviena nebūs mājās, neviens ari nepace 
klausuli, bet ja meģinasiet citā laikā, droši vien izdosies sazinaties

Svarīgi ir saglabat pacietību un nezaudēt drosmi ja pirmais mēģinājums ir nevei 
smīgs. Kontaktēšanās ar mirušajiem nav viegls uzdevums —  ja tā būtu, ļaudis varēt 
runāt ar mirušajiem augu dienu un pierādījumi pecnāves dzīvei vairs nebūtu vajadzīgi

http://www.georg


Vai tas bija sapnis?

Lfii sazinātos ar mirušajiem, izmanto vairākus paņēmienus, bet dažreiz nomirušās 
■vēseles top redzamas.
ļ Cilvēki bieži stāsta, ka redzējuši sapnī nomirušo draugu vai radinieku. Dažreiz 
mirusī persona sarunājas, citreiz tikai jūtat tas klātbūtni. Šad un tad jūs pat sajūtat 
[ļl/i ;ku pieskārienu.
I Uz šādiem gadījumiem mēdz būt dažāda reakcija. Viss atkarīgs no sapņotāja un kā 

upm redzēto izskaidro. Kāds var raizēties par nenovēršamo likteni, cits to var uztver 
ķft saziņas veidu, kas ļauj uzzināt, ka mirušais ir nok|uvis viņsaulē un ka tur viņam 
klajas labi.

Kad redzat tuvu cilvēku sapnī, _  Mūžīgas domas

I  Turpmākais skaidrojums ir manis savākto daudzo sapņu kopsavilkums. Uzmanība 
[•ievērsta tam, kā mirusī persona izskatās un kas notiek pēc ierašanās sapnī. Tā nav 
profesionāla izpēte!

■ ļa mirusī persona izskatās vesel ga un laimīga, dažkart pat jaunāka nekā mir
šanas laikā, tā ir laba zīme. Vēstījums ir šāds- "Esmu šeit, un man klājas labi. Nav 
iemesla par mani raizēties. Man klājas izcili, un dzīve pēc nāves pastāv, turklāt 
laba dzīve.”

■ ļa persona izskatās noraizējusies, bēdīga vai nervoza, tas nepavisam nav jā
skaidro tādējādi, ka aizgājusī dvēsele ir nelaimīga. Bet ši sejas izteiksme var būt 
ziņa jums, ka vajadzētu pievērst uzmanību kaut kam savā dzīvē. Iespējams, ka 
puisis, ar ko tagad satiekaties, nav īstais, vai ari jums jāmeklē cits darbs.

■ ļa personai ir ieintereseta izteiksme, tas var nozīmēt, ka mirušais par kaut ko vē
las atvainoties Šāda veida sapni redzēja kāda pazīstama kundze Dzīves laikā 
tēvs nebija pārāk saprotošs un sirsnīgs. Viņa stāstīja, ka gadus desmit pēc nāves 
tēvs atnācis pie viņas sapnī un noskūpstījis uz vaiga. Pēc pamošanās viņa vēl 
jutusi šo skūpstu. Viņai šķitis, ka, lai kur arī tēvs atrastos, viņš ir sapratis —  ja viņš 
meitas bērnībā būtu bijis mīlošāks, viss būtu veidojies citādāk Tas viņai snie
dzis mierinājumu, un viņa priecājusies par tēva apgūto mācību.

Sapņi ir atbildes uz jautājumiem, ku
rus vēl neesam iztēlojušies, kā pajautat.

pievērsiet uzmanību ta izskatam, 
ļtas ļaus uzzināt, vai ierašanās 
Iemesls ir radīt raizes, sūtīt savu 
fiillestibu vai tikai pateikt: “Hei, 
k.l tev klājas?"

No TV seriālā "X faili"



Starp citu ______________________________________
Dažas sapņu grāmatas skaidro, ka sapni redzet mirušu cilvēku ir slikta ļ 
zīme. Tas nav vispārējs ticējums, vismaz tiem, kam bijusi brīnišķīga 

lespeļa sapņot par mirušajiem. Citi uzskata, ka redzet sapnī mirušu vīrieti nozīmē,j 
ka gaidams ceļš uz viņsauli. Esmu intervējusi daudzus un ari pati esmu sapņojusi porļ 
mirušajiem. Neviens no intervetajiem paziņam, kuri stāstījuši par sapņoto, vel navļ 
veicis ceļojumu uz aizkapa valstību. Pati ari vel esmu šeit Tas nenozime, ka reizem tā [ 
nenotiek bet domāju, ka tā nav precīza teorija.

Pievērsiet uzmanību miruša sejas izteiksmei un tam kā sapnī redzētā persor 
izturas. Pierakstītie sapņi palīdzes izskaidrot neparastus sapņus par mirušajienļ 
Pierakstiet redzēto tūlīt pēc pamošanās un ari dažu turpmāko dienu notikumus un] 
izdariet secinājumus. Vai tā bija raižpilna vai laba zīme'5

Astoņpadsmitajā nodaļā parunāsim par to kā mirušie izklausās sapņos un ko tq 
varētu nozīmēt.

Amata piederumi

Kad ļaudis vēlas uzzināt, ko mirušie draugi dara viņsaulē un vai tā patiešām pastavļ 
vīni bieži izmanto zīlēšanas piederumus Šis lietas parasti izmanto nākotnes pare 
ģošanai vai an lai ielūkotos pagātnē un noska drotu tagadni Tie ir dažadi nākotnes 
paredzēšanas panemieni, kurus izmanto kā mediius starp cilvēku un augstāko spēku] 
vai informaciļas avotu

oo Mūžīgas domas
Seit apskatīšu vairākus zīlēšana 

piederumus, bet paturiet prātā, 
to ir daudz vairak. Pastāstīšu 
šiem tapec ka tos var lietot viensļ 
cilvēks Citiem vārdiem, lai izmar 
totu šos saziņas līdzekļus, jums nav! 
vajadzīga nevienas citas persona^
palīdzība

Taro karšu komplekta ir septiņdesmit astoņas ilustrētas kārtis, ļūs uzdodaļ 
jautajumu un saņemat atbildi, izskaidrojot kārts nozīmi. Piemēram, varat jautāt

Ja  dzirdat trīs klauvējienus, bet 
neviena nav, tas var nozīmēt ka 

ir nomiris kads pazina. Šo tice|umu deve 
par trim nāves klauvējieniem.

Māņticībā



vai kadam, kurš atrodas viņsaule, klajas labi un kada vispār tur augšā ir dzīve. 
Pārceļot vairākas kārtis un saliekot kopā no tām stāstu, varat izskaidrot atbildi.

■ Svārsts ir smagums, kas karājas ķēdītē vai auklā. Kamēr koncentrējaties uz 
mirušo gariem, jūs uzdodat apstiprinošus vai noliedzošus jautājumus Sākumā 
varat uzdot svārstam jautajumu, uz kuru jau zināt atbildi, piemeram: "Vai mans 
vārds ir Diana?’ Svārsts var šūpoties augšā un lejā vai pa labi un kreisi, lai šajā 
reize atbildētu apstiprinoši. Pareizi, "|a' un "nē" virzieni var mainīties katru dienu, 
(0 arī enerģija mainās katru dienu. Kad esat noskaidrojuši svārsta "jā” virzienu, 
varat uzdot citus jautājumus

■ Knstala bumbas vai lodes ir gatavotas no tīra kvarca kristāla, un tās var izmantot 
lai ielūkotos atstarojošā objekta un ieraudzītu iespaidus kā dienas nomiedzī 
lepraktizējoties un koncentrējoties, varat ieraudzīt meklētās mirušās personas 
tēlu. Pastāv arī iespeja saņemt telepatisku ziņu no aizsaules vai ari uzmest 
skatienu taja notiekošajam

Kad izmantojat kādu no šīm metodēm, ir noderīgi iepriekšēji zmēģinājumi, lai 
mātu, ko sagaidīt un kā vajadzētu vai nevajadzētu rīkoties. Plašākam ieskatam par 
cm un citiem zīlēšanas piederumiem izlasiet manu grāmatu par nākotnes pareģo- 

fcinu {The Ccmplele Idiol's Cuide to Fortune Telling, B pielikumā)

Seansa organizēšana

i cturtaja nodaļā aplūkoju seansus, lai parādītu skeptiku un noliedzēju attieksmi pret 
llt-m Šeit pastāstīšu sīkāk par to, kā sarīkot seansus, lai sazinātos ar mirušo dvēselēm.

Ka vadīt seansu

T.’itad —  kā sāksiet seansu un kāpēc? Seansi nav paredzēti jūsu garīgajai pilnveidei. 
Tītiem vārdiem, tā nav meditācija un nav ari jogas vingrinājums. Seansus izmanto, lai 
nodibinātu kontaktu ar mirušu personu

Vai seansa vadīšanai esat nolīdzis kādu mediju? Tas nav nepieciešams, ļa esat 
drosmīgs, organizēts un jums ir daži bezaizspnedumu draugi, kas ir leintereseti jums 
pievienoties varat to darīt pats



ļa nolemjat, ka esat gatavs izaicinajumam, vispirms izdaramas dažas lietas. TTi 
viegla metode, kas var būt ļoti veiksmīga, ja to apvieno ar gudru prātu un labu intuīcijā

Starp citu
Ja  nekad agrāk to neesat darījis, iespējams, baidīsieties izsaukt garus 
savā ēdamistabā. Ja  tas patiešam jūs biedē, nedariet to. Tomēr, ja uzska

tāt, ka spējat pietiekami labi koncentrēties un jusu paranormālais koeficients ir gana 
augsts, izmeģiniet!

Vispirms izvēlieties laiku. Daudzi dod priekšroku vakara stundām, jo tad ir mi: 
rīgāk un no viņsaules atdalošais enerģijas aizsegs ir plānāks. Vajadzēs vismaz t 
cilvēkus, un to skaitā varat būt ari pats Bet ari ne vairak par divpadsmit, ieskaitot jJ 
Svarīgi, lai izraudzitie cilvēki pret notiekošo izturētos nopietni un būtu vismaz 
aizspriedumiem šajā sakaribā. (Viņi var būt skeptiski, bet viņiem jābūt atvērtajiem 
skeptiķiem. Vairāk informācijas par skeptiķu iedalījumu atrodams ceturtajā nodaļā

Dažiem vajag, lai būtu iecelts seansa vadītājs, ļa pazīstat kādu, kam ir piere 
seansu vadīšanā, vai šķiet, ka varētu būt jelkāds iedzimts talants, uzaiciniet šo 
sonu, pat ja tā nav profesionāls medijs. Vai ari uzdodiet tam, kurš ir visieintere 
tākais un visvairāk vēlas sazināties ar viņsauli

Vēlme un ticība ir spēkpilna. Pārliecinieties, ka nav nekādu traucējumu, ka tel 
nav mobilo telefonu, faksa aparātu, radio, televizoru vai citu iekārtu, kuru izraisīt 
troksnis varētu izjaukt seansu. Izslēdziet gaismu un, ja vēlaties, aizdedziet sveces.)

Un tagad sāksim
■ Apsēdieties aplī ap galdu vai ari, cik vien cieši iespējams, lai izveidotu riņķi, 

esat pietiekami lokani varat sēdēt ari uz grīdas. Pats galvenais, lai visiem būtu ērti
■ Visiem ir jāsadodas rokās.
■ Medijs sāk vadīt vai teikt (vai abus, jo galvenais ir aizsardzība) lūgšanu aizsal 

dzībai pret sliktajiem gariem Var teikt šādi "Aizsargā šodien mūs visus no jebki 
negatīva.'' Un pabeidzot: “Un lai tā notiek," vai "Āmen,” vai: “Svēti mūs visus.ļ 
Šajā ziņā esiet radoši. Te nav noteiktu standartu.

■ Ikvienam klātesošajam jāiztēlojas baltas gaismas aizsargmākonis, kas aptvei 
visus dalībniekus.

■ Medijs mēģina visus atslābināt, lūdzot trīs reizes lēni ieelpot caur degunu un 
izelpot caur muti (Medijs var izmantot ari kadu citu atslābināšanās paņēmienu.!



■ Katrs un/vai medijs trīs reizes atkārto: "[Gara vārds, ar kuru gribat sazināties], 
mēs lūdzam tevi tagad ar mums sazināties. Mēs nākam ar mieru.''

■ Gaidiet atbildi Tā var būt skaņa, parmaiņas istabas gaisa temperatūrā vai ari 
kāds sajūt pieskārienu. (Brrr!)

■ ļa atbildes nav, medijam jāturpina atkal lūgt zīmi. Medijs to var atkārtot tik 
daudz reižu, cik uzskata par nepieciešamu.

ļ |a nekas nenotiek, sagaidiet nākamo dienu un mēģiniet atkal Ja saņemat atbildi, 
impiniet...

‘■eanss, otrais posms

■Iņemt atbildi no viņsaules ir uzbudinoši, satraucoši vai šausminoši. Kas notiks tālāk? 
ļpībi, nekrītiet panikā, nekliedziet un pat nesakiet neko. Palieciet mierīgi un nelai- 
illrt vaļā rokas (pat ja kādam kļūst mitras plaukstas).

■ Pārliecinieties, ka esat kontaktējušies ar īsto garu, lai butu droši, vaicājiet bez 
aplinkiem. Jautājiet par sīkumiem vai ko citu lai saņemtu atbildi ka patiešām 
sarunajaties ar iecerēto Ja nesaņemat atbildi uz jautāto, iespējams jūsu rokās ir 
nokļuvusi apmaldījusies dvesele

■ ļa pie jums nav nokļuvusi īstā dvēsele, pajautājiet, vai ta var jums palīdzēt.
■ Ja saņemat šķietami negatīvu atbildi, medijam vajadzētu aicināt garu doties 

atpakaļ mierā un mīlestībā. Atlaidiet rokas un iededziet gaismu. (Ai!)
■ Ja turpināt, vaicājiet vienīgi tādus jautājumus, uz kuriem jāatbild ar "jā" vai "nē”, 

izmantojot klauvējienus divi klauvejieni ir apstiprinoša atbilde, trīs —  nolie
dzoša Vai. "Piesit trīs reizes pie griestiem, ja mani mīli Un divas reizes pie 
caurulēm, ja atbilde ir —  nē” (Bet vienīgi tad, ja pieļaujat, ka gars ir septiņ
desmito gadu mūzikas fans.)

■ Medijs var mēģināt sazināties ar garu telepātiski, kas arī nav slikti Šajā gadī
jumā varētu saņemt ziņu, kas nav tikai “jā" vai "nē". Nepieredzējis medijs varētu 
uzaicināt garu savā ķermenī, lai saņemtu atbildes. Telepātija darbojas diez
gan labi!

■ Kad mediļs nolemj, ka jūtas iztukšots vai ir zaudējis enerģiju, atliek pateikties 
garam un aicināt viņu doties prom mīlestība un gaisma Šaja bridi visiem jaatlaiž 
rokas un jāiededz gaisma.



Starp citu

Seansa laikā nedrīkst ne jokot, ne brekat Neviens nedrīkst sist ar kājām 
pa grīdu, lai izliktos gudrāks vai pieverstu sev uzmanību Spocīgie 

draugi ir jutīgi. Nesmejieties par tiem Aprakstiet seansa notikušo piezīmju bloka v 
žurnāla, ieskaitot iespaidus par katru klātesošo personu

Un kā ar mediju?

Teiksit, ka neredzat nekādu iespēju, kā pats varētu uzburt tikšanos ar gariem? Pā 
biedējoši^ Novērtējiet sevi un paplašiniet iespējamā robežas!

ļa vēlaties sazināties ar mirušajiem, bet esat pārāk bailīgs, lai to darītu pats, v f  
dzigs profesionālis, kas nāktu palīgā, ļau norādīju ka ir daudz viltvāržu, kuri gatavi 
pilnam nodrošināt šādus pakalpojumus Bet jus noteikti gribat atrast pavisam īstu | 
talantīgu Kā varat sameklēt šādu mediju?

Bez šaubām, esat dzirdējuši par tādiem slaveniem un populāriem televīzijas 
dijiem ka Džonu Edvardu (ļofm Eduard), Džeimsu van Prāgu (James vati Praagft), Džor 
Andersonu vai Elisonu Dibuā (Allison Dubois). Vidusmēra cilvēkam viņu pakalpojumi 
cena bieži vien nav pa kabatai, turklāt uz tiem ir ilgi jāgaida Tātad kādas ir jūsu iespēja;

Starp citu
Saskaņā ar Gellapa institūta datiem no 1996. līdz 2001. gadam M  
ļaužu skaits, kuri tic, ka cilvēki ļeb mediji patiešām spēj sazinoties ar 

mirušajiem, pieaudzis no desmit līdz divdesmit sešiem procentiem

Medija meklēšana

Meklējot garīgo mediju vislabāk ir paļauties uz to cilvēku atsauksmēm, kas pai 
pārliecinājušies par šada profesionāļa spējām Pieņemu ka tas nav viegls uzdevun 
Tas ir tāpēc, ka parasti par šādiem jautajumiem neviens nerunā ar paviršiem pa 
ņām, reizēm pat ar ģimenes locekļiem ne. Ari to kuri apmeklejuši medijus, nav pārālļ



OO Mūžīgas domaskul/, un bieži vien iegūto in- 
hhm.hu viņi patur pie sevis, 

pārliecinās, ka esat pietie- 
nl .iivērts vai vismaz netiesā- 

ļ)ll Ollfidi domājošos. Tādējādi 
^B iksm es pārāk viegli rokas 
BtlC'das.
I  ķi neatrodat nevienu, kas var

personisku rekomendāciju, ielūkojieties ļauna laikmeta vietējā nodaļa vai 
m I.'i inetafiziskaja veikala un ievāciet informāciju. Var diezgan droši paļauties, ka tur 
^■pic'iks viltvāržus —  galu galā tas ir ari veikala reputācijas jautājums, 
b Meklējot labu mediju, vissvarigakais ir rēķināties ar savu laiku un negrābt pirmo 
Wm I tāpēc vien, ka esat meklejumu nogurdināts un izmisis.

Ir trīs mūžīgie jautajumi- Kas es esmu? 
Ko es šeit daru? Kurp es dodos., un 

vai tur bieži kursē ekspresis (un, ja kursē, ka es 
varēšu samaksāt)?

Horacijs J. Digbajs, Roberta Benčlija 
humora biedrības u zva re ta ļS

ļ|#v,ijadzetu uzdot pārāk daudz jautājumu par visu ko bet censties nenovirzīties no 
iMufita, kas šajā gadījuma ir |ūsu tuvinieks ļa mediļam tiešām ir garīgs telefons ar 

I B*uu li, viņam vajadzētu spēt viegli piekļūt šī gara enerģijai 
I  Vienmēr noskaidrojiet, cik bus jamaksā un cik daudz laika ]ums ir dots Jūs taču 

rfiHJtibat beigās sagaidīt liekus pārsteigumus Daži mediji cena ieskaita katru apmek-
ii l.iju bet cenu var noteikt an namatēvs vai namamate Sazinašanās ar ganēm mediiu 
IMukšo, tāpēc neesiet izbrīnīts, ja nosaukta summa ir augsta Daži var prasīt simtus

Skeptiķu viedoklis _______________________________________
I j Ķ  Pārsteigums, pārsteigums! Es šeit bušu skeptika lomā Ja  meklejat mediju inter-
■ •  neta ludzu, velreiz apsveriet savu lēmumu un mēģiniet atrast kadu ko iesaka 
I linoši cilvēki. Man nav nekas pret internetu, bet tur var atrast tūkstošiem psihes mediju 
I  un ka zināt, kurš no tiem ir īstais?

Turklāt tur ir daudz tādu, kuri to vien tīko, ka tikt pie jūsu naudas un pazust. Es 
neapgalvoļu ka visi Interneta mediļi ir šarlatam es tikai saku, ka vieglāk un drosak 
ir atrast uzticamu un spējīgu mediju, izmantojot personiskas atsauksmes. Un deviņ
simtie numuri? Ticiet vai ne, ari tur var atrast kadu labu speciālistu, bet jus nezināt, 
kurš noteiktajā dienā pacels tālruņa klausuli. Esiet piesardzīgi!



Noteikt samaksas lielumu patiešām ir ļoti grūti Ne parak slavena medija vidējā c« 
sākas no septiņdesmit pieciem dolāriem.

Ja laiks tuvojas iepriekš norunātā limita beigām, vaicājiet, cik vajadzētu maksat | 
papildu laiku. Seansa ilgums var būt tikpat dažāds ka maksa par to. Medijs var teiktļ 
viņš seansu turpinās tik ilgi, līdz ieradīsies gars, bet neviens nevar zināt, kad tas i 

Paturiet prātā ari to, ka nevienam garīgajam medijam nav simtprocentīgi sekr 
seansu, bet daži ir jutīgāki par pārējiem Jau sākuma jābūt bez aizspriedumiem ur 
seanss nav sekmīgs, nevarat gaidīt naudas atmaksu Iespējams, jūs uztvers kā lūdz< |n 
Atcerieties —  lai gan tas ir talants un spējas, vienlaikus tas ir ari bizness.

Domājiet šādi: kad aizejat pie ārsta un vizītes beigās saprotat, ka šis puisii 
šarlatāns, vai cerat, ka viņš atdos par vizīti samaksāto naudu? Nekāda ziņā! B e t ' 
pie viņa nākamreiz, kad vajadzēs mediķa padomu, vairs neiet Tāpēc jebkuras nc 
res —  vai tas būtu spiritisms, medicīna, tieslietas vai kas cits —  patiesi talantīļ 
profesionāļi cenšas strādāt labi, un tie, kuri nav tik talantīgi, parasti ir nopelnījuši sjiJ 
slikto reputāciju (Vēl viens iemesls, lai censtos atrast kādu ar personisku ieteikumB

īsuma

■ Pēc tuvinieka nāves dodiet sev laiku sērām, pirms cenšaties sazināties ar to.
■ Dažkārt mirušais pie mums ierodas sapni pievērsiet uzmanību, kādā izskatā 

cenšas nodot kādu ziņu.
■ Lai sazīnatos ar mirušajiem, var izmantot zīlēšanas piederumus.
■ jūs pats varat vadīt seansu, kurā piedalās arī citi, ja esat nopietns un gatavs | 

aicinājumam
■ Kad meklējat garīgo vai psihes mediju, labāk ir paļauties uz personiskām r ^ |  

mendācijam.



T rešā daļa
Ko dara mirušie?

P»il>ut vienm ēr esat uzskatījis, ka pēcnāves dzīve līdzinās atvaļinājumam kūrortā: jūs 

■fftnojat pavadīt laiku nebeidzamā relaksācijā, klausot es brīnišķīgu mūziku un ik pēc 

, ) M i i s  stundām apmeklējot bāru (Galu gala, ja tā ir paradīze, tur ir jābūt bāram!) Labi, 

K|(i kiidi vēl ir pieņēmumi? Dažas pēcnāves dzīves teorijas stāsta par to, ka būs jāslrādāl 
h . i s  nodaļās uzzināsiet, kāda varētu būt aizsaules ikdienas dzīve Izlasīsiet par dažām 

■firetrunīgākajām  teorijām par aizkapa dzīvi, to skaitā par dvēseles ceļojumu uz 

i II «n planētām.



Trīspadsmitā nodaļa
Esmu šeit... Vai te kāds ir?

Šaja nodaļa

■ Dzīves sākšana viņsaulē
■ Ka varētu izskatīties un justies
■ Esmu aizmirsis visu par laiku!
■ Vai mīlestība uzveic visu?
■ Nāve ir viss, ko spējat iztēloties

Kad dodaties uz viņsauli un nokļūstat kopējā saimē ka jaunulis, tas varētu būt ļoti 
nomācoši. Varat ieraudzīt cilvēkus, par kuriem esat aizmirsis, un par jums var nākt jau- 
tajumu gūzma, jo gari grib dzirdēt, kas jauns noticis uz zemes.

Vēl vairāk, ļaudis, kuri jūs sveic, un daudzi no viņiem ir reiz mirušie tuvinieki, 
izskatas daudz jaunāki nekā savulaik.

Šajā nodaļā parunāsim par to, kas notiek, kad nokļūstat viņpusē, —  ko jūs redzat, 
ka jūs varētu justies un kādas domas varētu ienākt prātā Par laimi, izskatās, ka nāka
majā dzīve gari darīs visu, ko spēs, lai mēs justos gaidīti un mierīgi

Hei, hei, visa banda ir šeit!

Šīs sadaļas informācija ir balstīta uz cilvēku pārdzīvoto klīniskās nāves laikā un uz 
garīgo mediju vīzijām. Šie stāsti apliecina ka tad, kad pārejat no šis dzīves uz 
nakamo līmeni, abas pasaules savienojošā ceļa galā gaidīs mirušie tuvinieki.

Bet ko jūs redzēsiet bridi, kad atstāsiet šo dzīvi un dosieties uz nākamo? Vai viņi 
atpazīs jus? Vai jūs pazīsiet viņus?



Izskata deļ

Varbūt jums ir kāds tuvinieks, kas nomiris pirms daudziem, daudziem gadiem. Ka 1I  
atpazīsiet viņu, kad viņš ieradīsies jūsu pēdējā stundā? Vai viņš izskatīsies tāpat va 
ari būs krietni gados? ļa kāds ir gājis bojā avārijā, vai viņam būs ievainojumu rētas v-i1 
ari viņš izskatīsies gluži vesels?

Klīnisko nāvi pārdzīvojušie stāsta, ka mirušie tuvinieki bieži vien izskatās daud 
labāk, nekā palikuši atmiņā tajā laikā, kad bija veseli un laimīgi. Viņi var būt jebkuii» 
vecumā, kad vien atceraties viņus vislabākaja izskatā.

tikt, lai kāda ari vecmāmiņa izskatītos, kurš gan gribētu atcerēties viņas pārdzīvot.« 
sāpes un ciešanas, it sevišķi tagad, kad abi esat nokļuvuši daudz labākā vietā?

Atšķirīgi viedokļi ir par to, kā varētu izskatīties bērni Daži uzskata ka sastapsi*! 
viņus pieaugušus, bet citi apgalvo, ka bērni būs tajā pašā vecumā, kad devās ik 
viņsauli, ļa bērns miršanas laikā bijis zīdainis, varat ieraudzīt kādu radinieku v* 
draugu pieskatām to.

Būtībā, ierodoties viņsaulē, sastopat draugus un tuviniekus pie labas veselības iir 
iepriekšējos ķermeņos Viņiem nav spārnu, jo cilvēki neparveršas par eņģeļici» 
(vairāk informācijas par eņģeļiem atradīsiet piektajā nodaļā) Aklie redz, un kurlir 
dzird, un slimie ir veseli

vesela, turklāt ari krietni sportiskāka. (Gan
drīz perfekta ķermeņa atjaunošana ir vēl 
viena viņsaules greznība.)

Starp citu

Kad satikāmies viņsaule, vec
māmiņā izskatījās spirgta un

Slimības vai ievainojumu pēdas k 
izgaisušas, un dažreiz viņi izskaO 
jaunāki neka miršanas brīdī, bet viiv 
vienmēr ir atpazīstami. Un tā, lai g.» 
vecmāmiņa mirstot bija slimības 
grauzta, satiekoties viņsaulē, viņa I* 
skatīsies svaiga un žirgta.

ļa padoma, tam ir sava jēga. Lai ftiii 
iespējams, jūs būtu laimīgs viņu s*i

Mūžīgas domas

Nave ir dziļi personisks pārdzīvo
jums Steigai te nav vietas.

Horacijs J. Digbajs, 
Roberta Benčh|a humora 

biedrības uzvaretaļS

Tagad jūs varētu jautāt "ļa pJn 
vērtības nākamaja dzīvē ir tik bri 
nišķīgas, kāpēc ļaudis paliek sav* 
cilvēciskajā veidolā?’ Atbilde skan 
ka viņi, iespejams, nepaliek. Viņi ieut 
das pie jums šādā izskatā, lai nāvri 
bridi atvieglotu jusu pāreju. Viņu



iiādīšanas kādā citā veidola varētu jūs satraukt. (Protams, pēc nāves jūs vairs nekas 
L ar satraukt, bet iespējams ka maiga, lēna parēja ir daudz patīkamāka.)
L Padomājiet par to: vai tobrīd labāk gribētu sastapt atpazīstamu tēlu vai gaismas 
di ar mī|otā dvēseli? Protams, dvesele ir dvēsele un jūsu tuvinieka būtība ir vis
ārīgākā, bet, lai iejustos jaunajā dimensijā, patīkamāk ir redzēt dažas pazīstamas 

Mas —  un ķermeņus.

!liet es nepazīstu nevienu nomirušo

Vm pieņemam, ka ikviens pazīst kādu mirušo un pēc pēdējā zemes ceļojuma sagai- 
Bm s plašs uzņemšanas sarīkojums.
& Bet ja nu nomirstat pavisam agrā jaunībā un jums nekad nav gadījies pavadīt uz 

■īsauli nevienu draugu vai tuvinieku, kas varētu sagaidīt viņā pusē? Vai būsiet 
ilvisam vientuļš vai ari jūs atnāks sveikt kāda ģimene —  gluži kā ārzemju apmaiņas 
Programmas studentu?
K Šāda gadījumā ierodas garīgie pavadoņi, kuri izskatās kā parasti cilvēki, un jaun- 
knaceju  sveic dvēseļu kopiena, kas vēlas palīdzēt. Šādai sagaidīšanai ir savs iemesls. 
Bfirigajiem pavadoņiem ir mīļas un laipnas sejas. Iespējams, kādu no viņiem esat pa

pūs, dzīvojot uz zemes, bet aizmirsis.
Pārējā uz nakamo dzīvi vienmer tiksiet sagaidīts. Ikvienam tiek organizēta uznem- 

lnas komiteja

Cikos man jāierodas?

i'iimoreiz ierodoties viņā saulē, nevajadzēs raizēties par to, vai esat ieradies laikus 
lur ir tikai tagadne
I Garu pasaules ieejas pirmaia līmenī vēl atceraties pagājušo, bet tas nekāda veidā 
Iztraucē. jūs neizjūtat mīļo cilvēku trūkumu. Vairs nejūtaties nelaimīgs par to postu 
«  nelaimēm, ko piedzīvojāt uz zemes. Jūs apzināties to, bet kādreizējās bēdas vairs 
■sapina.

Nakamajā dzīvē mīlēsiet tos pašus cilvēkus, kurus mīlējāt uz zemes, bet vairs ne- 
Ifosieties pēc viņiem, un tā ir svētība, ļa visu laiku sērotu par to, ka nekad vairs ne
būsiet kopā ar savu ģimeni, tas būtu visai bēdīgi un nepavisam ne tas, kas ir



Starp citu

Dvēsele izprot attīstību, bet ne laiku. Šajā sakarā var teikt, ka dvēselei 
ir laika izjūta, bet ne mūsu izpratnē. Tas ir vel viens iemesls, kāpēc daž- 

kart ir grūti sazinoties ar mirušajiem. Viņi var parādīties piecas dienas pēc seansa, 
neapjaušot, cik daudz laika pagājis kopš brīža, kad tika gaidīta viņu parādīšanās.

pēcnāves dzīve. Vārda tradicionālajā nozīmē, nākamajā dzīve vienmēr būsiet laimīg 
Kad garīgie mediji kontaktējas ar mirušajiem, tieši tāpēc jau dvēseles allaž ir mun
dras un stāsta, ka nevajag mocīties sakarā ar viņu aiziešanu.

Mirušie draugi, radinieki, kolēģi un paziņas nesēro par to, ka vairs nav kopā ar jums 
jo gluži vienkārši viņu apziņā vairs nav tadu jūtu kā bēdas. Viņi joprojām jūs mīl, bet 
viņi neilgojas pēc jūsu klātbūtnes. Mirušie nejūt laika ritējumu no brīža, kad atstāja 
savus mīļos, līdz brīdim, kad mīļie paši atstaigās uz viņsauli Viņiem šis laika sprīdis 
šķitīs kā sekunde, un pēkšņi ari jūs esat šeit un atkal visi esat kopā.

Starp c i t u ___________ __ _______________________

2005. gadā Gellapa institūta aptauja astoņdesmit pieci procenti ame
rikāņu atzina, ka viņi gribētu pārtraukt savas dzivības uzturēšanu, ja 

nebūtu cerību uz izveseļošanos Lielākā daļa amerikaņu —  pat tie, kas katru nedeļu 
apmekle baznīcu, —  teica, ka gribētu, lai ārstiem atļauj partraukt nedziedināmi slima 
cilvēka dzīvi.

Kurš ir pēdējais uz zemes?

Kad pirmo reizi atstājat zemes dzīves krastu un nokļūstat citu mirušo dvēseļu flotilē, 
sajūtat neaptveramu mīlestību. Stāsta, ka ši mierpilnā un brīnišķīgā mīlestība pārplu
dina, līdz pierodat pie tās.

Kad būsiet pielāgojies mīlestibas straumei un mazliet nomierinājies, nokļūsiet 
jautājumu krustugunīs, jo dvēseles gaida jaunumus par dzīvajiem.



Ievadi mani!

Sagaidītāju grupa jūs pavadīs visu ceļu līdz īstajiem pavadoņiem, un šīs būtnes pa
līdzēs pārejas procesā. Tomēr pa ce|am jūsu mirušajiem draugiem varētu būt daudz 
jautājumu.

Lai gan daudzas teorijas uzskata, ka mirušie labi pārzina uz zemes notiekošo, jūs 
varētu brīnīties, kāpēc, nolādēts, viņiem ir tāda ziņkāre par mājas planētā notiekošo, 
lai gan cerat, ka viņi ievadīs jūs dažos dzīves noslēpumos 

Tikai ne šajā gadījumā. Varbūt miru
šie neseko līdzi ziņām no zemes (vai 
lielākoties pat nedomā par to), jo tajā 
saulē viņiem, tā teikt, ir pašiem sava 
dzīve un savas intereses

"Lai notiek,' jus sakāt, “tad kāpēc 
viņi tomēr grib uzzināt zemes jaunu
mus, ja ir tik pārņemti ar pēcnāves dzīvi?" Tas ir tāpat, ja būtu aizbraucis no pilsētas: 
jūs taču gribat uzturēt kontaktus un uzzināt apkaimes jaunumus, lai gan esat laimīgs, 
pievēršoties jaunas dzīves iekārtošanai jaunajā vietā

Tāpēc, kad ieradīsieties mirušie velēsies uzzināt sensacionālākos zemes jaunu
mus ziņkārības, un nepavisam ne vajadzības dēļ

Skeptiķu viedoklis
Protams, skeptiķiem šķiet, ka mirušos nepavisam neinterese mūsu dzīves uz 
zemes, jo nomirstot viņu apziņa pārstāj darboties. Ja  jums nav apziņas ļūs 

nespejat ne par ko interesēties! Ta ir galvena atšķirība starp skeptiķiem un tiem kuri 
tic pecnaves dzīvei.

Pretrunas

Lai gan daži ir nonākuši pie secinājuma, ka mirušajiem nevar būt liela interese par 
zemes dzīvi, jābrīnās par zīmēm simboliem un kontaktu veidiem kurus apskatīsim 
astoņpadsmitajā nodaļa kur uzzināsiet par to, ka dažkart mirušie cenšas sazināties ar 
mums sapnī vai kā parādības apstājas pie gultas, lai tikai uzsauktu sveicienu

OO Mūžīgas domas

Nāve pārtrauc dzīvi, bet ne 
attiecības.

Džeks Lemons, aktieris



Daži varētu jautāt —  un pilnīgi pamatoti —  ja mirušie vairs neinteresējas par Jl 
dimensiju, kāpēc tad viņi ik pa laikam izdara kādas blēņas'5 Tiešām, pastāv mā bfl 
kas skaidro mums, ka mirušie, ja viņi gribētu, noskaidrotu, ko mēs darām... Bet v ii 
nepavisam to negrib, izņemot dažus gadījumus. Tādējādi dažkārt dažas dvēsele^H  
ciemos, bet citas ne.

Tātad, ja tās nepiesakās, vai tas nozīmē, ka tām nav intereses par mums? Protam« 
ne. Iespējams, tās ir tikai iegrimušas jaunajā dzīvē un tas, kas bija svarīgs zemes dzīvi 
vairs nav nozīmīgs pašlaik. Tā ir laba zīme —  jo mēs taču negribam, lai kāds viid 
saulē vien sēdētu un sērotu par bijušo dzīvi, tāpēc centīsimies būt laimīgi, ka r m  
mirušajiem mi|otajiem nav laika piestāt pie mums un sasveicināties. Varbūt tas hI  
zīmē, ka dvēseles ir aizņemtas un laimīgas! 1

Vai Hudini zaudējis interesi?

Nepietiekamo interesi par notikumiem uz zemes var izskaidrot, ja apskatām, kāpfl 
Harijs Hudini (Harry Hauditti, 1874— 1926), ievērojamais mags un spiritisma atm asļJ 
tajs, noslēdza vienošanos ar sievu par veidu, kādā viņi sazināsies no viņsaules.

Hudini baidījās, ka pēc viņa nāves garīgie mediji vai spirituālisti, kurus viņš {■ 
tiešām ienīda, vēlēsies iegūt kadu labumu no viņa slavas un seansos vai citā parjj 
normālās komunikācijas veidā gribēs sazināties ar viņu )a tas notiktu, spirituālB 
gūtu finansiālu labumu, nemaz nerunājot par pašu pelnīto slavu

Lai to novērstu, Hudini radās doma izmantot kodu, kas būtu zināms tikai vina sifl 
vai Besai lai dotu zīmi, ka pastāv pecnaves dzīve. la viņš nomirtu, viņš sazinātos« 
sievu no viņsaules un nosūtītu viņai šifrētu ziņu. Cenšoties sazinaties ar viru, desmļ 
gadu garumā Helovīna diena, Hudini nāves gadskārta, Besa vadīja seansus DiemzSļ 
Hudini neieradās.



Tomēr tiem, kas tic aizkapa drīvei, tas nav pierādījums tam, ka dzīve pēc nāves 
■fpastav. Iespējams, ka pēc pāriešanas citā dimensijā Hudini tas vairs nešķiet sva- 
■|l. Viņa prāts varbūt ir mainījies Varbūt viņš sev vaicā: "Ko es domāju kad mēģinot 
k.iut ko pierādīt, solīju Besai dot ziņu ka esmu dzīvs?”

Tas varētu būt vēl viens pierādījums tam, ka mirušie dzīvo tikai tagadnē un nerai- 
Mjns par pagātnes solījumiem vai citiem pasaulīgiem iemesliem

Saņemsiet visu, ko gribēsiet

Cii.i teorija, stāstot par |auno pecnaves dzīvi, skaidro, ka tajā atliks vien iedomāties 
un varēsiet darit visu vai būt it viss.
I Oh! Visas vēlmes materializēsies1

ļa gribēsiet lielu savrupmāju, jums tada bus. |a gribēsiet dzīvot uz tālas planētas 
ITi*» to varēsiet Ja vēlēsieties, lai jūsos iemīlas filmu zvaigzne —  dzīva vai mirusi — , tā 
notiks (piecpadsmitaja nodaļā stāstu par attiecībām šajā apziņas līmeni).

I4ēles auglis

Viirbūt brīnīsieties, kur šajās teorijās ir paslēpusies garīgā izaugsme |a ļums ir viss, 
ko vēlaties un kad vien vēlaties, kada velna pēc vēl vajadzētu kaut ko mācīties?

Uzskata, ka daļa mirušo fantazē vien iesākumā, kad tikko šķērsota viņpuses ro- 
Ihi-ža, lai atgūtos no zemes dzīves šausmām. Pat ja jums ir bijusi izcila dzīve, ir maz
liet ļāatpušas, lai būtu pilnīgi svētlaimīgs. Pieņemiet to ka dienu kūrortā. Protams, tas 
li lieliski un, jā, varat pierast pie šāda dzīves veida bet jūs jau nojaušat, ka tas drīz 
kpigsies. (Esiet gatav )

Garlaicības bīdīts

i olu galā var apnikt viss un jus vēlaties tikai sapņot Šajā bndī varat veleties nokļūt 
Vel nepazīstamā esamībā, kur atkal varētu atrast jaunas un interesantas zināšanas.

Kad pārņem garlaicība, lūdzat augstako spēku ļus pārcelt augstaka un sarežģītaka 
fimenī, jo vairs neizjūtat prieku no līdzšinējām zināšanām Citiem vārdiem, graduācija 
virza vēlmi apgūt vairāk zināšanu



Tomēr man šķiet, ka daudziem 
patīk šis fantāziju stāvoklis, ka 
šajā iedomu sfērā paliek gadiem 
gadu desmitiem ilgi. Laiks, ko 
vadāt šadā izvairīgā stāvoklī, ir a! 
rīgs no tā, kāda bijusi jūsu gaq 
attīstība nāves bridi Varbūt esat 
dvēsele, kas atdzimusi jau milzu; 

reižu un apguvusi daudz zināšanu, bet varbūt esat jauna dvēsele kas iepriekš 
mirusi tikai pāris reižu.

Vecās dvēseles nav ieinteresētas pārāk ilgi gaidīt, baudot materialus priekus, 
jaunās dvēseles gan. Es teiktu —  katram savs. Viņsaulē viss notiek noteiktā laikā.

īsumā

■ Kad nomirsiet, draugi un radinieki sagaidīs jūs tuneļa galā Neņemot vēra maiiļ 
uzlabojumus, viņi izskatīsies tadi paši kā pirms nāves.

■ Mirušajiem ir cits priekšstats par laiku. Viņi dzīvo tagadnē, un viņiem ir bezkais 
atmiņas par bijušo

■ Mirušie joprojām mīl tos, kuri palikuši uz zemes, bet dažkārt viņi ir pārņemti paš' 
savu esamību

■ Iekļūstot viņsaulē, mums ir iespēja uzburt iztēlē visu, ko vien vēlamies, un pali 
šajā vietā uz ilgu laiku

oo Mūžīgas domas

Garlaicība ir sajūta, ka viss ir 
laika izšķiešana, mierīgums —  

ka nekas tāds nav.
Dr. Tomass Sašs, 

rakstnieks un psihiatrijas fondu kritiķis



Četrpadsmitā nodaļa
Kļūsim taustāmi!

jā nodaļā

N;iv sāpju, daudz ieguvumu
V.ii man jānomirst, lai saņemtu modeles ķermeni?!
Auras noskaņošana
Kii izskaidrot auru. ko nozīmē katra krāsa?
Ķermenis, dvēsele un rezonanses līmenis

li bezgala daudz reliģisku un garīgu priekšstatu, kas izriet no pieņēmuma, ka dvēsele 
Int pina dzīvi bez ķermeņa, un arī tādu, kas stāsta ka dvesele savienosies ar labāku 
knmeni, kas faktiski tiek raksturots kā cilvēka ķermenis, bet funkcionē citos līmeņos 

R*t> dimensijās gluži tāpat kā uz zemes, tikai bez jebkāda negatīvisma.
I Bet kas notiek ar sakropļotiem ķermeņiem vai tādiem, kuri zaudējuši locekļus vai 
k iii lem ir garīgi traucējumi? Vai nākamaja dzīvē tie kļūst perfekti visās izpausmes?
I  Pārsteidzoši daudz cilvēku vēlas zināt, kā viņi varētu izskatīties pec nāves un vai 
ll/iskais ķermenis kaut kādā veida varētu sekot atbrīvotajai dveselei un materiali 
Tēlies, kad gars būs sasniedzis galamērķi. Aizmirstiet visu, ko kādreiz esat redzējuši 
Ctija sakarība —  šī pārveide bus patiešām ārkārtējā1

Beidzot atbrivoti no sāpēm

l’Jhrasti uzskata, ka nākamajā dzīvē vairs nebūs nekādu ciešanu —  ne fizisku, ne ga
līgu Spriežot pēc garīgo mediju, klīnisko nāvi pārdzīvojušo un daudzu garīgo vadoņu 
loiktā, pēc nāves un reizēm pat pirms miršanas mēs būsim atbrīvoti no sāpēm, krop
luma un psiholoģiskām vainām



Daži spirituālisti un reliģisko uzskatu propagandētāji uzskata, ka dvēsele a 
ķermeni, pirms tas vēl ir pilnībā miris un dzīvības spēki gaisuši, it sevišķi, ja cil 
cieš stipras sāpes vai citas mocības.

Piemēram, ja kāds ir nokļuvis katastrofā un pārdzīvo lielas ciešanas, viņš vēl pi 
nāves tiek atbrivots no ķermeņa. Tādējādi sāpes ir beigušās. Viņam nav jāiziet cauri 
mīgai bojāejai, kā varbūt baiļojaties. Tas sniedz milzīgu mierinājumu tiem. ku 
jānoraugās mīļo cilvēku pirmsnāves agonijā.

Starp citu _____________________________________1

"Ak tu pasaulīt, vecvectētiņš izskatās tik jocīgs bez matiem, ar tik lielau 
acīm un ar visam tām caurulēm!" Padomajiet, ko jūs sakāt ar Alchaļ 

mera slimību sirgstošajam vecvectētiņam, jo, kad viņš nomirs, viņš atcerēsies visu teikt 
un pat domāto. Tas viss naks atpakaļ kā ūdens no parrauta aizsprosta Pirmsnāv. 
dienās saņemta nelaipnība vai neiejūtīgi izteikumi var uzcelt sienu starp jums un m 
stošo, un šī siena ir daudz stiprāka un ilgstošāka par navi. (Ja kādreiz gribēsiet s 
nāties ar šo personu, kāpēc lai tā ar jums runātu?)

Gribu būt laimīgs mirušais: aprobežots vai jocīgs?

Beidzot jums ir vismazākais apģērba izmērs, divdesmit četras collas ap vidukli un 
grama tauku ļums patīk caurules? Kādam patīk caurules? Tās visas esat atstājis 
zemes, tāpat kā ciskas, kas atgādina ar glazūru klatas brīvdienu biezpiena bumbi ; 
Vai nāve ir vienīgais veids, kā atbrīvoties no liekā svara, ko staipāt līdzi kopš bērnīb 

Iespējams, ka būt mirušam seklākajā līmenī, skatoties no kosmiskā viedokļa, 
nemaz tik slikti. Bet, ja reiz esam miruši, mums nav jāpieņem, ka joprojām būsim a, 
bežoti, vai ne? Tiešām, nepavisam ne Domu līdzsvars ir atslēga uz mūžīgu laimi Tā 
daudz garīgas informācijas un mazliet pasaulīgu prieku veido laimīgu mirušu person

Meklēju labāku iespēju šajā dzīvē

Sešpadsmitajā nodaļā es atzīmēju, ka daļa cilvēku uzskata —  pēc nāves mēs spēsi 
dzīvot līdzīgi kā tagad uz zemes, tikai labāk. Saskaņā ar citiem uzskatiem viņsaul



OO Mūžīgas domasīve ietver visus pasaulīgos prie-
i, lo skaitā ēšanu, dzeršanu seksu 

n uī tālāk, tad kāpēc lai tajā nebūtu 
|.mta ari mode?
|.i to izvēlaties paņemat līdzi uz 
nāves dzīvi, varētu izskatīties visai 

jfol Un kāpēc gan ne? Ikviens izska-
lr s labi, līdz ar to konkurence būs nāvējoša! Ja, protams, neņem vērā to, ka tur nav 
Hkurences. Tā kā pats izskatāties labi, jūs gribat, lai ikviens izskatītos labi.

Daži cilvēki, lai cik veci viņi būtu, 
nekad nezaudē savu skaistumu —  

viņi tikai to pārvieto no sejas uz sirdi.
Mārtiņš Baksboms, rakstnieks

Kitstiešu priekšstats par apģērbu

P»ins tīk domāt, ka paradīzē mītošajiem ir apģērbs, vienalga, vai viņi valkā tādu ap
zibu, ko mēs atzītu par modernu, vai arī drēbes no zemes dzīves laikiem

Interesanti atzīmēt, ka Bībelē apģērbs (ja par tādu uzskatām vīģes lapu) parādās 
j ft tā laika, kad Ādams un Ieva nepaklausīja Dievam. Apģērbs radās kā sekas viņu 

■fcodam Pirms tam viņi bija kaili un visai apmierināto ar to Tāpēc ir vietā pabrīnīties, 
Mļičc debesīs gribam valkāt drēbes. Vai pēc nāves aizkapa dzīvē varētu krist negodā? 
I Hām ja reiz esam glābti (pēc nāves), nekas, ieskaitot apģērbu, nav kaunpilns 
I  Tātad, ja jums patīk būt izskatīgi tērptam un vienkārši pucēties, varat to darīt, un 
tflpiī'c neviens nekad nevarēs dēvēt jūs par aprobežotu.

iisu mati izskatās lieliski

NAkamajā dzīvē jūsu matiem nekad nebūs slikto dienu Pat kungiem, kuri pazau- 
Blļuši visus matus, tie atkal atgriezīsies Puišiem nevajadzēs skūties un sievietēm —  
domāt par vaksaciju Vajadzēs vienīgi padomat par to, kādu frizūru vēlaties, un tāda 
(iiins būs.

|a ta vairs nepatiks, atliks tikai izdomāt citu modeli. (Visa šī domašana var nogur
dināt, bet tas ir ērtāk nekā divreiz dienā apmeklēt stilistu, lai piemeklētu īsto matu 
l'ifisu ) Atliek vien ielūkoties paradīzes spoguli un, ja ieraudzītais nepatīk mainiet to

Neaizmirsīsim, ka, pirmoreiz ierodoties aizsaulē, jānoskaidro, kādus modējus un 
/nnolus valkā debesu valstībā Tas ir tāpat kā no Amerikas vidienes aizbraukt uz



oo Mūžīgas domas
Es neraizējos par pecnaves dzīvi. 
Man tikai gribētos zināt, vai man 

būs piedienīgs matu griezums.
Horācijs J. Digbajs, Roberta Benčlijc 

humora biedrības uzvārētājs

Parīzi. Uz brīdi varat izskatītie 
kosmiskā klauna, līdz kāds 
pie lietas, lai jūsu izskats būtu 1 
vainojams.

Tie, kas ieradīsies vēlāk, 
pazīs, viņi intuitīvi zinās, ka tas( 
jūs. Sazināšanās notiks d vēse lifl 

Var izklausīties, ka par nopil 
pāreju citā dimensijā es runāju paviegli, bet te nav nekādu joku. Cilvēki, kas j 
dzīvojuši klīnisko nāvi (skatīt septītajā nodaļā), stāsta, ka viņi redzējuši tādas : 
civilizācijas ka uz zemes, tikai labākas. Šajās civilizācijās visi gari ir tādi, kādus tt 
zemes, mēs sauktu par brīnišķīgiem cilvēkiem Citiem vārdiem, viņi ir gandrīz perfel 
ja spējat to iztēloties. Man šķiet, ka mēs visi izskatītos gluži kā vispasaules goc 
laureāti uz sarkanā kosmiskā paklāja. (Tikai noteikti uzvelciet ērtās zvaigžņu kurpei

1
Aura, kas aptver tevi

Vārds aura celies no grieķu valodas un nozīme "gaiss" vai “elpa" Tai nevar piesk 
ties, tā ir esence (kā smarža vai dūmaka uz ādas), kas nāk no cilvēka un aptveri 
Daži to raksturo ka enerģijas lauku, kas apņem katru planētas dzīvo būtni. Lai gani 
nav fizisks objekts, tas ietekmē mūsu fizisko esamību.

|a kādreiz esat redzējuši tadu Svēto skolotāju kā Jēzus Kristus vai Buda portreti 
būsiet pamanījuši, ka mākslinieki visbiežāk viņu stāvu aptvēruši ar mirdzumu — 
personas aura

P e f i H t e i J a
Aura r enerģijas lauks, kas aptver 
ikvienu dzīvu būtni Aura var būt 
dažadas krāsas, un tas atkarīgs no 
personas fiziskā un garīgā stā
vokļa.

Mazi bērni itin viegli spēj saskatīt aunļ 
jo viņi vel nav iemācījušies apspiest sl 
intuīciju. Reizēm bērns, kas tikko iemācij 
staigat, sāk spalgi kliegt un raudāt, kad kā 
pieaugušais cenšas viņu sasmīdinat A p l^ ļ 
tējie brīnās, ko gan tik šausmīgu bērns 
skatījis šajā cilvēka Var gadīties, ka bernanļ 
nepatīk pieaugušā aura!



l-f.id es redzu skaidri

H fk  spētu saskatīt cilvēka auru, būtu zināmas viņa izjūtas, domas, nolūki pat vese- 
■to stāvoklis, pirms viņš vēl ir atvēris muti la mēs varētu ielūkoties cits cita aurā, 
^■♦tmājiet, kādas iespējas pavērtos! Ikviena situācijā mēs zinātu, ka kāds melo vai ir 
|tli i un vai viņam irvislabāk'e nolūki.
■ Ifib vaicāsiet, kādā veidā'3 Spožs, tīrs enerģijas lauks rāda, ka persona ir laipna, 

^ n va ro ta  un garīgi stipra. Pelēka vai tumša aura norāda, ka personai ir kādas no- 
Mrlnas problēmas un jābut piesardzīgam, lai izvairītos no tās negodīgās rīcības.

i Ic-iaudzīt auru nav tik grūti, kā varbūt domājat Tas nav arī talants kas vai nu ir 
^■tl/imts, vai arī nav. Protams, ir tādi, kam tas dots no dabas, —  viņi vienmēr redz auru 
«  vienmēr spēs to noteikt. Bet ari jūs to varat ieraudzīt. Lai saskatītu auru, vajadzīga 
■tikse, spēja koncentrēties un labi nodomi

K.i Izskaidrot auru

PilK<irs Keiss (Edgar Cayce), visvairāk dokumentētais amerikāņu ekstrasenss, pazīs- 
■mns arī kā guļošais pravietis (lielāko daļu pareģojumu izteicis guļošā stāvoklī), vien- 

H | r  apzinājies cilvēka auru. Reiz viņš stāstīja: "Kopš sevi atceros, saistībā ar cilvēkiem 
v ( nmēresmu redzējis krāsas Pagāja ilgs laiks, līdz sapratu, ka citi šīs krāsas neredz 
ikiiļ cilvēkiem vienmēr domāju tikai saistībā ar viņu auru Es redzu, kā laika gaitā tā 

•fiugiem un tuviniekiem maiņas —  aurā atspoguļots slimības, neveiksmes, mīles- 
nl.a vēlmju piepildījums, un manā izpratnē aura ir dvēseles vējrādis. Tā rāda, kādā 

[ vluienā pūš likteņa vēji."
I  Auru var skaidrot dažādos veidos. Viena iespeja ir tikai paskatīties uz cilvēku (ari 
ieaugu vai dzīvnieku —  atcerieties, ka visam dzīvam butnem ir aura). Tam apkārt re- 
ibčsiet gaismu vai mirdzumu Dažiem verotaiiem tas aizņem vien pāris minūšu, 

fCliiem vajadzīgs ilgāks laiks. Esiet pacietigs un atvērts. Tā ir tepat, vajag tikai noregu
lēt acis šajā skatpunktā.

Tagad par to, kā novērot cilvēka auru.
■ Izvēlieties iespējami mierīgu bridi un ērtu vietu Atrodiet vēlamo apskates ob

jektu.
■ Novietojiet personu uz balta fona —  pie sienas, drapējuma vai palaga Kon

centrējiet skatienu uz personas priekšpuses vidusdaļu



■ Pēc aptuveni trīsdesmit sekundēm analizējiet laukumu ar perifēro redzi. 
rieties, ka fokusam jāatrodas punktā, kas atrodas priekšpuses centrā.

■ Neskatieties apkārt. Galvenais ir koncentrēties. Beigu beigās ieraudzīsiet,] 
fons tieši aiz personas ir spožāks un atšķirīgāks nekā prospekts aiz tā. Tā ir ; 
Vairāk koncentrējoties, tā kļūs skaidrāka. Redzēsiet vairākas krāsas, bet sākuj 
iespējams, tikai vienu vai divas.

Lai redzētu savu auru, nostājieties vai apsēdieties pie liela spoguļa un rīkoji« 
tieši tāpat, kā iepriekš aprakstīts.

a  Skeptiķu viedoklis
Skeptiķiem ir cits skaidrojums krāsai, kas aptver cilvēku. Viņi uzskata —  jel

#  kāds cieši uzlūko citu cilvēku (vai objektu), kurš atrodas uz balta fona telpā ar vāju! 
apgaismojumu, acs tīklenes nogurums apkārt personai var izraisīt dūmaku (to pesuj 
ko dēvē par auru).

Vai tā ir mana krāsa?

Vairākumam cilvēku aurā dominē viena vai divas krāsas, bet nepavisam ne tik reti' 
ieraudzīt krāsu kombinācijas vai krāsu uzliesmojumus. Auras krāsu pārmaiņa atkarj 
no veselības stāvokļa un noskaņojuma. Katrai krāsai ir sava nozīme.

■ jBaltajai (spoža gaisma) krāsai vienmēr ir pozitīva vibrācija. Mēs varam tieklN 
pēc spožas gaismas, bet ne baltas (krāsas). Pēdējās pirmsnāves stundās aura kļļ 
plašāka un spožāka.

■ Sarkanā krasa pārstāv fizisko ķermeni un norāda uz spēku, enerģiju un izturīM 
Šī krāsa var aptvert egoistisku, materiālistisku, atlētisku vai seksuālu personībļ 
Dziļāki sarkanās krāsas toņi iezīmē negatīvas blakus nozīmes.

■ Oranžā krāsa ataino domu bagātību, paškontroli un optimismu. Ja aurā ir orarļ 
krāsa, parasti ir interesants ieskats par notiekošo.

■ Dzeltenā krāsa zelta toņos rāda labklājību un dziļu gudrību. |a dzeltena krasai 
blāvāka, cilvēkam ir nosliece uz biklumu un varbūt viņš vēlas pagriezt dzīvi cq 
virzienā. Būtībā dzeltenā ir pozitīva krāsa.

■ 7aļā krāsa personas aurā liecina par labu klausītāju, kurš ir ieinteresēts dziil 
sevi un citus. Zaļā ir dabas krāsa, tā pauž mieru un harmoniju, tas nozīmē,



I cilvēks ir izpalīdzīgs un nav valdonīgs. Zaļā aura, kas robežojas ar dzelteno, var 
I paust viltu un nenoteiktību.
■ Zilā aura norāda uz garu, meditāciju un patiesību Visi zilie toņi ir pozitīvi 

I Visiem mākslinieciskas ievirzes cilvēkiem aurā ir zila krāsa, pat ja viņi ir mazliet 
[ melanholiski
■ Purpursarkanā ir visnoslēpumainākā krāsa. Tā norāda uz garīgumu, intuitīvu da- 
I biskumu un meklējumiem. Purpurs aurā norāda uz mainīgumu —  šie cilvēki

nemēdz ilgi gaidīt un neizceļas ar stingriem uzskatiem. Bieži vien purpurs pāriet 
tumši zilā tonī. Kad to redzat, tā ir zīme, ka personu aptver garīgas domas un 

ļ vienlaikus stingri ieskati.

Krāsas atspoguļo ķe meni, apziņu un garu. Pievērsiet tām uzmanību gan sevī, gan 
pib. Daba devusi mums darbarīkus auras saskatīšanai. Vajadzīgs vienīgi apzināts mēr- 

un jūs iegūsiet zināšanas!

Starp citu __________________________________________

Auras krāsas ir ļoti nozīmīgas, jo tēs ir s< stītas ar cilvēka rezonējošo 
enerģiju. Interesanti pavērot, kā salīdzinām krāsas ar emocijām. Mēs 

lakām: "Esmu zaļš no dusmām", 'M ani pārņem balta skaudība" vai "Viņš bija tik 
dusmīgs, gluži sarkans". Iespējams, jūs jau zināt, jūtat vai redzat daudz vairāk nekā 
saistāt to ar auru un krāsām.

K» notiek ar auru pēc nāves?

pfmsnāves stundās aura var kļūt plašāka un vienlaikus balta vai spoža. Bet pastāv arī 
vtfcdoklis, ka aura sakoncentrējas un samazinas.

Tad kā īsti? Iekšā vai ārā? Lielāka vai mazāka? Gaiša vai tumša? Un ko tas nozīmē 
i im is u  enerģijas laukam?
I  Tiešām, dažādām koncepcijām ir dažādi skaidrojumi. Brīžos pirms nāves krāsas var 

k|ūt intensīvākas, bet mirstot auras krāsas pavājinās, tāpēc it kā savelkas. Var teikt, ka 
Ifts kļūst pilnīgi tumšas, jo to vairs nav.
I  Kas attiecas uz mūsu enerģijas lauku, miršanas brīdī —  vismaz šajā līmenī —  tas 

mitējas, tāpēc arī aura samazinās. Vai savu auru ņemam līdzi uz nākamo dzīvi? Par to 
Ibarunāsim nākamajā sadaļā.



Ķermeniskā ceļojuma beigas un kaut kā jauna sākums

Visa pastāvēšana ir enerģija un funkcijas noteiktā vibrāciju līmenī. Ķermenim un d 
selei ir katrai savas vibrācijas- dvēsele vibrē augstāka līmenī, bet ķermenis ir laicīgāļ 
un dod dvēselei patvērumu.

Tagad atceresimies, ka auru veido vibrācijas enerģija, tāpēc dažādiem cilvekiem) 
atšķirīgas krāsas aura. Krasa ir atkarīga no personas vibrācijas enerģijas.

Kad miršanas brīdī aura atgriežas ķermenī, tā kopā ar dvēseli ce|o astrālajā kc 
menī — tas ir garīgs vai mistisks priekšstats par otro ķermeni (sīkāk sešpadsmi 
nodaļā) vai dvēseles ķermeni, kas nav fizisks, bet var izskatīties kā gaisma vai krā: 
stari Astrālais ķermenis panēm sev līdzi personas apzinu jeb individualitāti —  auru

Vieta, uz kurieni pēc nāves dodas dvēsele, arī ir vibrācija —  vai tā būtu planē 
vai esamība citā dimensijā. Katram debesu līmenim, nirvānai vai paradīzei ir s 
vibrācija

Atzīstu, ka tas ir visai sarežģīts uzskats, tāpēc nav nekas slikts, \a vairs negribat 
to nodarboties. Pietiek zināt, ka ķermenis un dvesele ir savienoti ar enerģiju, kas ti| 
pinās, kad jūsu fiziskā esamība beidzas.

īsumā

■ Kad noklustat nakamajā dzīvē, garīgas un fiziskās spējas tiek pilnībā atjaunotas.
■ Dažas mācības skaidro, ka, pastāvot ārkārtējām fiziskām vai garīgām ciešanam, d 

sele atstāj ķermeni pirms fiziskās nāves.
■ Nav iespējams pieskarties aurai; ta drīzāk atgādina esenci, kas izstaro no būtnes uilIaptver to.
■ Pēcnāves dzīvē skaistumu nosaka individuālie priekšstati
■ Pirms nāves aura sakoncentrējas.
■ Dvēselei ir augstāks vibrācijas līmenis nekā ķermenim. Kad ķermenis nomirst, dv€ļ 

sele turpina vibrēt citā līmeni



Piecpadsmitā nodaļa
Citi šķērsojušie jau priekšā

f*aja nodaļā
• Ne visi mani dvēseļu līdzinieki nonāk vienā vietā
• Kosmiskās attiecības
• Nāve un izvairīšanās no radiem
■ Sekss un pēcnāves dzīve
• Vai aizsaulē satikšu savu mīlulīti?

Mums visiem ir tik daudz dvēseļu radinieku un tik daudz iespēju dzīvot! Ieejot nāka- 
i m|ā dzīvē, var rasties vaiadziba mācīties, kā tikt galā ar visām aizvadīto dzīvju biju 
hj&m mīlestībām. Kā to izdarīt? Vai jums jālavās ap stūriem vai arī šīs dvēseles ir tik 
«vērtas, ka visi varat dzīvot kā viena laimīga mirušo ģimene?

Varbūt dvēseļu biedri aizsaulē jus liks mierā, bet mirušie radinieki gan ne Bet kā 
Mūrēties pret tiem radiniekiem, kuri jums nav patikuši? Vai paradīzē ir paslēptuve, 
kurā nobēgt, kad redzat viņus tuvojamies?
| Pēcnāves dzīvē visos sapratnes līmeņos attiecības turpinās. Sliktā ziņa ir tā, ka 

•ilrsaulē automātiski nevarēsiet pieņemt visus tos, kas nebija tīkami zemes dzīvē 
bet labā zina irta, ka ar laiku tas varētu izdoties

Dvēseles biedri un pēcnāves dzīve

Nomirstot viens no labakajiem ieguvumiem ir tas, ka varēsiet sastapt dvēseles 
tliaugu kas devās uz aizsauli pirms jums vai ne0 Atkal mīlestība atkal mīļotā rokās 
l|.i tādas vispār ir)!

Bet kā tas viss notiek? Esam dzīvojuši tik daudz reižu un mums ir bijis tik daudz 
flvēseles draugu —  vai pēc nāves atradīsim to vienīgo mūsu daudzo dzīvju mīlestību'3



oo Mūžīgas domas

Mēs izveļamies tos, kuri mums pa- 
tik; mēs nerunājam par iemes

liem attiecība uz tiem, kurus mīlam.
Minjona Maklāfina "Neirotiskas piezīmes" 

[Bobbs-Merrill, 1963)

zīmējumu, vienu un vienīgo mūža mīlestību 
un intemeta iepazīšanās vietnes. Labā ziņā 
vienu dvēseles draugu. Sarežģītākais ir to 
izplatījumā.

Un ko tad, ja nekad neesam bij  ̂
pietiekami veiksmīgi, lai jelll 
būtu atraduši pāri savai dvēsel 
Protams, jūs varat būt nolemts (4 
vadīt mūžību vienatnē... vai ari i 

Daži lieto terminu "dvēsļ 
biedrs", lai raksturotu pati« 
draugu vai, lietojot vecmodīgo ( 

Šo terminu bieži lieto romanču sacerē 
ir tā, ka ikkatram no mums ir vairāk 
atrast telpas, laika un atšķirīgo līm«(J

Dveseļu parus skaita tapat ka lielceļa automašīnas

Tiem, kuri tic reinkarnācijai (uzskats, ka pēc nāves dvēsele atgriežas citā fiziskajā I 
menī, lai apgūtu mācības pirms nokļūšanas augstākajā valstībā, plašāk par to 
desmit otrajā nodaļā), var rasties jautājums: kurš ir mūsu īstais dvēseles biedrs un j 
pēc nāves būsim kopā ar viņu?

Piemēram, uzskata, ka varat atgriezties uz zemes divdesmit reižu un katru reizi] 
vismaz pusē no tām satikt kādu kuru izjūtat kā savu dvēseles draugu. Tādējādi jû  
var būt diezgan daudz dvēseles draugu, kad pilnībā pabeigsiet zemes gaitas. Kā d\i 
selei rīkoties?

Nekrītiet panikā un nemēģiniet traukties pa tuneli atpakaļ. Protams, arī jūsu drail 
dvēselēm ir tādas pašas problēmas, kādas bija jums, kad ieradāties pirmoreiz un j 
dvēseles draugi bija sagaidītāju pulkā. (Vai tiešām domājat, ka esat viņu pirmais ̂  
vienīgais?)

Pēcnāves tikšanas ar dvēseles draugu ir tāda pati kā tikšanās ar senu draugu K.-ļ 
tiekaties ar kādreizējiem dvēseles draugiem, nav ne iekāres, ne greizsirdības, ne' 
mju. Tam nav iemesla, jo viņi ir dvēseles pāris simtam citu lr tikai platoniska sapratfl 
un mīlestība.

Tas ir tāpat, ka satikt šķirto viru vai ka es tos dēvēju bijušo", kuru kādreiz s lf l  
bezprātīgi mīlējuši, bet pectam draudzīgi šķīrušies, noveļot viņam mīlestību un laiiti 
ko viņš noteikti atradis tikai ne kopa ar jums.



IrulSs dvēseles?

t«uil laika gaitā un dvēseles ceļojumos esat ieguvis daudz dvēseles biedru, bet pār- 
Itr lti/oši —  dvēseles draugi nav planētas karsto un vētraino mīlas dēku varoņi Tie ir 
Hlw ki, ar kuriem jūs vienojuši kopēji mērķi, idejas un piedzīvojumi, bet ne vienmēr 

tuvība Tā teikt, dvēseles biedri parasti ir viens bungu vālīšu pāris.
I.idējādi kāds varētu teikt: "Es mīlu savu vīru, bet tā nav tāda romantiska un liktenīga 

ilr .liba, kādu apraksta romānos ’’ (Protams, šajā izteikumā droši varat ievietot vārdu 
liFva”!) Tās izklausas pēc dvēseles biedru attiecībām. Tas nenozīmē, ka dvēseles 
■(Iru attiecības nav kaislīgas vai erotiskas, —  tās varbūt šādas. Bet dvēseles biedriem 
ļil.išāks saskarsmes lauks un tās nav atkarīgas tikai no intīmo attiecību viesuļa. 
ļ'Sis attiecības ir plūstošas, līdzsvarotas un priekpilnas un visas ir vienādi veselīgas 
1 1, imīgas. Tāpēc nedomājiet, ka pēc nāves notversiet savu dvēseles biedru vai to, 
M  ļums tāds šķita, skaistās debešķīgās attiecībās

luhes, ka šī persona nav jūsu dvēseles pāris

Dl«iii(lzi doma, ka vienlaikus ar mums pa šo planētu pārvietojas krietns bariņš dvēse- 
[ biedru. Tomēr vairāk šķiet, ka ikviens var izvēlēties kādu no saderīgu garu dvē- 
rarļn klana". Tas var nozīmēt, ka īstenībā dvēseles biedru nemaz nav un mēs tikai 
Baramies pēc noteiktiem cilvēkiem, kurus varētu but pazinuši iepriekšējā dzivē, bet 
fcmlL-m nepavisam nav jābūt īstajiem dvēseles biedriem.

Irpriekšejo dzīvju esamība izskaidro, kāpēc alkstam pēc vīriešiem vai sievietēm, 
lini, skaidri redzams, nav mūsejie Šādos gadījumos attiecības vienmēr beidzas bēdīgi, 
№11 vainojama ir pašu stūrgalvība.

L k  Skeptiķu viedoklis
Skeptiki, protams, netic divu dveseļu savienībai (jo vini vispār netic dveselēm) 

1 9 ’ Viņi teiktu, ka vairakums no tiem, kuri apgalvo, ka viņiem ir dvese es biedrs, 
ļ ļnirasti piedzīvo to pašu postu un nelaimes, ko tie, kuri netic dveseles biedru esa- 
I  mibai. Skeptiki ari uzskata, ka tā sauktie dveseles biedri ir tikai divi līdzīgi domaļoši 
I i ilveki Noliedzeļi apslapē garīgo pieķeršanos citās dzīvēs un citas dimensiļas, skaid- 
I ioļot ka tas ir tikai rakstnieku, semināru rīkotāju un interneta vietnu ierikota|u roman- 
I  l*ks priekšstats, lai pelnītu naudu



Tas vien, ka jūtat mīlestību vai garīgu tuvību pret kādu, nenozīmē, ka jāsteīdzin^ 
attiecības, kas praktiski nav īstenojamas. Tiesa, varbūt citā dzīvē ar šo personu es;«i 
bijuši dvēseles biedri, bet tagad jums jātiecas pēc vēl kāda cita.

Ja attiecības jūtat plaisu - un patiešām šķiet, ka šī persona ir jūsu dvēseles biedr 
un ka jūsu abu veidotais pāris ir īstais, —  ieskatieties tālākajā uzskaitījumā un pado 
mājiet, kurai grupai atbilstat.

■ Tā ir tūlītēja fiziska pievilcība, bet vēlāk atrodat, ka jums nav kopīga pama'.i 
Ikdienas dzīve jums abiem nav gluda, bet aiziet neļauj kopdzīves seksuālā da|»

■ Ikdienā jums klājas labi, jo ir vienādas intereses un mērķi, taču nav fiziskās sa 
skarsmes. Jūs cerat, ka galu galā būs ari tā, jo tiksiet uz priekšu kādā citā līmeni

■ ļums ir vajadzība par kādu rūpēties, neņemot vērā neslikto rīcību, ne to, kā pa-i 
jums izturas. (Vai varam teikt —  līdzatkarība?)

■ Pareģis jeb garīgais medijs stāsta, ka tikko esat saticis savu dvēseles biedru, un 
lai gan jums nav šādas sajūtas, jūs cenšaties, lai tā kļūtu par patiesību. Tās nav kai- 
miskas attiecības, dvēseļu draudzība vai dvīņu liesmas (tām tūlīt pieversišos) 
Tā varētu būt vienīgi medija kļūda Neviens nav perfekts!

■ Jaunais mīļotais jums savā ziņa šķiet tuvs vai ari redzējāt viņu sapnī vai atro 
doties ārpus ķermeņa. Sajūta, ka kādu pazīstat jau ļoti sen, var norādīt, ka esat bijusi 
tuvi iepriekšējā dzīvē, bet tā nenozīmē, ka šis cilvēks ir jūsu senzudusi mīlestība 
Varbūt šis cilvēks ir bijis tikai draugs. Un, ja esat viņu saticis ārpus ķermeņa pava 
ditajos brīžos, tas nozīmē vienīgi to, ka vienlaikus esat apceļojuši galaktiku.

■ ļūs pievelk kāda precēta vai attiecībām nepieejama persona. Un, pat ja jūs gri 
bat rīkoties krietni, jums tik un ta ir dēka, jo nespējat sev pretoties Vai tas n5k 
no iepriekšējās dzīves?

Katrs no uzskaitītajiem punktiem norāda, ka šī persona nav jusu dvēseles biedrs 
Nē, neatnemiet sev drosmi, domājot ka dveseles biedru nemaz nav. Neesmu devusi 
nevienu mā|ienu kas viestu šaubas. Tomēr ir vel kada filozofija, kurā ir aplūkota dzī 
ves garīgā drauga eksistence, un tā ir intriģējoša

īstu attiecību modeļi mūžībai

Dveseles drauga meklēšana būtībā ir atrast veidu, kā kļūt vienam veselam Dvēseles 
biedriem savus darbus ir veltījuši daudzi rakstnieki Viens no maniem favorītiem ii



f (jgars Keiss, amerikāņu ekstrasenss, pazīs- 
Ifiins ari kā guļošais pravietis, jo viņš sevi 
Irveda transa stāvoklī un kļuva par informā- 
l||as novirzīšanas avotu klientiem. Reiz viņš 
icilca: "Bet ziniet, dvēsele drīzāk ir dvēseles 
lii drs Visuma saprātam, nevis individuālai 
V>fifnei.”
I Domāju, tā ir laba ideja, ka mūsu dvēseles ir pirmās un galvenās robežas augstā
kai apziņai, nevis kadas personas dvēselei. Šī filozofija noga i ia priekšstatu par mīloša- 
llom dvēseles biedriem, bet citas mācības stāsta, ka dvēseļu ceļi šķiras un atkal satiekas

fevīņu liesmas

I lizabete Klēra Profeta (Elizabeth Oare Prophet) savā grāmatā ‘ Dvēseles biedri & Dv ņu 
liesmas mīlestības garīgās dimensijas & attiecības" (Soul Males & Twin Flames: The 
Spiritual Dimension of Love & Relationships, Summit University Press, 1999) sniedz aizraujošu 
kdzienu “dvīņu liesmas”. Tā ir ideja par vienotību, kas reiz tikusi sašķelta un meklē 
•avu otru pusi, lai atkal taptu par veselumu
ļ Priekšstats par dvīņu liesmām pamatojas uz to, ka sākumā ir bijis viens elements, 

№la vai kads cits veselums, kas bijis liesmojošs jeb degošs. Šis veselums tika sadalīts 
ilivās atsevišķās eksistences formās —  vīrišķajā un sievišķajā. Abas būtnes, lai gan ar 
liriskām atšķirībām, garīgi bija līdzīgas.

Galu galā dvīņu liesmas nonāca uz zemes, kur ik dzīves laiku meklēja viena otru 
! un retumis arī atrada. Dažos dzīves ciklos tās pavisam pazaudēja viena otru, bet citos 
Dlkal satika un, ja jutās laimīgas, varēja arī appreceties 

Neatkarīgi no tā, vai tās tiekas uz 
temes vai ne, tās savienojas mūžībā.
Kad tās sasniedz augstāku apziņu,
|au citā vibrācijas līmenī tās tiek sa
vienotas uz laiku laikiem

Tas var izklausīties kā īss mīlas 
lomāna izklāsts, bet te patiešām nav 
nekā romantiska —  tā ir kosmiska 
savienošanās, kurā abas daļas ir

Starp  citu

- Elizabete Klēra Profeta
vadīja Jaunā laikmeta 

reliģisko kustību "Virsotnes bāka", or
ganizāciju, kas aptver vairāku baznīcu 
atzarus. Tās sekotāji uzskata, ka viņi ir 
svēto skolotāju vestnes

ef tnīei ja
Novirzīšana nozīmē informāci
jas saņemšanu no gara, augstāka 
spēka vai pardabiska avota, kas 
nav novirzitāja vai informāc ļas 
saņēmēja apz'ņā.



mācījušās un pilnveidojušas un tad atkal kļuvušas par vienu, radot spekpilnu Visurļ 
plūduma sapratni

Karmiskas attiecības

Un tagad parunāsim par kaisli! Parasti karmiskajās attiecībās no pirmā acumirkļa di 
cilvēki izjūt spēcīgu savstarpēju tieksmi un ievelk viens otru spēkpilna savienībā, ļ 

Kāpēc? Tie nav tikai viņu mati vai ķermenis, tas ir kas vairāk. Tā ir ieinteresetiL 
karmiskajā līdzsvarā.

Savstarpējā apvienībā dvēseles redz atslēgu uz brīvību; abas kopā tās varēs ali 
dzināt karmiskos parādus vai līdzsvarot karmiskos svaru kausus.

slikti rīkojies iepriekšeja dzīve un tagad izciešat sodu. Izklausas komiski, bet tas I  
tiesa.

Labā ziņa ir ta, ka, pilnveidojoties un ieraugot izdarītās kļūdas, varat atbrīvotie* 
no šīm attiecībām un veidot labāku savienību. Cerams, ka tas notiks pirms jūsu ab J 
kāzām, bet īstenībā tā ne vienmēr gadās. I

Tātad badu dienu savienosieties ar savu dvinu liesmu un atkal iestāsies nedalīta 
miers. Bet tas nenozime, ka tas notiks tieši taja bridi, kad pec nāves atversiet vārtiņi* 
uz savām mūžības mājām. Pat nāvē jums var dot iespēju apmeklēt meistarklasi un 
pamatīgi strādāt, lai virzītos uz augšu pa garīgās attīstības pakāpieniem. Un tā šai 
liesmai paredzams garš ceļš

attiecības un visi no tam macas. Šis izglī
tošanas veids ir dārgs (pamesta un tieša 
nozīme), bet tas ir nepieciešams dveseles 
attīstībai.

Uzskata, ka dzīves laika 
visi piedzīvo karmiskas

Starp citu

Šīs bieži vien kaislīgās attiecībl 
var būt šķēršļu pārpilnas un cietsļ 
dīgas un liek brīnīties, kā mīlļ 
attiecībās var izdarīt tik nepareij 
izvēli Daudzi šādas attiecības |ut; 
vientuļi, jo tās neved uz mieru, rr
lestību un harmoniiu, bet vairak di 
mātas, lai mācītos vai atlīdzināl
kaut ko tadu, ko esat izdarījis vai nin 
šajā, vai iepriekšējā dzivē. I

Jā, varbūt esat izraudzījies pašreizējo draudzeni vai draugu, vīru vai sievu, jo e s J



l ikšanās ar draugiem un ienaidniekiem

M i nāves saglabāsiet iepriekšējo personību, līdz garīgajā sagatavotībā notiks nopiet- 
tn»s pārmaiņas (tas var aizņemt pārdzimšanas gadsimtus vai, ja neticat reinkarnācijai, 
pi«lsimtiem ilgas mācības) Tāpēc jau daži spoki ir viltnieki, bet citi —  mīļi un laipni.
I frsomba paliek tāda pati, līdz attīstība būs jūtamāka.

I’ēc nāves jūs nekļūsiet par priekšzīmīgu dvēseli, kura mīl itin visus un aizmirst jeb
kuru pāridarījumu. Nē, izaugsmei būs vajadzīgs laiks, lai saprastu un pieņemtu citas 

ftlvcseles pašreizējā stāvoklī un ari tadas, kādas tās savulaik bija

Vai tu esi šeit?

Kf, jau stāstīju septītajā nodaļā, cilvēki, kas pieredzējuši klīnisko nāvi bieži stāsta, ka 
padoties uz viņsauli, pie ieejas pulcējas tuvinieki un mīļotie, lai, tā teikt, apsveiktu 
liinnās dzīves sakumā

Bet jūs varētu brīnīties par tiem, kurus nekad vairs neesat gribējis redzēt Pēc me- 
f4Rļu, mistiķu un klīnisko nāvi pārdzīvojušo teiktā, jūs vienkārši nesatiksiet šos cilvē
kus, līdz to vēlēsieties Tas uzlabo garastāvokli. Galu galā aizsaules dzīvi ir paredzēts 
vadīt mierā, nevis uztraukumos un sāpēs Ja kaimiņi zemes dzīvē ir sagadājuši vienīgi 
nepatikšanas, jums nebūs liela prieka uzzināt, ka pēc nāves atkal satiksiet viņus 
[ Vēlāk, kad sāksiet saprast zemes dzīvē izdarītās kļūdas, spēsiet mainīt attieksmi 
fnettiem cilvēkiem, no kuriem izvairījāties un vēlēsieties nolīdzināt kādreizējās nesa- 
•kanas artiem, kurus nesapratāt (vai vēl sliktāk) Un jūs abpusēji vēlēsieties to piedot 
nu aizmirst. Tas nav jādara piespiedu kārtā, bet, attīstot sevi apgūsiet spēju piedot un 
pieņemt cilvēku rīcību zemes dzīves laikā.

Meklējiet jaunus draugus, bet saglabājiet vecos

Lai gan viņā saule satiksiet vecos draugus, paziņas un mīļotos, jūs, tapat ka uz zemes, 
ķaida ari jaunas tikšanās.

Varat tiekties pēc kādas, jūsuprāt, vientuļas dvēseles vai iepazīties ar kādu, kam 
/cmes dzīves laikā bijušas tadas pašas intereses Tie pat varētu būt berm kurus ne
pazināt, kuri nu jau būs krietni paaugušies salīdzinājumā ar vīnu vecumu nāves brīdī.



Pēcnāves dimensijās jeb pilsētās bērni pieaug apmēram līdz divdesmit divu gadu 
cumam (lai gan jaunatnācēji sākotnēji ir pamanījuši bērnus tajā pašā vecumā, kādā v 
pameta šo planētu). Tas ir tāpēc, ka redzot viņus, jūs pamanāt dvēseli, nevis ķermJ

Sekss aizsaulē

Kamēr sasniedzat līmeni, kurā fiziskas attiecības jusu attīstībai vairs nav nepieci^ 
mas, pēcnāves dzīves laikā jums var būt intīmas attiecības.

Tā vairāk vai mazāk ir jūsu izvēle, un bieži tās pievienojas kā papildinājums ju 
tīkamam nodarbēm, piemēram, ja esat gardēdis, jūs turpināt ēst. la patīk nodarbītļ 
vingrošanas zālē, varat dabūt paklāju, ļa aizraujaties ar pavārmākslu, varat to darīt 
sirds patikas. Un, protams, ja nespējat dzīvot bez seksa, varat to turpināt darīt Tur b 
daudz tādu, kas vēlas to pašu, tāpēc būs gana partneru gan vakariņām, gan dejāfi 
gan vēl kaut kam citam!

Interesantākais ir tas, ka, garīgi pilnveidojoties un augot zināšanām, sāksiet za 
dēt tādus šīs dzīves papildinājumus kā ēšanu, gatavošanas prieku un ari seksuāl 
attiecības vairs nešķitīs svarīgas Būtībā kādā aizsaules dienā varat palūkoties uz šī 
nodarbēm un nodomāt: "Kādēļ gan to darīt, ja Visumā ir tik daudz saistoša?"

Varat lēni atmest vienas nodarbes, saglabājot citas Dzīvojot šajā statusā, varat al 
mest ēšanu un paturēt seksu vai otrādi Bet beigu beigās atteiksieties no tā, kas šķi 
patīkams pašlaik, un nokļūsiet jūsu augstākās esības citā līmenī.

Ļaudis vēlas uzzināt, vai tajā puse viņi būs monogāmi. Visi ir vienisprātis, ka p^ 
nāves dzīvē nav greizsirdības, tāpēc monogāmija nav būtiska. Arī precības ir izvēl 
jautājums ]a gribat būt precēts, varat tāds būt, bet, ja negribat, tad nebūsiet. Turklāļ 
tur būs milzums dvēseļu kuras domās tāpat kā jūs

Starp citu

Raksturojot ārpusķermeņa stāvokli redzēto, daži stāsta, ka piedzīvo-!
juši to, ko dēvē par astralo seksu, vai ari viņiem bijis dveseļu sekss, kas ir 

pretruna ar mūsu izpratni par fizisku tieksmi. Dveseles savienojas tāda attiecību 
veida un saplūst tādos gaismas virpuļos un izjūtās, kas nav salidzinamas ar zemes ' 
dzīves izjūtām.



Mājdzīvnieki un aizkapa dzīve

l'lcii dzirdams jautājums, vai arī dzīvnieki nokļūst viņsaulē. Pēc sava mīluļa nāves daži 

Ifimā, ka redzējuši tā garu skraidām pa māju vai ari viņu suns joprojām lēkā pagalmā, 

fliiulājums ir saistīts arto, vai dzīvniekiem ir dvēsele

Daudzi garīgie medi|i jūt, ka dzīvniekiem irdvesele un ka aizsaulē tie var dzīvot kopā 

h  mums Tom ēr ne visi mājas mīluļi un dzīvnieki tur nokļūst. Dzīvniekiem, kuriem nav 

iušnieku, kas par tiem gādātu tāpat kā par bērniem, var nebūt garīgas informētības 

I tu mīlestību Tāpēc dzīvnieki kuri nav auguši, mācījušies un izjutuši mīlestību, nav 

pietiekami attīstījušies.

I Uzskata, ka šajā gadījuma viņu dvēseles dodas atpakaļ uz dveseļu kopējo fondu 

nii jaunā dvēsele piedzim st un nāk atpakaļ kāda dzīvnieka veidā

Tātad īsumā, ja jums ir mīļš mājdzīvnieks, kuru barojat, par kuru rūpējaties un pret 

kmii izturaties ar cieņu, jūs palīdzat šim dzīvniekam attīstīties un, visticamāk, atkal 

•«liksieties ar viņu aizsaulē. Vairāk par dzīvniekiem un viņu pēcnāves dzīvi atradīsiet 

M vdesm it pirmajā nodaļā.

1 Aizsaulē nav jāsastopas artiem , kurus nevēlaties redzēt.

* Citā dimensijā monogāmija nav nepieciešama, ja vien to nevēlaties. Aizkapa dzīvē 

I nav greizsirdības, ir tikai mīlestība

■ l’ēc kada laika ķermeņa pasaulīgās vēlmes kļūst aizvien mazsvarīgākas

• Ja mā|dzīvnieks ir mīlēts un aprūpēts dzīves laikā, aizsaulē ir iespeja satikties ar 

I saimnieku

īsuma



Sešpadsmitā nodaļa
Dzīves kārtība: dimensijas, planētas 

un kosmiskie klejotāji

Šajā nodaļā
■ Dīvainas idejas par pēcnāves dzīvi
■ Pēcnāves dzīve uz citām planētām
■ Dvēselisks ceļojums
■ Kļūt par kosmosa klaidoni

Daudzas reliģiskās un garīgās tradīcijas ir dibinātas uz pieņēmumu, ka pastāv īpašas 
vietas tiem, kuri šajā dzīvē uz zemes ir bijuši "labi", un patiesi slikta vieta nolemta
jiem, kuri vadījuši ne pārāk spožu dzīvi. Dažas mācības pieļaui starpstāvokli: vietu 
kur mācīties un attīstīties, lai sasniegtu augstāku esības līmeni. Un, protams, vēl ir 
reinkarnācijas ideja, bet paliek ļautajums, kas notiek tad, kad vairs nav jāatdzimst. Uz 
kurieni galu galā dvēseles dodas pašās beigās?

Šajā nodaļā apskatīšu dažus priekšstatus par to pecnāves dzīvi, kas ir pašās bei
gās. Vairākums no tiem balstās uz pieņēmumu, ka pec nāves dvēsele eksistē apziņā, 
ko mes nevaram saprast, bet es mēģināšu to izskaidrot, cik vien labi spēšu.

Mazs brīdinājums: šajā nodaļā ir iekļauts priekšstats par to, ka dvēseles ceļo uz 
dažādām planētām vai galaktikām un satiek svešas dzīvības formas Es zinu, ka ne 
visi tam piekrīt bet, kopš pastāv viedoklis, ka tā notiek pēc mūsu fiziskās nāves, es 
nebutu izpildījusi savu uzdevumu, neietverot šo informāciju Un tagad apskatīsim visus 
viedokļus, jo ikviens no tiem var pastāvēt.

Aizsaules pilsētas un vietas

Viens no daudzajiem priekšstatiem par pēcnāves dzīvi stasta, ka pastav tāda vai 
citāda veida pilsētas, kuras notiek ikdienas aktivitātes Ka pašlaik lasat pilsētas var



atšķirties, bet tām ir arī kopīgais —  tajās nav sāpju, nav depresijas, nav bada un 
dusmu.

Iepazīstināšu ar dažiem galvenajiem priekšstatiem par dzīvi šajos kosmiskai 
centros Varat izlemt, kurš no tiem šķiet visideālākā vieta jūsu garīgo kaulu atpūtai. I

Tāpat kā mājās, tikai labāk

Stāsta, ka aizsaules pilsētās ir tāda pati dzīve kā uz zemes, tikai attīstītāka. Esm 
dzirdējusi par vietām, kurās ēkas būvētas no tādiem pašiem laminētiem materiālieiiļ 
kā uz zemes. Šajās pilsētās var nokļūt tūlīt pēc tam, kad esat šķērsojis dzīvības u 
nāves robežu un saņēmis savas dzīves apskatu Kādu brīdi vērojat savu dzīves stāsi 
un jau nākamajā —  uh! —  esat šeit!

šas prieku īdija ari pamanījusi, ka aizsaules pilsētā var apmeklēt bibliotēku, nevei
cot ceļu uz bibliotēku. Pietiek tikai iedomāties, ka vēlaties iegūt zināšanas, un tās 
automātiski iespiežas apziņā, turklāt šīs zināšanas kļūst pilnīgi skaidras.

Kristāla pilis

Varbūt tas atgādinās fantastisku filmu vai pārspīlētu iztēli, bet stāsta, ka citās dimen
sijās ir gan kristāla pilis, gan žilbinošas celtnes apdzīvotās vietās un visskaistākā 
daba To stāsta cilvēki, kas pārdzīvojuši klīnisko nāvi un devušies ārpusķermeņa ce l 
ļojumos.

Šajās vietās dvēsele var turpināt mācības un attīstīties un dzīvot dažādu un daudz-ļ 
veidīgu dzīvi Te nav mēbeļu, jo tās nav vajadzīgas —  ķermenis vairs nav dvēseles

redzu, ko nave patiešam ir atdzimšana 
varenāka dzīvē, kas cauri laikiem pave
ras gan priekšā, gan aizmugurē.

Betija Dž. Idija "Gaismas apskautie"

Mūžīgas domas
Fakts par pirmszemes dzīvi iz
kristalizējas mana apziņā, un es

Betija Dž. Idija sava grāma 
“Gaismas apskautie" (Betty ļ. Eadie 
Embraced by the Light, skatīt B piel! 
kuma) stāstā par klīniskajā nā 
piedzīvoto, kad vina nokļuvusi ļot 
skaistā dārzā un būtnes auduš 
jaunpienācējai apģērbu Šķitis ka 
garīgās būtnes —  gan vīrieši, gal 
sievietes —  no šīs nodarbes guvu-



mājvieta. Jūs ieejat dažādās telpās un satiekat citas dvēseles, lai parunātu un māc 
Ins. Ari ēšana un dzeršana vairs nav izvēles variants, jo šīs nodarbes kļuvušas lieka 
li ir lapkoku un puķu pārpilni brīnišķīgi dārzi, un šādi augi uz zemes nav pazīstam 
l.’ipat te ir gaismas upes un smilšu un ūdens vietā ir kristāla pludmales Debesis ir 
I Arpilnas tik skaistām krasām, ka tās nav iespējams aprakstīt.

Ķermenis un dvēsele

l>džās vietās garu dzīve īrļoti līdzīga tai, kas palika uz zemes, tikai ar dažām niecīgām 
l/.mainām. Šajos līmeņos jums ir vairākas izvēles iespējas. Ja vēlaties ķermeni un 
gribat ēst un dzert, jūs to varat Saņemtais ķermenis ir tāds pats, kads jums bija ap
mēram divdesmit gadu vecumā, un tas daudziem no mums izklausās lieliski, jo pat 
lad, ja šajā vecumā bija kādas fiziskas problēmas, tās tiek novērstas Ķermeņa masa, 
piemēram, nekad nav problēma. (Galu galā tā ir paradīze!) Citiem vārdiem, šajā līmenī 
saņemtais ķermenis ir perfekts ļa neesat sasniedzis divdesmit gadu vecumu, jo bijāt 
iau miris, varēsiet augt lidzšim vecumam, kādas citas dvēseles aprūpēts.

Sekss un attiecības ari ietilpst dzīvesveidā, bet dažos līmeņos vairs nepastāv mo- 
nogāmija, jo nav arī greizsirdības un dusmu Citās dimensijās ia vēlaties, varat palikt 

| kopā ar kādu dvēseli.
Un kā ar iepirkšanos? Nē, par šo tematu es neko neesmu dzirdējusī, bet varu iedo

māties, ka tur ir izdevība pirkt un pārdot preces, bet apšaubu, vai tur ir kaut kas, kas 
līdzinātos naudai. Drīzāk ta irgodīga enerģijas apmaiņa, kas nozīmē- es palīdzu tev, un tu 

ļ palīdzi man

Pēcnāves dzīve uz citām planētām

I Saskaņā ar dažiem uzskatiem mūsu dvēseles ceļo uz citām planētām vai galaktikām, 
kur tās uzturas kopa ar citam būtnēm. Cilvēki, kuri tos atbalsta, tic —  kosmiskā telpa, 
kurā atgriežamies pēc fiziskās nāves, īstenībā ir vieta no kurienes esmu ieradušies.

Daudzi domā, ka šī teorija par ierašanos no citām planētām ir nedabiska, bet kat 
ram ir tiesības domāt un ticēt tam, ko uzskata par pareizu. Un, jā, vai atceraties, kād-ļ 
reiz uzskatīja, ka zeme ir plakana. Kurš gan zina, kura no teorijām par pēcnāves dzīvi 
ir patiesi pareiza?



Zelta pilsētas

Daži tur pabijušie aizsaules pilsētas raksturo kā zelta pilsētas lai gan tās var nebfi! 
celtas no tāda paša zelta, kādu pazīstam šeit, uz zemes Stāsta, ka šajās pilsētā nav 
zāles, nav koku, nav augu valsts. Ēkas izskatās modernas, un pārvietošanās notiek h 
gaisu, nevis automašīnās Ar gaisa ceļojumiem es domāju lidoļošu līdzekli —  tadu I 
lidojošo šķīvīti vai lidmašīnu — , kas parvadā būtnes no vienas vietas uz citu. Citi tufl 
bijušie pēc atgriešanās vēstīja, ka pārvadašana nav vajadzīga No vietas uz vieluj 
pārvieto domu spēks.

Starp citu

Plejādes ir septiņu zvaigžņu puduris, no kuram sešas ir redzamas ar neap
bruņotu aci vai ar binokli. Uzskata, ka šajā puduri un tam apkārt dzīvo] 

svešinieki un pēc nāves mēs tiem pievienosimies Kāpēc šis puduris ir tik īpašs, ja ir vēl ļ  
miljoniem citu«? To bieži pieminējušas senās tautas un dažos seno aborigēnu zīmēju- ' 
mos, ka arī citas kultūrās attēloti šī zvaigžņu pudura iemītnieki. Ari tie kuri vēsta par 
tikšanos ar svešām būtnēm, bieži piemin šo zvaigžņu kopu, bet tas jau ir cits stāsts.1

Ikdienas dzīve (pēc nāves)

Kā jau iepriekš atzīmēju, ziņas par pēcnāves dzīvi nāk no cilvēkiem, kuri pārdzīvojuši 
klīnisko nāvi, kuri pieredzējuši dveseles ce|ojumu, un medijiem, kuri kontaktē jušieļ 
ar mirušajiem. Šie |audis stāsta, ka pilsētās mirušajām dvēselēm ir tāds pats dzīved 
veids kā šeit. ļūs kļūstat par gaismas esību, kas pēc formas līdzīga cilvekiem

Dzīve šajas pilsētās iek|auj darbu, attiecības, ģimeni un brivo laiku, tāpat kā uz mūsu! 
planētas Vienīgi šī planēta ir attīstītāka tādā ziņā, ka tur nav karu, slepkavību un citu 
negatīvu izpausmju Tomēr tur ir dažādas sociālās struktūras Vienam būtnēm ir vai 
rak nekā citām, bet tas atkarīgs no darba ētikas un no tā, vai materiālās vērtības ir sva-| 
rīgas Neviens nav izsalcis vai skaudīgs.

Varētu teikt ka tas ir zemes dzīves ideālais modelis, tikai labāks
Pēcnāves dzīves stilā ietilpst šādas izpausmes.
■ Būtnes strādā, bet dara to ar prieku
■ )ūs mīlat visus, bet ar dažām būtnēm tiekaties labprātāk nekā ar citām; tās kļūst 

par jūsu draugiem.



■ Attiecības ir da|a no esamības, bet vienojas dvēseles Tas nenotiek fiziski
■ Iespējamas saistības ar citu dvēseli, bet tās nesauc par precībām
■ Pastāv bērni, bet agri miruši bērni var ari izaugt līdz pieaugušo vecumam.
■ Nāves nav Tomēr, ja mītnes vieta nogurdinājusi, varat pārcelties uz citu planētu 

(|ā, tas izklausās pēc kosmiskā nekustamā īpašuma.)
■ Nodrošinātās zināšanas un izglītība un visas būtnes vienmēr mācās
■ Ēdieni un dzērieni nav nepieciešami, un tie nav dzīves sastāvdaļa, taču, ja 

vēlaties ēst, varat to darīt.
■ Tur ir dienas un naktis, bet pārsvara ir vairak gaismas nekā tumsas
■ Tumsā pastav veidi un iespējas, kā radit gaismu —  līdzīgi kā elektrību

Katrā ziņā tā visa ir viela pārdomām, vai ne?
Saskaņā ar stāstīto tā ir laimīga, darbīga sabiedrība nevis pēcnāves dzīve ar pil

nīgu svētlaimi un mieru, kā daudzi no mums uzskata Varbūt šī aizsaule īr paredzēta 
dvēselēm, kuras vēl meklē kādu mazu pasākumu, kurām augu dienu nav jāsēž uz mā
koņa maliņas

Dvēseļu ceļojumi

Ite kas pieredzējuši dvēseles ceļojumu (to dēve ari par astralo ceļojumu) ārpus ķermeņa, 
.dzist, ka piedzīvotais bijis brīnumu pilns un satriecošs. Dvēseles ceļojums notiek, 
kad atstājam fizisko ķermenī un ieeiam otraja jeb astrālajā ķermenī, lai dotos uz citu 
dimensiju Tas nav redzējums klīniskas nāves laikā bet mērķtiecīgs ceļojums nezinā
majā ar skaidru nolūku atgriezties. Stāsta, ka šajā pārveidotajā stāvoklī ir iespēja 
apciemot pēcnāves dzīves apdzīvotās vietas un sazināties ar būtnēm kādas pat 
nevaram aptvert kamēr esam iesprostoti fiziskajā ķermeni.

Pef ih ic i ja
Dvēseles ceļojums (|eb astralais ceļo|ums) iekļauj apzinātu sevis novešonu 
transa stāvoklī, lai apmekletu citas Visuma dimensijas un pēcnāves dzīves līmeņus. 
Dveseles ceļojumā ķermenis atstaj pats sevi, lai izpētītu dažādas Visuma un/vai pec- 
naves dzīves vietas. To ķermeni, kurš tiek sūtīts ceļojumā, sauc par otro jeb astralo 
ķermeni



Uz augšu, uz augšu un prom

Tātad kā iesaiņot dvēselei un aizsūtīt to ceļojumā? Ļoti rūpīgi.
Pirms sākt astrālo tūri, padomājiet par to, kur vēlaties nokļūt un ko gribat sasn ieg  

Vai gribat apmeklēt aizsaules planētas un līmeņus? Vai vēlaties redzēt pilsētas ufl 
pilis, uz kurām dvēseles dodas pēc nāves? Vai jusu nodoms ir pajautāt vectētiņailB 
kur palika solītais zelta pulkstenis? Te nav nekādu ierobežojumu. Vajadzīgs tika | J  
matmērķis —  ko un kuru vēlaties sastapt ļa to neizdomāsiet, tad ari neatradīsiet.*

ļa esat nolēmis pamēģināt, sāciet ar dušu Vizualizējiet visu negatīvo, kas ir jūsu dzī*fl 
un aizskalojiet to kanalizacijas caurulē. Četrdesmit piecu minūšu laikā pēc dušošan® 
(lai uz ķermeņa atkal nesavaktu pārāk daudz netirumu), liecieties gulta vai kādā c f l  
vietā, kur varat nogulties un atslābināties. Lai procesa laikā fiziskais ķermenis nesfl 
aukstētos, apsedzieties ar segu vai palagu.

ļa ticat lūgšanām, sakiet savu iemīļoto lūgšanu vai arī lūdziet savam augstākajai* 
spēkam pasargat dvēseli ceļoiuma laikā.

Un tagad aizveriet acis un rīkojieties šādi.
■ Iztēlojieties, ka no jūsu kāju pirkstgaliem līdz pat pakausim nāk balta gaism a.® 

aizsargās no visa, kas varētu jūs apdraudēt tur, ārā. Šī vizualizācija ievedīs jūs pāfl 
veidotā apziņas stāvokli, kāds ir vajadzīgs pirms astrālā lidojuma

■ Daži eksperti iesaka izteloties pie sava ķermeņa sudraba auklu ka drošībai 
tīklu. Daži to redz savienotu arsaules pinumu, vēderu vai nabu, bet citi —  ar sirdi 
Pievienojiet auklu, kur vien vēlaties. Šī pasākuma nolūks ir nodrošināt, lai d v f l 
sele neatdalītos no fiziskā ķermeņa, kamēr otrajā ķermenī dodaties Visuma pēi 
tījumos, un jūs vienmēr atrastu ceļu uz mājām

■ Iztēlojieties, kā otrajā ķermeni, kas izskatās tieši tads pats kā jūs, atstājat sayB 
fizisko ķermeni Šis ķermenis var būt ietērpts tāda apģērba, kādā vēlaties belļ 
ja ērtāk jūtaties dabiskajā stāvokli —  bez drēbēm, arī tā var doties ceļā

■ Skatieties, kā otrais ķermenis paceļas no fiziskā ķermeņa un virzās uz griestiem ! 
ļums jāsasniedz griesti un jādodas tieši cauri griestiem, kamēr apakšā ieraugāt 
mājas jumtu. Pirmajos mēģinājumos bieži vien neizdodas ieraudzīt sevi virzāmies 
cauri griestiem ļa tā gadās arī jums, neraizējieties un iztēlojieties savu astrālo 
ķermeni dodamies ceļā caur logu vai durvīm

■ Kad esat ticis laukā, uzņemiet augstumu, virzoties cauri zemes atmosfēras slā
ņiem. Lietus, sniegs vai slapjdraņķis jūs neietekmēs. Tagad esat gars, un šiem 
elementiem nav ne mazākā iespaida uz ceļojumu.



Noklustot kosmosa, ir jazina, kura virziena doties Būtība jus lidosiet pašplūsma 
I* n l laika un telpas robežām.

(•Mesties, lai piestātu krastā

Hlftu beigās jūs piezemēsieties vietā, kuru esat meklējis. Ja jums nav bijis noteikta 
■ifiķa, bet esat tikai vēlējies redzēt, kas ir tur, ārā. Jā, jūs nokļūsiet kādā interesantā 
Vti-iA. par to varat būt droši!

Paturiet prātā, ka nekad neno
slīdiet slikta vietā, ja šāds nolūks 
linus ir bijis no paša sākuma, la 
.i|nneklējat tādas aizsaules vietas, 
kii jums tīkamas, atcerieties, ka jūs 
i ir vēl atgriezīsieties., 
ļ Dvēseles ceļojumu varat pabeigt 
iibkurā brīdī, tikai iedomājoties: 
lU dodos mājās.” Atgriežoties piezemējieties maigi caur jumtu, logu vai durvīm un 

mpakaļ ķermenī. Pēc šī piedzīvojuma jums vajadzētu iegrimt mierpilnā miegā, 
» ļo jum s var sniegt pieredzi un ir piepūles vērts.

Daiļu apvaldīšana

Dhudziem dveseles ceļojums iedveš bailes Tadam gadīiumam man ir teicams pa
doms pat neiedomājieties, ka varētu to darīt! Taču, ja jums ir vēlme doties dvēseles 
icļoļuma bet mazliet baidāties, paturiet prātā dažus sīkumus.

■ Atcerieties, ka sudraba aukla vienmēr atvedīs mājās.
■ Pirms ceļa, lai atvairītu jebkādas briesmas, noskaitiet mazu lūgšanu vai aplie

cinājumu
■ Dariet to, kad esat viens. la gultā bez jums ir vēl kāds (ieskaitot mājdzīvnieku) un 

tas grozās vai pastumj jūs, otrais ķermenis var sasisties. Ja jūsu otrais ķermenis 
kaut kāda iemesla dēļ tiek sasists, jūs negūsiet savainojumus, bet sabīsieties —  
un ceļojuma laikā jums taču nevajag liekus uztraukumus!

Starp citu

Ja  esat pārliecināts, ka va
rat ceļot caur dimensijām 

uz priekšu un atpakaļ, paļautājiet, vai ne
vajag nodot kādu vēsti mirušajiem tuvi
niekiem.



Kosmiskais klaidonis

Pastāv viedoklis, ka tad kad dvēsele ir atbrīvojusies no ķermeņa un apguvusi v 
mācības, tai nav jāpaliek vienā vietā. Tā var brīvi ceļot no galaktikas uz galaktiku, 11 

dimensijas uz dimensiju, no viena līmeņa uz citu. Tiek izmantota tīra enerģija. Ci 
vārdiem, šajā brīdī gars iegūst tiesības uz pilnīgu brtvibu. Tas var apciemot īkviem 
ko vien vēlas, un jebkuru vretu, un nav vaiadzīgs kosmosa kuģis Vajadzīga vienīgi 
apziņa, kas ļūs raidīs no punkta A uz punktu B

Tā kā tas ir apziņas stāvoklis un tajā neiesaistās ne ķermenis, ne arī kas lī 
ķermenim, pārtika, darbs un izpriecas nav vajadzīgi. Dvēsele spēj veikli pārvietol 
vai svētlaimē kādu nespējam iztēloties, slīdēt, brīva no jebkādiem pienākumiem ' 
pastāvēšanai nav vajadzīgs nekas Tā pastāv kā miers un mīlestība.

Tagad daži no mums uz zemes var domāt, ka tas izklausās ārkārtīgi garlaicīgi, bel 
svarīgi paturēt prātā, ka pēcnāves dzīve, iespējams, iekļauj izjūtas, ko nevaram izpra 
Katrā gadījumā mani visnotaļ apmierina pilnīga kosmiska brīvība un viss tajā p 
dāvātais.

Ceļojums vienatne?

Ņemiet vera, ka kosmiskie reisi nav tas pats, kas ceļojums uz ārzemēm zemes dzī 
Tā ir apziņas nefiziska eksistence bez citu cilvēku ietekmes vai ideju nastas.

Tātad... vai vēlaties ceļojumā satikt savus mīļotos? Domāju, ka pēcnāves dzīvi 
ceļojumos varbūt varam sastapties ar citiem Visuma ceļiniekiem, bet tikai uz i3ļ

brīdi. Kad dvesele ir brīva, tai vajaB

OO
Mūžīgas domas
Tā ir dzive, Džim, bet ne tāda, kādu 
mēs pazīstam

Misters Spoks saruna 
ar kapteini Kirku 

TV filma "Zvaigžņu ceļojums"

turpināt šo brivibu Dalīšanās <■ 
citas dvēseles mērķiem neatbilslj 
pašas merkiem Tapec, kā šaja no
daļā atzīmēju iepriekš, varat tikties 
ar citu dvēseli varat kopā pava<™ 
laiku, bet nevarat saistīties ar kāa| 
uz mūžu.



Atgriešanās

lHiid jūs, kosmiskais klaidoni, peldat mīlestības un gaismas aplī, esat brīvs no pie- 
rfrfikiimiem, un jums nav vajadzīgs nekas, lai vadītu laiku svētlaimē |ūs vienkārši esat 
B ih a s  stāvoklī. Kāpēc gan šādā stāvokli domāt par kaut ko vēl, vai ne?

ļ  Vai dvesele, kas sasniegusi esības augstāko stāvokli, var atgriezties zemākā līmenī? 
ļ»*t. ja vien grib Kad nokļūstat šādā eksistences līmenī, jums ir tiesības darīt visu, ko 
Lfl.ities. Ar “zemāku līmeni" es nedomāju atgriešanos uz zemes, bet gan uz tādām 
■Imensijām kā zelta pilsēta Dvēselei vēl ir iespēja izpētīt otrreiz un tad atkal atgriez- 
llrs savā esamības stāvokli
I  Šajā gadījumā domājiet par dveseli kā par pensionāru. Atvaļināta persona parasti 
negrib atgriezties ikdienas darba dzīvē, bet šad un tad tai patīk iedomāties, cik inte- 

■TKanti atkal būtu strādāt kādreizējā darbavietā —  uz kādu stundinu, lai atcerētos 
BTueizējās izjūtas.

ļ Kāds varētu teikt, —  ja apziņa patiešām ir attīstījusies, tai nebūtu vēlmes atgriez
ies Bet, no otras puses, varbūt tieši tas uztur dvēseli mundru —  neparastais ceļo- 
|nms atpakaļ.

īsumā

■ Mediju, dvēseles ceļotāju un klīnisko nāvi pieredzējušo ļaužu pieredzētais un vēs- 
I  turēs saglabātie stāsti veidojuši daudzus priekšstatus par pēcnāves dzīves pilsē- 
[ tam un vietām
■ Pastāv uzskats, ka aizsaulē ir zelta pilsētas, kristāla pilis un brīnišķīgi dārzi.
■ Arī tagad |ūsu dvēsele var doties ceļojumā.
■ Pecnāves dzīvē ir iespējams kosmiskais ceļojums bez ierobežojumiem.



Septiņpadsmitā nodaļa
Nesteidzieties satikt Augstāko spēku

Šajā nodaļa
■ Dabiskā līdzsvara izjaukšana
■ |a agri nomirsiet, atgriezīsieties vēlreiz
■ Dvēsele un pašnāvība
■ Zaudējot dzīves pamatu: vai dvēsele paliek dzīvot?

Esmu aplūkojusi, kas notiek ar dvēseli, kad ķermenis nomirst dabisku iemeslu vai 
slimibas dēļ, vai iet bojā avārijā. No šiem notikumiem parasti cenšamies izvairīties mē
ģinot izstiept dzīvi tik garu, cik vien iespejams Mēs domājam, rīkojamies, pieņemam 
likumus un ikvienā dzīves nozarē veidojam sistēmas, lai saglabātu un vairotu dzīvības 
svētumu. Bet kas notiek, kad parraujam dzīves un kosmisko likumu dabisko kārtību?

Tie, kuri tīc reinkarnacijai, uzskata, ka atrodamies šeit tādēļ, lai apgutu mācības kas 
palīdz garīgai izaugsmei un sniedz mums zināšanas. Tādējādi dzīves gals ir kā skolas 
izlaidums Vai saīsināšana palīdz vai ievaino? Pat ja neticat reinkarnācijai, vai domā
jat —  augstakais spēks nepamanīs, ka aizlavāties viņam garām p rms laika?

Šajā nodaļā runāsim par to, kas var notikt ar dvēseli, ja tā ieiet nākamajā pasaulē 
pirms laika, neatkarīgi no tā, vai persona šadu lēmumu pieņēmusi pati, vai ari citas per 
sonas vārdā.

Mums ir tik grūti dzīvot!

Lielākoties mes darām visu, lai saglabātu savu dzīvību. Mes cenšamies saglabat formu, 
lietojam medikamentus kas uztur mus pie dzīvības, cenšamies ēst pareizi (daži pat 
atsakās no gaļas sviestmaizēm —  izņemot mani) un parasti, pat ja nedzīvojam per
fekti, vairākums no mums grib palikt dzīves valstībā Tāpēc ir vērts padomat, vai 
tiešām, pārtraucot dzīvi ko visi saprātīgie cilvēki cenšas paildzinat, nav sagaidāmas



nekādas sekas? Kas liek mums domāt, ka pasaulē, kas pieprasa likumus un kārtību it| 
visā, šāda nedabiska iejaukšanās varētu palikt nepamanīta?

Mēs esam šeit, lai dzīves laikā dvēseles smeltos gudrību. Mums jāpūlas atmodi-j 
nāt savu snaudošo garu, lai tas sasniegtu augstāku stāvokli, kamēr esam šeit, uz zemesļ 
la mēs spētu apstādināt savu dzīvi, kad vien tas ienāktu prātā, varētu jautāt, kādlj 
būtu šādas rīcības mērķis. Ja patiešām katram no mums d īvē ir kāds mērķis, tad ā-j 
domā, ka nedabisks gals izjauc dzīves līdzsvaru kopumā. Un, ja ticat reinkarnācijai, taa 
šis līdzsvars patiešām ir izsists —  dvēseles ierodas dzīves mācību vielas atkārto-j 
šanai, pirms tās tiek pieņemtas, un tad tās tiek sūtītas atpakaļ uz zemi (to apskatīsinļ 
nākošajās sadaļās).

Katrai dvēselei ir mērķis. Mēs visi šeit atrodamies, lai garīgi augtu, un šai izaugsmei 
vajadzīgs laiks un iespējas. Vai nu tīrāt zivis, vai veicat smadzeņu operācijas, jus esanļ 
daļa no dzīves līdzsvara. Tā teikt, jūs nedrīkstat tik drīz izlekt no kuģa, jo tādējādi 
sašūposiet mūžības laivu.

Starp citu

Mēs tiecamies domāt par to, kā pašnaviba iedarbojas uz palicēju emo
cionālo veselību. Bet vajadzētu domāt par to, ka katra dvesele atrodas 

šeit, lai kaut ko iemācītos. Kad kāds mūsu mīļais atstāj šo dzīvi parak agri, tas atstaj 
iespaidu uz viņa tuvinieku dvēseles izaugsmi.

Reinkamāciju nevar apmuļķot

Vai tas kādā veidā piedzīvojam fiziskā ķermeņa navi, var iespaidot to, ko dvēsek 
piedzīvos pēc nāves? Dažas teorijas apgalvo, ka, protams, var.

Dvēseles iespejas atdzimt, dzīvot un saskaņā ar dievišķo plānu nokļūt noteiktajai 
vietā pagaist, izdarot pašnāvību Ar šādu rīcību Dievam vai augstakajam spēkam tie lj 
pateikts, ka dzīve ir nevērtīga.

Tātad domājat, ka dzīve nav godīga

Reizumis, kad cilvēki tiecas priekšlaikus nokārtot rēķinus ar dzīvi, viņi saka: " L a ļ  
dzīve nav taisnīga. Visas šīs šausmīgās lietas notiek ar mani, nevis ar kādu citu."



Šādi cenšamies samierināt es ar šķietamo dzīves netaisnību. Bet iti varētu teikt, 
ka dzīves neveiksmes vai iecerētā mērķa sagrāve nav nekas cits kā samaksa par slikto 
■armu. Tas ir kā pēc principa: kā sauc, tā atskan, ļūs varat atlīdzināt vai nu to, ko esat 
nodarījis šajā vai iepriekšējā dzīvē. Un, kad jūs to izdarāt, dvēsele mācās un attīstās.

Pats savas laimes kalējs

Ar šķietamajām dzīves netaisnībām var samierināties. Dievs vai Augstāka esamība 
nevar ne apbalvot, ne sodīt; mēs apbalvojam un/vai sodām sevi paši ar savu rīcību. 
Zaudējumi mums sniedz vienas mācības un panākumi —  citas, un es apliecinu jums, 
ka gandrīz viss šajā dzīvē ir apgūstama pieredze

Šīs mācības mūs atkal aizved pie reinkarnācījas teorijas |a darāt galu šai dzīvei, 
■evarat apgūt to, ko jūsu dvēselei vajadzēja iemācīties. Kā mēs to zinām? ļo jums 
vajadzēja pavadīt vairāk laika uz 
iemes, un jūs būtu paguvis vairāk 
|o jūs esat ieradies, lai to iemācī- 
los Un atkal —  ar dažām jau apgūta
jam zināšanām jūsu ciešanas netiks 
pienācīgi novērtētas, jums vajadzēs 
tākt dzīvi no paša sākuma.

Dzīve pēc pašnāvības

■ašnāvība izjauc lietu dabisko kārtību; dvēseles aiziešana un atnākšana ir pārtraukta. 
Bfet ne tikai tas. Dvēsele turklāt nevar doties uz nākamo pārdzimšanas līmeni, jo, 
priekšlaikus atbrīvota, ta tiek atsviesta atpakaļ un atgriežas tajā pašā situācijā.

"Kā?!" vaicāsiet Ka tas var notikt? ' Labi, jūs lasat ko esmu uzrakstījusī, un es esmu 
uzrakstījusi to, ko domāju: tās personas dvēsele, kas beigusi dzīvi pašnāvībā, tiek 
■pvērsta otrādi, atgriežas un pārcieš to pašu pamesto dzīvi. Tā noteikti nebūs tieši 
■da pati dzīve, bet situācija būs ļoti līdzīga —  tikai sliktāka. Būtībā pamestā dzīve 
penmēr ir labāka nekā jaunā, kuru jums lemts izdzīvot un pieredzēt. (Vai atceraties to 
luicienu, ka mēs uzzinām, kas ir laime, tikai tad, kad tā aizgājusi? Tas teicami atbilst 
lai situācijai.)

Mūžīgas domas
O O  Es ticu, ka dzīve ir tabaka par navi 

tāpēc vien, ka tā nav tik garlaicīga 
un vienmēr ir dabūjami svaigi persiki.

Alise Volkere, amerikāņu rakstniece



Dvēseles attīstība notiek ar fiziskās dzīves palīdzību, tapec ir bezjēdzīgi to pi

beidzat pirms laika, jums atkal jānostājas uz starta līnijas un iepriekš sasni gtaifl 
netiek ņemts vērā. Tāpēc vislabākais ir nenovirzīties no maršruta un pabeigt distanci 
lai kādi šķēršļi gadītos ce|ā. fl

Tā kā pagātnes domas un rīcība ietekmē gan tagadni, gan nākotni, mēs paS/aiļ 
iekustinām to, kas notiks nākotnē, ļa negaidīti un apzināti pārtraucam dzīvi, vai mū<i 
domas un darbi var pazust? Vai tos var aizmirst? Kāpēc tā tomēr notika? Kāpēc tanī 
vajadzēja notikt?

Vai pasaule, kurā valda cēloņu un seku likums, mainās tāpēc, ka uzskatām —  rr e* 
spējam radīt tādas sekas, kādas vēlamies? Diez vai..

Nezaudējiet vispārējo līdzsvaru

Harmonijas un līdzsvara izjaukšana ar apzinātam darbībām vienmēr vēršas pret saskata 
un dabu, tātad ari pret dvēseles attīstību, izsviežot no līdzsvara ka dabu, tā cilvēku. I  

Kosmiskais likums darbojas, lai atjaunotu līdzsvaru un harmoniju, un cenšas to vadīļļ 
Tas ir cēloņu un seku likums. Tam, ka cilvēki neņem vērā šo likumu, nav attaisnojumB 
Mūsu rīcības sekas notiks neatkarīgi no mūsu vēlmēm.

Kosmiskais likums ir vispārējs likums jeb sajuta, kas zemes cilvekiem sniedz ieskatu 
par pašsaglabāšanās pamatprincipu, kas pasargā no ļaunuma nodarīšanas sev unļ

Paliksiet bez paradīzes

Kad nolemjat priekšlaikus pārtraukt dzīvi uz šīs planētas, jūs sagaida apmēram tafl 
pats, kas dabiskā nāvē nomirušos. Iespējams, noklustat tajā vietā, kur dvēseles sadaifl

nosūtītas uz paradīzi, bet citas velreiz atgriezīsies uz zemes, lai turpinātu macīb

traukt priekšlaikus Domājiet šādi: dzīve ir kā ātrumsacensības. ļa kādas ķibeles c »

Pef iHĪci Ja

citiem. Šis princips nosako, kas ir labs un ļauns attiecība uz dzīves moralajam vērtībām.

saskaņā ar viņu apgūto pieredzi Tās dvēseles, kuras apguvušas visas mācības, tief



Aiiļā situācijā jūs patiešām nestāvēsiet kāpņu augšgalā. Jūs neatgriezīsieties augstākā 
ilrīvibas formā, bet, kā jau atzīmēju iepriekš, atkal sāksiet no paša sākuma 
ļ Varbūt tas ir cēlonis dažu cilvēku ļoti smagajai dzīvei Viņ em jāizcieš īepr ekšējās 
■ Ivivēs izdarīto k|ūdu un izvē|u sekas
I Pašnāvības pārtraukta dzīve ietekmē daudzus, bet ne dziļāk kā personu, kas to 

»darījusi. Svētā dvēseles izdevība strādāt un atraisīt tās nemirstības ieļspēju tiek ne- 
ihibiski pārtraukta, un ir iedomājamas šīs rīcības sekas aizsaulē.
| Daudzi sendienu uzskati norāda uz pašnāvības ļaunumu un ieskaidro, ka šis no
ziegums nodara dvēselei neizmērojamu ļaunumu.

Vai pašnāvības mēģinājums ir apsūdzība dvēselei?

pīt esat mēģinājis izdarīt pašnāvību, bet tā nav izdevusies, tas nenozīm , ka pēc nāves 
nokļūsiet zemākā eksistences līmenī.

Mēģinājums darīt galu savai dzīvei ir slikta izvēle, bet, vēršot savi dzīvi labaku, 
noteikti gūsiet panākumus. Jūsu dvēsele attīstīsies. Īstenībā jūsu augstākais spēks būs 
li-pns pamanot, ka esat ieraudzījis gaismu šajā situācijā. Un jūs noteik|ti ieraudzīsiet 
Mīlestības dievišķo gaismu un mieru.
I  Citiem vārdiem, neveiksmīgs mēģinājums atņemt sev dzīvību var b it milzīga mā- 

ļ|b u  pieredze dvēselei. Vai tas dod atļauju atņemt sev dzīvību? Nē! ļ domājat par 
|i. i ^nīcināšanos bet nevarat to īstenot bez palīdzības un tāpēc nempz nemēģināt, 
i;i jau ir daudz labāk.

Zaudējot dzīves pamatu

Tiem, kuri zaudējuši dzīves pamatu, piemēram, kuriem ir mirušas smadjzenes, vai tos, 
kurus dēvē par dārzeņiem, veltīti daudzi reliģiski, garīgi un pamācoši i devumi.

Ari viens no šīs grāmatas nolūkiem ir noskaidrot, kas notiek ar dvēs li, ja ķermenis 
nokļūst komā. ļa ķermenis vairs nefunkcionē, vai dvēsele vel kaut ko nācās, aplūko- 
ļoi apkārtni, vai kādā cita mums neizprotamā veidā? Bet varbūt tā jau ir paņemta uz 
kibāku vietu, kamēr tuvinieki un mediķi rūpējas, lai garu zaudējušais dzīvotu, aplie
cinot vai nu tuvinieku iespējamo vainu, vai ari sapratnes trūkumu, kac pienāks laiks 
pieņemt lēmumu



Kura dvēsele ir visneīstākā?

Mēs runājam par indivīda lēmumu pārtraukt fizisko dzīvi, un tas nav izdarāms viegli!r
Mums jāsāk saprast, ka neatkarīgi no reliģiskajiem priekšstatiem pastāv vispārēji^ 
likumi un principi, kas visu vada un nav atceļami, bet ir pieveicami ar pašsavald 
šanos, ar pārtrauktām izredzēm nodzīvot pilnestīgu mūžu.

Taču, kad jāizdara izvēle —  vai nu tuviniekam ļaut uzkaveties, vai arī pārtraukt 
viņa ciešanas — , ka jūs varat zināt pareizo risinājumu? Un, vel svarīgāk, kas ir visi 
bākais gultā guļošajam un viņa dvēselei?

Vissmagāk ir tam cilvēkam, kuram jāpieņem lēmums.
Tā ir liela atbildība, un nepareizam lēmumam var būt karmiskas sekas Tas norāda, 

ka ir jāveido gudra dzīves filozofija attiecībā uz dvēseles eksistenci, turklāt vēl pirms 
radusies situācija, kurā jāpieņem lēmums, ļānem vērā ari tie kuri apgalvo, ka dvēsela 
jau ir pametusi ķermeni, kamēr vēl turpinās smadzeņu darbība

ļa kāds tiek mākslīgi uzturēts pie dzīvības, bet smadzenes vēl ir aktīvas un per
sona ir vēlējusies, lai mākslīgi nepagarina tās dzīvi, daudzi cilvēki to neuzskata par 
pašnāvību. Tāpēc bieži vien ir svarīgi pārrunāt šo tematu, lai tad, kad pienāks brīdis, 
zinātu, kā rīkoties: lai abām pusēm būtu skaidra turpmākā rīcība. Jebkurā gadījumā ir 
svarīgi ielūkoties savā sirdi un noskaidrot attieksmi pret šo tematu, lai izveidotā 
uzskatu sistēma sniegtu pārliecību, ka rīkojaties pareizi

Sfarp citu

Kad tuvinieks ir nokļuvis veģetejoša stāvokli, daži paļaujas uz intuīciju 1 
vai ļut, ka dvesele jau ir devusies projām Citi mēģina telepatiski sazi

noties ar personas garu un noskaidrot, kur tas atrodas

Zvans pēc palīdzības

Reiz kapelāns man izstāstīja brīnumainu notikumu, kas attiecas uz šo pašu tematu. 
Kads virs jau gadiem ilgi atradās komā. Viņa ģimene bija nomocījusies un izšķiedusi 
milzīgus līdzekļus, mākslīgi uzturot viņu pie dzīvības

Šajā padošanās brīdī viņi vaicāja kapelānam padomu. Kapelāns juta, ka nespēj dot 
viņiem patiesu padomu, jo pietiekami labi nepazīst ģimeni. Lai gan viņi acīm redzamās



i iešanās gaidīja viņa ieteikumu, viņš teica, ka tiksies ar tuviniekiem vakarā Kapelāns 
.tizgāja uz mājām, lai padomātu, ko vēlāk vakarā teikt ģimenei.

Kamēr viņš sēdēja un domāja par ģimeni, ieradās policija, kas no vina telefona 
bija saņēmusi divus zvanus uz 91 I Kapelāns teica, ka tai jābūt k|udai, ka viņš te 
dzīvo viens pats un ka īstenībā viņš visu dienu nav lietojis telefonu Policija vaicāja, 
vai iepriekš ir bijuši telefona sakaru traucējumi, un kapelāns apliecināja, ka tādu nav 
bijis. Piesardzības dēļ policija apskatīja mājas apkārtni. Nepamanījuši neko aizdo
mīgu, viņi aizbrauca.

Pēkšņi kapelāns iedomājās par vīrieti komā.
ļa saziņai nav iespējams izmantot ķermeni, vai dvēsele ir spējīga nosūtīt ziņu ka 

vēlas dzīvot? Viņš nekavējoties devās uz slimnīcu
Par notikušo kapelāns izstāstīja vīrieša ģimenei, viņš teica, ka viņam šķiet —  tas ir 

sauciens pēc palīdzības, sauciens, lai dzīvotu. Ģimene neatņēma vīrietim iespēju dzīvot 
Dažas dienas vēlāk vīrietis atguvās no komas un atgriezās normālā, veselīgā dzīvē 

Pieļauju, ka tas ir visai neparasts gadījums un varat to skaidrot, kā vien vēlaties. 
Skeptiķi teiks, ka tā ir vienīgi sakritība, bet tie, kuri tīc zīmēm, signāliem un saziņas 
iespējai ar aizsauli, teiks, ka šis puisis prasmīgi izmantojis kosmisko telefonu saucie- 
nam pēc palīdzības. Kāpēc gan viņš nezvanīja iepriekš? Vieni uzskata, ka dvēsele ap
gūst zinības, kamērķermenis ir komas stāvoklī, varbūt šim vīram vajadzēja šo ilgo laiku, 
lai saņemtu zināšanas, kā sazināties ar ārpasauli.

Protams, ne visiem mums laimēsies saņemt kosmisku ziņu no tuviniekiem, kas 
atrodas starp divām pasaulēm. Es ieteiktu noskaidrot savu uzskatu sistēmu un pie
ņemt lēmumu balstoties uz to, ko atzīstat par pareizu. Ja tā rīkosieties jebkurš lē
mums būs labs

īsuma

Saskaņa ar reinkarnacijas noteikumiem, ja esat izdarījis pašnāvību, jums jaatgriežas 
un jāsāk viss no gala —  un tā varētu būt sliktāka dzive nekā pašreizēja

■ Ja dvēsele ar kāda ģimenes locekļa vai tuvinieka lēmumu pirms laika ir aizsūtīta uz 
citu dimensiju, tā dodas uz to pašu vietu, kurtā būtu nokļuvusi pēc dabiskas nāves

■ Ir jātiek skaidrībā, kā rīkoties, un jāizstrādā darbības plāns ja tuvinieku piemekletu 
smadzeņu nāve vai viņa dzīvību vajadzētu uzturēt mākslīgi

■ Iespējams, ka dvesele var sazinaties ar zīmēm un signāliem



Astoņpadsmitā nodaļa
Balsis no nekurienes šeit, uz zemes

Šajā noda)a
■ Ierakstītas balsis kas nāk no nekurienes
■ Elektroniskās balss fenomens
■ Ierakstu montēšana
■ P|āpas kapsētā
■ Ieklausieties sapņos

Dzirdēt balsis nakts vidū vai tukšā istabā varētu būt satraucoši, bet jebkurā gadījumā 
ir satraucoši, cik daudziem ir bijusi tada iespeja. Jūs varētu iedomāties |ā, bet es 
nezinu nevienu, kurš būtu dzirdējis balsis " Taču, izdzirdeiuš nosaucam savu vārdu, 
lai gan apkārt neviena nav, cilvēki to negrib pieņemt vai nu aiz bailēm tapt uzskatī
tam par prātā vāju. vai ari nesaprotot, kā to izskaidrot.

Un kā ar tiem sapņiem, kuros mirušie tuvinieki runā ar jums un stāsta, ka viss no
kārtosies? Šadī notikumi nevar but īsti vai —  tomēr var* Un ka to vispār var zināt Vai 
ir kāds veids, kā pārbaudīt, vai dzirdētais tiešām nāk no aizsaules?

Šajā nodaļā pastāstīšu, ko varētu nozīmēt balsīs no aizsaules un kā, kad un kāpēc 
varētu notvert un/vai izskaidrot šīs mūžīgās balsis

Hei! Kur tu esi?

Ir vakars, un jūs guļat gultā vai sēžat krēslā un lasāt. Pēkšņi izdzirdat mūziku vai balsis 
un domājat, ka esat atstājis ieslegtu radioaparātu vai televizoru Pieceļaties lai pār
liecinātos, un atklājat, ka, nē, viss ir kārtībā. Varbūt kaimiņi ir ieslēguši pārāk skaļi savu 
radio vai televizoru 1us izliecaties pa logu lai tiktu skaidrībā bet ne, no kaimiņiem 
nenāk ne skaņas



Pēkšņi dzirdat atkal —  smiekli, šļūkāšana, glāžu šķindoņa. O, tas izklausās 
ballītes! (Un neviens jūs nav ielūdzis?) Nu jau tas sāk krist uz nerviem. No kurienes ni 
šis skaņas?

Varbūt, domājot par to, no kurienes nāk balsis, klusi pārmeklējat telpu, lai notvertiļ
trokšņa avotu. Ja nedzirdat balsis aiz durvīm, iespējams, tās ir stāvu zemāk vai kād 
citā nenoteikta mājas vieta Kad tuvojaties, balsis k ūst aizvien skaļākas lūzdami« 
drosmīgs, bez pūlēm pagriežat rokturi un viegli atverat durvis.

Balsis un skaņas strupi apraujas, telpā ir klusums un —  tukšums. |ūs domāsiet i 
to, vai kāds jelkad piedzīvojis ko līdzīgu un kāpēc kaut kas tāds vispār notiek. Jūs ne

I
esat vienīgais! Nakamajā sadaļā būs divi patiesi stāsti par spokainiem apmekl 
tājiem

Spoku sarīkojumi

Atslābinieties, jūs neesat vienīgais, kas dzirdējis noslēpumainas balsis. Stāsts paij 
Volkeru plantaciju ir īpaši apburošs parskats par spokainajam balsīm Tas ir izdi 
vuma Fauette County Review (Somervilla Tenesī) 2004. gada 21. ļūlijā publicētais raksts ļ 
"Volkeru plantācijas mājā notikusī spoku ballīte”, kurā Nensija Brenona stāsta parl 
Katrīnu un Volteru Fosteriem, Volkeru plantācijas īpašniekiem kuri vairākkārt savās 
mājās dzirdējuši dīvainas balsīs.

Katrīna stāsta "Es biju guļamistabā un dzirdēju troksni, kas izklausījās, it kā kāds 
būtu atstājis ieslēgtu radio vai televizoru Izklausījās, it ka fonā skanētu nenoteikti 
mūzika Kad iegāju citā istabā, skaņa apklusa.”

Būtībā visi Fosteru ģimenes locekļi bija dzirdējuši skaņas (jo, būdami mākslinieki, 
reizēm stradaja mājās), bet nebija to sasvstarpēji pārrunājuši, līdz padsmitgadniece 
meita vaicāja mātei, vai viņa jelkad ir dzirdējusi mājās sarunājamies cilvēkus. Visi pie
krita, ka ir dzirdējuši, bet, līdzko iegājuši telpā, balsis apklusušas.

Līdzīgs spokains atgadiļums bijis Novaku ģimenei Sietlā, Vašingtonas pavalstī.
Kad ģimene ievācās deviņdesmit septiņus gadus vecajā mājā, visi bija ļoti satraukti 

par šo notikumu un tā solītajām iespējām. Pēc saspringtās parvākšanās dienas ģimene 
nolēma atvilkt elpu un sasēdās viesistabā uz neizpakotajām kastēm, lai paēstu un at
zīmētu ierašanos jaunaja mājvietā Negaidot visi izdzirda mūziku un smieklus, kas 
nāca no priekšējās verandas puses. “O, nē, tikai ne trokšņainus kaimiņus,” teica Novaka 
kungs. Tomēr viņi nodomaja ka tie varbūt ir apsveicēji, un nolēma but viesmīlīgi.



Kad viņi atvēra durvis uz ve- 
ļfcmdu, skaņas apklusa. Viņi atgrie- 
|/is istabā, apsēdās, un čalošana 
liljjunojās. Novaka kundze atkal 
pl/gāja līdz durvīm; kad tās tika 
lihvērtas dažu collu platumā, balsis 
Mpklusa. Novaka kundze nekavē- 
lolies devās pielikt vēja zvanus, 
hirus iepriekš bija izpakojusi pie 
āiriurvīm. Viņa man stāstīja, ka reiz izlasījusi rakstu par to, ka vēja zvanu skaņas un 
kustības izklīdina jebkuru sliktu vibrāciju vai, vēl labāk, spokus. Šķiet, tā ir taisnība, 
|n ģimenei pēc tam vairs nebija nekādu problēmu
i Vai tiešām vēja zvani glābj no rēgainiem ciemiņiem? Spriediet paši. Vēja zvani 

Inprojām džinkst pie šīs vecās, burvīgās mājas ārdurvīm.

Kāpēc visi nedzird spoku sarunas?

Varētu domāt, ja jau reiz cilvēkiem no viņsaules ir tik viegli sazināties ar dzīvajiem, 
visi varētu sasēsties bariņā, lai patērzētu ar mirušajiem draugiem un radiniekiem. 
Diemžēl tā tas nav. Tikko aprakstītās skaņas parasti var dzirdēt tikai īpašās vietās un 
īpaši cilvēki (Nav teikts, ka jūs nevar mēģināt saklausīt; par elektroniskās balss feno
mena izmantošanu šim nolūkam stāstīšu nākamajā sada|ā.) Šīs epizodes var palīdzēt 
i'zskaidrot vairākas teorijas

Pēc dažu spoku autoritāšu domām, šīs skaņas varētu būt vietas atmiņa. Kā sīkāk 
skaidrots vienpadsmitajā nodaļā, vietas atmiņa ir pagātnes tēls vai skaņa, kas atmo
sfērā pavairo pati sevi Tādējādi var izskaidrot arī to, kāpēc brīdī, kad kāds ieiet telpā 
vai paver durvis, balsis apklust. Ar šo iejaukšanos tūdaļ pat mainās gaisa (atmosfēras, 
kurā atmiņa dzīvo) apstākļi.

Tālākie pētījumi mani aizveda līdz 9 ef iHĪ c I ļ a  
interesantiem priekšstatiem par šo 
balsu saklausīšanu. Daudzi paranormālo 
paradību petnieki man ir stāstījuši, ka 
parasti cilvēki, kuri dzird balsis bez 
jebkādu digitalu iekārtu palīdzības

Telepātija ir personas spējas apziņas 
līmeni sazināties ar citiem —  dzīviem 
vai mirušiem. Nav vajadzīgi ne rīki, ne 
iekārtas. Viņi vienkārši dzird apziņā

Starp citu

Bēru procesijas dažkārt mā 
jās no kapsētas atgriežas 

pa citu ceļu, lai izsargatos no sekotājiem. 
Uzskata, ka tādējādi apjukušais mirušā gars 
nevienam nevar doties Ildzi uz mājām.



(protams, apliecinot, ka viņi ir garīgi stabili), ir jutīgi un viņiem ir —  vai nu viņi 1o 
apzinās, vai ne —  sestā maņa. Šie īpašie cilvēki var uztvert tādas balsis un skaņas, kuta> 
vidusmēra personas nespēj. Viņiem var būt arī telepātijas spējas, un viņi var nosūtīt ziņa* 
uz viņsauli un saņemt atbildes.

Elektroniskās balss fenomens

Vai ir iespējams sazināties ar kādu, kurš ir nomiris? Daudzi paranormālo parādību 
pētnieki uzskata, ka tas ir iespējams. Izmantojot metodi, ko dēvē par elektroniska« 
balss fenomenu, viņsaules balsis var ierakstīt magnetofona lentē vai videokamerā.

Jūs varētu sev vaicāt: 'Kāpēc man jānoņemas ar šiem diktofonu ierakstiem un video 
kamerām? la patiešām gribēšu atcerēties dzirdēto, atlīks tikai paņemt piezīmes.’’ Bei 
tur jau irtas āķis! Lai dzirdētu balsis, jāatskaņo ierakstītais. Citiem vārdiem, balsis n.iv 
dzirdamas citādi kā vien ierakstā. Būtībā, pateicoties elektroniskās balss fenomeni 
entuziastiem, lentes klusinātā dūkšana ļauj viņā pusē mītošajiem rekonstruēt skaņa1* 
lai veidotu sadzirdamus vārdus.

Sarunas ar elektroniskās balss 
fenomena ekspertiem

Lai uzzinātu vairāk par elektroniskās balss fenomenu, sazinājos ar diviem kvalificētiem 
paranormālo parādību petniekiem Šie vīri apgādaja mani ar bagatīgu informāciju p.n 
elektroniskās balss fenomenu, ieskaitot to, kā veikt savus eksperimentus, par kuriem 
tūlīt pastāstīšu.

Vispirms par abiem pētniekiem.
■ Elam Reiberam ir trīsdesmit septiņu gadu pieredze paranormālo parādību pčn 

šanā. Viņš ir strādājis par mediju konsultantu daudzos projektos, ieskaitot tādi* 
televīzijas šovus kā “Neatrisinātie noslēpumi", “Otrā puse" un “Tēmēšana ’. Vir* 
ir ari godājams spiritisma seansu eksperts.

■ Gērets Hasvets (Garret Husvetfi] ir tiesu eksperts digitālo mediju jautājumos Vn « 
ir mediju konsultants paranormālo parādību tematos, darbojas tādos projektos ka 
‘ Spoku vēsture” vēstures kanālā. Pašlaik viņa darbs galvenokārt attiecas uz mūsdionii 
tehnoloģisko sasniegumu izmantošanu elektroniskās balss fenomena iegūšan.il



Pētot apmetnes vietu un lietojot elektroniskās balss fenomenu, šie viri uzstāda 
Iekārtu audio un video analīzei. Hasvets stāsta, ka viņi lietojot VHS novērošanas len
tes, kas ir noderīgas tāpēc, ka ļauj redzēt, vai pētāmā vieta ir tukša un var arī parlie- 
tināties, ka neviens nerunā.

Pēc ierakstu sesijas pabeigšanās lenšu klausīšanās ir darbietilpīga un monotona. 
II lasvets to neiesaka, bet daži, gaidot elektroniskās balss fenomena parādīšanos, asa 
« lam atu  vai strādā ar datoru ) Hasvets ignorē visu kas ir apstrīdams va var būt dzīvu 
‘ilvēku balsis.

Dažreiz pēc ilgas gaidīšanas varat notvert vien dažus vārdus, bet tie var būt ļoti 
liitraucoši Piemeram, uzdodot tādu ļautajumu ka- "Vai jūs esat vīrietis vai sieviete 
vjrat saņemt atbildi “Vīrietis.'’ Vai kads var piebilst: “Pagrabā,” kas varētu nozīmēt 
k:i vajadzētu pēc kaut kā ielūkoties pagrabā.

Lai uzzinātu vairāk par paranormālo parādību petījumiem ieskatieties abu spe
ciālistu intemeta vietnē www hauntednewjersey com

Starp citu ____________________________ _______________

Ja  esat ieinteresēts noķert līdzās esošas dzīves balsis, bet neesat pārlie
cināts, vai jums ir pietiekami daudz zināšanu, esiet drošāks. Nav jābūt 

pazīstamam paranormālo parādību pētniekam ar plašu pieredzi un nav vajadzīgi 
dārgi eksperimenti, lai ve ktu savus pētījumus. Var sakt ar mazam, lētam iekārtām un 
daudz pacietības. Ja  esat guvis panākumus un esat pietiekami ieinteresēts turpināt tad 
varat tērēt mazliet vairāk naudas labākām iekārtām.

Pamatpiederumi iesācējiem

l-smu runājusi ar vairākiem elektroniskās balss fenomena pētniekiem, un viņiem 
visiem talkā nāk izcili tehnoloģiskie procesi. Tā kā nevaru nodrošināt ar katra indi
viduālo metodi, sniegšu pamatieskatu, kā vienkāršāk ierakstit elektroniskās balss 
linomenu.

Lūk, vajadzīgās lietas.
■ Magnetofons Centieties izmantot tādu, kam ir skaitītājs, lai ērtāk būtu atzīmēt 

lentē vietas kurās, jūsuprāt, esat dzirdējis balsi vai neparastu skanu lerakstitaji ar 
magnētiskajām lentēm ir lietoti gadiem ilgi, bet var izvēlēties ari digitālās iekārtas.



■ Zīmoiu lentes ļa gribat notvert balsis no citam dimensijām, dižojieties ar la 
kas kvalitātes lentēm Lētākām lentēm var būt defekti, kas var radīt izkropļojumi 
elektroniskās balss fenomena atskaņošanā. |a uzdodat gariem īpašus jautāju 
varat izmantot īsāku lenti (trīsdesmit minūšu), bet jau pastāvīgi novērojat teļ( 
būs vajadzīga garāka lente (stundu vai pusotras).

Patiesi ieraksti

Garīga komunikācija var notikt it visur —  kāpēc nesākt elektroniskās balss fenom 
eksperimentus jusu pašu mājās? la dodat priekšroku vietām, kurās, kā uzskata 
paranormālas aktivitātes, jo labāk —  izmantojiet tas. ( Tālāk šajā nodaļā paskaid 
kāpēc neiesaka izmantot kapsētas.)

Varat izmēģināt elektroniskās balss fenomenu mājas, ieslēdzot iekārtu un lū 
garam identificēt sevi. Nav svarīgi, vai ieraksta vietā ir manīti gari vai spoki, 
labāku rezultātu iegūšanai būtiski ir nemainīt vietu un laiku. Citiem vārdiem, ja 
veicies, meģiniet vēlreiz, bet dariet to tajā paša vietā un tajā pašā laika Paranor“ 
parādību petnieks Els Reibers stāsta, ka tas jādara talab lai tie kas ir otrajā p

likmi un kas izpaužas skanas, kuras, ka 
uzskata eksperti, mirušie izmanto, lai ra
dītu paši savas skaņas. Ta kā digitālie 
ierakstita|i nerada iekšejus trokšņus, ārē
jais mikrofons vairs nav obligāts.

Starp citu

Digitalas ierīces rada to, ko 
dēvē par zemāko parauga

■ Ārējais mikrofons Tas ir sva
lai uztvertu garu balsis telefo 
automātiskajā atbildētājā va 
tās ierakstu ierīcēs, kam nav āiq 
mikrofona Daudzu šo skaņu 
lonis patiešām ir iekārtu iek
troksnis Turpretī ārējais miki 
fons ieraksta skaņas telpā, 1 
nav vajadzīgs, ja izmanto digi  ̂
las ierīces.

Kad sakat elektroniskās balss 
fenomena eksperimentu, vien

mēr pavaicajiet, vai šeit ir kads, kas velētos 
sazināties Tam nav jabut nekam konkrētam.

Starp citu

saprastu, ka šeit ir kāda kons» 
vence vai brīvais kanāls uz šo 
sauli Tas attīstīs attiecības ar garit 
un uzticības līmeni

Ka jau domājāt, iespejami
mazina fona trokšņi. Aizveriet lotu 
Izslēdziet telefonus, faksa aparāl



un jebko citu, ko varētu uztvert elektroniskās balss fenomens, ieskaitot gaisa kondi
cionētājā skaņu vai čikstošus griestu ventilatorus. Tomēr, kā jau atzīmēju iepriekš, 
Haibers teica, ka daži fona trokšņi patiešam iekļūst elektroniskās balss fenomenā. Ta 
l>Mnieki uzskata, ka viņsaules robežu šķērsojušie lieto balto skaņu (tā ir dūkoņa vai 
(«nona, nevis šķindoņa vai klaboņa) lai pārliktu skanas vārdos. Iesaku mēģināt ierak- 
«t it divos veidos: ar fona troksni un ar zemu, vienmērīgu fona troksni 
\ Sākot ierakstu, uzlieciet iekārtu uz kādas pamatīgas stacionaras virsmas, piemē- 
iin, sola vai galda, un ieslēdziet to Dariet zināmus savus nodomus ‘Es mēģinu sazi

n ie s  ar mirušo tēvoci Vinstonu Tēvoci Vinston, te ir Džodija. Es veicu eksperimentu, 
bii ierakstītu tavu balsi. Vai tu man gribētu ko teikt?”
> Tikai nesāciet šādi: "Tēvoci Vinston, kur ir palicis tavs seifs?' Dodiet garam iespēju 
ļi*ties ērti un ļaujiet sākties sarunai (Svarīgākā ziņa ir tā, ka viņi visi grib izkļūt cauri.)

Kad esat identificējis sevi un izveidojis brīvu kanālu saziņai, sēdiet mierīgi un ļau- 
|ii-t, lai magnetofons pēc katra jautājuma turpina ierakstīt no pusminutes līdz minūtei 
il|< Tas garam dos iespeju atbildēt. Sajā laikā neko nedzirdesiet un arī neko nevajā 
iUctu teikt. Atcerieties, balsis būs dzirdamas atskaņošanas, nevis ieraksta laikā.
| Piemēram “Tēvoci Vinston te tavas māsasmeita Džodija cenšas ar tevi sazināties 
Umi vari dot kadu zīmi, ka dzirdi mani?”
I  Vēlāk varētu mēģināt šādi "Tēvoci Vinston, es cenšos ar tevi sazināties, izmantojot 
Imakstu iekārtu, vai vari izdot kādu skaņu, lai es zinātu, ka tu esi te? Ar "ja vai "nē” 
Itfltu gana izcili.”

Pēc pauzes turpiniet un uzdodiet vēl kādu jautajumu tam pašam vai citam garam 
t entieties neatkārtot tos pašus jautājumus, jo kad atskaņosiet, nezināsiet uz kuru 
fio tiem ir atbilde. (Kā jums patiktu, ja kāds visu laiku jautatu: Vai tu esi šeit?... Vai tu 
»si šeit?. Vai tu esi šeit?' Pat mirušiem cilvēkiem var apnikt) 
ļ Kad ieraksta laiks ir beidzies, atskaņojiet lenti, lai uzzinātu, vai kaut kas ir ierakstījies

ratnieku padomi

ftiranormalo parādību pētnieki Reibers un Hasvets sniedz šādus padomus labai 
elektroniskās balss fenomena seansu norisei

■ |a seansa piedalas vairāki, katrai personai ir tāpaziņo savs vārds Tādejādi jums 
ir katras balss paraugs kas palīdzēs atšķirt klātesošo balsis no. aizsaules pār
stāvju balsīm.



■ Paziņojiet sava eksperimenta mērķi (piemēram: "Tēvoci Vinston, es mēģinu h  
zināties ar tevi...”), ļagari zinās jūsu nodomus iegūtais rezultāts varētu būt labāhfl

■ Ja ieraksta laikā pabrauc garām automašīna vai, piemēram, ieņaudas kaķis, irsvflļ 
rīgi notikušo atzīmēt lentē (skaļi sakot: "Mans vēders tikko ierūcās...” ), lai n J  
aizmirstu, kas tā par skaņu. Turklāt, ja lenti klausīsies kāds, kas nav p iedalīji®  
ierakstā, viņam būs skaidrs, ka dzirdētais nav elektroniskās balss fenomens. 11

■ Klātesošajiem nevajag sačukstēties, jo to kļūdaini var uztvert kā elektroniskā! 
balss fenomenu. I

■ Ierakstiet tikai vienā lentes pusē, lai izvairītos no tā, ka kaut kas skan cauri nol 
otras puses. I

■ Svarīga ir laika izvēle. Parasti neviens neierodas, ja sērojat par kādu nupat mfl 
rušu cilvēku. Persona, kas cenšas sazināties var būt tik bēdīga, ka nespēj patiek 
uztvert dzirdēto. Lai gan eksperti stāsta par veiksmes gadījumiem, kad izd ev i*  
sazināties ar tikko no mums aizgājušajiem, tas notiek reti. I

■ Balsis parasti ir divu trīs vārdu vēstis, bet iepraktizējoties varētu uztvert garāki® 
ziņojumus. ■

Varat arī iekārtot žurnālu, kura atzīmēt ieraksta datumu, laiku un vietu. Daži ekspenļ 
uzskata, ka elektroniskās balss fenomena eksperimentu nosaka arī meteoroloģiski! 
apstākļi un Mēness fāzes, tāpēc var atzīmēt arī šos apstākļus. Atzīmejiet arī ierakstā 
skaitītāja rādītājus—  kurā vieta jums šķita, ka esat uztvēris balsis, lai vēlāk to vieglāJ 
būtu atrast. j

Kā novērtēt lenti? Citiem vārdiem, kur un kad to atskaņot un kam pievērst ciešāki 
uzmanību? Ja izmantojat parasto lenti, skatieties, vai nav mainījusies lentes forma vai 
balss modulācija. Katrai lentei ir savs ritms. Ja šajā ritmā ir pārtraukums, parasti tafl 
atradīsiet arī balsi.

Mūžīgas domas
Elam Reiberam ir daži interesanti uzskati par gariem, kuri saziņa lieto elek
troniskās balss fenomenu. Viņš stasta, ka daudziem gariem ir tādas pašas

personības iezīmes, kādas tiem bija, pārceļoties uz nakamo pasauli. Tāpēc dažām 
garu balsīm ir humora izjuta, citas ir sarkastiskas, vēl citas ir mīļas, bet dažas ir gan- 
driz uzbrūkošas vai draudīgas.



Vai elektroniskās balss fenomens ir kaitīgs?

V.[il varat sev radīt bīstamu situāciju, eksperimentējot ar elektroniskās balss fenomenu? 
l Itiem vārdiem vai varat atvērt durvis uz citu dimensiju, kurā gaida ļauni spoki un 
Vciinpīri, lai kaut kādā veidā jums kaitētu?
[ Uzdevu šo jautājumu Līzei un Tomam Batleriem (Lisa and Tom Butler), Amerikas 
1.li'ktroniskās balss fenomena asociācijas (AA-EVP) vadītājiem. Šī apvienība palīdz tiem, 
kmi tiecas izzināt elektroniskās balss fenomenu un starpsaziņu ar ierīču palīdzību. 
Viņu vārdi ir pazīstami arī daudziem kino skatītājiem, jo viņi bija redzami 2005. gadā 
lunemtajā godalgotajā šausmu filmā "Baltais troksnis", kurā galvenās lomas tēlotājs 
M.nkls Kītons izmanto elektroniskās balss fenomenu saziņai ar mirušajiem Pēc fil
mēšanas beigām Batleri piedalījās arī lentes mārketinga pasākumos.
\ Filmas centrā ir šausminoši Kītona un viņa mirušās sievas saziņas seansi. Godal
gotā filma aprāda, ka viens no katriem divpadsmit elektroniskās balss fenomena 
Ierakstiem ir negatīva rakstura (arto saprotot, ka apziņai uzbrūk ļauni gari vai gaidāmi 
hnismīgi pārdzīvojumi). Batleri uzskata, ka tā nav taisnība un ka šādi apgalvojumi ne
laistās ne uz kādiem pierādījumiem

Toms Batlers stāsta, ka tad, kad viņam vaicā par iespējamām briesmām saistībā ar 
elektroniskās balss fenomenu, viņš cenšas noskaidrot, no kurienes jautātājam ir šāda 
Informācija. Vai šādi likusi domāt filma, baznica vai ari kāds draugs? Liza piebilda: |a 
«sat mazliet nobiedēts un tomēr gribat to darīt, tad dariet to.” Abi Batleri atzina, ka 
visos pētījumu gados nezina nevienu gadījumu, kad kāds būtu cietis saistībā arelek- 
Honiskās balss fenomenu.

Domāju, ka viņiem ir taisnība, jo izbailes bieži vien rada paša prāts. Te ir vietā pie
minēt manas mātes teikto: “Neraizējies par mirušajiem, raizējies par dzīvajiem."

Starp citu

Daži elektroniskas balss fenomena eksperimentos piedalas sensācijas 
deļ, citu noļuki ir zinātniskāki, jo viņi vai nu meklē pierādījumus aizkapa 

dzivei, vai arī cenšas sazinoties ar mirušajiem tuviniekiem, lespejams, ka eksperi
menta sakumā jums bus lieli nodomi, bet ta rezultāti jus nobiedes.



Par prieku skeptiķiem

k4

IS*

Lūk, jautājumi, kurus skeptiķi parasti uzdod saistibā ar elektroniskās balss fenome-ļ
■ Kāpēc elektroniskās balss fenomena ierakstos šķiet ka spoki tikai čukst? 

nepav sam nav taisnība. Lai gan dažas balsis var but klusas, gari varsarunāl 
arī normālā tonī jeb balsī

■ Kāpēc ir vajadzīgs kāds fona troksnis lai uztvertu balsis? Gari rekonstrue sk4» 
ņas, lai veidotu vārdus kā komunikācijas līdzekli. Fona troksnis var palīdzēt, b f l  
var iztikt arī bez tā

■ Kāpēc balsis vienm er ir dzirdamas valodā kuru klausītājam ir tā laim e sapra:
Kā teica Reibers: "Paturiet prātā, ka sazināties ar gudrām būtnēm." Citiem v f l  
diem, gari saprot, ka ar mums jāsarunājas valodā, kuru saprotam; tas ir iespējams, 
gari atrodas par mums augstākā sapratnes līmenī ļa ziņa atnak citā valodā, tā t;«  
tajā pusē ir priekšstats, ka kāds šo valodu saprot. Citas valodas viņi nelieto neiaidB

Pļāpāšana kapsētā

Kad domājam par saziņu ar mirušajiem, daudzi iztēlojas, ka vislabāk sasaukties ffl 
aizgājušajiem draugiem būtu kādā kapu kalniņa Tiešām, daudzi liecina, ka k a p s ē t ļ 
dzirdējuši balsis. Vai tiešām tās varētu piederēt tiem, kurus esam zaudējuši?

Iespējams ir viss, bet šķiet neticami, ka saruna kapsētā ar mirušo radinieku vardu 
būt veiksmīga Apkārt ir tik daudz dabas trokšņu un traucējumu, ka būs grūti s a p ra »  
kas ir kas, pat ja klausīsieties ļoti uzmanīgi. Tie, kuri sēro par nupat mirušu cilvēk™ 
varētu domāt, ka dzird balsis, jo ļoti to vēlas vai ari viņiem tas ir nepieciešams. SpokB 
mednieki, parapsihologi un paranormālo parādību petnieki lielākoties it v ie r^ ļ 
pratis, ka kapsētās tiešām retumis var dzirdēt balsis. Arī tie petnieki, ar kuriem esmiraM
runājusi piekrita ja meklējat spokus, iespejams, tos atradīsiet ari kapu kalnina, a v k m iļ

viņiem būs gadījies tur 
Mūžīgas domas garām (tā nav vārdu spēle). 1

Padomājiet paši: kāpēc g a ļ  
lai mirusi persona klaiņotu gftfl 
kapsētu, ja ir tik daudz darārflfl 
un tik daudz vietu, uz kurieni! 
doties? Tikko nomirušie nM

OO Nav nozīmes but bagatākajam cilvēkam 
kapsēta No tā jūs nevarat gūt nekādu peļņu.

Kolonels Sanders, 
Kentucky Fried Chicken dibinātājs



K nāb ātie  dažas dienas var palikt pie savām mirstīgajām atliekām (dažas reliģiskās 
in pas uzskata, ka trīs dienas, citas runā par septiņām), kamēr pielāgojas dzīvei bez 

■nneņa, bet ilgāk gan tur nepaliek. Kā teica Reibers: “Gari nerēgojas vietās, kurās ir 
ļiumiruši vai apglabāti Viņi atgriežas vietās, kurās dzīvojuši un baudījuši dzīvi un tās 
imiises ’

N.i/ināšanās ar aizsauli sapnī

■ipņos cilvēki bieži redz vai dzird mirušos tuviniekus. Šajā saziņas veidā nav nekā 
«raucoša. Mirušie vienmēr izmanto dažādas iespējas, lai sazinātos ar dzīvajiem 
I  Patiešām, domāju, ka dārgie aizgājēji ir visnotaļ pieklājīgi, izvēloties sarunām laiku, 
kkil guļam. Šādā gadījumā neesam nobijušies un mums vienmēr ir mierīgs prāts 

^■nājot: “Tas bija tikai sapnis." Kad esat apziņas starpstāvoklī —  īsi pirms aizmig
lo as vai pamošanās — , intuitīvās maņas ir atvērtākas. Tapec saklausītās balsis šķiet 

h ii  īstas Reizēm cilvēki saka: “Biju gandrīz aizmidzis un domāju, ka dzirdu vecvectē- 
iliiu saucam manu vārdu." Un ko par to domāt? Varbūt viņš mēģināja sazināties.

K3 pierakstīt sapņus par mirušajiem

l'lcversiet uzmanību jebkurai balss saziņai, ko dzirdat sapnī. No rīta, kad esat pilnīgi 
I imodies pierakstiet to. Ja tas notiek bieži, iekārtojiet pierakstu žurnālu Varat pat me 
ļfllnāt telepātiski parunāties un pavērot, ar ko tas beigsies

Pēc sapņa kurā dzirdējāt kādu mirušo, varētu mēģināt atcerēties viņa balss toni. 
AlVimējiet, kā bija balss modulācija

Mūžīgas domas
Apmēram duci re žu pec matēs 
un teva nāves esmu dzirdējis, ka 

viņi sauc manu vardu parasta sarunvalo
das toni. Vini bieži sauca manu vardu ari 
tad, kad dzīvojam kopa . Man tas nelie
kas dīvaini.

■ mierīga
■ pārsvarā patīkama,
■ skanīga,
■ satraukta;
■ raudulīga.
Emociju diferencēšana varētu pa

līdzēt precizēt nododamo zinu Piemē- 
i*m sapņu tulkotāji teiks —  ja balss 
fiī patīkama un laimīga, gaidāmas labas

Karls Segens, amerikanu astronoms 
un astrobio ogs



ziņas. Satraukta un dusmīga balss liecinātu par aizsaule mītošo raizēm ļo var noiļ

rīkoties, lai novērstu gaidamo situāciju
Un ņemiet vērā, ka sapni dzirdētajās balsīs ne vienmēr slēpjas kāds pareģojuil 

Gars varbūt tikai iegriezās no aizsaules, lai uzsauktu ātru sveicienu.

Ej projām — es guļu!

Ja neesat ieinteresēts sapņos klausīties runas, varat no ta izvairīties Pirms aizm 
šanas sakiet pie sevis vai skaļi, ka vēlaties bloķēt sazināšanās ceļus ar viņsauli Vai 
teikt apmēram šādi: "Negribu lai naktī manos sapņos ienāktu kāds no tās puses.” I 
arī: ‘ Negribu dzirdēt nevienu mirušu cilvēku. Paldies!"

ļa tas nepalīdz, mēģiniet vēlreiz. Viņi saņems šo ziņu. Jūsu domas un rīcība ir<fl 
rakas nekā domājat

■ Trokšņi, kas izklausās kā ballīte vai cilvēku bariņš, var būt pagātnes iespaidi k 
atmosfērā atkārto paši sevi.

■ Elektroniskās balss fenomens ir metode, ar kuru magnetofona lentēs ierakst n 
saules garu balsis. ļ

■ Kapsētas spokus un garus sastop reti. Tie nepaliek pie savām mirstīgajām atliek^ ļ 
uz ilgu laiku. I

■ Sapņos mirušie ar mums sarunajas, bet mēs varam atļaut vai neatļaut viņiem s a ^  
naties ar mums.

kaut kas nepatīkams Domāju, ja sapni caur balss toni esat uztvēris raizes, vaiadi

īsuma



I Ceturtā daļa
Atgriešanās uz planētas

|tt>ši vien vēlaties uzzināt, vai esat te kādreiz jau bijis, kādā citā ķermenī vai kādā 

Nil vietā un laika. Tāds neesat vienīgais. Reinkarnācija —  uzskats, ka dvēsele, sasnie- 

■ im otru pusi, ilgi tur neuzkavējas, bet atgriežas tajā pašā vieta —  ir svariga daudzās 

gribās. Šeit uzzināsiet kā notiek reinkarnācijas process vai ir iespējams, ka atgrieža- 

B k K  šeit dzīvnieka ādā un kā izpētīt iepriekšējās dzīves



Deviņpadsmitā nodaļa
Gaiīgo palīgu pavadībā

Šaja nodaļā

■ Strādājot par garīgo gidu
■ Kā sazināties ar galveno pavadoni
■ Kā izskatās pavadoņi?
■ Dažādi pavadoņi dažādam vajadzībām

Pēcnāves dzīve nav tikai lidināšanās debesu valstībā, atpūta un svētības uzsūkšana. 
Daži gari ir spiesti palīdzēt tiem, kuri vēl cīnās uz zemes. Un es nedomāju, ka viņi 
tikai laiku pa laikam negaidīti apciemo mūs, lai redzetu, kam vajadzīga palīdzība —  
šie gari patiešām strādā par garu pavadoņiem.

Pieļauju, ka tas gluži nav darbs vaiga sviedros, iespējams, tas sniedz vairāk prieka, 
nekā varam iedomāties Gari, kuri piesakās šim darbam, jūt tieksmi, aicināiumu — 
tas izklausās pēc tā, ka tieši šādu palīgu jūs gribētu, kad grūta bridi ir vajadzīgs 
padoms vai ne?

Šajā nodaļā pastāstīšu par to, kas varētu but jūsu svangakais garīgais pavadonis 
un kā tas ierodas, lai kļūtu par palīgu Darīšu arī zināmu, ka sazināties un kā atrast arī 
citus speķus garīgam atbalstam

Kas ir galīgais gids?

Piektaja nodaļā stāstīju, ka parasti mirstīgi cilvēki nekļūst par eņģeļiem. Eņģeļus ir 
radījis Dievs, un vīniem nekad nav bijis fizisks ķermenis. Domāju, ka te ir pamats neiz
pratnei, ļo mirušie var kļūt par garīgajiem pavadoņiem, ko daudzi no mums uzskata par 
eņģeļiem Zinu, tas var būt mulsinoši Apsolu, ka šaja nodaļā visu izskaidrošu



def i nī c ija
Garīgie pavadoņi ir miruši cilvēki, kas 
sniedz palīdzību pašlaik dzīvojošajiem.

Garīgais pavadonis ir kāds, kurš dz 
vojis uz zemes, nomiris un izraudzīt 
lai atgrieztos no viņsaules palīdzēt u 
dot padomu zemes ļaudīm. Viņi vi< 
nīgi pastāv citā dimensijā.

Paturiet prātā, ka runājam par garīgajiem pavadoņiem, kas reiz jau ir dzīvojuši u i 
zemes. Sastopami arī citi garīgie gidi.

■ Augsti attīstītas garīgas būtnes, kas spēj veikt kosmiskos ceļojumus un ierodaa 
no citam planētām, lai sniegtu atbalstu individuāli un palīdzētu mūsu garīgajā 
attīstībā.

■ Būtnes no citām dimensijām, kuras nekad nav bijušas cilvēki un kuras var iekļūfl 
mūsu dzīvē un izkļūt no tās, sniedzot padomu vienīgi ar domu, —  tām nav 
vajadzīgs nekāds transportlīdzeklis.

■ Tādi svētie skolotāji kā Jēzus Kristus, Buda un Kvana Jina, žēlsirdīga dievībā 
Austrumu kultūrā. (Lai uzzinātu vairāk par svētajiem skolotājiem, atgriezieties 
astotajā nodaļā.)

■ Dažos gadījumos, kad vajadzīga aizsardzība, ari eņģeli var rīkoties kā pavadoņi.

Šo uzskaitījumu iekļāvu tādēļ, lai sniegtu pilnīgāku priekšstatu par garīgajiem 
pavadoņiem, bet šajā nodaļā apskatīsim vienīgi tos pavadoņus, kuri ir dzīvojuši sājā 
realitātes līmenī.

Vai gribat zināt, ko vēl, izņemot svētlaimes baudīšanu, varat darīt, šķērsojis viņpusesļ 
robežu?

Tātad jūs varētu atgriezties uz zemes, lai strādātu, un arī tas sniedz priekpilnu] 
laimi. Samaksas nav nekādas, bet gandarījums ir milzīgs, turklāt, dzīvojot viņsaulē! 
jums tik un tā nav jāapmaksā rēķini (Bet, jā! Šie gaistošie punkti, kurus nopelnāt] 
zemes darbā, darīs brīnumus, kad vajadzēs parūpēties par karjeru, kāpjot pa garīga! 
jām kāpnēm.)

Jā, kad nomirsiet, varat būt garīgais pavadonis. Tomēr jūs nevarat tā vienkārši ierasl 
ties Augstākās dievības birojā un teikt: "Esmu gatavs! Sūtiet mani uz turieni1’’ Ir va ja J 
dziga kvalifikācija, lai tiktu gala ar šo darbu

Kad nomiršu, strādāšu par pavadoni



gan (vai tieši tāpēc) viņi ir miruši. Bet vai

Mūžīgas domas

Garīgie gidi ierodas dažādā veidā, lai 
rākas iezīmes visiem ir kopīgas.

■ Visi ir sekmīgi nokļuvuši aizsaulē.
■ Visi vēlas nākt talkā virzīt un sko

lot tos, kuri lūdz palīdzību.
■ Viņu rīcībā ir vienīgi pašu zināša

nas un uz zemes iegūtā pieredze
■ Viņi palīdz dzīvajiem meklēt iespē

jas, bet ne vienmēr dod norādes, 
ko vajadzētu darīt.

■ Viņi apzinās savas ierobežotās spē 
jas un nedod veltas cerības tiem, 
kuriem palīdz ar padomu.

Garīgie pavadoņi darbojas augstākā vibrācijas līmenī nekā mēs, zemes ļaudis: viņi 
jau ir šķērsojuši viņsaules robežu, izgājuši cauri dzīves pārskatam un tagad var izvēlē
ties palikt viņpusē, palīdzēt ar padomu zemes cilvēkiem vai atdzimt un brīvprātīgi 
atgriezties ar īpašu mērķi.

Citiem vārdiem, viņiem vairs nevajag apgūt zemes mācību stundas, viņiem pat 
vairs nevajag šeit but Viņi ir izvelējušies palīdzēt citiem iziet cauri šai dzīvei

Garīgie gidi var but dažāda 
veida un lieluma un pārstāvēt 

dažadas kulturas. Viņi var pieņemt jeb
kādu izskatu, bet apliecinu, ka viņi ir uz
ticami, vērtīgi draugi, kuri nekad nepievils. 
Viņiem ir liela gudrība un drosme, un to 
|us dzirdesiet, ja vien klusi klausīsieties.

Silvija Brauna 
"Sazināšanās ar garīgo gidu"

Sazināšanās ar garīgo konsultantu

Daži domā, ka, gaidot uz savu atdzimšanu, varam vienoties ar kādu kurš arī atrodas 
viņpusē, kļūt par musu garīgo pavadoni. Saskaņā ar šo viedokli garīgais gids ir kāds, 
kurš mūsu dzimšanas laikā jau ir miris. Tātad jūsu galvenais garīgais pavadonis nevaļ 
but, piemēram, pagājušajā gadā nomirušais vectētiņš Homērs. Jūs nevarējāt viņu pa
zīt tajā laikā, kad gaidījāt atgriešanos uz zemes, jo viņš jau bija šeit.

Tomēr daži uzskata, ka galvenajam garīgajam gidam var būt vairāki palīgi, un tādā 
gadījumā vectētiņš Homērs var būt pavadonis, tikai zemāka līmeņa.

Mēs kontaktējamies ar garīgajiem palīgiem tāpēc ka dzīve kļūst daudz v eglāka, 
saņemot atbalstu no kada augstāka spēka, kurš par mūsu nākotni zina daudz vairāk 
nekā mēs paši. Jūs varat saukt talkā tik daudz garīgo pavadoņu, cik vien vēlaties. Dal 
žādām vajadzibam paredzēti dažādi garīgie pavadoņi. Tomēr ir tikai viens svarīgākais 
gids, kurš darbojas kā galvenais pavadonis.



Ar garīgo pavadoni var sazināties vairakos veidos. Izmēģiniet tos, lai noskaidrotu, 
kurš no tiem jums der vislabāk.

Mazliet pasapņo par savu pavadoni

Lai sazinātos ar garīgo pavadoni, jums jāizlemj to darīt pirms gulētiešanas Tajā dienā, 
kad saziņai ar gidu nolemsiet izmēģināt sapņu metodi, atgādiniet sev jau no paša rīta 
un vel vairākas reizes visas dienas garumā, ka tieši šovakar mēģināsiet atklāt savu gal
veno garīgo pavadoni. Rīkojieties šādi.

■ Pirms gulētiešanas nomazgājieties dušā un izmazgājiet matus. Iztēlojieties, ka 
kanalizācijas caurulē aizplūst viss sliktais, kas dienā uzņemts. (Ja priekšroku do
dat vannai, der arī tā Tomēr tā kā sēžat pats savos netīrumos, beigās ātri jāno
skalojas ar dušu )

■ Atslābinieties, trīs reizes ieelpojot caur degunu un izelpojot caur muti vai iz
mantojot citu paņēmienu

■ Apgulieties gultā Klusi lūdziet augstākajam spēkam dot atļauju jūsu galvena
jam garīgajam pavadonim paradities sapni Piemēram, varat teikt "Es atļauju 
savam garīgajam pavadonim parādīties man sapnī.”

■ Vakaru pavadiet kā parasti. Lasiet gramatu vai skatieties televīzijas parraidi sa
gatavojiet nākamās dienas iepirkumu sarakstu )ūs jau esat nodevis ziņu un tagad 
varat gaidīt līdz aizmigšanai. Tas ir tāpat kā iesēt sēklu un turpināt ierastos dar
bus, līdz tā uzdīgs

■ Cerams, ka sapnī sastapsieties ar savu pavadoni Sākotnējais kontakts varētu 
būt ātrs, bet, apzināti turpinot saziņu, sapnī intuitīvi zināsiet, ka tas ir jūsu garī
gais pavadonis Īstenībā tas ir caurspīdīgas sapņošanas veids, kas nozīmē, ka sapņo
tājs zina, ka viņš sapņo

Ja sasniegsiet šādu stāvokli, guļot patiešam varēsiet uzdot jautājumus savam pa
vadonim

def in īc i ja
Caurspīdīgā sapņošana ir stāvoklis, kura saprotat, ka sapņojat. Šāda stāvoklī varat 
vadīt sapņa gaitu un raksturu. Tas dod iespeļu sapni runāt ar cilvekiem vai gariem, 
piemeram, ar garīgajiem pavadoņiem.



Dažiem tas var izdoties jau pirmajā reizē, bet citiem vajadzēs nedēļas un pat me- 
nešus. IŅIemiet vērā, ka pirmajos pāris mēģinājumos var neizdoties sasniegt caurre
dzamības stāvokli, bet ļoti iesaku turpināt, jo rezultāti ir pārsteidzoši.

Pēc pamošanās īsi pierakstiet sapņoto Un atcerieties jo vairāk sazināsieties ar 
savu pavadoni, jo biežāk varēsiet uzdot jautājumus un saņemt ieteikumus.

Garīgie pavadoņi neierodas bez atļaujas vai uzaicinājuma. Tomēr ir ziņas par gadī
jumiem, kad pavadoņi mēģina sazināties ar kādu, kurš nesaprot notiekošo Tāpēc 
daži atkartoti redz sapni, kurā svešinieks cenšas nodot ziņu. Sapņotāji nezina, kas ir 
ziņnesis un kapec viņš parādās.

Satikšu tevi pusceļā

Astrālā (jeb citā eksistences līmenī) kontaktēšanās ar garīgo pavadoni ietver ārpus- 
ķermeņa pieredzi Ja gribat sazināties šādā veidā, ceļojums uz zemi būtu vieglāk iz
darāms garīgajam pavadonim

Ārpuskermeņa ceļojumus var veikt dažādu iemeslu dēļ, bet atbilstoši mūsu tema
tam pievēršu uzmanību vienīgi saziņai ar mirušajiem vai garīgajiem gidiem

Lai lietotu šo mijiedarbības veidu, vispirms jāapgūst prasme atstāt ķermeni Šeit 
iekļautā metode ir apgūstama visvieglāk

Nav nozīmes, kura diennakts stundā doties ārpuskermeņa ceļojumā, bet daži uz
skata, ka nakts stundas ir labākas, jo planētas enerģija ir daudz mierīgāka. Ka vienmēr, 
kad meditējat vai iegrimstat pārdomās, tas jadara klusuma un mierā, bez traucēju
miem (tādiem ka telefons vai televizors)

Pef tniel ja
Ārpuskermeņa pieredze parasti iekļauļ sa|utu, ka atstajat savu fizisko ķermeni un 
otrais ķermenis —  līdzīgs jūsu fiziskajam ķermenim —  izpeld no ta Otrais ķermenis var 
virzīties cauri pamatīgiem obļektiem un ceļot, kur vien tas vēlas. Tas var doties uz citam 
zemes vietām vai citiem līmeņiem. Tas var ari noraudzīties uz jūsu fizisko ķermeni

Un tagad sāksim.
■ Apsedieties uz krēsla, lai pēdas atbalstītos uz grīdas vai apgulieties gulta uz 

grīdas vai dīvāna —  jebkurā vieta kur jūtaties visērtāk. Paturiet prātā, ka nebūtu 
labi nejauši aizmigt. Jūs cenšaties sasniegt pārveidotu apziņas stāvokli



■ Aizveriet acis. Iztēlojieties baltu aizsarggaismu kā mākoni apkārt visam ķer 
nim. Tas ir aizsardzības paņēmiens pret negatīvo enerģiju, kas var ienākt jūsu tel

■ Tagad iztēlojieties savu astrālo ķermeni jeb otro ķermeni, kas paceļas virs ju 
Tam ir tādas pašas drēbes kā jums. Tas var izkļūt caur durvīm, pa logu, tieši caui 
griestiem vai atstāt telpu kādā citā veidā īstais ķermenis paliks turpat, kur bij

■ Daži iztēlojas pie ķermeņa piestiprinātu auklu, lai būtu droši, ka atradīs atf 
kalceļu uz mājām.

■ Augstuma uzņemšana sākas, apzinoties, ka dodaties ārpasaulē, lai satiktu garīgo 
pavadoni Verojiet sevi iepeldam Visumā. Kad redzat jūsuprāt, īsto vietu, 
mensiju, planētu vai ko citu, apstājieties un gaidiet parādāmies savu pavadoni 
Neraizējieties, viņš ieradīsies.

■ Kad pamanāt pavadoni, varat pajautāt viņa vārdu, palūgt kādas ziņas, uzdot 
jautājumus vai iegūt kādu informāciju. Tieši tāpēc jau viņi ir!

■ Kad esat beidzis, sakiet paldies un saciet mājupceļu, lai atgrieztos ķermeni 
Atveriet acis, koncentrējieties un lēni piecelieties.

■ Pierakstiet iegūto informāciju
■ |a pirmajā reizē neizdodas, mēģiniet vēlreiz.

Var pienākt laiks, kad sāksiet šaubīties, vai tiešām saņemat ziņas no tiem, kas 
otrajā pusē, vai arī pats tās izdomājat Vienīgais veids, kā pārliecināties, ir sekot vizīšu 
rezultātiem, tāpēc ir tik svarīgi pierakstīt pieredzēto. īpaši šai vajadzībai varat iekār
tot piezīmju burtnīcu vai žurnālu

Neapzinātā rakstīšana

Vel viens saziņas veids ar īpašajām dveselēm kuras grib mūs pavadīt līdz laimīgākam 
esības stāvoklim uz šīs planētas, ir neapzinatā rakstīšana Ne sapņošana, ne ārpus- 
ķermeņa ceļojumi, vienīgi rakstāmais un papīrs, ka arī laba koncentrēšanās spēja

Neapzināta rakstīšana iekļauj sevis ievadīšanu pārveidotā apziņas stāvoklī jeb 
transā, uzdodot jautajumus garīgajam pavadonim, liekot pirkstiem sarunaties, tātad 
runāt. Roka sāk rakstīt, bet jums nav ne jausmas, ko tā tobrīd raksta, (ļa to neapzinā
ties, varbūt to sajutīsiet pēc seansa beigām ) Uzrakstītais var but vai nu veseli tei
kumi, vai tikai vārdi vai frāzes

Tālāk par to, kā ar neapzinatās rakstīšanas palīdzību sazināties ar pavadoni



■ Izvēlieties mierīgu, netraucētu vietu
■ Paņemiet pildspalvu vai zīmuli
■ Vislabāk ir apsēsties pie galda. Aizveriet acis
■ Iztēlojieties, ka esat aizsargāts ar baltas gaismas mākoni vismaz trīs pēdu bie

zumā apkārt ķermenim no galvas līdz pat kāju pirkstgaliem.
■ Lai atslābinātos, dziļi ieelpojiet un izelpojiet. Kad esat atslābinājies vai nokļu

vis pārejas stāvoklī, lūdziet, lai garīgais pavadonis nosauc savu vārdu. Aiciniet 
viņu savā istabā.

■ Sāciet pierakstīt pirmās domas. Sekojiet līdzi plūdumam. Ja vārds netiek no
saukts, rakstiet, kas jums jāraksta.

■ Vai nu pie sevis, vai skaļi uzdodiet jautājumus un pierakstiet atbildes, vai nu tās 
esat saņēmis vai ne Ja nav neviena jautājuma, pavaicājiet, vai pavadonim ir kāda 
vēsts, ko jums vajadzētu zināt.

■ Kad esat uzdevis visus jautajumus, apstājieties

Reizēm ziņas vai atbildes ir pamatīgas, bet citreiz —  pilnīgi nesaprotamas. Ne
raugoties uz to, saglabājiet pierakstus un atgriezieties pie tiem vēlāk —  varbūt infor
mācija būs kļuvusi skaidrāka.

Vadīta meditācija

Vieglāks un interesantāks veids saziņai ar aizsaules partneriem ir tā sauktā vadītā 
meditācija Šaja meditācijā vadītājs (tas var but ekstrasenss, garīgais medijs vai rūdīts 
meditācijās praktiķis) ar meditācijas tehniku palīdzību vada ļaužu grupu, lai sazina- 
tos ar viņu garīgajiem pavadoņiem. Visi apsēžas un dara ko vadītājs liek (Tas var būt 
ari seanss ar tikai vienu dalībnieku ) Vadītā meditācija ir ļoti atslābinoša un nonem 
satraukumu, kas varētu rasties, to darot vienatnē.

Ir atrodamas arī videolentes un audioieraksti, lai vadīto meditāciju varētu izman
tot viens pats savās mājās (skatīt B pielikumā).

Pef inTeiJa
Terminu "vadīta meditācija" lieto, lai raksturotu procesu, kura medijs vai kads 
vaditaļs ievada personu vai personu grupu transa stāvokli.



Vientulīga meditācija. Vizualizadja

Pēdējā metode, ar kuru iepazīstināšu, ir visizplatītākā, bet tas nepavisam nenozīr 
ka tā jums varētu būt visatbilstošākā. Izmēģiniet dažādas metodes vai izvēlieties tc 
kas jusu ausim izklausās vislabak

Sākums ir ļoti lidzīgs kā ārpusķermeņa ceļojumiem. Apsēdieties uz krēsla vui 
nogulieties gultā. Aizsargājiet sevi, iztēlojoties apkārt ķermenim baltas gaismas m® 
koni. Kad izjūtat pārejas stāvokli, uzaiciniet uz tikšanos garīgo pavadoni. Tad gaidiel, 
kamēr to redzēsiet savā prātā.

Un tad.
■ Kad ieraugāt garīgo pavadoni, pavaicājiet kā viņu sauc. Dažkārt viņš nosauc 

savu vārdu, bet citreiz —  ne
■ Ja kontakts ir izveidots, varat sazināties, telepatiski uzdodot jautājumus un tād.i 

pašā veidā saņemot atbildes.
■ Kad seansu beidzat, un tas notiek pēc paša velēšanas, vienmēr pateicieties 

garīgajam pavadonim.

Tāpat kā citiem mēģinājumiem, ari šim vajadzīga pieredze Tāpēc mēģiniet un 
mēģiniet atkal, bet nemetiet mieru

Tagad varbūt jūs vēlētos uzzināt, ka gangie pavadoņi uzrodas. Prātā jūs varētu 
redzēt kadu tuvojamies, staigājam pa parku vai pēkšņi parādīties aiz kādas piramī
das Meksikā. Jūs varat redzēt sevi stāvam piestātnē, kamēr kuģis pietauvojas. Pēkšņi 
kāds izkāpj no laivas —  hei, tas ir jūsu garīgais pavadonis!

Tas, kādā veidā viņi parādās un iepazīstina ar sevi, ir atkarīgs no pašiem garīga-1 
jiem pavadoņiem. Ta ka esiet gatavi ieraudzīt it visu un doties jebkur'

Vairāk par garīgajiem pavadoņiem

Šajā nodaļā apskatītas metodes parāda veidus, kā nokļūt saskarē ar garīgajiem pa
vadoņiem Bet jums var būt vairāk par vienu pavadoni —  un tagad es jus brīdināšu, 
lca viņu ierašanas var pārsteigt



Ka viņi izskatās?

laatceras, ka šie pavadoņi var izskatīties gan līdzīgi jebkuram no mums gan nākt no 
cita laikmeta vai gadsimta, un tie var būt arī bez ķermeņa. Tāpēc ierodoties viņi cen
šas ieņemt tādu formu, lai izskatītos līdzīgi sev gan matu griezuma, gan apģērba gan 
i/.celsmes, izmēra un ķermeņa masas ziņā.

Parasti tā nav nekāda problēma Pie
mēram, jusu garīgais pavadonis var pār
stāvēt viduslaikus un ierasties tā laika 
apģērbā. Vai Amerikas pamatiedzīvotājs 
var parādīties karavīra ietērpā un eģip- 
liešu princese —  ar tam laikmetam rak
sturīgo frizūru un rotaslietām

Raizes sagāda kas cits: ne visi pava
doņi atceras, kā viņiem vajadzētu izskati 
ties. Esmu dzirdējusi stāstām, ka cilvēks saķēr s galvu, ieraugot savu garīgo pavadoni, 
kurš atgadinājis dzīvnieku vai kā citādi izbiedejis tikšanas laikā Tā tiešām nav viņu 
vaina, tāpēc nekrītiet gar zemi, ja jūsu pavadonis nav vispievilcīgākais. Ar laiku pie
radīsiet.

Atcerieties, ka svarīgāka nav garīgā gida parādīšanās bet gan vīna sniegta ziņa

Sīkāki pavadoņi

|au runājam par galveno garīgo pavadoni, kurš palīdz dzīves svarīgākajos jautājumos 
vai atrast pareizo virzienu krustceles un jau piemineļu ari to, ka katram ir vairāk nekā 
viens pavadonis. Zemākie pavadoņi, kā viņus devē, ir noderīgi īpašos jautājumos ku
rus viņi ir apguvuši zemes dzīves laika

Piemēram, ja sākat savu biznesu un vēlaties pārliecināties, vai darāt pareizi varat 
aicināt palīgos garīgo pavadoni, kurš pārzina jūsu puliņus ]a esat apmaldījies rēķinos 
aiciniet pavadoni, kam ir zināšanas matemātika |a strādājāt modes pasaulē, lūdziet 
pavadoni, kurš kaut ko saprot no apģērbu dizaina

Jūs varat aicināt īpašu personu, ja vien to vēlaties Taču paturiet prātā ka ne visi 
gari ir nolēmuši palīdzēt dzīvajiem vai ir ieguvuši garīgā pavadoņa kvalifikāciju Tapec 
saņemsiet vairāk atbalsta, ja lūgsiet savam augstākajam spēkam, tā teikt, kādu no

Mūžīgas domas
Pēcnāves dzīvē varat atkal 
tikties ar mīļoto. Jūs ari varat 

rotaļlaukumā saķerties ar to pašu 
ceturtās klases huligānu.

Horācijs Dž. Digbijs, Roberta Benčliļa 
humora biedrības uzvarētājs



Starp citu

Neuzskatiet, ka visi garīgie pavadoņi dzīvojuši pirms gadsimtiem.
Galu galā cilvēki mirst katru dienu, un palīdzības sniegšanai ir gatavi 

daudzi mūsdienīgi domājoši palīgi. Ķibeles ar datoru? Aiciniet aizsaulē aizgājušo 
datoru speciālistu. Netiekat gala ar teva atstāto biznesu? Jusu kosmiskais aicinājums 
atsauks viņu palīgā!

kopējā fonda. Lūgums varētu skanēt apmēram šādi: "Es gribētu veidot sekmīgu k.ir 
ļeru. Kurš no viņsaules varētu man palīdzēt ar padomu un pavadīt līdz mērķim?” |f* 
varat iegūt divdesmit garīgos pavadoņus un lūgt savu da|u no katra.

Ja zemākie garīgie pavadoņi nav īpaši izpalīdzīgi, atmetiet viņus. (Jūs nevarat 
mainīt savu galveno pavadoni —  atcerieties, jūs izvēlējaties viņu pirms ierašan! 
šajā planēta ) Vienmer pasakiet paldies zemakajiem pavadoņiem, pirms sūtiet pror 
Tas ir tāpat kā šeit, uz zemes. Jūs varat doties pie atzīta konsultanta, bet tas, izrādās,! 
nav jūsu cilvēks. Tādā gadījuma sameklējiet vēl kādu

Skeptiķu viedoklis
\ Skeptiķi bieži grib zināt, kāpēc nevaram uzburt garīgos pavadoņus tieši vaja

dzīgajā brīdī. "Ja viņi ir tik izpalīdzīgi, tad kur viņi ir?" vaica skeptiķi. Tiesa, 
vardi "parunā ar mani", "ierodies" vai "dod man zīmi" parasti nav iedarbīgi. Pava
doņi ir ierobežoti. Viņi atrodas aizsaule, bet viņi nav visviedako kārta. Garīgajiem 
pavadoņiem ir laipni un cieņpilni jaludz palīdzība, nevis uzstājīgi japieprasa.

īsumā

■ Garīgie pavadoņi ir miruši cilvēki, kas kādreiz dzīvojuši uz zemes un tagad palīdz 
dzīvajiem

■ Katram ir viens galvenais garīgais pavadonis bet ir pieejami an citi
■ Ar galveno pavadoni var sazināties meditejot, caurspīdīgajā sapņošanā vai neap

zinātās rakstīšanas procesā.
■ Dažādām īpašām dzīves vajadzibam ir paredzeti zemākie garīgie pavadoņi.
■ Ja kads zemākais garīgais pavadonis nav gana labs, sakiet paldies un meģiniet at

rast kādu citu.



Divdesmitā nodaļa
Bērni, kuri redz mirušos

Šajā nodaļā
■ lūšu bērnu iedomatais draugs?
■ Kā apieties ar bērnu, kam ir sestā maņa
■ Ekstrasensualo spēju un bērnības līdzsvars
■ Stāsts par bērnu ar pieslēgumu garu pasaulei
■ Piecgadīgais kosmosa komunikators

Bērni ir brīnišķīgas, nevainīgas būtnes. Viņi sāk dzīvi, neko nezinot par to, ka vinu 
ricibu ierobežo cilvēciskā apziņa un ķermenis. Citiem vārdiem, viņi tic ka viss ir iespē
jams —  un bieži vien viņiem ir taisnība! —  kamēr kads viņus neieliek rāmjos

Saistībā ar iepriekš minēto bērni, īpaši pirmsskolas vecuma, var doties viņā pusē 
un omulīgi par to stāstīt pieaugušajiem. Šie jaunu|i patiešām var redzēt mirušus cil 
vēkus un uztvert to kā pašu par sevi saprotamu. “Vai tiešām neviens viņus neredz?’’ 
viņi brinās. Šie bērni vienkārši ir noskaņojušies uz savu sesto maņu —  starp citu, tada 
ir mums vīsim

Protams, tas iet roku roka ar psihes vai intuīcijas spējām, ar kurām šie bērni ir ap 
veltīti Bet kas notiek ar šo spēju kad bērns paaugas? Varbūt vecākiem vai aizbil 
dņiem to vajadzētu viņam atņemt? Vai pec atņemšanas |aut mazajam to aizmirst un 
atgadināt vēlāk, kad bērns paaugas? Vai šie īpašie bērni ir nākamie mediji un ekstra 
sensi vai arī viņiem ir tikai |oti spilgta iztēle?

Iedomātie draugi?

Vispirms sāksim ar iedomātajiem draugiem tādejādi nošķirot normālu bērnības 
posmu no neparastās spējas sarunāties ar mirušajiem.



Bērniem ļoti bieži ir iedomāti draugi. Vairākums cilvēku sliecas domāt, ka tad, 
bērns rota|ājas un sarunājas ar kādu, kuru neviens cits neredz, tas ir viņa iztēles at 
lis. Tā ir visai izplatīta situācija, un lielā daļa bērnu paši izaug no tās, bet vecāki 
pievērš pārāk lielu uzmanibu šādām draudzibām

Vecākiem tiešām nav ko raizeties par iedomātajiem draugiem. Īstenībā psihologi 
atzīst, ka kustīgam bērnam iedomu draugs palīdz izkļūt no nepatikšanām "Mana drau 
dzene Pegija sajauca istabu. Viņa ir vainīga nevis es!” Iedomu draugi ļauj bērnam ia 
paust un saprast jūtas, jo bērns mierina draugu", kad tam sāp vai tas ir nobijies, k l  
ari mācās dalīties ar citiem.

Turklāt bērns nekad nejūtas viens. Vīnam ir draugs ar tadam pašam interesēm, un 
viņi kopā izpēta pasauli. Speciālisti iesaka vecākiem ne noliegt, ne ari veicināt draug.1

esamību Piemēram, teikums: ‘ Pasaki
Mūžīgas domas ________
Bērnība ir merama ar skaņām 
un smaržām, un ainām, pirms 

pastiprinās iemesli krēslas stundām.
Džons Betjemens, 

britu rakstnieks un radiožurnalists

Pegijai, ka mēs esam gatavi iet u/ 
parku," var veicināt to, ka Pegija uztu
ras ilgāk nekā vajadzētu

Tātad ir daudz iemeslu, kāpēc va* 
cakiem vajadzētu priecāties par vienu 
vai pāris iedomātiem draugiem, bel 
ko darīt tad, ja bērns stāsta, ka viņ 
jaunais draugs ir mirusi persona?

‘Es redzēju mironi”

"Es redzē|U mironi," ir iemīļots teikums no 1999 gada filmas "Sestais prāts”. Šī lieliskā 
filma liek domāt parto, ko bērni redz, jut un uztver, kad nonāk saskare ar pēcnāves dzīviI 

Pēc daudziem gadiem šis teikums mums pielipis tapec, ka tas tik vienkārši un 
patiesi parāda to, ko izjūt bērni, redzot šeit uz zemes, mirušu cilvēku "Es redzēju mi
roni.” Kurš vārds no teiktā nav saprotams?

Ko darīt vecākiem?

Viena lieta ir skatīties filmu parto, kā bērns sarunājas ar mirušu cilvēku Bet ko darīt, 
ja paša bērns stāsta, ka sazinajies ar sirsnīgi mīlētu aizgājušo? Vai šīs attiecības ir



►»atbalsta vai ļāpārtrauc? Tā ir viela pārdomām (Protams, tas ļoti atšķiras no bērna, 
kam ir iedomāti draugi, jo šī sazināšanās ir īsta!) No vienas puses, jūs gribat pārlie- 
c inaties, vai bērnam viss ir kārtībā un vai viņš necieš no kadas psihiatriskas likstas, no 
otras puses, negribat kavēt bērna iedzimtās spējas sazināties ar viņpuses ļaudīm, 
bet —  varbūt gribat?

Vecāku rīcību šādās situācijās parasti nosaka viņu uzskati Ja neticat paranormā- 
lam parādībām sestajai manai, medijiem un psihes iespējām, visticamāk, mēģināsiet 
izjaukt bērna ticību gariem. Bet kā ar vecākiem, kuri tic, ka šāda veida komunikācija ir 
iespējama? Kas viņiem būtu jādara, atklājot, ka bērns sarunājas ar spokiem?

|a bērnam ir šāda redzes spēja 
pēc piecu gadu vecuma vai tā iz
veidojas vēlāk, varētu būt kārdinā
jums veicināt bērna spējas ticot, 
ka aug nākamais izcilais televīzijas 
medijs, kurš pelnīs miljonus un 
palīdzēs cilvēkiem dzīvot Tā ne
maz nav slikta karjera. Bet vai tas ir 
pareizakais, ko darīt?

Es nemudinu vecākus izmantot 
apdāvinātus bērnus. Lai gan ve
cāki dažkārt ļoti uztraucas, pamanot, ka viņu atvasēm ir pārdabiskas spējas. Šādā 
stāvoklī ir ļoti viegli kļūdīties Uzskatu, ka nav svarīgi, kā vecāki nolemj rīkoties bet 
viss ir jādara lēni un pakapeniski.

Pārbaude- viens, divi, trīs...

Iespējams, ka vecākiem vispirms vajadzētu noskaidrot, vai bērni patiešām spēj saru
nāties ar mirušajiem vai arī tā ir tikai pāraktiva iztēle Neko neaizrādot un neliekot 
bērnam domāt, ka ir noticis kaut kas ārkārtējs, varat uzdot dažus vienkāršus jautāju
mus, lai iegutu notiekošajam pierādījumus

Parbaudīt sesto maņu (jeb ekstrasensuālās spējas) ir ļoti grūti. Vēl grūtāk to ir 
izdarīt bērniem, jo viņi vēl nepārzina savus speķus

Es neatbalstu bērnu testēšanu Man šķiet ka tas vīnus nomāc un liek ļusties at
šķirīgiem no saviem vienaudžiem. Lai gan ja gribat noskaidrot, vai bērna mirušais

def in īel ja
Sestā  m a ņ a  attiecas uz ekstrasensualo 
uztveri. Tā ir spēja saņemt informāciju bez 
parejo piecu maņu {taustes, redzes, garšas, 
ožas un dzirdes) palīdzības. Tā ļauj sajust 
zinātniski nepierodamas lietas. Ta ir intuī
cija; zinašanas vai informācija par to, ko 
citi cilvēki nevar uztvert.



draugs vai draugi ir īsti, varat veikt mazu eksperimentu, kas sniegs mazliet vairāk 
skaidrības par to, vai bērns ir licis lietā iztēli vai arī tiešām sazinājies ar kādu i 
aizsaules.

■ Nesakiet bērnam, ka pārbaudāt viņu.
■ Pajautājiet bērnam kaut ko, ko viņš nevarētu zināt, bet ko jūs zināt. Varētu pai 

teresēties par savas frizieres dzimšanas dienu vai kādas gadadienas datumu 
Bērns visticamāk atbildēs: “Es nezinu."

■ Tad pajautajiet vai iedomātais draugs varētu zināt atbildi Ja saņemat pareui 
atbildi, jums ir pierādījums, ka bērns ir saskarē ar kādu gudrinieku Esiet iejūtīgi 
jo var paiet laiciņš, kamēr 'draugs'' ierodas ar atbildi, tāpēc, ja šķiet, ka bē 
apspriežas ar draugu, nesteidziniet viņu

■ Ja bērns skaidro, ka draugs nezina, |aujiet mazajam izvelēties vienu no desmil 
datumiem un sagaidiet atbildi. (Mēs nezinām, cik zinoša ir aizsaules persona.)

Ja atbilde pēc tam kad esat bērnam iedevis desmit datumus izvēlei, ne tuvu nav 
īsta, nepievērsiet tam daudz uzmanības Ja atbilde ir pareiza, varat teikt aptuveni tā 
“Jā, pareizi Cik jauki!", turklāt tādā toni lai tas izklausītos pēc spēles.

? Skeptiķu viedoklis _______________________________________________ 1
Skeptiķi bieži grib zinot, kopec bērni, kuri, iespējams, sarunājas ar mirušaļiem,

*  nevar saņemt informāciju no viņu mirušajiem draugiem, kad viņi to ludz Tas 
ir tāpēc, ka gari parasti ierodas pie berniem nejauši, bērni tikai paretam viņus var 
ieraudzīt pec vēlēšanas Ja viņus piespiež to darīt, viņi nevar atbrīvoties, tapec pre- j 
cizitāte "mirušo cilvēku ieraudzišanā" nav panākama viegli. (Tas attiecas ari uz pie
augušajiem!}

Ļaujiet viņiem būt bērniem

Līdz šim nav apkopoti dati par to, cik bērnu patiešām redz spokus jeb garus un cik 
daudziem aizsaules “draugi” ir vienīgi radošas iztēles auglis. Tomēr šo ārkārtīgi jutīgo 
bērnu varētu būt daudz vairak, nekā mums šķiet Vecāku un citu pieaugušo ierobežo-ļ 
lošas darbības dē| bērni galu galā var aizvērt savu trešo aci un patiešam pabīdīt dziļāk 
iedzimto sesto maņu



Labākais veids, kā iztureties pret bērnu, kam ir ekstrasensuālas spējas, ir izvē
laties zelta vidusceļu: neignorēt viņu, bet vienlaikus nepievērst pārāk daudz uzma
nības. ļa ticat garigām spējām, dariet bērnam to zināmu, bet dariet zināmu arī to, ka 
pašlaik viņam jābūt bērnam un jāatklāj pasaule tāpat kā visiem citiem

Būtu kļūdaini likt bērnam domāt, ka viņa intuitīvās spējas ir kas īpašs un atšķir no 
pārejiem Kā jūs domājat, kas varētu notikt, ja katram paziņam stāstīsiet par sava bērna 
garīgajiem talantiem? ļus aplenks cilvēki kuri vēlēsies palīdzēt, un kāda gan dzīve 
lad sagaidāma jusu bērnam?

def inīc i ja
Trešā acs ir metafizisks priekšstats- starp acīm uz pieres ir neredzama acs, kas uz
tver intuitīvos iespaidus. Daži uzskata, ka ta ir apziņas acs. Tiem, kuriem trešā acs ir 
atvērta, ir tādas garīgas spējas vai apgaismības līmenis, kads nav citiem cilvēkiem 
Tāpēc ekstrasensus dažkart sauc par gaišreģiem, jo viņi redz to, ko citi nespej.

Atcerieties arī to ka ne visas mirušās dveseles jau atrodas labākā vietā Var ga
dīties kāda iebojāta dvēsele, kas centīsies iztukšot bērnu. Tāpēc, ja atvase stāsta "Es 
redzeju mironi," —  aprunājieties ar viņu —  galu galā, tas ir interesants notikums, daļa 
no dzīves — , bet nemudiniet sazinaties ar aizsauli tik bieži, cik vien iespejams. Bērns 
var sastapt kādu draudīgu dvēseli, ar kuru nepratis apieties

Izaug visi

Mans labakais padoms vecākiem, kuru bērni redz garus, ir šads ļaujiet viņiem būt 
bērniem Neveiciniet un nenomāciet viņu spējas Kad vini izaugs |au|iet vīniem iz
vēlēties, ko darīt ar savam spējām.

Ja bērns patiešam spēj sazinaties ar mirušajiem, viņš var to aizmirst uz daudziem 
gadiem un atkal iesaistīties tajā jau pieauguša vecumā |a tas ir aicinājums, viņš liks 
to lietā, kad būs pietiekami nobriedis petijumiem un eksperimentiem ar nezināmo 
un pats izlems, kā izmantot šo talantu.

Pielīdzināsim viņus bērniem, kam patīk darboties Vecāki zina par sava bērna ta 
lantu, bet baidas, ka tas varētu traucēt karjerai vai normālai dzīvei ja pārāk agri liks 
to lietā Vini liek bērnam nodarboties ar ikdienišķām lietam, ja bērns būs attīstījis



un tikai retumis paceļ savu noslēpumaino 
galvu Piemeram, pētījumi liecina, ka de
viņdesmit procentiem planētas iedzivotāju 
ir šķitis, ka kads uz viņiem no aizmugures 
skatās, liekot atskatīties

Starp citu
Mums visiem ir sestā maņa, 
bet lielākoties tā ir ļoti vāja

citas intereses un spējas, vecāki bi» 
daudz mierīgāki par turpmāko dzī
ves ce|u. Viņi būs pārliecinātāki p.n 
to, ka bērna dzīvē ir daudz vaiiftk 
iespēju nekā šī vienīgā.

Tieši tāpat bieži jūtas īpašu bērnu 
vecāki Vini mudina bērnus dzīvol 
tik normālu dzīvi cik vien iesp? 
jams, ņemot vērā savas dzīves mta*

tisko pusi. ļāatceras arī pastāstīt bērnam, ka ne visi šīs planētas cilvēki saprot šādtv 
lietas un labāk ir par to klusēt, līdz bērns būs pieaudzis Mirušus cilvēkus redzoAti 
bērnu acīm redzamā atšķirība var sabojāt dabisko izaugsmi.

Kāda pazīstama kundze mēs visi viņu saucām par Džinu, pastāstīja par savu meitu 
kura spēja sazināties ar mirušiem cilvēkiem. Runājām ar Džīnu par to, kā tas sācies un 
kā viņa atklājusi, ka meitai tiešām ir šādas spējas

Kādu vakaru Džīna sēdējusi uz gultas un raudājusi, jo viņai un vīram bijušas 
nopietnas laulības problēmas Viņas meitai Debijai tolaik bija astoņi gadi. Viņa ienā
kusi istabā, apsēdusies blakus mātei un vaicājusi: "Māmiņ, kas noticis? Kāpēc tu raudi?" 
Džīna atbildējusi: “Es nezinu, kur ir tavs tētis un kad viņš būs mājās."

Džīna stāstīja, ka meita bijusi tik apbēdināta, it kā būtu saņēmusi fizisku triecienu 
Pilnīgi negaidīti Debija teikusi "Viņa tikko stastiļa, ka tētis ir kopa ar draudzeni un 
drīz bus mājās."

Istaba neviena cita nav bijis. Džīna vaicājusi: “Kurš tev to teica?”
Debija atjautājusi. "Vai tad tu viņu neredzi? Vina ir tepat" Ar vārdu "viņa" meita 

apzīmēja personu, ar kuru bija runājusi. Džīna nevienu neredzēja, bet meitas acis 
bija kaut kam pievērstas. Džina vaicājusi: “Kāpēc es nevaru viņu redzēt?"

Debija skaidrojusi: ‘‘Tāpēc, ka viņa jau sen ir mirusi, bet tagad mums palīdz."
Džīna jutās diezgan nobažījusies un jautājusi: "Kā sauc to kundzi, ar kuru tētis ir 

kopā?”
Debija paskatījusies uz savu neredzamo draudzeni un atbildējusi: "Viņa teica, ka 

tēta draudzene ir Suzija un pašlaik viņi ēd ķīniešu ēdienu."

Džīnas meita



Tobrīd Džīnai šķitis, ka Debija to visu izdomā, lai viņu mierinātu Viņa jutusies 
briesmīgi par raudāšanu meitas klātbūtne Džina mudinājusi Debiju iet gulēt un 
apliecinājusi, ka viss būs labi.

Viņas vīrs drīz pārnācis, bet neko nav teicis. Pēc pāris nedēļām vīrs darījis zināmu, 
ka atstāj Džinu, lai dzīvotu kopā arSūziju.

Stāsta būtība

Varētu domāt, ka Debija ir dzirdējusi tēvu runājam pa telefonu un saucam viņu vārdā 
vai redzējusi kādu vēstuli ar viņas vārdu. Džīna apliecinaja, ka nekas tāds nav varējis 
notikt. Un ko domāt par ķīniešu ēdienu? Džīna vaicājusi vīram par to vakaru — vai 
viņš ir bijis kaut kur vakariņot arSūziju Viņš juties izbrīnīts par tik dīvainu jautājumu 
Viņš teicis: "Ja tu domā, ka es tērēju mūsu naudu, ēdinot un dzirdinot šo dāmu, tu 
maldies. Īstenībā pēdējā laikā mēs kopā esam ēduši tikai mājās piegādāto ķīniešu 
ēdienu.”

Un tā Džīna izšķīrās ar vīru, un Sūzija ar viņu apprecējās.
Dzinās meita laiku pa laikam sazinājusies ar saviem garīgajiem draugiem lai gan 

Džīna viņu uz to nav mudinājusi Nesen Džina atzīmēja: "Mana meita saņem zinās vai 
sazinās, bet šķiet, ka tas notiek aizvien retāk un retāk, jo viņa ir atradusi citas no
darbes Viņa varēs pētīt tālāk, kad būs kļuvusi vecāka.

Ziņa

Kad bērns ir nobijies vai apstulbināts (vai izmisīgi vēlas palīdzēt kā Debija), viņš var 
iespiesties augstākā frekvencē un saukt palīgā citas pasaules avotus Dažkārt tas var 
būt eņģelis, citreiz —  kā Debijai —  gars

Tomēr mēs īsti nezinām, kā tas beidzas ar ekstrasensuālām spējam apveltītiem 
bērniem Varbūt viņi tikai jutīgi uztver mirušos, tāpat kā Debija un piemērotā brīdī 
var sadurties ar tiem Šajos gadījumos bērns zina, ka viņš ir ieskatījies cita līmenī, lai 
saņemtu atbildi. Tieši to izdarīja Debija Vina neko nezina par apziņas augstāko 
līmeni, bet viņa to atrada —  ar sirdi un dvēseli



Deils un vectevs

Creisa uzskatīja, ka būtu labi iek|aut šo stāstu, kas parāda, ka saziņa ar gariem var bfil 
ļoti patiesa Esmu šeit mainījusi personu vārdus un nelietoju uzvārdus.

Piecu gadu vecumā Deils atklāja, ka viņš ir kosmiskais komunikators. Viņš bija ļoil 
pieķēries vectēvam. Opaps Čārlijs macija viņam makšķerēt, ņēma līdzi uz bumbu 
spēlēm un pat mācīja, kā mikroviļņu krāsnī sagatavot popkornu. Nekas nevarēja bui 
labāks par to.

Opaps Čarlijs nomira astoņdesmit viena gada vecuma no sirdslēkmes kad Dei®|
bija kļuvis sešus gadus vecs

Kādu nakti Deila māte Greisa dzirdēja viņu savā istabā sarunājamies. Sākumā vin* 
domāja, ka Deils runā ar suni. Viņa iegāja guļamistabā, bet tur neviena cita nebija. Ai 
ko tu sarunājies Deil?" viņa vaicāja. Deils atbildēja ka runājot ar vecotēvu Čānijiļ 
Greisa nodomāja ka dēlēns turpina sērot, jo vectēvs bija nomiris tikai pirms dažiem 
mēnešiem. “Sssss!" Deils iesaucās. “Tagad es viņu atkal pazaudēju.’ Māte bi|a nei» 
pratnē: “Atkal? Ko tas nozīmē —  atkal?" Deils stāstīja, ka viņš ar vectevu sarunāji® 
apmēram mēnesi. Greisa gribēja zināt, par ko viņi runā Deils atbildēja: "Par visādām 
lietām. Par skolu un to, ko es daru.'Greisa vaicāja, kur vectēvs tagad atrodas "0. 
viņam klājas labi, un viņš ir kopā ar visādiem jaukiem cilvēkiem, kuri arī ir miruši.” ļ  

Greisa pieņema, ka doma sarunāties ar mirušu cilvēku Deilam ir ienākusi prāt# 
skatoties televīzijas raidījumus un neievērojot komentārus, bet uztverot redzamo® 
cilvēkus par mirušiem Tad ienāca Deila tevs Dzims un lūdza pastāstīt par sarunām ®! 
vectēvu. Dzims teica: Nākamreiz, kad runāsi ar vectevu, pajauta, kur ir mans mak 
šķerkāts. Domāju, ka esmu to pazaudējis.” Viņš nosmējās un devas projām, domadarm. 
ka dēls nokļuvis šādā stāvoklī bēdādamies par vectētiņa nāvi Nākamajā dienā D e i®  
teica tēvam: "Opaps zināja, ka tu to esi atstājis Bena mājās.” (Bens ir Dzima draugsB 
Džims atbildēja: “Laba doma, bet, ja es to butu atstājis tur Bens to būtu pateicis jau pirms 
divām dienām, kad zvanīja. Domāju, ka opapam vajag piestrādāt pie savām atbildēm."

Dienu vēlāk Bens piezvanīja Džimam, lai pateiktu, ka viņa makšķerkāts ir Berm 
pagalmā un viņi abi to bija piemirsuši. Džims domāja, ka tas ir ļoti dīvaini jo dēls t 
nevarēja zināt—  Džims pats nevarēja noticēt, ka aizmirsis makšķeri Bena pagalmā.

Deila vecāki to uztvēra kā sakritību vai laimīgu minēiumu un atstāja bez ievērībā 
Tad Deila mate joka pēc teica: “Labi man ari ir viena vajadzība pie opapa. PajauU 
viņam, kapec mana masa man nezvana un es nevaru arvinu sazināties.” Vakarā Dei-ļ 
lam jau bija atbilde: “Opaps teica, ka viņiem ir problēmas ar telefonu.’’



Nākamajā dienā Deila mātei piezvanīja māsa. Viņa stāstīja, ka uzņēmums atjauno
jot visus telefona tīkla vadus un viņa tikai šodien esot saņēmusi ziņu no Greisas. 
ļcreisa jautāja: "Kāpēc tu man nepiezvanīji no mobilā telefona vai neatbildēji uz ziņu, 
ko aizsūtīju uz tavu mobilo telefonu? Mājas telefons nav vienīgais, kā sazinaties ar 
manī.” Greisas masa skaidroja. “Es nezinu. Es domāju par teti (Deila vectēvuļ un tikai 
jutu, ka kādu brīdi negribu zvanīt.” Greisa bija gatava domāt, ka tādējādi tēvs centies 
pierādīt savas un Deila saziņas ticamību.

Tikai lai pārbaudītu, Greisa lūdza Deīlu pajautāt vectēvam, vai viņa rīt dabūs jauno 
darbu Deils vēlāk atnāca ar zmu: ‘ Nē, viņi jau kādu ir pieņēmuši, un viņa jau tur 
strādā." Greisa negribēja tam ticēt, jo viņai jau šis darbs bija apsolīts. (Tas viņu pār
liecināja, ka dēls ir tikai laimīgs minētājs, un viņa nopriecājās, ka ne reizi nebija veici
nājusi dēla rīcību.) Pienāca nākamā diena, un viņai no uzņēmuma nepiezvanīja. Viņa 
piezvanīja pati un vēlējās aprunāties ar cilvēku, kas viņai solīja šo darbu. Viņš teica, 
ka ir jau pieņemts kāds ar lielāku pieredzi, kas intervēts pēdējā brīdī. Greisa gribēja 
zināt, kad darbiniece ir pieņemta. Atbilde skanēja šādi: Pirms dažām dienām. Man 
patiešām žēl, man vajadzēja piezvanīt.”

Kad Deilam vaicāja, vai viņš ir runājis ar vēl kādu no otras puses, viņš atzina: “jā, 
bet vislabāk man patīk ar opapu. Tāpēc es palūdzu viņiem aiziet, un viņi aizgāja."

Tagad Deilam ir desmit gadu un stāsta, ka pie izdevības viņš joprojām sarunājas 
ar vectēvu, bet vecāki viņu uz to neskubina un ludz nestāstīt citiem.

īsumā

■ Mazi bērni bieži iztēlojas draugus. Reizēm tas neko nenozīmē, bet citreiz tas var 
nozīmēt, ka bērni ir intuitīvi.

• Psihiski apdāvinātus bērnus audziniet tapat kā pārējos; iedrošiniet viņus būt bēr
niem.

■ Kad bērnus testē, viņi var domāt, ka ir īpaši vai atšķirīgi, bet varat mēģināt pārbau
dīt viņu intuīciju, ievācot informāciju ar vienkāršiem jautājumiem

- Reizēm, kad bērni ir uztraukti, viņi var iekļūt augstākā frekvencē, lai atrastu atbildi, 
kas palīdzētu tuviniekiem.



Divdesmit pirmā nodaļa
Dzīvnieku intuīcija

Šaja nodaļa

■ Sestā maņa dzīvnieku karaļvalstī
■ Kā dzīvnieki jūt garu tuvumu
■ Ko dzīvnieki zina par nāvi?
■ Vai ir iespējama garīga komumkāciia ar dzīvniekiem?

No dzīvniekiem nav viegli iegūt skaidru atbildi Pat profesionālie dzīvnieku komu- 
nikatori, kuri 'sarunājas" ar suņiem, kaķiem un citiem lopiņiem, nebūs tie, kas spēs 
atbildēt uz jautājumu: "Kāpēc tu rej uz vecmāmiņas portretu? Viņa nomira jau pirms 
desmit gadiem.”

Daudzi pierādījumi liecina, ka dzīvniekiem ir sestā maņa jeb trauksmes sajūta 
kas rodas jau labu laiku pirms dabas katastrofām. Vini saprot to, ko ziņo labi attīstītās 
uztveres spējas, bet vai nav visai pārspīlēti domāt, ka dzīvnieki spej sajust tās 
pārmaiņas, ko rada spoka klātbūtne? Vai cilvēki spēj noskaņoties uz šo frekvenci?

Šajā nodaļā apskatīsim, kā dzīvnieki reaģē uz ikdienas draudiem un kā tas saistās 
ar aizsaules notikumu izskaidrojumu.

Sekojiet dzīvniekiem!

Lai gan doma par to, ka dzīvniekiem piemīt sestā maņa nav jauna, tā atkal iznāca 
priekšplānā pēc 2004. gada decembra Āzijas cunami, kad starp simtiem un tūksto
šiem bojā gājušo cilvēku tika atrasts salīdzinošu maz dzīvnieku. Pirms cunami atsitās 
pret zemi, daudzi dzīvnieki bija devušies uz augstākām vietām. No Šrilankas, salas 
Indijas dienvidos, savvaļas dzīvnieku aizsardzības amatpersonas ziņoja, ka Jeilas



nacionālā parka ziloņi, leopardi, tīģeri, mežacūkas, nīlzirgi, pērtiķi, brieži un mazak 
zīdītāji un rāpu|i sajutuši tuvojošamies briesmas un izdzīvojuši.

Jau gadsimtiem senas ir ziņas par dzīvnieku sesto maņu saistībā ar orkāniem, ze 
mestrīcēm, vulkānu izvirdumiem un cunami; tās izpaudušās stundas vai pat diena 
pirms paša notikuma. Dzīvnieku fizioloģiskie sensori —  ārkārtīga temperatūras, oža

Kāds aculiecinieks stāstīja: "Tik spalga putnu kliegšana vēl nekad nebija dzirdēta. Tie 
mūs brīdināja. Mēs sekojām viņiem uz drošāku vietu kalnos." 2004. gada 23. decei 
bri milzu zemestrice nolīdzināja Makvaira salu, bet pingvīni jau pirms tam atstāja sa li

Tam visam varbūt metafizisks izskaidrojums. Iespējams, vissenākais pierakstītai! 
gadījums par dzīvnieku sesto maņu attiecināms uz 373. gadu pirms mūsu ēras, kad 
žurkas, čūskas un zebiekstes pameta Grieķijas pilsētu Helika vairākas dienas iepriekš 
pirms šo vietu piemeklēja zemestrīce

Par gaidāmo zemestrīci liecina vairākas pārmaiņas dzīvnieku uzvedībā.
■ Zivis dodas dziļumā.
■ Vistas pārstāi dēt.
■ Bites satraukti pamet stropus.
■ Suņi un kaķi uzvedas dīvaini, pirms zemes grūdieniem kļūstot satraukti un ne 

mierīgi
Daži dzīvnieki zaudē orientāciju, ir nobijušies, citi aizbēg.

dabas katastrofām daudzi 
skeptiķi uzskata, ka netiek pieminets 
tas, ka par cunami vēsta spēcīgas 
zemestrīces, tādējādi tieši zemestrī
ces rada nemieru dzīvniekos.

Attiecībā uz cunami un citam
Skeptiķu viedoklis

vibrāciju, skaņu elektrostatiskā un ma 
nētiskā lauka, ķīmiskās aktivitātes jutība —  
dod tiem priekšnojautu par postošu dabas 
nelaimi. Cilvēka jutīgums tam nevar līd ļ 
nāties

Pēc ABC News 2005 gada 1. janvāra ziņām 
par cunami, kāda Indonēzijas ciema iedzī 
votāji izglābušies jo pirms tam viņus bridi 
nājusi stipri neparastā putnu klaigāšana

Mūžīgas domas
Ja  visi zvēri aizies, cilvēki nomirs no lielas garīgas vientulības, jo tas, kas 
notiek ar zveriem, notiek ari ar cilvēkiem. Viss ir savstarpēji saistīts.

Sietlas suvamišu cilts vadoņa vēstulē 
Amerikas prezidentam Franklinam Pīrsam 19. gadsimta vidu



1975. gada 4. februāri Ķīna notika 7,3 balles stipra zemestrice, kas iznicināja lie
lāko daļu Haičenas. Līdztekus zinātnieku sniegtajai informācijai par pārmaiņām ūdens 
līmenī un augstieņu rajonos tika saņemts daudz aculiecinieku liecību par pārmaiņām 
dzīvnieku uzvedībā —  tie bija pārliecinoši. Milzīgi zivju un varžu bari gāja bojā, 
cenšoties izlauzties cauri ledum, kas klāja upes un dīķus. Zirgi, govis un cūkas bega 
projām Pat pilsētas varas iestādes pamanīja dzīvnieku d vaino uzvedību un pirms 
katastrofas evakuēja iedzīvotājus, tādējādi izglābjot daudziem dzīvību. Aptuveni divi 
tūkstoši aizgāja bojā un vairāk nekā divdesmit septiņus tūkstošus ievainoja. Ja eva- 
kuacija nebūtu notikusi, mirušo un ievainoto skaits varētu sasniegt simt piecdesmit 
tukstošus.

Ko sajūt dzīvnieki

Dzīvnieki var pamanīt niecīgas izmaiņas zemes magnētiskajā laukā pateicoties mag- 
netītam, kas sastopams viņu ķermeni Piemēram, uzskata, ka šādi izskaidrojamas pasta 
baložu navigācijas spējas, vaļu un tauriņu pārceļošanas paradumi.

Īstenībā daudziem dzīvniekiem ir tādas maņas, kādu nav cilvēkiem, piemēram, 
čūskām ir īpašs orgāns, ar kuru tās sajūt ķimikālijas. Sikspārņiem, vaļiem un delfīniem 
ir eholokatori, bet haizivis uztver citu zivju radito elektrisko lauku. Zivju sānu līnijas 
sīkās šūniņas uztver apkārtējo plūsmu un ļauj noteikt šķēršļus un ūdens kustību pat 
pilnīgā tumsā.

Dzīvnieku raizes

Uzskata, ka dzīvnieku ārkārtīgais jutīgums —  ieskaitot sesto maņu —  izskaidrojams ar 
to ka tiem ir vairak sensoro uztvērēju. Pamatos sestā mana ir pazīstama kā spēja 
uztvert briesmas Un tā var šķist pilnībā psiholoģiska. Tatad sestā maņa ne vienmēr ir 
droša. Dažkārt tā izraisa viltus trauksmi Bet tas nenozīmē, ka tā nepastāv.

Kā dzīvnieki izrāda savu sesto maņu? Protams, tas ir atkarīgs no dzīvnieka. Lūk, iz
platītākās dzīvnieku valstības uzvedības izpausmes pirms sagaidāmajām briesmām

■ Savvaļas dzīvnieki parasti turas kopā vai tuvojas cilvēku apdzīvotām vietām.
■ Kaķi var paslēpties vai neprātīgi skraidīt apkārt, cenšoties izkļūt ārā. Viņi var arī 

dīvaini ņaudēt.



■ Suni parasti slēpjas. Viņi var ari riet, gaudot, rukt, kļūt nemierīgi, agresīvi vai Ijmi 
aizsargāt saimnieku.

■ Zirgi un citi mājlopi bieži tiecas atstāt kūti, stalli vai vietu, kur tie ir piesieti li< 
pulcējas baros zem klajas debess ir satraukti un nemierīgi.

■ Iesprostoti putni var izkarināties cauri stiepļu būriem izmisīgi plivināt spārna 
vai kļūt ārkārtīgi mierīgi.

■ Ziloņi īpaši jutīgi uztver zemes vibrācijas un bieži spalgi taure un skrien uz am< 
stākām vietām.

■ Flamingo atstā vairošanās vietas zemienes.
■ Zoodārzu iemītnieki saiet aizsegā vai mēģina izlauzties.

Starp citu

Sesto maņu pilnībā neizprot 
pat zinātnieki. Interesanti, 

ka daž' eksperti uzskata —  senajiem cil
vēkiem sestā maņa bi|usi attīstītāka, bet 
attīstības gaita tā ir pazaudēta, jo izman
tota aizvien mazāk un mazāk.

Interesanti šķiet tas, ka dzīvnieki 
sazinās par gaidāmajām briesmām 
Mes nezinām, vai tas dzīvnieks, km 
pirmais sajūt briesmas, par to ziņa 
tālāk, vai ari tā ir vienlaicīga sajūt» 

Ne visi dzīvnieki ir vienlīdz jm 
tigi. (Varbūt daži dzīvnieki, tāpat kS 
cilvēki, ir jutīgāki par parejiem!)

Kas kaiš Flafijai?

Ta ka dzīvniekiem ir tadas sensoriskas; pējas, kadas pat nevaram izteloties — spēja 
uztvert zemes magnētiska lauka vai niecīgas zemes vibrācijas pārmaiņas —  tad 
nemaz nav pārspīlēti iedomāties, ka vini spēj sajust ari garus, kurus mēs nevaram i 
redzēt. Atcerieties, ka, tuvojoties gariem vai parādībām, mainās elektromagnētiskais] 
lauks, pazeminās temperatūra un kompasa adatiņa sāk šaudīties, ļa dzīvnieki ir tik | 
ji tigi kāpēc gan viņi nevaretu pamanīt šis parmaiņas atmosfērā?

Šaja sadaļā ielūkosimies dažos stāstos par dzīvniekiem, kuru uzvedība bijusi vis-ļ 
notaļ neparasta Dzīvnieku saimniekiem patīk patērzēt par saviem pūkainajiem mīlu 
ļiem, tapec nebija grūti sameklet gadījumus kuros mājdzīvnieki sazinājušies ar 
aizsauli



Vectētiņš ir šeit... Vait!

Kfida draudzene pastāstīja par sava suņa, jaukteņa Mortija, dīvaino uzvedību. ŠI sie- 
vk'te, viņas dēls un meita sēdējuši un skatījušies televīzijas pārraidi. Tas bijis parasts 
viikars, nav noticis nekas īpašs. Laiks bijis mierīgs —  ne vētru, ne zibeņu, ne sniega 
Aii kaimiņos viss bijis mierīgi. Ģimene iekārtojusies guļvietās mierpilnai naktij.

Mortijs gulējis uz grīdas parastajā vietā. Pēkšņi viņš palēcies un sācis riet uz mi- 
nišā radinieka fotogrāfiju, kas karājusies pie sienas. Šī fotogrāfija tur stāvējusi vismaz 
talccpadsmit gadu. Māte pie sevis iedomājusies, ka varbūt nokarājies kāds zirneklis 
vai rāpo kads kukainis. Viņa brīnījusies, kāpēc gan suns rej uz fotogrāfiju.

Suns turpinājis riet, pārmaiņus skatīdamies uz attēlu un uz saimniekiem un tad 
nikal atpaka|. Galu galā ģimene bijusi spiesta viņu nomierināt, lai dotos pie nakts
miera, bet nav varējuši saprast, kas izraisījis tik neparastu uzvedību.

Sieviete irateiste. Viņa uzskata, ka jādzīvo godīgi, bet nav vadījusies pēc reliģis
kiem priekšstatiem vai ticējusi aizkapa dzīvei Tomēr šis notikums liek viņai domāt, 
ka suns varbūt centies nodot viņiem ziņu: varbūt mirušais radinieks bija ieradies viņu 
mājās, cenšoties nodibināt kontaktus? Nākamajā dienā ģimene saņēma ziņu, ka no
miris kāds viņiem ļoti tuvs cilvēks. Mātei šķiet, ka varbūt suns centies ziņot viņiem 
parši cilvēka nāvi.

Skeptiķei, kura netic pēcnāves dzīvei, tas bija gandrīz vai atklājums. Kopš tā laika 
māte domā, ka varbūt tomēr pastāv dzīve pēc nāves, tāpat viņa uzskata par ļoti iespe- 
jamu, ka dzīvnieki sajūt to, ko mēs nespējam.

Mans kaķis spēlējas ar spokiem

Intervētā kundze, sauksim viņu par Salliju, ir grāmatvede, cilvēks ar gaišu prātu un garu. 
Viņa izklāstīja neparastu stāstu par savu kaķi un pastāvīgo spoku. {Jā, es teicu - 
pastāvīgo spoku. Un, jā, viņa ir fiziski un garīgi vesela.)

Sallija tika pie kaķenes Sāras, kad nomira viņas vecā kaimiņiene. Sallija zināja, ka 
kaķis ir jauks, un arī kaķim patika Sallija, ta ka kopdzīve viņām abām sākās viegli.

Kadu dienu Sallija guļamistabā šuva, un viņai šķita, ka garām kaut kas paslīd. Viņa 
neko nedarīja, viņa tikai turpināja šūt. Tā ieradās pastāvīgais spoks. Tā kā gars viņu 
nekad netraucēja, Sallija vienmēr nodarbojās ar savām lietām. Viņa zināja, ka gars 
minūtes desmit klimtis apkart, tad atkal aizies, jo tads ir spoku parastais ieradums.



Tad istaba ienaca Sara un pēkšņi sāka lekat augšā un lejā. Izskatījās, it kā kaķis <*i 
kādu spēlētos. Turklāt Sāra nebija rota|igs kaķēns, bet diezgan veca kaķene un para^  
visai neaktīva. Sāda atletisma izradišana bija gana neparasta lai neteiktu vairāk. 1

Sallija sedeja pie šujmašīnas un vēroja kaka rotaļas. Viņa domāja, ka kaķis cen iH  
pievērst viņas uzmanību tāpēc piecelās un sasita plaukstas, saucot kaka vārdu. Kaķ(fl 
vinu ignorēja Sallija izgāja no istabas, bet kaķis turpināja spelēties ar jā ar kādM 
kas izrādījās nekas.

Pec pāris minūtēm Sallija redzēja, ka spoks atstāj istabu un kaķis pēkšņi rimās un 
kā parasti apguļas uz grīdsegas.

Cūciņa Pērle sarosās 1

Kā es smējos, kad izdzirdēju, ka kāds savu cūciņu nosaucis par Pērli1 (Ātri atkārtojic-l 
šo vardu desmit reižu1) Pirms pāris gadiem Meksikā satiku šīs majas cūkas īpašnieci 
Doroteju, kura. piesējusi cuciņu pavadā visur ar to pastaigājās. Viņa to ņēma līdzi dii 
uz savu mākslas galeriju. Dienu pec dienas Pērle kopa ar Doroteju sēdēja galerijfi 
Cūka ar pūlēm iepīkstējās, ierukšķejās vai pakustējās

Doroteja stāstīja, ka reiz pēcpusdienā Perle pēkšņi uzsvempusies uz savām tukla
jām kajelēm un sākusi staigāt apkārt galerijai. Viņa ieklīdusi galvenajā galerija, kurfl’ 
apmekletāji apskata gleznas Pērle nekad nebija norobežota, jo vīna nekad nebijn 
atstājusi aizmugures telpu, kamēr viņu mazliet neparaustīja aiz pavadiņas. Doroteiilļ 
nav varējusi saprast, ko Pērle dara Viņa domājusi, ka dzīvnieks ir slims. Viņa izvedusi 
cūciņu ārā, bet Perle gribējusi atgriezties galerijā. Šādu uzvedību Doroteja vēl nebiju 
redzējusi.

Kad abas atgriezušās studijā Pērle apsēdusies pie Dorotejas tantes iemīļota māk
slas darba Tante pēc lēkmes tobrīd atradusies Mehiko slimnīca Viņa nav varējusi 
saprast, kas saista Pērli, šo gleznu un krustmāti. Tā bija visai neparasta situācija, lai 
neteiktu vairāk.

Apmēram pēc stundas Doroteja saņēma telefonisku ziņu, ka viņas vecā tante šaja 
pēcpusdienā ir nomirusi, tieši ap to laiku kad Pērle apsēdās pie gleznas. Doroteja 
domā, ka Pērle centusies viņai nodot ziņu par tantes navi un to, ka viņas gars ir stu-B 
dijā, lai teiktu pēdējās ardievas.

Pērle joprojām ir dzīva un joprojām vēlas tikai sēdēt un sēdēt Nekas līdzīgs vairs 
nav atkārtojies.



Ak, uz kurieni ir devies mans sunītis?

Piecpadsmitajā nodaļā jau pieminēju uzskatu, ka mīlēti un aprūpēti dzīvnieki lielā 
Ikoties pēc nāves nokļūst nākošajā dzīvē. Tā kā viņi ir iekļauti ģimenē un kļuvuši par 
vienu no tās locek|iem, viņiem ir vairāk vai mazāk attīstīta cilvēciska dvēsele

Vai dzīvnieki sēro par mirušajiem draugiem dzīvniekiem? Visticamāk, viņi bēdā
jas par zaudējumu. Tas izpaužas dzīvnieka depresijā vai vientulībā. Dzīvnieks var klai
ņot apkārt, nokārt galvu, kļūt apātisks vai meklēt mirušo dzīvnieku, ļūs pat varat sajust 
tīs bēdas. Bet apkārt šai bēdu ielejai ir dzīves nodrošinājums. Līdzīgi kā cilvēki var 
l/tēloties mīļotā cilvēka apciemojumu un piedzīvot laimes sajūtu, ari dzīvnieki visti
camāk spēj to pašu un varbūt viņi ir pat labākā situācijā. Viņu sestā maņa ir attīstītāka, 
tāpēc viņi var redzēt parādības daudz vieglāk nekā cilvēki Un, kad dzīvnieki redz savus 
mirušos draugus, viņu sazināšanās var būt vieglāka, jo viņi sarunājas bez vārdiem

Starp citu

Tā kā dzīvnieki arī skerso aizkapa valstības robežu, viņiem ir iespē
jams laiku pa laikam mūs apciemot, tāpat ka to dara mirušie tuvinieki 

ierodoties parādības vai spoka izskata Mājdzīvnieku īpašnieki stāsta, ka redzejuši 
savus mirušos draudziņus, parasti majas apstakļos vai nu dzīvnieka iemīļotajā guļvietā, 
vai telpā, kur tas vislabpratak pavadij s laiku.

Savienojumi sapnī

Mēs zinām, ka dzīvnieki ir ļoti [utīgi un daži mums pat var pastāstīt par citu gaidāmo 
nāvi, darīt zināmu, ka tuvumā atrodas gari vai tuvojas kāda katastrofa Protams, cil
vēkiem tā ir ļoti noderīga informācija un tā nevarētu nākt kā pārsteigums, jo ma| 
dzīvnieki ir ļoti pieķērušies saviem saimniekiem. Bet vai dzīvnieki mums cenšas 
pastāstīt arī par sevi to, ko mēs citādi varētu nezināt? Un, ja viņi to dara, vai mēs 
saprotam?

Atradu saistošu rakstu par dzīvnieku un cilvēku garīgo savienošanos. Rakstā 
“Pārbaudījums Einšteinam. Dīvaina liksta” (žurnāla PelFolio 2005. gada februāra/marta 
numurā) |usi Somogvi no Reno, Nevadas pavalsts, stāsta par savu spirgto un spēcīgo 
zirgu Einšteinu, kam iekoda zirneklis, izveidojās infekcija, un zirgs gandrīz nomira



Jusi apraksta savu cīņu par zirga izdzīvošanu un par tā lēno, bet pārsteidzošo alv̂ > 
se|ošanos. J

Kasšaļa notikumā ir tik īpašs? Somogvi par zirga stāvokli tika brīdināta sapni Vh»4» 
raksta "Jūlija, parasta ceturtdienas vakarā aizgāju gulēt un, kad pamodos, atcerei«^ 
savu ne tik parasto sapni par zirgu Einšteinu. Viņš dīvaini gulēja sava steliņģī un m 
varēja piecelties jo daļa no viņa kājas bija pazudusi. Sapnī redzetais nekavējoli«§ 
atgriezās, un, nejuzdamās labi, torit steidzos apskatīt zirgu. «

Starp citu ____________________________________________  ļ

Uzskata, ka daži sestās maņas līmeņi ir pieejami cilvēkiem, ja c e n l  
samies saprast dabu un tuvināties tai un atveram ausis un acis tam, ko ļ 

daba grib mums iemācīt. Turklāt ja mīlam dzīvniekus un cenšamies viņus pieņem! 1 
tādus, kadi viņi ir, mūsu spējas viņus saprast augs. Sirds un prāts atveras un papla
šinās. Ar laiku būs iespējama dziļākā dzīvnieku izpratne un saziņa ar tiem. ļ

Biju atvieglota, ka atradu viņu uz kajam, bet sapratu ka nav īsti labi. Acis bija sāpju 
pilnas, un viņš tik tikko varēja nostāvēt. Izvedu viņu no staļļa, lai pārliecinātos par zirga 
stāvokli, bet viņš tik tikko varēja paiet. Pie katra so|a viņš gandrīz vai krita. Kad aia> 
vedām līdz ganībām, viņš nogāzās pavisam. Sapnis bija piepildījies —  tas nepavisam 
neizskatījās labi. Domāju, ka tās ir beigas."

Vai šajā gadījumā dzīvnieks sūtīja ziņu vai arī saimnieks bija neparasti jutīgs? Bet 
varbūt abi? To nevaram zināt, bet ta ka Somogvi sapnī redzēja, cik nopietna ir situā
cija vina velti netērēja laiku, lai palīdzētu dzīvniekam un izglābtu to no nāves

īsuma

■ Dzīvniekiem ir sestā maņa, īpaši attiecībā uz dabas katastrofām.
■ Mājdzīvnieki dažkārt spēj sazināties ar gariem.
■ Visticamāk, dzīvnieki sēro par mirušajiem draugiem dzīvniekiem un var redzēt M  

sazināties ar tiem, kuri šķērsojuši viņsaules robežu.
■ Dzīvnieki var dot ziņu par savām ciešanām vai sāpēm ar sapņa palīdzību.



Divdesmit otrā nodaļa
Iepriekšējās dzīves un reinkamācija

Šaja nodaļā

■ Reinkarnacija: dvēseles atkartota izmantošana
■ Kurš nolemj, kad un kā jāatgriežas šajā dzīvē?
■ Kāpēc vajag uzlabot karmu
■ Bailes un fobijas saistās ar pagātni
■ Saistība ar cita dzīves laika cilvēkiem

Daudzi uzskata, ka pēc fiziskā ķermeņa nāves dvēsele dodas cauri dzīves parskatam 
un atveseļošanās periodam, lai atkal atgrieztos uz planētas apgūt papildu mācības. 
Šis dvēseles atkārtotas izmantošanas process, ko sauc par reinkarnāciju, izskaidro, 
kāpēc cilvēki rīkojas tā vai citādi, kāpēc viņiem ir neizskaidrojamas bailes un talants 
vai kāpēc viņus pievelk noteikti indivīdi.

Šajā nodaļā aplūkosim vairākus priekšstatus par reinkarnaciju, ieskaitot to, kāpēc 
dzīvnieki atgriežas otro un trešo reizi (un/vai kāpēc jūs varat atgriezties dzīvē suņa 
ādā).

Tā visa dvēsele

Daudzas reliģiskās un garīgās sistēmas tic reinkarnācijai Kā atceraties no otrās 
nodaļas, tas ir priekšstats, ka mirst tikai fiziskais ķermenis, bet dvesele atgriezīsies uz 
planētas, lai garīgi pilnveidotos un apgūtu mācības, kas tai palīdzēs attīstīties līdz 
lielakai apgaismībai



Dzīves parskats

Par reinkarnāciju ir dažādi viedokļi, bet viena no interesantākajām ir teorija par to. 
kas notiek ar dvēseli, pirms tā atgriežas citā dzīvības formā. Vieni uzskata, ka tā ceļo 
uz citām pēcnāves dzīves dimensijām vai plāniem un pieredz dzīves pārskatu —  it klļ 
skatītos filmu par savu dzīvi uz zemes. Kad skate ir beigusies, augstākais spēks nolem 
vai jums jānāk atpakaļ un kādā veidā būs jādzīvo nākamā dzīve

ļa uz zemes aizvadītā dzīve ir bijusi piepildīta ar mīlestību un cieņu pret planētu 
un citiem cilvēkiem un dzīvniekiem, varbūt nebūs jāatgriežas nemaz. Varbūt jums ļaus 
nokļūt citā līmenī jeb plānā, šīs vietas nosaukums atkarīgs no tā, kādiem uzskatiem 
vai ticībai sekojat (debesis paradīze, nirvāna vai kas cits).

Dvēseles snauda

Kad dvēsele ir tikusi galā ar dzīves pārskatu un noskaidrojusi, ka tai jāatdzimst, t 
dodas atpūsties. Šī iemesla dēļ tā neatgriežas uz zemes tūlīt pat Pirms atgriešanās 
šajā dzīvē var paiet gadi un pat gadsimti. Te ir laiks un vieta it visam. Dvēsele atgriež 
saskaņā ar nākamajā reinkarnācijā apgūstamajām vajadzībām un zināšanām. Piem 
ram, ja garīgajai izaugsmei un dzīves mācībām vajadzīgas zināšanas, kuras var apgūt 
tikai kara laikā, dvēselei jāgaida, kamēr uz zemes pienāk šāds periods |a dvēsel 
jātiek skaidrībā par patiesu mīlestību tai jadodas atpakaļ tiklīdz var uzskatīt, ka k ā J 
uz planētas ir gatavs šādām kvēlām jūtām.

Attīstītajai dvēselei ir radīti īpaši apstākļi |a dvesele ir sasniegusi paaugstinātu 
eksistences līmeni un tai vairs nevajag atgriezties, taču ta kada iemesla dēļ izvēlējusies

Mūžīgas domas _______________________________________________ I
Dvesele ienāk cilvēka ķermenī uz pagaidu dzīvi, un, kad pienāk laiks, tā ļ 
atkal dodas prom pie citiem dzīvojošajiem, jo dvesele ir nemirstīga. Pasau- ļ 

Ies noslēpums ir taļā, ka viss ir dzivs un nemirstīgs, vien uz mazu bridi dodas prom I 
un pēc tam atkal atgriežas. Nekas nemirst; cilvēki var izlikties par mirušiem un pārciest I 
imitētas beres . Un tad viņi atkal pieceļas sveiki un veseli un palukoļas pa logu kadā I 
jaunā, dīvainā maska.

Ralfs Valdo Emersons, rakstnieks, dzejnieks un filozofs ļ



to darīt, tā var sagaidīt atbilstošāko laiku. Piemēram, ja dvēsele grib veicināt kosmosa 
programmu, tai jāgaida, kad šis laikmets pienāks, lai būtu visnoderīgākā.

Uz kurieni dvēsele dodas, lai iegūtu kāroto rolsroisu? Iespējams, uz to pašu līmeni 
kur citas gaidošās dvēseles. Bet varbūt tā gaida debesīs jeb paradīzē, diemžēl tā ir 
tikai pagaidu caurlaide līdz laikam, kad dvēsele atgriezīsies un paliks uz pastāvīgu dzīvi

Atmaksāt karmisko parādu

Droši vien atceraties no pirmās nodaļas priekšstatu par karmu —  viss darītais atgrie
žas atpakaļ. Tātad, ja dzīve nav bijusi tik gluda, kā cerējāt, būs vēlreiz jāiziet kos
miskais aplis, lai noskaidrotu kļūdas, apgūtu mācību vielu un atveseļotu savu karmu.

Pat ja esat rīkojies godīgi, vargadīties, ka tomēr būs jāsamaksā par kādu sliktu darbu 
Šajā gadījumā, atgriežoties dzīvē, būs jāapgūst tieši šī mācība.

Piemēram, pieņemsim, ka esat bagāts cilvēks, kurš ticis pie naudas, nekrietni un 
šausmīgi izmantojot sievietes. Esat dzīvojis pēc principa: "Mīlestībā un biznesā viss 
ir pieļaujams." Jus varētu atgriezties kā piecu bērnu māte, kura izmisīgi cenšas atrast 
darbu, bet kura nekad nevienu nav piekrāpusi. Jūsu jautājums šajā dzīvē varētu būt 
"Kāpēc tas notiek ar mani?" Tas ir princips, kā sauc, tā atskan jeb cēloņu un seku cikls, 
kas atgriežas pie mums kā karma.

Reizēm dvēsele ir attīstījusies un tai nevajag atdzimt, bet tā tik un tā izveļas atgriez
ties Šīs dvēseles ir sava veida brīvprātīgās, kas atgriežas ar īpašu nolūku palīdzēt tiem, 
kuriem jāpilnveidojas un jaizvēlas līdzsvarotāks un gaišāks ceļš.

Cilvēki bieži grib zināt, vai viņiem šajā dzīvē ir jāmaksā par savu karmu. Atbilde ir 
apstiprinoša. Ja sākat vadīt dzīvi, kurā esat informēts par izdarītajām kļūdām un cen
šaties tās saprast, jūs gūsiet sekmes. Grūtākais ir saprast, kur iepriekšējā —  vai pat 
šajā —  dzīvē esat kļūdījies, un izlabot to Tad varēsiet doties uz briniško aizkapa dzīvi, 
kas jūs jau gaidīs.

Atgriešanās iepriekšējā dzīvē

Kad nomirstam un atgriežamies uz planētas, iepriekšējās dzīves esam aizmirsuši —  tās 
ir izgaisušas no apziņas Ar hipnozes vai meditācijas palīdzību atgriežoties iepriekšējā 
dzīvē, varat atcerēties tajās piedzīvoto Varat atklat, kad, kur un kas esat bijis aizgājušajos



laikos. Tas ir aizraujošs process un bieži vien (auj saprast, kāpēc šajā dzīvē r kojami« 
tieši tā un ne citādi.

Pef in īc i ja
Atgriešanās iepriekšējā dzīvē
nozīmē ieiet transa stāvoklī, lai atce
rētos iepriekšējās inkarnācijas.

Pastāstīšu par vienkāršu paņēmienu, i 
palīdzēs nokļūt savās iepriekšējās dzī\ e^ 
Pirms sakat, izvēlieties laiku, kad šai node 
bei varat veltīt nedalītu uzmanību. Gādājiet,, 
lai neviens neiztraucētu klusumu un jū A  
privāto telpu. Izslēdziet telefonus, radioapl 
rātus un visu pārējo, kas varētu radīt troksniļ 

Secība ir šāda.
Apgulieties un aizveriet acis. Elpojiet caur degunu un apzinieties, ka gaiss iep lū^  
un izplūst caur nāsīm.
Kad esat atslābinājies, iztēlojieties ap sevi baltas aizsarggaismas mākoni. Lūdziet! 
augstako speķu jus aizsargāt. Sakiet skaļi vai domas, ka negribat pieredzēt nek^ 
sliktu.
Iztēlojieties, ka iekāpjat vecmodīga lokomotīve. Mēģiniet iedomāties tik dauc 
detaļu, cik vien spējat. Vai sēdvietas klāj sarkans vai zeltains samts? Vai redzh| 
galdus, krēslus sienu rotājumus un citu? (Varat iztēloties arī autobusu, laivu, k ^  
mosa kuģi vai jebkuru citu transportlīdzekli.)
Ceļojumā jums jādodas atpakaļ laikā. Vilciens traucas cauri tunelim. Kad tas H  
nāks otrā pusē, redzēsiet pirmo pieturu kas būs jūsu visjaunākā iepriekšējā dzīve 
Iztēlojieties apstāšanos Kad vilciens apstājas, ejiet pie durvīm. Durvis atvērs es 
Ko jūs redzat? Sen aizgājušu laiku veikalus un automašīnas? Pazaudēto AtlanJ 
tīdu? Vai esat Amerikas pirmiedzīvotāju ciemā?
Izkāpiet no vilciena un apskatieties, kas jums mugurā. Tas sniegs priekšstatu par 
laikmetu.
Piestātne jus sagaidīs atbilstoši laikmetam grezni tērpts garīgais pavadonis. Ta| 
būs jūsu gids un sargs 
Kamēr staigasiet, jus būsiet neredzams. Redzesiet sevi, kads bijāt ta|a laikā. C iH  
tiem vārdiem, tur būsiet divi viens kurš vēro, un otrs, kurš ir. |ūs verosiet pats s q ^ |  
Dzirdēsiet balsis un sarunas Pat dzirdēsiet savu (iepriekšējo) vārdu Varēsiet 
aiziet līdz savai majai, darbavietai vai kādai citai vietai, ko gribēsiet apmeklēt,* 
un satikt ikvienu, kas jus interesē (piemeram, mīļoto) Te nav noteikumu vai no-ļ 
sacijumu



■ Kad būsiet galā, jus pavadīs līdz vilcienam. Ja gribat, varat doties uz nākamo pie
turu vai atgriezties mājās. Pārāk nenogurdiniet sevi, izvēloties par daudz pieturu. 
Vairāk par trim stacijām varētu būt mulsinoši. Lai gan, ja domājat, ka spējat tur
pināt, dariet to tik ilgi, cik vēlaties

Lēni izejiet no pārveidotā apziņas stāvokļa un pirms piecelšanās koncentrējieties. 
Varat but nedrošs uz kājām, bet apsēdieties un pierakstiet visu redzēto, ko, pilnībā 
pamodies, varēsiet izanalizēt, la pirmajā reizē neveicās, mēģiniet atkal.

Paturiet prāta, ka šajā jautājumā var palīdzēt profesionāļi. Meklējot palīgus ceļo
jumiem uz iepriekšējām dzīvēm, ielūkojieties Jaunā laikmeta grāmatu veikalos vai 
internetā.

Palīgs var pārvietot jūs jebkur tikai par sešdesmit pieciem dolāriem. Bet neļaujiet 
sevi apmuļķot. Esmu redzejusi daudzus brīnišķīgus —  pārāk labus, lai tā būtu patie
sība, —  pārvietošanas palīgus pat par . divdesmit dolāriem.

Daži uzskata, ka vislabāk ir strādāt ar profesionāliem hipnotizētājiem, kuri sniedz 
šāda veida konsultācijas. Citi uzskata, ka to pašu var izdarīt jutīgas personas vai pro
fesionāli mediji.

Izvairīties no viltus palīgiem var tāpat kā no jebkuriem citiem krāpniekiem. Uz
dodiet neaizvainojošus jautājumus un lūdziet ieteikumus. Ievāciet ziņas, cik ilgi viņi 
darbojas šajā laukā un kā viņi sākuši. Diemžel ne visi palīgi var just vajadzību sevi 
pārdot. Bet atcerieties —  kā pircējam jums ir tiesības jautāt. Un kā allaž paļaujieties 
uz intuīciju.

Ja nejūtaties labi, slēdzot darījumu, nedariet to un sameklējiet kādu citu —  tīka- 
maku (Vai pat kādu, ko pazināt iepriekšējā dzīvē!)

Skeptiķu viedoklis
Skeptiķu vārdnīca (www.skepdic.com) skaidro, ka "atgriešanas iepriekšejti 
dzīve ir ceļojums uz iepriekšējo dzīvi hipnozes stāvokli. Lai gan daudzi pacienti 

atceras iepriekšejas dzīves, ļoti iespēļams, ka tās ir viltus atminas. Šis atmiņas ir ra
dījusi pašreizejas dzīves pieredze, tā ir vistīrākā iztele, tīša vai netīša hipnotizētāj 
vai draudzīgas sarunas ietekme."

http://www.skepdic.com


Viss par dzimumiem

Tie, kuri tic reinkarnācijai, parasti domā, ka varat atgriezties uz zemes gan kā sievieU 
gan kā vīrietis un ka nav nozīmes tam, kāds dzimums bijis nāves bridi vai ieprielļ 
šejās dzīves Varat kļūt par sievieti, lai saprastu, ko darījāt nepareizi, būdams viriet 
un otrādi.

Orientācijas zudums

Bieži cilvēki var domāt par to kāpēc daži piedzimst homoseksuāli vai ir biseksuāli orien
tēti. Tie, kuri pētījuši reinkamaciju, skaidrotu, ka arī te iemesli meklējami iepriekšēji 
dzīvēs. Pieņemsim ka iepriekšējās desmit dzīvēs esat bijis sieviete. Vienpadsmit^ 
reizē atgriežaties kā vīrietis Varat būt apjucis, jo neizprotat iemeslu. Iespējamais I 
skaidrojums: dvesele ir kļuvusi tik sievišķīga ka tai jāatdzimst vīrieša ķermenī.

Reinkarnācijas piekriteji vel uzskata, ka biseksuāli cilvēki sākotnēji atgriežas A  
viens dzimums vairākām inkarnaciļam, bet viņiem jaunajam ķermenim jāpielāgojal 
vairāk, nekā tas nepieciešams homoseksuāliem cilvekiem; viņi vēl nevar pielāgotied 
pilnībā.

Kopa ar otru pusi

Vienmēr smejamies, redzot, ka liels, muskuļains puisis ada, slauka putekļus vai nc 
darbojas ar citām sievišķīgam lietām. Izbrīnā paceļam uzacis, redzot ļoti sievišķīgu] 
skaistuli ar traktoru novācam ražu vai ceļam majas piebūvi.

Lai gan pateicīgi dzīvojam sabiedrībā, kas vairs neierobežo vai nenosoda ar dzd 
mumu saistītās aktivitātes, iepriekšējo dzīvju petnieki doma, ka iepriekš minētāj 
izpausmes arī var nakt no pagātnē piedzīvotā.

No iepriekšējās dzīves saglabatas dzimuma iezīmes vēl nenozīmē to, ka esat 
homoseksuāls vai biseksuāls Tas tikai nozīme, ka varbūt vēl |ūtat pretējā dzimume 
pārpalikumus Zemapziņā atceraties kādreizejas ar patiku veiktas nodarbes, kura| 
pārnestas arī uz šo dzīvi. Un tur nav nekā nepareiza!



Vienmēr domāju, ka esi bijis suns..

Atgriežoties iepriekšējā dzīvē, daži atceras, ka ir bijuši dzīvnieki. Šāds viedoklis va- 
ifitu būt ļoti mulsinošs, bet vai tas ir patiess?
1 Citi uzskata —  ja iepriekšējā dzīvē ir izdarīts kaut kas patiešām briesmīgs, piemē- 
i.im, slepkavība vai krāpšana, lai atņemtu īpašumu, uz zemes jāatgriežas dzīvnieka 
Uskatā, lai iemācītos apgūstamo vielu un tad atkal atdzimtu cilvēka veidolā. Šo vie
dokli stingri apstrīd tie, kuri uzskata, ka mēs atdzimstam, lai iemācītos izprast citus 
cilvēkus, attiecības un ikdienas dzīvi. Tāds sods kā atgriešanās dzīvnieka ķermeni ne
veicina dvēseles attīstību.

Tomēr dažas kultūras uzskata, ka reinkarnacija dzīvnieka veidolā ir tikai viens no 
Kariguma izpausmes veidiem. Viņi tic, ka senču dvēseles, gatavojoties reinkarnācijai, 
inajo svētajos dzīvniekos. Dzīvnieks ir gana piemērota vieta dvēselei, tāpēc dažus no 
liem neizmanto uzturā un pret tiem izturas ar vislielāko cieņu. Ēģiptieši, vairāki bu
disma novirzieni un Amerikas indiāņu ciltis uzskatīja, ka cilvēki atdzimst par dzīvnie
kiem. Aborigēni domāja, ka viņu karavīri atdzimst delfīnos. Ticējumi arī norādīja, ka 
b o s  dzīvniekus nedrīkst nogalināt.

Starp citu

’ Vienmēr uzrodas jautājums par dzīvnieku reinkarnāciju. Vairākums 
dzīvnieku īpašnieku uzskata savus uzticīgos draugus par ģimenes lo

cekļiem, tapec bēdas viņus ļoti mierina doma, ka mīluļu dvēseles dodas prom un 
atkal atgriežas. Nav ticams, ka dzīvnieki atdzimst tajā pašā dzīves laikā. Citiem vār
diem, nešķiet, ka pirms pieciem gadiem mirušais kaķis pēc diviem gadiem atgriezī
sies cilvēku sabiedrība ka kaķēns. Dzīvnieku dvēselēm, tāpat kā cilvēku, ir vajadzīga 
atpūta.

Dažas mācības skaidro, ka dzīvnieku dvēseles nonāk kolektīvajā apziņā. Kad dzīv
nieks nāk pasaulē, jaunā dvēsele iznirst no apziņas un iemājo dzīvniekā. Cits, daudz 
strīdīgāks uzskats dzīvniekus piepulcē zemākam esības līmenim, kurā dvēsele tikai 
pastāv, bet neapgūst garīgās mācības. Dzīvnieks var iemācīties paklausīt, palīdzēt 
cilvēkam utt, bet teorija pierāda, ka nenotiek dvēseles attīstība, ta ir tikai iepro
grammēta



Kāpēc tas mani biedē?

Cilvēki, kam ir fob ias (nepamatotas bailes no vietām citiem cilvēkiem, augstuma v J  
piemēram, dzīvniekiem), šīs bailes var saistīt ar notikušo iepriekšējās dzīvēs. Cēloni 
bailēm, kas neatbilst pašreizējai dzīvei, var precīzi atbilst bieži lietotajai atziņai ta 
ar mani notika iepriekšējā dzivē.

Piemēram, cilvēki, kuri baidās no uguns, bet kam nav gadījies nekas slikts ar uguni 
ne bērnībā ne pieaugušā vecumā, varbūt ir apdeguši iepriekšējā dzīvē. Tāpat attie* 

b iu  tiltiem Daži labāk apmet piecdesmit jūdžu līkumu lai tikai nevajadzētu šķērsot 
tiltu lespejams, pirms simt gadiem viņi ir nogāzušies no tilta un šīs atmiņas glabāji 
zemapziņā.

Šo teoriju var izmantot lai izskaidrotu jebkuras bailes Bailes no čūskām? Varbflf 
jums ir iekodusi čūska. Bailes no pūļa? Varbūt esat nogalinats vai ievainots tieši pūli? 
Šis uzskats izskaidro ļoti daudz jautājumu. Tāpēc šīs bailes var nebūt priekšnojaut 
par to, kam jānotiek šajā dzīvē, bet baiļu atliekas no jau notikušā.

lelukošanās iepriekšējā dzīvē varbūt nepalīdzes atbrīvoties no bailēm, bet pahdzļ 
saprast, kāpēc tās pastav šajā dzīvē Dažkārt zināšanas palīdz uzvarēt bailes

Atliekas no citām dzīvēm

Dazreiz cilvēki tik atn apgūst ļaunas iemaņas, ka negribas ticēt paša redzētajam Pi 
mēram, bērni, kas spēlē klavieres, it kā būtu mācījušies gadiem ilgi. Vai cilvēki 
iedzimtu zīmētāja talantu, kuri nekad nav apguvuši mākslas pamatus

Cik bieži esat redzējuši kadu, kas izcēlies ar neparastu talantu, lai gan mācījies [oli 
maz? Vai šie cilvēki ir ģēniji vai ari savus talantus un spējas attīstījuši iepriekšējās d z īļ 
ves laika? Šīs spējas tikpat labi varētu būt pārnestas uz šo dzīvi. Lai gan apzinati neat
ceramies, kas esam bijuši senajās dienās, mēs bieži uztveram kādreizējās spējas

Turpat, kur atstāja

Amerikāņu mediļu Edgaru Keisu (1877— 1945) devēja pārguļošo gaišreģi vai guļošo 
pravieti. Viņu sauca ari par otru Nostradamu (Nostradams bija slavens gaišreģis, kurš 
dzīvoia pirms piecsimt gadiem). Daži viņu dēvē par visdižāko mūsdienu ekstrasensu



1934. gada lekcijā par dzīves nepārtrauktību, kas iekļauta viņa otrajā lasāmgramatā, 
Keiss skaidro, ka viņš nav zinātnieks, tapec nespēļ runāt zinātniski; viņš nav arī izglī
tots cilvēks, tāpēc nerunās kā macits vīrs Keisa uzskatus par pēcnāves dzi veid 
jusi pieredze, redzētais un lasītais.

Keiss uzskata, ka cilvēki kopš sense
niem laikiem ir uzdevuši jautāļumus: ' Ko 
īstenība nozīmē termins "dzīves nepār
trauktība"? Kas notiek, kad cilvēks no
mirst? Kas ir nāve un kas notiek pēc tam?”

Keiss uzskata, ka šie jautājumi ir ļoti 
personiski; katrs pats veido savu viedokli 
un priekšstatus par dzīvi pēc nāves Keiss pats ticēja tam, ka tad ' kad Dievs iepūta 
cilvēkā dzīvības elpu, viņš kļuva par DZIVOIOŠU DVĒSELI —  |a vēlaties par indivi 
duālu dvēseli. Dieva gars ir dzīvs gan zāles stiebrā, gan cilvēkā. Cilvēka dvesele ir
personiska, un tā dzīvo!”

Lai gan Keiss biļa kristietis un apliecināja ticību ļezum Kristum, viņa uzskati biļa 
laikmetam neierasti un daudzi kristieši nespēja saprast, kā notiek informācijas sa
ņemšana Viņš gulēja ar aizvērtām acīm mainītā apziņas stāvoklī, atbildēja uz jautāju
miem un pareģoja nākotnes notikumus. Reiz viņš stāstīja par nekad lepri n 
tiktu bērnu, kas pienācis pie viņa un bez jebkāda iemesla devis gabaliņu konfektes. 
Kad Keiss zēnam vaicājis; ‘ Kāpēc tu dod man daļu no savas konfektes?”, zēns atbil
dējis; “Es atceros, cik izsalkuši mēs bijām uz tā plosta.”

Vai puika bija redzējis sapni par Keisam līdzīgu cilvēku vai ari tās bija iepriekšējās 
dzīves atmiņas, kas saistījās ar Keisa dvēseli? Iespējams, ka bērni ir atvērtāki šai 
pieredzei, jo viņi ir brīvi no sabiedrības spiediena un nav pietiekami izglītoti, lai ne 
ņemtu vērā savas jutās un intuitīvo redzi

Vairāk informācijas p a r  Edgaru Keisu var i e g ū t  izcilajā vietnē w w w .s le e p in g p r o p h e t .o r g .

Vai mirstu aiz velmes to izdarīt

Būdami pieauguši vienmēr varam vēlēties izdarīt ko īpašu bet aizņemtības dēļ ne 
vienmēr sasniedzam iecerēto. Varbūt esat alcis apmeklēt keramikas nodarbības vai 
sapņojis apmeklēt Ķīnu Vai tas ir tikai cilvēciskas vēlmes vai arī tieksme saistīties ar 
kaut ko vai kādu vietu, kas ir pazīstama no lepriekšejās dzīves7

def in īc i ja
Saskaņā ar Keisu dzīves nepār
trauktībā attiecas uz apziņas sais
tību ar Dievu, kas turpinās pec nāves.

http://www.sleepingprophet.org


Esmu runājusi ar cilvēkiem, kuri cejojuši pa ārzemēm un, lai gan nekad īepriuJfl 
nav bijuši šajā valstī un nekad ne grāmatās, ne televīzijā nav redzējuši šo ainavu v«il 
celtni, jau zinājuši ko viņi ieraudzīs Ieradusies galapunktā viņi jutušies tā, it 
nebūtu te pirmo reizi. Šī sajūta ir pa īstama kā déjà vu.

Pef in īc i ja
Déjà vu franču valoda "jau re
dzēts", ir saļuta, ka notiekošais — 
v eta situācijā —  ir jau pieredzēts, 
lai gan tas ir jaunums.

protams, jus zināt, kurš virziens ir pareizais. Vai jums ir iebūvēts kompass vai M  
atceraties kādreiz staigātos ceļus?

Déjà vu nav saistīta tikai ar reinkarnāciju. To varam piedzīvot ari šīs dzīves laikA 
Pastav viedoklis, ka naktī kad guļam, dveseles var ceļot un iespejams, jūsu dvēscB 
ir ieklīdusi nākotnē un redzējusi tieši šo notikumu. (Par dvēseļu ceļojumiem v a iif l 
sešpadsmitaja nodaļā )

Cilvēki, kuriem vajag atgriezties

“Lai gan tam nav nekāda iemesla, bet man nepatīk šis cilvēks!" Vai kādreiz esat ti 
teicis vai domājis? Jūs var iepazīstināt ar izcili skaistu personu, bet, pirms tā ir atvél 
rusi muti, ļus jau to ienīstat un negribat neko zināt

No otras puses, pūlī varat pamanīt kadu un nodomāt "Kaut kas mani piesaisti 
šim cilvēkam.” Es nerunāju par fizisku pievilkšanos bet par dvēseļu pievilkšanos. 
Šādi gadījumi ir diezgan bieži, ļa jums tā nav gadījies, tad noteikti kādam draugarļ 
kurš, vēl pirms iepazinies ar nākamo dzīvesbiedru, skaidri zinājis, ka šī persona irīs(i 
un vienīgā.

Dažkart tam ir loģisks izskaidrojums Persona var atgādināt kadu par kuru jums ii 
sliktas atmiņas, un tikpat labi tā var atgādināt kādu, ko esat mīlējis. Bet tie, kuri n e f l 
sauc atmiņā ne trešās klases skolotāju, ne bijušo mīļāko, varētu but ienaidnieki vai 
draugi no iepriekšējam dzīvēm. Tāpēc varētu rasties kada saistība ar cilvēku, kuru pat 
nepazīstat un kuru nekad šajā dzīvē neesat saticis.

Deja vu var pārsteigt mūs visdažadakj* 
jos brīžos. Tā var panākt no rītiem, kiiri 
vedat bērnus uz skolu, —  tas nav nek4| 
pārsteidzošs, 10 darat to diezgan regulāri J  
vai kādā jaunā tuācija Piemeram, ejot p« 
ielu kādā nepazīstamā vietā, varat justifl 
kā mājās, it kā jau iepriekš te būtu staigāfl 
Intuitīvi varat atrast ceļu svesa pilsētā, un.



Radinieku nesaskaņas

Ir pieņemts, ka mums jāmil savi bērni vecāki, vecvecāki, tantes un tēvoči un visi citi, 
.ir kuriem mūs vieno asins saites. Taču īstenība reizēm to nespējam Lai ka censtos 
dažkārt ir grūti atrast cien gas īpašības cilvēkos, kuriem vaļadzētu but vistuvākajiem 
un visdargakajiem

Cilvēki jutās ļoti vainīgi ja viņus neinteresē radinieka personība vai raksturs bet 
varbūt šīs ģimenes nesc kaņas arī ir atbalsis no epriekšēļām dzīvēm Droši vien tas 
izklausās neparasti, bet dvēseles klaiņo apkārt un mes nevaram zināt kur un kad tās 
atdzims

Piemeram, drausmīgais tēvocis Dzojs vareļa būt galvenais virtuves šefs lapanā, 
kur bijāt karaļa ģimenes pavars Mate vare|a but |ūsu masica, kas aizbēga no jums se 
najā Griekiļā Brālis varēja būt revolucionārās Francijas bende. (Vienmeresat turējis 
viņu aizdomās vai ne'5) Jūs vel nezināt, kadu bagažu viņi stiepj līdzi no lepriekšejās 
dzīves kad iemācīsieties palūkoties uz viņiem ka salikumu no visām ieprieksēļām 
dzīvēm spesiet viņus labak pieņemt un arī saprast.

Tas pats attiecas uz cilvekiem kurus īsti nepazīstam bet ļūtam patiesu pieķerša
nos. Audumu veikalā satiktā kundze iepriekšējā dzīve varēja but |ūsu tevs. Sados 
gadijumos vislabak likt lietā intuīciju — jūs nekad nevarat zināt, kas kurš ir

Dvēseles biedri?

O, plaši izplatītais termins "dveseles biedri”. Pieņemts domāt ka dvēseles biedrs 
mums ir viens vienīgais, dzīves mīlestība īstenībā katram no mums ir vairāk neka 
viens dvēseles biedrs Viņi ir bijuši mūsu uzmanības lokā dažādās dzīvēs.

Tagad mums katram ir kāds draugs, kura mīļotais pret viņu izturas slikti biedrs, 
kas nav sekmējis ne izaugsmi, ne labklājību. Kāpēc viņi tomēr paliek kopā ar cilvēku, 
kas viņus ierobežo visnozīmīgākajās lietas? Varbūt tāpēc, ka dvēseliski viņi ir savie
noti ar kaut ko, ko mīlējuši iepriekšējā dzīvē.

Attiecināsim to uz jūsu dzīvi ja kāds pilnīgi skaidri nepalīdz |ums kļūt par labāku 
cilvēku (un īstenībā darbojas pret jūsu labākajiem centieniem), bet nevarat no viņa 
atbrīvoties, padomajiet par iespējamību ka pārdzīvojāt atlikumus no kādreizējām 
jutām —  tālas pagātnes jūtām. Dodieties tālāk un esiet laimīgs, ka vēlreiz satikāties 
šajā laikā un vietā



Citiem vārdiem, iespējams, tas ir tikai pagatnes saites un tam nav jābūt attieci
bām šajā dzīvē.

īsumā

■ Dvēsele var atkal atdzimt cita cilvēka ķermeni, lai apgūtu atlikušās mācibas pirms 
tā sasniegs galīgo atpūtas vietu.

■ Jūs varat atgriezties savā iepriekšeja dzīvē
■ Kad meklējat palīgu nokļūšanai iepriekšējā dzīvē, ņemiet talkā intuīciju, lai noskai« 

rotu šīs personas piemērotību, un nebaidieties apjautāties par personas pieredzi!
■ Fobijas var attiekties uz kaut ko, kas noticis iepriekšēja dzīvē.
■ Talants un intereses var būt mantojums no darba un spējām, ko esam attīstījuši citi 

vietā un laikā.
■ Sliktas radniecīgās attiecības dažkārt veidojas tāpēc, ka satiekamies ar dvēselem 

no iepriekšējās dzīves.



A  pielikums

Terminu skaidrojums

Agnostiķis. Tas, kurš uzskata ka mums nav zināšanu par dieviem Dievu vai citām die 
vibam. Viņš atturas no vērtējuma, kamēr nebūs saņemti pārliecinoši pierādījumi

Apsēstība. Stāvoklis, kad gars pārņem cilvēka ķermeni. Dēvē arī par garīgo apsēstību.

Apziņa. Attiecas uz gara spēju apzināties un saprast apkārt notiekošo. Dod iespēju 
darboties ar nolūku.

Apziņas acs. Skatīt Trešā acs.

Astrālais ceļojums. Ceļojums, ievedot sevi transā, lai apmeklētu citas Visuma dimen
sijas un pēcnāves dzīves līmeņus. To sauc arī par dvēseles ceļojumu.

Astrālais ķermenis. Ķermenis, kas ir dots dvēseles astrālajā ceļojumā.

Ateists. Cilvēks, kurš nepieņem uzskatu par vienu radītāju, Dievu vai dievībām.

Atgriešanās iepriekšējā dzīvē. Nokļūšana transa stāvoklī, lai atgrieztos iepriekšējās 
inkarnācijās.

Atmaskotājs. Persona, kas izrāda cieņu zinātniskajiem skeptiķiem un aktīvi tiecas 
atmaskot ticību paranormalām parādībām, aizkapa dzīvei un citām idejām, kuras 
nevar pierādīt zinātniski

Aura. Enerģijas lauks, kas aptver ikvienu dzīvu būtni.

Ārpusķermeņa pieredze. Sajūta, ka cilvēks ir atstājis fizisko ķermeni un savā otrajā 
ķermeni, kas ir tāds pats kā fiziskais, dodas no tā projām

Barzahs Islāma vieta, kur dvēsele nokļūst pec nāves. Tā tur gaida, līdz pienāks pas 
tardiena.



Budisms. Sena reliģija, kas dibinātā Indija pirms vairāk neka divarpus tukstošier 
gadu. Tās piekritēji tic karmai, reinkarnācijai un nirvānai.

Caurspīdīgā sapņošana. Apzinātā sapratne par atrašanos sapņa stāvoklī Cilvēks vaf 
vadīt sapnī notiekošo. Tas dod iespeju sapni sarunāties ar cilvēkiem vai tādām | 
būtnēm ka garīgie pavadoņi.

Dao. Daoista dvēseles pēdēja atpūtas vieta. Tā ir pilnība un nemirstība. Tā sasaucas| 
ar budistu nirvānu.

Daoisms Ķīniešu pamatreliģija, kas netieši norāda uz metodi, principu vai mācību, ■ 
ceļš, kuram jāseko.

Déjà vu. Sajuta ka esat te jau bijis un jau to darījis. Šo sajūtu var izraisīt reinharnācija 
vai astrālais ceļojums.

Dievišķais arhīvs. Sava veida bibliotēka, kas satur visas zināšanas kopš laika sākuma

Dubultaklā metode. Zinātniska standartmetode, ko izmanto, lai izvairītos no tā, ka 
pētījumu ietekmē aizspriedumi vai pieredze

Dvēseles ceļojums Skatīt Astrālais ceļojums

Dzīves pārskats. Augstākās esības sniegtais cilvēka dzīves pārskats, ko ikviens saņeļ 
savas dzīves beigās, bet pirms atdzimšanas jaunai dzīvei.

Elektroniskās balss fenomens Elektroniskajos medijos uztvertas skaņas, kas atga 
dina balsis. Elektroniskās balss fenomenu izmanto, lai saņemtu ziņojumus no tiem, 1 
kuri atrodas viņsaulē, jo viņiem vairs nav balss kastīšu un tāpēc viņi rekonstruffj 
skaņas. Balsis var dzirdēt, vienīgi atskaņojot ierakstu.

Ēnu cilvēki Tēli, kurus uz dažām sekundēm var pamanīt ar acs kaktiņu un kuri izska-j 
tās kā slīdošas ēnas, bet nav atpazīstami

Garīgie pavadoņi Mirušas personas, kas sniedz padomus dzīvajiem. Katram ir viensi 
galvenais garīgais pavadonis bet ir pieejami vairāki pavadoņi.

Garīgā apsēstība Skatīt Apsēstība

Hinduisms. Sena reliģija, kas radusies Indiļa Tās piekritēji tic karmai un reinkarB 
nācijai.



Islāms. "Padošanās, atteikšanās" vai “uzticēties Dievam”. Islāms ir reliģija, kas balstās 
uz Korāna mācībām. Musulmaņi tic, ka dvēsele nokļūst starpstāvokli, ko sauc par 
Barzahu, un tur tā paliek līdz pastardienai.

Jaunais laikmets Uzskatu sistēma, kas nav pretruna tradicionālajām reliģijām Šīs 
kustības piekritēji ir garīgi, atvērti cilvēki, kas meklē paši savu ceļu uz pecnāves 
dzīvi

Jūdaisms. Reliģija, kas balstās uz Vecās derības mācībām un Toru jeb "likumu". |ūdi 
tic, ka pēc nāves dvēsele var tiesāt pati sevi.

Kami. Sintoisma dievi. Tie var būt gan dabas elementi, gan senču gari.

Kapu lietas Objekti, kurus senie eģiptieši lika kapā blakus nelaiķim. Tās ir lietas kuras 
mirušajai personai varētu ievajadzēties nākamajā dzīvē, piemēra, galda piede
rumi vai rotaslietas.

Kanna Budisti uzskata, ka katra nciba ša|a dzīves laika atsaucas nākamaia dzīvē.

Klīniskās nāves pieredze Pieredze, kas rodas, šķērsojot pēcnāves dzīves robežu 
kad cilvēks ir atzīts par mirušu vai atrodas tuvu nāvei. Cilvēks galu galā atgriežas 
šajā dzīvē.

Kosmiskais likums. Universāls likums, kas cilvēkiem uz zemes dod priekšstatu par 
pašsaglabāšanās pamatprincipiem, kas neļauj nodarīt ļaunu ne sev, ne citiem. Šis 
princips nosaka, kas ir labs un ļauns attiecībā uz dzīves morālajām vērtībām.

Kristietība Reliģija, kuras pamatā ir uzskats, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Ticības 
piekritēji uzskata, ka dvesele tiek vērtēta nāves bridi un tiek sūtīta uz debesīm 
vai elli Katoļi uzskata, ka dvēseli var aizsūtīt arī uz purgntoriju.

Lodes. Enerģijas bumbiņas, kas norāda uz parādību klātbūtni. Lodes nav saredzamas 
ar neapbruņotu aci.

Musulmaņi Islāma macibas sekotāji

Neapzinatā rakstīšana Rakstīšana pārveidotas apziņas jeb transa stāvokli

Novirzīšana. Informācijas saņemšanu no gara, augstāka spēka vai pārdabiska avota 
kas nav novirzītaja vai informācijās saņēmēja apziņa



Nirvāna. Saskaņa ar vairakiem ticējumiem augstakais esības stāvoklis, ko var sasni« 
dvēsele. Kad dvēsele ir sasniegusi nirvānu, tai vairs nav jāatdzimst.

Ortodokss Atzīst iesakņojušās konservatīvas vai tradicionālas reliģiskās grupas vai mācība

Otrais ķermenis. Ķermenis, kuru izmanto dvēseles ļeb astrālā ceļojuma laikā Dēvē iq 
par astrālo ķermeni.

Parādības. Tas, par ko parasti domā|am, izdzirdot vārdu "spoks". Tās parādas pēkšņi un 
atpazīstamā —  cilvēka vai dzīvnieka —  veida

Pārvietošana. Līdzīga reinkarnācijai, bet iekļauj priekšstatu, ka dvēsele var atgrieztiq 
dzīvnieka vai pat auga veidā.

Pēcnāves dzīve. Dvēseles eksistence vai turpināšanās pēc nāves. Mēs turpinām garļ 
augt dažādās dimensijās jeb līmeņos, neizjūtot fiziskā ķermeņa sāpes un raizes

Poltergeists. Būtībā “trokšņainais spoks" attiecas uz enerģiju, ko rada kādas viefc 
haoss. Eksperti uzskata ka poltergeisti ir negatīvās enerģijas (tādas kā stress) \№ 
pausme, nevis spoku parādīšanas

Psihokinēze. Prātam neaptverama situācija. Saskaņā ar šo teoriju cilvēks ar savu domiļ 
spēku reizēm spej pārvietot objektus vai deformēt tos, parasti tas notiek lieli 
dusmās vai saspringumā. To dēve ari par telekmēzi.

Purgatonjs Vieta starp debesīm un elli, kur dvēsele attīras no grēkiem Šis ticējur 
ir raksturīgs katoļiem

Reinkamādja. Ticība, ka pēc fiziskā ķermeņa nāves dvēsele atgriežas dzīvē cita |  
vēka izskatā.

Sapņu laiks (sapņošana). Laika cikls aborigēniem. Tas ietver pagātni, tagadni un nākotg 
kas pastav vienlaikus. Saskaņā ar šo teoriju dzīvei nav sākuma un nav beigu

Savu spēju attīstīšana Rīcība, lai sasniegtu augstako garīgo līmeni, kura nokļuvušai
dvēselei vairs nav jāatdzīmst.

Seansi No trīs līdz divpadsmit cilvēku grupa, kas parasti sasēžas apli, lai meģinātiļ 
saņemt vesti no kāda miruša cilvēka gara vai sazinātos ar to

Sestā maņa. Spēja saņemt informāciju ne tikai ar piecām parastajam maņam.



Sintoisms. Kami (jeb dievišķais) ceļš Šī reliģija ir izplatīta galvenokārt ļapana. Tās 
sekotāji pielūdz senču garus un dabas elementus, ko dēvē arī par kami.

Skeptiķis. No grieķu valodas —  tas, kurš šaubās.

Spiritualisms Reliģija, kuru raksturo ticējums, ka ar medija palīdzību var sarunaties 
ar mirušajiem.

Svētie skolotāji. Reliģiskas personas, kas pilnībā savienojušās ar Dievu, piemēram, 
lēzus un Buda.

Telekinēze Skatīt Psihokinēze.

Telepātija. Cilvēka spēja apziņā sazināties ar citiem —  gan dzīviem, gan mirušiem 
Nav vajadzīgi ne darbarīki ne iei ces. Telepāti v enkārši dzird' savā apziņā.

Trešā acs. Uzskats, ka starp acīm galvas priekšpusē ir neredzama acs, no kuras saņe
mam intuitīvos iespaidus. Tiem, kuriem trešā acs ir atvērta, ir garīgas spējas. Daži 
uzskata ka ta ir apziņas acs.

Triādes (eņģeļu). Eņģeļu hierarhija, kas sastāv no trim eņģeļiem. Katrā līmenī ir vēl 
trīs eņģeļu līmeņi. Katram līmenim ir savi pienākumi.

Vadīta meditācija. Process, kurā viena persona vai vesela grupa tiek ievesta transa 
stāvokli

Vēdas. Hinduisma galvenie svētie raksti Šī mācība mutiski ir nodota no paaudzes 
paaudzē.

Vietas rēgi. Skatīt Vietas atmiņa

Vietas atmiņa Balsis vai tēli. kas paši uzrodas mājas vai vietas atmosfērā. Tos devē 
ari par vietas rēgiem.

Zempasaule Senajā Ēģiptē tā dēvēja mirušo zemi Tikko mirusi persona pa labirintu 
nokļūst zempasaulē. kurto gaida pēcnāves dzīve.

Zīlēšanas piederumi. Tādas lietas kā taro kārtis, svārsti, kristāla bumbas, kuras izmanto 
nākotnes pareģošanai, lai ieskatītos pagātnē vai aplūkotu tagadni.

Zombiji M rušas personas, kas ir atgriezušās šajā dzīve ar burvestības vai melnās ma 
ģijas palīdzību Tām nav ne brīvas gribas, ne dveseles, taču viņas klīst starp mums.



B pielikums

Tālākai lasīšanai

! Grāmatas

Dzīve pēc nāves ir tik plašs temats, ka par to var lasīt, līdz... līdz "nāk Tava valstība"! 
lurklāt talaka lasīšana ir visnotaļ ieteicama, jo ši grāmata parāda tikai vienu šī plašā 

ļ temata šķautni Nav svarīgi, kam jus ticat vai ko apšaubat, —  tik un ta ir iespeja, ka 
Icilvēks ir uzdevis tos pašus jautājumus, kas svarīgi jums, un uzrakstījis par tiem

Ahlquist, Diane The Complete Idiot’s Guide to Fortune Telling. Indianapolis: Alpha Books 
2006

Ahlquist, Diane. White Light: I he Complete Idiot's Guide to Spells and Rituals for Psychic 
Protection. New York, NY- Citadel Press Kensington 2002 

Ahlquist, Diane. Moon Spells- How to Get What You Want from the Phases og the Moon. Avon 
MA: Adams Media, 2002 

I Arcangel, Dianne, and Garry E. Schwartz Afterlife Encounters: Ordinary People, Extraordinary 
Extraordinary Expierences. Charlottesville, VA: Hampton Roads Publishing, 2005 

I Atwater, P.M.H , and David H. Morgan. The Complete Idiot’s Guide to Near-Death Expierences 
Indianapolis Alpha Books, 2000 

Browne, Sylvia, and Lindsay Harrison. Life on the Other Side: A Psychic’s Tour of the Afterlife.
New York, NY.NAL Trade, 2002 

Cayce, Hugh Lynn. Venture Inward. New York, NY: Paperback Library, 1964 
I Dalzell, George E „ and Gary E Schwartz Messages Evidence for Life after Death Chariot- 

tesville, VA:Hampton Roads Publishing, 2002 
Dubois, Allison. Don't Kiss Them Good Bye New York, NY. Fireside, 2005 
Eadie, Betty J. Embraced by Light. New York, NY. Bantam Books, 1994 
Goldberg Dr. Bruce. Astral Voyages Mastering the Art of Soul Travel St Paul, MN 

Llewellyn Publishing, 1999 
Hammerman, David, Lisa Lenard, and Carol Bowman The Complete Idiot's Guide to rein

carnation Indianapolis: Alpha Books, 2000



Lundahl, Craig R., Ph D., and Harold A. Widdison, Ph D. The Eternal Journay . Hm 
Near-Death Expierences Illuminate in Earthly Lives. New york, NY: Warner Books, Inc, 
1997

Miller, Jamie c., Laura Lewis, and Jennifer Basye Sander. Heavenly Miracles. Magical tru/ 
Stories of Guardian Angels and Answered Prayers. New York NY: William Morrow, 20001 

Morse, Melvin. Parting Visions. New York, NY: Random House, 1997 
Ogden, Tom. The Complete Idiot's Guide to Ghosts and Hauntings, 2nd ed Indianapolis 

Alpha Books, 2004
Schwartz, Gary E., William Simon, and Deepak Chopra. The Afterlife Experiment# ' 

Breakthrough Scientific Evidence of Life After Death New York, NY: Atria, 2003 
Sheridan, Kim. Animals and the Afterlife. True Stories of Our Best Friends' Journey Beyond 

Death. Carlsbad, CA hay House, 2006 
Shermer, Michael. How We Believe. Science, Skepticism, and the Search for God. New York, NY 

Owl Books, 2003
Time-Life Books, ed Mystic Places. Mysteries of the Unknown Series. Alexandria, VAi 

Time-Life Books, 1988 
Time-Life Books ed. Phantom Encounters. Mysteries of the Unknown Series Alexandria.

VA: Time-Life Books, 1987 9
Time-Life Books, ed Psychic Voyages. Mysteries of the Unknown Series. Alexandria, v J  

Time-Life Books, 1987 "
Time- Life Books, ed , Search for the Soul Mysteries of the Unknown Series Alexandra 

VA: Time-Life Books, 1989 
Time Life Books, ed. Tima and Space. Mysteries of the Unknown Series Alexandria M/i 

Time-Life Books, 1990 j
Turlington, Shannon R. The Complete Idiot's Guide to Voodoo Indianapolis Alpha Books,

:

2001
Wills-Brandon, Carla One Last Hug Before I Go: The Mystert and Meaning of Deathbed Visioni 

Deerfield Beach, FL: HIS, 2000 
Zammit Victor. A Lawyer Presents a Case for the Afterlife—Irrefutable Objective Evidence.

Australia: Ganmell Pty Ltd 2006 
Zimmerman, Denise, and Katherine A Gleason. The Complete Idiot's Guide to Wicca and 

Witchcraft, 3rd ed. Indianapolis Alpha Books, 2006

Interneta resursi

Interneta vietnes ir bagātīgs informācijas avots, taču diemžēl ne vienmēr tajās atro
damās ziņas ir uzticamas Šeit uzskaitītas mājaslapas ne tikai satur korektu informā
ciju, bet arī nodrošina dziļāku ieskatu dažos grāmatā aplūkotajos jautājumos.

■ http.//veritas.arizona.edu/ ši ir VERITAS pētniecības programmas mājaslapa, ko 
uztur Arizonas universitātes Psiholoģijas fakultāte Tā ir "radīta pirmām kārtām 
tādēļ, lai pārbaudītu, vai personas apziņa pārcieš fizisko nāvi”

■ www.aaevp.com piedāvā informāciju par Amerikas Elektroniskās balss feno
mena asociācijas {American Association of Electronic Voice Phenomena).

■ www.csicop.org ir Paranormālo parādību kritizētāju zinātnisko pētījumu komite
jas mājaslapa

■ www davidthompson corn au ir Deivida Tomsona oficiālā mājaslapa kuru dēvē 
par "Pasaules tiešāko balss un materializēšanās mediju”.

■ www hauntednewjersey.com nodrošina zināšanas par elektroniskās balss ierak
stu un citu "medību informāciju".

■ www.iands.org ir Starptautiskās pirmsnāves pieredzes asociācijas mājaslapa

■ www.ibrt.org ir Starptautiskās padomes atgriešanās terapijā mājaslapa. Tajā 
atrodams saraksts ar cilvēkiem, kas pārcietuši klīnisko nāvi viņu biogrāfijā un 
kontaktinformacija.

■ wwwrandi org ir Džeimsa Rendija izglītības fonda intemeta vietne. Taja lasāmi 
kritiski uzskati par paranormālo un pārdabisko

■ www skeptic.com ir Skeptiku apvienības mājaslapa Ta ir zinātniska un izglīto
joša organizācija, kas sekmē zinātniskās metodes

■ www victorzammit com nodrošina ar informāciju no Dr. Viktora Zammita, Austrā
lijas Augstākas tiesas advokata Viņš tiek uzskatīts par galveno aizstavi pēc
nāves dzīves eksistencei.

http://www.aaevp.com
http://www.csicop.org
http://www.iands.org
http://www.ibrt.org


C pielikums

Pecnaves dzīves žurnāls

Visā šajā grāmatā esmu stāstījusi par dažādiem veidiem kā sazināties ar mirušajiem. 
Zinu, ka tas neinteresē visus, bet tiem no jums, kurus interesē, šis žurnāls palīdzēs 
saglabāt mēģinājumus un atzīmēt, kuras metodes ir iedarbīgas un kuras ne Izman 
tojiet šo žurnālu, lai visu sīki pierakstītu Mērķis ir izmēģinot un kjudoties nonākt pie 
veiksmīgākā paņēmiena

Esiet godīgi savās piezīmes un ņemiet vērā, ka pat neveiksme var būt tramplīns 
uz nākamo metodi, kas bus iedarbīga. Nevar būt k)ūdu saskarē ar to, ko Visums vēlas 
mums iemācīt.



Sapņi

Sapņos bieži redzam mirušos, Ja sapnī redzat mirušu tuvinieku vai paziņas, uzrakstiet 
pārskatu par notikušo.

■ Kādā noskaņojumā bijāt iepriekšējā dienā, pirms mīļais cilvēks atnāca pie jums 
sapnP

■ Vai dienas laika kads ar jums runaja par šo mirušo cilvēku9 Vai tas vareia izraisīt 
sapni?

Vai taja diena apskatijat miruša piemiņas lietiņas?



■ Kas bija citi cilvēki un kādu iespaidu viņi atstaja?

■ Aprakstiet savu sapni, cik labi vien varat, un tik sīki, cik vien tas ir iespējams.



■ Vai skatījaties kādu televīzijas pārraidi, filmu vai klausījāties radioparraidi,! 
atsauca atmiņā mirušo personu?

■ Vai taja diena lūdzāt mīļo cilvēku paradīties sapnī vai arī tas parādījas pats?

■ Kā mirusī persona izskatījās jusu sapnī? Vai ta bija laimīga, bēdīga, mierīga9

■ Vai šis cilvēks runaja ar jums (vai jus runājāt ar viņu)?

■ Vai sapni redzejat ari citus cilvēkus? Vai viņi runa|a?



■ Kas bija citi cilvēki un kādu iespaidu viņi atstāja?

■ Aprakstiet savu sapni, cik labi vien varat, un tik sīki, cik vien tas ir iespējams.



Taro kārtis

Jums nav jābūt profesionālam Taro kāršu tulkam lai mēģinātu sazināties ar miruša
jiem. Pēc vēlēšanās sajauciet un pārcilāfiet kārtis, tikai ievērojiet apkārtējo notikumu 
gaitu kāršu lasīšanas laikā

■ Cikos sākāt izlikt kārtis9

■ Kas vel piedalījās? Vai bijāt viens pats?

Ka notika kāršu izlikšana?

Vai kādreiz iepriekš bijāt lietojis Taro kārtis?

Kadu komplektu izmantojat? (Ta ka ir dažadi komplekti uzrakstiet izmantotā 
komplekta nosaukumu.)

■ Vai kārtis izlikāt tada virzienā, kada tas klajas, vai arī izvelējaties savu?



Vai izklājumā bija kada kārts ar seju, kas varētu raksturot mirušā klātbūtni? (Pie-
I

mēram, karaliene varētu iemiesot sievieti artumšiem matiem un tumšam acīm.)

Kada bija jusu izlikto karšu nozīme vai nosaukums?



■ Vai karšu sniegta informācijā |ums kaut ko atklaja attiecībā uz mirušo personu, 
kuru mēģinājāt sazināties?

■ Cik ilgi jus izmēģinājāt šo metodi?

■ Vai izmēģināsiet velreiz? Kapec to darīsiet vai kāpēc nedarīsiet?

Ja esat profesionāls taro karšu licejs, aprakstiet zīlēšanas rezultātus.



Svārsts

Svārsts saziņai artiem, kas aizsaulē, ir saistošs instruments Tas pieļauj tikai apstipri
nošas vai noliedzošas atbildes Pierakstos par šiem seansiem iekļaujiet šādas ziņas

■ Kāda veida svārstu lietojāt?

■ Vai svārsts bija rūpnieciski ražots vai ari paštaisīts?

■ Kur notika seanss?

■ Kas taja piedalījas? Vai bijāt viens pats?



■ Kada virzienā svārsts kustējās, atbildot apstiprinoši? Kada virziena bija atbildi 
“nē”? (Informāciju par svārsta kustībām atradīsiet divpadsmitajā nodajā.)

■ Vai atbildes bija jūtams, ka saņemat atbildes no kada, kas atrodas viņsaule, vai 
ari domājat, ka svārstu kustinājāt pats?

■ Vai seansa laika mainījāt svārstu?

Cik daudz jautājumu uzdevāt? Uzrakstiet jautājumus un saņemtas atbildes.



Kristāla bumbas vai lodes

Kristāla atstarojošās virsmas pētīšanai vai vērošanai vajag gan daudz uzmanības, gan 
pieredzes, taču, ja attīstīsiet šīs iemaņas, tas būs tā vērts. Kas jāpatur prātā šo seansu 
laikā?

■ Kad kur un cikos sākāt kristāla pētīšanu?

■ Kas vel piedalījas? Vai bijāt viens pats?



■ Kada veida kristālu izmantojat?

)a neizmantojat kristālu kadu objektu likāt lietā?

Cik ilgs laiks pagaja, lidz ieraudzijat dumaku vai kadu teļu9 Raksturojiet redzetļ

Vai jutāt, ka saņemat zinu no kada, kas atrodas aizsaule?

■ Ja neveicās saņemt ziņu vai teļu, vai turpinājāt mēģinājumus? (Ņemiet vera, ■  
šai metodei vajadzīga gan prakse, gan pacietība.)



|a meģināsiet velreiz, ko darīsiet citādi?

■ Atzīmejiet visu, kas jums šķiet svarīgs, pētot kristālu

Seansi

' Par seansiem ir dažādi viedokļi: vieni uzskata, ka tie ir biedējoši, citi domā, ka tie ir muļ
ķīgi, vēl citiem šķiet, ka tas ir veids, kā koncentrēt enerģiju uz tiem, kas atrodas citos 
līmeņos jeb dimensijās. Varbūt ir vērts izmēģināt Tādā gadījuma atzīmējiet novēroto.

■ Vai seansa vadīšanai esat nolīdzis kādu vai arī to darījis pats?

■ Ja esat nolīdzis, tad kas ir šis cilvēks un vai viņš ir uzticams9

■ Cik cilvēku kopa ar jums piedalījas seansa?



Kur un kad notika seanss?

■ Vai dzirdējāt trokšņus vai skaņas?

■ Vai bez tiem, kuri piedalījās seansā, jutāt vel kada klātbūtni?

■ Ja izdevās nodibināt kontaktu, uzrakstiet parskatu par notikušo.



■ ļa izmantojāt profesionāļa pakalpojumus, vai darīsiet to vēlreiz un vai varat šo 
mediju ieteikt ari citiem?

Vai rīkosiet vēl kadu seansu? la tā, kadas pārmaiņas sear 
gas nākamajā reizē?

sa norisē būtu vajadzī-



Profesionālie mediji

Profesionālie mediji ir gan tie, kas vada seansus, gan arī tie, kas telepātiski sazinās tļX 
viņsauli, la nolīgstat profesionāli, pierakstiet par viņu šādas ziņas.

■ Kā viņu sauc?

■ Kā sameklejāt šo mediju?

■ Kad un kur sazinājāties ar viņu?

■ Cik daudz samaksajāt par viņa pakalpojumiem?

■ Vai cena atbilda rezultatam? Kāpēc atbilda vai kapec neatbilda?

■ Ka medijs sazinajas ar mirušajiem? (Vai notika kontakts? Vai ši informācijā junr 
bija nozīmīga?)



■ Kurš ierakstīja seansa norisi —  medijs vai jus?

■ ļa seanss netika ierakstīts, kads tam bija iemesls?

■ Vai rīkosiet seansu velreiz? Kapec to darīsiet vai kāpēc to nedarīsiet?



Pierakstiet visus sīkumus

Kad novēroiumus pierakstāt žurnālā, neaizmirstiet arī par visniecīgākajiem sīkumiem, 
Kad pārskatīsiet šo informāciju, tas kas nav bijis svarīgs rakstīšanas brīdī, var bSN 
nozīmīgs turpmāk.

Ja izvēlēsieties lietot šo žurnālu un izmēģināsiet kādu no šīm metodem, paturi' 
prātā, ka darbs dara meistaru. Nezaudējiet drosmi!

Turklāt, kā jau atzīmēju šajā gramatā, daudzi uzskata, ka mums nevajag pūlētia 
atsaukt mirušos šaja pasaulē. Nedomājiet ka tas ir iemesls, lai neizmantotu šis met 
des un neizlemtu tā, kā uzskatāt par vajadzīgu. Atmetiet aizspriedumus, Iespējam* 
pašlaik jūs neinteresē neviens no šiem sazināšanās veidiem ar aizsaulē aizgājuša* 
jiem, bet varbūt tas notiks kādreiz vēlāk.

Vairakums šeit aprakstīto panemienu ir noderīgi lai principa sazinātos ar miruš.> 
jiem. Ja vēlaties sazināties ar kādu īpašu cilvēku, izlasiet D pielikumu. Taja irsīki ajp 
rakstīta metode, kā kontaktēties ar mirušajiem desmit dienu laikā.

:
to

D  pielikums

Desmit dienas, lai sazinātos ar mirušajiem

Visā šajā gramatā esmu apskatījusi daudzus paņēmienus saziņai ar mirušajiem Šajā 
pielikumā piedāvāju vēl vienu iespēju sarunāties ar aizsaulē aizgājušajiem tuvajiem 
cilvēkiem Tas ir sīki izstrādāts pakāpenisks plāns.

Sazināšanās ar mirušo sniedz atvieglojumu tiem bēdu satriektajiem cilvēkiem, 
kuri pārdzīvojuši smagu tuvinieka aiziešanas laiku Sēras dažkart atvieglo apziņa, ka 
viņi spēj kaut ko darīt savas laimes un miera atgūšanai.

Ja vēlaties atsaukt kadu šajā dimensijā tikai tādēļ, lai kaut ko pieradītu vai izda- 
butu informāciju, tādējādi satraucot dvēseli, es eteiktu to nedarīt. Šī metode nav 
paredzēta tam. Tā ir veids, kā pateikt: "Es tevi mīlu un priecājos, ka esi nokļuvis aizsau
les mierā un drošībā!", nevis pavaicāt: “Kur tu esi licis kabīnes atslēgu?"

Aprakstītais paņēmiens ir paredzets desmit dienām, bet īstenība process ir ļoti 
ļ individuāls (Citiem vārdiem, tas var aizņemt vairāk neka desmit dienu un ari mazak.) Es 
izvirzīju mērķi sazināties desmit dienās, bet jūsu mērķis var but citāds. Es nevaru 
ietekmēt iznākumu. Dariet katru dienu, cik spējat, un saglabājiet spēkus nākamajai reizei.

Ja negribat pārāk saspringt, varat to darīt katru otro vai katru trešo dienu Galve
nais ir būt konsekventiem

Tāpat kā C pielikumā esmu atstājusi daudz vietas, kur atzīmēt savu centienu re
zultātus.

Pirmā diena

ļ Kontakts sakas ar mērķi. Tāpēc apņēmība nodibināt kontaktus ar zaudēto tuvinieku 
pietuvinās pašam saziņas procesam

Pirms sākat, atzīmējiet, kurā dienā (vismaz pēc desmit dienām) jūs būsiet spējīgs 
nodibināt kontaktu. Ja domājat, ka nevarēsiet ar to nodarboties turpmakajās desmit



dienās, iepriekš nolemiet, ka darīsiet to katrā otrajā dienā, reizi nedeja vai kā citādA 
Plāns palīdzēs saglabāt iegūtās enerģijas ritmu.

Pakāpeniskums palīdzēs atvērt kanālu; varbūt dvēselei viņsaulē ir vajadzīgs laiks, 
lai nodrošinātu ar jums “tiešsaisti" katru dienu (vai katru otro dienu utt.) vienā un taj!1 
pašā laikā Dvēseles neievēro laiku tā, kā to darām mēs, bet tās jūt jūsu enerģija», 
aicinājumu Tās tiecas ieklausīties aicinājumā.

Domājiet par to šādi: ja māsa zvana katru pirmdienas ritu, telefona zvanu sadzi* 
dēsiet pat tad, kad māja būs trokšņu pilna Tas notiek tāpēc, ka jūs ieklausāties un 
gaidāt šo zvanu.

■ Izvēlieties saziņas mēģinājuma laiku un paturiet prātā, ka tam vajadzēs tikai ap
tuveni p ecas minūtes, lespeiu ziņā neatšķiras neviens diennakts laiks: saziņai 
ar mirušajiem vienlīdz noderīgs irgan rīts, gan pēcpusdiena, gan nakts.

■ Novērsiet iespējamos traucējumus. Mājās var būt ari citi, bet pārliecinieties kj 
telpā esat viens pats. Piemeram kāda paziņa stastīja, ka pirms mēģinājuma nodi
bināt kontaktu ar mirušajiem viņa mājiniekiem darot zināmu, ka ies dušā. it  
esot vienīgā iespēja kādu bridi palikt vienai.

■ Izvēlieties vietu, kuru varēsiet izmantot atkal un atkal Šāds ierobežojums ir vaja
dzīgs dažādu iemeslu dēļ Piemēram, izmantot visu laiku vienu un to pašu māju 
ir pārāk plaši. Centieties samazināt darbības rādiusu —  lai tā būtu vien« 
noteikta istaba vai īpaša vieta lielākā telpā taja paša majā

■ Ja vēlaties atskaņot instrumentālu mūziku vai iekļaut tadu pastiprinājumu k.1 
sveces, dariet to. Bet vienmēr jābūt vienai un tai pašai mūzikai un vienai un 
pašai sveces smaržai. I

Kad esat to visu izlēmis, apstājieties. Pāris dienu vairs nedariet neko Šadā veid.1 
jums lēni jānobriest saziņai.

Pirmās dienas piezīmes

■ Kādu telpu izvēlējāties kontaktiem?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1■ Kādus papildinājumus, ja tadi bus, izmantosiet?

■ Kadu diennakts laiku esat izvēlēpes?

■ Cik ilgā laika esat paredzējis nokļūt lidz mērķim? Vai izdarīsiet to desmit die- 
nās? Divdesmit dienās? Trīsdesmit dienās?

Otrā diena

Otrajā dienā ta)a pašā laikā dodieties uz to pašu telpu un radiet sev tadu pašu no
skaņojumu kā iepriekšējā reize (Pilnigi visam nav ābūt tieši tādam pašam. Varat 

ļ  uzvilkt citas drebes!)
■ Otrajā diena vajadzīga vieta, kur apsēsties. Nav svarīgi, tā ir grīda, krēsls, gulta 

vai dīvāns.
■ Ja ir paredzēta mūzika, ieslēdziet to Jāaizdedz ari sveces vai jāaizkupina vīraks
■ Jums nevajag mēģināt sasprindzināt uzmanību vai pievērsties kadam punktam. 

Nav vaiadziga arī dziļa elpošana vai meditācijā.
■ Mēģiniet mazliet atslābinat es un saviem vārdiem vienkārši sakiet ka mēģinā

siet sazināties ar mīļo cilvēku Piemēram: “Mērij, tā esmu es, Sintija. Es mēģinu 
nodibināt ar tevi kontaktu. Vai tu turēsi?" Pagaidiet apmēram minūti un tad varat 
atstāt telpu lai atgriezties pie ikdienas darbiem. Nevilcinieties un nesakiet neko 
tamlīdzīgu kā: “Mērij, lūdzu, lūdzu, tā esmu es."

■ Ja saņemat atbildi, dariet to zināmu. Varat teikt aptuveni tā “Priecājos, ka atnaci 
Paldies "

Tā ir visa otra diena. Izklausas pārāk vienkārši, bet reizēm burvība meklējama tieši 
vienkāršībā.



Otras dienas piezīmes

■ Kur jūs sēdējāt?

Ko tieši jūs teicat, kad mēģinājāt sazināties ar citu līmeni?

Vai tūlīt saņemat kadu zinu vai zīmi?

Vai jums šķita, ka tuvumā atrodas vēl kads?

Trešā diena

Tā pati vieta un tas pats laiks, kas otrajā dienā.
■ Apsēdieties un atslābinieties.
■ Atkal, saucot personu vārdā, sakiet apmēram tā: "Mērij, es atkal esmu atgriezi 

sies, lai mēģinātu sazinaties ar tevi. Tā esmu es, Sintija.' Tad nosauciet uzrunāt



personas un ari savu uzvārdu: “Mērija Deua, te ir Sintija Džonsa, tava meita šeit, 
uz zemes." Šādā veidā nodrošinām, ka enerģija tiek aizsūtīta noteiktai personai.

■ Otrajā dienā lietojāt tikai vārdu kopā ar savu dabisko enerģiju. Jūs mazliet pastū
māt durvis, bet tagad tās pavērāt kripatiņu vairāk. Tas ir apmēram tāpat kā liel- 
veikalā dzirdat saucam savu vārdu ļūs neesat pārliecināti, vai sauc jūs vai kādu 
citu, kam ir tāds pats vārds ļūs varat pat neatskatīties. )a kāds vēlreiz sauc jūsu 
vārdu un šoreiz pievieno ari uzvārdu, jūs vairs neesat izbrīnīts, jo jūsu vārds jau 
tika nosaukts, bet tagad patiešām zināt, ka esat meklētā persona.

■ Neko vairāk nesakot, pagaidiet apmēram minūti Ja telepātiski saņemat kādu 
ziņu vai zīmi, ari tad neko nedariet. Tikai sakiet: “Es atkal atgriezīšos. Varbūt vari 
sakopot savu enerģiju, lai varam sazināties labāk." Atcerieties, ka arī mirušie cen
šas apjēgt komunikācijas iespējas Reti kuram izdodas sazināties trešajā dienā, 
bet tas nav neiespējami. Tas atkarīgs no abām pusēm.

■ Ja nesaņemat atbildi, atstājiet telpu.
Tā beidzas trešā diena. Kā redzat, tas neaizņem parak daudz laika.

Trešās dienas piezīmes

■ Kad bijāt atbrīvotāks —  šajā diena vai iepriekšējā? Kāpēc?

■ Ka jums šķiet, vai sūtīta ziņa izlauzas līdz citai dimensijai? Vai ari jums šķita, ka 
tikai sēdējāt, nekas nenotika un velti izšķiedāt laiku?



Ceturtā diena

Jūs jau zināt, kas jādara Atslābinieties un dodiet ziņu aizgājušajam tuviniekam. T<. 
var darīt gan domās, gan skaļi.

■ Šis mēģinājums var būt ikdienišķāks. Runājiet ar šo personu tā, it kā tā atrasto« 
turpat: "Sveika, Mērija Doua, te atkal esmu es, Sintija Džonsa. Vai atceries mani, 
savu meitu? Es ceru. Vai tu te kaut kur esi?” Humors būs īsti vietā. Vinpusē dzī
vojošie kādu laiku saglabā iepriekšējās personības iezīmes, kamēr viņi nav 
tiktāl attīstījušies, ka vairs neinteresējas par notiekošo uz zemes. Taču līdz tam 
var paiet desmitiem un pat simtiem gadu, tāpēc plēsiet vien jokus, ja tā vēlatie*.

■ Neuzdodiet jautājumus vai nerājieties, ja nesaņemat atbildi Esiet bezrūpīgs un 
jauks. Centieties neraudāt vai kā citādi sarunā izstarot negatīvu enerģiju. Piemij 
ram, nesakiet neko tādu "Mērij, kā tu tā varēji? Esmu tik bēdīga un man jādod 
projām. Vai tiešām tu nevari darīt man zināmu, ka tev klājas labi? Lūdzu!" T*a 
tiešam nav īstais tonis šāda veida saziņai.

■ Ja esat kadā veidā sazinājies, jutis kādu kustību vai domās saņēmis kādu vēsti 
neko nejautājiet. Tikai pateicieties par sazināšanos Atcerieties, ši dvēsele ir at
griezusies vidē, kurā nav ne miņas no tā miera, kas to aptver pašlaik. To nevajag 
ne piespiest, ne apbēdināt Gādājiet, lai tā ir sveika un vesela.

Jūs esat iegājis saziņas sistēmā Tas atgādina telefona numura meklēšanu telefonft 
grāmatā. la numurs nedarbojas, jūs zvanīt palīdzības dienestam Tagad numuru varai 
izsaukt, bet neviens neatbild. Tagad jums tikai jāturpina, un viss notiks.

Ar šo zvanu ceturtajai dienai ir gana

un

:

Ceturtās dienas piezīmes

■ Kadas kopuma ir šīsdienas sajūtas?



■ Vai jums šķiet, ka izdevās kada veida sazinaties?

■ Ja izdevās, ka tas notika?

Piektā diena

Urrā! |ūs jau esat pusē!
Iespējams, gribēsiet zināt, vai ir kāda garantija, ka saņemsiet apliecinājumu —  

miļotais cilvēks dzird jūs. Varbūt kāds var pamirkšķināt vai piebikstīt lai jūs zinātu, 
ka viņsaulē ir dzīve un visiem klājas labi Protams, šādu garantiju nav. Bet jūsu iespē
jas izkļūt ārpus šī līmeņa kļūs aizvien labākas. Jūs esat izveidojis komunikācijas 
kanālu, kas pastāv pat tad, ja mirušais tuvinieks neierodas nekavējoties.

Piektā diena sākas tāpat kā iepriekšējās: apsēdieties, dažas sekundes atvelciet 
elpu un sāciet sarunu Joprojām esiet labvēlīgs, ikdienišķs un izsakieties īsi. Piemē
ram: “Mērija Doua, te atkal ir tava meita Sintija Džonsa. Mā, kā tev iet?"

Tagad varat patērzēt bet nepārspilejiet
■ Tagad pagaidiet apmēram divas minūtes, jo varbūt mirusi persona tagad sāk 

tuvoties.
■ Ja kontakta nav, atstājiet telpu



■ Ja esat saņēmis kādu ziņu vai jūtat dvēseles klātbūtni, pateicieties par a ta ^  
cibu un dariet zināmu ka rit atkal atgriezīsieties Ivai tad, kad tas paredzets jusn 
plānā).

■ Atcerieties, ka mirušajiem patiešām nav tādas laika izjūtas ka mums. Tāpēc varat 
teikt: "Es centīšos sazinaties ar tevi vel kādu reizi un tad man būs jadodas pron 
tapecceru ka būsi tepat" Dariet zināmu, ka vairs nav laika, tāpēc viņi vārdoti 
atpakaļ savā dzīve robežas otrajā pusē

Piektās dienas piezīmes

■ Vai šodien kaut ko darījāt citādi nekā iepriekšējās dienās?

|a šķita, ka izveidojies kontakts aprakstiet sīkāk.

■ Ka jutāties, kad pagaiusi jau puse laika? Vai tas ir zemē nomests laiks? Vai esat 
guvis kādus panākumus? Vai izturēsiet līdz beigām?



Sestā diena

Atkal tajā pašā vieta un atkal tajā pašā vidē...
■ Dariet zināmu savam mīļajam otrā pusē, ka atkal esat klāt tikai tāpēc, lai mēģi

nātu sazināties. Piemēram: ' Māt, ta esmu es Es tikai gribēju sazināties ar tevi, 
lai noskaidrotu vai tev klājas labi " Šajā reizē vairs nav jāpiemin vārdi 10 komu
nikācijas līnijas jau ir izveidotas

■ Nespiediet sūtīt kadu zirni vai pamirkšķināt ar gaismas zibsni, vai vēja pūsmu 
aizkaros Lai viņi dara, ko vēlas Un paturiet prata ka jūsu saziņa varētu būt tikai 
doma, kas jums ienākusi prātā.

■ ļa šķiet, ka persona ar kuru cenšaties sazinaties, ir atnākusi pateicieties un sa
kiet, ka mīlat to vai ko citu kas nu ir sakāms. Tas ir viss, ko sagaidat no šīs sazi 
ņas, —  uzzināt vai miļajam cilvēkam klājas labi.

Sestās dienas piezīmes

■ Kāds šodien bija laiks? Gribat zināt, kāpēc to jautāju? Tāpēc, ka no šīs dienas 
gribu lai sīki aprakstāt kā pagāja diena kada biļa apkārtējā vide. Gribu, lai sakat 
pievērst uzmanību it visam sava apkartne Gribu, lai jus labāk sagatavotos tam, 
kas ienāks mūsu komunikācijas projektā.

■ Vai jums šķita, ka šodien izdevās nodibināt kontaktu ļa izdevās, ka tas notika?



I pēdējās septiņas dienas. Mirušie var atnakt pie jums it visur — pat sapni. Tāpēc 
esiet īpaši atvērts pret visu apkārtējo, jo tā var būt saziņas zīme, ko sūtījis miru- 

I šais tuvinieks.

Aptītās dienas piezīmes

Vel jums priekša ir četras dienas. Vai tas nogurdina garlaiko vai ari ar 1 gošiH*« • , - ■ -*■ , j. . ■■Vai lums izdevās sazinaties? |a izdevās, ka tas notika?
gaidat katru nakamo dienu-5

■ Ja kontaktu izdodas izveidot katru reizi, vai jums šķiet ka varētu parunāt v a A  
Ja šķiet, tad ko jūs gribētu teikt? Vai šī ziņa saglabatu mieru un tuvību?

■ Kad pēdējo septiņu dienu laika bijāt visparliecinatakais, ka jūtat aizgājušas 
dvēseles klātbūtni?

Septītā diena

Tā pati vieta, tas pats laiks —  plānā izmaiņas nav paredzētas.
■ Sūtiet atkal aicināļumu bet šoreiz tas jādara stingrāk un mazliet detalizēt)} " Kā jutāties pec tam. kad domaiat ka esat sazinājies ar aizsauli?

Piemēram: ‘‘Merij’5 Es atkal esmu šeit, lai ar tevi sazinatos Es negribu tevi s.li I _______________________________________________________ __________
dzināt vai piespiest, bet patiešām būtu jauki, ja tu izvēlētos sazināties ar hmhB _____________________ ________________ __________________________
nevis likt man gaidīt Es nezinu, kur tu esi vai kas tevi attur no sazināšanās, v 
varbūt tu jau vari dot man ziņu, ka tev viss ir kartība bet es ar visu sirdi un dv 
seli gribētu zināt, ka tu dzīvo citā dimensijā. Ja vari, dari man to zināmu tfti 
veidā, kādā tev ir visērtāk."

■ Kad esat devis šādu atļauju, esiet vērīgi, jūs varat saņemt atbildi ātrāk, nekāļl
mājat, un tas var notikt ne tikai šajā telpā, kurā bijāt nosledzies no citiei I -------------------------------------------------



Astotā diena

Šobrīd jums vai nu ir iepaticies, vai ari vairs nespējat gaidit (vai ari gribat aizvērt šo 
grāmatu). Lūdzu, esiet pacietīgs. Mēģiniet to uztvert kā piedzīvojumu.

■ Tagad tikai runājiet ar mirušo personu tā, it kā tā atrastos šeit vien atcerieties ■— 
bez žēlošanās. Piemēram: “Sveika, Mērij! Es tiešām ilgojos pēc tevis un gribu 
zināt vienīgi to, vai tev klājas labi. Jau septiņas reizes esmu mēģinājusi nokļūt pie 
tevis. Tu vari izmantot jebkuru veidu, lai sazinātos ar mani."

■ Ja jau jūtat, ka ir izveidojies kontakts, turpiniet Dariet zināmu, ka mēģināsiet sa
ņemt kādu vēsti vēl trīs reizes (tikai nesakiet “dienas”) un jūs augsti vērtējat katru 
iespēju nodibināt sakarus. Ja līdz šim neko neesat ne dzirdējis, ne jutis, tad sa
kiet: "Es ceru, ka tu ieradīsies. Tas man nozīmētu ļoti daudz. Bet, ja tu nevari, es 
sapratīšu. ’ Atcerieties, nekādas piespiešanas!

■ Esiet pacietīgs. Es zinu, ka laiks skrien ātri, bet nesakiet neko tādu kā: "Mērij, es 
nesaprotu, kas, nolādēts, te notiek, bet es jau te esmu astoto dienu. Dod man 
ziņu. Vai tev ir viss kārtībā vai kā?” Šāda veida izteikumi mirušajiem patiešām liks 
turēties pa gabalu no jums. (Ha, vai viņiem nav jāpriecājas, ka atbrīvojušies no 
jūsu pasaules?!)

■ Tagad pagaidiet piecas minūtes. Šajā laikā centieties saskatīt gaidīto aizsaules 
personu, lai kā ari jūs to iztēlotos. Padomājiet par labajiem laikiem un centieties 
ielikt šajās domās jūtas. Var pat raudāt, ja tiešām asaras līst no tīras sirds, ja tā 
nav izrādīšanās tiem, otrā pusē.

■ Ja ir izdevies nodibināt kontaktu, pastāstiet ka jūs zināt —  nav viegli atgriezties 
šeit, lai dotu ziņu, ka viss ir kārtībā. Pasakiet, ka tas ir viss, ko gribējāt zināt, un 
esat par to pateicīgs.

■ Ja neizdevās sazināties, pasakiet, ka nākamais mēģinājums varētu būt pēdējais

Astotās dienas piezīmes

■ Vai jums izdevās sazināties? Ja izdevās, ka tas notika?



■ Vai seansus gaidat ar prieku vai arī būsiet laimīgs, kad pienāks desmitā diena? 
Kāpēc?

■ Vai laikā, kad nenotika sazinašanās mēģinājums, jutāt, ka kads veļas ar jums no 
dibināt kontaktu, pat ja neatrodaties parastajā vietā? Kā jūs jutāties?

Devītā diena

Tātad ir pienākusi devītā diena. Vēl atlikušas tikai divas iespējas. Pat ja jums nav izde
vies sazināties un ne uz brīdi šajās dienās neesat izjutis mirušā tuvinieka klātbūtni, 
neatmetiet cerības.

Ieņemiet parasto vietu.
■ Ja izdevās nodibināt kontaktu, turpiniet to un sūtiet visu savu mīlestību un arī 

pārliecību, ka jūsu mīļotais atrodas brīnišķīgā esības stāvoklī.
■ Dariet savam mīļajam cilvēku zināmu, ka mēģināsiet ar viņu sazināties tagad un 

vēl vienu reizi. Dariet viņam zināmu arī to, ka pašlaik visas frekvences ir saska
ņotas jūsu abu saziņai un ka tagad ir īstais laiks doties uz šo pusi.

■ Beidzot varat būt mazliet egoistisks un pastāstīt, cik ļoti svarīgi jums būtu kādā 
veidā —  kaut vai uz dažām sekundēm —  sazināties, pirms pārtraucat seansus.



Vēl piebilstiet, ka nevēlaties zināt neko citu, vienīgi to, vai mīļais cilvēks atrodas 
labā vietā, lai mazinātu zaudējuma sāpes.

■ Paraudiet, ja veļaties. Turpiniet, ļaujiet asarām līt. Izpaustās emocijas var būt tik 
spēcīgas, ka liks mirušajam draugam, kurš varbūt vēl nav īsti nobriedis ierasties 
un pateikt pēdējās ardievas, mazliet saņemties šim ceļojumam Kapec nevarējāt 
sākt raudat jau pirmajā dienā? Pēc mana prāta un pieredzes, aizgājušo pasaule' 
jāiekļūst lēnām. Nesen mirušās dvēseles raudāšana var satriekt, kamēr tās nav 
pieradušas pie saziņas procesa.

Devītās dienas piezīmes

■ Vai jums izdevās sazināties? (Jā vai ne? Atbilde nevar būt šāda: "Man šķiet, ka 
izdevās Jūs labi zināt, izdevās vai neizdevās. Esiet godīgs pret sevi.) Ja izdevās, 
kā tas notika?

Vai jus raudajat šaja seansa vai ari kadā cita diena0 Kas notika pēc tam-5

Vai jutāt, ka gribat uzdot jautajumus mirušajam mīļajam cilvēkam? Ja gribējāt, 
uzrakstiet, kādus

Desmitā diena

Ši ir pēdēja diena, un tagad zināt, uz kurieni jaiet un kas jadara... Tad dariet to, Un ta
gad sākam.

■ Dariet mirušajam zināmu, ka šis ir pēdējais sazināšanās mēģinājums. Ja vien 
iespējams jūs vēlētos viņu uzaicināt ierasties, tiklīdz viņš saprot so ziņu (Ar to 
domājot —  nekavējoties.)

■ Ja vēl nejutāt, ka tuvais cilvēks varētu būt šeit kopa ar jums, dariet zināmu, ka 
klātbūtne, )a iespējams varētu izpausties spēcīgāk. Piemeram "l'ļlērii, es zinu 
ka tu centies nokļūt pie manis, bet es to gandrīz nemaz neļūtu. Vaiļtii vari izdarīt 
ko tādu, lai sniegtu man atkārtotu apliecinājumu? Kādu zīm , skaņu vai domu?" 
(Iemesls lūgumam pēc zīmes irtas, ka mirušie izmanto atvērtu kaļnālu; lai dotu 
kādu zīmi, varbūt vajadzētu vairāk spēka.)

■ Palieciet telpa apmēram desmit minūtes un necentieties saiust neļlaiķi. Neesiet 
sarūgtinats vai bēdīgs. Pat |a šķiet, ka nav izdevies sazināties ļoti ļespeiams, ka 
esat saņēmis ziņu.

Pat ja esat vīlies, paturiet prata, ka mirušajiem nav laika izjūtas un varat saņemt 
ziņu tad, kad vismazāk to gaidīsiet. Vēl atcerieties, ka dažas dvēseles iraļttīstītākas par 
citām Ja pazīstat kādu, kas ir sazinājies ar mirušo māti, bet jūs ar savu neesat varējis, 
tas var nozīmēt vienīgi to, ka vina māmuļai ir ķenens uz šādām lietam vai ari aizsaulē 
viņa ir pavadījusi ilgāku laiku un apguvusi panemienus, ka šķērsot robejžu uz šo pusi, 
bet jusu mate pagaidam to vel nav apguvusi.

Iespējams, ka pašlaik šī metode jums nav piemērota, bet tas ir pietiekami aizrau- 
ļoši, lai pamēģinātu vēlreiz Pagaidiet pāris mēnešu vai gadu un dariet atkal Varbūt 
šai dvēselei va ag vairāk laika lai emācitos sazinaties ar šo pasaul



Desmitās dienas piezīmes

Vai kādu reizi bijāt pārliecināts, ka ir izdevies nodibināt kontaktu, vai ari jutal 
klātbūtni? Kurā dienā tas bija? Ko jūs domājāt tajā laikā, kad tas notika?

Kā notika saziņa? Varbūt ta vairak bija sajūta, ka dvēsele ir kopā ar jums?

Vai meģināsiet sazināties vēl kādu reizi? Kāpēc meginasiet vai kāpēc nemēi 
ģināsiet?

Vai domājāt, ka esat sadzirdēts? (O, atbildiet apstiprinoši! Ja, jus esat.



■ Izmantojiet šo vietu, lai pierakstītu jebkādās detaļas par pieredzēto

Lai vai kā, nekad nezaudējiet ticību un vienmēr saglabājiet cerības. Dzīve pēc 
nāves pastāv, un mēs esam tikai sazināšanās pionieri

Roku rokā ar mīlestību nekas nav neiespējams Tam vajadzīga pacietība un sa
pratne, ka dvēsele ir aizgājusi Mēs zinām, ka, pienākot stajam laikam, visi būsim kopā, 
tāpēc mīliet, esiet laimīgi un ziniet, ka viss ir iespējams.
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Barets, sers Viljams, pirmsnāves vīziju pētī

šana —  97 
bērni

iedomātie draugi —  217— 218 
pirmsnāves vīzijas —  97—98 
redzējumi klīniskās nāves laikā —  94,

119— 120 
sestā maņa

jaunatne —  221 — 222 
parbaude —  219— 220 
saziņa ar mirušajiem —  218— 220 
stāsti —  222— 225 
vecāku atbi Idība —  218— 222 

Buda, svētais skolotājs —  103 
budisms

nirvāna —  24
priekšstati par pēcnāves dzīvi —  23— 26 

dzenbudisms —  25— 26 
karma —  25 
Tibetas budisms —  25 

reinkarnacija —  24 
savu spēju attīstīšana —  24

caurspīdīgā sapņošana —  213 
ciešanas

pašnāvības sekas —  187— 189 
pēcnāves pārvērtības —  157— 158 

cūkas stāsts (sestā maņa) —  232— 233

čiroki indiāņi (priekšstati parpecnāves dzīvi) —
39

dabas katastrofas (dzīvnieku sestā maņa) —  
227— 230

Dao (dvēseles pēdējā atpūtas vieta) —  30 
"Daodedzin” —  29

daoisms
Dao —  29—30 
Laodzi —  29
viedokļi par pēcnāves dzīvi —  30 

darbarīki
elektroniskās balss fenomens— 197— 198 
pētīšanas darbarīki

darbarīku soma —  130— 131 
elektromagnētiskā lauka mērītājs —  

131— 132 
Geigera skaitītājs —  132 
nakts redzamības binoklis—  132 
piederumu soma—  130— 132 
termometrs—  132 

zīlēšanas piederumi —  140— 141 
déjà vu —  244
deviņu nakšu rituāls (vudii) —  41 
dienvidu virziens (dvēseļu aizceļošana) —  106 
"Dievišķā komēdija" —  49— 50 
Dievmāte Marija, svētā skolotāja —  103 
dvēseļu aizceļošana

slīdēšana—  107 
virzieni

austrumi —  106 
dienvidi —  106 
rietumi —  106 
ziemeļi —  106 

draugi pēcnāves dzīvē—  171— 172 
dubultaklā metode —  60 
durvis—  115— 116 
dvēseles

aizceļošana
slīdēšana —  107 
virzieni —  106 

dvēseles biedri —  245— 246 
dvēse es, kas palikušas uz zemes

ierobežojumi pavadoņiem— 109— 110 
kā palīdzēt dvēselēm pārcelties —  

110— 112 
pēkšņa nāve—  110



dvēseļu pievilkšanas —  244— 245 
iejaukšanās, lai pārtrauktu dzīvi —  

189— 191 
kosmiskais ceļojums—  182— 183 
pasaulīgs nolūks —  185— 186 
reinkamācija

atpūtas periods —  236— 237 
dzīves pārskats —  236 
karmisko paradu atmaksāšana —  237 

vibrācijas līmeņi —  164 
dvēseles biedri

skaitīšana —  166 
veseluma teorija

dvīņu liesmas—  169— 170 
karmiskās attiecības —  170 

zīmes—  167— 168 
“Dvēseles biedri & Dvīņu liesmas mīlestības 

garīgās dimensijas & attiecības" —  169 
dvēseles ceļojums—  179— 182 

brīdinājumi —  181 
norādījumi —  180— 181 
risks—  182 

dvīņu liesmas —  169— 170 
dzeltena aura—  161
dzenbudisms (priekšstati par pēcnāves dzīvi) —  

25— 26 
dzimums

eņģeļu —  66— 67 
reinkamācija —  240 

dzīve kā elle (priekšstats) —  51 
dzīves apstākļi —  175— 179

kristālā p ilis—  176— 177 
pielāgošanās ikdienas dzīvei — 178— 179 
pilsētas—  176 
planētas un galaktikas —  178 

dzīves pamata zaudēšana—  189— 190 
dzives pārskats (reinkamācija) — 236 
dzīves stāsti (redzējumi klīniskās nāves laikā) — 

85—92
autoavārija —  86— 87

sirdslēkme —  90— 91 
slīkstošs bērns —  87— 88 
2001 gada 11. septembris —  88—89 

dzīvnieki
pēcnāves dzīves pieredze —  173 
reinkamācija —  241 

Džeimsa Rendija izglītojošais fonds —  61 I

Eckankar (priekšstati par pēcnāves dzīvi) —  3 
ēģiptieši (priekšstati par pēcnāves dzīvi) 

mumifikācija —  37 
Mirušo grāmata —  36 
niedru lauki —  36 
piramīdas —  35 

elektroniskās balss fenomens 
brīdinājumi —  200 
eksperti—  196— 197 
ieraksti —  198— 200 
nepieciešamais aprīkojums —  197 

198 
risks —  201

elle
kristiešu priekšstati —  26— 27 
teorijas — 47— 51

ateisti un agnostiķi 52 
Dante Aligjēri "Dievišķā komēdija” 

49— 50 
izskats —  48— 49 
priekšstats par dzīvi ka elli —  51 
sfēras —  50 

El Moria. svētais skolotājs —  103 
eņģeļi

izsaukšana —  69— 70 
principi —  70— 71 
telepātiskā saziņa —  69— 70 

izskats —  65— 66
dzimums —  66— 67 
spārni —  66 

miera eņģelis —  64— 65 
nāves eņģelis —  63— 64



palīdzība promejošam dveselem — 
112— 113 

triādes —  67—69 
otrā triāde —  68 
pirmā triāde —  67— 68 
trešā triāde —  68— 69 

ēnu cilvēki —  127— 128 
ercenģeļi —  68

fāzes (klīniskajā navē pieredzētais) — 84 
fiziskās pārvērtības—  157— 160 

apģērbs —  159 
mati —  158
sāpes un ciešanas —  157—  158

galaktikas, dzīvesvieta pēc nāves —  177 
gaisma redzējumi klīniskās nāves laika 

skaņa —  121
skeptiķu viedoklis—  122 

gaiteņi uz pēcnāves dzīvi —  115— 117 
galvenie eņģeļi —  68 
gari

apsēstība—  129 
kontakti

laika izvele—  137— 138 
m ediji—  144— 146 
sapņi —  139— 140 
seansi —  141— M4 
zīlēšanas piederumi—  140— 141 

sakari ar berniem —  217— 220 
sakari ar dzīvniekiem —  229— 232 

garīgas būtnes
pirmsnāves vīzijas—  102— 103 
svētie skolotāji —  102 

garīgās spējas 
berniem

jaunatne —  221— 222 
pārbaude — 219— 220 
sazināšanas ar mirušajiem —  218— 

220

stāsti —  222— 225 
trešā acs —  221 
vecāku atbildība —  218— 222 

garīgie pavadoņi
izskats —  215
pirmsnāves vīzijas—  100— 101 
raksturojums —  207—209 
sazināsanās

ārpusķermeņa pieredze —  211—  
212

meditācija —  214 
neapzināta rakstīšana —  212— 213 
sapņu metode —  210— 211 
vadīta meditācija —  213 
vizualizācija —  214 

skeptiķu viedoklis —  216 
zemākie garīgie pavadoņi —  215— 216 

garīgums
ļaunā laikmeta kustība —  78— 80 
pēcnāves dzīves pieredze —  76— 77 
raksturīgie uzskati —  74— 75 
reliģija —  77— 78 
uzskati par nāvi —  75— 76 

Geigera skaitītājs —  132 
"Grāmata par ceļu un tā vērtību" —  29 
guļošā pravieša nterneta vietne —  243 
guļošais pravietis—  169

ģimenes locekļi
radinieku nesaskaņas —  245 
satiksanās pēcnāves dzīvē —  171— 172

Harldsons, Erlendurs, pirmsnāves vīziju pēt
nieks—  96 

Harons —  117 
Hasvets Gerets —  196 
hinduisms

priekšstati par pecnāves dzīvi —  27— 28 
Vēdas —  27— 28 

Hudini, Harijs, slepenais kods —  154— 155



iedomātie draugi, bērni —  217— 218 
iedzimtas spējas, reinkarnācija un iepriekšejas 

dzīves —  242— 243 
ierakstīšana (elektroniskās balss fenomens) — 

197— 200 
iepriekšējās dzīves

atgriešanās iepriekšējā dzīvē —  237—  
239 

bailes —  242 
dvēseles biedri —  245 
dveseļu pievilkšanās —  244 
dzimums —  240 
dzīvnieki —  241 
iedzimtas spējas —  242— 244 
radinieku nesaskaņas —  245 
scientoloģija —  39 

interneta vietnes
CS1COP —  60—61 
guļošais pravietis—  169 
Rendijs, Džeimss —  61 
Skeptiķu apvienība —  61 
Zammits, Viktors —  61 

irokēzi (priekšstati par pecnāves dzīvi) —  39 
islāms

Barža hs —  28 
Korāns —  28 
musulmaņi —  28
priekšstati par pēcnāves dzīvi —  28— 29 

izpētes darbarīki (spoki) —  130— 134 
darbarīku soma—  130— 131 
elektromagnētiskā lauka mērītājs —  

131— 132 
Geigera skaitītājs —  132 
nakts redzamības binoklis—  132 
termometrs —  132

izskats
elle —  48— 49 
eņģeļi —  65— 67

dzimums —  66— 67 
spārni —  66

fiziskās pārvērtības 
apģērbs —  159 
mati —  159— 160 
sāpes un ciešanas — 157— 158 

garīgie pavadoņi —  214— 216 
tuvinieki aizsaule —  150

japaņi, sintoisms—  29
jaunatne, garīgās spējas —  221— 222
jaunais laikmets (garīgā kustība) —  78— 80
Jēzus Kristus, svētais skolotājs—  103
ļoganada, svētais skolotājs — 103
jūdaisms (priekšstati par pēcnāves dzīvi) — 31—32 .

Kabala (priekšstati par pēcnāves dzīvi) —  38 I  
kaķis (stāsts pārsēsto maņu) — 231— 232 
kapsētas (mirušo balsis) —  202— 203 
karma

budistu priekšstati —  25 
karmiskās attiecības (dvēseles biedri) —  ' 

170
karmisko parādu atlidzinašana (reinkar

nācija) —  237 
Keiss, Edgars, guļošais pravietis—  169, 242— 2431 
klīniskā nāve (redzējumi tās laika) 

bērni —  94, 119 
biedejoši notikumi —  85 
ceļi

gaiteņi un ceļi —  115— 116 
pārcēlājs —  117 
tilti —  116 
tuneļi — 116— 117 

dzīves stāsti —  85— 91 
autoavārija —  86— 87 
sirdslēkmē —  90— 91 
slīkstošs bērns —  87— 88 
2001 gada 11. septembris —  88—89  

pieaugušie —  93, 118— 119 
posmi —  84 
spoža gaisma



skaņas —  121 
skeptiķu viedoklis—  122 

Konfūcijs —  30 
Korāns —  28
kosmiskais ceļojums—  182
kosmiskais likums—  188
krāsu attēlojums (aura) —  162— 163
kristāla bumbas—  141
kristālā pilis pēcnāves dzīvē—  176— 177
kristietība

galvenie reliģiskie uzskati —  26— 27 
priekšstati par pēcnāves dzīvi —  26— 27 

debesis —  27 
elle — 27 
purgatorijs—  27 

krustmātes Džoannas stāsts (pirmsnāves vīzi
jas)— 99— 100 

Kvana |ina, svētā skolotāja —  103

ķermeņi
pēcnāves pārvērtības—  157— 160, 177 

apģērbs — 159 
mati —  159— 160 
sāpes un ciešanas — 157— 158 

vibrācijas līmeņi —  164 
ķerubi (eņģe|i) —  68

laika apsvēršana 151— 152
Laodzi —  29
līmeņi

debesis —  45— 46 
elle — 50—51 

lodes —  125
ūgšanas, lai palīdzētu dveselēm aiziet —  111

materialīzācijas teorija 155 
mati (pēcnāves pārvērtības) —  159— 160 
mājdzīvnieki, pecnaves dzīves pieredze —  173 
medija meklēšana —  144 145 
mediji internetā—  145

mediji saziņai ar gariem —  144— 146 
meditācija

meditācija —  213— 214 
vadīta meditācija —  213 

miera eņģelis —  64—65 
Miljons dolāru iespēja —  61 
mirušo dvēseļu jautājumi par zemes dzīvi —  153 
Mirušo grāmata —  36 
mumifikācija (Ēģiptē) — 37 
musulmani —  28

nakts redzamības binoklis —  132 
navaho indiāņi (priekšstati par pēcnāves dzīvi) —

40 
nāve

garīgo cilvēku uzskati — 75— 76 
nāves eņģelis —  63— 64 
redzējumi klīniskās nāves laikā 

bērni — 94, 119— 120 
biedējoši redzējumi — 85 
ceļi —  115— 117 
dzīves stāsti —  85— 91 
pieaugušie —  93, 118— 119 
posmi —  84
skeptiķu viedokļi 80, 92 
spoža gaisma —  120—  121 

neapzinātā rakstīšana, sazinoties ar garīgajiem 
pavadoņiem —  212 213 

niedru lauki —  36
' Nodaļas, kas nāks pēc dienas” —  36 
norādījumi

dvēseles ceļojumiem—  180— 181 
eņģeļu izsaukšanai —  69— 70 
seansiem 141 144 
spoku medībām—  132— 134 

novirzīšana—  168— 169

opanīmi (eņģeļi) — 68
operdziedoņa stāsts (pirmsnāves vīzijas) — 

101— 102



oranža aura—  162 
ortodoksāls —  74
Osis, Kārlis, pirmsnāves vīziju petnieks — 

96—97 
otrā eņģeļu triāde

spēcīgie — 68 
šķīstie —  68 
valdošie —  68

paradīze
kristietībā —  7 
priekšstati

atrašanas vieta —  44 
līmeņi —  46— 47 
planētu teorija —  44— 45 
septītās debesis —  45 

Vasaras zeme (Wiaa) —  42 
Paranormālo parādību kritizētāju zinātnisko 

pētījumu komiteja (CS1COP) —  60— 61 
parādības—  124— 125 
pašnāvība

neveiksmīgs mēģinājums—  189 
pēcnāves dzīves pieredze —  187— 188 

ciešanas un sekas —  188— 189 
kosmiskais likums—  188 

reinkarnācija—  186 
pavadoņi (garīgie pavadoņi)

parādīšanās —  214— 215 
pirmsnāves vīzijas (stāsti) —• 100— 101 
raksturojums —  207— 208 
sazināšanās

ārpusķermeņa pieredze —  211 
meditācija —  214 
neapzināta rakstīšana 212— 213 
sapņu metode —  210— 211 
vadīta meditācija —  213 
vizualizācija —  214 

skeptiķu viedoklis —  216 
zemākie garīgie pavadoņi —  215— 216 

pārcēlāji uz nakamo dzīvi —  117 118

pārdabiskas spējas 
bērni

jaunatne —  221— 222 
komunikācija ar mirušajiem — 

218— 219 
pārbaude—  219— 220 
stāsti —  222— 225 
vecāku atbildība —  218— 222 

trešā acs —  221 
pēcnāves dzīves eksperimenti, zinātniski pie

rādījumi par aizkapa dzīvi —  59—60 
pēdējie vārdi pirms nāves (pirmsnāves vīzijas) —  

103— 104
pēkšņas nāves pieredze, apmaldījušās dvēse

les—  110 
pētījumi (pirmsnāves vīzijas)

Barets, sers Viljams —  97 
Osis Kārlis — 96—97 

pieaugušie, redzējumi klīniskās nāves laikā — 
93, 118— 119 

pielāgošanās ikdienas dzīvei —  178— 179 
pilis, pecnaves dzīves apstākļi —  176— 177 ļ 
pilsētas

pēcnāves dzīves apstākļi —  176 
zelta pilsētas —  178 

piramīdas (ēģiptiešu priekšstats) —  35 
pirmā triāde (eņģeļu) 

ķerubi —  68 
opanimi —  68 
serafīni —  67 

pirmsnāves vīzijas—  100 
bērni —  97— 98
pēdējie vārdi pirms nāves —  103— 104 
pētījumi

Barets, sers Viljams —  97 
Osis, Kārlis —  96—97 

stāsti —  98— 103 
ateists —  99
garīgas būtnes —  102— 103 
garīgie pavadoņi -— 90—91



krustmāte Džoanna —  99— 100 
operdziedonis—  101— 102 
svētie skolotāji —  102— 103

planētas
pēcnāves dzīves apstākļi —  177— 178 
planētu teorija (paradīzei —  44— 45 

plejādes —  178 
poltergeisti —  125— 126 
priekšstati par pēcnāves dzīvi

aizgājēji, laika ievērošana—  151— 152 
balsis

elektroniskās balss fenomens — 
196—202 

kapsētas —  202— 203 
sazināšanās sapnī —  203— 204 
spoki —  194— 195 

dvēseles biedri
priekšstats par veselumu — 169— 

170
skaitīšana—  166— 167 
zīmes—  167— 168 

dzīves apstākļi
pilsētas—  175— 176 
kristāla p ilis—  176— 177 
planētas un galaktikas —  177— 178 

fiziskās pārvērtības 
apģērbs —  159 
mati —  159— 160 

garīgums —  75— 77 
Harija Hudini slepenais kods —  154 
iejaukšanās, lai pārtrauktu dzīvi — 

189— 190 
ikdienas dzīve —  178— 179 
materializacijas teorija—  155— 156 
mājdzīvnieki—  173
mirušo dvēseļu jautājumi par zemes 

dzīvi —  153 
pašnāvība

cēloņi un sekas —  187— 189 
kosmiskais likums—  188

pašnavības mēģinaiumi—  188— 189 
uzskati par reinkarnāciju —  186 

seksualitāte—  172 
skeptiķu viedokļi 

agnostiķi —  54 
ateisti —  54 
atmaskotāji —  54 
medi u darbarīki —  56 
Rendijs, Džeimss —  61 
Švarcs, Gērijs, eksperimenti —  59— 

60
Zammits, Viktors, aizstavības sasnie

gumi —  58— 59 
Zammits, Viktors, dalījums —  54— 55 
zīlēšanas galds —  57— 58 
zinātnieki —  55— 56 

tikšanās ar tuviniekiem—  171— 172 
ierašanās —  150—  151 
sagaidīšanas komiteja —  151 

Profeta Elizabete Klēra —  169 
promiešanas ceļi

bērnu redzējumi —  119— 120 
biedējoši notikumi —  85 
gaiteņi un ce ļi—- 115— 116 
pārcēlājs—  117— 118 
pieaugušo redzējumi —  118— 119 
spoža gaisma 

skaņas—  121 
skeptiķu viedoklis —  122 

tilti —  116 
tuneļi —  116— 117 

psihokinēze —  126 
purgatorijs —  27 
purpursarkana aura—  163

radinieku nesaskaņas —  245 
Reibers, E ls—  196 
reinkamācija

aborigēni —  34
atgriešanās iepriekšējā dzīvē —  237—238



atpūtas periods —  236— 237 
bailes —  242 
budisms —  24 
dvēseles biedri —  245— 246 
dvēseļu pievilkšanās —  244 
dzimums —  240 
dzīves pārskats —  236 
dzīvnieki — 241 
iedzimtas spējas —  242— 244 
karmisko parādu atmaksāšana —  237 
klīniskas nāves redzējumi —  89 
pašnāvība—  186 
radinieku nesaskaņas —  245 

reliģija, garīgums —  77 
Rendijs, Džeimss

mājaslapa —  61 
Mil|ons dolāru iespēja —  61 

rietumu virziens (dvēseļu aizceļošana) —  106 
risks

dveseles ceļojums—  181 
elektroniskās balss fenomens —  201

sapņi
caurspīdīgā sapņošana —  210 
dzīvnieki —  233— 234 
pecnaves sazināšanās —  203— 204 
sazināšanās ar gariem —  139— 140, 

210— 211
sapņu laiks (aborigēnu mitoloģiskais priekš

stats) —  34 
sarkana aura —  162 
sazināšanās ar gariem 

garīgie pavadoņi
arpusķermena pieredze —  210—212 
meditācija —  213— 214 
neapzinātā rakstīšana —  212— 213 
sapņu metode —  210— 211 
vadīta meditācija —  213 
vizualizācija —  214 

kad sazināties —  137— 138

mediji —  144— 146
ka sameklēt —  144— 145 
ko vaicāt —  145— 146 

sapņi —  139— 140 
seansi

kontakta veidošana —  143— 144 
vadīšana—  141144 

zīlēšanas piederumi —  140— 141 
sāpes, pēcnāves pārvērtības—  157— 158 
savu spēju attīstīšana (budisms) — 24 
scientoloģija

Augstākā eksistence —  38— 39 
iepriekšējās dzīves —  39

seansi
sazināšanās—  143 
skeptiķu viedoklis —  56— 57 
vadīšana —  142—  143 

seksuālās attiecības —  172 
senatnes zināšanas par dvēseles ceļojumu 

37
septītās debesis —  45 
serafīni (eņģeļi) — 67, 68 
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