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სალონი «კასანდრა»
ქალაქის წენტრში, პატარა მყუდრო ეზოში გაიხსნა მაგიური სალონი
«კასანდრა». სხვადასხვა პროფილის სპეციალისტები დაგეხმარებიან გადაჯრან
თქვენი პრობლემები პირად ცხოვრებაში, აგრეთვე პროფესიულ და ბეზნეს
სფეროებში.
ტარო, ასტროლოგია, პარაფსიქოლოგია, ბიოენერგეტიკა, აურის წმენდა,
ბედის კორექტირება, ჯანმრთელობის, ცხოვრებისეული სიტუაციებისა და
პრობლემების.
დიაგნოსტიკა. შავი და თეთრი მაგიის რიტუალების ჩატარება და შესწავლა,
დიდი არჩევანი მომსახურეობების სახეობებში და სპეციალისტებში.

შაბათ დღეს მსურველებისთვის ტარდება შეკრება, სადაც იქნება განხილული
სასურველი თემები მაგიაზე და აგრეთვე ჩატარდება ერთობლივი რიტუალები და
სხვა ღონისძიებები (მოლაპარაკებით).
სალონის მისამართი — ქ. თბილისი რუსთაველის ქუჩა 36.
წინასწარ ჩაწერა ტელეფონით +995592987846 ალექსანდრე
კონსულტაცია ყველა სახის კითხვებზე — ტელეფონით, ინტერნეტით —
მუშაობა (რუსულ ენაზე) +995597783366 ანნა.
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აპოკრიფის-15: 06.2016 (C5.2 e.n.)
Narilla

სამყაროს ისტორიის ქრონიკებიდან

ყველაფერი იწყება არაფრიდან (Ex nihilo).
13,7 მილიარდი წელი — დიდი აფეთქება.

8,8 მილიარდი წელი — ირმის ნახტომის ჩამოყალიბება.
4,57 მილიარდი წელი — მზის დაბადება (მასთან ერთად მთელი მზის
სისტემის შექმნა თავისი პლანეტებით...).
4 მილიარდი წელი — უძველესი გეოლოგიური ფენები დედამიწაზე.
2 მილიარდი წელი — პროტეროზოური (საწყისი სიცოცხლის ერა).
1,5 მილიარდი წელი — არქაული (უძველესი დრო).
340 მლნ წელი — პალეოზოური (ძველი სიცოცხლის ერა).
170 მლნ წელი — მეზოზოური (შუა სიცოცხლის ერა).
65 მლნ წელი — კაინოზოური (ახალი სიცოცხლის ერა).
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
სიცოცხლის ევოლუცია
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3,8

მილიარდი წელი — სიცოცხლის გაჩენა ჩვენს პლანეტაზე
(პროკარიოტები).
3 მილიარდი წელი — ფოტოსინთეზი.
2,4 მილიარდი წელი — ატმოსფეროში ჟანგბადის გაჩენა.
2 მილიარდი წელი — რთული უჯრედები ( ევკარიოტები).
1 მილიარდი წელი — მრავალუჯრედიანი ორგანიზმები.
0,67 მილიარდი წელი — მარტივი ცხოველები.
0,55 მილიარდი წელი — ანთროპოდები (მწერების წინაპრები).
0,5 მილიარდი წელი — თევზები და პირველი ამფიბიები.
0,45 მილიარდი წელი — ხმელეთის მცენარეები.
0,4 მილიარდი წელი — მწერები და ტესლები.
0,36 მილიარდი წელი — ამფიბიები.
0,3 მილიარდი წელი — რეპტილიები.
0,2 მილიარდი წელი — ძუძუმწოვრები.
0,15 მილიარდი წელი — ფრინველები.
0,13 მილიარდი წელი — მცენარეები.
0,065 მილიარდი წელი — ცარცის მესამეული გადაშენება (დიდი
ასტეროიდის ჩამოვარდნა).

ადამიანის ევოლუცია

65 მილიონი წელი — პრიმატები.
15 მილიონი წელი — მაიმუნები.
15 მილიონი წელი — ჰომინიდები.
2,5 მილიონი წელი — პრიმიტიული ადამიანები და ქვის იარაღის შექმნა.
0,4 მილიონი წელი — ცეცხლის გამოყენების დაწყება დამიანთა მიერ.
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0,2 მილიონი წელი — თანამედროვე ადამიანი (Homo Sapiens).
0,11 მილიონი წელი — გამყინვარების ბოლო პერიოდის დასაწყისი.
0,035 მილიონი წელი — პირველყოფილი ადამიანების მხატვრობა და
ქანდაკება.
0,012 მილიონი წელი — მიწათმოქმედება.

კაცობრიობის ისტორიის დასაწყისი

9 ათასი წელი — ატლანტიდა.
5,5 ათასი წელი — დამწერლობის შექმნა.
5 ათასი წელი — შუმერები, ეგვიპტე, ასტრონომია.
4,5 ათასი წელი — ანბანური დამწერლობა, ბორბალის გამოგონება, აქადის
იმპერია.
3,7 ათასი წელი — ჰამურაბის კანონები.
3,5 ათასი წელი — კრეტა-მიკენის კულტურა, კართაგენი, ოლმეკების
ცივილიზაცია ჩრდილოეთ ამერიკაში.
3,5 ათასი წელი — რკინის ხანა.
3,5 ათასი წელი — ვედების არსებობის დრო.
3 ათასი წელი — ისრაელის სამეფო, ოლიმპიური თამაშები.
2,6 ათასი წელი — კლასიკური საბერძნეთი, ფილოსოფია.
2,5 ათასი წელი — ბუდა, კონფუცი.
2,5 ათასი წელი — ცინის დინასტია ჩინეთში.
2,5 ათასი წელი — რომის იმპერია.
2,4 ათასი წელი — აშოკას იმპერია ინდოეთში.
2 ათასი წელი — იესო ქრისტე.
1,4 ათასი წელი — მუჰამედი, ბიზანტიის იმპერია.
1 ათასი წელი — მონღოლების იმპერია, ჯვაროსნული ლაშქრობები.
0,6 ათასი წელი — რენესანსი ევროპაში.
14
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ახლანდელი პერიოდი
1914-1918 — I მსოფლიო ომი.
1937/9-1945 წლები — II მსოფლიო ომი ევროპასა და აზიაში.
1960.08.19 — «სპუტნიკ — 5» (სსრკ) დედამიწაზე ბრუნდება, ბორტზეა ორი
ძაღლი — ბელკა და სტრელკა.
1961.04.12 — პირველი ადამიანი კოსმოსში — საბჭოთა კოსმონავტი იური
გაგარინი.

1969.07.21 — ადამიანი ფეხს ადგამს მთვარეზე.
2012 წელი...
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old_man

სამყაროები, პლანეტები

სად მოვხვდებით სიკვდილის შემდეგ? აგრძელებს თუ არ ადამიანის სული
სხვა სამყაროებში არსებობას? როგორია იქ ცხოვრება?
აღმოსავლური ეზოთერიკული სწავლებებით კოსმიური სამყარო პირობითად
შედგება ორი ტიპის სამყაროსგან:
1. მუდმივი — სულიერი, სადაც მხოლოდ აწმყო დრო არსებობს;
2. მატერიალური — სადაც არის დუალობის პრინციპი: დაბადება და
სიკვდილი; აწმყო, წარსული და მომავალი დრო.
სულიერი სამყარო უსასრულოა და კოსმოსის სამ მეოთხედს შეადგენს. ასეთი
ტიპის პლანეტას კურირებს რომელიმე უმაღლესი არსება. მაგალითად, არსებობს
ქრისტეს, ვიშნუს, ბუდას პლანეტა. ასეთი პლანეტებიდან მოდიან სულები
კარმულ, მატერიალურ სამყაროში. მატერიალური სამყარო კოსმოსის ერთ
მეოთხედს შეადგენს. ასეთი ტიპის სამყაროებში ყველა ცოცხალ არსებას აქვს
ეთერული სხეული, ხოლო უფრო ქვედა პლანეტებზე როგორც დედამიწაა, ასევე
აქვთ უხეში, მატერიალური სხეულიც — როგორც ჩვენ.
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ყოველ მატერიალურ სამყაროს აქვსკვერცხის ფორმა, თავისი ბიოველი, ერთი
მზე და ერთი მთავრე. ჩვენი პლანეტის გარდა არსებობს უამრავი მატერიალური
პლანეტა. ყველაზე უმაღლესია მე-14 დონე, სადაც არსებობისთვის ყველაზე კარგი
პირობებია. დედამიწასთან შედარებით სიცოცხლის ხანგრძლივობაც გაცილებით
გრძელია. ჩვენი პლანეტარული სისტემა არის შუაში მე-7 დონეზე. ქვედა დონის
პლანეტების მცხოვრებლებს აქვთ ეთერული და ასტრალური სხეულები. ეს არის
ე.წ. «ჯოჯოხეთური პლანეტები», სადაც სულები იტანჯებიან. ამ პლანეტებზე მათ
ცოდვებისთვის კი არ უშვებენ, არამედ იქ სულიერი მდგომარეობის მიხედვით
ხვდებიან. მათი ვიბრაცია ავტომატურად იქით მიიზიდავს. თუმცა, ეს არ უნდა
გავიგოთ ტრადიციული ჯოჯოხეთის კონცეფციით, რადგან ასეთი რელიგიური
წარმოდგენები ძალიან მარტივად და ერთმნიშვნელოვნად წყვეტს ადამიანისა და
სულის ბედს. კოსმოსი და მისი მოწყობა კი გაცილებით ღრმა და კანონზომიერია,
ვიდრე დედამიწაზე არსებული რელიგიურ-დოგმატური პრინციპები.
სხვადასხვა რელიგიაში მიმოფანტულია ასეთი ტიპის სამყაროების აღწერა.
მათზე ყურადღება ნაკლებად მახვილდება. მაგალითად, ბუდიზმის თეორია
სამყაროს 31 იერარქიულად ორგანიზებულ დონედ ჰყოფს. ინდუიზმშიც
კერძოდ»მაჰაბჰარატაში» სამყაროების ასეთივე სტრუქტურაა აღწერილი. ძველ
იუდაიზმშიც
დახასიათებულია
სამყაროები,
რომლებიც
ერთმანეთში
«მატრიოშკების» პრინციპით ეწყობა.
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როდესაც ვსაუბრობთ პლანეტებზე, მკვეთრად არ უნდა გავმიჯნოთ
სულიერი და ფიზიკური სამყაროები. რადგან ფიზიკურ სამყაროში არსებული
მატერია სხვა არაფერია თუ არა მყარი ენერგია, რომელიც დაშლისას აღმოჩნდება
რომ შედგება სუფთა ენერგიისგან. ამას უკვე მეცნიერებიც აღიარებენ.
უფრო ნათლად რომ წარმოვიდგინოთ განსხვავება, სულიერ პლანეტებზე
არსებობს ნატიფი ენერგიები. დედამიწისმაგვარ პლანეტებზე კი მყარი ენერგიები,
რაც ჩვენს თვალს ნებისმიერი ტიპის მატერიის სახით წარმოუდგება.
როგორც დედამიწაზე, ასტრალურ პლანეტებზეც მოკვდავნი ვართ, იმ
განსხვავებით, რომ იქ გაცილებით დიდხანს ვცხოვრობთ. ასტრალურ პლანეტებზე
დედამიწიდან მოხვედრილი ბავშვების სულები მაშინვე იზრდებიან, ხოლო
მოხუცები 25-30 წლამდე ახალგაზრდავდებიან.
თუ რომელ სამყაროში მოვხვდებით, მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია ჩვენს
ამჟამინდელ ცხოვრებაზე აქ, დედამიწაზე. შესაძლებელია, რომ სიკვდილის
შემდეგ
დედამიწაზე
ახალი
სხეულით
მაშინვე
დავბრუნდეთ,
ანუ
ვრეინკარნირდეთ, მაგრამ შეიძლება რომელიმე ასტრალურ პლანეტაზე
გავაგრძელოთ არსებობა.
რაზეა ეს დამოკიდებული?
უნდა ვიცოდეთ, რომ ის ემოციური სიმწიფე, რასაც დედამიწაზე ვიძენთ,
განაპირობებს სულის შემდგომ, სხვა სამყაროებში ბედნიერ არსებობას. თუ ამ
ცხოვრებაში ვერ გადავწყვეტთ ჩვენს შიგნით არსებულ კონფლიქტებს, მაშინ
ვერანაირი სამოთხე ბედნიერებას ვერ მოგვიტანს.
სიკვდილის შემდეგ ასტრალურ სამყაროებში ჩვენი ემოციები ათასჯერ მეტად
ძლიერდება! თუ ადამიანი ვერ ისწავლის ემოციების კონტროლს აქ, ფიზიკურ
სამყაროში, მაშინ ასტრალურ სამყაროში ეს ნეგატიური ემოციები შეჭამს მის სულს
და ჯოჯოხეთად უქცევს არსებობას იქ, სადაც იქნება. ფაქტიურად, ჩვენ თვითონ
შევქმნით ჩვენს ჯოჯოხეთს და ის ემოციები, აკვიატებული სურვილები იქცევიან
დემონებად და გაგვიმწარებენ იქ ცხოვრებას. აი, სწორედ ესაა ის, რის მიხედვითაც
მოვხვდებით სხვადასხვა სამყაროში.
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გლორია:
ახალი პლანეტა მზის სისტემაში1
ახლავე აგიხსნით რა პლანეტაზეა საუბარი! ეს ინფორმაცია ახალი პლანეტის
არსებობის შესახებ მზის სისტემაში, არ არის ჰიპოთეზის დონეზე გამოთქმული და
რომ ამაზე მეცნიერებმა უკვე გააკეთეს განცხადება ამას წინათ. რაც მთავარია, ესაა
ახალი ასტრონომიული მონაცემები!
ასტრონომებმა მართლაც აღმოაჩინეს კიდევ ერთი პლანეტა მზის სისტემაში.
თითქოს დაუჯერებელია, რადგან აქამდე გვეგონა, რომ სხვა გალაკტიკების თუ
არა, საკუთარი მზის სისტემის შემადგენელი პლანეტების ზუსტი რაოდენობა
მაინც ვიცოდით. მაგრამ ეს ასე არ აღმოჩნდა! სინამდვილეში კი აღნიშნული
პლანეტა ყოველთვის იმყოფებოდა მზის სისტემაში, ახლაც არის და მერეც იქნება
მისი შემადგენელი ნაწილი...
უფრო მეტიც, მეცნიერებმა გამოავლინეს, რომ ჩვენს მზის სისტემაში ყოველ
პლანეტას ჰყავს თავისი კოპიო, ასე ვთქვათ, მეწყვილე. გლორია კი ითვლება,
ოღონდ ამჯერად უკვე ვარაუდის დონეზე, სწორედ, დედამიწის ანტიპლანეტად.
ზოგიერთი მეცნიერის აზრით, აღნიშნული პლანეტა ჩვენს პლანეტაზე გაცილებით
დიდი ზომისაა, დაახლოებით 2,5-ჯერ უფრო მოზრდილი. წელიწადი ამ
პლანეტაზე, ჩვენი პლანეტარული კალენდრის მიხედვით რომ ვიანგარიშოთ, 290
დღე გრძელდება, საშუალო ტემპერატურა კი 22 გრადუსია ცელსიუსით.
ჩნდება კითხვა: რატომ ვერ აღმოაჩინეს ასტრონომებმა აღნიშნული პლანეტა
აქამდე? ამაზე პასუხი თავად მზის სისტემის პლანეტების განლაგებაშია
საძიებელი. პლანეტას აქვს თავისებული მდებარეობა — ის არ ჩანს და არ არის
ადვილი მოსახელთებელი მეცნიერთათვის, რადგან დედამიწის საპირისპიროდ,
მზის მეორე მხარეს იმყოფება და მისი შემჩნება და დაფიქრისება ძალზე რთული
აღმოჩნდა და მხოლოდ ახლახანს მოახერხეს...
რატომ არ ჩანს პლანეტა?

1

თარგმნილი Narilla-ს მიერ.

19

ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ჩვენს თვალთაგან ბევრი რამ არის
დაფარული. მზე ფარავს უზარმაზარ სივრცეს, იმდენად დიდ მასშტაბს მოიცავს,
რომ მაგალითისთვის, 600 ჩვენნაირი პლანეტა მოთავსდებოდა მის ადგილას.
მეცნიერები გამოთქვამენ უკვე სხვადასხვა მოსაზრებას ამ პლანეტის შესახებ.
ერთ-ერთი თვალსაჩინო აღმოჩენა კი შემდეგშია: მეცნიერებს დიდიხნის
განმავლობაში ვერ გაეგოთ პლანეტა ვენერას მოძრაობის პრინციპი; პლანეტა ხან
უსწრებდა თავისი მოძრაობის ჩვეულ გრაფიკს, ხან ჩამორჩებოდა ხოლმე მას.
რაღაც გარკვეული ძალა/ძალები, სავარაუდოდ, მართავდნენ მას მზის
მოპირდაპირე მხრიდან. მსგავსი რამ ემართება ასევე პლანეტა მარსსაც.
საერთო სურათი კი ასეთია: მეცნიერებმა ამგვარი რამ შეამჩნიეს მათ —
როდესაც პლანეტა ვენერას წრიული მოძრაობის გრაფიკი ჩქარდება, მარსი იწყებს
თავისი მოძრაობის ტემპის შენელებას და პირიქით, როდესაც მარსის მოძრაობის
სიჩქარე მატულობს, ვენერას მოძრაობა ნელდება. ძნელია იმის თქმა, თუ რა და
როგორ გავლენას ახდენს ახლადაღმოჩენილი პლანეტა გლორია აღნიშნულ ორ
პლანეტაზე მზის სისტემაში, მაგრამ ის, რომ მათ შორის უნდა იყოს გარკვეული
პლანეტარული ურთიერთზეგავლენა, ეს ეჭვს არ იწვევს.
დავუბრუნდეთ ისევ ანტიპლანეტის თეორიას. ის ჯერ კიდევ ძველი
ეგვიპტელებისთვის იყო ცნობილი! უფრო მეტიც, ძველ სამყაროში, ამა თუ იმ
ცივილიზაციაში, ფართოდ იყო გავრცელებული აზრი იმის შესახებ, რომ
ყოველივეს ჰყავს თავისი ორეული, უფრო მეტიც, არა უბრალო ტყუპისცალი
ფიზიკურ პლანზე, არამედ თავისი მსგავსი უკვე ასტრალურ დონეზე,
ენერგეტიკული ცალის/მეწყვილის სახით... აქედან გაჩნდა სწორედ სულის ცნება.
ეს თემა უფრო ვრცელია და მისი გაშლა და განხილვა შორს წაგვიყვანს, ამიტომ აქ
შევჩერდები.
ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოჩნდა მეცნიერების ცალკე ჯგუფი,
რომელიც გამოთქვამს ჰიპოთეზას, რომ პლანეტა გლორია სხვა არაფერია, თუ არა
პლანეტა ნიბირუ. ცნობისათვის, ნიბირუ, ასევე ითვლება მზის სისტემის
პლანეტად (რიგით მეთორმეტე პლანეტად). თუმცა მისი ელიფსური ორბიტის
გამო, ის ხან შემოდის მზის სისტემაში და ხან გადის, ხოლო მთლიან ციკლს კი
ყოველ 3600 წელიწადში ერთხელ ასრულებს. ამგვარი დამთხვევა გვაქვს ჩვენ 2012
წელსად, როდესაც მეცნიერები ელოდებიან პლანეტა ნიბირუს შემოსვლას მზის
სისტემაში. ვნახოთ რა იქნება, ყველაფერს დრო გვიჩვენებს!
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რეალობის სათავესთან1

მოდით გავიხსენოთ!
გზისმჩვენებელი — ოპერაცია «Terra» — რეალობის სათავესთან!
ამ სტატიაში ჩვენ ვილაპარაკებთ რამდენიმე შემთხვევის შესახებ, რომლებიც
მოხდება თქვენი «შინ დაბრუნებისას», სრულ ცნობიერებაში. ახლა ნამდვილად
უბრუნდებით თქვენს ჭეშმარიტ სახლს, თვითჭეშმარიტებას და როცა კი
აღნიშნული უფრო მაღალი რეალობა გაიხსნება თქვენ წინაშე, შეგემთხვევათ
უცნაური რამ, რომელთა ახსნასაც ვერ შეძლებთ სხვათათვის...
ეს შემთხვევები შესაძლოა გეჩვენოთ თქვენთვის ჩვეულებრივ მოვლენად,
მაგრამ საზოგადოებრივმა აზროვნებამ ჩათვალოს «უცნაურობად». ამიტომ
შეიძლება გამოსცადოთ გარკვეული შიში, ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. ჩვენ
ვლაპარაკობთ იმ აუცილებლობის შესახებ, რომელიც საჭიროა, რათა შიშიდან
სიყვარულისკენ გადავაადგილდეთ. საჭიროა ასევე თქვენი იმაში დარწმუნება, რომ
არ არსებობს ისეთი არაფერი, რისი შიშიც შეიძლება გაუჩნდეს ადამიანს.
უბრალოდ ბრუნდებით იმ გზაზე, რომელზედაც დადიოდით ადრე...
1

თარგმნილი Narilla-ს მიერ.
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ამ აზრით, ჩვენ ყველანი ვიყავით სრულიად დაკავებული სულიერ დონეზე,
როცა იქმნებოდა უამრავი პარალელური ვერსია ცხოვრების შესახებ, რომელთა
მეშვეობითაც იკვლევდით მრავალ რეალობას. ფაქტიურად, თქვენ დაუთმეთ
მილიარდობით წელი იმას, რომ შეგესწავლათ ეს რეალობები, მაგრამ ახლა ეს
ცილკი თავის დასასრულს უახლოვდება. უკვე თითქმის დგება დრო თითი
დააჭიროთ ღილაკს «გადატვირთვა» და ხელახლა დაიწყოს ქმნადობის პროცესი,
რათა წაიშალოს ყველა ფრაგმენტი სამუშაო ეკრანზე (ეს ისევე ხდება, როგორც
კომპიუტერზე, როცა აჭერთ ღილაკს თითს და ერთი გვერდიდან მეორე გვერდზე
გადადიხართ).

საწყის ეტაპზე უნდა იცოდეთ, რომ ყველა გამოკვლევა დასაშვებია ამ,
ფაქტიურად, ამოუწურავ «შესაძლებლობათა» ფარგლებში. ახლა სწორედ ის დროა,
როდესაც ჩვენ ამგვარი ცხოვრება მივიყვანოთ დასასრულს და დავხუროთ ჩვენი
შესაძლებლობების მთელი კომპლექტი ისე, რომ ახალი შესაძლებლობების
კომპლექტმა შეძლოს მისი უმტკივნეულოდ ჩანაცვლება. თეატრალურ
წარმოდგენებზე რომ ეშვება ხოლმე ფარდა, როცა სპექტაკლი მთავრდება — აი
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სწორედ ეს მოვლენა მიმდინარეობს თქვენი ცხოვრების სცენაზე! ყოველთვის
არსებობს ერთადერთი ლოგიკური დამამთავრებელი წერტილი ნებისმიერი
პროცესის შემთხვევაში. თქვენ დაარქვით მას «ანი» (დასაწყისი) და «ჰოე»
(დასასრული) (როგორც ალფა-ომეგა). თითქმის «ჰოე»-ს ბოლოში გახვედით და
მალე გამოცდით ახალი წერტილიდან ყველაფრის დაწყებას ისევ «ანი»-დან! მათ
შორის კი არის ნულოვანი წერტილი, რომელშიც არაფერი არ არსებობს!
შეიძლება გაოცდეთ იმის გაგების შემდეგ, რომ თქვენ არ არსებობთ
მუდმივად, ყოველგვარი შესვენებების გარეშე. თქვენ ფაქტიურად, ბევრჯერ
«ახამხამებთ თვალს» წუთის განმავლობაში. კინო-ფილმი, რომელიც შედგენა
უამრავი გაჩერებული კადრისგან, რომელთაგან ნებისმიერი მათგანი რომ ავიღოთ,
ვერ დაინახავთ ვერანაირ მოქმედებას, მაგრამ როდესაც კადრები ერთმანეთის
მიყოლებით, სწრაფად «გადის» კინო-ეკრანებზე, მაშინ თითოეული კადრის
დაჭერა ძალიან ძნელია, თითქმის შეუძლებელი, ეს ფილმის გაჩერებას უდრის!
ჩვენთვის შეუჩნეველი რჩება ასევე ერთი კადრიდან მეორეზე გადასვლა. რეალობა,
რომელიც თქვენ გგონიათ უწყვეტელი და მყარი, ფაქტიურად, შედგება
სტატიკური გამოსახულებებისგან, რომლებიც ინთება და ქრება რამდენჯერმე
წამის განმავლობაში. ეს პროცესი იმდენად სწრაფად მიმდინარეობს, რომ თქვენ
ვერ ასწრებთ დროის აღქმას მაშინ, როცა გამოსახულება ქრება, ყოველივე ამისგან
თქვენ შეგიძლიათ «მიიღოთ» დაუნაწევრებელ რეალობა. ეს ასევე შორსაა, ამავე
აზრით, ჩვენ მიერ ხსენებული ნულოვანი წერტილისაგან.
ნულოვანი წერტილი იქნება ის, რასაც ეძახიან «კვანტურ მომენტს» —
გიგანტურ გადახტომას სხვაგვარი რელობის მიმართულებით! ქმნადობა
მომენტალურად მივა დასასრულისკენ და ხელახლა დამყარდება მომდევნო
«საფუძველი». ახალი ქმნადობა იქნება სავსე ახალი შესაძლებლობებით. «ჰოე»-სა
და «ანი»-ს შორის კი იქნება არაფერი — არანაირი სახის რეალობა. იქნება მხოლოდ
ქმნადი (ის, ვინც ქმნის), რომელიც ამ დროს ისვენებს, მაგრამ ის თავის თავში
შეიცავს ქმნადობის მთელ პოტენციალს.
თქვენ, იმ კუთხით, რა კუთხითაც იღებთ გამოცდილებას — არის ნამდვილად
მხოლოდ წერტილი იმ ცნობიერებასთან შედარებით, რომელიც ყველაფერია,
გამოვლენილი ნაწილი შემოქმედისა. არსებობს დაუსრულებელი რაოდენობა
ამგვარი წერტილებისა, რომლებსაც იკვლევდნენ. მაგრამ არსებობთ «თქვენ»,
რომლებიც აპირებთ შეგროვდეთ ერთად, როგორც «ერთი ოჯახი» ახალი
შესაძლებლობებით, რომლებიც გამოვლინდება «ჰოე»-ს (დასასრულის) მეორე
მხარეს. ამ გაგებით, რა მოუვათ დანარჩენ «თქვენ»-ს, რომლებიც სხვა რეალობას
იკვლევდნენ? მათი სული დაბრუნდება უკან და გაქრებიან მასთან ერთად ისევე,
როგორც ემართებათ ყოველ ჯერზე, როცა სიცოცხლეს ამთავრებენ. მაგრამ «თქვენ»,
რომლებიც კითხულობთ ამას და რომლებიც შეხვალთ ამ ახალ რეალობაში,
დაიწყებთ «ხედვას» თქვენი სულის თვალით. თქვენ დაინახავთ სულ უფრო და
უფრო მეტ რეალობებს.
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როგორ გავიცნოთ ფერიები?1

ყოველი ჩვენთაგანი შეხვედრია ფერიებს, მაგრამ ჩვენი ურთიერთობა
გაუცნობიერებლად ხდება. შეიძლება უცებ მოგეჩვენოთ, რომ თქვენი მზერის
არეში რაღაც მოძრაობს, დააკვირდებით და არაფერია. ეს მოვლენები ღია
კონტაქტის საწყის ეტაპზე ხდება. შეიძლება, უბრალოდ, მხედველობის
ილუზიადაც ჩათვალოთ...
იცით თუ არა, რომ მცენარეებთან საუბრით მათ გაზრდაში დაეხმარებით?
მცენარეთა სულები გიპასუხებენ თქვენ. გყოლიათ ბავშვობაში წარმოსახვითი
მეგობარი? პატარები ძირითადად თავიანთ წარმოსახვით მეგობრებს ხატავენ.
ბავშვის ბუნება ღიაა უხილავი სამყაროსთვის. შეგინიშნავთ, რომ ზოგჯერ სახლში
საგნები ქრება, შემდეგ კი ისევ თავის ადგილას აღმოჩნდება ხოლმე. ისინი ამ გზით
ცდილობენ ჩვენი ყურადღების მოპოვებას. დაგსიზმრებიათ უცნაური არსებები და
ადგილები? ისინი თქვენს სიზმრებს სტუმრობენ.განთიადი და შებინდება,
გაზაფხულისა და შემოდგომის ბუნიობები, ზაფხულის ნაბუნიობის დღე —
საუკეთესო პერიოდებია ფერიათა სამყაროს გასაცნობად. ეს არის ე.წ. «ტყუპი დრო
და ადგილი»: ისინი გაურკვევლები არიან — არც აქ არიან არც სხვაგან, არც ახლა,
არც სხვა დროს. მაგალითად, ცისკრის დროს და დაბინდებისას — როცა არც დღეა
და არც ღამე — ისინი შუაში არიან. ზღვის ნაპირებზე და პატარა უბეებში, არც
წყალში და არც მიწაზე, სადღაც მათ შორის.
1

თარგმნილი: tikoroma.
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ჩვენ შეგვიძლია ხუთივე გრძნობით აღვიქვათ ფერიათა არსებობა: შეიძლება
დავინახოთ მოციმციმე სინათლე მცენარეთა ირგვლივ, ან ბუნდოვანი სახეები
ხეებში. შეიძლება მოვუსმინოთ ფიჭვების ჩუმ შრიალს, როცა მათ ნიავი
ჩამოუქროლებს, ჩაგვესმას მუსიკა, როცა არავინ უკრავს, ან ზარების წკრიალი, რაც
დამახასიათებელია მათი ხმების ჟღერადობისთვის. მათ ყოფნას ვიგრძნობთ
ფიზიკურადაც — შეჯახებით, ან თითქოს თმების მსუბუქ შეხებას, ვიგრძნობთ
შემცივნებას და ჟრჟოლას. ყველაზე ძლიერად მათი აღქმა ყნოსვით შეგვიძლია.
ხდება ხოლმე, ქუჩაში გავლისას ნიავს მოაქვს ხეებისა და ყვავილების სურნელი.
ამბობენ, რომ ეს მათი მოსალმებაა. თქვენც მიესალმეთ საპასუხოდ. რაც უფრო
ხშირად მოხდება ეს, მით უფრო მეტი სიცხადით წარსდგებიან ისინი თქვენს
წინაშე.
ყველა ყვავილს თავისი ფერია ჰყავს, ყველა ხეს აქვს სული. ფერიები და
ელფებიც დედამიწის შვილები არიან. ისინი იცავენ მას, არც ისე შორს არიან
ჩვენგან, როგორც ჩვენ გვგონია. როცა მათ შევიცნობთ, საოცარი შესაძლებლობები
მოგვეცემა, გაგვემხილება მცენარეთა საიდუმლოებანი და ვისწავლით მათ
გამოყენებას. თუკი ავად ხართ ან რაიმე გტკივათ, დაჯექით ტირიფის ხის ქვეშ 1015 წუთის განმავლობაში, იგრძენით, რომ ხის ენერგიაში ეხვევით და ტკივილი
გაქრება.
თუ გრძნობთ, რომ უბედური ხართ, თუ გაწუხებთ დანაშაულის გრძნობა, ან
ძლიერი სევდა, დაჯექით ფიჭვის ან სხვა მარადმწვანე მცენარის მახლობლად. ხის
სული შემოგეხვევათ და განგკურნავთ დარდისაგან.
როგორ გავხდეთ კიდევ უფრო გახსნილები მათი აღქმისთვის:
 გაატარეთ დრო ბუნებაში.
 იმედიტირეთ ხეების ქვეშ.
 ჩაერთეთ შემოქმედებით საქმიანობაში.
 დატოვეთ ადგილი თქვენს ეზოში, რომ ველურმა მცენარეებმა
ბუნებრივად იხაროს.
 ხშირად იმღერეთ.
ბუნების სულები იქ იკრებებიან, სადაც სიმღერა და მუსიკა ისმის. როცა მათ
დასანახად საკმარისად გავიხსნებით, ვნახავთ რომ ფერიებს და ელფებს უამავი
ფორმა და ფერი აქვთ, შეხვედრისას კი ირჩევენ მომხიბვლელ ფორმებს, რადგან
თვლიან, რომ ასე უფრო მისაღები იქნებიან თქვენთვის.
ექსპერიმენტი (ტარდება დღისით):
ა) დაჯექით პირთამდე სავსე აუზთან, აიღეთ საკრავი — «ქარის მუსიკა»
და აწკრიალეთ წყლის თავზე ერთი წუთის განმავლობაში. წყალში
ბუშტუკები მოიმატებს, წარმოიქმნება პატარა ტალღები, რადგან
ზარების რეკვის სიმღერა მოიხმობს წყლის სულებს ზედაპირზე.
ბ) დაჯექი ხის ქვეშ, დახუჭე თვალები და დაუკარი ფლეიტა ერთი წუთის
განმავლობაში. თუ ფლეიტა არ გაქვთ, სტვენით დაუკარით ბავშვობის
საყვარელი ჰანგები. ფოთლები აშრიალდება, ნიავი დაგიქროლებთ,
რადგან თქვენ მოუხმობთ ჰაერის სულებს.
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Narilla

«აფრიკის თვალი» —
უცხო ადგილი დედამიწაზე

ასეთ ადგილს იშვიათად თუ შეხვდებით დედამიწის ზურგზე. თუმცა
მიუხედავად მისი უნიკალურობისა, ვერც იმას ვიტყვით, რომ ის განებივრებულია
მნახველებით. ალბათ, იმიტომ, რომ ეს ადგილი აფრიკაში, საჰარის უდაბნოში
მდებარეობს.
უფრო კონკრეტულად ის განთავსებულია საჰარის დასავლეთ ნაწილში,
კერძოდ კი ცენტრალურ მავრიტანიაში.
დამერწმუნეთ, ეს არის ერთ-ერთი საოცარი და ძალზე იშვიათი ხედი,
რომელიც კი შეიძლება დაააფიქსიროთ დედამიწის ზურგზე... მათ, ვისაც უყვართ
ბუნება და იზიდავთ ეგზოტიკური სანახაობანი, ეს ადგილი მათზე წარუშლელ
შთაბეჭდილებას მოახდენს.
ჩნდება კითხვა: როგორ მოხდა ხმელეთის ამგვარი გეოლოგიური ფორმირება?
მოკლედ გეტყვით, რომ დღემდე მიმდინარეობს კამათი მეცნიერთა შორის ამის
შესახებ.
ზოგიერთი მეცნიერი ამბობს, რომ საბოლოო სახე ამ ადგილმა მიიღო
გეოლოგიური ფენების სიმეტრიული ურთიერთგანლაგების საუძველზე; უფრო
ზუსტად რომ ვთქვათ, ეროზიის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობდა ათასობით
წლის განმავლობაში, საბოლოოდ მოგვცა ამგვარი გეოლოგიური სურათი.
ზოგი მეცნიერი აცხადებს, რომ მეტეორის ჩამოვარდის შედეგად შეიძლება
გაჩენილიყო ეს ადგილი.
არის კიდევ ისეთი ვერსიაც, რომლის მიხედვითაც, ძლიერმა ჰაერნაკადმა
წარმოშვა ის... თუმცა ვერსიებს რა გამოლევს?!
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არის ვარაუდი, რომელიც ბევრს აქვს და რომლის თანახმადაც, «აფრიკის
თვალი» ძალიან ჰგავს თეფშის ფორმის კოსმოსურ ხომალდს. ვინ იცის?!
რაც შეეხება «აფრიკის თვალის» პარამეტრებს, ის 50 კმ დიამეტრის სიგრძისაა
და არის წრიული ფორმის (თანაც სიმეტრიულად წრიული ფორმის). დიახ, ის
ძალიან დიდია... ამიტომაა, რომ მისი დანახვა შესაძლებელია კოსმოსიდანაც.
პირველად ეს ადგილი დაფიქსირდა სწორედაც რომ კოსმოსიდან, ოთხი
ასტრონავტის მიერ, 1965 წლის ივნისში.

რატომ ჰქვია აფრიკის თვალი? თუ დავხედავთ ამ ადგილის ფოტოებს
შორიდან, მას თვალის ფორმა აქვს.
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დედამიწის ცივილიზაციები

პირველ რასას დედამიწაზე ასურები წარმოადგენდნენ. მითებიდან და ძველი
რელიგიური გადმოცემებიდან ჩვენთვის ცნობილ ასურების ცივილიზაციას, ასევე
გოლიათების რასასაც უწოდებენ, მიუხედავად იმისა, რომ მათ გოლიათებთან
მხოლოდ სიმაღლე აქვთ საერთო (ასურების სიმაღლე 50 მეტრს აღწევდა).
ღვთიური არსებების მიერ შექმნილი ეთეროვანი სხეულის არსებები არსებობის
შეწყვეტისას, ყველანაირი კვალის დატოვების გარეშე, უბრალოდ ქრებოდნენ და
სივრცეს ერწყმოდნენ. ასურები დედამიწაზე დაახლოებით 10 მილიონი წელი
არსებობდნენ და თითოეული მათგანის სიცოცხლე ათობით ათას წელიწადს
გრძელდებოდა.
ვედური გადმოცემების თანახმად, ასურებს სამი ზეციური ქალაქი ჰქონდათ:
ოქროსი, ვერცხლის და რკინის, ხოლო სხვა დანარჩენი ქალაქები მიწისქვეშ
არსებობდა. სწორედ ამიტომ არ ხდება დედამიწის ზედაპირზე ამ ცივილიზაციის
კვალის აღმოჩენა. მათზე არანაირ გავლენას არ ახდენდა დედამიწის ზედაპირის
ეკოლოგია, რამაც დიდი როლი ითამაშა ხანგრძლივი სიცოცხლის შენარჩუნებაში.
ასურების სიმაღლეში ზრდა, სიცოცხლის მანძილზე მუდმივად მიმდინარეობდა
და ზოგიერთი მათგანი 50 ათას წელიწადსაც ცხოვრობდა.
ელენა ბლავატსკაიასთან ვკითხულობთ ცნობებს ქალდეველების მეორე მეფე
ალაპარზე, ბაბილონის ღვთიურ მმართველზე, რომელმაც 10 800 წელიწადი იმეფა,
ხოლო მისი სიმაღლე 14 მეტრს აღწევდა. ხოლო 53 მეტრის სიმაღლის ალორი,
პირველი მმართველი, 36 000 წელიწადს მეფობდა.

(აქ გაიხსენეთ ეწ. შუმერული ფილა, რომელიც მეფეების სიას გვამცნობს,
ასევე პირველი ეგვიპტური დინასტიები. ყველა ესენი ათასობით და ასობით წელი
ცოცხლობდნენ და მეფობდნენ. რა თქმა უნდა თანამედროვე მენიერებას არ
აინტერესებს ეს. — მან გალა.)
ბერძნული მითები ასურებს ტიტანების სახელით მოიხსენიებენ. ვედებთან
მათ მაიას ჯადოსნური ძალის მფლობელი ნახევრადღმერთები ეწოდებათ.
«როდესაც ბრაჰმამ ცა და მიწა და მათ შორის არსებული სივრცე შექმნა, მისი
შვილებისგან იშვა ყველა ცოცხალი, რის შემდეგაც დაღლილი შემოქმედი,
განმარტოვდა შალმალის ხის ქვეშ დასასვენებლად, ხოლო მეუფება შთამომავლებს
— ღმერთებს და ასურებს გადასცა». ასევე აღწერილია ღმერთებსა და ასურებს
შორის გამართული ომები.
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დროთა განმავლობაში გავლილი ევოლუციის შედეგად, სხეული მუტაციას
განიცდიდა და ახალი, მკვრივსხეულიანი რასის ჩამოყალიბებას დაედო
საფუძველი, რომლის წარმომადგენლებსაც ატლანტები ეწოდათ (ასევე «შემდგომ
დაბადებულნი» ან «უძვლოები»).
ატლანტები თანამედროვე ადამიანს სიმაღლეში აღემატებოდნენ, მაგრამ
საგრძნობლად ჩამოუვარდებოდნენ ასურებს. მათ გააჩნდათ მესამე თვალი.
ატლანტები ფლობდნენ საფრენ აპარატებს, რომლებსაც ვედადან ვიმანას, ასევე
ვაიტმანას სახელით ვიცნობთ.
ატლანტები ჩაანაცვლეს ლემურიელებმა, რომელთა სიმაღლეც 7-8 მეტრს
აღწევდა.
ლემურიელები, თანამედროვე ადამიანის მსგავს მკვრივ ფიზიკურ სხეულს
და ჩონჩხს ფლობდნენ. სწორედ ამ დროს მოხდა სქესის, მამრობითის და
მდედრობითის გაყოფა. პარალელურად ხდებოდა მესამე თვალის და
ტელეპატიური შესაძლებლობების გაქრობა და სხვა ფიზიკურ მგრძნობელობით
ორგანოებზე გადართვა.
ლემურიელების სიცოცხლის ხანგრძლივობა ბევრად მოკლე იყო ვიდრე
პირველი ორი რასის წარმომადგენლების, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რამოდენიმე
ათას წელს შეადგენდა.
დედამიწაზე, პარალელურად მეოთხე, «ბორეულმა» ანუ გვიანდელმა
ატლანტურმა რასამ დაიწყო ჩამოყალიბება. მათ ჯერ კიდევ გააჩნდათ ფარული
მესამე თვალი, ხოლო სხვა ორგანოებით არაფრით განსხვავდებოდნენ
თანამედროვე ადამიანისგან. სიმაღლე 3-4 მეტრს შეადგენდა.
ლემურიელებსა და ატლანტებს მომხდარი განხეთქილების შედეგად,
დედამიწაზე დაახლოებით 25 000-30 000 წლის წინ დიდი ომი და შემდეგ
კატასტროფა მოხდა.
მომხდარი გლობალური კატაკლიზმების გამო, ლემურიელების ნაწილმა
თავი გამოქვაბულებს შეაფარა, სადაც არსებობა სომატურ მდგომარეობაში
განაგრძეს, რომლის დროსაც სხეული კონსერვირებულ მდგომარეობაში,
სასურველი პერიოდის განმავლობაში ინახება და შესაძბელია კვლავ სიცოცხლეს
დაუბრუნდეს. ნაწილმა კი დედამიწა კოსმოსური ხომალდებით დატოვა.
ატლანტებმა,
ლემურიელებისგან
მიღებული
ცოდნის
მეშვეობით,
ტექნოლოგიური განვითარების მაღალ საფეხურს მიაღწიეს. აშენებდნენ ვიმანებს,
ურთულეს შენობებს და მეგალითურ ნაგებობებს.
12 000 წლის წინად მომხდარი კატაკლიზმის შედეგად, წყალმა ატლანტების
საცხოვრებელი ადგილი, ლეგენდარული ატლანტიდა დაფარა და მათი
ცივილიზაციის არსებობის შეწყვეტა გამოიწვია. წარღვნას გადარჩენილი
ატლანტების მიერ კი სათავე თანამედროვე ადამიანს, იგივე მეხუთე რასას დაედო.
ამ დროს დედამიწაზე, გენ მანიპულაციის შედეგად ჩამოყალიბებული ნახევრად
ადამიანი-მაიმუნი, იგივე ჰომო საპიენსი ბინადრობდა. თუ როგორ მოხდა
მოვლენების განვითარება, «ზურმუხტის ფილებში» წაიკითხავთ.
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ქეითი

ვინ ვართ და საიდან მოვდივართ?!
ნაწილი 1

ამ ახალ თემაში მინდა მოგაწოდოთ, და თქვენგანაც მოვისმინო
კოსმოლოგიური სურათი იმისა, თუ ვინ ვართ, საიდან მოვდივართ, როგორ
აღმოვჩნდით ამ დუალისტურ ბოროტება-სიკეთის სამყაროში, რა არის საერთოდ
ბოროტება და სიკეთე, ან ჩვენ რას ვაკეთებთ აქ ან სად მივდივართ... არ იფიქროთ
ამ დროის დასაწყისიდან არსებული კითხვების ზუსტი პასუხების შემოთავაზებას
ვაპირებდე, ნამდვილად არ მაქვს ასეთი პრეტენზია.
ზუსტად ამ სახის სურათს ალბათ ვერსად შეხვდებით, ბევრი რამე გაუგებრად
და აბდაუბდად მოგეჩვენებათ, არც ზუსტად რომელიმე რელიგიასა თუ რწმენაში
ჩაჯდება. და ვისშიც წინააღმდეგობას გამოიწვევს, უბრალოდ დაივიწყოს რასაც
წაიკითხავს. და რაღა თქმა უნდა არ ჩათვალოთ სრულ ჭეშმარიტებად ყველაფერი .
ჭეშმარიტებას, ნამდვილ პასუხებს ყველა ჩვენთაგანი ატარებს, მის მისაგნებად კი,
უფრო სწორად გასახსენებლად, უამრავი გზა არსებობს.
ის რასაც ჩვენი თვალსაწიერი წვდება, თუნდაც უახლესი ტელესკოპებით,
მხოლოდ უმნიშვნელო ერთი ციდა ნაწილია იმ ფიზიკური სამყაროსი, რომელშიც
ვცხოვრობთ, თვითონ ეს ფიზიკური სამყარო კი, მთლიანი, რეალური სამყაროს
მხოლოდ ერთი განზომილება, მხოლოდ ერთი მცირე ნაწილია. და თუ შეძლებთ
წარმოიდგინოთ ეს უსაბამო და დაუმთავრებელი უსასრულობა, მასში
გამუდმებით, შეუჩერებლად მიმდინარე პროცესებით, როგორც ერთი ცოცხალი
ორგანიზმი — თქვენ შეძლებთ ღმერთის წარმოდგენას.
ამ სამყაროში, რომელიც ერთი შეხედვით ქაოტურია, ყველაფერი
კანონზომიერებით მიმდინარეობს. და ერთი ძალით, ერთი ენერგიით იმართება,
ერთი ენერგია მართავს როგორც უმაღლესს ასევე უმდაბლეს განზომილებებს,
განსხვავება ამ ენერგიის ინტენსიურობაში, მის ვიბრაციაშია. ეს არის სამყაროში
ერთადერთი რეალურად არსებული შემოქმედი ენერგია — სინათლის და
სიყვარულის ღვთიური ენერგია.(ტერმინოლოგია პირობითია ) და თუ რეალური
მხოლოდ ნათელი ენერგიაა, საიდან ვხვდებით ამდენ ბოროტებას, ამდენ
სიბნელეს?! თავის დროზე, ამ კითხვაზეც ვუპასუხებ...
ჩვენ უსასრულოდ დიდი ხანია ვარსებობთ, და ერთი საერთო საწყისიდან
მოვდივართ, საწყისიდან პირველ სამყარომდე სულის მოგზაურობა ძალიან ძნელი
30
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აღსაქმელია და ადექვატური სიტყვები არ არსებობს (დანარჩენიც ასევე ძნელია ,
ოღონდ უკვე ანალოგიების გაკეთება შეიძლება), აქ სხვადასხვა თემაში ეწერა
სულის ფრაგმენტაციაზე, მის დაყოფაზე, სული მის ინდივიდუალობას, მხოლოდ
მონადის ბოლო ეტაპზე, ფრაგმენტაციის შემდგომ ახერხებს, ამ დროს ის ჯერ
კიდევ სრული მონადაა, გაწონასწორებული ქალური და მამაკაცური ენერგიებით,
მაგრამ აქედან თავისი სრულყოფილების გამო, ვერ შეძლებს დაბლა დაშვებას და
შესაბამისად ვერანაირ გამოცდილებას ვერ მიიღებს გარდა სრულყოფილებისა.
ამიტომ იგი ყოფს მის დაბალანსებულ ენერგიას ქალურ და მამაკაცურ საწყისად და
იწყებს პირველ და ერთადერთ რეალურ დაბადებას სამყაროში, მის მენტალურ
პლანზე. იშენებს მენტალურ სხეულს. სულის ცნობიერება ერთდროულად იბადება
ქალის და მამაკაცის სხეულში, სხვადსხვა ადგილას (მინუს-პლიუსის პრინციპით
ერთმანეთი რომ არ მიიზიდონ), მაგრამ ეს ხდება არა ჩვენთან, არამედ გაცილებით
ზედა განზომილებაში.
ეს არის ფორმების სამყარო, ანუ პირველი მატერიალური სამყარო, სადაც
სული პირველად იწყებს ფორმების ჩამოყალიბებას, მის ზემოთ მხოლოდ სუფთა
ენერგია, აბსოლუტური ინტელექტი, ვიბრაციაა რომელთა აღქმაც შეუძლებელია
და არანაირი ფორმები, ჩვენი გაგებით არ არსებობს.
ამ სამყაროს შეგვიძლია ვუწოდოთ მეთორმეტე განზომილება, ესეც
პირობითია, და აღებულია შვიდი ძირითადი განზომილების და მისი ხუთი
ობერტონის მიხედვით, რეალურად კი თითოეულ განზომილებას გააჩნია შვიდი
ძირითადი ქვეგანზომილება თავისი ხუთი ობერტონით, რასაც ისევ მაგიურ 144მდე
მივყავართ
(საწყისს,
ღმერთს
გამოყოფილი
სული
თორმეტად
ფრაგმენტირდება და თითოეული ისევ თორმეტად, ასე რომ საბოლოოდ 144
სრულყოფილი მონადაა), მაგრამ ქვეგანზომილებებს შორის დროის ბარიერი არ
არსებობს და მათი საზღრების გადალახვა ადვილად ხდება ფიზიკურ პლანზე,
როგორც პლანეტარულ ასევე ადამიანებისათვის, ეს თითქმის შეუმჩნეველია,
მაგალითად ჩვენ უკვე გავიარეთ ჩვენი განზომილების ყველა ქვეგანზომილება, და
დიდი კვალი არ დაუტოვებია, თუმცა ძნელი არ არის ამ ზღვრების პოვნა ჩვენს
ისტორიაში, ნამდვილი ბარიერი ძირითად განზომილებებს შორის იმყოფება, მათ
შორის დროის ბარიერი, და ახლა ჩვენ — როგორც კაცობრიობა, ისე მთლიანად
მზის სისტემა, ასეთ ზღვართან ვიმყოფებით.
მეთორმეტე განზომილება არის ის რეალური სამყარო, სადაც ნამდვილი
სიცოცხლე მიმდინარეობს, სადაც ნამდვილად რეალურად ვარსებობთ და
საიდანაც იწყება ქვედა განზომილებების სამყაროების შექმნა, იქაური ცხოვრების
წესის და «ტექნოლოგიების» აღწერის ყოველგვარი მცდელობა უბრალოდ
წარმოუდგენელია, ეს არის ღმერთების თუ ნახევრადღმერთების, მეტატრონის,
მთავარანგელოზების, სრულყოფილი არსებების ისეთების, როგორადაც ისინი
წარმოგვიდგენია, სამყარო. იქ ჯერ კიდევ არ არის ასტრალური სხეული, ამის
საჭიროება უბრალოდ არ არის. ენერგია უწყვეტი და ინტენსიურია,
შესაძლებლობები ამოუწურავი.
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ასეთი
სამყაროები
უამრავია,
კოსმოსში,
ჩვენთვის
ნაცნობ
თანავარსკვლავებზე ჩვენივე გალაქტიკაშიც, მაგრამ არა ჩვენთვის ნაცნობ და
ხილულ სამგანზომილებიან სივრცეში.
მას შემდეგ, რაც სული სხეულით შეიმოსება ამ სამყაროში, იწყებს თავისი
შესაძლებლობების გამოცდას, მისი შესაძლებლობები, როგორც ავღნიშნე
შეუზღუდავია, მაგრამ სანამ შექმნას დაიწყებდეს, გამოცდილება უნდა მიიღოს,
ანუ გაიაროს ქმნილების ყველა ის ასპექტი, რისი შექმნაც მას შეუძლია, ამიტომაც
იწყებს დაბლა დაშვებას. ამისათვის სული, უფრო სწორად სულის ცნობიერება
(სული ყუველთვის იმყოფება მონადაში, რომელიც მატერიალურ სამყაროს
ზემოთაა), ტოვებს სხეულს, მთელი ინფორმაცია განთავსებულია მხოლოდ ერთ
ფიზიკურ ატომში, რომელიც უცვლელია ყველა განზომილებაში და სულს ყველა
ტრანსფორმაციისას უცვლელად მიყვება.
რომ დავინახოთ როგორ მოგზაურობს სული, უფრო შორიდან დავიწყოთ,
მივყვეთ იმ სულების გზას, რომელთაც გაირეს ყველა შესაძლო განზომილება ჯერ
ზემოდან ქვემოთ, მერე ქვემოდან ზემოთ და უკან თავიანთ სამყაროში, თავიანთ
სხეულებში დაბრუნდნენ, ასეთი გამოცდილება მიღებულ სულებს, შეუძლიათ
დაუბრუნდნენ ღვთიურ საწყისს ან იწყებენ «მსახურებას», რომელიც
მრავალგვარია. უმეტესობის ალბათ ვერაფერს გავიგებთ, მაგრამ ერთერთი და
ჩვენთვის საინტერესო არის ქვედა განზომილებების შექმნა, ასეთი სულები იწყებენ
ახალი სამყაროების შექმნას ზემოდან ქვემოთ, შექმნა იწყება ზედა სამყაროს
ანალოგიურად, მაგრამ თავისთავად ნაკლები ღვთიური ენერგიით, შემდეგ ამ
შექმნილ სამყაროში «ჩამოდიან» აქედან ისევ იწყებენ ქვედა სამყაროების შექმნას...
როგორც დაახლოებით წარმოიდგინოთ, კიბის ზედა საფეხურზე დგახარ, ქვედა კი
შენ უნდა დააგო, რომ ჩამოხვიდე და ასე შემდეგ, სანამ ბოლო საფეხურამდე, ანუ
ჩვენნაირ ფიზიკურ სამყაროში არ დაეშვები. და აქედან ისევ ზემოთ იწყებენ
ასვლას უკვე მათი დაგებული საფეხურებით. ეს რაც შეიძლება ზოგადად, მერე
ვეცდები, უფრო კონკრეტულად ავღწერო
ჩვენ ახლა ერთ-ერთ ასეთ აგებულ სამყაროში ვცხოვრობთ, ეს სამყარო ჩვენ არ
აგვიგია, ჯერ მხოლოდ გამოცდილების ნახევარი, უფრო სწორად თითქმის მთელი
გამოცდილება გავიარეთ, ოღონდ უკან ისევ იგივე საფეხურებით, მაგრამ
გაცილებით ნაკლები ინტერვალებით უნდა დავბრუნდეთ. ის სულები ვინც
გაიარეს მთელი გამოცდილება, ეს სამყარო «შექმნეს» და ჩვენი მეგზურები არიან ამ
სამყაროში მელქისედეკები არიან.
უფრო სწორად, მელქისედეკები ისინი არიან, ვინც განვითარების ორივე —
დაღმავალი და აღმავალი გზა გაირა, შემდეგ სამყაროს შექმნაში მიიღო
მონაწილეობა და საბოლოო «მსახურების» გზად ამ სამყაროში განზომილებათა
შორის მოგზაურობა-მოძრაობის «მოწესრიგება» დაიკისრა. მოძრაობა, ჩვენი
გაგებით, სხეულის სივრცეში, გარკვეულ მანძილზე, გარკვეულ დროის
მონაკვეთში გადაადგილებაა, რაც სრულიად არ შეესაბამება იმ პროცესს, რაც ერთი
განზომილებიდან მეორეში გადასვლისას ხდება, რადიკალურად განსხვავებულია
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იმისაგან, რასაც ჩვენ მოგზაურობას თუ საერთოდ მოძრაობას ვუწოდებთ.
ცნობიერების ბოლომდე შენარჩუნებით განზომილებების გადაკვეთა მერკაბის
საშუალებით ხდება, მერკაბა — ცოცხალი ენერგეტიკული ველია, რომელიც
სხივური სხეულის ირგვლივაა აგებული. სხივური სხეულის პროეცირება ხდება
ჯერ კიდევ პირველ სხეულში მყოფი სულის მიერ, სანამ სხეულს დატოვებდეს, და
მას შემდეგ, სანამ მილიონობით წლების შემდეგ (ჩვენი გაგებით), კვლავ თავის
სხეულში დაბრუნდება, სულს ყოველთვის, ყველა განზომილებაში და ცხოვრებაში
შეუძლია ცნობიერება გადაიტანოს სხივურ სხეულში და გააცოცხლოს მისი
მერკაბა.
დავუბრუნდეთ ისევ მეთორმეტე განზომილებას, ერთადერთ რეალურ
სამყაროს, სადაც დრო, ისეთი როგორც ვიცით, არ არსებობს, სადაც მხოლოდ
ღვთიური სიყვარული და სრულყოფილებაა, სადაც სულ სხვა, არაჩვეულებრივი
ურთიერთობებია, სადაც ნამდვილი ცხოვრება და ნადვილი სახლია, ნამდვილი
მეგობრები და ნამდვილი ოჯახია. და საიდანაც სული იწყებს დაბლა დაშვებას
გამოცდილების შესაძენად და ყველა იმ შესაძლებლობების სანახავად რისი შექმნაც
ან რაღაც მსგავსის, მერე შეეძლებათ. გარკვეული მომზადების შემდეგ, როდესაც
უკვე მზადყოფნას გრძნობს, ქმნის სხივურ სხეულს და მერკაბის საშუალებით
ეშვება ერთი განზომილებით დაბლა, მისი სხეული ამ დროს რაღაც
ანაბიოზისმაგვარ მდგომარეობაშია მზრუნველი ყურადღების ქვეშ, სული კი
(სულის ცნობიერება) — სხივურ სხეულში, რომელიც სხეულთან ენერგეტიკული
არხით არის დაკავშირებული, ეს ენერგეტიკული არხი უწყვეტია სულის მთელი
მოგზაურობის მანძილზე...
თვითონ პირველი სხეული იგივე ენერტგეტიკული არხით დაკავშირებულია
სულთან — სრულყოფილ მონადასთან, რომელიც თავის მხვრივ აბსოლუტურ
სრულყოფილებასთან, პირვესაწყისთან არის პირდაპირ კავშირში, რომელიც ასევე
ამ ენერგიის ერთადერთი უშრეტი წყაროა და რომლის აღსაწერადაც ერთადერთი
სიტყვა არსებობს ჩვენს ცნობიერებაში — ღმერთი. ეს არის ის ერთადერთი ენერგია
(რამდენი ერთადერთი გამომივიდა:)), რომელიც რეალურად არსებობს სამყაროში,
სუფთა სინათლის და უპირობო სიყვარულის ენერგია, და რომელიც იტოტება,
იყოფა, სახეს იცვლის, ტრანსფორმირდება, აშენებს და ანგრევს სამყაროებს როცა
დაბლა ეშვება, როცა დაბალ განზომილებებს ქმნის, მაგრამ მისი არსი უცვლელი
რჩება. როდესაც სული განვითარების ყველა საფეხურს გაივლის, დაუბრუნდება
სხეულს, მერე ისევ დაბლა დაეშვება ახალი სამყაროების შესაქმნელად, და
თავისივე შექმნილი სამყაროების გზით ისევ უკან დაბრუნდება, და იპოვის
თავისივე თავის ნაწილს, თავის წყვილს, არჩევანი აქვს დაბრუნდეს მონადაში,
დაიწყოს ზემოთ ასვლა ენერგეტული გზით სათითაოდ შეუერთდეს ყველა მის
ფრაგმენტს, ამგვარად გაერთიანებული სული უზარმაზარ ენერგიას აგროვებს და
შეუძლია არა მარტო გამოეყოს პირვესაწყისს, არამედ უკვე თვითონ გახდეს იგივე
ენერგიის ახალი უშრეტი წყარო და პირველსაწყისი, ახალი სამყაროს დასაბამი...
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«ინუაკი, რეპტილია ჩემში»
(არიანა ჰავას)1

კაცობრიობის ხანგრძლივი ისტორიის განმავლობაში ჩვენ კვლავ და კვლავ
ვსვამთ კითხვებს: «ვინ ვართ?», «საიდან მოვედით?» და «სად მივდივართ?». მათზე
მეტ-ნაკლებად დამაკმაყოფილებელ და საინტერესო პასუხებს გავიგებთ
წინამდებარე ისტორიიდან.
ეს არის რეალური ამბავი, რომელიც რუმინელ მწერალსა და ბავშვთა
ფსიქოლოგ არიანა ჰავას მოუთხრო მისმა ერთ-ერთმა კლიენტმა. ეს ბავშვი
გახლდათ დავითი, რომელსაც ახსოვდა თავისი წინა ცხოვრება.
არიანა ჰავამ თავისი კლიენტის მონაყოლზე დაყრდნობით 2000 წელს
გამოაქვეყნა წიგნი. მასში მოთხრობილი ზოგი საკითხი გაგიტაცებთ, ზოგი
გაგაბრაზებთ, ზოგი კი გამოიწვევს თქვენში ღირებულებათა გადაფასებას.
მონათხრობი ეხებოდა იმას, რომ დავითი იყო დედამიწაზე მოვლენილი
ინუაკი (ინუაკების დნმ კი ყველა ადამიანშია. მათ სურთ ადამიანების გადარჩენა
ანუნაკებისაგან, იგივე რეპტილოიდებისაგან). ის არიანას მოუთხრობდა
დედამიწის წარსულის, აწმყოს და მომავლის შესახებ. ასევე ახსენებდა საიდუმლო
კავშირს ჩვენსა და რეპტილოიდურ რასას შორის, რომლის ერთადერთი მიზანიც
არის ჩვენი ღმერთთან და სიმართლესთან მიახლოება.
1

მთარგმნელი: ano. არიანა ჰავას წიგნის მიხედვით (http://klex.ru/8pm).
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ზოგადად ბევრი ისეთი ინდიგო ბავშვი იბადება, რომელთაც ახსოვთ, თუ
საიდან არიან, ვინ იყვნენ და ა.შ. თითქმის ყოველი მათგანი ამბობს, რომ
დაახლოებით 2000 წლიდან დაიწყო დედამიწის გარდამავალი ეტაპი, რაც
გულისხმობს იმას, რომ დედამიწა გახდა ინდიგოსფერი, ანუ ახალ ვიბრაციაზე
გადავიდა. ამავე ადამიანთა მონაყოლიდან ირკვევა ისიც, რომ ისინი დედამიწის
გადასარჩენად არიან დაბადებულნი.
გარდა ამისა, ინტერნეტში მოიპოვება უამრავი ვიდეო-მასალა ამგვარი
ბავშვების შესახებ, რომლებიც საერთო ჯამში ერთნაირად საუბრობენ და
აღნიშნავენ, რომ სიცოცხლე არ არის მხოლოდ დედამიწაზე და ა.შ.
რაც შეეხება წიგნს, გთავაზობთ წიგნის მეშვიდე თავს, რომელიც ყველაზე
საინტერესო ნაწილად მიგვაჩნია.

არიანას და დავითის დიალოგი
თავი 7
ა: შენ თქვი, რომ დღეს გინდოდა გესაუბრა დედამიწის შესახებ.
დ: დიახ, მინდოდა მომეყოლა იმის შესახებ, რომ რაც მოხდა ინუეზე, იგივე
მოხდა დედამიწაზეც, ვსაუბრობ კოლონიზაციის შესახებ.
ა: ვინ არიან ჩვენი კოლონიზატორები?
დ: იგივე ანუნაკები. სადღაც 500 000 წლის წინათ დედამიწაზე დაეშვა
ხომალდი. წაიღეს ნიადაგის და წყლის ნიმუშები. ის გაფრინდა, რათა ისევ უკან
დაბრუნებულიყო სხვებთან ერთად და დამკვიდრებულიყვნენ დედამიწაზე. მათი
მიზანი იგივე იყო — გამოეყენებინათ ბუნებრივი რესურსები. როდესაც უკან
დაბრუნდნენ თან ჩამოიყვანეს ინუაკები და ინუები, რადგან ადგილობრივი
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დედამიწის მოსახლეობას მათ რთულ დანადგარებთან მუშაობის სწავლა
უჭირდათ, ხოლო ინუაკები ამ საქმეს თავს ართმევდნენ. მათ დაიწყეს მუშაობა,
თუმცა მალე ცხადი გახდა, რომ მხოლოდ ისინიც არასაკმარისნი არ იყვნენ.
მოგვიანებით მოხდა ინუაკების აჯანყება, რის შემდეგაც ანუნაკებს მოუხდათ
სამუშაოში ადამიანებიც ჩაერთოთ. აღმოჩნდა, რომ ეს უკანასკნელნი თავიანთი
შესაძლებლობებით ვერც კი შეედრებოდნენ ინუაკებს. ისინი უბრალოდ ყველას
აბნევდნენ. ასე რომ მოხდა დედამიწელთა გენეტიკური შეცვლა, მხოლოდ დეენემი
აიღეს ინუაკებისაგან და არა ანუნაკებისაგან.
ა: შენ გინდა თქვა, რომ ჩვენ ძმები ვართ?
დ: დიახ.
ა: ანუ ჩვენ ერთი და იგივე დეენემი გვაქვს?
დ: დიახ. თქვენ როგორც სახეობა ჩვენი წყალობით არსებობთ. იმ
დროისათვის დედამიწაზე არსებულთა გენეტიკურ მატერიალზე დამატებულ იქნა
ჩვენი გენეტიკური მატერიალი — ასე შეიქმნა თანამედროვე ადამიანთა რასა.
ა: და ფიზიკურად რატომ არ გგავართ თქვენ?
დ: ანუნაკები ყოველთვის ინახავდნენ ფიზიკურ სახეს, რადგან ის შეესაბამება
გარემო პირობებს, ფიზიკური ასპექტი სრულიად შეესაბამება პლანეტა დედამიწას.
ა: სამეცნიერო წრეებში არსებობს ჰიპოთეზა, რომლის თანახმადაც ადამიანის
დეენემმა ევოლუციური ცვლილება განიცადა და ჩვენ გვყავს მდედრობითი სქესის
საერთო წინაპარი, რომელიც ცხოვრობდა 180-300 ათასი წლის წინათ აფრიკაში.
დ: დიახ ეს ასეა. მაშინ მოხდა პირველი გენეტიკური ცვლილება.
ა: პირველი?
დ: დიახ, სადღაც 40 ათასი წლის წინათ ანუნაკებმა ზემოდან დაამატეს
თავიანთი გენეტიკური მატერიალი. მაშინ დადგა ის მომენტი, როდესაც
ადამიანებმა გააცნობიერეს თუ ვინ იყვნენ. ანუნაკებმა იფიქრეს, რომ თუ ჩვენ
მათთან გენეტიკურად ახლოს ვიქნებით, ჩვენ მათ მივიღებთ.
ა: ანუ ჩვენ გვაქვს ინუაკების, ანუნაკების და პრიმიტიული ადამიანის
დეენემი?
დ: დიახ.
ა: ანუ ლოგიკურად რომ ვიმსჯელოთ უფრო მეტად ანუნაკების.
დ: არა, რადგან ახალი გენეტიკური ცვლილების შეტანა ვერ მოხერხდა მთელს
მოსახლეობაზე. ამიტომ მოხდა არევა, ზოგიერთებმა მიიღეს დამატებითი დეენემი
ანუნაკებისაგან, ხოლო სხვებმა ინუაკებისაგან. ასევე არსებობდა წმინდასისხლიანი
შობადობები, რომლებიც სიწმინდედ თვლიდნენ ანუნაკების სისხლის შენახვას.
ა: მაგრამ ახლა ჩვენ მეტ-ნაკლებად ერთნი ვართ ხომ?
დ: არა. ყველაფერი იგივე პრინციპით მუშაობს. არსებობს წმინდა სისხლის
შობადობები.
ა: ანუ გინდა თქვა, რომ არსებობენ ოჯახები, რომლებიც პატივს სცემენ
თავიანთ წარმომავლობას და არ დაუშვებენ სისხლის აღრევას?
დ: დიახ.
ა: და რა დაემართათ ანუნაკებს, როდის გაფრინდნენ?
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დ: ისინი არ გაფრენილან. აქ არიან ჩვენთან. ისევე, როგორც ინუეზე, ისინი
დაიმალნენ.
ა: ეს თეორია განაგონი მაქვს, მაგრამ აღარ ვიცი რა უნდა დავიჯერო.
დ: მე არავის არაფერში დარწმუნება არ მინდა. მინდა ვთქვა, რომ ისინი
მართავენ მსოფლიოს. მართალია ისინი მიწის ქვეშ არიან, მაგრამ მმართველები
ისინი არიან.
ა: მითხარი, ეს ანუნაკები რეპტილიებს ჰგვანან, ოღონდ ორ ფეხზე?
დ: დიახ.
ა: არსებობს ხალხი, რომლებიც მათ რეპტილოიდურ რასას უწოდებს.
დ: რაც გინდათ ის უწოდეთ. მაგრამ ისინი არიან ნამდვილი ანუნაკების
მემკვიდრეები, მათი შთამომავლები.
ა: ვიცი ეს თეორია მაგრამ რთული დასაჯერებელია. ისინი არავის უნახავს,
ზუსტად არავინ არაფერი იცის...
დ: დიახ იციან! მათ ყველა იცობს. თვით სამთავრობო სახეები — მათი
ქვეშევრდომები არიან. ჩვენ — მათი პატარა ნაწილი ვართ.
ა: რანდენადაც მივხვდი ჩვენ მათი დნმ-ის ნაწილი გვაქვს.
დ: არა. ასევე ტვინის ნაწილი, რომელიც პასუხისმგებელია აგრესიაზე და
უარყოფით ემოციებზე.

ა: მითხარი, როგორ ხედავ, რომ ისინი ჩვენ გვმართავენ?
დ: დაახლოებით 6500 წლის წინათ ანუნაკებმა გადაწყვ იტეს
გადამდგარიყვნენ მასობრივი აჯანყებების გამო. ოღონდ არა სიტყვის პირდაპირი
მნიშვნელობით — მუშაობა გადაწყვიტეს ჩრდილქვეშ. ამიტომ მათ დააფუძნეს
რამდენიმე საიდუმლო საზოგადოება და გამოავლინეს ძირითადი შტრიხები
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ზოგიერთ ჩვენს თანამედროვე რელიგიებში. ასწავლეს მღვდლებს და გამოუშვეს
ჩვენს დასამოძღვრად. ჩამოაყალიბეს დოგმები და დამახინჯებული რწმენა, ამ
ყველაფერმა მშვენივრად გაამართლა, იმიტომ რომ მოსახლეობამ დაიწყო მათი
თაყვანისცემა და მორჩილება.
ა: გამოდის, რომ ყველას სჯეროდა დოქტრინის.
დ: არა. მათ აირჩიეს რამდენიმე ადამიანი მათ სისხლთან ყველაზე ახლოს
მყოფნი. მხოლოდ მათ იცოდნენ სიმართლე. სწორედ ისინი ატარებდნენ
ადამიანთა მსხვერპლშეწირვის კარგად მოფიქრებულ რიტუალებს. სისხლსა და
ორგანოებს საჩუქრად უძღვნიდნენ თავიანთ ღმერთებს.
ა: ძველ დროში ნამდვილად იყო მსხვერპლთშეწირვები, ოღონდ მათ
ღმერთების საპატივცემულოდ სჩადიოდნენ.
დ: დიახ ისინი იყვნენ სწორედ ის ღმერთები. მაგრამ ეს რიტუალური
მსხვერპლთშეწირვები ახლაც ხდება. გაიგე ისინი ამაზე არიან დამოკიდებულნი,
ეს მათი საკვებია. ამ საიდუმლო ორგანიზციების ერთ-ერთი მიზანია ცოდნის
გადაცემა. დღეისათვის ეს ოკულტური ორგანიზაციები არსებობენ მთელს
მსოფლიოში და მუშაობენ ყველა სოციალურ სფეროში.
ა: როგორ აკეთებენ ისინი ამას?
დ: სახელისუფლებო სახეების საშუალებით, ორგანიზაციების, ფირმების,
საბანკო სისტემებით, არმიით, პოლიციით, კანონმდებლობით, განათლების
სისტემით, მასმედიით. ისინი ყველგან არიან, მათი წყალობით, ვინც მათ
ემსახურება. ამ ხალხს მათ ასწავლეს, თავის მხრივ, ესენიც ასწავლან სხვებს და ა.შ.
ესენი ისინი არიან, რომლებიც ჩვენ გვხელმძღვანელობენ დღევანდელი
დროისათვის.
ა: კარგი მაგრამ როგორ გამოსდით მათ ეს?
დ: ეს ძალიან ძველი რასაა. მათი ცოდნა არის უდიდესი და კარგად
გადანახული. მათ დაიქვემდებარეს მატერია, იციან სამყაროს ყველა ასპექტი,
ძალიან კარგად ერკვევიან ასტროლოგიაში, შეუძლიათ ზემოქმედება მოახდინონ
ადამიანის გონებაზე, ამინდზე, ენერგიაზე, სულის მდგომარეობაზე, მოკლედ რაც
მოესურვებათ, ყველაფრის გაკეთება შეუძლიათ, როცა მოესურვებათ და
რამდენჯერაც. მათ გამოიყენეს რელიგია, დაამახინჯეს, ცრუ რწმენებით,
რომლებიც მათ სჭირდებოდათ, დააჯერეს ადამიანები, რომ ასტროლოგია და
განდობილთა ცოდნა — ეს არის სატანური სწავლება. დაამკვიდრეს მოსაზრება,
რომ სიზმრები და ხილვები ეშმაკისაგან მომდინარეობს, თუმცა ეშმაკი როგორც
ვხედავთ საერთოდ არ არსებობს, ხოლო სიზმრები და ხილვები მოდის
კოსმოსიდან, სამყაროდან, მატრიცადან... დედამიწის მრავალ ადგილზე. სადაც
მდებარეობს სასარგებლო ენერგეტიკული ველები და ენერგიების გადაცემის
პოტენციალი, მათ ააგეს სხვადასხვა შენობები და ობიექტები ამ ენერგეტიკული
ველების განეიტრალების მიზნით. მათ არ შეუძლიათ დაუშვან, რომ სრული
გამოთაყვანების სიტუაცია შეიცვალოს, რომელსაც ისინი ახორციელებენ
საზოგადოებაზე.
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ა: და მაინც, როგორ მოახერხეს მათ მსოფლიო კონტროლი?
დ: რელიგიის დახმარებით, რომელიც მათ გამოიყენეს როგორც ტვინების
რეცხვის ძალიან ეფექტური პროგრამა და ინტუიციის გასანადგურებელი
საშუალება. ასევე ხალხის კონტროლს ახდენენ პოლიტიკის და რაც ყველაზე
მთავარია, ფინანსური სისტემის საშუალებით. ისინი ჩვენ გვაძლევენ, საჭმელს,
სითბოს, საცხოვრებელს, სკოლას, შვებულებას, ჯანმრთელობას აბსოლუტურად
ყველაფერს.
მმართველი ოჯახები მათი პირდაპირი შთამომავლები არიან. ჩვენი
პრეზიდენტების ძარღვებში მათი სისხლი ჩქეფს, ისინი ერთმანეთთან
დაკავშირებული არიან ოკულტური ორგანიზაციებით.
ა: და მმართველმა ოჯახებმა და პრეზიდენტებმა თავად ეს იციან?
დ: დიახ მათ იციან თავიანთი წარმომავლობის შესახებ და ასევე სრულიად
ეთანხმებიან ორგანიზატორების გადაწყვეტილებებს, ისინი მანიპულირებენ და
მართავენ ჩვენს ცხოვრებას, ჩვენ ვიბადებით, ვცხოვრობთ, ვმუშაობთ და
ვიღუპებით მათთვის.
ა: კი მაგრამ ხომ არსებობს სულიერი მიმარულებები, რომლებმაც ეს
ყველაფერი იციან და საუბრობენ კიდეც ამის შესახებ.
დ: კი ასეა, ოღონდ ისინი მათ მიერვე ფინანსდებიან, იმიტომ რომ წვდომა
ჰქონდეთ ინფორმაციაზე და დაამახინჯონ ის.
ა: ანუ გამოდის, რომ ჩვენ ჩაკეტილ წრეში ვიმყოფებით, რაც არ უნდა
გავაკეთოთ მაინც ტყვეობაში ვრჩებით.
დ: არა. პირველ რიგში ჩვენ უნდა მოვუსმინოთ ჩვენს სულს. არავის არ
შეუძლია იყოს ვინმეზე მეტი, ჩვენ ყველანი თანასწორნი ვართ, სწორედ ამიტომ
არავის არა აქვს უფლება, რომ მიგვითითოს თუ რა ვიფიქროთ, რა ვირწმუნოთ ან
ვისწავლოთ.
ა: და მაინც მეცნიერება სასარგებლოა. მისი წყალობით ჩვენ განვითარდით,
ბევრი საგნის დანიშნულება გავარკვიეთ.
დ: მეცნიერება მთლიანად მათ ეკუთვნით. მან დაიკავა რელიგიის ადგილი,
თანამედროვე მეცნიერებას არაფერი აქვს საერთო ნამდვილ მატრიცასთან. ეს
მეცნიერება მოგონილია, სპეციალურად იმიტომ შეიქმნა, რომ შეცდომაში
შეგვიყვანოს. რომ დავიჯეროთ ის რაც სინამდვილეში არანაირ კავშირშია
რეალობასთან. ადამიანის ევოლუციის გარკვეულ მომენტში გაჩნდა მოსაზრება
რელიგიური დოგმების საიმედოობისა. მაშინ ანუნაკებს მოუწიათ სხვა გზების
მოძებნა რათა განეგრძოთ მმართველობა, რომ გაგვასულელონ და დავიჯეროთ ის
რაც საჭიროა. ასე გაჩნდა მეცნიერება.
ა: და რისი ეშინიათ მათ?
დ: მათ ეშინიათ, რომ ადამიანები გაიღვიძებენ და გააცნობიერებენ რომ
ცოცხლობენ არა სხეულში, რომ არიან სამყაროს ცნობიერების ნაწილი, რომ ისინი
თავისუფლები არიან და ისეთივე უსაზღვრონი როგორც თავად შემოქმედი.
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ა: მერე რა? თუკი გავაცნობიერებთ? რა მოხდება?
დ: ადამიანები მათ განდევნიან. პრობლება იმაში მდგომარეობს რომ მათ
აღარსად აქვთ წასასვლელი. მათი პლანეტა განადგურებულია, ხოლო სხვა
კოსმოსურ სხეულებზე გზა ჩაკეტილი აქვთ. ისინი იმ ზღვრამდე არიან მისული
როდესაც მათ მატრიცა შეცვლით როგორც სახეობას, ანუ ჯერ მიიყვანს
მოკვდინებამდე ხოლო შემდეგ მოხდება მათი ტრანსფორმაცია. მათ ეს არ სურთ,
ეშინიათ.
ა: მაინც ვერ გავიგე როგორ ახერხებენ ყველაფრის გაკეთებას რაც
მოესურვებათ? რატომ არ გაიყვანეს სუფთა ჰაერზე?
დ: ვინ გაიყვანდა მათ, როდესაც ისინი მართავენ ყველაფერს? ხოლო ვინც
რაიმე სიმართლის მსგავსს იტყვის იმწუთას მიაკერებენ «შარლატანის», «გიჟის» ან
«ეშმაკეულის» იარლიყს. ჩვენმა მმართველებმა მიწისქვეშეთიდან შექმნეს
ცნობიერებისა და გრძნობების მართვის შესანიშნავი პროგრამა. ჩვენ გვკარნახობენ
თუ რა ვიფიქროთ, როგორ მოვახდინოთ რეაგირება, რა დავლიოთ, რა ვჭამოთ, რას
მოვუსმინოთ.
ყველაფერი
დაგეგმილია,
გათვლილია
და
სრულდება
წინააღმდეგობის გარეშე, მათი ყურადღების მიღმა არაფერი რჩება. დაფიქრდი
თუკი რომელიმე მეცნიერი რაიმე აღმოჩენას გააკეთებს რაც მათ არ აწყობთ,
გამოჩნდება ასობით სხვა მეცნიერი რომლებიც საწინააღმდეგოს დაამტკიცებენ,
მაგრამ თუკი მათ მოისურვეს საზოგადოებაში «სამეცნიერო» აღმოჩენის გაშვება
უამრავი მეცნიერი მას ეთანხმება, სინამდვილეში უამრავი ადამიანი არსებობს
რომლებიც ვერ გაასულელეს, რომლებსაც სჯერათ სიკეთის და აჩვენებენ ამას,
მაგრამ მათ დასცინიან და აწებებენ სხვადასხვა იარლიყებს, შესაძლოა შეამთხვიონ
პრობლემები თუკი მოისურვეს ხმის ამოღება, ისინი ყველას აკვირდებიან.
ა: კარგი, მაგრამ თუკი ადამიანთა უმრავლესობა სხვაგვარად დაიწყებს
ფიქრს? ისინი ვეღარაფერს იზამენ, მთლიან დედამიწას ხომ არ გაწყვიტავენ, ამ
სისტემაშიც ხომ შესაძლოა იყოს ადამიანები რომლებმაც სიმართლე იციან და
სურთ მასზე საუბარი.
დ: მათ ვინც სიმართლე იცის და სურთ ამის თქმა, ისინი ახერხებენ ამის
აღმოფხვრას, უმრავლეს შემთხვევაში, ეხლა ყველაფერი რთულია. ჩვენს მართვას
ახდენენ გონებაზე ზემოქმედებით და ქიმიური ნივთიერებებით.
ა: ქიმიური ნივთიერებებით?
დ: ყველა ქიმიური ნივთიერება რაც ემატება წყალში, საკვებ პროდუქტებში,
კონსერვატებში, საკვებ დანამატებში, წამლებში — შექმნილია სპეციალურად
იმისათვის, რომ აიძულოს ადამიანის ტვინს რეაგირება მოახდინოს მხოლოდ
განსაზღვრულ სტიმულებზე, უფრო სწორად კი არ რეაგირებდეს.
ა: მაგრამ წამლები სიცოცხლის გადარჩენაში გვეხმარება!
დ: კი ზოგიერთები, მაგრამ სხვები შეიქმნა იმისათვის, რომ გამოყოს ადამიანი
საწყის წყაროს.
ა: შეიძლება ასეცაა, მაგრამ ძნელია საზღვარის დაცვა. როგორ უნდა ვიყოთ
ანტიბიოტიკების ან ვაქცინაციის გარეშე...
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დ: ვაქცინაცია — ყველაზე დიდი გამყიდველობაა. ისინი ზემოქმედებენ
იმუნურ სისტემაზე. მე ძალიან ცუდად გავხდი ბოლო ვაქცინაციის შემდეგ,
რომლის გაკეთებაც მაიძულეს, მკვეთრად შევხდე მიკრობებიოს შეყვანამ როგორი
თავდასხმა მოახდინა ჩაკრებზე, რომ შემდეგ გაბნეულიყვნენ მთელს სხეულში,
იმოქმედა ლიმფურ და ჯირკვლოვან სისტემაზე.
ა: წამლები ხომ გვეხმარებიან!
დ: კი მაგრამ მათ გარეშეც შეიძლება. სინამდვილესი უფრო მეტად გვნებენ
ვიდრე გვეხმარებიან, ავადმყოფობა ეს არის გამაფრთხილებელი მინიშნება იმისა,
რომ რაღაცას არასწორად ვაკეთებთ. შესაძლოა იქ სადაც ცხოვრობ გარემო
დაბინძურებულია, შესაძლოა საკვები ის არ არის რაც საჭიროა, შესაძლოა ფიქრები
და გრძნობები არასწორია, იმის მაგივრად რომ აბები მივიღოთ, საჭიროა დავჯდეთ
და გავაანალიზოთ ეს ყველაფერი, აბები როგორც მე ვხედავ ზემოქმედებენ
შედეგებზე, და არ გვეხმარებიან მიზეზის მიგნებაში. როდესაც ღებულობ აბებს ის
შეიწოვება ორგანიზმში და გარდაიქმნება ენერგიდ, ეს ენერგია შესაძლოა იყოს
სხვადასხვაგვარი დამოკიდებულია პრეპარტის შემადგენლობაზე, როგორც კი ის
შედის ორგანიზმში იწყებს სეკრეციის რეგულირებას ანგაზრდის ან შეამცირებს.
ამას მივყავართ გაუმჯობესებამდე, მაგრამ სინამდვილეში ეს არასწორია.
ორგანიზმი გაცილებით უკეთ გაუმკლავდებოდა, თუკი მოვიშორებდით
დაავადების გამომწვევ მიზეზებს.
ა: ხომ მაგრამ ანტიბიოტიკების აღმოჩენა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი.
დ: კი მაგრამ ეხლა ამით მანიპულირებენ. რაც მეტ ანტიბიოტიკს ღებულობ
მით მეტად ცდილობს ორგანიზმი მათგან თავდაცვას, შესაძლოა იქამდეც მივიდეს
რომ ბოლოს მათზე რეაგირებაც კი შეწყვიტოს, მიკრობები და ვირუსები ჩვენი
სიცოცხლის ნაწილია ისინი პლანეტის ნაწილი არიან, ჩვენ ერთად ვცხოვრობთ
დასაბამიდან. ჩვენ ისინი უნდა მივიღოთ და ჩვენმა სხეულმა ეს იცის, მან იცის
რომ ყველაფერი გათვლილია.
ა: და ანუნაკები რომლებზეც ამბობ, რომ ჩვენ გვმართავენ ეხლა სად
იმყოფებიან?
დ: ისინი ცხოვრობენ აქ ჩვენთან ერთად, ოღონდ დაფარულნი არიან ჩვენი
აღქმის სისტემისაგან, შეიძლება ითქვას სხვა განზომილებაში არიან, მაგრამ
ცხოვრობენ აქ და ახლა. ისინი აქტიურად მონაწილეობენ ჩვენს ცხოვრებაში, მაგრამ
ჩვენ არანაირად არ შეგვიძლია ზემოქმედება მოვახდინოთ მათზე.
ა: და კონკრეტულად სად იმყოფებიან?
დ: მათ აქვთ უდიდესი მიწისქვეშა ბაზები, ქალაქის მსგავსად, იქ ცხოვრობენ,
თუმცა ზედაპირზეც არიან, ისინი ჩვენს შორის არიან, ჩვენ ურთიერთვქმედებთ
მათთან ერთად, უბრალოდ ამას ვერ ვაცნობიერებთ.
ა: ანუ ჩვენ მათ ვერ ვხედავთ? უხილავები არიან?
დ: არა მათი შეხედვა შჱსაძლებელია, უბრალოდ ისინი საკუთარი ტავის
ირგვლივ აპროექტებენ რარაც ენერგეტიკული ველის მსგავსს რომელთა
დახმარებითაც ნებისმიერი სახის მიღება შეუძლიათ რასაც მოინდომებენ, ამიტომ
ვერ ვცნობთ.
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ა: როგორ აპროექტებენ?
დ: აზრობრივად.
ა: და მეტს არაფერს არ იყენებენ?
დ: არა, მათი გონებრივი შესაძლებლობები აღემატება ადამიანისას. ამიტომ ეს
მათთვის არის როგორც თამაში. ისინი აკეთებენ ამას განსაკუთრებული
ძალისხმევის გარეშე.
ა: და ასე თავისუფლად დადიან ჩვენს შორის?
დ: არა მარტო დადიან, — მმართველობენ, ცხოვრობენ ჩვენთან, ის შეიძლება
იყოს ხელმძღვანელი, ჩვენთვის ძვირფასი ადამიანი, მეგობარი...
ა: ანუ შენი მეუღლე შეიძლება იყოს ანუნაკი და ვერც კი ხვდებოდე?
დ: შეიძლება, მაგრამ ასეთი არ ხდება, რადგან ისინი არ ახდენენ კავშირს
მათთან ვიც მათი სახეობის არ არის.
ა: არც მათთან ვისაც მათი დეენემი აქვთ?
დ: მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როდესაც ისინი გადაწყვიტავენ
სისხლის ხაზის გაუმჯობესებას, ღებულობენ სხვა მხარის ადამიანებსაც. მხოლოდ
საგულდაგულო შეფასების შემდეგ.
ა: და შეფასება რაში მდგომარეობს?
დ: მოწმდება გენიალოგია, ხასიათი, ასტროლოგიური ფაქტორები და
მრავალი სხვა...
ა: ასტროლოგიური ფაქტორი?
დ: დიახ. პირველ რიგში, მათ იციან, რომ პლანეტების მოქმედება გადამწყვეტ
როლს თამაშობენ ხასიათის ფორმირებაში, ამიტომ ასტროლოგია ყველაზე ძველი
მეცნიერებაა, ის აერთიანებს სამყაროს მთელ ცოდნას.
ა: არ ვიცოდი რომ ეს ასეთი მნიშვნელოვანი იყო.
დ: იმიტომ, რომ ამის ცოდნა შენთვის არ არის საჭირო. ამბობდნენ, რომ
ასტროლოგები მჩხიბავები არიან, რომ მათი სწავლება ეშმაკისაგან მომდინარეობს,
ეხლა როდესაც ეს იარლიყები აღარ წრის ამბობენ რომ ეს სისულელეა და დროის
ფუჭად კარგვა.
ა: რატომ?
დ: იმიტომ რომ ეს არის სამყაროსთან საკუთარი თავის დაკავშირება.
ვარსკვლავებთან ჰარმონიაში ყოფნა, ნიშნავს უნისონში შემოქმედებასთან
ცხოვრებას, ჩვენ ყველანი რა თქმა უნდა ვართ ქვეცნობიერის დონეზე, მზის,
მთვარის და პლანეტების ზემოქმედებით. დედამიწა წარმოადგენს გიგანტურ
მაგნიტს რომელიც ბრუნავს თავისი ღერძის გარშემო, და ქმნის მაგნიტურ ველს, ეს
ველი დიდ გავლენას ახნენს დედამიწაზე არსებულ სიცოცხლეზე. არსებობს
კოსმოსური ციკლი, მზის სისტემის პულსაცია, ელექტრული სიგნალები,
ელექტრომაგნიტური
ქარიშხლები,
ადამიანებისატვის
აუცილებელია
მოიაზრებონდენ ამ ყოველივესთან ერთად. არსებობს ხელსაყრელი პერიოდი
თესვისათვის, მოსავლის აღებისათვის, სხვადასხვა მოქმედებებისათვის, და ასევე
პირიქით არახელსაყრელი პერიოდები, ყველაფერს თავისი მნიშვნელობა აქვს,
არაფერი არ არის ტყუილუბრალოდ.
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ა: მაგრამ მე არ მესმის ამას რატომ მალავენ მათ შეუძლიათ ამით სარგებელი
მიიღონ.
დ: არა, იმიტომ რომ ადამიანი გაიგებს ცხოვრების აზრს, გაცნობიერებულად
ცხოვრებაში ისინი მიიღებენ მატრიცის ამოუწურავ რესურსებთან კავშირს.
კოსმოსური ენერგიით ისინი განიკურნავენ თავს, გაიბრწყინებს სასიკეთო
პერიოდი, აღარ გამოიყენებენ პესტიციდებს, მავნებლებთან ბრძოლა მოხდება
სხვამცენარეებით, მოსავალი იქნება სასარგებლო. ვარსკვლავებს, რომ ყურადღებას
აქცევდნენ ბავშვები სხვაგვარი დაიბადებოდნენ: უკეთესი შესაძლებლობებით,
სხვა პროგრამით, უფრო ერთიანი აგებულებით.
ა: რას ნიშნავს მავნებლებთან ბრძოლა სხვა მცენარეებით?
დ: დიახ სხვა მცენარეებით შეიძლება მავნებლების განდევნა, თ უკი ამ
სასარგებლო მცენარეებს დავთესავთ ჩვენს ბოსტნეულთან და მარცვლეულთან
ერთად, ან შევასხუროთ მათი წვენი, თუმცა უმჯობესია ერთად დავრგოთ, ვიდრე
მოვკლათ.
ა:მოიყვანე რომელიმე მცენარის მაგალითი.
დ: ყვითელი ყვავილი იცავს მარწყვს, მალინას მწერებისაგან რომლებიც მათ
ჭამენ, თუ ამ მცენარეს დარგავთ ნამდვილად დაიცავს მწერებისაგან ეს ზუსტად
ვიცი, ეს ბებია ბაბუსაც ვუთხარი თავიდან არ დამიჯერეს მაგრამ შემდეგ
აღმოჩნდა, რომ მართალი ვიყავი.
ა: და რას აკეთებს ყვითელი ყვავილი? როგორ მოქმედებს მავნებლებზე?
დ: ერთისმხრის ის გამოყოფს ნივთიერებას რომელიც დევნის მათ, მეორეს
მხრივ ასხივებს სპეციალურ ენერგიას, რომელის იცავს მცენარეებს,
ურთიერთქმედებს ენერგეტიკულ ველზე რაც პარაზიტებს აიძულებს დატოვონ
ტერიტორია. სინამდვილეში ყვითელი ყვავილი საკუთარ თავს იცავს მაგრამ ამით
ირგვლივ მყოფ მცენარეებსაც ეხმარება.
ა: ასეთი მცენარეები ბევრია?
დ: დიახ, სინამდვილეში ყველა მცენარე რაიმესთვის არის საწირო, არაფერი
არ რის ისე უბრალოდ. ადამიანებს შეუძლიათ მათი დახმარებით განიკურნონ,
მაგრამ საჭიროა ვიცოდეთ ორი რამ: რომელ ასტრალურ პერიოდში იყვნენ
აღებულნი, და ვინ აიღო ისინი.
ა: ეს მნიშვნელოვანია?
დ: კი, იმიტომ, რომ განსაზღვრულ პერიოდებში მათი სამკურნალო
თვისებები მაქსიმალური ხდება. მაგრამ ადამიანის სულიერი მდგომარეობა,
რომელიცმათ იღებს ძალიან მნიშვნელოვანია_ ის პირველია ვინც მათ ეხება, და
შჱსაძლოა თავისი ენერგიით შეცვალოს ის.
ა: არ ვიცოდი!
დ: ადამანი რომელიც მცენარეს იღებს, უნდა იყოს ჯანმრთელი, მშვიდი, და
გაწონასწორებული. ნუ მინიმუმ საკუთარ თავს უნდა უთხრას, რომ ის
ჯანმრთელია მშვიდი და გაწონასწორებულია, როდესაც მიდის მცენარეების
შესაგროვებლად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
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ინტერვიუ რეპტილოიდ ინუაკ ალექსანდრ პირგარუსთან
(იგივე დავითი. არიანა ჰავას წიგნიდან)1
ეს ბავშვი არის დავითი (ალექსანდრ პირგარუ), რომელიც ამბობს, რომ წინა
ცხოვრებაში ცხოვრობდა პლანეტა ინუაზე (ვერტასი). ის აღწერს, თუ როგორია ეს
პლანეტა, როგორ გამოიყურებიან მისი მაცხოვრებლები, აღწერს მათ ხასიათს, მათ
კანონებს და ა.შ. გთავაზოვთ ვიდეო-ჩანაწერის თარგმანს (ნაწყვეტს, ხოლოს
სრულად, შეგიძლიათ მოუსმინოთ ვიდეო-ჩანაწერში).
ჟერნალისტი უსვამს დავითს კითხვებს პლანეტა ინუას (ვერტასი) შესახებ,
თუ როგორ ცხოვრობენ იქ და ბავშვი ყვება იმ კანონების შესახებ, რომელიც იქ
არის:
პირველი კანონი არის მშვიდობის კანონი (არ არის ყვირილი არის გრძნობა,
ანუ ნეგატიური გრძნობები არ გადაეცემა სხვა ხალხს, არა იმიტომ რომ ეს
უკანონოა არამედ იმიტომ რომ ეს ცუდია, როდესაც ადამიანს ეუბნები ეს არ ქნა
იმიტომ რომ ცუდია ის ხვდება რომელსაც ეუბნები რომ ეს არ ქნა არ შეიძლება ამ
დროს აიძულებ და შენს აზრებს ახვევ თავზე, მაგალითად არც მე მომწონს
მორჩილება.
— თუკი ჩვენ ღმერთმა ისე შეგვქმნა რომ ჩვენგან არ ითხოვს თაყვანისცემასა
და მორჩილებას მაშინ რთულია, რომ ვიღაც ღმერთზე ბევრად დაბალ საფეხურზე
მდგომმა მოითხოვოს ჩვენგან რაღაც რაც თავად ღმერთს არ მოუთხოვია
თავიდანვე.
— დიახ ასეა, მოკლედ პირველივე კანონი არის მშვიდობა, ვინც მას არღვევს
არის დამცირებული და წარდგება ღვთის სამსჯავროზე. ანუ დამცირებულნი ისე
რომ თავადაც მიხვდებიან, იტანჯებიან ჯავრობენ, რომ ასე მოიქცნენ და ითხოვენ
პატიებას,თუკი მონანიება არ მოხდა მაშინ ისინი სხვა პლანეტაზე გაემგზავრებიან
შესაძლოა დედამიწაზეც რომ გამოასწოროს თავიანთი შეცდომები. «ის ვინც
ატარებს მშვიდობას, მიწვეულ იქნებიან ღვთის შვილებად» — ერთერთი
საუკეთესო ამონარიდი ახალი აღთქმიდან, შეიძლება ითქვას, რომ ისინი თითქმის
წმინდები არიან და იშვიათად დაუშვებენ შეცდომებს.
მეორე კანონი. (იქაც იბადებიან, მაგრამ არა ისე როგორაც დედამიწაზე, იქ
იბადებიან შუქისაგან, ისინი ბავშვებად იბადებიან და ბავშვებად რჩებიან, მაგრამ
არა ასაკობრივად, იქ არ არის სიბერე და სიკვდილი) «არ იქონიო ურთიერთობა
პატარებთან თუკი სულიერად არა ხარ განვითარებული». ანუ ვინც სულიერად არ
არის მაღალგანვითარებული არ უნდა იმუშაონ ბავშვებთან.
— შენ ხარ ქალაქ ალბა-იულიადან რაც ნიშნავს «მუშაობა»-ს, ჟღერს ძალიან
ლამაზად. დიახ ასეა, მას ასე ვაგრძელებ პლანეტა ვერიტასზე ადამიანმა თქვას —
«წადი გააკეთე ეს!» არღვევს კანონს...
— დედამიწაზე ძალიან ბევრი უუფლებო ბავშვია, რომლებიც ფიზიკურად
შრომობენ, ფსიქოლოგიიდან ფსიქოანალიზის საფუძველზე ვიცით, რომ
უფროსების ქმედებები გამომდინარეობს იქიდან თუ რაც გადაიტანა მან
1

https://youtube.com/watch?v=_aYZ-s_8Px8
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ბავშვობაში, როდესაც ადამიანი იზრდება ის ხდება ატომების, მოლეკულების
კონგლომერატი, მისი სულიერი სხეული ხდება მატერიალური სხეული, 7 წლამდე
ბავშვი ჯერ კიდევ არ არის მოწყვეტილი იმ სამყაროს საიდანაც ის არის მოსული,
ისინი ჯერ კიდევ ცხოვროობენ ზრაპრულ სამყაროში, ისინი ვერ გებულობენ
მატერიის ფასეულობას, ადამიანურ ლოგიკას, ჩვენ ადამიანები ვფიქრობთ, რომ ის
ზღაპრული სამყარო არ არსებობს, რო ის არის ფანტაზიის ნაყოფი, მაგრამ
ვპოულობთ ყველა დიდებულ წიგნში. რომ ბავშვობა_ის ოქროს ასაკია, როდესაც ის
და უფალი ჯერ კიდევ მეგობრები არიან, იესო ამბობს შესანიშნავ ფრაზას «მათ
ეკუთვნით ცათა სასუფეველი». ბავშვები 7 წლამდე არ ეკამათებიან ღმერთს. ბავშვს
უყვარს, ღებულობს, სჯერა მისი, ფერიების, სასწაულების. სჯერა ყველა
მოწყობილობების, რომლებიც ღმერთმა მისცა ადამიანებს, რა თქმა უნდა, ამის
შემდეგ მოდის გარემოს გავლენა, რელიგიის, განათლების, ინტერესების და
ადამიანს უჩნდება კითხვა «ვინ ვარ მე?»
— როგორ ფიქრობ რომელია ყველაზე დიდი შეცდომა რომელიც დაუშვა
კაცობრიობამ? რატომ არის ამდენი ტანჯვა, სევდა, ნერვიულობა, შიში,
დისჰარმონია...
— არ ვიცი ჩვენ ერთდროულად ვიფიქრეთ ამ საკითხზე, სწორედ ამაზე
მინდოდა მესაუბრა. როდესაც რომელიმე ბავშვს ეუბნებიან, რომ «ცხოვრება
ზღაპარი არ არის», ამ მომენტიდან ის წყვიტავს ბავშვად ყოფნას.
— ანუ ჩვენ არ უნდა ჩავკლათ ბავშვში სამყაროს აღქმის თავისუფლება, რომ
არ მოვაქციოთ «ასეა საჭიროს» ჩარჩოებში, საერთოდ საჭიროა მშობლებმა მხარი
დაუჭირონ თავიანთ შვილებს და ისინი გახდებიან კარგი ადამიანები, ე.ი. ჩვენ
დავარღვიეთ აღზრდის თავდაპირველი სტადია, იმიტომ რომ ჩავკალით ოცნებები
და ზრაპრები.
— დიახ ძირითადად ასეა. პლანეტა ვერტასის მესამე კანონია
ნეიტრალურობა, როდესაც არ ვარდები უკიდურესობებში, ანუ ემოციური
ბალანსია საჭირო, ადამიანი უნდა იყოს ძალიან ყურადღებიანი, იქაც არის
გრძნობები, როგორც აქ და არ შეიძლება გულგრილობა, ზოგიერთი გრძნობა არის
მეორეხარისხოვანი, ზოგი მთავარი უფრო მნიშვნელოვანი. აუცილებელია
გაინტერესებდეს არა მხოლოდ მთავარი გრძნობები.
არ უნდა დააიგნორო მეორეხერისხოვანი გრძნობები, რადგან ისინი
განიცდიან ყურადღების ნაკლებობას, აქ კი არასოდეს ვფიქრობთ, რომ გრძნობები
ცოცხლობენ, რომ გრძნობები ეს ჩვენ ვართ, თუ ჩვენ რომელიმე გრძნობას
უგულებელვყოფთ, ჩვენ უარვყოფთ საკუთარ თავს. ეს არის მესამე კანონი.
— მაშინ ჩვენ ანალოგიურად დედამიწის შეცდომების სიაში შეგვიძლია
ჩავამატოთ უცოდინარობა.
— დიახ. ეს არის ფუნდამენტური, მთავარი, ძირითადი, ძალიან დიდი
ფატალური შეცდომა. დიახ უცოდინარობა. რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ
ყოველდღიურად.
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
Narilla

გიგანტები:
მითოლოგიური არსებები თუ წარსული რეალობა?!.

ამ ინფორმაციამ შეიძლება ბევრი განაცვიფროს, ბევრი ინტრიგაში ჩააგდოს,
ბევრიც მათთვის აქამდე უკვე ნაცნობ ცნობებს წაიკითხავს. მართალია, ეს არაა
ახალი მონაცემები, მაგრამ მე ვეცადე თავი მომეყარა ყოველივე იმ ცნობისთვის,
რაც არსებობს მათ შესახებ. საქმე ეხებათ ადამიან-გიგანტებს! ისინი უძველეს
ისტორიულ არტეფაქტებში არც თუ ისე იშვიათად არიან გამოსახულნი. თუმცა
მათი იდენტიფიკაცია ბოლომდე მაინც ვერ ხერხდება. უფრო მეტიც, მათი
არსებობის ეჭვქვეშ დაყენება, ლეგენდარული ფიზიკური პარამეტრების
გათვალისწინებით, ხშირად მომხდარა!
როდესაც მორიგი არქეოლოგიური, თუ სხვა სხვა (არაარქეოლოგიური)
სამუშაოების შედეგად, აღმოაჩენენ ხოლმე ადამიანების გიგანტური ჩონჩხებს,
კვლავ ჩნდება კითხვები: მართლა არსებობდნენ თუ არა გიგანტები? და თუ
არსებობდნენ ბუმბერაზები, ისინი ადამიანთა მოდგმას განეკუთვნებოდნენ? თუ
რაღაც სხვა რასას? მათ სხვადასხვა სახელწოდებით მოიხსენიებენ უძველები და
უკვე გამქრალი ცივილიზაციები (მაიას ცივილიზაცია ჩრდილოეთ ამერიკაში,
შუმერები მესოპოტამიაში, იუდეველები...).
ბიბლია მათ მოიხსენიებს ნეფილიმებად, ძველებრაულ ენაზე ეს სიტყვა
ითარგმნება, როგორც ნგრევა, რღვევა, გარყვნა; ისინი მიიჩნევიან «ღვთისვაჟებისა»
და «ადამიანის ასულების» შეუღლების ნაყოფად. ბიბლიაში სულ რამდენიმე
ადგილას არიან ისინი ნახსენებნი; ერთგან დაზუსტებით არაა ნათქვამი მათი
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ლეგენდარული სიმაღლის შესახებ, მაგრამ წერია შემდეგი: «ბუმბერაზები
ცხოვრობდნენ მიწაზე იმ დღეებში და მას შემდეგაც,როდესაც ღვთის შვილები
შედიოდნენ ადამიანის ასულებთან, რომელნიც მათ უჩენდნენ შვილებს.
სახელოვანი ხალხი იყვნენ ისინი ძველიდროიდან» (დაბ. 6:1-4).

ბიბლიის გარდა, ყურანი უფრო ვრცელ ინფორმაციას გვაწვდის გიგანტებზე,
რომლებსაც ისპალინებად მოიხსენიებენ. წიგნში იქ, სადაც წარღვნის შესახებაა
ეპიზოდი, ნათქვამია, რომ ნოეს მიერ დაწყებული კიდობნის მშენებლობის საქმე
სამასხროდ აუგდიათ ისპალინებს: «წარღვნა ჩვენ ვერასდაგვაკლებს, ჩვენ მაღლები
და ძლიერები ვართ, ჩვენი ფეხის ტერფით მდინარის კალაპოტის ჩაკეტვაც კი
შეგვიძლია»-ო. მაგრამ როდესაც წარღვნა დაწყებულა, ყველა გოლიათი შეუწირავს,
ყველა, ერთის გარდა. მასზეც მოგვითხრობენ ბაბილონური ტექსტები: ნოემ
წარღვნისგან გადაარჩინა ერთადერთი გოლიათი სახელად «ოგი». მას ადგილიც
მისცა კიდობანში და დაავალა იქ მყოფთათვის საკვების მოწოდება. წარღვნის
შემდეგ კი ერთადერთ გადარჩენილ გოლიათს «ადამიანის ასულებთან» დაუწყია
კონტაქტი, რის შემდეგადაც მისი მოდგმა კვლავ გაგრძელებულა. მართალია,
ისეთივე გიგანტური შთამომავლები არ წამოსულან, მაგრამ ადამიანებთან
შედარებით მაინც აღმატებულნი ყოფილან. ისინი შემდგომ პალესტინის
მიდამოებში დასახლებულან.
ბიბლიაში შემდგომი ცნობა უკვე იმ ეპიზოდში გვხვდება, როცა ეგვიპტიდან
წამოსული ებრაელები პალესტინის საზღვრებს მოადგნენ. მაშინ მოსემ გააგზავნა
მზვერავნი, რომელთაც მოუტანეს ცნობა და ადვილობრივ მკვიდრთა სიდიდე
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ასეთი შედარებით აღწერეს: «და ჩვენ გამოვჩნდით ჩვენსთვალში კალიებივით, და
ასეთნაირად ვჩანდით მათ თვალშიც» (რიცხ. 13:34(33)).
ერთ-ერთი ცნობილი ფაქტი ებრაელთა ისტორიიდან, რომელიც ბიბლიაშია
გადმოცემული, ეხება დავითისა და გოლიათის ბრძოლას. გიგანტი, რომელიც
«გოლიათის» სახელითაა მოხსენიებული, აღნიშნული ტექსტის თანახმად,
სიმაღლით 3 მეტრს აღწევდა.
ბიბლიაზე გაცილებით ძველ ტექსტებს, მათში დაცული უძველები
ინფორმაციით, წარმოადგენს შუმერული თიხის ფირფიტები. გილგამეშის ეპოსი,
რომელიც უძველეს შუმერულ ტექსტად ითვლება, თარიღდება ძვ. წ-მდე 1600
წლით. შუმერთა ქრონიკები კი მათ მოიხსენიებენ პლანეტა ნიბირუს მკვიდრებად,
რომლებსაც თავისი სახელიც ჰქონდათ — ანუნაკები. ლეგენდის თანახმად,
ანუნაკები ჩამოვიდნენ დედამიწაზე ოქროსათვის. პლანეტა ნიბირუს ატმოსფერო
ამ დროს განიმუხტა და მითოლოგიური სწავლებით, მათ გამოიგონეს ოქროს
დამცავი ფარი, რომელიც ირეკლავდა მზის სხივებსა და სითბოს. ამავე ლეგენდის
თანახმად, ადამიანი არის გენური ინჟინერიის ნაყოფი, შექმნილი სპეციალურად
საშახტო სამუშაოებისთვის. ეს რაც შეეხებოდა მითს მათ შესახებ.
რატომ თვლიდნენ შუმერები პლანეტა ნიბირუს მკვიდრებად ანუნაკებს?
ამაში გასარკვევად ასტრონომია დაგვეხმარება. მოგეხსენებათ, მზის სისტემაში
არსებობს ერთ-ერთი ასეთი პლანეტა სახელად ნიბირუ, რომელიც ხან შემოდის
პლანეტარულ სისტემაში და ხან გადის პლანეტა პლუტონის სიახლოვეს. ნიბირუ
თავისი პლანეტარული მოძრაობის სრულ ციკლს მზის გარშემო 3600 წელიწადში
ერთხელ ამთავრებს და ყოველი ციკლის დასასრულს კი ის საკმაოდ ახლოს მოდის
დედამიწასთან, იმდენად ახლოს, რომ მათ შორის გარკვეული ტექნიკური
საშუალებებით გადასვლაც კი არის შესაძლებელი. ამგვარ ციკლს პლანეტა ნიბირუ
ასრულებს 2012 წლის მიწურულსაც! მაშ, თუ ნიბირუს მკვიდრი ანუნაკები
არსებობდნენ, რას გააკეთებდნენ ისინი?
აღსანიშნავია ისიც, რომ შუმერებს ჰქონდათ ძალზე საინტერესო დროის
ათვლის სისტემა, რომელიც 3600 წლიან პერიოდებად იყოფოდა.
დაბოლოს კვლავ ჩნდება კითხვები: ვინ იყვნენ ნეფილიმები, დაცემული
ანგელოზები? ღვთის შვილები? შეიძლება ჩვენი არამიწიერი სტუმრები?
არქეოლოგიურ მასალებთან დაკავშირებით ჩნდება ერთი პრობლემა:
არსებობს ამ ყოველივეს დამადასტურებელი მცირე რაოდენობის ფოტო-მასალა,
მაგრამ არ არსებობს არანაირი ვიდეო, რომელიც ამ აღმოჩენებს ფირზე აჩვენებდა.
შეიძლება ორი რამ ვივარაუდოთ: ერთი ის, რომ გიგანტური ჩონჩხების აღმოჩენებს
იმდენად მცირე მნიშვნელობა ჰქონდათ, რომ არქეოლოგიურ სამუშაოების ფირზე
გადაღება საჭიროდ არ ჩათვალეს; მეორე კი — ეს ინფორმაცია მინიმუმამდე
გასაიდუმლოებულია, ხოლო რა მასალამაც გაჟონა და გავრცელდა, იგულისხმება
ფოტოები, მიიჩნიეს გაყალბებულად. ფაქტი ფაქტად რჩება: ამგვარი აღმოჩენების
შესახებ იშვიათად თუ ავრცელებენ ინფორმაციას!
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ახლა კი წარმოგიდგენთ ფოტოებს, რომლებზედაც გამოსახული არიან
გიგანტები:
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მეცნიერები მართლაც უცნაურ და ერთი შეხედვით დაუჯერებელ თეორიებს
გამოთქვამენ ხოლმე, როცა მორიგი არქეოლოგიური აღმოჩენა კეთდება; იყო
გაჟღერებული ასეთი ჰიპოთეზაც, რომ ნეფილიმების გიგანტური აღნაგობა
შესაძლოა აიხსნას იმის გათვალისწინებით, რომ ჟანგბადის შემცველობა
დედამიწის ატმოსფეროში მილიონობით წლის წინ იყო 35%, ხოლო დღეისათვის
ეს მაჩვენებელი 21%-ს ძლივს აღწევს.
ისტორიული წყაროები, რომლებიც უფრო მომდევნო ეპოქებს განეკუთვნება,
კვლავ გვაწვდიან დაუჯერებელ ცნობებს გიგანტურ ადამიანებზე.
ერთ-ერთი ძალზე ცნობილი იმპერატორი რომის ისტორიიდან იყო
მაქსიმინუს თრაკიელი (ჩვ. წ — ით 173-238), რომლის ბიოგრაფიიდან ირკვევა, რომ
მისი სიმაღლე აღწევდა 2,59 მეტრს და ფლობდა წარმოუდგენელ ძალას.
1456 წელს საფრანგეთში მდინარე იაკობის მახლობლად აღმოაჩინეს 6,5
მეტრი სიმაღლის ჩონჩხი (ისტორიას არ შემოუნახავს ნეშტი).
ისევ საფრანგეთში 1613 წელს შომონის სასახლიდან არც თუ ისე შორს, იპოვეს
ასევე გიგანტური ადამიანის ჩონჩხი (ისტორიას არც ეს შემოუნახავს).
კალიფორნიაში 1833 წელს, ლომპოკის რანჩოს მიმდებარე ტერიტორიაზე,
დენთის მიწაში მოსათავსებლად როდესაც ჯარისკაცები თხრას შეუდგნენ, იპოვეს
მამაკაცის ჩონჩხი, რომელიც 4 მეტრს აღწევდა. ყველაზე საყურადღებო ცნობა კი ის
გახლდათ, რომ ამ ჩონჩხს ორ რიგზე ჰქონდა კბილები განლაგებული, ასევე მას თან
ჰქონდა ჩატანებული გაურკვეველი წარმომავლობის ინვენტარი, კერძოდ კი
ნაწერები, რომლის გაშიფრვაც ვერ მოხერხდა ვერც ადგილობრივი ინდიელების
დახმარებით.
XX საუკუნის 50-იან წლებში, საგზაო სამუშაოებისას ევფრატის უდაბნოში,
თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში, აღმოაჩინეს გიგანტური სამარხები
მასში მოთავსებული უზარმაზარი ჩონჩხებით.
საქართველოშიც იქნა არც თუ ისე გვიან ამგვარი აღმოჩენა გაკეთებული,
როდესაც ალექსანდრე ვეკუას ხელმძღვანელობით ბორჯომის ხეობაში მიაკვლიეს
ადამიანთა ჩონჩხების ნაწილებს. მათი სიმაღლე კი არც მეტი, არც ნაკლები 2,30
მეტრიდან 3 მეტრამდე მერყეობდა.
კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი, რომელიც ძველი ცივილიზაციების რწმენაწარმოდგენებს ეხებათ: ჩვენ შემოგვრჩა ძველი ფრესკები ღმერთების
გამოსახულებით, რომლებიც ყოველთვის გამოირჩევიან თავიანთი სიმაღლით.
ნიშნავდა თუ არა ეს მხოლოდ იმას, რომ ადამიანები ამით მათდამი პატივისცემასა
და მოწიწებას გამოხატავდნენ და ისინი აღმატებულად სწორედ ამიტომ ჰყავდათ
წარმოდგენილნი, თუ მართლა ასეთივე დიდი სიმაღლისანი იყვნენ, რეალურად?
შუმერებმა დაგვიტოვეს ცნობები იმის შესახებ, რომ გარკვეული დროის
განმავლობაში ღმერთები (ან როგორც მათ იმ დროს უწოდებდნენ), რომლებიც
ციდან მოვიდნენ, ნამდვილად ცხოვრობდნენ ადამიანებს შორის.
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ასე, რომ სრულიად შესაძლებელია ნეფილიმები დავუკავშიროთ ანუნაკებს,
რომლებმაც დატოვეს დედამიწაზე თავინთი მემკვიდრეები, ან მსახურნი, როგორც
ზოგიერთი მეცნიერი აღნიშნავს.
უფრო მეტიც, ჩვენ შეიძლება გაგვახსენდეს მითები და ლეგენდები
(ზღაპრებიც) თუნდაც ტიტანების, ციკლოპების, გოლიათების შესახებ და
პარალელებიც გავავლოთ.
დაბოლოს უნდა გავიხსენოთ მსოფლიოში არსებული მეგალითური
სკულპტურები გიგანტური არსებების გამოსახულებით. ისინი განთავსებულნი
არიან აღდგომის კუნძულზე, წყნარ ოკეანეში.
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შეიძლება ითქვას, რომ როგორი საიდუმლოებით მოცულიც იყო
კაცობრიობის ისტორია, ისეთივედ დარჩება დღეისთვისაც! ჩვენ ხომ ესოდენ ცოტა
რამ ვიცით და მხოლოდ სხვადასხვა დამადასტურებელი მასალის — ძველი
ცნობებისა დ მცირე არქეოლოგიური მონაცემის გათვალისწინება გვიწევს.
ყოველივე ამის საფუძველზე კი ბევრისთვის დაუჯერებელი დასკვნები გამოაქვთ
მეცნიერებს! ეს ბუნებრივიცაა, რადგან ჰიპოთეზების გამოთქმის მეტი,
ჯერჯერობით არ შეგვიძლია.
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tikoroma

დაკარგული კონტინენტი — მუ1

ჯეიმს ჩარჩვორდის ვერსია
1868 წელს პოლკოვნიკმა ჯეიმს ჩარჩვორდმა, რომელიც მაშინ ბრიტანეთის
არმიაში ინდოეთში მსახურობდა, ადგილობრივი ბერი გაიცნო. მან ჯეიმსს აჩვენა
თიხის დაფები უძველესი ჩანაწერებით — «ნააკალის ცხრილები», რასაც
მალავდნენ ტაძრის სარდაფები საუკუნეების განმავლობაში. ამ დაფებზე მათ
ამოიკითხეს უძველესი დაკარგული კონტინენტის შესახებ, სადაც ჰყვაოდა
პირველი დიდი ცივილიზაცია დედამიწაზე.
ჯეიმს ჩარჩვორდმა დაიწყო ამ ისტორიის შესწავლა და საბოლოოდ1926 წელს
გამოსცა წიგნი «მუს დაკარგული კონტინენტი». მასში გამოთქმულმა დასკვნებმა
და თეორიებმა ბევრი კრიტიკა და დაცინვა დაიმსახურა. საზოგადოების დიდმა
ნაწილმა წიგნი სერიოზულ მცნიერულ ნაშრომად არც ჩათვალა. მას შემდეგ
მეცნიერების განვითარებამ და ახალმა კვლევებმა მნიშვნელოვნად შეცვალა
ადამიანთა წარმოდგენები, დაირღვა სხვადასხვა დოგმები და ჩარჩვორდის
თეორიებიც დაკარგულ ცივილიზაციათა შესახებ, ჩვენს დროში, წარმოუდგენელი
აღარ ჩანს. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მისი მოსაზრებები შეუმოწმებლად მივიღოთ.
წყნარ ოკეანეში მუს კონტინენტის არსებობის მტკიცება, ისევე როგორც
ატლანტიკის ოკეანეში — ატლანტიდისა, შეუძლებელია საფუძვლიანი წყალქვეშა
გამოკვლევებისა და გეოლოგიური ცოდნის გარეშე.
თუ გადავხედავთ წყნარი ოკეანის საზღვაო რუკებს და სქემებს, დავინახავთ,
რომ ამ ტერიტორიამ კუნძულების ფორმირების რთული და ხანგრძლი პროცესი
გაიარა. წყნარი ოკეანის აუზი ვულკანების და მიწისძვრების თვალსაზრისით
არასტაბილური რეგიონია, ამის გამო მას «ცეცხლის ბეჭედს» (რკალს) უწოდებენ.
1

ჯერი ფოსტერის მიხედვით.
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ტექტონური ფილების მოძრაობისა და ვულკანების შედეგად მუდმივად
იცვლებოდა ზღვის ფსკერი და კალაპოტი, წარმოიქმნებოდა წყალქვეშა მთები,
ღრმულები და რიფები. ამიტომ არც ისე ძნელი წარმოსადგენია, რომ ერთ დროს იქ
არსებული კუნძულების ჯაჭვი ზღვის დონიდან უფრო მაღლა ყოფილიყო და
ხმელეთს წყნარი ოკეანის ტერიტორიის ნახევარი, ან ორ მესამედი დაეკავებინა.
ამ ძიებების წყურვილი ჩარჩვორდში გამოიწვია ინდური ტაძრის მოხუცმა
ბერმა, რომელიც უძველესი ნააკალის წმინდა საძმოს წევრი უნდა ყოფილიყო. იგი
2 წლის განმავლობაში ასწავლიდა ჯეიმსს, როგორ გაეშიფრა წარწერები
ბარელიეფზე ამოტვიფრული სიმბოლოების მეშვეობით. ეს თიხის დაფები
ჩაწერილი უნდა ყოფილიყო ან ბირმაში (მიანმარის რესპუბლიკა) ან თავად
ნააკალის სკოლის ქურუმების მიერ. ეს იყო გადარჩენილი ნაწილი უზარმაზარი
კოლექციისა, რაც სავრაუდოდ ინახებოდა რიშის შვიდ ქალაქში, სადაც იყო
სასწავლო ცენტრები ძველ ინდოეთში რამას მმართველობის დროს. რამდენიმე
თვის კვლევის შემდეგ ჩარჩვორდმა შეძლო ტექსტის გაშიფრვა და ამოიკითხა
ცნობები დედამიწის შექმნისა და ადამიანთა წარმოშობის შესახებ. გააანალიზა, თუ
რა დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ დაფებს, სადაც კაცობრიობის უცნობი ისტორია
იყო მოთხრობილი. მეგობარი ბერის სარეკომენდაციო წერილით აღჭურვილი
ჩარჩვორდი ბირმაში გაემგაზვრა, რათა უფრო მეტი დაფა მოეძებნა. მაგრამ
ბუდისტმა ბერებმა უარი განუცხადეს დახმარებაზე: «დაბრუნდით ინდოეთში და
ჰკითხეთ იმ ქურდებს, რომლებმაც მოგვპარეს ეს დაფები და თქვენ გაჩვენეს!».
მაშინ ჩარჩვორდმა გადაწყვიტა შეესწავლა უძველესი ცივილიზაციები,
შეედარებინა მათი ლეგენდები თიხის დაფებზე წაკითხულთან. კვლევებით
დაადგინა, რომ დაკარგული კონტინენტი უნდა არსებულიყო ჰავაის სამხრეთით
ფიჯისა და აღდგომის კუნძულებამდე. ამ მშვენიერ, უხვ მიწაზე წარმოიშვა
პირველი ადამიანები, აქედან გაიფანტნენ დედამიწაზე, შემდეგ კი ყველაფერი
განადგურდა მიწისძვრის შედეგად 12 ათასი წლის წინათ, გაუჩინარდა ცეცხლისა
და წყლის მორევში.
ჩარჩვორდმა ნააკალის დაფებზე ამოიკითხა ადამიანის შექმნის შესახებ,
რომელიც ძლიერ ჰგავს ბიბლიურ «შესაქმეში» აღწერილს: შეიქმნა კაცი ხატად და
მსგავსად უფლისა და მიეცა ძალი განაგოს წესრიგი დედამიწაზე. თუმცა მცირე
სხვაობა ადამის ისტორიასთან მაინც არის: «როცა ნარაიანამ, შვიდმა მთავარმა
ინტელექტმა, ყოვლის შემოქმედმა ამ სამყაროში, შექმნა ადამიანი, დაამკვიდრა
მასში ცოცხალი მარადიული სული და ადამიანი გახდა ნარაიანას მსგავსად
ინტელექტუალური ძალა».
მოსაზრება «შვიდ მთავარ ინტელექტზე» (რასაც გამოსახავდნენ გიგანტური,
შვიდთავიანი კობრას სახით), ძალიან ჰგავს «გამოცხადებაში» აღწერილ
შვიდთავიან მხეცს, რომელიც ზღვიდან ამოდის, მიუხედავად იმისა, რომ იგი
გამოსახულია შვიდთავიან, ლეოპარდის მსგავს არსებად. (იოანეს გამოცხადება,
თავი 12.13.) ჩარჩვორდის ვერსიით სამყარო შვიდი ბრძანების შედეგად დროის
შვიდ პერიოდში შეიქმნა და არა «6 დღეში», როგორც ბიბლიაში წერია.
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თავის თეორიებს ჩარჩვორდი პირველ რიგში ნააკალის დაფების ჩანაწერების
საფუძველზე აგებს, ამას გარდა ეყრდნობა მაიას ტომის, ძველ ეგვიპტურ და
ინდურ წყაროებს, რომლებიც გადმოგვცემენ ხმელეთის განადგურების მსგავს
ისტორიას: დედამიწის ქერქი დაირღვა მიწისძვრების შედეგად და ჩაიძირა
ცეცხლოვან უფსკრულში. ბოლოს წყნარი ოკეანის ტალღებმა დაფარა მიწა, სადაც
უძველესი ცივილიზაცია არსებობდა.
ჩარჩვორდი წერს, რომ მუს არსებობას უამრავი უძველესი ჩანაწერი
ადასტურებს. მაგალითად, «რამაიანას» ეპოსში, რომელსაც მოგვითხრობს რიშის
ტაძრის უმაღლესი ქურუმი, ნახსენებია ნააკალის დაარსება: «მოვიდნენ ბირმაში
აღმოსავლეთიდან, თავიანთი დაბადების ადგილიდან», აქ წყნარი ოკეანიდან
მოსული ხალხი იგულისხმება. მაიას წიგნში, «ტროანოს მანუსკრიპტში» საუბარია
ხმელეთზე სახელად «მუ», სადაც იყენებდნენ იმავე სიმბოლოებს, რაც ნაპოვნია
ეგვიპტეში, ინდოეთსა და ბირმაში. ასევე მუს შესახებ ცნობები გვხვდება ტიბეტურ
წიგნში ლჰასაში, ძველ ეგვიპტურ, ბერძნულ წყაროებში, მექსიკასა და
ცენტრალური ამერიკაში შემორჩენილ წარწერებში. გარდა ამისა წყნარი ოკეანის
აუზის კუნძულებზე ნაპოვნი უძველეს ნაგეობათა ნაშთები გვიდასტურებენ იქ
მაღალი კულტურის ხალხების არსებობას.

მზის იმპერია
მუს ქვეყანაში ჰყავდათ იმპერატორი, ვინც ატარებდა ტიტულს «რა მუ»,
ხოლო მათი საერთო ღვთაება მოიხსენიებოდა როგორც «რა». ეს იყო უხილავი
ღმერთი, რომლის სახელსაც, ებრაელთა მსგავსად, არ ახსენებდნენ, მხოლოდ
სიმბოლოთი გამოხატავდნენ. ეს სიმბოლო იყო «რა — მზე». მღვდელმთავარი და
იმპერატორი «რა მუ» იყვნენ ღვთაების წარმომადგენლები ადამიანებს შორის და
წყვეტდნენ ყველა რელიგიურ საკითხს. მუს მოსახლეობაში თეთრი რასა
დომინანტი ჯგუფი იყო და სამღვდელოების და არისტოკრატთა კლასს
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შეადგენდნენ. ამ ინფორმაციის წყაროდ ჩარჩვორდს ლჰასას ჩანაწერები მოჰყავს.
ამავე წყაროს მიხედვით ასახელებს მუს შვიდ ქალაქს, სადაც იყო განათლების,
მეცნიერული და რელიგიური ცენტრები. ეს ძალიან წააგავს გადმოცემას
ინდოეთში რამას მმართველობის დროინდელ 7 რიში ქალაქზე. საინტერესოა
სახელთა მსგავსებაც «რა მუ» და «რამა» და, რა თქმა უნდა, მათთან კავშირშია
ეგვიპტელთა მზის ღმერთი — «რა». ლჰასას ჩანაწერებით ირკვევა, რომ მუს
კოლონიები მთელს მსოფლიოში იყო გაფანტული. როგორც ჩანს, ქვეყანა
სხვადასხვა რასების მსხვილი დასახლებებისაგან შედგებოდა. შავკანიანთა დიდმა
ნაწილმა მუ დატოვა და ახალი სამშობლო აფრიკაში იპოვნა. საფიქრებელია, რომ
მათ გზად გაიარეს ამაზონის ზღვა, რომელიც ავსებდა მდინარე ამაზონის
მიდამოებს, დღევანდელი ჯუნგლების ტერიტორიას. საფიქრებელია, რომ მათ
გაჭრეს არხი პერუს დასავლეთ სანაპიროზე ატლანტიკის ოკეანეზე გასასვლელად.
ეს არ არის დაუსაბუთებელი ვარაუდი, ტბა ტიტიკაკას მიდამოებში, რომელიც
ახლა ზღვის დონიდან 13 ათას ფუტზე მდებარეობს, შემორჩენილია ადამიანის
მიერ გაყვანილი არხი, რომელიც წყნარ ოკეანეს უერთდება. შეუძლებელია, ის
ადამიანამდე, მთათა წარმოქმნის დროს, გეოლოგიურ ერაში გაჩენილიყო.
სხვადასხვა მიზეზის გამო ხალხთა ჯგუფები მასობრივად ტოვებდა მუს,
ახალ ადგილას სახლდებოდა და ქმნიდა ახალ ერებს მზის იმპერიის
იურისდიქციის გარეთ. სავარაუდოდ, ერთ-ერთი ასეთი ჯგუფი დასახლდა
ჩრდილოეთ ამერიკაში და მათგან წარმოიშვნენ წითელკანიანი ინდიელები.
მეცნიერები აჭარბებენ, როცა თვლიან რომ მონღოლოიდები ბერინგის გავლით
მივიდნენ ამერიკასა და ალასკაზე. უფრო სარწმუნოა, რომ მკვიდრი ამერიკელები
სულაც არ არიან მონღოლოიდები.
საბოლოო განადგურებამდე საუკუნეებით ადრე მუს სამხრეთ რეგიონს თავს
დაატყდა ძლიერი მიწისძვრა, ვულკანის ამოფრქვევა და დატბორვა, თუმცა
ქვეყანამ უბედურებას გაუძლო და დანგრეული ქალაქებიც აღსდგა. ამჯერად კი
დასასრული ეწვიათ. უძველესი ჩანაწერი მექსიკაში, ტროანოს მანუსკრიპტი,
გვიამბობს მუს განადგურების შესახებ: მთელს კონტინენტზე მოულოდნელად
ძლიერად იძრა მიწა და აღიმართა ოკეანის ტალღები.მიწა კანკალებდა და
ირყეოდა, როგორც ხის ფოთლებს არხევს ქარიშხალი. ტაძრები და სასახლეები
გრიალით დაასკდა მიწას და ქვეშ მოიყოლა ძეგლები და ქანდაკებები. ქალაქები
ნანგრევებად იქცა. აფეთქებამ ცეცხლში გახვია ყველაფერი, სამი მილის
დიამეტრის მქონე საშინელი ღრუბლები ადიოდა ცეცხლის ალიდან. შემდეგ წერია,
რომ მუს კონტინენტი სქელი, შავი კვამლით დაიფარა და ჯოჯოხეთს დაესმგავსა.
მოქცევის უზარმაზარმა ტალღებმა საბოლოოდ გაანადგურა ყველაფერი. აგონიაში
მყოფი ხალხი ბნელ ჰორიზონტზე წითლად მბჟუტავ მზეს უიმედოდ შესთხოვდა:
«მუ, გვიხსენი!» იმ საზარელ ღამეს, ძლიერი ელვისა და ჭექა-ქუხილის
თანხლებით, განწირული მიწა ჩაიძირა ცეცხლოვან უფსკრულში. კონტინენტთან
ერთად დაიღუპა მასზე მცხოვრები 64 მილიონი ადამიანი.
გადარჩენილები კი სავალალო მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ — თავშესაფრის,
ტანსაცმლის, ხელსაწყოების და რაც მთავარია, საკვების გარეშე. მათ დიდი ნაბიჯი
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გადადგეს უკან — სიბნელისაკენ და გაველურებისაკენ, რადგან თავის
გადასარჩენად კანიბალიზმს მიმართეს. ეს იყო კაცობრიობის ყველაზე დაბალი
საფეხური, რაც ათასწლეულების განმავლობაში გრძელდებოდა წყნარი ოკეანის
აუზის ტერიტორიებზე.
მიუხედავად იმისა, რომ მუს კონტინენტი სრულიად განადგურდა, მათი
კულტურა გადარჩა და გაგრძელდა სხვადასხვა კოლონიებში, რომლებმაც
დამოუკიდებლად განაგრძეს არსებობა. პირველ რიგში ეს უნდა ყოფილიყო
ატლანტიდაზე, შემდეგ კი ინდოეთის, ჩინეთის, ამერიკის, ეგვიპტის, და ბოლოს
საბერძნეთისა და რომის ტერიტორიებზე. მათ შემოინახეს და განავრცეს მზის
ქვეყნის სულიერი თუ მატერიალური ცოდნის ნაწილი. ახლა კი თანმედროვე
ადამიანი თავიდან აღმოაჩენს და სწავლობს იმ გამოგონებებს და მიღწევებს, რაც
მაშინ მუსა და ატლანტიდის მკვიდრებს გააჩნდათ.

ტროანოს მანუსკრიპტი
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ლემურია1

კონტინენტი სახელწოდებით «ლემურია», სავარაუდოდ, აფრიკასა და
ინდოეთს შორის მდებარეობდა. ეს სახელი უწოდა ინგლისელმა ზოოლოგმა
ფილიპ ლ. სლეიტერმა, რომლის აზრით, ეს ხმელეთი შესაძლებელია ადამიანისა
და ანთროპოლოგიური მაიმუნის შუალედური არსების — «დაკარგული რგოლის»
სამშობლო ყოფილიყო. იგი მიიჩნევდა, რომ ერთ დროს ინდოეთის ოკეანეში
არსებული ხმელეთი ერთმანეთთან აკავშირებდა აფრიკას და ინდოეთს, ასევე
მადაგასკარსა და სამხრეთ აზიის ქვეყნებს. ეს იყო გარკვეული «სახმელეთო ხიდი»,
რომლითაც ლემურიები და სხვა მაიმუნისმაგვართა ჯიშის ცხოველები
თავისუფლად გადაადგილდებოდნენ ორ კონტინენტზე.
ცნობილი ფსიქოლოგი და ოკულტისტი ელენა ბლავატსკაია აცხადებდა, რომ
მას ჰქონდა კავშირი მაჰატმას საძმოსთან (ეთერულ არსებებთან, რომელთა შტაბიც
ტიბეტში მდებარეობს). მათ გაუმხილეს დედამიწაზე სიცოცხლის გაჩენის
ნამდვილი ისტორია. ელენა ბლავატსკაია წერდა, რომ დედამიწაზე ადამიანთა
სულ შვიდმა რასამ უნდა იცხოვროს. თანამედროვე ადამიანები მეხუთე რასას
მივეკუთვნებით, ჩვენ შემდეგ კიდევ ორი განსხვავებული რასა დასახლდება.
მეექვსე რასა იქნება ჩვენზე მეტად განვითარებული, ისინი კვლავ დაბრუნდებიან
ლემურიაზე, ხოლო ბოლო — მეშვიდე რასა საერთოდ დატოვებს დედამიწას და
ცხოვრებას თავიდან დაიწყებს პლანეტა მერკურზე. დედამიწაზე ასევე არსებობენ
ქვე-რასები, რომლებიც მთავარი რასებისაგან წარმოიშვნენ. მაგალითად, მეოთხე
რასის (ატლანტიდელების ) შთამომავლები არიან ავსტრალიელი აბორიგენები,
პაპუასები და ჰოტენტოტები.
ელენა ბლავატსკაიას თქმით, ზოგ ლემურიელს ოთხი ხელი ჰქონდა, ზოლო
ზოგს კეფაზე — მესამე თვალი, რომლითაც გონებით ხედვა შეეძლოთ. ისინი
ფლობდნენ ტელეპატიის უნარს და შეეძლოთ მთების გადადგმა მხოლოდ ნების
ძალით, მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ გააჩნდათ სისტემატური (მყარი) ტვინი,
ჩვენეული გაგებით.
ელენა ბლავატსკაიას გარდაცვალების შემდეგ (1891 წ.), მისმა მოსწავლემ ენი
ბესანტმა განაგრძო წერა ლემურიასა და მისი მოსახლეობის შესახებ. მისი ცნობით,

1

ჯერი ფოსტერის მიხედვით.
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ლემურიელებს ათვისებული ჰქონდათ მთელი სამხრეთ ნახევარსფერო ჰიმალაის
მთებიდან ანტარქტიდამდე და ატლანტიკის ოკეანის ცენტრალური ნაწილი.
იგივე საკითხზე წერდა ბრიტანელი თეოსოფისტი ვ. სკოტ-ელიოტი. მან
მნიშვნელოვნად შეავსო ცნობები ლემურიაზე ტიბეტელი ეთერული მაგისტრების
დახმარებით. 1896 წელს გამოსცა წიგნი «ამბავი ატლანტიდისა და დაკარგული
ლემურიისა», სადაც გამოაქვეყნა მსოფლიო რუკები, რომლებზეც ნაჩვენებია
დედამიწის განვითარების სხვადასხვა ეტაპები, რომლებიც მიაწოდეს ტიბეტელმა
მაჰატმას მაგისტრებმა.
1932 წელს «ლოს-ანჯელეს თაიმსის» ჟურნალისტმა ედუარდ ლანსერმა
განაცხადა, რომ იპოვა ლემურიელთა დასახლება შასტას მთის ფერდობზე,
ჩრდილოეთ კალიფორნიაში. როცა მატარებლით ორეგონში მიემგზავრებოდა, მისი
ყურადღება მიიპყრო მთაზე უცნაური ფერის სინათლემ. გამცილებელმა უთხრა,
რომ იქ ლემურიელები თავიანთ რიტუალებს ატარებდნენ. ჟურნალისტი
დააინტერესა ამან და გადაწყვიტა ეპოვა და შეესწავლა ეს უცნაური არსებები,
რომლებიც იყვნენ დედამიწის პირველი მოსახლეების შთამომავლები. მთასთან
ახლოს, პატარა ქალაქ ვიდში, უამბეს, რომ ლემურიელები თავიანთ რიტუალებს
ატარებდნენ დღისითაც და ღამითაც, მაგრამ მათ წმინდა დასახლებაში შეღწევა
არავის შეეძლო. თუმცა ერთმა ადგილობრივმა «მკვლევარმა» გაიგო უფრო მეტი
მათ შესახებ, იგი მუდმივად აკვირდებოდა მთას ძლიერი ასტრონომიული
ტელესკოპით. ეს იყო პროფესორი ედგარ ლარკინი. ის ჰყვებოდა, რომ მთაზე
შენიშნა ბრწყინვალე ტაძარი, მოპირკეთებული მარმარილოთი და ონიქსით,
რომელიც მაიას იუკატანის უდიდეს ტაძარს მეტოქეობას გაუწევდა. მოსახლეობას
ეშინოდა ლემურიელთა ტერიტორიაზე გადასვლა, თუმცა ისე ჩანდა, რომ ისინი
მშვიდობიანი და მეგობრული ხალხი იყო. მათ უბრალოდ სურდათ ეცხოვრათ ისე,
როგორც მათი წინაპრები ცხოვრობდნენ ოდესღაც, მშობლიური მიწების ოკეანეში
ჩაძირვამდე.
საგაზეთო წერილში ლანსერი წერდა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა
ხშირად ხვდებოდნენ ლემურიელებს და აღწერდნენ მათ, როგორც ფეხშიშველ,
მაღალ, ლამაზ, კეთილშობილ მამაკაცებს, მოკლედ შეჭრილი თმით, ატარებდნენ
თეთრ მოსასხამებს. სოფლელებს ისინი მოსწონდათ, რადგან ყიდულობდნენ
მათგან დიდი რაოდენობით გოგირდს, მარილს და ღორის ქონს და გულუხვად
იხდიდნენ სუფთა ოქროთი, რასაც მოიპოვებენ შანტას მთის მაღაროებში.

შასტას მთა
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ამ სენსაციურ ისტორიაში დიდ ინტერესს იწვევდა ის, თუ როგორ
არხერხებდნენ «ლემურიელები» ყველასთვის შეუმჩნეველნი ყოფილიყვნენ.
ლანსერი ამბობდა, რომ ისინი იყენებდნენ ტიბეტელი მაგისტრების წმინდა
ძალებს, რომლის მეშვეობითაც მათ სოფელს დამცავი უხილავი საზღვარი
შემოავლეს. მისი განცხადებით, მათ თანამედროვე ადამიანზე გაცილებით მეტი
მეცნიერული ცოდნა აქვთ. თუმცა ათასობით წელია ამერიკაში ცხოვრობენ,
ახსოვთ თავიანთი წინაპრების რიტუალები და ატარებენ მას მთაზე.
სხვა მკვლელვარების ჩვენებებმა გული გაუტეხეს ხალხს, ვისაც ლანსერის
მონათხობი სჯეროდა. მათ მთაზე მსგავსი დასახლების კვალიც ვერ იპოვეს.
«გამოჩენილი პროფესორი» ლარკინი ადგილობრივი დილეტანტი ოკულტისტი
აღმოჩნდა, რომელიც თავისი მცირემასშტაბიანი ტელესკოპით ვარსკვლავებს
აკვირდებოდა.
მიუხედავად ამისა, შანტის მთა და ლანსერის ისტორია ხშირად ხდება
ოკულტისტთა დავის საგანი. ზოგი თვლის, რომ მან ისტორია შეთხზაფრედერიკ ს.
ოლივერის წიგნის «ორი პლანეტის ბინადარნი» გავლენით. წიგნი გამოიცა 1894
წელს. ავტორმა გამოიყენა ფსევდონიმი «Phylos The Tibetan». მთხრობელი
მოულოდნელად ხვდება ერთ-ერთ ოსტატს (ჩინელ ბრძენს, სახელად ქუონგს)
იმავე მთაზე, სადაც სასულიერო საზოგადოება ინახავდა წინაპართა ცოდნას. იგი
მიიღეს თავიანთ წრეში, შემდეგ კი, სულიერი სხეულით წაიყვანეს სამოგზაუროდ
პლანეტა ვენერაზე. მათ ასევე ასწავლეს როგორ გაეხსენებინა წინა ინკარნაციები
ატლანტიდადან მოყოლებული.
ასევე ლანსერი ალბათ იცნობდა სკოტ-ელიოტის წიგნებსაც, მისი ისტორია
ლემურიაზე მხოლოდ მისი ფანტაზიის ნაყოფი არ უნდა ყოფილიყო. სკოტელიოტი ახსენებს არსებებს იმდროინდელ ვენერიდან, როცა პლანეტა თავის ძველ
ორბიტაზე მოძრაობდა მარსსა და იუპიტერს შორის, რომელსაც უწოდებდნენ
«Lords of The Flame» . ვენერიანებს მაღალი ცივილიზაცია აქვთ თავიანთ
პლანეტაზე, მათ ასწავლეს ლემურიელებს როგორ მიეღწიათ უკვდავებისთვის
ინკარნაციათა განმეორებით.
შესაძლებელია ვენერიელებს ასევე უწოდებდნენ «ასტეროიდელებს»,
რომლებსაც აღწერდნენ როგორც პატარა ადამიანებს, მცხოვრებს «მეხუთე
პლანეტაზე», რომლის ორბიტა იყო ახლანდელ ასტეროიდთა ქამრის ადგილას.
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tikoroma

ჰიპერბორეა —
ლემურიამდელი ცივილიზაცია

ჰიპერბორეა — ლემურიამდელი ცივილიზაცია, რომელზეც კიდევ უფრო
ნაკლები ცნობები მოიპოვება, ვიდრე ლემურია-ატლანტიდა-არიელებზე.

ჰიპერბორეა — ძველი ბერძნული მითების მიხედვით
ჰიპერბორეა არის ზღაპრული ქვეყანა, სადაც მარად გაზაფხულია, მზე ექვს
თვეს არ ჩადის. მდებარეობს შორეულ ჩრდილოეთში ზამთრის მიწების გადაღმა.
ჰიპერბორეელები ბედნიერები და უზრუნველები იყვნენ, ცხოვრობდნენ
ხანგრძლივად, არ იცოდნენ შუღლი და ომები, მძიმე შრომა, სიბერე და
დაავადებები.
ჰიპერბორეას ჩრდილოეთით ესაზღვრებოდა ოკეანოსი — მდინარე, რომელიც
გარს ერტყმის დედამიწას; სამხრეთით — მითიური რიფეის მთები. მთავარი
მდინარე იყო ერიდანოსი, რომელიც ოკეანიდან სამხრეთით მიედინებოდა.
მდინარე ერიდანოსის სანაპიროებზე ალვები ქარვას ისხამდა, მის წყლებში თეთი
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გედების გუნდები ცხოვრობდნენ. მარადიული ზაფხულის პირობებში
მარცვლეული წელიწადში ორჯერ იძლეოდა მოსავალს. მაგრამ ყველაზე მშვენიერი
ადგილი იყო მდიდარი, ლამაზი ტყით დაფარული «აპოლონის ბაღი».
ჰიპერბორეას სამხრეთით იცავდა რიფეის მთების გადაულახავი თოვლიანი
მწვერვალები. ეს იყო ქარის ღმერთის — ბორეასის სამფლობელო, რომელსაც
გრილი სუნთქვა მოჰქონდა ზამთრის მიწებიდან სამხრეთში. მთის მწვერვალებზე
ცხოვრობდნენ გრიფონები — არწივის თავიანი და ლომის ტანიანი მტაცებელი
ფრინველები, ხოლო ხეობები დასახლებული იყო სასტიკი, ცალთვალა
არიმასპების ტომებით.
ჰიპერბორეა თეოკრატული ქვეყანა იყო. მას მართავდა აპოლონის სამი
ქურუმი, გიგანტი მეფეები — ბორეადები, ძენი ან შთამომავლები ღმერთ
ბორეასისა. დედაქალაქში იყო მრავალი მრგვალი ტაძარი და ჰეკატომბები, სადაც
მსხვერპლს სწირავდნენ ღმერთებს. ჰიპერბორეელები მუსიკალური ხალხი იყო,
საღვთო დღესასწაულებზე მართავდნენ სიმღერისა და ცეკვის ფესტივალებს.
ჰიპერბორეა რამდენიმე მითში მოიხსენიება. ერთ-ერთია მითი ფაეტონზე,
ბიჭზე, რომელმაც სცადა მზის ეტლის მართვა, რაც ვერ შეძლო და ზევსმა ელვით
განგმირა. ფაეთონის ალმოდებული სხეული ჩავარდა ჰიპერბორიის მდინარე
ერიდანოსში. მის ნაპირთან შეკრებილი მწუხარე დები — ჰელიადები გადაიქცნენ
ქარვამდინარე ალვის ხეებად. ფაეტონის მეგობარი კიკნოსი თავადაც გადახტა
მდინარეში, მეგობრის დაღუპვის ადგილას, ღმერთებმა იგი გედად აქციეს.
შემდეგში ჰიპერბორეელები, როცა დაიღლებოდნენ სიცოცხლით, ხტებოდნენ
მდინარეში და გედებად იქცეოდნენ.
ჰიპერბორეაში იმოგზაურა გმირმა პერსევსმა, რომელიც ეძებდა ღმერთების
საგანძურის მცველ ნიმფებს, ან გრაიებს, ამ უკანასკნელებმა კი გოგრონების
ადგილსამყოფელი მიასწავლეს. ასევე ამ მხარეში ორჯერ მოხვდა ჰერაკლე;
პირველად როცა არტემიდეს ოქროს ირემს მისდევდა, ხოლო მეორედ ატლასის
ასულებისთვის ოქროს ვაშლები რომ მოეპარა.
ეზოთერული ხედვით ჰიპერბორეა იყო ცივილიზაცია უკიდურეს
ჩრდილოეთში, ცისა და მიწის შესაყართან. ეს იყო სამოთხე დედამიწაზე, სადაც
მიწიერი და ზეციერი განზომილებების საზღვარი გადიოდა. ამბობენ, რომ
ჰიპერბორეელებმა დაარღვიეს ღვთიური კანონები, რის გამოც გამოძევებული
იქნენ გარესამყაროში. ამის შემდეგ მათ ახალი ცივილიზაცია გაავრცელეს
დედამიწაზე და ამით დასრულდა ოქროს ასაკიც.
ოქროს ხანის ხსოვნა დედამიწაზე შემონახულია თითქმის ყველა ხალხის
კულტურაში ინდოეთიდან ჩრდილოეთ ევროპამდე, პოლარული რეგიონების
ჩათვლით. აღმოსავლური წყაროები ასახელებენ ედემს, სადაც ადამიანი ღმერთთან
დადიოდა. ეგვიპტელები გადმოგვცემენ, რომ ოდესღაც ღმერთი თავად მართავდა
ქვეყანას. ბაბილონურ მითოლოგიაში მოთხრობილია დედამიწის სამი ასაკის
შესახებ, პირველი იყო ცის ღმერთის — ანუს მართვის ხანა, ოქროს ასაკი, რომელიც
დასრულდა წარღვნის შედეგად. ირანულ ტექსტებში მოთხრობილია 1000 წლოვან
ოქროს ხანაზე, პირველი მეფისა და ადამიანების შესახებ, რომელთათვისაც უცხო
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იყო სიცხე და სიცივე, სიბერე, ავადმყოფობა და სიკვდილი. ყველაზე
სრულყოფილი ვერსია და ალბათ ყველაზე ძველიც არის ინდუიზმის სწავლება
ოთხი იუგას შესახებ. პირველი იყო ოქროს ასაკი, უკანასკნელი კალი იუგა
შეესაბამება ჩვენს თანამედროვეობას.
ყველა გადმოცემა საუბრობს, რომ ამ მითიურ ოქროს ასაკში ღმერთები
ურთიერთობდნენ ადამიანებთან, იყო ჰარმონიული, დაბალანსებული გარემო
ზეციერ და მიწიურ სამყაროებს შორის. არ არსებობდა ტანჯვა და სიკვდილი.
ცოდით დაცემის შემდეგ კი ადამიანი ჩაერთო დროის ციკლში, ჩამოერთვა
უკვდავება და გაიწირა სხვადასხვა უბედურებებისგან სატანჯველად.
ბლავატსკაიას ცნობით, პირველი ადამიანური რასა დედამიწაზე იყვნენ
ჰიპერბორეელები, ისინი წინ უსწრებდნენ ლემურიისა და ატლანტიდის
ცივილიზაციებს. რუსი მეტაფიზიკოსი ალექსანდრ დუგინი ამბობს, რომ ეს იყო
მზიური ხალხის სამშობლო და უკავშირებს ახლანდელ ჩრდილოეთ რუსეთის
მხარეს. მისი განმარტებით «მზის ხალხი» იყვნენ შემოქმედებითი, ენერგიული და
სულიერების მქონენი; ხოლო მათ საპირისპიროდ «მთვარის ხალხი» იყვნენ
მატერიალურები, კონსერვატულები და ცვლილებების მიმართ ფრთხილნი.
ჰიპერბორეას ცივილიზაციის განადგურების მიზეზად დედამიწის ღერძის
ცვლილება სახელდება. ადამიანთა მიერ ღვთაებრივი სამართლის დარღვევამ
გამოიწვია მეტაფიზიკური ბალანსის ცვლილებება, რაც დედამიწის პლანზე
კატასტროფით აისახა.
იტალიელი მეტაფიზიკოსი იულიუს ევოლა თვლის, რომ ამ ჰიპერბორეას
განადგურებით იხურება ისტორიის პირველი ციკლი და იწყება მეორე —
ატლანტიდელთა ხანა.
ისტორიას ოქროს ხანის შესახებ მხოლოდ მითებიდან ვიგებთ, ამიტომ მისი
ფიზიკური არსებობის მტკიცება შეუძლებელია. თუმცა ცნობილია, რომ მითებს
ისტორიული საფუძვლები აქვს. მითები გადმოგვცემს ცოდნას თუ ვინა ვართ და
რა მისია გვაკისრია. სამწუხაროდ დღევანდელ კალი იუგას პერიოდში მათი
გაგების და სიმართლის დადგენის უნარი დაკარგული გვაქვს.
ჰიპერბორეას ლეგენდები პოპულარული გახდა მე-18, მე-19 საუკუნეებში,
როცა უამრავი წიგნი იწერებოდა იდეით, რომ კაცობრიობა ახლო აღმოსავლეთში
კი არა, სადღაც სხვაგან წარმოიშვა.
გაბატონდა აზრი, რომ არიელები (ევროპელები) გაცილებით მაღალი
განვითარების ხალხები იყვნენ, ვიდრე სემიტები. აქედან გამომდინარემ
ცივილიზაცია ვერ წარმოიქმნებოდა ახლო აღმოსავლეთში და ებრაულიც არ
შეიძლებოდა პირველი ენა ყოფილიყო.
ფრანგი, გერმანელი, ბრიტანელი სწავლულები სწავლობდნენ ვედებს,
ეგვიპტურ, ჩინურ წყაროებს და მათზე დაყრდნობით ეჭვქვეშ აყენებდნენ
ადამიანის წარმოშობის ებრაულ ვერსიას. მათ შეიმუშავეს თეორია ადამიანის
ჩრდილოეთში წარმოშობის შესახებ.
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ევროპოცენტრიზმი გუშინ და დღეს

ყოველთვის მიჩნდებოდა კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ იყო
ასეთი დიდი სწრაფვა დასავლეთისა და ყოველივე დასავლურის მიმართ; რატომ
არსებობდა ასეთი ძლიერი დამოკიდებულება უფრო დასავლური, ვიდრე
აღმოსავლური სამყაროს მიმართ? რატომ იყო ორიენტაცია აღებული ე.წ.
«დასავლური ღირებულებებისადმი»? ამ კითხვებს ნეიტრალური პასუხები ვერ
გავეცი და ვერც გაეცემოდა!
კითხვებმა საბოლოოდ პროტესტის ფარული გრძნობა წარმოშვეს მას შემდეგ,
რაც პასუხები გახდა ჩემთვის ცნობილი. აღნიშნული მოვლენა ევროპოცენტრიზმის
სახელწოდებითაა ცნობილი და მთელს ევროპულ კულტურას გასდევს ერთ-ერთ
მნიშვნელოვან სპეციფიკურ მახასიათებლად. უფრო რთულად კი საქმე ეხებოდა
აღმოსავლური სულიერი და მატერიალური კულტურის სრულ იგნორს. მხოლოდ
მცირე დოზით ჟონავდა ამა თუ იმ აღმოსავლური ქვეყნების სულიერი კულტურის
სიმდიდრე ევროპაში და ამდენად, ძალიან ცოტა რამ თუ ხდებოდა
დასავლეთისათვის ცნობილი. ამიტომ სრული წარმოდგენა იმაზე, თუ როგორ
ვითარდებოდა და რა მიღწევები ჰქონდა აღმოსავლეთს, თითქმის არ არსებობდა,
ან თუ იყო რაღაც წარმოდგენები, ისიც ძალზე ბუნდოვანი და ხშირ შემთხვევაში —
არასწორი.
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
ევროპოცენტრიზმი კულტურაში არსებული იდეოლოგიური კონცეფციაა,
რომლის თანახმადაც, მეცნიერების, ფილოსოფიის, ლიტერატურის და ა.შ.
ნამდვილი ღირებულების შექმნა და განვითარება ხდება მხოლოდ ევროპაში.
ევროპა თავისი სულიერი და მატერიალური კულტურის ამა თუ იმ სფეროთი
მსოფლიო ცივილიზაციის ცენტრს წარმოადგენს; ის წარმართავს და განსაზღვრავს
ყოველიმე ფასეულს ამ სამყაროში და მან წამყვანი როლი ითამაშა, როგორც
წარსული კულტურის შექმნაში, ისე თანამედროვე ცივილიზაციის შემდგომი
განვითარების თვალსაზრისით.
ევროპოცენტრიზმის სათავეები შეიძლება დავინახოთ ბერძნულ-რომაული
ცივილიზაციის იმ არსებით მახასიათებელში, რომელიც გამოვლინდა
«ბარბაროსებისადმი» დამოკიდებულებაში.
ძველ საბერძნეთში დასავლეთისა და აღმოსავლეთის გამიჯვნა ნიშნავდა
«ბარბაროსისა» და «ელინის», როგორც ველურისა და ცივილიზებულის
დაპირისპირებას. ასეთ დაყოფას მკაფიოდ გამოხატული ფასეულობრივი
დატვირთვა ჰქონდა. ბარბაროსული საწყისი უარყოფილი იყო, ელინური კი —
განდიდებული, რაც ტრადიციად ჩამოყალიბდა და შემდგომი პერიოდის ევროპას
მემკვიდრეობით გადაეცა.
ადრე შუასაუკუნეებში, როდესაც ევროპის პოლიტიკური, ეკონომიკური და
კულტურული კავშირები დანარჩენ გარესამყაროსთან სუსტი და ზედაპირული
იყო, აღმოსავლეთი აღიქმებოდა როგორც შორეული და ეგზოტიკური სამყარო.
შუა საუკუნეებში ევროპოცენტრიზმი დამახასიათებელი იყო კათოლიციზმის
იდეოლოგიისათვის, რომელიც რომსა და პაპობას მიიჩნევდა დედამიწის სულიერ
ცენტრად.
ევროპოცენტრისტულ შეხედულებები ევროპულ ცნობიერებაში საუკუნეების
მანძილზე ფიქსირდება. ჯვაროსნული ლაშქრობები, დიდი გეოგრაფიული
აღმოჩენები, ახალი მიწების ათვისება და კოლონიური სისტემის ჩამოყალიბება —
ეს,
ფაქტობრივად,
ისტორიულ
ფაქტებში
განხორციელებული
ევროპოცენტრისტული შეხედულებებია, რომლის მიხედვით ევროპა, თავისი
ისტორიით, პოლიტიკით, რელიგიით, კულტურითა და ხელოვნებით,
წარმოადგენს ერთადერთსა და უდაო ფასეულობას, რომელიც უპირისპირდება
აღმოსავლური სამყაროს «უმართებულობასა» და «განუვითარებლობას».
განმანათლებლობის ეპოქაში, როდესაც გამყარდა შეხედულება ისტორიაზე,
როგორც სწორხაზოვან პროცესსზე, პროგრესი განიხილებოდა როგორც ევროპული
ცივილიზაციის თანდათანობითი შეღწევა მსოფლიოს ყველა რეგიონში.
ადრებურჟუაზიულ ევროპოცენტრიზმს, შუასაუკუნეეობრივი იდეოლოგიის
მსგავსად, ასევე ჰქონდა რელიგიური წანამძღვრები და ხშირად მისი სახელით
ნიღბავდა ევროპის კაპიტალისტური ქვეყნების კოლონიურ მისწრაფებებს
სხვადასხვა ქვეყანასა, თუ კონტინენტზე.
ევროპოცენტრიზმის
იდეები
დამახასიათებელია
გ.
ჰეგელის
ფილოსოფიისათვის,
რომელიც
პრუსიის
იმპერიას
წარმოგვიდგენდა
თავისუფლებისა და ჭეშმარიტები კულტურის მატარებლად.
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აგრეთვე ფრანგი ისტორიკოსის ჟ. მიშლეს შეხედულებებიც ამის
გამოხატულებას წარმოადგენს, რომელიც უარყოფდა საერთოდ არაევროპულ
კულტურას და ა.შ.
ევროპოცენტრიზმის იდეამ გარკვეული გარდატეხა განიცადა შპენგლერისა
და ტოინბის თეორიებში, რომლებიც უარყოფდნენ ავტონომიურ კულტურებს
შორის მემკვიდრეობითობასა და კავშირების სესაძლებლობას.
ევროპოცენტრიზმის კონცეფცია ასრულებს იდეოლოგიურ ფუნქციას
«ევროპული» ცივილიზაციის დასაცავად, ცხოვრების ბურჟუაზიაული წესის
აპოლოგეტიზაციას, ნეოკოლონიალიზმის გამართლების ფუნქციას.
ამ კონცეფციაზე თავისებური რეაქცია იყო ე.წ. «აღმოსავლეთცენტრიზმი»,
რომელიც ამტკიცებს ევროპული კულტურის ნასესხებ, არაშემოქმედებით ხასიათს.
«ნეგრიტუდის» თეორია — ზანგური კულტურის უპირატესობათა შესახებ,
რომელიც აფროცენტრიზმს წარმოადგენს და ა.შ.
ევროპის
წამყვანი
მოაზროვნეების
გარკვეული
ნაწილი,
განმანათლებლებიდან
მოყოლებული,
უარყოფითად
ეკიდებოდნენ
ევროპოცენტრიზმს, რაც ერთ-ერთი დამადასტურებელი ფაქტია იმისა, რომ ეს
მოვლენა ანომალიასა და არაჯანსაღ კულტურულ პოზიციას წარმოადგენს. ისინი
უფრო შორსაც მიდიოდნენ: აყენებდნენ ზოგადსაკაცობრიო და კულტურული
ისტორიის ერთიანობის იდეას. მართალია, ეს უკვე გლობალიზაციის ელემენტების
შემცველია და ამ შემთხვევაში უფრო მეტია, ვიდრე ევროპოცენტრიზმი, რადგან
აყენებდა უფრო მეტ მოთხოვნებს.
თუ ჰერდერი აღმოსავლურ სამყაროს განიხილავდა პატრიარქული,
იდილიური საწყისის განხორციელებად, ჰეგელი უკვე ცდილობდა დაესვა კითხვა,
თუ რატომ დასცილდნენ აღმოსავლური ერები ადამიანურ საწყისებს და
გარკვეულწილად, ასცდნენ ისტორიის მაგისტრალურ გზას. საზოგადოებრივი
განვითარების ასეთი შეფასება შემდეგ «პროგრესისტულ» კონცეფციაში
გადაიზარდა, მისთვის დამახასიათებელი წარმოდგენით მეცნიერებაზე (შემდეგ კი
ტექნიკასა და ინფორმატიკაზე) როგორც ნებისმიერი პრობლემის გადაჭრის
ოპტიმალურ საშუალებაზე.
დაბოლოს, ევროპის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ
შემუშავებულ სასწავლო პროგრამებში, რომლის ობიექტია საკაცობრიო
ფილოსოფიური აზრის განვითარება, საუბარია არისტოტელეზე, თომა აკვინელზე,
იმანუელ კანტზე, კარლ მარქსზე და სხვა დასავლელ მოღვაწეებზე. მაგრამ,
ფაქტობრივად, უგულვებელყოფილია კონფუცის, ბუდას მემკვიდრეობა. სასწავლო
პროგრამით, იგივე აღმოსავლელი ფილოსოფოსები და მოაზროვნეების
მემკვიდრეობა გათვალისწინებული არაა, ან თუ აქვს დათმობილი გარკვეული
ადგილი აღნიშნულ საკითხებს, მხოლოდ ზედაპირულად, რაც გამოწვეულია მათი
არასათანადო
და
ხშირ
შემთხვევაში
სუბიექტური
შეფასებით.
ესეც
ევროპოცენტრიზმის ერთ-ერთი თვალსაჩინო გამოხატულებაა.
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ვლადიმირ მეგრე

«სად მივდივართ სიზმარში?»1

— როცა ძველი დედამიწის ცივილიზაციის შესახებ ჰყვებოდა, ანასტასიამ
ახსენა, რომ სიცოცხლე სხვა გალაქტიკების პლანეტებზეც არსებობს. ამან ისე
დამაინტერესა, რომ როდესაც ის დედამიწის ძველ ცივილიზაციაზე მიამბობდა, ამ
დროს მე ვფიქრობდი თუ როგორი ცხოვრებაა სხვა პლანეტებზე? ალბათ,
ანასტასიამ შეამჩნია რომ ჩემი უყურადღებობა გაჩუმდა. მეც ვდუმდი იმიტომ, რომ
ვფიქრობდი, როგორ მოვაყოლო უფრო მეტი უცხო არამიწიერი ცივილიზაციების
შესახებ.

1

მთარგმნელი: ano. «შექმნა» (რუსეთის წკრიალა კედრები, 4).
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რა თქმა უნდა, შეიძლებოდა პირდაპირ მეკითხა, მაგრამ ის ყოველთვის
რაღაცნაირად იბნევა, როდესაც არ შეუძლია ახსნას, თუ რატომ იცის ის, რაც
სხვებმა არ იციან. და კიდევ მისი სურვილი, რომ არ ჩანდეს განსხვავებული
სხვებისაგან თავისი შესაძლებლობებით, ეს ყველაფერი არ აძლევს მას საშუალებას
ყველაფერზე ილაპარაკოს. ასეც მოხდა. როდესაც მე მას პირდაპირ ვკითხე:
მითხარი, ანასტასია, შეგიძლია ტელეპორტირება სივრცეში? ანუ რომ გადაიტანო
შენი სხეული ერთი ადგილიდან მეორეზე?— რატომ მეკითხები ამას, ვლადიმერ?
— მითხარი, შეგიძლია თუ არა?
— ვლადიმერ, ასეთი შესაძლებლობა ყველა ადამიანს გააჩნია. მაგრამ
დარწმუნებული არა ვარ, რომ შევძლებ აგიხსნა ამ მოვლენის ბუნებრიობა. შენ ისევ
დამშორდები და ჯადოქრად ჩამთვლი. თავს უხერხულად იგრძნობ ჩემს გვერდით.
— ესე იგი შეგიძლია?
— შემიძლია
— მაშინ მაჩვენე, როგორ აკეთებ ამას.
— იქნებ მანამდე აგიხსნა...
— არა, ანასტასია, ჯერ მაჩვენე. შეხედვა ყოველთვის უფრო საინტერესოა,
ვიდრე მოსმენა, შემდეგ კი ამიხსენი.
ანასტასია ადგა, თვალები დახუჭა ოდნავ დაიძაბა და გაქრა, მე აქეთ იქეთ
ვიყურებოდი, იმ ადგილზეც მივედი სადაც ის იდგა. ანასტასია არ ჩანდა. შემდეგ
შევხედე, რომ ის ტბის მეორე ნაპირას იდგა, შამდეგ დამიძახა
— შენთან გამოვცურო თუ ისევ..
— ისევ, — ვუპასუხე მე და გაუნძრევლად ვუყურებდი ანასტასიას ფიგურას,
რომ არაფერი გამომპარვოდა. ის იდგა მეორე ნაპირას და მოულოდნელად გაქრა
ისე, რომ კვამლიც არ დარჩენილა. ის ისევ ჩემს წინ იდგა. მე ისევ გაუნძრევლად
ვუყურებდი.
— მე აქ ვარ, ვლადიმირ, — გაისმა ანასტასიას ხმა. მე ოდნავ მოცილებით
დავჯექი ბალახზე, რომ არ მეჩვენებია ჩემი გაოცება ან აღელვება. რატომღაც
გავიფიქრე: «მან ჩემი სხეულიც რომ გაფანტოს და მერე ვეღარ შეაგროვოს?!»
— მხოლოდ მის მფლობელს შეუძლია სრულიად დაშალოს თავისი სხეული
ატომებად . ეს მხოლოდ ადამიანს შეუძლია, ვლადიმერ. — პირველმა ანასტასიამ
დაილაპარაკა. ახლა გასაგებია, უპირველეს ყოვლისა ის შეეცდება დაამტკიცოს რომ
ის ადამიანია, და ტყუილად დრო რომ არ დაკარგოს, მე ვითხარი:
— გასაგებია, რომ ადამიანს შეუძლია, მაგრამ არა ყველა ადამიანს.
— ყველას არა. საჭიროა რომ..
— ვიცი რასაც იტყვი: «ზრახვები (ფიქრები) უნდა ჰქონდეს სუფთა»
— დიახ, ზრახვები. კიდევ სწრაფად და გამომსახველურად (ფიგურალურად,
ვიზუალურად) უნდა აზროვნებდეს, დეტალურად და კონკრეტულად უნდა
წარმოიდგინოს თავისი თავი, და სურვილი ძლიერი ნებისყოფა, საკუთარი თავის
რწმენა...
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— ნუ მიხსნი, ანასტასია, ტყუილად ნუ ცდილობ. სჯობს მითხრა, ნებისმიერ
ადგილას შეგიძლია შენი სხეულის გადატანა??
— კი, ნებისმიერ ადგილას შემიძლია, მაგრამ ამას იშვიათად ვაკეთებ,
სახიფათოა... და ამის აუცილებლობა არც არის. რა საჭიროა სხეულის გადატანა?
სხვაგვარადაც შეიძლება...
— რატომ არის საშიში?
— საჭიროა ძალიან ზუსტად წარმოიდგინო ის ადგილი, სადაც გინდა შენი
სხეულის გადატანა
— და ზუსტად თუ ვერ წარმოიდგენ რა შეიძლება რომ მოხდეს?
— ის შეიძლება დაიღუპოს.
— რისგან?
— მაგალითად, შენ გინდა შენი სხეულის გადატანა ოკეანის ფსკერზე, ხოლო
მისი წყლის წნევა გაანადგურებს... გზაზე შეიძლება ქალაქში მიმავალი
ავტომობილის წინ აღმოჩნდე.
— და სხვა პლანეტაზეც შესაძლებელია სხეულის გადატანა?
— მანძილს აქ არანაირი მნიშვნელობა არა აქვს, ის იმ ადგილას
გადაადგილდება, რომელსაც შენი გონება უკარნახებს. ჯერ ხომ აზრი წარმოიშვება
სასურველი ადგილის შესახებ, ის აფორმირებს და აგროვებს ადრე გაბნეული
სხეულის ნაწილებს.
— სხეული რომ გაიფანტოს (გაქრეს სივრცეში) ამისათვის რაზე უნდა
ვიფიქროთ?
— უნდა წარმოიდგინო მთელი მისი მატერია უმცირეს ატომამდე და
ბირთვამდე, და შეხედო ბირთვში ნაწილაკების ქაოსური მოძრაობა როგორ ქმნიან
და შლიან მათ აზრობრივად სივრცეში. შემდეგ კვლავ თანმიმდევრულად
შევაგროვოთ. გარეგნულად მოძრაობა ქაოსურია ბირთვში, და ამასთანავე ზუსტად
უნდა აღადგინო ის.. ყველაფერი მარტივია, როგორც ბავშვების სათამაშო
კუბიკები.
— ხომ შეიძლება, სხვა პლანეტაზე არახელსაყრელი გარემო იყოს
სუნთქვისათვის?
— მეც მაგას ვამბობ — სახიათოა გაუაზრებელი გადაადგილება. ბევრი რამის
გათვალისწინებაა საჭირო.
— ესე იგი არ გამოვა სხვა პლანეტაზე?
— გამოვა. ატმოსფეროს ნაწილის გადატანა შესაძლებელია, და რაღაც დროის
განმავლობაში მასში იქნება სხეული, მაგრამ საერთოდ უმჯობესია სხეული
საერთოდ არ გადავიტანოთ აუცილებლობის გარეშე. უმეტეს შემთხვევაში
საკმარისია სხივით უყურო შორ მანძილებს, ან გადააადგილო შენი მეორე,
არამატერიალური «მე».
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— წარმოუდგენელია! დაუჯერებელია, რომ როდესღაც ამის გაკეთება ყველა
ადამიანს შეეძლო.
— რატომ როდესღაც? ადამიანის მეორე მე ახლაც თავისუფლად
გადაადგილდება. უბრალოდ მის მიმართა არანაირ დავალებას არ სახავენ
ადამიანები. არ საზღვრავენ მიზნებს.
— ვის, როგორ ადამიანებს, ის როდის გადაადგილდება?
— ამჟამად ეს ძირითადად მაშინ ხდება, როდესაც ადამიანს სძინავს. ამის
გაკეთება სიფხიზლის დროსაც შეიძლება, მაგრამ ყოველდღიური საზრუნავის,
ყველა შესაძლო დოგმის, სხვადასხვა მოგონილი პრობლემების გამო, ადამიანები
სულ
უფრო
კარგავენ
თვითმართვის
უნარს,
ჰკარგავენ
საკმარისად
გამომსახველურად აზროვნების უნარს.
— იქნებ იმიტომ, რომ უინტერესოა უსხეულოდ მოგზაურობა?
— რატომ ფიქრობ ასე? შეგრძნებით დონეზე შედეგი ერთი და იგივეა.
— ერთი და იგივე რომ იყოს, მაშინ არ ათრევდნენ ადამიანები თავიანთ
სხეულებს, სხვადასხვა ქვეყანაში მოგზაურობის დროს. ტურისტული ბიზნესი
ჩვენთან ახლა ძალიან შემოსავლიანი საქმეა, თან ცოტა გაუგებარია ადამიანის ეს
მეორე «მე»-ს ცნება. თუ სხეული სადმე არ ყოფილა, ესე იგი იქ ადამიანიც არ
ყოფილა. აქ ყველაფერი გასაგები და მარტივია.
— ნუ ჩქარობ, ვლადიმერ, ნაადრევი დასკვნების გამოტანას. მე ახლა მოგიყვან
სამ სხვადასხვა სიტუაციას,შენ კი შეეცადე შენს კითხვაზე პასუხი გასცე, სამიდან
პირობითად რომელი იყო მოგზაურობაში.
— ვუპასუხებ. მიდი დაიწყე
— აი, პირველი: წარმოიდგინე საკუთარი თავი ან სხვა ადამიანი ღრმად
დაძინებული. მას სვამენ საკაცეზე, მძინარეს სვამენ თვითმფრინავში და გადაჰყავთ
სხვა ქვეყანაში. იქ მძინარეს მთავარ ქუჩაზე ატარებენ, შეყავთ ეკლესიაში და ისევ
მძინარეს უკან სახლში აბრუნებენ, როგორ ფიქრობ ეს ადამიანი სამოგზაუროდ
იყო?
— ჯერ დანარჩენ ორზეც მომიყევი.
— კარგი. მეორე თვითონ წავიდა სამოგზაუროდ, გაიარა ქალაქის მთავარ
ქუჩაში, ცოტახანს გაჩერდა ეკლესიაში და დაბრუნდა სახლში.
— და მესამე?
— მან სხეული სახლში დატოვა. მას ჰქონდა უნარი ყველაფერი წარმოედგინა
შორ მანძილზე. თითქოს სიზმარში ქალაქში სეირნობდა, შეიარა ეკლესიაში, კიდევ
სადღაც გაიარა, შემდეგ კი ასევე აზრობრივად თავის ძველ საქმეს დაუბრუნდა. ამ
სამიდან რომელი იყო სამოგზაუროდ?
— სინამდვილეში მაგ სამიდან მხოლოდ ერთი იყო იქ. ეს ის ადამიანი იყო
რომელიც თვითონ წავიდა სამოგზაუროდ და ყველაფერი თავად დაათვალიერა
— დაე მასე იყოს მაგრამ, ამ მოგზაურობამ რა მისცა თითოეულ მათგანს?
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— პირველისათვის არაფერი არ მიუცია, მეორეს შეეძლო მოეყოლა რაც
იხილა, ხოლო მესამე... ალბათ მესამეც შეძლებს, რომ მოყვეს, მაგრამ მესამე
შესაძლოა შეცდეს, იმიტომ რომ მას შეუძლია მოყვეს რაც სიზმარში ნახა, სიზმარი
კი რეალობისგან შესაძლოა ძალიან განსხვავდებოდეს.
— კი მაგრამ სიზმარი, როგორც მოვლენა, ხომ ნამდვილად არსებობს.
— კი როგორც მოვლენა არსებობს, მაგრამ ამას რატომ ყვები?
— იმიტომ რომ შენ ალბათ ვერ უარყოფ, რომ ადამიანს ყოველთვის შეუძლია
გააერთიანოს ან შეეხოს ორ არსებულ რეალობას.
— ვიცი სადაც მიგყავს თემა, გინდა თქვა რომ სიზმრის მართვა
შესაძლებელია.
— დიახ
— მაგრამ როგორ შეიძლება ამის მოხერხება?
— ფიქრის ძალის დახმარებით, შევაღწიოთ ნებისმიერ ფორმაში.
— და ის როგორც კინოკამერა ყველაფერს ასახავს?
— შესანიშნავია, კინოკამერა თუნდაც ამის პრიმიტიული მაგალითია. ესე იგი
დასკვნა გამოიტანე, რომ მატერიალური სხეულის გადატანა ყოველთვის არ არის
აუცილებელი, რომ გაიგო შორეულ მხარეში რა ხდება
— კი ყოველთვის საჭირო არ არის, მაგრამ ეს რატო მკითხე?
დასამტკიცებლად?
— მე მივხვდი, როდესაც შენ სხვა სამყაროების შესახებ მკითხე, მომთხოვდი
ან მთხოვდი მათ ჩვენებას. მე თხოვნის შესრულება მინდა, ისე რომ შენი სხეული
საფრთხის ქვეშ არ დავაყენო.
— ყველაფერი მართალია, შენ მიხვდი მე მართლა მინდოდა ამის თხოვნა. ესე
იგი მართლა არსებობს სხვა პლანეტებზე სიცოცხლე? უჰ, საინტერესო იქნებოდა
მათი დანახვა!
— რომელი პლანეტის ნახვას აირჩევდი შენი ექსკურსიისთვის?
— ბევრი პლანეტაა დასახლებული?
— უამრავია, მაგრამ მრავალფეროვნებით დედამიწაზე ლამაზი არ არსებობს.
— მაგრამ მაინც სხვებზე როგორი სიცოცხლეა? და როგორ წარმოიშვა?
— როდესაც გამოჩნდა ღვთის მიერ შექმნილი დედამიწა, მაშინ სამყაროს
მრავალ არსებას გაუჩნდა სურვილი მსგავსი საოცრება გაემეორებიათ. მათ სხვა
სამყაროებში საკუთარის შექმნა სურდათ, იყენებდნენ მათი აზრით შესაფერის
პლანეტებს.
და
ქმნიდნენ.
მაგრამ
სიცოცხლე,
დედამიწის
მსგავსი
ჰარმონიულობით, ვერავინ ვერ შეძლო რომ შეექმნა. არის სამყაროში პლანეტა,
სადაც ყველგან ჭიანჭველები დადიან, ისინი ბევრნი არიან. სიცოცხლის სხვა
ფორმებს ისინი ჭამენ. როდესაც საკვები აღარ აქვთ, საკუთარ თავს ჭამენ და
იღუპებიან, და არსება რომელმაც ეს შექმნა, კვლავ განაგრძონს თავის მცდელობას,
მაგრამ უკეთესი არაფრით არ გამოდის. ყველა არსების ჰარმონიაში მოყვანა
ვერავინ ვერ შეძლო. კიდევ არის პლანეტები, სადაც არსებები ცდილობედნენ და
ახლაც ცდილობენ მცენარეულ, დედამიწის მსგავსი სამყაროს შექმნას, და ქმნიან.
ხეები, ბუჩქები და ბალახი იზრდება იმ პლანეტებზე. მაგრამ მათი ქმნილება
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ყოველ ჯერზე იღუპება, სრულად გაზრდის შემდეგ. არსებათაგან ვერავინ შეძლო
თვითწარმოების საიდუმლოს ამოხსნა. ისინი ისე არიან, როგორც დღევანდელი
ადამიანი. ადამიანმაც ხომ მრავალი ხელოვნური რამ შექმნა. მაგრამ მისი ქმნილება
საკუთარ თავს ვერ გაიმეორებს. ისინი იმტვრევიან, იღუნებიან, ძველდებიან და
მუდმივ მოვლას საჭიროებენ.
ადამიანთა უმრავლესობა საკუთარი ნაწარმის მონად გადაიქცა. ღმერთის
ქმნილებას საკუთარი თავის შექმნა შეუძლია და იცხოვროს ჰარმონიულად
დიდებულ მრავალფეროვნებაში.
— ანასტასია, არის პლანეტები სამყაროში, სადაც არსებები ადამიანთა
მსგავსად ტექნიკაში ერკვევიან?
— კი არის, ვლადიმერ. ის პლანეტა დედამიწაზე ექვსჯერ უფრო დიდია.
მასზე ცხოვრობენ ადამიანის მსგავსი არსებები, მათი ტექნიკა ხელოვნურია,
დედამიწას ბევრად გაუსწრო სრულყოფილებით. იმ პლანეტაზე სიცოცხლე შექმნა
არსებამ, რომელიც ფიქრობს, რომ ღმერთის მსგავსია და ცდილობს უპირატესობით
ღვთის ქმნილებებს აჯობოს.
— მითხარი, ეს ისინი არიან «მფრინავი თეფშებით» დედამიწაზე რომ
მოფრინავენ ხოლმე?
— დიახ, მათ უკვე არაერთხელ სცადეს ადამიანებთან კონტაქტში შესვლა.
მაგრამ მათი კონტაქტი დედამიწისათვის..
— არა მოიცა, შეგიძლია როგორმე მე, ჩემი მეორე «მე» იმ პლანეტაზე წაიყვანო
დროებთ?
— კი, შემიძლია.
— მაშ წამიყვანე.
შემდეგ
ანასტასიამ
მთხოვა
ბალახზე
დავწოლილიყავი
და
მოვდუნებულიყავი. ხელები გამაშლევინა, თავისი ხელი დაადო ჩემს ხელის
გულს, თანდათან დავიწყე რაღაც სიზმრის მსგავსში ჩაძირვა. რაღაც მსგავსს
იმიტომ ვამბობ, რომ ეს იყო უჩვეულო. თავდაპირველად სხეული სულ უფრო
დუნდებოდა, შემდეგ შეგრძნება დაიკარგა მაგრამ მე მშვენივრად ვხედავდი და
მესმოდა, რაც ხდებოდა ჩემს ირგვლივ, ჩიტები, ფოთლების შრიალი. შემდეგ
თვალები დავხუჭე და სიზმარში წავედი, ან განვცალკევდი, როგორც ანასტასია
ამბობს, მაგრამ დღემდე ვერ ვხვდები რა და როგორ მოხდა, რაც შემდეგ
განვითარდა. თუ ვიტყვი რომ ანასტასიას დახმარებით დავიძინე და სიზმარი
ვნახე, მაშინ შეგრძნებების სისავსით და ცნობიერების სიცხადით რაც ვიხილე, მას
ვერ შევადარებ ჩვეულებრივ ადამიანურ სიზმარს.
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ვლადიმირ მეგრე

სხვა სამყაროები1

მე ვნახე სხვა სამყარო, სხვა პლანეტა. მკვეთრად, დეტალებში დავიმახსოვრე
რაც იქ ხდებოდა. მას შემდეგ ცნობიერებაში მრჩება შეგრძნება, რომ ასეთი რამის
ნახვა შეუძლებელია, ხოლო ის ხილვა მას შემდეგ ჩემშია. და ახლა ვცდილობ ისინი
თქვენ აგიღწეროთ.
ვიდექი მიწაზე, რომელიც დედამიწას ჰგავდა. ირგვლივ არანაირი მცენარე არ
იყო, ფეხქვეშ ვგრძნობდი ქვიან არათანაბარ ზედაპირს. ირგვლივ ხედვის არეში,
ნიადაგის ზედაპირზე გამოჩნდა კვერცხის და კვადრატის ფორმის მანქანები.
მანქანას იმიტომ ვამბობ, რომ ოდნავ ღუღუნებდნენ. მანქანებიდან ნიადაგზე
ეშვებოდა სხვადასხვა სიგანის რეზინის მილები, ისინი ოდნავ ვიბრირებდნენ, ისე
თითქოს მიწიდან რაღაცას იწოვდნენ. ირგვლივ არ იყო არანაირი ცოცხალი არსება.
უცებ შევხედე ამ უცნაური მექანიზმიდან გაიხსნა ქამრები, იქედან ამოცურდა
რაღაც დისკი, იმის მსგავსი სპორტსმენები რომ ისვრიან. ოღონდ დიდი ზომის,
მისი დიამეტრი დაახლოებით იყო 45 მეტრი. ის ჰაერში ავიდა და დატრიალდა,
დაეშვა ოდნავ ძირს, შემდეგ სრულიად ჩუმად გაფრინდა ჩემს ზემოთ. სხვა
მექანიზმებმაც იგივე გააკეთეს, და კიდევ რამოდენიმე დისკი გაფრინდა ერთი
მეორის მიყოლებით ჩემს ზემოთ პირველის მსგავსად, და ისევ სიცარიელე.
ისმოდა მხოლოდ უცნაური მექანიზმების ღუღუნი. ამ სურათმა ჩემში ინტერესი
გამოიწვია, მაგრამ უფრო მაშინებდა თავისი უსიცოცხლობით.
— შენ ნურაფრის გეშინია, ვლადიმირ. — უცებ გავიგონე ანასტასიას ხმა და
გამიხარდა მისი სიახლოვე.
— სად ხარ, ანასტასია?
— შენს გვერდით, ჩვენ უხილავები ვართ, აქ ახლა ჩვენი გრძნობები,
შეგრძნებები, გონება და სხვა უხილავი ენერგიები არიან. აქ ვიმყოფებით ჩვენი
მატერიალური სხეულის გარეშე, ჩვენ ვერავინ ვერაფერს დაგვიშავებს, ფრთხილად
უნდა იყო მხოლოდ საკუთარ თავთან.
1

მთარგმნელი: ano. «შექმნა» (რუსეთის წკრიალა კედრები, 4).
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— რა შეიძლება დამემართოს?
— ფსიქიკური. შეიძლება დროებით ჭკუიდან შეიშალო
— ჭკუიდან შევიშალო?
— კი, ოღონდ დროებით. მაგრამ შენ ნუ გეშინია, შენ ეს არ გემუქრება
გაუძლებ. და აქაც ნურაფრის გეშინია, დამიჯერე გაიგე ,ვლადიმირ, შენ ახლა აქ
ხარ, მაგრამ ისინი ვერ გხედანვენ.
— არ მეშინია, ანასტასია, მითხარი ეს რა მანქანებია.
— ყველა ეს კვერცხისებური მანქანა — ქარხანაა, ისინი აწარმოებენ შენთვის
ასე საინტერესო «მფრინავ თეფშებს».
— ვინ მართავს ამ ქარხნებს.
— არავინ. ისინი თავიდანვე დაპროგრამებული არიან გარკვეული ნაკეთობის
წარმოებისათვის, მილებში_ რომლებიც ნიადაგშია გაშვებული, შეიწოვს მისთვის
საჭირო ნედლეულს, მცირე კამერებში ხდება დნობა, დაშტამპვა, შემდეგ აწყობა და
ბოლოს გამოდის სრულიად მზა ნაწარმი. ასეთი ქარხანა გაცილებით
რაციონალურია, ვიდრე ნებისმიერი დედამიწაზე მყოფი. ნარჩენები თითქმის არ
რჩება, არ საჭიროებს შორი მანძილიდან ნედლეულით მომარაგებას, არაა საჭირო
აწყობის ადგილას დეტალების გადაზიდვა. ფორმირების მთელი პროცესი ხდება
ერთ ადგილზე.
— შესანიშნავია! ნეტავი ჩვენც გვქონდეს ასეთი რაღაც! ვინ მართავს ახალ
«მფრინავ თეფშებს»? ვნახე, რომ ყველა ერთი მიმართულებით გაფრინდა.
— არავინ მართავს, ის თვითონ მიფრინავს საწყობში
— წარმოუდგენელია. ისეა, როგორც ცოცხალი არსება.
— ამაში წარმოუდგენელი არაფერია, დედამიწის ტექნოლოგიებისთვისაც კი.
დედამიწაზეც ხომ არის უპილოტო თვითმფრინავები, რაკეტები.
— კი, მაგრამ მათ მაინც ადამიანები მართავენ დედამიწიდან.
— უკვე კარგა ხანია დედამიწაზე არის ისეთი რაკეტები, რომლებიც წინდაწინ
არიან დაპროგრამებული სხვადასხვა მიზანზე. საკმარისია დააჭირო ღილაკს
«გაშვება», რაკეტა თავისით გაფრინდება განსაზღვრული მიზნისაკენ.
— შესაძლოა არის, და მართლაც, რამ გამაკვირვა?
— რომ დავუკვირდეთ, დიდი საოცრება არ არის, ოღონდ დედამიწის
ტექნოლოგიებთან შედარებით აქ გაცილებით დიდი პროგრესია. ეს ქარხნები
მრავალფუნქციურია, მათ მრავალი რამის წარმოება შეუძლიათ, დაწყებული
კვების პროდუქტებით დამთავრებული უძლიერესი იარაღით.
— და რით გააკეთებს ის კვების პროდუქტებს? აქ ხომ არაფერი იზრდება?
— ყველაფერი ნიადაგში იმყოფება, საჭირო წვენს აუცილებლობის
შემთხვევაში მილებით აიღებს წიაღიდან მანქანა, ხოლო გრანულებს პრესავენ, ამ
გრანულებში სიცოცხლისათვის საჭირო ყველანაირი ნივთიერება შედის.
— თვითონ ეს საგანი რითი იკვებება? ელექტრო ენერგიას ვინ აწვდის?
არანაირი ელექტრო სადენი არ ჩანს.
— ენერგიას თვითონ გამოიმუშავებს, იყენებს მთელ გარემოს.
— უყურე რა ჭკვიანურია! ადამიანზე უფრო ჭკვიანია.
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— სულაც არ არის ადამიანებზე ჭკვიანი. ეს ხომ უბრალოდ მანქანაა. ის
მიცემულ პროგრამას ასრულებს. მისი გადაპროგრამება ძალიან მარტივია. გაჩვენო
ეს როგორ კეთდება?
— მაჩვენე.
— მოდი მას მივუახლოვდეთ. ვიდექით 9 სართულიანი სახლის ხელა
მექანიზმის წინ, მკვეთრად ისმოდა მისი რყევების ხმა. უამრავი მოქნილი
საცეცების მსგავსი მილები ეშვებოდა ნიადაგში და ირხეოდა. გლუვი ზედაპირი
ჰქონდა. ზედაპირის ერთი მეტრის დიამეტრი დაფარული იყო თმებივით
კაბელებით, ისინი ირხეოდნენ.
— ეს ანტენაა, რომელიც ასკანერებს მოწყობილობას, ის მართავს ტვინის
ელექტროიმპულსებს, რომელიც გამოიყენება პროგრამის შესადგენად, შეუძლია
შეასრულოს მიცემული დავალება. თუ შენი ტვინი მოახდენს რაიმე ნივთის
მოდელირებას, ეს მანქანა მას დაამზადებს.
— ნებისმიერ ნივთს?
— ნებისმიერს რის წარმოდგენასაც დეტალურად შეძლებ, ისე რომ, თითქოს
ფიქრებით აშენებ.
— და ნებისმიერი ავტომობილი?
— რა თქმა უნდა.
— პირდაპირ ახლა შემიძლია რომ ვცადო?
— კი. ახლოს მიდი მიმღებთან და თავდაპირველად ფიქრით აიძულე მის
ყველა ანტენას შენკენ მობრუნდნენ. როგორც კი ეს მოხდება, დაიწყე სასურველი
საგნის წარმოდგენა.
ვიდექი თმიანი ანტენის წინ, ცნობისმოყვარეობით ანთებულმა ფიქრებით,
როგორც ანასტასიამ მითხრა, ვისურვე რომ ყველა მის თმას ჩემთვის მოესმინა.. და
ისინი ჯერ ჩემსკენ მობრუნდნენ, შემდეგ ყველა ოდნავ შეირხა, მოაბრუნეს თავისი
ბოლოები ჩემი უხილევი თავისაკენ და გაშეშდნენ. ახლა უნდა წარმომედგინა
რაიმე ნივთი. მე რატომღაც დავიწყე ავტომობილ «ჟიგულის» მეშვიდე მოდელის
წარმოდგენა — ავტომობილის, რომელიც მყავდა ნოვოსიბირსკში. ვცდილობდი
ყველაფრის დეტალურად წარმოდგენას: მინა და კაპოტი, ფერი და სანომრე
ნიშანიც კი.საერთო ჯამში დიდხანს ვფიქრობდი, როდესაც მომბეზრდა,
მოვშორდი ანტენას. ვებერთელა მანქანამ დაიწყო დრტვინვა.
— უნდა მოვიცადოთ, — ამიხსნა ანასტასიამ, — ის ახლა დემონტაჟს უკეთებს
დაუსრულებელ ნაწარმს და ადგენს პროგრამას შენი ჩანაფიქრის შესასრულებლად.
— დიდხანს მოგვიწევს ლოდინი?
— ალბათ, არა,
ჩვენ მივდიოდით სხვა მანქანებთან, ფეხვეშ სხვადასხვა ფერის ქვებს
ვათვალიერებდი, უცებ ანასტასიას ხმამ მამცნო
— მგონი შენს მიერ ჩაფიქრებული ნაწარმი მზადაა. წამოდი, ვნახოთ როგორ
გაუმკლავდა ის დავალებას,
ჩვენ მივუახლოვდით ნაცნობ მანქანას და დავიწყეთ ლოდინი. რამოდენიმე
ხანში მისი ქამრები გაიხსნა და ნიადაგის გლუვ ბილიკზე გამოვიდა «ჟიგული».
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მაგრამ დედამიწაზე არსებულისაგან სილამაზით ძალიან განსხვავდებოდა ეს
საშინელება, რომელიც ჩემს წინ იდგა. პირველ რიგში მას ჰქონდა მხოლოდ 1 კარი,
მხოლოდ მძღოლის მხარეს, უკანა სავარძლების მაგივრად რაღაც ძაფები,
მავთულები და რეზინის ნაჭრები. მე წრე დავარტყი ჩემს წინ მდგარ ნაწარმს.
ავტომობილს მას ვერ დაარქმევდი. მარჯვენა მხარეს არ ჰქონდა 2 ბორბალი, ასევე
წინა ნომერი და ბამპერი, საბარგული არ იხსნებოდა. ის წარმოადგენდა 1 მთლიან
სხეულს, მოკლედ ამ ქარხანამ ავტომობილი კი არა, რაღაც გაურკვეველი
დანიშნულების კარიკატურა გააკეთა. შემდეგ ვთქვი.
— ესეც უცხოპლანეტური წარმოების ნაკეთობა. ასეთი რაღაცის შექმნისთვის
დედამიწაზე ყველა კონსტრუქტორს და ინჟინერს სამსახურიდან გაყრიან. —
საპასუხოდ გაისმა ანასტასიას სიცილი, შემდეგ კი მისი ხმა:
— რა თქმა უნდა, შეუძლიათ რომ გაყარონ, მაგრამ მთავარი კონსტრუქტორი
მოცემულ შემთხვევაში შენ ხარ, ვლადიმერ და ხედავ ხედავ შენი კონსტრუქციის
ნაყოფს.
— მე მინდოდა ნორმალური თანნამედროვე ავტომობილი, ამან კი რა
გააკეთა?
— სურვილი არ არის საკმარისი, აუცილებელია ყველაფრის უმციეს
დეტალებამდე წარმოდგენა, შენ კი მგზავრებისათვის კარის მოდელირებაც ვერ
მოახერხე შენს წარმოსახვაში. მხოლოდ შენთვის ერთი კარი მოიფიქრე. და
საბურავებიც მხოლოდ შენს მხარეს წარმოიდგინე, მეორე მხარეს შეგეზარა
გაკეთება. ვფიქრობ ძრავზეც არ გიფიქრია.
— არ მიფიქრია.
— ესე იგი არ იქნება ძრავი შენს კონსტრუქციაში. მაშ საწარმოზე რაღატომ
მოგდის გული, თუკი თავად ასეთი დაუსრულებელი პროგრამა მიეცი?
უცებ შევხედე ან ვიგრძენი როგორ გვიახლოვდებოდა სამი «მფრინავი
თეფში». «უნდა გავიქცე», — გამიელვა თავში აზრმა, მაგრამ ანასტასიას ხმამ
დამამშვიდა:
— ისინი ჩვენ ვერ შეგვნიშნავენ და ვერ იგრძნობენ ჩვენ ყოფნას, მათ
მიუვიდათ ინფორმაცია ქარხნის შეფერხების შესახებ. ახლა ალბათ გაარკვევენ რა
მოხდა. ჩვენ შეგვიძლია მშვიდად დავაკვირდეთ ამ პლანეტის მაცხოვრებლებს.
სამი მცირე ზომის მფრინავი სხეულიდან გადმოვიდა ხუთი უცხოპლანეტელი...
ისინი ძალიან ჰგავდნენ ადამიანებს, არა უბრალოდ ჰგავდნენ, არამედ
ზუსტად დედამიწაზე მცხოვრები ადამიანისნაირები იყვნენ. მოხდენილი სხეული
ჰქონდათ, იდგნენ გამართულად და ამაყად ეჭირათ თავიანთი ათლეტური
სხეული და ლამაზი თავი. ჰქონდათ თმები, წარბები, ერთს კი კოხტად შეჭრილი
წვერი.
ეცვათ
სხეულზე
მჭიდრიდ
მოტმასნილი
კომბინიზონები.
უცხოპლანეტელები მიუახლოვდნენ გაკეთებულ ავტომობილს. ისინი იდგნენ მის
წინ ჩუმად და უყურებდნენ უემოციოდ «ალბათ ფიქრობენ,»_ ვიფიქრე მე. ჯგუფს
გამოეყო ყველაზე ახალგაზრდა ღია ფერის თმიანი უცხოპლანეტელი და
მიუახლოვდა ავტომობილის კარს. შეეცადა მის გაღებას, მაგრამ ის არ იღებოდა.
ალბათ საკეტი გაეჭედა. მისი შემდგომი მოქმედებები იყო სრულიად დედამიწური
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და ამით ძალიან მომეწონა. მან ხელი დაარტყა კარს საკეტის ადგილას, კიდევ
ერთხელ უფრო ძლიერ გამოქაჩა და კარი გაიღო. ის დაჯდა მღოლის სავარძელზე,
მოჰკიდა საჭეს ხელი და პანელის მოწყობილობები ყურადღებით დაათვალიერა. —
ყოჩაღ, — გავიფიქრე ჩემთვის, ჭკვიანი». და ჩემი დასკვნის დასტურად გავიგონე
ანასტასიას ხმა.
— ეს მათი სტანდარტის მიხედვით ძალიან ძლიერი მეცნიერია, ვლადიმერ.
მას ძალიან ჩქარა და რაციონალურად უმუშავებს აზრები ტექნიკური
მიმართულებით. კიდევ ის რამოდენიმე პლანეტის ყოფას შეისწავლის და მათ
შორის დედამიწასაც, და მისი სახელი დედამიწისას ჰგავს არკაანი ჰქვია მას.
— რატომ არ აქვს მას გაოცებული სახე? მათმა საწარმომ ხომ გაურკვეველი
რაღაც გააკეთა?
— გრძნობები და ემოციები ამ პლანეტის მაცხოვრებლებს თითქმის არ
გააჩნიათ, მათი ტვინი მუშაობს რაციონალურად და თანაბრად, არ ექვემდებარება
ემოციურ რყევებს ან დასახული მიზნიდან გადახვევას.
— გრძნობები და ემოციები ამ პლანეტის მაცხოვრებლებს თითქმის არ
გააჩნიათ, მათი ტვინი მუშაობს რაციონალურად და თანაბრად, არ ექვემდებარება
ემოციურ რყევებს ან დასახული მიზნიდან გადახვევას.
თაფლისფერთმიანი გადმოვიდა მანქანიდან, გამოსცა მორზეს ანბანის
მსგავსი ხმა. ჯგუფს გამოეყო შუახნის უცხოპლანეტელი, დადგა თმიანი ანტენის
წინ. შემდეგ ყველა ჩასხდნენ «მფრინავ თეფშებში» და გაქრნენ. ქარხანა ისევ
ახმურდა. მისი მილ-საცეცები, რომლებიც ამოვიდა ნიადაგიდან, შემდეგ გაემართა
ახლოს მყოფი ქარხნისაკენ, რომელსაც ასევე ქონდა მილ-საცეცები, როდესაც მათი
მილები შეერთდა, ანასტასიამ მითხრა:
— ხედავ, მათ მისცეს თვთგანადგურების პროგრამა. მისი ყველა დეტალი
გადადნობილ იქნება სხვა ქარხნის მიერ და გამოიყენება წარმოებაში.
მე ცოტა შემენანა ქარხანა, რომელშიც დედამიწის მანქანის მოდელი ასე
წარუმატებლად შეიქმნა, მაგრამ ვერაფერს ვიზამდი.
— ვლადიმირ, გინდა ნახო როგორ ცხოვრობენ ამ პლანეტის მაცხოვრებლები?
— მკითხა ანასტასიამ
— კი.
ჩვენ აღმოვჩნდით ამ პლანეტის ერთი ქალაქის თუ დასახლების თავზე.
ზემოდან ასე გამოიყურებოდა: მთელი ეს დასახლებული პუნქტი შედგებოდა
მრავალი ცილინდრული ფორმის, თანამედროვე ცათამბჯენიბის მსგავსი
შენობებით, რომლებიც განლაგებულ იყო წრიულად. ყოველი წრის ცენტრში იყო
კონსტრუქცია, რომლებიც რაღაცნაირად დედამიწის ხეებს წააგავდა. მისი მრავალი
ფოთოლი_ლოკატორიც კი მწვანე იყო და ანასტასიამ დაადასტურა, რომ ეს
ხელოვნური კონსტრუქციები მიწიდან ორგანიზმისთვის საჭირო ნივთიერებებს
იღებს, რომლებიც სპეციალური მილებით მიეწოდებათ საცხოვრებელში პლანეტის
ყველა მაცხოვრებელს. კიდევ ცენტრში არსებული ეს კონსტრუქცია ქმნის
პლანეტისათვის საჭირო ატმოსფეროს.
როდესაც ანასტასიამ შემომთავაზა რომელიმე ბინაში შესვლა, მე ვკითხე:
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— იმ თაფლისფერთმიანი უცხოპლანეტელის სახლში შეიძლება, რომელიც
ჩემს გაკეთებულ მანქანაში ჩაჯდა?
— კი.
— ის ახლა სახლში უნდა მივიდეს. — ჩვენ აღმოვჩნდით 1-1 ცილინდრული
ცათამბჯენის თავზე. ფანჯრები ამ სახლებს არ ჰქონდათ. მომრგვალებული
კედლები შეღებილი იყო არამკვეთრი ფერებით კვადრატებად. ყოველი კვადრატის
ძირში იღებოდა კარი, როგორც თანამედროვე ფარეხში. დროდადრო კვადრატის
ქვედა გაღებული კარიდან ფრინდებოდა მცირე ზომის მფრინავი აპარატი, იმის
მსგავსი, როგორიც ქარხანაში იყო. გამოდის, რომ მაღლივი ბინის ყოველი
კვადრატის ქვეშ ფარეხია. სახლში არ იყო ლიფტი, კარი. ყოველ ბინას თავისი
საკუთარი გასასვლელი აქვს ფარეხიდან. და როგორც შემდეგ გაირკვა, ამ
პლანეტის ყველა მაცხოვრებელს ასეთი ბინა აქვს, როდესაც მიაღწევს გარკვეულ
ასაკს. თავიდან ბინა არცთუ ისე მომეწონა. როდესაც თაფლისფერთმიან
უცხოპლანეტელთან ერთად მის ბინაში აღმოვჩნდით, მე თავდაპირველად
გავოცდი მისი სიღარიბით და უბრალოებით. დაახლოებით 30 კვადრატული
მეტრის ოთახი სრულიად ცარიელი იყო. გარდა იმისა, რომ არ იყო ფანჯარა და
ტიხრები, ამასთანავე არ იყო ავეჯი. გლუვ ნათელ კედელებზე არ იყო არც ნახატი
და არანაირი გასაფორმებელი დეტალი.
— მან რა, ახლა მიიღო ეს ბინა? — ვკითხე ანასტასიას.
— არკანი აქ უკვე 20 წელია ცხოვრობს. ყველაფერი აუცილებელი
დასვენებისთვის, გართობისთვის და მუშაობისთვის არის მის ბინაში. ეს
ყველაფერი ჩამონტაჟებულია კედელში. თავად ნახავ ყველაფერს. და მართლაც,
როდესაც ფარეხიდან სახლში შევიდა, ოთახი განათდა მსუბუქი შუქით. არკანი
შებრუნდა შემოსასვლელის გვერდითა კედლის მხარეს, ხელი დაადო ზედაპირს
და გამოსცა ხმა. კედელზე განათდა კვადრატი, ანასტასია კომენტარს უკეთებდა
ოთახში მიმდინარე პროცესებს: «ახლა კომპიუტერი ხელის ხაზებით და თვალის
გამოსახულებით მოახდენს ბინის მეპატრონის იდენტიფიკაციას, ახლა მიესალმება
და მოახსენებს მისი არ ყოფნის დროს და მისი ფიზიკური მდგომარეობის
შემოწმებას. ხედავ, მეორე ხელი პულტს მიადო და ღრმად ჩაისუნთქა, რომ
კომპიუტერმა
მისი
ფიზიკური
მდგომარეობა
შეამოწმოს.
შემოწმება
დასრულებულია, ეკრანზე გამოვიდა შეტყობინება რომ საჭიროა საკვების მიღება.
და შეკითხვა: _რის გაკეთებას აპირებს მეპატრონე უახლოესი 3 საათის
განმავლობაში? ამის ცოდნა აუცილებელია კომპიუტერისათვის, რომ შესაბამისი
შემადგენლობის საკვები მოამზადოს, რომ მოახდინოს მისი გონების მაქსიმალური
აქტივაცია, შემდეგ კი უნდა დაიძინოს. კომპიუტერი არ ურჩევს აქტიურ გონებრივ
სამუშაოს 3 საათის განმავლობაში და სთავაზობს მიიღოს საკვების ეს
შემადგენლობა, რომელიც გათვლილია 2 საათის აქტიური მუშაობისათვის. არკანი
თანხმდება კომპიუტერის შეთავაზებას. კედელში გაიღო მცირე ნიშა, რომლიდანაც
არკანმა აიღო რაღაც მილი, მიიტანა პირთან, დალია თუ შეჭამა მილიდან და
შემდეგ წავიდა მოპირდაპირე კედლისაკენ. ნიშა დაიხურა, კედელი კვლავ გლუვი
და ერთგვაროვანი გახდა.
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— უყურე შენ, ასეთი მოწყობილობებით საჭირო აღარ არის სამზარეულო
თავისი ატრიბუტებით — გავიფიქრე მე. არც ჭურჭელის, ავეჯის, დალაგების და
არც ცოლის აუცილებლობაა, რომელსაც კარგი კეთება ეხერხება. მაღაზიაში
სიარული საჭირო არ არის. ჯანმრთელობის მდგომარეობას კომპიუტერი ამოწმებს
და რეკომენდაციებსაც აკეთებს, საინტერესოა, რა ეღირებოდა ასეთი კომპიუტერი,
ჩვენთან დედამიწაზე რომ გაეკეთებინათ? და ანასტასიას ხმაც გაისმა:
— რაც შეეხება დანახარჯებს, გაცილებით იაფი იქნება ბინების ასეთი
მოწყობილობით აღჭურვა, ვიდრე ავეჯით და მრავალი ჭურჭლით საჭმლის
მოსამზადებლად. ესენი დედამიწელებზე გაცილებით რაციონალურები არიან,
მაგრამ დედამიწაზე არსებობს გაცილებით რაციონალური რამ.
მე არ მივაქციე ყურადღება ანასტასიას ბოლო ფრაზას, მე დამაინტერესა
არკანის მომდევნო მოქმედებამ. მან გასცა ბრძანება თავისი ხმით და უცებ
კედლიდან გამოვიდა სავარძელი. სავარძელთან ახლოს გაიხსნა კიდევ ერთი ნიშა,
რომლიდანაც გამოვიდა მაგიდა რაღაცნაირი ნახევრადგამჭვირვალე დახურული
ჭურჭლით, რომელიც ლაბორატორიულ კოლბას წააგავდა. მოპირდაპირე
კედელზე განათდა დიდი ეკრანი, 1,5 ან 2 მეტრი დიაგონალით. ეკრანზე ჩანდა
სავარძელში მჯდომი ლამაზი ქალბატონი, მას ეცვა გამოყვანილი კომბინიზონი.
ხელში ისეთივე კოლბა ეჭირა, როგორიც არკანს ედო მაგიდაზე. ქალის
გამოსახულება ეკრანზე იყო მოცულობითი, ჩვენს ტელევიზორებზე გაცილებით
უკეთესი, გეგონებოდა, რომ ის ეკრანზე კი არა ოთახში ზის. როგორც ანასტასიამ
ამიხსნა, არკანი და ეს ქალბატონი ქმნიდნენ თავიანთ ბავშვს:
— ამ პლანეტის მაცხოვრებლებს არ გააჩნიათ საკმარისი სიძლიერის
გრძნობები და არ შეუძლიათ შევიდნენ სქესობრივ კავშირში, როგორც ადამიანები
დედამიწაზე. გარეგნულად მათი სხეული არაფრით განსხვავდება ადამიანის
სხეულისაგან, მაგრამ გრძნობების არ არსებობის გამო მათ არ შეძლიათ
შთამომავლობის გამრავლება ადამიანების მსგავსად. კოლბებში, რომლებსაც ახლა
შენ ხედავ, იმყოფება მათი უჯრედები და ჰორმონები. მამაკაცი და ქალი
წარმოიდგენს თუ როგორი უნდათ რომ იყოს მათი შვილი გარეგნულად, ისინი
ფიქრით დებენ მასში ინფორმაციას, განიხილავენ მის მომავალ საქმიანობას, ეს
პროცესი გრძელდება დაახლოებით სამი წელი დედამიწის კალენდრით. როგორც
კი ისინი ჩათვლიან, რომ მათი ბავშვის ფორმირება დასრულდა, სპეციალურ
ლაბორატორიაში შეაერთებენ ამ ორ მასას, შექმნიან ბავშვს და სპეციალურ
აღსაზრდელ სკოლაში გაზრდიან მას სრულწლოვანებამდე. სრულწლოვანს
აძლევენ ბინას და რთავენ რომელიმე სამუშაო ჯგუფში.
არკანი ხან ეკრანზე გამოსახულ ქალს უყურებდა, ხან მის წინ დადებულ
ჭურჭელს. უცებ ეკრანი ჩაქრა, მაგრამ უცხოპლანეტელი ისევ სავარძელში იჯდა და
უყურებდა მის წინ მდგარ კოლბას. მოპირდაპირე მხარის კედელი აციმციმდა
წითელი კვადრატებით. უცხოპლანეტელი შებრუნდა გვერდითა კედლისაკენ,
ხელის გულით დაფარა მოციმციმე შუქი, შემდეგ კიდევ უფრო ახლოს მიიტანა
თავი კოლბასთან. კედლიდან გამაფრთხილებლად აინთო კვადრატული და
სამკუთხედი შუქი. «კომპიუტერის მიერ არკანისათვის გამოყოფილი სიფხიზლის
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დრო ამოიწურა, ახლა კომპიუტერი დაჟინებით ახსენებს ძილის აუცილებლობას».
_ამიხსნა ანასტასიამ. შეწყდა შუქის ციმციმი, ოთახში დაიწყო აირის მსგავსმა
ორთქლმა დინება. გაისმა ანასტასიას ხმა: «ახლა კომპიუტერი არკანს აირით
დააძინებს». უცხოპლანეტელის თავმა დაიწყო მაგიდაზე დაშვება და შემდეგ
დაწვა, თვალები დაეხუჭა. სავარძელმა დაიწყო კედლისაკენ მიწევა,
ტრანსფორმირდა ლოგინად, შემდეგ სავარძელ-ლოგინმა დაიწყო რხევა და არკანი
დააწვინა მოსახერხებელ მდგომარეობაში, მას ხელში ეჭირა თავისი პატარა
ჭურჭელი.
კიდევ ბევრი რამის თქმა შეიძლება ტექნიკურ სიახლეებზე აღნიშნული
ბინიდან და პლანეტიდან. ანასტასიას სიტყვებით, ამ პლანეტაზე მცხოვრებთათვის
არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს გარე შეჭრები, უფრო მეტიც თავისი
ტექნიკური მიღწევებით ნებისიერი პლანეტის განადგურება შეუძლიათ მთელს
კოსმოსში, გარდა დედამიწისა.
— რატომ? ესეიგი ჩვენი რაკეტებს და იარაღს შეუძლიათ მათი მოგერიება?
— დედამიწის რაკეტების მათ არ ეშინიათ, ვლადიმირ. ამ პლანეტის
საზოგადოება დიდი ხანია მიხვდა ყველაფერს, თუ რას წარმოადგენს აფეთქებითი
გაფართოება და აფეთქებითი შეკუმშვა.
— რას ნიშნავს აფეთქებითი შეკუმშვა?
— დედამიწაზე ცნობილია 2 ან რამოდენიმე ნივთიერება, რომელთა
შეერთებითი რეაქციით ხდება გაფართოება და აფეთქება, მაგრამ არის
ნივთიერებათა შეერთების სხვაგვარი რეაქციებიც. აირადი ნივთიერება,
კილომეტრი და მეტი მოცულობითაც, მომენტალურად შესაძლოა მარცვალად
გადაიქცეს და ზემყარი მატერია გახდეს. წარმოიდგინე ყუმბარა ან რაკეტა,
რომელიც ჰაერში ფეთქდება, მაგრამ ამავდროულად ფეთქებად გაფართოებით
ძალას უპირისპირდება სხვა ძალა, ფეთქებად კუმშვადი ერთდროულად, ამ დროს
მხოლოდ ტკაცუნს გაიგებ და ყველაფერი რაც ჰაერში იყო მცირე მარცვალად
გადაიქცევა. აირად ღრუბლებს დედამიწის რაკეტებით ვერ გარდავქმნით.
დედამიწის ისტორიაში მათი მხრიდან 2 ჯერ მოხდა თავდასხმა. ახლა
ამზადებენ მესამეს. ფიქრობენ რომ ისევ დგება ხელსაყრელი მომენტი.
— ესე იგი მათ ვერანაირად ვერ შევეწინააღმდეგებით, ესე იგი არა გვაქვს
დედამიწაზე მათზე უფრო ძლიერი იარაღი.
— იარაღი ადამიანს გააჩნია, მას ეწოდება «ადამიანის ფიქრი», მაგალითად
მარტო მეც კი შემიძლია მათი იარაღის ნახევარი გავანადგურო ფერფლად ვაქციო.
ხოლო დამხმარეები თუ გამოჩნდნენ, მთელი იარაღის ლიკვიდაციას მოვახდენთ.
მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ადამიანთა უმეტესობა და თითქმის დედამიწის მთელი
ხელისუფლება მათ შემოჭრას როგორც სასიკეთოს ისე აღიქვამს.
— როგორ შეიძლება ასე მოხდეს, რომ შემოჭრა და დაპყრობა აღიქვა როგორც
სასიკეთო?
— ახლა ნახავ. შეხედე ცენტრს და დესანტთა სამზადისს, რომ დაიპყრონ
დედამიწის კონტინენტები.
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
ვლადიმირ მეგრე

ახალი ცივილიზაცია (ანასტასია)1

წიგნი 8. ნაწილი 1

(ნაწყვეტი)
განთიადის გრძნობები
ანასტასიას ჯერ კიდევ ეძინა. ციმბირის უკიდეგანო ტაიგას თავზე ცა
ნათდებოდა. ამჯერად პირველმა მე გავიღვიძე, მაგრამ ჩუმად წოლა გავაგრძელე
ჩემს საძილე ტომარაზე. ვტკბებოდი მისი გარინდული ლამაზი სახით და ფიგურის
რბილი გადასვლებით.
თანდათან დილის შუქი მატულობდა. კარგია, რომ ამჯერად საძინებელი ღია
ცის ქვეშ გამართა. ალბათ, იცოდა, რომ თბილი და წყნარი ღამე იქნებოდა.
ლამაზად გამოიყურებოდა თავის თხელ მუხლებამდე კაბაში, რომელიც მე
მოვუტანე მკითხველისაგან საჩუქრად. შესაძლოა მან ეს ჩემთვის ჩაიცვა, ისე კი
შეეძლო შიშველსაც დაეძინა.
რაც უფრო ცივა ტყეში, მით მეტი მშრალი ბალახის დაფენა შეიძლება —
თივაში ხომ ზამთარშიც არ შეგცივდება. უბრალო ადამიანსაც კი თივაში წოლისას
ჩაუცმელსაც არ შეგცივდება. მე მომისინჯავს. მაგრამ ამჯერად საძილე ტომარაში
ვიწექი. ვიწექი და ვუყურებდი მძინარე ანასტასიას, თან წარმოვიდგინე ეს სიუჟეტი
მხატვრულ ფილმში.
1

მთარგმნელი: ano.
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განთიადის სიჩუმეს ზოგჯერ თუ დაარღვევდა კედარის ხეების წვეროების
შრიალი. მანამდე არასოდეს მინახავს მძინარე ანასტასია. ყოველთვის ის
იღვიძებდა პირველი, ამჯერად კი...
მე ჩავფიქრდი და დავიწყე ჩემთვის:
«შენ ისევ მშვენიერი ხარ, მალე 10 წელი გახდება მას შემდეგ, რაც გაგიცანი. რა
თქმა უნდა, მე დავბერდი ამ დროის განმავლობაში, შენ კი თითქმის არ
შეცვლილხარ. მხოლოდ ერთი ჭაღარა შემოგრევია. ალბათ, რაღაც უჩვეულო
შეგემთხვა.
თუ ჩავთვლით იმ მასშტაბურ კამპანიას, რომელიც გაიმართა შენი იდეების
საწინააღმდეგოდ, რომლებიც გამოითქვა პრესაში და ჩინოვნიკების მიერ, რაღაც
ხდება ბნელების ბანაკში. ისინი ჩემს ჩაძირვას ცდილობენ.შენც სიამოვნებით
მოგწვდებოდნენ, თუმცა ეტყობა მოკლე ხელები აქვთ... მხოლოდ ჭაღარა ზოლი
გამოგერია, მაგრამ ეს არ აფუჭებს შენს სილამაზეს, იცი? ახლა მოდაშია სხვადასხვა
ფერით თმების ტონირება, შენ კი სალონში მისვლაც არ დაგჭირდა..
შენ წევხარ შენს სამყაროში, ხოლო ჩვენს სამყაროში ძალიან მნიშვნელოვანი
ამბები ხდება. მას მკვლევარები «ინფორმაციულ რევოლუციას» უწოდებენ.
შესაძლოა, შენი წყალობით ჩვენმა ტექნოგენურმა სამყარომ დაიწყოს თავისი
საგვარეულო მამულების შექმნა, დაამუშაონ მიწა. მათ მთელი სულით მიიღეს შენი
სტილი, ლამაზი მომავლის, ქვეყნის სახე და შესაძლოა მთელი მსოფლიოწყობა.
მათ გაიგეს და თავად ქმნიან ლამაზ მომავალს.
და მეც ვცდილობ გავიგო როგორაც შემიძლია, თუმცა ჯერ კიდევ ბოლომდე
ვერ გავიგე. წიგნების წერა მასწავლე, შვილი გამიჩინე, ცნობილი გამხადე, ჩემი
ქალიშვილის პატივისცემა დამიბრუნე, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი რაღაც
სხვაა, რაღაც რაც ღრმად იმყოფება. იცი? არასოდეს მისაუბრია ჩემი შენდამი
დამოკიდებულების შესახებ და საერთოდ, ცხოვრებაში არცერთი ქალისათვის არ
მითქვამს: მე შენ მიყვარხარ.
არ მითქვამს არა იმიტომ, რომ უგრძნობი ვარ, არამედ იმიტომ, რომ ეს
სიტყვები უაზრობად მეჩვენება. თუ ადამიანს უყვარს ადამიანი, მაშინ ამ
სიყვარულს გამოხატავს მოქმედებაში და ურთიერთობაში, მოქმედება ხომ
მთავარი სიტყვაა».
...ანასტასია ოდნავ შეინძრა, ღრმად ჩაისუნთქა მაგრამ არ გაუღვიძია და მე
ისევ გავაგრძელე:
«მე არასოდეს მისაუბრია შენთან სიყვარულის შესახებ, მაგრამ შენ რომ ციდან
ვარსკვლავის მოწყვეტა გეთხოვა, ყველაზე მაღალ ხეზე ავიდოდი და იქედან
შევეცდებოდი მის მოწყვეტას. თუ დავეცემოოდი, ისევ ავიდოდი კენწეროზე და
ისევ ავხტებოდი მის დასაჭერად...
შენ არ გითხოვია ვარსკვლავი, შენ მხოლოდ წიგნის დაწერა მთხოვე და მე მათ
ვწერ. ყოველთვის კარგად არ გამომდის, ზოგჯერ ძირს ვეცემი, მაგრამ მე მათი წერა
ჯერ არ დამისრულებია. ბოლო წიგნი ჯერ არ დამიწერია. შევეცდები, რომ
მოგეწონოს».

83

ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
ანასტასიას წამწამები შეირხა, ლოყები შეუფერადდა და გაახილა თვალები,
ალერსით შემომხედა. ღმერთო, რა სითბოს ასხივებს ყოველთვის მისი თვალები,
განსაკუთრებით როდესაც ასე ახლოსაა.
ის ჩუმად მიყურებდა, თვალები უბრწყინავდა.
— დილა მშვიდობისა, ანასტასია! შენ ალბათ პირველად გეძინა ასე დიდხანს,
ადრე ყოველთვის შენ იღვიძებდი ადრე.
— და შენ დილა მშვიდობისა, ვლადიმირ, — ჩუმად მითხრა, — მე ცოტათი
კიდევ მეძინება.
— ესე იგი ვერ გამოიძინე?
— ძალიან კარგად გამოვიძინე, მაგრამ განთიადის სიზმარი ისეთი მშვენიერი
იყო..
— როგორი სიზმარი იყო? რის შესახებ?
— დამესიზმრა როგორ მესაუბრებოდი, მაღალ ხეზე და ვარსკვლავზე, ძირს
დაცემაზე და ისევ ზემოთ ასვლის მისწრაფებაზე. თითქოს სიტყვა სიყვარულიც
იყო ნახსენები.
— სიზმრებში ყოველთვის გაუგებრობებია, რა კავშირი უნდა ჰქონდეს ხეს
სიყვარულთან?
— კავშირი ყველაფერთან შეიძლება იყოს და დიდი აზრიც. აქ გრძნობებია
მთავარი და არა სიტყვები, გამთენიისას ჩემთან უჩვეულო გრძნობა მოვიდა. წავალ
მასთან, მივესალმები და ჩავეხუტები მას.
— ვის მას?
— მშვენიერ დღეს, რომელმაც ლამაზი საჩუქარი მომიტანა.
ანასტასია ნელა ადგა, წინ წავიდა და როგორც ყოველთვის, დილაობით
თავისებურ განტვირთვას შეუდგა: გაშალა ხელები და შემდეგ მაღლა, ცოტახანს
ზემოთ იყურა და დატრიალდა. შემდეგ გაიქცა და გააკეთა თავისი დაუჯერებელი
ნახტომი (სალტო).
ისევ დატრიალდა, მე კი ვფიქრობდი «ხედავ, უკვე გოგო აღარაა. რა ჩქარა,
ლამაზად და ენერგიულად მოძრაობს, როგორც ახალგაზრდა ტანმოვარჯიშე. და
როგორ იგრძნო, რას ვფიქრობდი, როდესაც ეძინა? იქნებ ტყუილად არ
გავუმხილე?»
და ვიყვირე:
— ანასტასია, შენ უბრალოდ სიზმარი არ გინახავს
ის უცებ გაჩერდა, უცებ აღმოჩნდა გვერდით, უცებ დაჯდა ბალახზე და
მხიარულად თქვა:
— არა უბრალოდ სიზმარი? სასწრაფოდ დაწვრილებით მითხარი.
— იცი, მე ვფიქრობდი იმ ხეზე და ვარსკვლავზე.
— მითხარი, სად არის ასეთი სიტყვები? და რა ბადებს ასეთ სიტყვებს?
— შესაძლოა, გრძნობები ბადებს?!..
ჩვენი საუბარი დაარღვია ანასტასიას ბაბუის ყვირილმა
— ანასტასია! ანასტასია, სასწრაფოდ გამაგონე!
ანასტასია წამოდგა...
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აპოკრიფის-15: 06.2016 (C5.2 e.n.)
გამარჯვება რადიაციაზე
— ვალოდიამ ისევ რაიმე უჩვეულო მოიმოქმედა?_ ჰკითხა ჩვენთან
მორბენილ ბაბუას ანასტასიამ. (ვალოდია — ანასტასიას და ვლადიმირ მეგრეს
შვილი — ano)
ბაბუამ მხოლოდ შემომხედა, მომესალმა: «გამარჯობა ვლადიმირ», შემდეგ
განმარტა:
— ის ტბის ნაპირასაა. მან ქვა ამოიღო ტბის ფსკერიდან, ახლა დგას და ხელში
უჭირავს. ეჭვი მაქვს, რომ ის ხელს წვავს, მაგრამ ხელს არ უშვებს. მე კი არ ვიცი, რა
ვურჩიო.
შემდეგ ბაბუა მომიბრუნდა და მკაცრად მითხრა:
— შენი შვილი იქ არის, შენ მამა ხარ.. რას უდგეხარ?
კარგად ვერც გავიგე რა ხდებოდა, გავიქეცი ტბასთან. გვერდით მორბოდა
ბაბუა და გვიხსნიდა:
— ეს ქვა რადიოაქტიურია. თავად დიდი არ არის, მაგრამ მასში დიდი
ენერგია. ეს ენერგია რადიაციას ჰგავს.
საიდან აღმოჩნდა ტბის ფსკერზე?
— დიდი ხანია იქ არის. მამაჩემმაც კი იცოდა იმ ქვის შესახებ, მაგრამ იქამდე
ჩაყვინთვა ვერავინ შეძლო.
— ვალოდიამ როგორ ჩაყვინთა, როგორ გაიგო?
— მე ვავარჯიშებდი სიღრმეში ჩაყვინთვაზე
— რატომ?
— შემიჩნდა, სულ ამას მეხვეწებოდა. თქვენ ხომ არ აღზრდით ბავშვს,
ყველაფერი მოხუცების გასაკეთებელია.
ვინ უთხრა მას ქვის შესახებ?
— ვინ ეტყოდა ჩემს გარდა? მე ვუთხარი.
— რატომ?
— მას აინტერესებდა, რა არ აძლევს საშუალებას წყალს, ზამთარში გაიყინოს.
როდესაც მივირბინეთ ტბასთან, მე შევხედე ჩემს შვილს, რომელიც ნაპირზე
იდგა, თმები და სამოსი სველი ჰქონდა, მაგრამ წყალი აღარ წვეთავდა. ანუ დიდი
ხანია დგას, გავიფიქრე.
ჩემი შვილი — ვალოდია დგას წინ გამოწეული მომუჭული ხელებით და
კონცენტრირებულად უყურებს მას. ცხადია ხელში სწორედ ის ქვა უჭირავს,
მხოლოდ 2 ნაბიჯი გადავდგი შვილისაკენ. მან სწრაფად შემოაბრუნა თავი ჩემსკენ
და თქვა:
— არ მომიახლოვდე, მამა.
და როდესაც გავჩერდი დაამატა.
— (Здравия) შენი ფიქრები. მაგრამ მხოლოდ მოშორებით დადექი, უკეთესი
იქნება. შენ და ბაბუა თუ მიწაზე დაწვებით, უკეთესი იქნება. მაშინ მე შევძლებ
მშვიდად კონცენტრირებას.

85

ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
ბაბუა იმ წამსვე დაწვა მიწაზე და მეც არ ვიცი რატომ, მეც მის გვერდით
დავწექი. ცოტა ხანს ჩუმად ვუყურებდით, შემდეგ თავში მომივიდა უბრალო აზრი
და ვუთხარი.
— ვალოდია, უბრალოდ გადააგდე ეგ მოშორებით.
— სად მოშორებით? — შემოუბრუნებლად მკითხა
— ბალახებში.
— არ შეიძლება ბალახებში, იქ შეიძლება ბევრი დაიღუპოს. ვგრძნობ ჯერ
მისი გადაგდება არ შეიძლება.
— და რას აპირებ ასე უნდა იდგე 1 დღე, 2 დღე? მერე? კვირა? თვე?
— ვფიქრობ, როგორ მოვიქცე, მამა. მოდი, გავჩუმდეთ. დაე, ფიქრმა მოძებნოს
გამოსავალი. ნუ გავუფანტავთ ყურადღებას.
მე და ბაბუა ჩუმად ვიწექით და ვუყურებდით. უცებ შევხდე, რომ მდინარის
საპირისპირო ნაპირიდან ძალიან ნელა მოდის ანასტასია. ვალოდიამდე არ
მისული 5 მეტრში დაჯდა ტბის ნაპირას, ფეხები წყალში ჩაყო და რამოდენიმე ხანს
ასე იჯდა, შემდეგ წყნარად ჰკითხა შვილს.
— გწვავს ხელებს, შვილო?
— კი, დედა.
— რაზე ფიქრობდი, როდესაც ქვა ამოიღე და ახლა რაზე ფიქრობ?
— ქვიდან გამოდის ენერგია, მაგრამ ადამიანისგანაც გამოდის ენერგია, ხოლო
ადამიანის ენერგია ყოველთვის უფრო ძლიერია. ეს ქვა მთელი ძალით მიჭირავს,
რომ ვძლიო მის ენერგიას და შიგნით შევიყვანო. მინდა ვაჩვენო, რომ ადამიანი
ნებისმიერ რადიაციაზე ბევრად უფრო ძლიერია.
— და შენი ენერგიის უპირატესობის ჩვენება გამოგდის?
— კი, მაგრამ ის სულ უფრო ცხელდება და ცოტა მწვავს ხელებს.
— რატომ არ აგდებ?
— ვგრძნობ, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება
— რატომ?
— ის... აფეთქდება, დედა, როგორც კი თითებს ავუშვებ, აფეთქდება. ძლიერი
აფეთქება იქნება.
— მართალია, აფეთქდება. ქვიდან გამოდის მასში დაგროვილი ენერგია, შენი
ენერგიით მისი დინება შიგნით მიმართე. ფიქრით ბირთვი შექმენი ქვაში, სადაც
გროვდება შენი და ქვის ენერგია. მას არ შეუძლია მუდმივი დინება, ენერგია ქვის
ბირთვშია და ხელს გწვავს
— მე ამას მივხვდი და ამიტომ ვერ ვუშვებ ხელს.
გარეგნულად ანასტასია სრულიად მშვიდი ჩანდა, მაგრამ ვგრძნობდი, რომ
მისი გონება უჩვეულოდ მობილიზებული იყო. ალბათ მისი ფიქრები ისე სწრაფად
მუშაობდა, როგორც არასოდეს. ის ადგა და მშვიდად თქვა:
— ესე იგი გაიგე, თუ უცებ გაშლი ხელს ქვა აფეთქდება?
— კი, დედა.
— მაშ საჭიროა მისი თანდათან გაშლა.
— როგორ?
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— ნელ-ნელა. თავდაპირველად ასწიე დიდი და საჩვენებელი თითები. ასე
გამოაჩენ ქვის ნაწილს და იქვე ფიქრით წარმოიდგენ, მისგან როგორ გამოდის
სხივით შენს მიერ შეყვანილი ენერგია და შენს ენერგიას მისი ენერგიაც გამოყვება.
მხოლოდ ფრთხილად იყავი, სხივი მხოლოდ ზემოთ უნდა ადიოდეს.
ვალოდიამ, მობილიზებულად ნელა მოადუნა დიდი და საჩვენებელი
თითები. მზიანი დილა იყო, მაგრამ ქვიდან გამომავალი სხივი მაინც ჩანდა. ამ
დროს გადამფრენი ჩიტი უცებ კვამლის ღრუბლად გადაიქცა, თითქოს აფეთქდა.
რამოდენიმე ხნის შემდეგ ქვიდან გამომავალი სხივი ნაკლებ შესამჩნევი იყო.
— ოი, დაგიჯექით აქ._თქვა ანასტასიამ, — წავალ საუზმეს გავაკეთებ, სანამ აქ
ერთობით.
წავიდა ისევე ნელა, მივიდა წყალთან და პირი ჩამოიბანა. როგორც ჩანდა,
გარეგნული სიმშვიდის მიღმა ის მალავდა წარმოუდგენელ დაძაბულობას, რომ არ
შეეშინებინა შვილი და ხელი არ შეეშალა მოქმედებაში.
— საიდან იცოდი, როგორ უნდა მოვქცეულიყავი, დედა?
— როგორ თუ საიდან უნდა სცოდნოდა, ვალოდია? პ — უთხრა მიწიდან
წამომდგარმა გამხიარულებულმა ბაბუამ. _ფიზიკაში დედაშენი ფრიადოსანი იყო,
— და გაიცინა.
ანასტასიამ ჩვენსკენ გამოიხედა, გაიცინა და გვითხრა:
— მე არ ვიცოდი ამ გადაწყვეტილების შესახებ, შვილო, მაგრამ რაც უნდა
მოხდეს, ყოველთვის უნდა ეძიო და იპოვო გადაწყვეტილება.
როდესაც სხივი თითქმის უხილავი გახდა, ვალოდიამ ნელა გაშალა თითები.
მის ხელზე იდო პატარა ქვა. შემდეგ ისევ მომუჭა ხელი, გაიქცა და სამოსით ჩახტა
ტბაში. ის 3 წუთი არ ჩანდა და როდესაც გამოჩნდა, გამუცურა ნაპირისაკენ.
— ეს მე ვასწავლე ჰაერის ეკონომიურად გამოყენება,_თქვა ბაბუამ.
ვალოდია ამოვიდა, წყალი დაიფერთხა და მოვიდა ჩვენთან. მე ვერ
მოვითმინე და ვთქვი:
— იცი რა არის რადიაცია, შვილო? რომ გცოდნოდა იმ ქვას არ ამოიტანდი,
ნუთუ არ გყოფნის აქაური საქმიანობა?
— ვიცი რადიაციის შესახებ, მამა. ბაბუამ მომიყვა თუ როგორი
კატასტროფები ხდება თქვენთან ატომურ ელექტროსადგურებზე, როგორი
შეიარაღებები გაქვთ და რა პრობლემებიცაა ატომურ ნარჩენებთან დაკავშირებით
— და ეს ქვა რა შუაშია ამ ყველაფერთან
— აი სწორედ რომ რა შუაშია, — ჩაერთო ბაბუა. — მოდი, ცოტა ხანს შენ
აღზარდე, ვლადიმირ. მე კი დავისვენებ, თორემ ამ ბოლო დროს ბევრი
მოთხოვნები აქვს ჩემს მიმართ შენს შვილს.
ბაბუა წავიდა და დავრჩით მარტო მე და ჩემი შვილი.
ჩემი შვილი იდგა ჩემს წინ სველ სამოსში, ის აშკარად გულგატეხილი იყო
იმით, რომ ყველა გვანერვიულა. მე აღარ მსურდა მასთან სიმკაცრე, უბრალოდ
ჩუმად ვიდექი და არ ვიცოდი რა მეთქვა. ვალოდიამ პირველმა დაილაპარაკა.
(მოკლედ მათ შემდეგ ისაუბრეს ატომური სადგურების და საერთოდ
ატომური ნარჩენების საშიშროებაზე, ვალოდიამ კი ამ პრობლემის მოგვარების
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თავისი ვერსია წაარმოთქვა, რადგან აუციებლად მიაჩნია მათი გაუვნებელყოფა,
ადრე თუ გვიან ამ პრობლემის გადაუჭრელობამ შესაძლოა ეს ცივილიზაცია
გაანადგუროს...)
შემდეგ მე გადავწყვიტე სხვა თემაზე საუბარი:
— ესეიგი შენ სულ აანალიზებ სხვადასხვა პრობლემებს, ვალოდია, და რაიმე
მოვალეობა თუ გაქვს? რაიმე სამუშაო რაც გევალება?
— სამუშაო?..დავალება?... მე ყოველთვის იმას ვაკეთებ, რაც მინდა. სამუშაო?
რა იგულისხმება სიტყვა «სამუშაოში,» მამა?
— ნუ, სამუშაოა როდესაც შენ აკეთებ რაიმე საქმეს და მასში გიხდიან ფულს.
ან აკეთებ საქმეს, რასაც სარგებელი მოაქვს. აი მე მაგალითად შენს ასაკში
მშობლებმა დამავალეს კურდღლების მოვლა. მეც ვუვლიდი, მომქონდა ბალახები,
ვაჭმევდი, გალიას ვუწმინდდი, კურდღლებს კი მოჰქონდა შემოსავალი ჩვენი
ოჯახისთვის..
ვალოდიამ მომისმინა და უცებ აღფრთოვანებულმა თქვა.
— მამა, მე ახლა მოგიყვები ერთი დავალების შესახებ რომელიც მე მოვუძებნე
ჩემს თავს. ეს ძალიან სასიხარულო მოვალეობაა, ოღონდ შენ განსაზღვრე სამუშაო
ეწოდება თუ არა მას.
— მომიყევი.
— მაშინ წამოდი ერთ ადგილს გაჩვენებ.
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ცოდნა რომელსაც ვკარგავთ
ჩევნ წავედით. ვალოდია წინ მიდიოდა. ის რაღაცნაირად შეიცვალა:
მოაზროვნე და მობილიზებული გადაიქცა მხიარულ-აღფრთოვანებულად.
ზოგჯერ ტრიალებდა, ხტუნავდა და სწრაფად საუბრობდა:
— კურდღლებს არ ვუვლიდი, მამა, სხვა საქმეს ვაკეთებდი. როგორ ვთქვა,
დავბადე... არ შეეფერება. შევქმენი? არც ეს შეესაბამება. ჰო, გამხსენდა თქვენთან
ამას კვერცხის გამოჩეკვა ეწოდება, ესე იგი მე კვერცხი გამოვჩეკე.
— როგორ თუ გამოჩეკე? კვერცხს ჩეკავს კრუხი ან რაიმე ფრინველი.
— კი ვიცი. მაგრამ მე დამჭირდა, რომ თავად გამომეჩეკა.
— რატომ?
— მე ბაბუას ვთხოვე ჩემთვის მოეძებნა იხვის და გარეული ბატის კვერცხები.
ბაბუამ თავიდან ცოტა იწუწუნა, მაგრამ 3 დღის შემდეგ მომიტანა 4 დიდი ბატის
და 5 მომცრო იხვის კვერცხი. შემდეგ ამოვთხარე პატარა ორმო, დავფარე ირმის
ნაკელი და მშრალი ბალახი ზემოდან დავაწყვე ბაბუას მოტანილი ყველა კვერცხი.
— ნაკელი რაში დაგჭირდა?
— ის სითბოს გამოჰყოფს, რაც კვერცხს გამოსაჩეკად სჭირდება და ზემოდანაც
სითბოა საჭირო. ზემოდან ზოგჯერ მე ვწვებოდი, როცა ციოდა ან წვიმდა, დათვს
ვაწვენდი.
— დათვი კვერცხებს არ ტეხდა?
— დათვი დიდია ორმო კი პატარა, ის იწვა ორმოს ზემოდან, კვერცხები კი
ორმოში ეყო. ხან მგელი ყარაულობდა, ხან მე, სანამ არ გამოიჩეკნენ. 9 კვერცხიდან
გამოვიდა 2 ბატი და 3 იხვი. მათ მე ვკვებავდი და ამ დროს სხვა ცხოველებსაც
ვიხმობდი, რომლებიც ჩვენს ტერიტორიაზე ცხოვრობენ.
— რატომ?
— რომ ენახათ როგორ ვუვლი, გაეგოთ რომ მათი შეხება არ შეიძლება, არამედ
პირიქით უნდა დაიცვან.
(მოკლედ ამ ფრინველებს უვლიდა და სხვა ცხოველებსაც იხმარდა მათ
მოვლაში, შემდეგ ზამთრის მოახლოებისას ფრინველები გაფრინდნენ თბილ
ქვეყნებში, მაგრამ გაზაფხულზე კვლავ დაბრუნდნენ. ვალოდიას ძალიან გაუხარდა
მათი დაბრუნება, რომ მათ თავისი სამშობლო არ დაავიწყდათ და შთამომავლობაც
მისცეს. ეს ფრინველები სასარგებლონი არიან, არ საჭიროებენ ბევრ მოვლას, თავის
თავს თავად უვლიან. ადამიანს კვერცხს აძლევენ, ზამთარში კი, როდესაც ნაკლები
საკვებია, ადამიანს ტვირთად რომ არ დააწვეს მათი მოვლა, ისინი თბილ ქვეყნებში
მიდიან. ლოგიკური აზროვნებით ვალოდია ცდილობს დაარწმუნოს მამა, რომ ეს
ბევრად უფრო ეფექტურია, ვიდრე დღეს არსებული ფრინველების ფერმები,
ხელოვნურად გაზრდილი ქათმები და მათი კვერცხი. ასევე ის პოზიტიური დიდი
ენერგია, სიხარული, რომელიც მოაქვს. თბილი ქვეყნებიდან ჩამოსულ ფრინველს
დიდი სარგებელი მოაქვს ადამიანისათვის...
დამაჯერებელი არგუმენტების შემდეგ ვლადიმირი ეუბნება თავის შვილს
რომ ის შესაძლოა ბევრ რამეში მართალიც არის.)
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— შვილო, მითხარი შენ აქ სხვადასხვა პრობლემებს წყვეტ, თამაშობ და შენ
პირადად რაიმე პრობლემა ხომ არ გაქვს?
ვალოდიამ ღრმად ამოისუნთქა და თქვა:
— კი, მამა, მაქვს ერთი დიდი პრობლემა. და მხოლოდ შენ შეგიძლია მისი
გადაწყვეტა.
ვალოდია იყო მოწყენილი, მე კი პირიქით, გამიხარდა, რომ ის საჭიროებდა
ჩემს დახმარებას.
— რაში მდგომარეობას შენი პრობლემა?

პრობლემა
— გახსოვს, მამა, წინა მოსვლაზე მოგიყევი, როგორ ვემზადები თქვენს
სამყაროში მოსასვლელად, როდესაც გავიზრდები?
— კი მახსოვს, ამბობდი მოხვალ ჩვენს სამყაროში, ნახავ შენს სამყარო გოგოს,
რომ გახადო ის ბედნიერი. მასთან ერთად გააშენებ მამულს, აღზრდით ბავშვებს.
მახსოვს როგორ ამბობდი. და უარი არ გითქვამს შენს იდეაზე?
— არ გადამითქვამს და ხშირად ვფიქრობ მომავალზე, ჩემს გოგონაზე და
მამულზე. დეტალურად მაქვს წარმოდგენილი, როგორ ვიცხოვრებთ ერთად და
როგორ მოხვალთ შენ და დედა სტუმრად.
— პრობლემა რაში მდგომარეობს? გეშინია რომ შენს გოგოს ვერ იპოვი?
— პრობლემა ეს არ არის, გოგოს მოვძებნი და ვიპოვი. წამოდი, გაჩვენებ
კიდევ ერთ ადგილს და მიხვდები პრობლემის არსს.
ჩევნ წავედით სხვა ნაკვეთზე, რომელიც ანასტასიას ნაკვეთის გვერდით
მდებარეობდა. როდესაც ნაკვეთის შუაში გავჩერდით, ვალოდიამ შემომთავაზა
დაჯდომა, თავად კი ხელები მოიმარჯვა და ხმამაღლა დაიძახა «ა-ა-ა».
თავიდან ერთი მიმართულებით ყვიროდა, შემდეგ სხვა, დაახლოებით 2-3
წუთში ხეების წვეროებმა მოძრაობა დაიწყეს — ციყვები ხტებოდნენ ერთი ხიდან
მეორეზე, ისინი მოგროვდნენ ერთ კედარზე, დასხდნენ ტოტზე და გვიყურებდნენ.
უფრო მოუსვენრები კი კვლავაც ხტოდნენ ტოტებზე.
კიდევ რამოდენიმე წუთში ბუჩქებიდან გამოიქცა სამი მგელი, ისინიც ახლოს
დასხდნენ და გვიყურებდნენ.
(მოკლედ აღვწერ: მოგროვდნენ სხვადასხვა ჯიშის ცხოველები, რომლებიც
ვალოდიას ყავდა მოშინაურებული. ისინი მის მითითებებს ასრულებდნენ, თანაც
სიხარულით. სანაცვლოდ ისინი მხოლოდ ვალოდიას სიყვარულს იღებდნენ. ანუ
ცხოველები გრძნობენ და ხედავენ იმ უხილავ ენერგიას, რასაც ადამიანი ფლობს
და მათ ეს ისე ათბობს, მოსწონთ და სჭირდებათ, როგორც მაგალითად მზე. მაგრამ
ეს ცხოველები მხოლოდ ვალოდიასთან არიან მიჩვეული...)
— არაერთი წელია მათთან ვარ, ისინი მომეჩვივნენ, ისინი ელოდებიან
ურთიერთობას, ალერსი უნდათ, და როდესაც წამოვალ შენს სამყაროში, ისინი
მოიწყენენ. მათთან არ მივა ადამიანი, აღარ მოუხმობს თავისთან და არაფერს
სთხოვს. მე ვიგრძენი — ადამიანთან ურთიერთობა და მომსახურება გახდა მათი
ცხოვრების მთვარი აზრი.
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— ნუთუ მათ ანასტასიასთან ურთიერთობა არ შეუძლიათ?
— დედას თავისი წრე ჰყავს, თავისი ცხოველები, რომლებთანაც მეგობრობს.
თანაც ის დაკავებულია და ყველაფრისათვის დრო არ ჰყოფნის. ესენი კი მე თავად
შევარჩიე და მხოლოდ მე ვურთიერთობდი რამოდენიმე წელი. აი უკვე სამი თვეა,
რაც ვთხოვე ბაბუას, რომ დავალებებისას ჩემთან ყოფილიყო მათ დასანახად. ბაბუა
კი წუწუნებს, მაგრამ ყოველთვის ჩემს გვერდით იყო, ხოლო რამოდენიმე ხნის წინ
განმიცხადა, რომ ვერ შემცვლის.
— რატომ?
— «მე არ მაქვს ისეთი ინტერესი წვრთნისადმი, როგორც შენ». — მითხრა
ბაბუამ. და კიდევ დაიწყო საყვედურები, რომ არ იყო საჭირო ამდენი წვრთნა
სათითაოდ ყველა ცხოველთან. და რომ ბევრი ალერსიც არ იყო საჭირო. და კიდევ
ეს ცხოველები მთვლიან თავიანთ მეთაურად და ასევე ბავშვადაც, იმიტომ რომ
მათმა უფროსებმა მე მნახეს პატარა და ძიძობას მიწევდნენ. მოკლედ რაღაც
შეცდომა დავუშვი, ახლა მისი გამოსწორება აუცილებელია. ოღონდ მხოლოდ მე
მის გამოსწორებას ვერ შევძლებ.
მე ვუყურებდი ძველებურად მჯდომარე ცხოველებს. ისინი ელოდებოდნენ
ვალოდიასგან რაღაც მითითებას ან დავალებას. წარმოვიდგინე, როგორ მოიწყენენ
ისინი. გამახსენდა ჩემი ძაღლი როგორ იწყენს როდესაც მოვდივარ სახლიდან. მე
მას არ ვაბამ, რომ თავისუფლად იყოს. ნაირნაირ საჭმელებს ვუტოვებ, მაგრამ
მეზობელი მეუბნება: «ის იწყენს უთქვენოდ, ვლადიმირ, ხშირად ზის
შემოსასვლელში და გზას უყურებს, რომლითც თქვენ მოდიხართ ხოლმე»
როდესაც მოვდივარ, ის სიხარულით მეგებება, ზოგჯერ გადამეტებული
გრძნობისაგან გულზე მახტება და სახეს მილოკავს.. და ვერაფრით ვასწავლე რომ
უფრო თავშეკავებულად გამოხატოს გრძნობები.
მაგრამ ეს მდელოზე მჯდომარე ცხოველები... ისინი ჩუმად და შინაგანად
თავშეკავებულად გვიყურებდნენ ჩვენ სანამ ვსაუბრობდით. რა უნდათ მათ?
ვერავინ ვერ აიძულებთ მათ, რომ ასე ისხდნენ და ელოდონ, თუ როდის მისცემს
მათ ადამიანი რაიმე ბრძანებას... ღმერთო ჩემო... გამიელვა აზრმა. არა მხოლოდ ეს
ცხოველები... არამედ ყველა ცხოველს დედამიწაზე აქვს თავისი დანიშნულება და
ელოდება პლანეტის უმაღლეს არსება — ადამიანთან ურთიერთობას. ისინი
ამისთვის არიან შექმნილი, რომ დაეხმარონ ადამიანს თავისი უმაღლესი მისიის
შესრულებაში.
ვუყურებდი ამ მჯდომარე ცხოველებს და მივხვდი, ჩემს შვილს ნამდვილად
პრობლემა შეექმნა. მას არ შეუძლია უბრალოდ ასე მიატოვოს ეს ცხოველები და
ამასთანავე ვერ დაშორდება თავის ოცნებას გოგონაზე, რომელთანაც შექმნის თავის
მამულს.
— კი, ვალოდია, ეს ნამდვილად პრობლემაა, და როგორც ჩანს ვერ
გადაწყდება, გამოსავალი არ არის.
— ერთი გამოსავალი არის, მამა, მაგრამ ის ჩემზე არ არის დამოკიდებული.
— მხოლოდ შენ შეგიძლია ამ პრობლემის გადაწყვეტა, მამა.
— მე? როგორ? აქ მე ვერაფერს გავხდები შვილო.
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
გამოსავალი არის
— მე ვფიქრობ, შენ შეძლებ ჩემს დახმარებას მამა, თუ მოინდომებ. — ჩუმად
თქვა ვალოდიამ.
— ასე ფიქრობ? მაგრამ მე არ ვიცი, რა უნდა გავაკეთო.
მე ვიჯექი ბალახზე, ჩემი შვილი იდგა ჩემს წინ და მიყურებდა რაღაცნაირი
ვედრების თვალებით. მან ჩუმად რაღაც წარმოთქვა, შემდეგ კი უფრო გასაგებად:
— დაიკო. ძალიან გთხოვ მამა, გამიჩინეთ დაიკო, მე თვითონ მოვუვლი და
აღვზრდი მას, ისინი დამეხმარებიან მე. ჩვენ არ შეგაწუხებთ შენ და დედას, მე
ვასწავლი ნელ-ნელა ყველაფერს, ის დარჩება ჩემს ტერიტორიაზე ცხოველებთან.
გამიჩინეთ დაიკო, მამა, რა თქმა უნდა, თუ ავად არ ხარ... ან თუ არ დაიღალე, თუ
შეგიძლია. ბაბუამ მითხრა, რომ ცხოვრების წესით, ადამიანისათვის
არასასარგებლო ჰაერით და წყლით მამაკაცები თქვენს სამყაროში ხშირად
ავადდებიან და ბერდებიან. შენ მამა 50 წელზე მეტის ხარ. მაგრამ მამა თუ
დაიღალე... თუ ბევრი ძალა გაქვს დახარჯული. მაშინ 3 დღე, მხოლოდ 3 დღე. მე
ყველაფერი მოვამზადე და შენ ბევრი ძალა დაგიბრუნდება.
შვილი ნერვიულობდა და მე მას გავაწყვეტინე.
— მოიცა, ვალოდია, დამშვიდდი. რა თქმა უნდა ცოტა დავიღალე. მაგრამ
ვფიქრობ კიდევ მოიძებნება ძალები. საქმე ამაში არ არის, მე სულაც არა ვარ
წინააღმდეგი, რომ შენ გყავდეს დაიკო. მაგრამ ბავშვი, რომ გაჩნდეს ორივე
მშობელს უნდა ჰქონდეს სურვილი.
— დარწმუნებული ვარ, მამა. ზუსტად ვიცი დედა უარს არ იტყვის ბავშვის
გაჩენეზე. თუ შენ თანახმა ხარ. მოდი, დრო ტყუილად რომ არ დავკარგოთ, ახლავე
დავიწყოთ მომზადება დაიკოს დასაბადებლად. მე შევისწავლე. ბაბუა ბევრ რამეში
დამეხმარა, მე გავიანგარიშე, ყველაფერი მოვამზადე, 3 დღე და ღამე ჩემთან
გაატარე, არაფერზე არ გადაერთო, შენში აღდგება ენერგია და ძალა.
— საიდან მოიტანე, რომ ისინი მე არასაკმარისი მაქ?
— მე ვფიქრობ, რომ საკმარისია, მაგრამ იქნება მეტი.
— კარგი, მხოლოდ შენთან ვიქნები ეს 3 დღე, ოღონდ დედა უნდა
გავაფრთხილოთ.
— მე თავად ავუხსნი ყველაფერს. ვეტყვი, რომ საერთო საქმე გვაქვს. ის არ
იქნება წინააღმდეგი
— კარგი, დავიწყოთ.
დამაინტერესდა თუ რა მოამზადა ჩემმა შვილმა, რაც ადამიანს 3 დღეში
დაუბრუნებს ძალას და ენერგიას, და აქვე გეტყვით, მის მიერ მომზადებული
პროცედურები შესაძლოა ცოტა უცნაური მოგეჩვენოთ, მაგრამ მათ მიერ
მიღებული შედეგი ისეთი იყო, სიტყვებით აღწერა რთულია. ვთქვათ რომ
ადამიანი ახალგაზრდავდება 10 ან 20 წლით არც ეგ შეფერება, ფიზიკურად
ახალგაზრდავდები 5 წლით, ხოლო შინაგანად ყველაფერი სხვაგვარად ამუშავდა,
მოვიდა ახალი ძალა და ირგვლივ სამყარო სხვანაირი გახდა.
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დაბრუნება ახალგაზრდობაში
პირველი ეგზეკუცია
(«შესრულება», განაჩენის სისრულეში მოყვანა)
როგორც კი დავთანხმდი ჩემი შვილის მოფიქრებულ პროცედურებს, მან იმ
წამსვე მისცა თავის ცხოველებს ნიშანი რომ წასულიყვნენ. ხელი ჩამკიდა და
გავიქეცით ტბასთან. გზაში რამდენჯერმე გავჩერდით, ვალოდია პუტავდა
სხვადასხვა ბალახებს, ამტვერევდა, ახვევდა ბურთულებად, როდესაც ბურთულა
მზად იყო, ის მაძლევდა რომ შემეჭამა. მე შევჭამე და რამოდენიმე წუთში მოხდა
შემდეგი: ძლიერ წამომივიდა სისველე, დამეწყო ღებინება, ისე ვაღებინებდი,
მეგონა მთელი კუჭი და კუჭის წვენი გადმომივიდა, მე ვაღებინებ, ლაპარაკი არ
შემიძლია, ვალოდია კი მიხსნის:
— ეს კარგია, მამა, ნუ გეშინია. გამოვიდეს ყველაფერი, რაც არაა საჭირო,
მხოლოდ სისუფთავე დარჩება. ასე აკეთებენ მოწამვლის დროს.
მე ფიზიკურად არ შემეძლო რაიმე პასუხის გაცემა, მაგრამ გავიფიქრე —
«მართალია, მოწამვლის დროს სვამენ წამალს, რომ აღებიონ ან ასაშლელს სვამენ
გასაწმენდად, მაგრამ მე რაში დამჭირდა, მე ხომ არ მოვწამლულვარ?»
თიქოს ვალოდიამ გაიგონა ჩემი გაფიქრებული, განმიმარტა:
— შენ რა თქმა უნდა არ მოწამლულხარ, მაგრამ ისეთ საკვებს იღებ, რომ ის
მოწამვლის ზღვარზეა. დაე გამივიდეს შენგან ყველაფერი რაც არასასურველია.
ღებინების შემდეგ ცხვირიდან დამეწყო სისველის გამოდინება და
თვალებიდან ცრემლდენა, ასევე ალბათ ხუთჯერ გავიქეცი ბუჩქებში, ყველაფერი
ეს გრძელდებოდა 2-3 საათი. შემდეგ ვიგრძენი შვება.
— ახლა უკეთ ხარ, მამა?
— კი, — ვუპასუხე მე.

მეორე ეგზეკუცია
ვალოდიამ ისევ მომკიდა ხელი და გავიქეცით. ტბის ნაპირას შემომთავაზა
დაბანა და გაცურვა. როდესაც ამოვდი წყლიდან, შევხედე როგორ ამოიღო მიწიდან
ნახევარი ლიტრა თიხის დოქი.
— ახლა, მამა, ეს წყალი უნდა დალიო, მას ეწოდება მკვდარი წყალი, იმიტომ,
რომ მასში ძალიან ცოტა მიკრობებია. ასეთი წყლის დალევა არ შეიძლება თუ ჰაერი
დაბინძურებულია, მაგრამ აქ სუფთა ჰაერია და შეიძლება მკვდარი წყლის დალევა.
ის გაგწმინდავს შინაგანად, გამოიტანს ბევრ მიკრობს და ბაქტერიას შენი
ორგანიზმიდან. იმდენი დალიე რამდენსაც შეძლებ, როდესაც მთელ დოქს დაცლი,
კიდევ ერთ დოქ მკვდარ წყალს დაგალევინებ, მეორესაც რომ დაცლი, მოგცემ
მესამე დოქს რომელშიც ცოცხალი წყალი იქნება. და ყველა აუცილებელი მიკრობი
და ბაქტერია აღგიდგება ორგანიზმში ბალანსისათვის.
აქვე განვმარტავ, მკვდარ წყლად ითვლება მათთან ის წყალი რომელიც
იმყოფება ღრმად მიწაში და შეიცავს მინიმალურ ბაქტერიებს, ვფიქრობ ჩვენი
გაზიანი წყალი ბოთლებში არის კიდეც მკვდარი წყალი, და საერთოდ ვფიქრობ,
რომ ჩვენ მხოლოდ მკვდარ წყალს ვსვამთ. აქედან არის გამოწვეული,
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დისბაქტერიოზით
რომ
ავადდებიან
ჩვენი
ბავშვები,
განსაკუთრებით
ახალშობილები.
ცოცხალ წყლად ითვლება ზედაპირული წყლები მდინარედან ან
წყალსატევიდან.
ასეთი ნაკადულები და წყალსაცავები ჯერ კიდევ არის შემონახული
ციმბირის წიწვოვანი ტყეების (ტაიგაის) სიღრმეში.
მინდა ყურადღება გავამახვილო, ბაბუამ შემდეგ ამიხსნა, რომ ახალაღებული
წყაროს (ტბის, ნაკადულის..) წყალი არ ითვლება ცოცხალ წყლად. იმისათვის რომ
ის გახდეს ცოცხალი, ის დაახლოებით 3 საათი უნდა გაჩერდეს ხის ან თიხის
ფართე თავიან ჭურჭელში. ცოცხალმა წყალმა უნდა აიღოს მზე, მზეზე მასში
ორგანიზმები იბადებიან, რომლებიც აუცილებელია ადამიანის არსებობისათვის,
მათ თქვენ მიკრობებს და ბაქტერიებს უწოდებთ».
შემდეგ არანაკლებ 3 საათისა წყალი უნდა დადგათ სიბნელეში, ამის შემდეგ
შეგიძლიათ ის დალიოთ როგორც ცოცხალი წყალი.

მესამე ეგზეკუცია
— მამა წყალი დალიე როდესაც მოგინდება, და დავიწყებთ შემდეგ
პროცედურას. საერთოდ 19 დღე ან უკეთესია 33 დღე ჩატარდეს ყველა ეს
პროცედურა ადამიანისათვის რომელიც დაბინძურებულ გარემოში იმყოფება,
მაგრამ რადგან შენ დრო არ გაქვს 3 დღემდე შევამცირე, მაგრამ თავს გავართმევთ.
წამოდი სხვა ადგილას.
წავედით ტბიდან და ხეებს შორის დავინახე მშრალი ბალახებისაგან
გამზადებული საწოლი, გვერდით ეწყო 4 ცალი სელის ან ჭინჭრის ბოჭკოსაგან
დაბწნილი ბაწარი.
ბაწრის 1 თავი ბოლოვდებოდა მარყუჟებით, ხოლო ყველა ბაწრის მეორე თავი
მიბმული იყო ხეზე. როდესაც დავწექი მშრალი ბალახის საწოლზე, ვალოდიამ
ხელებზე და ფეხებზე მომაბა ბაწრის მარუჟი, მსუბუქად გაქაჩა ისინი და ჯოხების
დახმარებით რომლებიც ყოველი თოკის შუაში იყო მათ დასაჭიმად. მან დამჭიმა.
სახსრებში გაისმა ტკაცუნი, შემდეგ კიდევ დაჭიმა ბაწარი და მითხრა:
— მამა შენთვის აუცილებელია, რომ ასე იწვე თუნდაც 1 საათით მუცელზე და
საათით ზურგზე, ხოლო რომ არ მოგწყინდეს და დიდი სარგებელიც იყოს
გამაჯანსაღებელ მასაჟს გაგიკეთებ, შენ კი თუ გინდა დაიძინე კიდეც.
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ეს პროცედურა გრძელდებოდა 2 საათს ყოველდღიურად 3 დღის
განმავლობაში.
როგორც შემდეგ გავიგე ბაბუასაგნ ამ პროცედურით უმჯობესდება სახსრების
მოძრაობის
უნარი.
ის
განსაკუთრებით
აუცილებელია
ასაკოვანი
ადამიანებისათვის, მისი დახმარებით სიმაღლეში გაზრდაც კი შეიძლება,
რადგანაც სწორდება ხერხემალი, მაგრამ რაც მთავარია სხსრების ხახუნისადმი
მდგრადობა. თავად განსაჯეთ, როდესაც დავდივართ, დავრბივართ, ვარჯიშობთ
სპორტდარბაზში, ვივარჯიშებთ კუნთებს, თითქმის ყველა მოქმედება სრულდება
სახსრების მომატებული დატვირთვით, აქ კი პირიქით დატვირთვა იხსნება.
მასაჟის მეორე დღეს მან სხეულზე წამისვა რაღაც მოტკბილო წვენი თუ ნაყენი
და შემომახოხდა უამრავი მწერი, ანასტასიასაგან ვიცოდი, რომ ისინი კანის
ფორებს ასუფთავებენ. თქვენს პირობებში კანის ფორების გაწმენდა შესაძლებელია
რუსულ აბანოში ცოცხით. როდესაც ადამიანი ორთქლით ხურდება და გამოდის
ოფლი ასევე სუფთავდება კანის ფორები. ამ პროცედურებამდე ჩვენ
ვასრულებდით ჩვეულებრივ სავარჯიშოებს: დავრბოდით, ვცურავდით. სამჯერ
დღეში ვალოდია მთავაზობდა დავმდგარიყავი ხელებზე თავით ძირს
რამდენხანსაც გავძლებდი, და მე ვიდექი ფეხები კი ხეზე მქონდა მიდებული, ეს
პროცედურაც საინტერესოა სახისაკენ მიემართება ბევრი სისხლი, ის იჭიმება და
სწორდება ნაოჭები.
მთელი 3 დღე ვიკვებებოდით კედარის რძით, ყვავილების მტვერით, კედარის
კაკალის ზეთით, კენკრით, ცოტა მშრალი სოკოთი (ყოველივე ეს რეალურად
შესაძლებელია იქონიოთ ჩვეულებრივ პირობებშიც). ჩემი შვილის მიერ
შემოთავაზებულ ყველა პროცედურის ადაპტირებას ვახდენდი გონებაში თუ
რამდენად გამოყენებადია ჩვენს პირობებში და მივედი დასკვნამდე, რომ
ყველაფრის მოსინჯვა შესაძლებელია სახლშიც კი ეფექტურად. სხულის
გასაწმენდი საშუალების შეძენა აფთიაქშიც არის შესაძლებელი, ვიშიმშილოთ,
გამოვიყენოთ შარდმდენი საშუალება. მკვდარი წყლის შოვნაც არ არის რთული,
ახლა ბოთლებში ყველა წყალი მკვდარია. ცოცხალიც შეიძლება მივიღოთ, თუკი
სადმე არის სუფთა წარო.
გამაჯანსაღებელი ეფექტი აუცილებლად მოვა.

უცნაური პროცედურა
მაგრამ ჩემი შვილის შემოთავაზებულ პროცედურაში იყო კიდევ ერთი
იდუმალი
პროცედურა,
რომლის
ჩვენს
პირობებშიც
შესრულებაც
პრობლემატურია. მე მას დაწვრილებით აღვწერ, იქნებ ვინმე რაიმეს მიხვდეს და
გვირჩიოს, თუ როგორ გამოვიყენოთ ის ჩვენს პირობებში. ის მდგომარეობს
შემდეგში: ვალოდია დღეში 3 ჯერ — დილას, ვახშმის წინ და დაახლოებით დღის 3
საათისთვის მაძლევდა დასალევად მათ მიერ მომზადებულ ნაყენს.
ყოველთვის, როდსაც მისი დალევის დრო მოდიოდა, ვალოდია მირბოდა
თავის საიდუმლოსთან, ამოჰქონდა ორმოდან დოქი ამ ნაყენით და მაძლევდა
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დასალევად, ოღონდ არაუმეტეს 1 ყლუპისა. როდესაც პირველად მომცა ნაყენი
მითხრა:
— დალიე და დაიმახსოვრე რა რაოდენობის მიიღე, ყლუპი რამხელა იყო.
როგორც კი დალევ მინდორზე დაწექი, მე მოვუსმენ თუ რა ემართება შენს გულს.
დავწექი მინდორზე, ვალოდიამ გულზე დამადო ხელები და გაჩუმდა.
რამოდენიმე წამში სხეულის სხვადასხვა ნაწილებში ვიგრძენი ხან გახურება, ხან
ჩხვლეტა, ხან კი გული უფრო ჩქარა ცემდა. მაგრამ ვგრძნობდი თითქოს გულის
კუნთი ფართოვდებოდა უფრო ჩვეულებრივ, ხოლო იკუმშებოდა გაცილებით
იშვიათად სისხლის ზეწოლის გამო.
როგორც მოგვიანებით მითხრეს სპეციალისტებმა, სისხლის ძლიერი და
მკვეთრი მოძრაობის ადგილებში შესაძლებელია გახურების ან ჩხვლეტის
შეგრძნება.
ვალოდია რამოდენიმე წუთი უსმენდა ჩემს გულს შემდეგ მითხრა:
— ყველაფერი კარგადაა, მამა, შენმა გულმა შესაძლოა უფრო დიდ ყლუპსაც
გაუძლოს, მაგრამ სჯობს არ გავრისკოთ, შემდეგში ნაკლები მოყლუპე.
როდესაც ჩემს შვილს ვკითხე, თუ რისთვისაა ეს ნაყენი და რა არის მიშ
შემადგენლობაში, მან მიპასუხა:
— ეს ნაყენი მოგცემს ძალას დაავადებებთან საბრძოლველად, თუკი რაიმე
გაქვს, დაგეხმარება გამოჯანმრთელებაში. მაგრამ რაც მთავარია შენში ძალა
აღდგება, ენერგია გაგიჩნდება, რაც აუცილებელია ჩემი დაიკოს დასაბადებლად.
— ფიქრობ რომ არასაკმარისად მაქვს?
— შესაძლოა საკმარისი გქონდა, მაგრამ ახლა კი ნამდვილად ბევრი გაქვს.
— ყოველთვის მექნება, თუ დავხარჯავ ბავშვის გასაჩენად?
— მომდევნო ბავშვის გასაჩენად ისევ დაგჭირდება ამ ნაყენის დალევა. ისინი
ხომ ყოველ ჯერზე ასე აკეთებენ.
— ვინ ისინი?
— სიასამური (Соболя) და სხვა ცხოველები, მე გავყევი მხოლოდ სიასამურს.
ეს ბაბუამ მირჩია, როდის და რამდენი დღე უნდა უთვალთვალო.
— ბაბუამ საიდან იცის ეს ყველაფერი?
— ბაბუა ფლობს ყველა იმ სიბრძნეს, რასაც ფლობდნენ დიდი ბრძენები და
ქურუმები. და იმასაც, რაც დაავიწყდათ თანამედროვე მღვდლებს და იმასაც, რაც
საიდუმლო იყო ათასობით წლის წინათ. ამ ნაყენს ქურუმები იყენებდნენ თავისი
შვილის დაბადებამდე და ასევე სიკვდილის წინ, რათა უკვდავნი ყოფილიყვნენ.
— რას ნიშნავს «სიკვდილის წინ, რათა უკვდავნი ყოფილიყვენ?»
— ისე რომ ყველას ეფიქრა, თითქოს მოკვდა. სინამდვილეში კი მხოლოდ
სხეულს იცვლიდნენ და იქვე ინკარნირდებოდნენ, და ყველა ცოდნა რჩებოდა
მათში, ყველა ინფორმაცია. არის სწრაფი გარდასხეულების სხვა საშუალებებიც,
მაგრამ ცოტა შესაძლებლობა ინფორმაციის დასატოვებლად. ამოტომ იბადებიან
ადამიანები კვლავ და მათ სჭირდებათ ცხოვრების სწავლა-შეცნობა. ძველი დროის
ახალთან შედარება მათ არ შეუძლიათ. იმიტომ ირევიან თავიანთ ცხოვრებაში, რომ
არ აქვთ ცხოვრების შესახებ ცოდნა და გრძნობა ღმერთის შესაცნობად.
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სვასტიკა —
არიელთა უძველესი სიმბოლო1

უძველეს დროში თეთრმა რასამ შეგნებულად მოწყვიტა თავისი რელიგია
ინდუიზმს, რომელიც გავრცელებული იყო მთელს ევროპაში პრეისტორიულ
ხანაში, ათასობით წლით ადრე ქრისტემდე. შედეგად «თეთრებმა» დაკარგეს
თავიანთი გზა და დაივიწყეს ვინ არიან სულიერად, გამოედევნენ მატერიალურ
კეთილდღეობას, ფულს და ძვირფას ნივთებს. ჩვენ შევისწავლეთ, როგორ ახშობენ
დღეს ევროპელები ინდუიზმს და მის გასაღებს — ძირითად სიმბოლოს —
სვასტიკას.
ინდუიზმი, თავისი მაღალი სულიერი ცნებებით ( სულის უკვდება, კარმა,
რეინკარნაცია, იოგა, მესამე თვალი და ნირვანა), არის ძველი ევროპის დაკარგული
რელიგია. ეს აზრი ეფუძნება სამეცნიერო კვლევებს. ყველა უძველესი ევროპული
ერების — ეტრუსკები, ბერძნები, რომაელები, გალები, კელტების კულტურაში
ნაპოვნია სვასტიკას სიმბოლო.
ინდუიზმი დღეს ინდოეთთან ასოცირდება, ეს სწორიცაა, მაგრამ ინდუიზმის
სამშობლო ინდოეთი არ არის. მეცნიერები თვლიან, რომ მომთაბარე ხალხმა —
არიელებმა დაიპყრეს ინდოეთის ჩრდილოეთი ნაწილი და იქ გაავრცელეს
ინდუიზმი.

1

Richard Cassaro—ს მიხედვით.
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ჩვენ სკოლებში გვასწავლიდნენ, რომ «არიელები» იყვნენ მხოლოდ ჰიტლერის
წარმოდგენებში — «გაბატონებული რასა ქერა თმებითა და ცისფერი თვალებით»,
ეს არის ტყუილი. ისტორიულად არიელები ყოველთვის ნიშნავდა თეთრ ხალხს,
ანუ ევროპელებს. მეორე მსოფლიო ომამდე, მეცნიერები თეთრ რასას «არიელებს»
უწოდებდნენ.
თანამედროვე მეცნიერებს სჯეროდათ, რომ ძველ ინდოეთში ორი რასის
ხალხი ცხოვრობდა: არიელების თეთრი რასა (გვიან მოსული) და ძირძველი
დრავიდები. არიელებმა მიატოვეს მომთაბარეობა და დამკვიდრდნენ ინდოეთში.
მათ გააცნეს მკვიდრ მოსახლეობას თავიანთი მაღალი კულტურა. არიელებმა
დააწესეს კასტების სისტემა და თავიანთი თავი უმაღლეს კასტად გამოაცხადეს,
რათა რასების აღრევა აეცილებინათ თავიდან.
Time-Life Books library-ში (სპეც. ბიბლიოთეკაა ან ტომეულები. აშშ) — 1982
წელს გამოქვეყნებულია ბარბაროს მეკობრეთა მონათხრობი: «ამ ხალხმა,
არიელებმა შეუქმნეს ინდოელებს სოციალური წყობა და აზიარეს უმაღლეს
სულიერ კულტურას, ინდუიზმს». «კასტის» ცნება შემოიტანეს არიელებმა, სიტყვა
«caste» გამოიყენებოდა, როგორც სიტყვა «ფერადი».
1870 წლის შემდეგ, როცა ჰ. შლიმანმა ტროა აღმოაჩინა და დედაქალაქის
ნანგრევებში სვასტიკის უამრავი გამოსახულება იპოვა, ეს სიმბოლო ძალიან
პოპულარული გახდა მსოფლიოში. იგი გახდა თეთრკანიანთა უძველესი
ევროპელი წინაპრების ემბლემა.
ფრ. ნიცშემ თავისი წვლილი შეიტანა სვასტიკის პოპულარობაში. რას ნიშნავს
მისი ფრაზა «ღმერთი მოკვდა?» მისი აზრით, ქრისტიანობის გავლენიანობა
დასავლეთში იყო ებრაელთა ბრწყინვალე ხუმრობის შედეგი, რისი მიზანიც იყო
ძალის, გავლენის და ავტორიტეტის შენარჩუნება. მათი მიზანი იყო აემაღლებინათ
თავიანთი ღმერთი და ეს მოახერხეს, რადგან ქრისტიანობა იყო დაფუძნებული მათ
რელიგიაზე. ეს შენიშვნები გვაფიქრებინებს, რომ სწორედ ებრაელებმა მოწყვიტეს
ევროპელი ხალხი თავიანთ ძირძველ რელიგიას — ინდუიზმს. სემიტური
რელიგიების მიმდევრები — იუდეველები, მუსლიმანები და ქრისტიანები არ
გამოიყენებდნენ სვასტიკას. სემიტების კულტურა და რელიგია ძლიერ
განსხვავდება ისტორიული ინდო-ევროპელებისაგან.
იდეა არიელების შესახებ მას შემდეგ გავრცელდა, რაც ინგლისელმა
ფილოლოგმა სერ უილიამ ჯონსმა აღმოაჩინა მსგავსება სანსკრიტისა და
თანამედროვე ევროპულ ენებს შორის (მათ შორის ლათინური, ბერძნული,
გერმანული, კელტური და სლავური ენები). მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ
სანსკრიტი იყო «დედა ენა» და მისგან განვითარდა დანარჩენები. მათ ეწოდათ
ინდოევროპული ენები, რაშიც იგულისხმება მათი სანსკრიტიდან წარმოშობა. სხვა
მკვლევარებმა დაადგინეს, რომ სპარსული და სომხური ენებიც ენათესავება
სანსკრიტს.
ტერმინი «არიელები» («არიან») მოდის სანსკრიტიდან და სპარსულიდან
(ავასტიდან) და ნიშნავს «წარჩინებულს». არიული ტომები თავიანთ მხარეს
უწოდებდნენ Aaryaa Varta ან Aryan expanse. ირანელებიც უწდებდნენ Airyanem
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Vaejah ან Iranian Expanse. «არიანიდან» მოდის სპარსეთის დღვანდელი
სახელწოდება — «ირანი». ჰეროდოტე წერდა: «უძველესი დროიდან... ისინი
არიელებს ეძახდნენ ერთმანეთს და მათი მეზობელი ხალხებიც ასე უწოდებდნენ».
მე-6 საუკუნეში სპარსეთის მეფე დარიუს დიდი Naqsh-e-Rostam-ის წარწერაში
ამბობს: «მე ვარ დარიუს დიდი... სპარსელი, ძე სპარსელთა, არიელი, არიული
წარმოშობით...» შაჰს ჰქონდა ტიტული Arya-Mehr «არიელთა სინათლე».
გ. ჰეგელს სჯეროდა, რომ უ. ჯონსის ენობრივი აღმოჩენა არიელების
დასავლეთით მიგრაციის დასტურია. ნორვეგიელი სანსკრიტოლოგი კრისტიან
ლასენი მიუთითებს, რომ უძველეს არიელებს, ისევე როგორც თანამედროვე
მაღალი კასტის ხალხს ინდოეთში, ღია ფერის კანი ჰქონდათ. ძმებმა გრიმებმა
შეაგროვეს უძველესი არიული მითები და მათ უწოდეს «გრიმების ზღაპრები»,
ისინი ამტკიცებდნენ, რომ ეს ისტორიები ათასწლეულების მანძილზე უმაღლეს
სულიერი სწავლების საშუალებები იყო. მაქს მიულერი წერდა: «არიული ერები»...
ისტორიაში ჩანან, როგორც ძირითადი ერები დასავლეთ აზიაში და ევროპაში. მათ
ჰქონდათ სრულყოფილი საზოგადოებრიობა და მორალი, და ჩვენ ვსწავლობთ
მათი
ლიტერატურული
ნაწარმოებებიდან,
ხელოვნების
ნიმუშებიდან,
ხელოვნების კანონებს და ფილოსოფიის პრინციპებს... და აშ».
ეს თეორიები უკვე 1800 წლიდან გამოიყენა ბრიტანეთმა პოლიტიკური
მიზნებისთვის ინდოეთის კოლონიზაციისას, რაც დაიწყო 1600 წელს და
დასრულდა 1947 წელს. ისტორიკოსები იკვლევდნენ წყაროებს კავკასიის რეგიონის
შესახებ. ეს მთები ხიდია ევროპასა და აზიას შორის, ხოლო ტერმინი»კავკასიური»
დაამკვიდრა გერმანელმა ანთროპოლოგმა ბლუმენბახმა.
ზოგი მეცნიერი ფიქრობს, რომ არიელები მკვიდრობდნენ კავკასიის
აღმოსავლეთით ტიბეტამდე. მათი აზრით, ატლანტიდა წარღვნის დროს დაიღუპა,
ხოლო ატლანტიდელებმა ტიბეტის მაღალ მთებს შეაფარეს თავი, სადაც საფრთხე
აღარ ელოდათ. მოგვიანებით ამ ტერიტორიებში არიელები გამოჩნდნენ.
შესაბამისად, ისინი ატლანტიდელთა პირდაპირ შთამომავლებად მიიჩნიეს.
იმანუელ კანტი წერდა ტიბეტის შესახებ: «ეს არის ყველაზე მაღალი ქვეყანა,
რომელიც სხვებზე ადრე იყო დასახლებული და შესაძლებელია ყველაფერი აქ
შეიქმნა. ტიბეტიდან მოდის ბევრი რამ, რასაც ინდურ კულტურად ვიცნობთ —
სოფლის მეურნეობა, ციფრები, ჭადრაკი და ა.შ».
მეცნიერებმა და ფილოსოფოსებმა აღიარეს ეს იდეა. «კოსმიურ მეხსიერებაში»
რუდოლფ შტაინერი წერდა: «ატლანტიდის მოსახლეობა განადგურდა, ხოლო
გადარჩენილი მცირე ნაწილისგან, რომლებიც არიელების სახელითაა ცნობილი,
წარმოიშვა დღევანდელი ცივილიზებული კაცობრიობა».
ბერძენმა ფილოსოფოსმა პლატონმა პირველმა ახსენა ატლანტიდა ძვ.წ.აღ. IV
საუკუნეში თავის დიალოგებში «ტიმეოსი» და «კრიტია». ის მოგვითხრობს
ატლანტიდელთა უძველეს ცივილიზაციაზე, რომელიც ჩაძირულია ატლანტიკის
ოკეანეში.
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პლატონის აზრით, სწავლულებმა შეაჯერეს სხვადასხვა ხალხების
ლეგენდები და ატლანტიდას განადგურება დაუკავშირეს ბიბლიაში მოხსენიებულ
წარღვნას, რომლის დროსაც არამხოლოდ ფიზიკურად განადგურდნენ, არამედ
მოხდა ენების აღრევაც და გაწყდა კავშირი უმაღლეს ღვთაებრივ სულთან. დარჩა
მხოლოდ ხსოვნა სულის მარადიულობის შესახებ და ჩვენ ამის დღემდე გვჯერა.
ასე რომ წარღვნით დაიწყო ატლანტიდელთა გადაშენების ნელი, მაგრამ
გარდაუვალი პროცესი. ათასწლეულების შემდეგ ისინი გაქრნენ და მისი ადგილი
არიელებმა ანუ «თეთრებმა» დაიკავეს. ატლანტიდელთა ხსოვნა შემონახულია
ბერძნულ და რომაულ მითოლოგიაში ღმერთების სახით, მათდამი მიწერილი
მისტიური შესაძლებლობები რეალურად ჰქონდათ ატლანტიდელ ადამიანებს. მათ
კავშირი ჰქონდათ უმაღლეს მარადიულ სულთან, რაც ანიჭებდათ სხვადასხვა
ძალებს. თუმცა დროთა განმავლობაში ეს კავშირი დასუსტდა, ნელ-ნელა დაკარგეს
ღვთაებრიობა და ადამიანურმა თვისებებმა იმძლავრეს მათში. პლატონის ცნობით,
ატლანტიდა რამდენიმე ათასი წლის წინ ბუნებრივი კატაკლიზმების შედეგად
განადგურდა. ატლანტიდელთა გადარჩენილი მცირე ნაწილი გაიფანტა მსოფლიოს
სხვადასხვა კუთხეში. მათ გაავრცელეს პირამიდებთან დაკავშირებული რელიგია.
ეს თემა დღემდე კამათის საგანია: ეგვიპტის გარდა პირამიდები გვხვდება
ინდოეთსა და ჩინეთში, პერუში, ბოლოვიაში, მექსიკაში, ირლანდიაში და კიდევ
უამრავ ადგილას. სახეზე გვაქვს მრავალფეროვანი კონსტრუქციები, რომლებიც
მსგავსი მიზნებისთვის აიგო და თუკი მათ მშენებლებს ერთმანეთთან კავშირი არ
ჰქონიათ, გამოდის, რომ მათ კულტურებს საერთო წყარო ჰქონდა და ეს
ატლანტიდის ცივილიზაცია იყო.
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ადოლფ ჰიტლერის წარმოდგენები არიელებზე დიდად არ განსხვავდებოდა
მე-18,მე-19 და მე-20 საუკუნის დასაწყისის მეცნიერთა ტრადიციული
მოსაზრებებისაგან.

სამწუხაროდ, მათ მიერ ჩადენილმა საშინელებებმა თანამედროვე
საზოგადოება ნეგატიურად განაწყო ამ სიმბოლოს მიმართ. და მაინც, რას ნიშნავს
ეს სიმბოლო სინამდვილეში? როგორ იყენებდნენ ძველი ხალხები მას და რაში
შეიძლება გამოგვადგეს დღეს თითეულ ჩვენგანს?
ანთროპოლოგები, ენათმეცნიერები და სხვა სწავლულები მიხვდნენ, რომ
სვასტიკა არის მტკიცებულება, რომ ევროპის ისტორია დაიწყეს არიელებმა —
უმაღლესი სულიერების მქონე ხალხმა. მაშ რატომ მალავენ ამ ცნობებს? რატომ არ
ისწავლება იგი სკოლებში? იმის გამო ხომ არა, რომ იგი პირდაპირ კავშირშია
ატლანტიდასთან ? ატლანტიდას არსებობას ხომ საგულდაგულოდ ჩქმალავს
ელიტა, რომელთაც არ სურთ მსოფლიომ იცოდეს სიმართლე თავისი წარსულის
შესახებ. მაშინ მასებს გაუმჟღავნდებათ უძველესი რელიგიური მოძღვრება
«სულის» შესახებ, გააცნობიერებენ ადამიანის ღვთაებრივ ბუნებას და ისწავლიან
მათში დაფარული შესაძლებლობების გამოყენებას.
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ელენა ბლავატსკაია

ძიანის წიგნი1
სტანცა I

1. ღვთაება (ლხა), რომელიც მეოთხეს აბრუნებს, შვიდის მსახური ლხა;
მათი, რომლებიც ბრუნავენ და ეტლები თავისი მეუფისკენ, ჩვენი სამყაროს
თვალისკენ აქვთ მიმართული... შვიდის სიცოცხლემ ჩაუდგა მას სული. მან მისცა
სიცოცხლე პირველს.
2. თქვა დედამიწამ: ბრწყინვალე სახის მეუფევ, ჩემი სახლი ცარიელია...
გაგზავშე შენი შვილები რათა დაასახლონ ეს ბორბალი. შენი შვიდი შვილი
გაუგზავნე სიბრძნის მეუფეს. შვიდჯერ უფრო მეტად გხედავს ის თავის
სიახლოვეს, შვიდჯერ უფრო მეტად გგრძნობს. შენ აუკრძალე მსახურებს, მცირე
რგოლებს, შენი სინათლის და სითბოს მიღება (დაჭერა), ასევე შენი გულუხვობის
დაუფლება მისი წარმოშობის გზაზე. გაუგზავნე ამიერიდან ისინი შენს მსახურს.
3. თქვა ბრწყინვალე სახის მეუფემ: მე გამოგიგზავნი შენ ცეცხლს, როდესაც
შენი სამუშაო დაიწყება.
აიმაღლე ხმა სხვა ლოკამდე; მიმართე მამას, ლოტოსის მეუფეს, შესთხოვე მის
შვილებს... შენი ხალხი მამების მიერ იქნება მართული. მოკვდავები იქნებიან
ისინი. უმაღლესი სიბრძნის მეუფის ხალხი კი უკვდავია, მაგრამ არა სომის (?)
შვილები. შეწყვიტე გოდება. შვიდი საფარია ჯერ კიდევ შენზე... არ ხარ მზად. შენი
ხალხი არ არის მზად.
4. დიდი ძალისხმევის შემდეგ გადააგდო მან ძველი სამი საფარი, შეიმოსა
შვიდი ახლით და წარდგა პირველში.

1

მთარგმნელი: მან გალა.
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სტანცა II

5. ბორბალი კიდევ სამასი მილიონი წელი ტრიალებდა. მან შექმნა რუპა
(ფორმები); რბილი ქვები, რომლებიც შემდეგ გამაგრდა; მაგარი მცენარეები,
რომლებიც შემდეგ დარბილდა; ხილული — უხილავიდან, მწერები და მცირე
ფორმის ორგანიზმები. სამასი მილიონი წლის შემდეგ ის გახდა მრგვალი. ის იწვა
ზურგზე, გვერდზე... არ უხმობდა ციურ შვილებს, ასევე არ უნდოდა მოეხმო
სიბრძნის შვილებისთვის. მან საკუთარი მუცლიდან წყლის ადამიანები შვა,
ბოროტი და საშინელი...
6. სხვების ნარჩენებისგან, საშინელი და ბოროტი წყლის ადამიანები
წარმოშვა. თავისივე პირველის, მეორის და მესამის ნარჩენებისგან წარმოშვა
ახალი.
ნათელი დედ-მამისგან, დხიანები მოვიდნენ და დასახლდნენ; თეთრი
ადგილებიდან მოვიდნენ, უკვდავი მოკვდავების სავანეებიდან.
7. უკმაყოფილებამ მოიცვა ისინი. «არ არის აქ ჩვენი ნაყოფი. უვარგისია ეს
რუპა მეხუთესთვის, ჩვენი ძმებისთვის. არ არის აქ სიცოცხლის სავანეები. სუფთა
წყალს და არა ამღვრეულს უნდა სვამდნენ ისინი. უნდა ამოვაშროთ».
8. მოვიდა ცეცხლი, ალი და ნაპერწკალი; ცეცხლი ღამის და ცეცხლი დღის.
მათ ამოაშრეს ამღვრეული წყლები. მოვიდნენ ლხა ზევიდან და ლხამაინი
ქვევიდან. მათ გაანადგურეს ოსხაოვანი და ოთხსახოვანი ფორმები. გააქრეს თხაადამიანები, ადამიანები ძაღლის თავით და ადამიანები თევზის ტანით.
9. დედა-წყალმა, დიდმა ზღვამ, ამოიოხრა. მისმა დონემ აიწია და გაქრა
მთვარეში, რომელმაც აწია ის, რომელმაც წარმოშვა ის.
10. როდესაც ყველაფერი განადგურდა, დედა-მიწა დაცარიელდა. ის
დაშრობას ითხოვდა.
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ელენა ბლავატსკაია

ფრაგმენტი «საიდუმლო დოქტრინიდან»1

«დედამიწაზე აღმოცენდა, გაძლიერდა და გამრავლდა,
შვიდი მეფე — ძმები ერთი ოჯახიდან».
ქალდეური შექმნის ქრონიკები
ჯორჯ სმიტის მიერ შეგროვებულ და თარგმნილ ქალდეურ ფილებზე,
რომლებზეც ბაბილონური შექმნის ლეგენდაა ასახული, მოხსენიებულია «შვიდი
დიადი ღმერთის მიერ შექმნილი «ადამიანის მსგავსი შვიდი არსება «ყორნის
სახით». სხვა სიტყვებით რომ ავხსნათ — შავი ან მუქი ფერის კანით. სწორედ ისინი
არიან მოხსენიებული კაბალაში ედემის მეფეების სახელით. ეს იყო პირველი რასა,
არასრულყოფილი და უსქესო, რომელიც მოგვიანებით განადგურდა. ეს იყო რასა,
რომელიც სქესის ბალანსამდე გაჩნდა, ამიტომ მოხდა მათი განადგურება.
«შვიდმა მეფემ წარმოშვა შთამომავლობა. 6000 აღწევდნენ ისინი, რომელიც
ღმერთმა ნერგასმა (სიკვდილი) გაანადგურა. როგორ გაანადგურა? მოიყვანა
წონასწორობაში (გაათანაბრა) ისინი, ვინც ჯერ არ არსებობდა».
მათი განადგურება მოხდა საკუთარი შთამომავლობის მიერ, მომდევნო
თაობების (გამოყოფის სახით წარმოშობილის) ჩანაცვლებით და წარმოიშვა
ორსქესიანი რასა, რომელმაც მომავალში სათავე დაუდო მესამე რასის წარმოშობას.
ხსენებული ფილების დიდი ნაწილი განადგურდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში
ფართო მასებისთვისსაც გახდებოდა ცნობილი, რომ ფაქტები, რომლებსაც
გადმოგვცემს არქაული ჩანაწერები ან ჰერმესის ზურმუხტის ფილები, სწორედ
სმიტის მიერ ნაპოვს ფილებშიც იყო მოთხრობილი.
ჩვენს ხელთ არსებული წყაროების — ჰერმესის ფილების, მკვდრების წიგნის,
ინდური პურანების, ქალდეურ-ასირიული ქრონიკების მიხედვით შეგვიძლია
საერთო სურათი დავინახოთ, სადაც მოხსენიებულია შვიდი პირველყოფილი
1

მთარგმნელი: მან გალა.
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ადამიანი. შვიდი ადამიანი, რომლის შედარებით ვრცელ სურათსაც კაბალა
გვთავაზობს. უძველესი თრაკიული წყარო ახსენებს პირველყოფილ ადამიანს,
სახელად ადამას, რომელიც ერთ ერთი შვიდთაგანი იყო. თუ ამ ფაქტს
განვიხილავთ სხვა მხრიდან და გავიხსენებთ, რომ თვით თრაკია ფინიკიელების
მიერ იქნა კოლონიზირებული, ხოლო მანამდე იდუმალი პელაზგებით. ასევე თუ
გავიხსნებთ თრაკიელების, ქალდეველების და ებრაელების ღმერთებს, აღარ იქნება
რთული იმის წარმოდგენა, თუ საიდან მოვიდა მსგავსი არეული გადმოცემა
წარღვნის შესახებ. ის ფაქტი აღარ წარმოადგენს სიახლეს, რომ ებრაელებმა, ძველი
აღთქმის
მითი
მოსესა
და
შექმნაზე
უძველესი
ქალდეურ-აქადური
მითოლოგიიდან აიღეს. ასევე ბაბილონურ-ასირიული ლურსმული დამწერლობით
შექმნილი ფილების გარჩევისას, ხშირად ფიგურირებს სახელი ადამა, ადმი, ადამ,
ასეე შვიდი ადამიშს შექმნა. საუბარია ფიზიკურ სხეულში დაბადებულ
პირველყოფილ ადამიანზე...
ჯორჯ სმიტი, ნაშრომში «Chaldean Account of Genesis» ამბობს, რომ ადამი არ
წარმოადგენდა საკუთარ სახელს, არამედ მოიხსენიება როგორც ადამიანის,
კაცობრიობის ამსახველი ტერმინი...
ათობით ათასი ნამსხვრევისგან აღდგენილი ბაბილონური ჩანაწერები
არარეალურად დიდ ინფორმაციას მოიცავს და ადასტურებს მრავალ დღევანდელ
სწავლებას. განსაკუთრებით სამ მათგანს:
1.
რასა, რომელიც პირველი დაეცა, იყო მუქი Zalmat-qaqadi, ასევე ადამის
რასად წოდებული. მაშინ როდესაც სარკუ, იგივე ნათელი (ღია ფერის)
რასა დიდი ხნის მანძილზე წმინდა დარჩა.
2.
დაცემის მომენტში, ბაბილონელები აღწერენ ორ არსებულ რასას,
რომელთა პარალელურად არსებობდა ასევე ეთერული, ღმერთების
რასა. ეს ორი რასა წარმოადგენს მეორე და მესამეს.
3.
არსებობდა შვიდი ღმერთი, რომელთაც შექმნეს შვიდი სხვადასხვა
ადამიანი (ან ადამინთა ჯგუფი). ეს იყო «შვიდი განხორციელებული
ღმერთი»: ღმერთი ზი; ზი-კუ, სიცოცხლისა და სიწმინდის ღმერთი; მირკუ..ღმერთების
მიერ
(მომავალში)
დატყვევებულების
განმათავისუფლებელი და მუქი რასების შექმნელი; ლიზბუ, ყველაზე
ბრძენი ღმერთებს შორის; ღმერთი ნისი; ღმერთი სუხაბი და ხეა, იგივე
სა — მათი სინთეზი, სიბრძნისა და უფსკრულის ღმერთი...
მოხსენიებული ასევე როგორც შემქმნელი...
უძველეს ხელნაწერებში მოხსენიებულია მატერიკები, რომლებზეც ხდებოდა
უძველესი რასების, კერძოდ პირველი ოთხი რასის აღმოცენება არსებობა და
დასასრული. მათი სახელები ოდითგანვე, ენების და კულტურების მიხედვით
გადმოცემიდან გადმოცემაში იცვლებოდა და სხვადასხვანაირად მოიხსენიებოდა.
გთავაზობთ ხსენებული მატერიკების აღწერას «საიდუმლო დოქტრინის
მიხედვით».
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1. შეუვალი წმინდა ქვეყანა
მსგავსი დასახელების მიზეზი მდგომარეობს იმაში, რომ ხსენებული ქვეყანა
არასოდეს იზიარებდა სხვა მატერიკების ბედს და ის იყო ერთადერთი, რომელიც
მანვანტარას დაწყებიდან ბოლომდე, ყოველი ციკლის დროს არსებობდა. ეს არის
პირველი ადამიანის და უკანასკნელი ღვთაებრივი მოკვდავის საცხოვრებელი
ადგილი. ადგილი სადაც მოხდა ადამიანის გადარჩევა, როგორც მომდევნო
ცივილიზაციების საწყისი თესლის. ამ ადგილზე ძალიან ცოტა ინფორმაცია
არსებობს, რომლებიც უძველეს ინდურ ხელნაწერებშია შემონახული.
2. ჰიპერბორეა
ჩრდილოეთ პოლუსის სამხრეთ და დასავლეთ ნაწილებში განთავსებული
ჰიპერბორეა, სადაც ცხოვრობდა მეორე რასა.
ის მოიცავდა ყველაფერს, რასაც დღესდღეობით ჩრდილოეთ აზიის სახელით
ვიცნობთ. ეს სახელი მას ძველი ბერძნებისგან მიეცა. მათი გადმოცემით, ეს იყო
მიწები სადაც ჰიპერბორეელი აპოლონი მოგზაურობდა. რა თქმა უნდა,
ასტროლოგიური თვალთახედვით, აპოლონი მზეა, რომელიც ელინური
საკურთხევლის დატოვებისას, სწორედ ჰიპერბორეაში მიემართებოდა, სადაც
გადმოცემის თანახმად ის ნახევარი წლის მანძილზე ანათებდა და არ ჩადიოდა...
3. ლემურია
მადაგასკარის, ცეილონის და სუმატრას ტერიტორიაზე არსებული
პრეისტორიულ მატერიკი, რომელიც ასევე აფრიკის გარკვეულ ნაწილს მოიცავდა.
მაგრამ ამ გიგანტური მატერიკის ძირითადი ნაწილი ინდოეთის ოკეანედან
ავსტრალიამდე იყო გადაჭიმული და მოგვიანებით წყნარი ოკეანის ფსკერზე
მოექცა, რის შემდეგაც წყალს ზევით მხოლოდ რამოდენიმე კუნძული დარჩა.
საუბარია ახალ გვინეაზე, სოლომონის კუნძულებზე და შესაძლოა ფიჯიც.
4. ატლანტიდა
ყველასთვის ცნობილი ატლანტიდა, იგივე მეოთხე მატერიკი. ასევე
გიგანტური ტერიტორია, რომლის პლატონის მიერ მოხსენიებული ერთი
კუნძული, მხოლოდ მის უმცირეს ნაწილს მოიცავდა.
5. ევროპა
მეხუთე მატერიკი იყო ამერიკა. მაგრამ რადგან ის მოპირისპირე
ნახევარსფეროში მდებარეობს, ინდოარიელი ოკულტისტები მეხუთე მატერიკად
თითქმის თანამედროვე ევროპასა და აზიას თვლიან.
თუ მათი სწავლება მატერიკების წარმოშობას მათი გეოლოგიური და
გეოგრაფიული მხრიდან განიხილავდა, მაშინ კლასიფიკაციის შეცვლა იქნებოდა
საჭირო. მაგრამ რადგან მატერიკების თანმიმდევრობა, რასების წარმოშობითა და
ევოლუციის მიხედვით განიხილება, დაწყებული პირველიდან, დამთავრებული
მეხუთე რასით (მათ შორის ჩვენი, არიული რასაც), მეხუთე მატერიკად ევროპა
უნდა დასახელდეს.
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Narilla

«ტიბეტური სახარება»

«ტიბეტური სახარება» — ასე მოიხსენიებენ კრებულს სახელწოდებით
«ცხოვრება წმინდისა ისსასი, საუკეთესოსი ადამიანთა შვილთაგან». ეს კრებული
ჩრდილოეთ ინდოეთში მოგზაურობის დროს, ერთ-ერთ უძველეს ბუდისტურ
მონასტერში (ჰემის მონასტერში), ტიბეტურ ენაზე ხელნაწერის სახით აღმოუჩენია
ევროპელ მოგზაურს.
ეს მოგზაური გახლდათ ნიკოლოზ ნოტოვიჩი, რომელმაც არა მხოლოდ
მიაკვლია ამ ტექსტს, არამედ მოიპოვა კიდეც ის და მოგვიანებით შეეცადა მის
გამოქვეყნებას. მაგრამ როგორც მოსალოდნელი იყო, წააწყდა წინააღმდეგობას
ოფიციალური სასულიერო ავტორიტეტების მხრიდან, რის გამოც ეს საქმე
გარკვეული პერიოდი შეჩერდა, მოხერხდა მისი ბეჭდური სახით გამოცემა უკვე
შემდგომში.

რუსი
არისტოკრატი
და
ჟურნალისტი
ტიბეტური
სახარების
პირველაღმომჩენი გახდა 1887 წელს. თუმცა ხელნაწერები მანამდეც არაერთ სხვა
მოგზაურსა და გამოჩენილ მოღვაწეს აქვს ნახსენები. თავად იხილა და
დაადასტურა მათი არსებობა რუსმა მხატვარმა და მეცნიერმა ნ. რერიხმა, რომლის
დღიურებშიც გვხვდება ისეთი ეპიზოდების ჩანაწერებიც, რომლებსაც, ეტყობა,
ნოტოვიჩმა ვერ მიაკვლია.
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მოთხრობები ისსაზე (ასე უწოდებენ იესო ქრისტეს აღმოსავლეთის
აპოკრიფულ ტექსტებში) გაბნეული იყო სხვადასხვა შინაარსის ტიბეტურ
მანუსკრიპტებში.
ნიკოლოზ
ნოტოვიჩმა
შეძლო
ამ
მოთხრობების
ქრონოლოგიურად დალაგება. ტიბეტური სახარების ვერსიის მიხედვით, ყრმობისა
და ჭაბუკობის წლები (12-დან 30 წლამდე) იესო ქრისტეს სამშობლოს გარეთ
აღმოსავლეთში გაუტარებია. ეს ის წლებია, რომელსაც «იესოს დაკარგულ წლებს»
უწოდებენ, რადგან იუდაისტური ტრადიცია ამ წლების შესახებ დუმს.
თვითონ «ტიბეტურ სახარებაში» აღწერილია, თუ როდის წავიდა «ისსა»
სამოგზაუროდ, საით გაემართა და შემდგომ რომელი ადგილები გამოიარა, სანამ
კვლავ ისრაელში არ დაბრუნდებოდა:

*
როცა ისსას 13 წელი შეუსრულდა, — ამ ასაკში კი ისრაელში ყველამ უნდა
აირჩიოს ცოლი. [თავი IV: 10]
მისი
მშობლების
სახლში,
რომლებიც
მოკრძალებული
შრომით
ცხოვრობდნენ, სიარული დაიწყეს მდიდრებმა და დიდგვაროვნებმა, რომელთაც
სურდათ იძედ ჰყოლოდათ ახალგაზრდა ისსა, განთქმული თავისი ქადაგებებით
ზენაარის სადიდებლად. [თავი IV: 11]
მაგრამ ისსამ საიდუმლოდ დატოვა მშობლების სახლი, წავიდა
იერუსალიმიდან და ვაჭრებთან ერთად ინდისკენ გაემართა. [თავი IV: 12]
რათა სრულყოფილად დაუფლებოდაღვთისმეტყველბას და შეესწავლა
კანონები ბუდასი. [თავი IV: 13]

*
ხმა საოცარ ყრმაზე გავრცელდა ჩრდილოეთ ინდის სიღრმეში. როცა
პენჯაბისა და რაჯპუტანის ქვეყანაში მოგზაურობდა, ღვთაება ჯაინის
თაყვანისმცემლები სთხოვდნენ მას მათთან დასახლებულიყო. [თავი V: 2]
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მაგრამ მან დატოვა ჯაინის გზასაცდენილი თაყვანისმცემლები და შეჩერდა
ჯაგერნატში, ორსისქვეყანაში, სადაც განისვენებს ვიაშაკ-რიშნას ნეშტი და აქ
ბრაჰმის თეთრმა ქურუმებმა მას გულითადი მიღება მოუწყვეს. [თავი V: 3]
მან ექვსი წელი გაატარა ჯაგერნატში, რაჯაგრიჰში, ბენარესში და სხვა წმინდა
ქალაქებში. ის ყველას უყვარდა, რადგან ისსა მშვიდობიანად ცხოვრობდა
ვაიშიებთან1 და შუდრებთან2, რომლებსაც საღვრთო წერილს შეასწავლიდა.[თავი
V: 5]მათ შეასწავლეს ვედების კითხვა და გაგება, ლოცვებით განკურნება,
ხალხისთვის საღმრთო წერილის სწავლება და განმარტება, ადამიანის სხეულიდან
ბოროტი სულის გამოდევნა და მისთვის ადამიანის სახის დაბრუნება. [თავი V: 4]
მაგრამ ბრაჰმანებმა და კაშატრიებმა დაუწყეს ლაპარაკი, რომ დიდმა
პარაბრაჰმამ აუკრძალა მათ მიახლოვებოდნენ ყოველივეს, რაც კი შექმნილია მისი
მუცლიდან და ფეხთაგან. [თავი V: 6]
რომ ვაიშიებს ნება ეძლევათ მხოლოდ მოუსმინონ ვედებს და ისიც უქმ
დღეებში. [თავი V: 7]
შუდრებს კი ეკრძალებოდათ არა მარტო დასწრებოდნენ ვედების კითხვას,
არამედ ვედების შეხედვაც კი. ისინი მთელი თავისი სიცოცხლე ბრაჰმანების,
კაშატრიების და ვაიშიების მონები უნდა ყოფილიყვნენ. [თავი V: 8]
მაგრამ ისსა არ უსმენდა მათ და ძველებურად მიდიოდა შუდრებთან
ბრაჰმანების და კაშტრიების წინააღმდეგ საქადაგებლად. [თავი V: 10]
ისსა უარყოფდა ვედებისა და პურანების ღვთიურ წარმოშობას, თავის
მიმდევრებს ასწავლიდა, რომ კანონი მიეცა ადამიანს იმისათვის, რომ მის
მოქმედებას უხელმძღვანელოს. [თავი V: 12]

*
როცა ქურუმებმა და მეომრებმა გაიგეს, თუ რას უქადაგებდა ისსა შუდრებს,
მათ მისი მოკვლა გადაწყვიტეს და თავიანთი მსახურები გააგზავნეს, რათა
ახალგაზრდა წინასწარმეტყველი მოეძებნათ. [თავი VI: 1]
მაგრამ შუდრებმა გააფრთხილეს ისსა, რომ საფრთხე ემუქრებოდა და მან
დატოვა ჯაგერნატის მიდამოები, მიაღწია მთას და დასახლდაგაუტამიდების
ქვეყანაში, სადაც დაიბადა დიდი ბუდა შაკია-მუნი, იმ ხალხს შორის, რომელიც
თაყვანს სცემდა ერთიან და დიდებულ ბრაჰმას. [თავი VI: 2]
წმინდა ისსამ იქ სრულყოფილად შეისწავლა პალის ენა და შუტრების წმინდა
გრაგნილების შესწავლას შეუდგა. [თავი VI: 3]
ექვსი წლის შემდეგ... შეეძლო სრულყოფილად აეხსნა წმინდა გრაგნილები.
[თავი VI: 4]

მაშინ მან დატოვა ნეპალი და ჰიმალაის მთები, დაეშვა რაჯპუტანის
დაბლობში და გაემართა დასავლეთისკენ, უქადაგებდა რა გზადაგზა სხვადასხვა
ხალხებს ადამიანის უმაღლესი სრულყოფის შესახებ. [თავი VI: 5]

1
2

თავისუფალი მეთემეები ძველ ინდოეთში.
უმიწაწყლო მოჯამაგირეები ძველ ინდოეთში.
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*
მეზობელ ქვეყნებში გავარდა ხმები ისსას ქადაგების შესახებ, და როცა ის
ჩავიდა სპარსეთში, ქურუმთ შეეშინდათ და აუკრძალეს მოსახლეობას მისი
მოსმენა. [თავი VIII: 1]

*
ისსა... 29 წლის გახდა, როცა ისრაელის ქვეყანაში ჩავიდა. [თავი IX: 1]

«ტიბეტური სახარებიდან» აღნიშნული ნაწყვეტებით ვიგებთ, რომ იესოს (ანუ
ტიბეტური ტრადიციით, «ისსას») ერთ-ერთი სავარაუდო მარშრუტი სწორედ
ასეთი უნდა ყოფილიყო; ასევე ცნობილი ხდება იმის შესახებაც, თუ რას ქადაგებდა
ის აღმოსავლეთში მოგზაურობისას, შეგვიძლია აგრეთვე თვალი გავადევნოთ
«ტიბეტურ სახარებაზე» დაყრდნობით იმას, თუ როგორ იცვლებოდა მისი
მსოფლმხედველობა აღმოსავლურ თეოლოგიურ-ფილოსოფიურ მოძღვრებათა
გაცნობისა და შესწავლის შედეგად. არის ისეთი ცნობები, რომლის მიხედვით,
ისსას ქადაგებანი 14 წლის ასაკიდან დაუწყია ისე, რომ ინდოეთში ჩასვლისთანავე,
«ხმა საოცარ ყრმაზე გავრცელდა ჩრდილოეთ ინდის სიღრმეში» [თავი V: 2] .
აღვნიშნავ იმასაც, თუ რას უარყოფდა ისსა, აღმოსავლეთში ყოფნის დროს თავის
ქადაგებებში, კერძოდ:


«ტიბეტური სახარების» მიხედვით, ვაიშიებსა და შუდრებს ის
უქადაგებდა:
«თაყვანი არ სცეთ კერპებს, რამეთუ ისინი თქვენ არ შეგისმენენ, ნუ
მიენდობით ვედებს, რომლებშიც დამახინჯებულია ჭეშმარიტება, ნუ
ჩათვლით თქვენს თავს ყოველთვის პირველებად და ნუ დაამცირებთ
თქვენს მოყვასს». [თავი V: 26]
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წარმართულ ქვეყნებში ყოფნისა, რომელიც გზად გაიარა, ის
ქადაგებდა:
«არა მარტო ადამიანები არ შეწიროთ მსხვერპლად, — ეუბნებოდა ის
მათ, — არამედ არ დაკლათ არც ერთი ცხოველი, რომელსაც
მინიჭებული აქვს სიცოცხლე, რამეთუ ყველაფერი შექმნილია
ადამიანის სასარგებლოდ». [თავი VII: 14]

როგორც ბუდისტური მონასტრის მსახურმა უთხრა ნ. ნოტოვიჩს, გადმოცემა
ისსაზე ჩაწერილი ყოფილა ჩვ. წ.-ით I საუკუნის შუა წლებში. ხოლო რაც შეეხება
ტექსტის სანდოობას, ჩანაწერი გაკეთებულა ისსას უშუალო მნახველთა
მოგონებების მიხედვით და აგრეთვე, იმ ვაჭართა ნაამბობიდანაც, რომლებსაც
სავაჭრო ურთიერთობა ჰქონდათ იერუსალიმთან. ამგვარი ჩანაწერების გაკეთებას
კი ბუდისტურ ტაძრებში, ტრადიციისამებრ, ხშირად მიმართავდნენ. მართალია,
ასეთი წყარო, ორიგინალს და ავტობიოგრაფიულ ჩანაწერს არ წარმოადგენს, თუმცა
მის სანდოობას მაინც განაპირობებს ის, რომ ხელნაწერში დაცული მონაცემები
უშუალო მნახველთა მონათხრობის მიხედვითაა შევსებული.
ტიბეტური სახარება რამდენჯერმე ითარგმნა; ორიგინალის ენაა პალი. ხოლო
პირველად ფრანგულ ენაზე შესრულებული თარგმანი გამოიცა (1894 წ.),
ფრანგულიდან ითარგმნა ინგლისურ, გერმანულ, ესპანურ, იტალიურ, რუსულ
ენებზე. არის ქართული თარგმანიც1 (1991 წ.)2.
https://youtube.com/watch?v=Rxkz_ygndLU

1
2

ტიბეტური სახარება, ქუთაისი,1991 წ.
«აპოკრიფი» საქართველოში 4, ივლისი 2014 (http://apokrif93.com/apokrif/z-geo04.pdf).
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გიორგი მარჯანიშვილი

იოჰან ვოლფგანგ ფონ გოეთეს ფაუსტი
თანამედროვე ფრანგი პროფესორის თვალით
ფაუსტი არის სინათლისაკენ თავის მსიწრაფებასა და
წყვდიადის მომხიბლაობას, სულის მიერ შთაგონებულ
უმაღლეს იდეალსა და მისი ცხოველური ბუნების
ხორციელი სიამოვნებისკენ მისწრაფებას, სიკეთესა და
ბოროტებას, ერთგულებასა და ღალატს შორის გაწეწილი
ადამიანის არქეტიპი. ღვთაებრივი სული ცისკენ მიეზიდება
ფაუსტს, «მუდამ უარმყოფელი სული» სატანა მას
ტალახისკენ მიექაჩება. და მუდამ ქედმაღლობის გამო
ფაუსტს
სურს
ცოდნის
საზღვრების
გაფართოება,
მატერიალური
სამყაროს
დამორჩილება
ღმერთთან
გათანასწორების,
გათანაბრების მიზნით. მას ასევე უნდა თავისი ნების აღსრულება ცაში თუ ვერა
მიწაზე მაინც და გრძნობათა სიამოვნებების დაუსრულებლად განახლება. გოეთეს
გენია არის ადამიანის სულის მამოძრავებელი ძალების გარდაქმნა თეატრის
პერსონაჟებად.
ეჭვიანი თანამედროვების დადგომამდე ადამიანებს სწამდათ არა მხოლოდ
ეშმაკის არსებობისა. მათ სწამდათ რომ შეიძლებოდა ეშმაკთან შეთანხმება,
გარიგება: ადამიანს შეეძლო სატანას თავის მსახურად გადაქცევა ამქვეყნად იმ
პირობით თუ კი მას თავის სულს დაუთმობდა მარადისობისთვის. სწორედ ამას
აკეთებს ფაუსტი, მაგრამ გოეთე გვეუბნება რომ ამის გაკეთებას ცდილობს ყოველი
ადამიანი.

ყოველ დღე ჩვენი ყოველდღიური კომპრომისებით ჩვენ ვურიგდებით
ეშმაკსიმიტომ რომ ადამიანის ბუნებაში არის ეს ფუნდამენტური ცდუნება:
«პროლოგში ცაში» რომელიც ხსნის პიესას წარმოადგენს იობის წიგნის ერთგვარ
პარაფრაზს, ღმერთის და სატანას საუბარს გამოჩენილი დოქტორ ფაუსტის შესახებ:
«— უფალი: ის მე შეუპოვრად მეძებს წყვდიადში და მე მსურს მისი მალე
წაყვანა სინათლისაკენ...
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მეფისტოფელი: გნებავთ დავნაძლევდეთ რომ თქვენ მას კიდევ დაკარგავთ?
მომეცით საშუალებათა არჩევის უფლება რათა ის ნელა გავიყოლიო ჩემს გზებზე.
უფალი: შენ შეგიძლია ის აცდუნო მანამდე სანამ ის ცხოვრობს დედამიწაზე.
ყოველი ადამიანი ვინც მიდის შეიძლება ასცდეს გზას».
ფაუსტი, მაშ, ფუნდამენტურად ჭეშმარიტების ძიებაშია. სწორედ ამიტომ
იკვლევს ის ამდენს და ამიტომ აგროვებს ის ამდენ ცოდნას. მაგრამ ის ასევე
ხორციელი არსებაა, ცხოვრობს მიწაზე და მან უნდა გაუძლოს ყველა ცდუნებას.
მისი საწყისი, თავდაპირველი ცოდვა ისაა რომ ის თავისი ძიების ცენტრში არ
აყენებს ღმერთს. ის მხოლოდ საკუთარი თავითაა დაკავებული. და მისი
ნარცისიზმი მას სასოწარკვეთილებაში აგდებს. შემდეგ ის აყვება მუდამ
დაუკმაყოფილებელ წადილებს: «მე ასე წადილიდან გადავდივარ ტკბობაზე და
ტკბობაში მე ვწუხვარ წადილზე».
ფაუსტი «მიჰყიდის თავის სულს მეფისტოფელს» სასოწარკვეთილებით,
ზიზღით, ერთგვარი ნიჰილიზმით რომელიც მას იპყრობს მისი უძლურების
პირისპირ. მაგრამ თავისი სისუსტის თავმდაბლად მიღების ნაცვლად ის ჩადის
ქედმაღლობის ცოდვას და გამოიწვევს თვითონ ღმერთს. მხოლოდ მასხრად
აგდებულ და მიტოვებულ მარგარიტას შეეძლო მისი ხსნა მისი საკუთარი
თავისგან სიყვარულის ძალით. მხოლოდ მარგარიტა, გამოსყიდვის ფიგურა,
მეფისტოფელის მძიმე და ბნელი არსებობის ანტითეზა გადაკვეთს პიესას
სინათლის სხივივით. მას «ხსნა» ელის სიკვდილში, და ის უკან სტოვებს
სინანულის ცეცხლით დადაღულ ფაუსტს.
გოეთემ 30-ზე მეტი წელი მოანდომა ნაწარმოების დასრულებას უეჭველად
იმიტომ რომ წერა მისგან მოითხოვდა ურთულესს: საკუთარ ბნელ მხარესთან და
ილუზიებთან დაპირისპირებას. ფაუსტის დრამატული კონსტრუქცია მკითხველს
მოუწოდებს იგივეს გაკეთებისკენ. საკუთარი თავის ამ გავლის გარეშე ვერ აიხდება
ვერავითარი ფარდა.
«ბურუსი, ტყუილის საყრდენი, ნათდება ამ ბორცვებზე: ქარი ათრთოლებს
ლერწმებს და ყველაფერი გაიქცა ამაო სიზმარივით...»
ეს საინტერესო წერილი დაწერა დოქტორმა ლიტერატურაში ლეილი ანვარმა,
ავტორმა ნაშრომებისა ჯალალ ედ დინ რუმიზე, და წიგნისა «სულიერი ისლამის
ანთოლოგია»... მან გამოაქვეყნა ნაშრომი «რუმი, სიყვარულის რელიგია» (
ფრანგულად). ეს წერილი დაიბეჭდა ფრანგულ ჟურნალში «რელიგიათა სამყარო»,
2011 წლის მაის-ივნისის ნომერი «ტამპლიერთა მითის მიღმა», გვ. 46)/
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tikoroma

ასომთავრული ანბანი
და მისი საიდუმლო
ნაწილი I
კაცობრიობა დამწერლობის წმინდა ანბანური სისტემის შემოღებას
ფინიკიელებს უნდა უმადლოდეს. როგორც ცნობილია, არც ერთ სხვა ერს
მსოფლიოში დამოუკიდებლად ანბანური დამწერლობა არ შეუქმნია. ფინიკიური
ანბანის საფუძველზე შექმნილმა ბერძნულმა და არამეულმა დამწერლობებმა,
დასაბამი დაუდეს დასავლურ და აღმოსავლურ ანბანურ სისტემებს. ერთ-ერთი
საკმაოდ გავრცელებული მოსაზრების თანახმად, ქართული ასომთავრული,
ბერძნულისა და არამეულის მსგავსად, შექმნილია უშუალოდ ფინიკიური
დამწერლობის საფუძველზე, დაახლოებით ძვ. წ. V საუკუნეში (რ. პატარიძე1).

1

რამაზ პატარიძე, ქართული ასომთავრული, «ნაკადული», თბ.1980.
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ასომთავრული ანბანის სტრუქტურა
ქართული ასომთავრული ანბანი იმეორებს სემური დამწერლობის ანბანურ
პრინციპებს:
1. ასო-ნიშნებს
იდეოგრაფიული
მნიშვნელობა
აქვთ
(ასო-ნიშანი
იდეოგრამაა);
2. ყოველი ასო-ნიშნის იდეოგრაფიულ მნიშვნელობას შესაბამისი ასო-ნიშნის
სახელდება აცხადებს;
3. ასო-ნიშნებს მინიჭებული აქვთ მათი იდეოგრაფიული მნიშვნელობისა და
ამდენად, მათი სახელდების პირველი ბგერის მნიშვნელობა ე.წ.
აკროფონიული პრინციპი. ასო-ნიშანი იდეოგრამა-აკროფონია;
4. ანბანში ასო-ნიშნების თანმიმდევრობა კალენდარული მნიშვნელობისაა
(ასო-ნიშანი კალენდარული იდეოგრამაა);
5. ასო-ნიშნებს
თანმიმდევრობის
მიხედვით
ანბანურ
მწკრივში
კალენდარული რიცხვითი მნიშვნელობა აქვთ (ე.წ. რიგითი სათვალავი).
6. ასო-ნიშნებს აქვთ ერთეულების, ათეულებისა და ასეულების რიცხვითი
მნიშვნელობა (ე.წ. ანბანური სათვალავი).
ასე რომ, ერთი შეხედვით უმარტივესი ანბანური მწკრივი, სინამდვილეში,
დამწერლობის ურთულესი ღრმად გააზრებული სისტემაა, რომელიც შექმნილია
ერთ დროს და ერთდროულად, როგორც ერთი კონსტრუქციული სისტემა.
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საფიქრებელია, რომ ქართულ ანბანში თავდაპირველად 35 ასო-ნიშანი იყო,
ხოლო
— ჰაე და
— ჰოე მოგვიანებით დაემატა ბერძნული ანბანის
გავლენით, როცა უკვე დავიწყებული იყო ანბანის კალენდარული მნიშვნელობა.
ასე რომ, ანბანში ჩადებული ცოდნის ამოხსნა ხდება მხოლოდ 35 ასო-ნიშნის
განხილვის საფუძველზე.
ყველა უძველესი ანბანი დასასრულის მაუწყებელი ნიშნით — ჯვრით
მთავრდება. ქართული ანბანის 35-ე გრაფემად ჯვრის იდეოგრამა ზის და
აკროფონული პრინციპის შესაბამისად ასო-ნიშანს ჯვრის პირველი ბგერის «ჯ»-ს
მნიშვნელობა აქვს მინიჭებული; ეს ასო-ნიშანი ანბანის დასასრულის მაუწყებელია.
ქართული ანბანი სამ ანბანურ ჯგუფს აერთიანებს:

1. სემური ანბანური ჯგუფი (21 ასო-ნიშანი «ან»-დან «ტარ»-მდე);
2. ბერძნული ანბანური ჯგუფი ( 4 ასო-ნიშანი — , ფ, ქ, ღ);
3. ქართული ანბანური ჯგუფი (ღ, ყ, შ, ჩ, ც, ძ, წ, ჭ, ხ, , ჯ).
მათი მიხდევით ქართულ ანბანში ასო-ნიშნები შვიდეულებად ჯგუფდება (21
= 3×7 და 14 = 2×7);
თუ ანბანს ორ — «უცხოურ» და ქართულ ჯგუფებად დავყოფთ, ვნახავთ, რომ
სემურ-ბერძნული ანბანური ჯგუფი («ანი»-დან «ქან»-მდე) 28 ასო-ნიშანს შეიცავს
და 4 შვიდეულს ქმნის, ხოლო ქართული 1 შიდეული ცალკე რჩება.
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ანბანში 21 ასო-ნიშანის სახელწოდებას საფუძვლად «ან» (შუმერული
ერთმარცვლიანი ლოგოგრამა) მარცვალი დაედო:
1. ან
2. ბ-ან
3. გ-ან
4. თ-ან
5. კ-ან
6. მ-ან
7. ჟ-ან
8. ს-ან
9. ქ-ან
10. ღ-ან
11. ც-ან
12. ხ-ან
13. ჯ-ან

14. ინ
15. ვ-ინ
16. შ-ინ
17. ჩ-ინ

18. ენ
19. ზ-ენ
20. ონ
21. დ-ონ.

« არ» შუმერული სიტყვით სახელდებულია შემდეგი 7 ასო-ნიშანი:
1. -არ, 2. ჭ-არ, 3. ყ-არ, 4. ფ-არ, 5. ტ-არ, 6. პ-არ, 7. ნ-არ.
განსხვავებულია დანარჩენი 7 ასო-ნიშნის სახელდების პრინციპი:
1.

5. ძ-ილ

ე

2. ე
3. რაე

6. წ-ილ

4 ე

7. ლ-ას

ასე რომ, ასო-ნიშნების სილაბური სახელდების პრინციპიც მათ
შვიდეულებად ჰყოფს და ეს უმიზეზოდ არ ხდება.
ანბანის 35 გრაფემა სულ 5 შვიდეულს შეადგენს. ამ შვიდეულებში სხვადასხვა
მარცვლოვანი სახელდების ასო-ნიშნები შემდეგნაირად გადანაწილდა:
ან, ონ, ენ, ინ
I—7
II — 4
III — 3
IV — 4
V—3

არ
I—
II — 1
III — 2
IV — 2
V—2

ე, ილ, ას
I—
II — 2
III — 2
IV — 1
V—2

ანბანში ასო-ნიშნების სახელდებისა და დაჯგუფების ასეთი პრინციპები,
მათი რიგითი და რიცხვითი მნიშვნელობები განაპირობებს ამოვიკითხოთ ანბანში
ძველი ქართული წარმართული კულტურის ასტრალური ღმერთების პანთეონი,
მზის და მთვარის უძველესი კალენდრები, მეტონის 19-წლიანი ციკლი,
პითაგორული საიდუმლო ცოდნა და ოქროს კვეთის საიდუმლო. ასე რომ, ქართულ
ასომთავრულ ანბანში განცხადებულია მათემატიკური, ასტრონომიული და
კალენდარული მიღწევები.
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
რიცხვი 7 უძველესი დროიდან ყველა ხალხებს წმინდა რიცხვად მიაჩნდათ.
იგი თავდაპირველად მთვარის რიცხვი უნდა ყოფილიყო. 7 დღე მთვარის ერთი
ფაზაა, ხოლო ოთხი შიდეული მთვარის ოთხი ფაზა, ანუ მთვარის სრული ციკლია.
მთვარის წმინდა რიცხვს ქართულ ანბანში მთვარის ღმერთის წმინდა ცხოველის
იდეოგრამა-აკროფონი
— « არ» აცხადებს, მისი რიგითი ნომერია 34, ხოლო
მისი რიცხვითი მნიშვნელობაა 7.000, რაც იგივე წმინდა რიცხვი შვიდია.
პითაგორიანული მოძღვრებით ათეული იგივე ერთეულია, ათი სრულყოფილი
ერთობაა, სრულყოფილი ერთია. 34 სამი ათეულისა და ოთხი ერთეულის ჯამია,
ასე რომ « არ»-ის წმინდა რიცხვი შვიდია.
ქართულ ანბანში სულ 3, 4 და 5 შვიდეული ცხადდება, ეს რიცხვები
პითაგორიანული მართკუთხა სამკუთხედისა და პითაგორიანული კვადრატული
ჰარმონიის რიცხვებია.
ცნობილია ძველი აღმოსავლეთის ასტრალური პანთეონის ტრიადა — სინმთვარე, შამაშ-მზე და იშთარ-ცისკრის ვარსკვლავი. უძველეს შუმერულ
პანთეონში «ან» ცის ღმერთს ნიშნავს და უპირველესი ღმერთია, უფრო გვიან
ბაბილონურ ხანაში «ან» ცის ღმერთს «სინ» მთვარის ღმერთი ენაცვლება და მათი
შერწყმა ხდება. ქართულ ანბანის პირველი ასო-ნიშანი «სინ» ღმერთის ძველ
შუმერულ სახელს («ან») ატარებს. «ან»-ის გრაფიკულ გამოსახულებაში
რკალი
მთვარის იდეოგრამაა, ზედა ხაზის მნიშვნელობა კი ასტრონომიულად მთვარის
ცაზე სრბოლის ზემო მიჯნა უნდა იყოს. ქართული ასომთავრული «ან»
ასტრონომიულად სავსე, ბადრი მთვარის საშუაღამო კულმინაციაა. ქართულ
ანანში «ან»-ის რიგით პირველია, რაშიც იგულისხმება, რომ მთვარე პირველ ცაზეა.
ქართული ასომთავრული ანბანის მე-4 ასო-ნიშანი «დონი» მზის ღვთაების
იდეოგრამაა (
— წრე, წრეზე დასმული ჯვარი), თუ ასეა, იგი მზის ღვთაების
აკროფონიც უნდა იყოს, ანუ მზის ღმერთის სახელიც «დ» — ბგერით უნდა
იწყებოდეს. უძველეს საქართველოში მზეს «დღე» ეწოდებოდა. მაგალითად,
დღეგრძელი ნიშნავს მზეგრძელს. ქართულ წარმართულ ტექტებში (ხუცობანი,
სადიდებელთა) ღვთაებათა ტრიადის მეორე წევრია დღე დღესინდელი ე.ი. მზე.
«დონ» ანბანში რიგით მე-4 ასო-ნიშანია, რაშიც იგულისხმება, რომ მზე მეოთხე
ცაზეა. წარმართულ საქართველოში მზის ემბლემა იყო თვალი, ხოლო მზის წმინდა
რიცხვი — ცხრა. ქართულ მეტყველებაში დღემდეა შემორჩენილი გამოთქმები:
«მზის თვალი», «ცხრათვალა მზე» და სხვ. ამიტომაც ასომთავრულ ანბანში რიგით
მეცხრე ასო-ნიშნად «თან» თვალის იდეოგრამა-აკროფონი ზის.
ტრიადის მესამე წევრის — ცისკრის ვარსკვლავის იდეოგრამა-აკროფონი არის
«ცან» გრაფემა. მისი რკალური მოხაზულობა
გვაფიქრებინებს, რომ სწორედ ცისა
და ცის კარის აღმნიშვნელია. იგი იწყებს ქართული ანბანის უკანასკნელ
შვიდეულს, რაც მთვარის უკანასკნელი ფაზაა. თუ «ან» ცის ღმერთადაა დასახული,
უკანასკნელ შვიდეულში იგი თავის ციურ მოძრაობას ასრულებს. იშთარი (ინანა)
ანუ ცისკრის ვარსკვლავი იყო ასული ცის ღმერთისა, ანუ «სინ»-ისა (მთვარის
ღვთაება) და დედოფალი ცისა. ცისკრის ვარსკვლავის გამოჩენა უკანასკნელი
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შიდეულის პირველ გრაფემად იმის მომასწავებელია, რომ სრულდება მთვარის
სრული ციკლი და ანბანი დასასრულს უახლოვდება.
«ღან» გრაფემა ყველაზე მეტად საკრალური გრაფემაა ქართულ ანბანში. მას
«ღ» ფონემის მნიშვნელობა აქვს, ასე რომ აკროფონულად ღმერთის სახელის
აღმნიშვნელია.
ქართულ წარმართულ პანთეონში მნათობ ღვთაებათა ტრიადის გარდა
არსებობდა კულტი დიდი ღმერთისა, ქვეყნის შემოქმედისა. აღმოსავლეთ
საქართველოში მისი სახელი იყო მორიგე ღმერთი, ხოლო დასავლეთში — ხოშა
ღერმეთ (დიდი ღმერთი), იგი იყო დამბადებელი ღმერთი, ცისა და ქვეყნის
მბრძანებელი. იდეოგრაფიულად «ღან» ასო-ნიშანი თაღოვანი კარია
, იგი
უხილავი ღმერთის ღვთის კარია, მისი სამყოფელია და ამდენად «ღან» უხილავი
ღმერთის იდეოგრამა-აკროფონია.
ქართულ ასომთავრულ დამწერლობაში სულ შვიდი იდეოგრამა-აკროფონია:


— ან — მთვარის ღმერთი (ცის ღმერთი);



— მზე — ღმერთი «დღე დღესინდელი»;



— თვალი მზე — ღმერთის ემბლემა;



— ღვთის კარი (უხილავი ღმერთის სამყოფელი);



— ცისკარი (ასული ცის ღმერთისა, დედოფალი ცისა);



— ხარი — მთვარის ღმერთის ემბლემა;



— ჯვარი — ანბანის დასასრულის ნიშანი.
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