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სალონი «კასანდრა»
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აპოკრიფის-16: 08. 2016 (E5. 2 e. n. )
lashapoli

ძველი აღთქმის ღმერთ(ებ)ი (ნაწილი I)
ეს თემა ეხება იმ მოვლენებს რომელიც ძველ აღთქმაში ვითარდებოდა. კერძოდ
ღმერთად წოდებულ სუიექტებზე, რომლეთა კარნახითაც ხორცილდებოდა ესე თუ
ის ქმედება.

ღმერთი, ანუ ის ვინც შექმნა ყველა და ყველალფერი და უყვარს ყველა და
ყველაფერი ერთნაირად და განურჩევლად, თუნდაც იმიტომ, რომ სხვანაირად არ
შეიძლება, რადგან ის ყველა და ყველაფერი თვითონვეა და თავის თავს ხომ ვერ
შეიძულებს, ან თუნდაც შეიყვარებს?!. ნუ მოკლედ შექმნა და უბრალოდ არის
ტავისთვის რა. ყოველშემთხვევაში იმ სწავლებების მიხედვით, რომლებიც ძველი
აღთქმის პერსონაჟს ამ კონტექსტში მოიხსენიებენ, ცესით ესეთი უნდა იყოს, არადა
სულ სხვა ფაქტის წინაშე ვართ თუ წავიკითხავთ რა წერია მანდ.
ესეც ციტატები ძველი აღთქმიდან, შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, ყველაფერი
ზუსტადაა ციტირებული:
რიცხვნი, თავი 15:32 და როცა ისრაელის ძენი უდაბნოში იყვნენ, იპოვეს კაცი,
რომელიც აგროვებდა შეშას შაბათ დღეს. 33 და მათ, ვინც შეშის შეგროვებისას
ჰპოვეს იგი, მიიყვანეს მოსესთან, აარონთან და მთელ თემთან. 34 და ჩასვეს ის
საპატიმროში, რადგან არ იყო გარკვეული, როგორ მოქცეოდნენ. 35 და უთხრა
უფალმა მოსეს: «სიკვდილით მოკვეს ეს კაცი. ქვებით ჩაქოლოს იგი მთელმა თემმა
ბანაკის გარეთ». 36 და გაიყვანა იგი მთელმა თემმა ბანაკის გარეთ და ჩაქოლა იგი
ქვებით, და მოკვდა იგი, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს.
ეზეკიელი, თავი 23:46. რადგან ასე ამბობს უფალი ღმერთი: ბრბო მიუსიე მათ
და მიეცი დასაფრთხობად და გასაძარცვად. 47. ქვით ჩაქოლოს ისინი ბრბომ და
აკუწოს თავისი მახვილებით, ამოხოცოს მათი ვაჟები და ასულები და მათი
სახლები ცეცხლში გადაბუგოს.
ეზეკიელი, თავი 9:4. უთხრა მას უფალმა: ჩაიარე ქალაქში, იერუსალიმში, და
ნიშანი დაადე შუბლზე იმ ხალხს, რომელიც კვნესის და მოთქვამს იქ ჩადენილ
სისაძაგლეთა გამო. 5. სხვებს უთხრა ჩემს გასაგონად: მოიარეთ ქალაქი მათ კვალზე
და მუსრეთ, ნუ შეიბრალებს თქვენი თვალი და ნუ დაინდობთ. 6. მოხუცი და
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
ჭაბუკი, ქალწული, ბავშვები და ქალები სრულიად ამოხოცეთ; ვისაც ნიშანი ადევს,
ხელი არ ახლოთ. ჩემი საწმიდარიდან დაიწყეთ. მათაც დაიწყეს ტაძრის წინ მყოფი
უხუცესებიდან. 7. უთხრა მათ: გააუწმიდურეთ ტაძარი და აავსეთ ეზოები
დახოცილებით და გადით. ისინიც გავიდნენ და ქალაქში დაიწყეს მუსვრა.
ესაია, თავი 13:15. ვისაც მიასწრებენ, განგმირავენ, ვისაც დაიჭერენ, მახვილით
დასცემენ. 16. მათი ჩვილები მათ თვალწინ გაიჭეჭყებიან, მათი სახლები
გაიძარცვება, მათი ცოლები გაუპატიურდებიან.
13. ხელში ჩაგიგდებს მას უფალი, შენი ღმერთი, და მახვილით გაწყვეტ
მთელს მამროვანს. 14. მხოლოდ ქალები, ბავშვები, პირუტყვი და ყველაფერი, რაც
ქალაქში იქნება — მთელი ნადავლი დაიტაცე. ჭამე შენი მტრების ნადავლი,
რომლებიც უფალმა, შენმა ღმერთმა, ჩაგიგდო ხელში. 15. ასევე მოექეცი შენგან
დიდად დაშორებულ ყველა ქალაქს, რომლებიც არ ეკუთვნის ამ ხალხთა ქალაქებს.

16. ოღონდ ამ ხალხთა ქალაქებიდან, რომლებიც უფალმა, შენმა ღმერთმა, მოგცა
წილად, ერთი სულიც არ დატოვო ცოცხალი. 17. პირწმინდად გაანადგურე ისინი:
ხეთელები, ამორეველები, ქანაანელები, ფერიზეველები, ხივიელები და
იებუსეველები, როგორც გიბრძანა უფალმა, შენმა ღმერთმა.
18. ხოლო ყოველი დედროვანი ბავშვებში, რომელსაც არ შეუცვნია მამაკაცი
მამრის საწოლზე, ცოცხალი დაიტოვეთ. 19. შვიდ დღეს ბანაკის გარეთ დარჩით.
ყველანი, ვინც კაცი მოკლა, ან ვინც მოკლულს მიეკარა, მესამე დღეს და მეშვიდე
დღეს გაწმიდავდით თქვენ და თქვენი ტყვეები.
12. თუ გაიგებ, რომ ერთ-ერთ ქალაქში, რომელსაც უფალი, შენი ღმერთი
გაძლევს საცხოვრებლად, 13. გამოჩნდა უგვანი ხალხი შენი წრიდან და აცთუნებს
თავისი ქალაქის მკვიდრთ, ეუბნება: წამო, ვემსახუროთ სხვა ღმერთებს,
რომლებსაც არ იცნობდითო, 14. ხოლო შენ გამოიძიე, გაარკვიე, კარგად
გამოიკითხე და, აჰა, ყველაფერი სრული სიმართლე გამოდგა: ჩადენილია ასეთი
საძაგლობა შენს წიაღში, 15. მახვილით დახოცე იმ ქალაქის მცხოვრებნი, დაარისხე

ქალაქი და ყველაფერი, რაც მასშია. მისი საქონელიც მახვილით დახოცე. 16. მთელი
ნადავლი შუაგულ მოედანზე დაახვავე და მთლიანად დაუწვი უფალს, შენს ღმერთს,
ქალაქი და მთელი ნადავლი; სამარადისო ნანგრევებად დარჩეს და აღარ აშენდეს
არასოდეს.
ძველი აღთქმა, ესაია წინასწარმეტყველი, თავი ორმოცდამეხუთე:
3. მოგცემ წყვდიადის საგანძურებს და საიდუმლოდ დამარხულ სიმდიდრეს,
რათა მიხვდე, რომ მე უფალი ვარ, შენთვის სახელის მწოდებელი, ისრაელის
ღმერთი.
აქ თვალნათლივ ჩანს, რომ საუბარია საკუთრივ ისრაელის ღმერთზე.

ეს მცირე მონაკვეთები ადამიანებზე რა აზრისაა ძველი აღთქმის პერსონაჟი
«ღმერთი», ანუ სხვა ადამიანებზე, გარდა მისი რჩეული ერისა(?!)
ეხლა გადავიდეთ თუ რა მსხვერპლს მოითხოვს ძველი აღთქმის პერსონაჟი
«ღმერთი», ანუ მსხვერპლშეწირვის რიტუალები და დეტალები, რომლებიც თU
ნაწერებიდან გამომდინარე ვიმსჯელებთ თავად კარნახობს თუ როგორ უნდა
იყოს...
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ძველი აღთქმა, ლევიანნი, თავი პირველი:
1. მოუწოდა მოსეს უფალმა და ელაპარაკა მას სადღესასწაულო კარვიდან:
2. ელაპარაკე ისრაელიანებს და უთხარი მათ: თუ თქვენ შორის ვინმე
შესწირავს უფალს, შინაური პირუტყვი იყოს თქვენი შესაწირავი — საქონელი და
ცხვარი.
3. თუ აღსავლენია მისი შესაწირავი, საღი ხარი შესწიროს; სადღესასწაულო
კარვის შესასვლელთან შესწიროს იგი უფლის წინაშე მისი წყალობის
მოსაპოვებლად.
4. დაადოს ხელი აღსავლენს თავზე და მიეცემა წყალობა, რომ შეენდოს
ცოდვა.
5. დაკლას ხბო უფლის წინაშე და შესწირონ აარონიანმა მღვდლებმა სისხლი
და გარშემო ასხურონ სისხლი სამსხვერპლოს, რომელიც სადღესასწაულო კარვის
შესასელელთანაა.
6. გაატყაონ აღსავლენი და წილობებად დაანაწილონ.
7. დაანთონ ცეცხლი აარონიანმა მღვდლებმა სამსხვერპლოზე და შეშა
დააწყონ ცეცხლზე.
8. დააწყონ აარონიანმა მღვდლებმა წილობები, თავი და ქონი შეშაზე,
რომელიც ცეცხლზეა, სამსხვერპლოზე.
9. მისი შიგნეული და კიდურები წყალში გარეცხოს და დაწვას მღვდელმა
ყველაფერი სამსხვერპლოზე. ეს არის აღსავლენი, საცეცხლო მსხვერპლი
კეთილსურნელებად უფლისათვის.
10. თუ მისი შესაწირავი ცხვარი ან თხა იქნება აღსავლენად, მამალი, საღი
შესწიროს.
11. დაკლას იგი სამსხვერპლოს ჩრდილო მხარეს უფლის წინაშე და გარშემო
ასხურონ აარონიანმა მღვდლებმა მისი სისხლი სამსხვერპლოს.
12. დაანაწილოს წილობებად და დააწყოს მღვდელმა მისი თავი და ქონი
შეშაზე, რომელიც ცეცხლზეა, სამსხვერპლოზე.
13. ხოლო შიგნეული და კიდურები წყალში გარეცხოს, შესწიროს მღვდელმა
ყველაფერი და სამსხვერპლოზე დაწვას. ეს არის აღსავლენი, საცეცხლე მსხვერპლი,
კეთილსურნელებად უფლისათვის.
14. თუ უფლისათვის აღსავლენი შესაწირავი ფრინველი იქნება, გვრიტი ან
მტრედის ხუნდები, შეწიროს შესაწირავად.
15. შესწიროს მღვდელმა სამსხვერპლოზე; თავი აცალოს და დაწვას
სამსხვერპლოზე, მისი სისხლი კი სამსხვერპლოს კედელს მიაწუროს.
16. ბუმბულიანად მოაცალოს ჩიჩახვი და სამსხვერპლოსთან დააგდოს,
აღმოსავლეთით, სადაც ნაცარია.
17. ფრთები გადაუმტვრიოს, არკი მოაშოროს და დაწვას მღვდელმა
სამსხვერპლოზე, შეშაზე, რომელსაც ცეცხლი უკიდია. ეს არის აღსავლენი,
საცეცხლი მსხვერპლი, კეთილსურნელებად უფლისათვის.
ახლა კი ჩამოვაყალიბოთ ის მოვლენები, რომლებიც ძველ აღთქმაში არის
აღწერილი და ნამდვილად უკავშირდება ღმერთს.
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
აი ერთი კიდევ საინტერესო მონაკვეთი ძველი აღთქმიდან. ეზეკიელ
წინასწარმეტყველი, თავი პირველი:
3. გამოეცხადა უფლის სიტყვა ეზეკიელს, ბუზის ძეს, მღვდეღს, ქალდეველთა
ქვეყანაში, მდინარე ქებარის პირას, და იყო იქ მასზე უფლის ხელი.
4. და ვიხალე: აჰა, მოდის მძვინვარე ქარი ჩრდილოეთიდან, დიდი ღრუბელი
და ცეცხლის კონა, და ელვარებაა მის გარშემო, მის შუაში კი რაღაც კაშკაშა
ლითონივით, ცეცხლის გულიდან ამომავალი.
5. მის შიგნით ჩანდა ოთხი ცხოველი, რომელთაც ადამიანის სახე ჰქონდათ;
6. თითოეულს ოთხ-ოთხი სახე და ოთხ-ოთხი ფრთა ჰქონდა;
7. ფეხები სწორი ჰქონდათ და ფეხის ტერფები ხბოს ჩლიქებივით, და
კაშკაშებდნენ გაკრიალებული სპილენძივით,
8. ადამიანის ხელები უჩანდათ ფრთებიდან ოთხივე მხარეს; ოთხივეს
პირისახე და ფრთები ჰქონდა.
9. მათი ფრთები ერთმანეთზე იყო გადაჭდობილი, მოძრაობისას არ
ტრიალდებოდნენ, თითოეული თავისი პირისახის მიმართულებით მოძრაობდა.
10. მათი სახეები კი ასეთი იყო: ადამიანის და ლომის სახე ჰქონდა ოთხ
მათგანს მარჯვენა მხარეს; ხარის სახე ოთხ მათგანს მარცხენა მხარეს და არწივის
სახე ოთხივე მათგანს.
11. მათი პირისახე და ფრთები ზემოთკენ იყო გაშლილი; ორ-ორი ფრთა
ერთმანეთზე ჰქონდათ გადაჭდობილი, ორ-ორი ფრთით ტანი ჰქონდათ
დაფარული.
12. თითოეული თავისი პირისახის მიმართულებით მოძრაობდა; საითაც
მიჰყავდა სულს, იქით მიდიოდნენ, არ ტრიალდებოდნენ სიარულისას.
13. ეს ცხოველები შესახედაობით გავარვარებულ მუგუზლებს ჰგვანდნენ;
რაღაც ალივით მიმოდიოდა ცხოველებს შორის, ნათება იყო ცეცხლის ირგვლივ და
ელვა გამოდიოდა ცეცხლიდან.
14. ცხოველები ელვასავით მიმოდიოდნენ წინ და უკან.
15. ვუყურებ ცხოველებს და, აჰა, თითო ბორბალია მიწაზე ცხოველთა
გვერდით, ოთხსავე მხარეს.
16. იაგუნდს ჰგავდნენ შესახედაობით და ნაკეთობით ეს ბორბლები და ერთი
სახე ჰქონდა ოთხივეს; ისე იყო ნაკეთები, თითქოს ბორბალი ბორბალში
ყოფილიყო ჩასმული.
17. მოძრაობისას ოთხივე მხრისკენ მოძრაობდნენ, მოძრაობისას არ
ტრიალდებოდნენ.
18. ფერსოები მათი მაღალი და საშინელი იყო, ოთხივე ფერსო ირგვლივ
თვალებით იყო სავსე.
19. ცხოველთა მოძრაობისას ბორბლებიც მოძრაობდნენ მათ გვერდით; როცა
ცხოველები მიწიდან აიწევდნენ, ბორბლებიც იწევდნენ.
20. საითკენაც სული გასწევდა, იქით მიდიოდნენ; სული გასწევდა და
ბორბლებიც აიწეოდნენ მათთან ერთად, რადგან ცოცხალი სული ედგა ბორბლებს.
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21. მათი მოძრაობისას ესენიც მოძრაობდნენ, მათი გაჩერებისას ესენიც
ჩერდებოდნენ; მათი მიწიდან აწევისას ბორბლებიც იწეოდნენ მათ სისწორეზე,
რადგან ცხოველი სული ედგა ბორბლებს.
22. ცხოველთა თავებს ზემოთ თითქოს ბროლის ცა იყო, გასაოცებელი, მათ
თავებს ზემოთ გადაჭიმული, მაღალზე.
23. ცამყარს ქვემოთ მათი ფრთები უსწორდებოდნენ ერთმანეთს; თითოეულს
ორ-ორი ფრთა ჰქონდა, რომელიც უფარავდა მათ სხეულს ერთ მხარეს და მეორე
მხარეს.
24. როცა მოძრაობდნენ, მესმოდა მათი ფრთების ხმა, როგორც დიდი
ნიაღვრების ხმა, როგორც ხმა ყოვლადძლიერისა, როგორც ხმა ამბოხისა, ხმა
საბრძოლო ბანაკისა; როცა დადგებოდნენ, ეშვებოდა მათი ფრთებიც.
25. გამოდიოდა ხმა ცამყარიდან, მათ თავზე რომ იყო გადაჭიმული; როცა
დადგებოდნენ, ეშვებოდა მათი ფრთებიც.
26. ცამყარს ზემოთ, მათ თავზე რომ იყო გადაჭიმული, რაღაც ტახტის მაგვარი
რამ იდგა, თითქოს საფირონისგან ნაკეთები; ხოლო ამ ტახტისმაგვარზე სახით
ადამიანისმაგვარი რამ იჯდა.
27. ვიხილე რაღაც გაკაშკაშებული ლითონივით, თითქოს ცეცხლი იყო მის
შიგნით და მის ირგვლივ, მის წელს ზემოთ; ხოლო მის წელს ქვემოთ დავინახე,
რაღაც ცეცხლი და ნათება იყო მის ირგვლივ.
28. როგორც ცისარტყელა ჩანს ღრუბლებში წვიმიან დღეს, ასე ჩანდა ეს
ნათება ირგვლივ; უფლის დიდების მსგავსი იყო ეს ხილვა. ვიხილე და პირქვე
დავემხე, და მომესმა ხმა მეტყველისა.
ახლა თქვენ გასაჯეთ რომელი ყოვლისმომცველი ღმერთი დაფრინავს
ხომალდებით... მემგონი არავის შეგეპარებათ ეჭვი იმაში, რომ აქ აღწერილია
პრიმიტიული ადამიანის შეხვედრა მაღალ ტექნოლოგიებთან და მერე
თავისთავად პრიმიტიული, მისთვის გასაგები ენით გადმოტანილი და აღწერილი.
ესაა პალეოკონტაქტის ჰიპოთეზის ტიპური შემთხვევა.
ადამის და მერე მისგან ევას შექმნის შესახებ მონაკვეთს რომ კითხულობ,
სუფთა გენური ინჟინერიის ამბებია აღწერილი. თუნდც ევას ადამის ნეკნისგან
შექმნა, ანუ მზა მასალისგან გენოტიპის აღება და მერე კლონის გაკეთება, რა თქმა
უნდა, გარკვეული მოდიფიკაციების საფუძველზე.
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იაჰვე1

ღმერთის სახელი, რაც მოხსენიებულია ბიბლიაში, წარმოადგენს მხოლოდ 4
სიმბოლოს — YHVH ანYHWH. ძველ ებრაულში არ იყო ხმოვნები, ასე რომ არავინ
იცის რამდენი ხმოვანი უნდა გამოვიყენოთ ამ სახელის წარმოსათქმელად და
რეალურად, როგორ ჟღერს ის. მოგვიანებით გავრცელებული სახელი «იეჰოვა»,
არის მისი ინგლისური ვარიანტი და ვერ ვადასტურებთ, რამდენად სწორად
შეესაბამება ღმერთის რეალურ სახელს.
ბიბლიაში ღმერთი ხშირად იწოდება როგორც «ადონაი», რაც ნიშნავს «უფალი
ჩემი», ხოლო საკუთრივ სახელს ტაბუ ჰქონდა დადებული. მას არ ახსენებდნენ.
ძველად თვლიდნენ, რომ სახელს აქვს ძალა და თუ იცოდი პირის ნამდვილი
სახელი, შენ გქონდა ძალა მასზე. ხშირად პირს ჰქონდა ორი სახელი, ერთი
გავრცელებული, მეორე კი საიდუმლო. გამორიცხული არაა, რომ იაჰვე იყო ღვთის
საიდუმლო
სახელი
და
მას
იყენებდნენ
გავლენის
მოსახდენად,
გასაკონტროლებლად. ეს პრაქტიკა ახლოს დგას ჯადოსნობასთან და
კერპთაყვანისმცემლობასთან. მოგვიანებით, როცა მონოთეიზმი გავრცელდა,
ღვთის სახელის გამოყენება აიკრძალა. დღესდღეობით ებრაელები მოიხსენიებენ
მხოლოდ ტიტულს: «ყველაზე მაღალი», «წმინდა», «ღმერთი», ხოლო სახელს
«იაჰვე» ებრაელები აღარ გამოიყენებენ.
თავდაპირველად იაჰვე არ იყო ებრაელთა ერთადერთი ღმერთი, მაგრამ მან
გაიმარჯვა სხვებზე და გახდა პირველი მათ შორის. თუმცა სხვა ღმერთები არ
1

მთარგმნელი Tikoroma, Ilil Arbel, Ph. D.-ს მიხედვით.
წყარო: http://pantheon.org/articles/y/yahweh.html

16

აპოკრიფის-16: 08. 2016 (E5. 2 e. n. )
გამქრალან, ებრაელები მათ თაყვანისცემას განაგრძობდნენ არა მხოლოდ
უდაბნოში მოგზაურობისას, არამედ აღთქმულ მიწაზე დამკვირდების შემდეგაც.
მათ შორის ბრძოლა გამუდმებით მიმდინარეობდა. ბიბლიაში ნახსენებია
ღმერთები — Asherah, Baal, Anath, El, Dagon და მრავალი სხვა.
როდესაც მოსემ შეკრიბა ისრაელის 12 ტომი, თითოეული მათგანი
გაერთიანებული იყო ერთი დროშის ქვეშ, სადაც მათი ღმერთის სიმბოლო იყო
გამოსახული. მაგ. იუდას ტომის დროშაზე გამოსახული იყო ლომი, დანის ტომის
დროშაზე — გველი, სახელად Nechushtan. მოგვიანებით Nechushtan-ის ბრინჯაოს
გამოსახულება მოათავსეს სოლომონის ტაძარში მანამ, სანამ მეფე ეზეკიამ არ
გადაადნო. გამორიცხული არ არის, რომ ეს ღმერთები ებრაელებმა ეგვიპტეში
მიიღეს, სადაც ასობით წელი გაატარეს მოსემდე. იქნებ არც არიან ებრაელები
აბრაამის შთამომავლები, რომელთა შესახებ დაუდო აღთქმა იაჰვემ და არიან
მხოლოდ ტომთა თავისუფალი გაერთიანება?! იქნებ ეს «შეთანხმება» არც
დადებულა და მხოლოდ მოგვიანებით დაემატა ბიბლიას?! არავინ იცის. ყოველ
შემთხვევაში, ტომთა სიმბოლოები აჩვენებს, რომ მათ ჰყავდათ საკუთარი,
განსხვავებული ღმერთები.
ცალკე თემაა ლევიანთა ტომი, რომელთანაც მოსე იყო დაკავშირებული.
ლევიანები თაყვანს სცემდნენ სასტიკ ღმერთს, რომლის ადგილად მიიჩნეოდა მთა
ჰორები, ან სინას მთა. იყო თუ არა ეს ღმერთი იგივე იაჰვე, აბრაამის ღმერთი?
საფიქრებელია, რომ იგივეა. თუ არადა, გამოდის რომ აბრაამის ღმერთი იაჰვე და
ლევიანების სასტიკი ღმერთი შეერწყა ერთმანეთს მოსეს მიერ და ლევიანებმა
მიიღეს ის, როგორც საკუთარი ღმერთი. ამას ადასტურებს ის ფაქტი, რომ
მოგვიანებით მხოლოდ ლევიანები ასრულებდნენ ღვთისმსახურებას იაჰვეს
ტაძარში.
უდაბნოში ისრაელიანებს წინ უძღოდათ ღმერთი დღისით კვამლის და
ღამით ცეცხლის სახით. ეს არის ვულკანის სახე. როცა ხალხი შეიკრიბა მთის
გარშემო, მათ ეუწყათ, რომ ვინც კი მიეკარებოდა მთას, მოკვდებოდა. ღმერთის
«გამოცხადებისას» კი « ბოლავდა მთელი სინაის მთა, რადგან უფალი იყო მასზე
ჩამოსული ცეცხლის ალში; როგორც ქურას, ისე ასდიოდა კვამლი და ძლიერად
ირყეოდა მთა». ესეც არის ვულკანის აღწერა. ამ შთამბეჭდავ ადგილას დაწერა
მოსემ კანონთა კოდექსი, რომელმაც საძირკველი ჩაუყარა მონოთეიზმს. ამის
მიუხედავად არ შეწყვეტილა კერპთაყვანისცემა მსაჯულთა, მეფეთა და
წინასწარმეტყველთა ხანაშიც. მხოლოდ ესაიამ, რომელიც იყო მონოთეიზმის
აქტიური მომხრე, აიძულა მეფე ეზეკია აეღო გველის Nechushtan-ის გამოსახულება
და გაენადგურებინა. ასევე აკრძალეს და გაანადგურეს იუდას ტომელთა სიმბოლო
— ლომის გამოსახულებები. ტაძრები დაცარიელდა კერპებისგან, დარჩა მხოლოდ
სიცარიელე, რომელთაც ავსებდა უხილავი და ყველგანმყოფი ღმერთი იაჰვე.
ესაიას განცხადებით, იმის მიუხედავად რომ იაჰვეს რჩეული ერი იყო ისრაელი, ის
მაინც უნდა გამხდარიყო ყველა ერის ღმერთი, რადგან სხვა ღმერთები უბრალოდ
არ არსებობდნენ.
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აბაკუმ წინასწარმეტყველი ამბობდა, რომ იაჰვე არის მართალი, მოსიყვარულე
ღმერთი და არა სასტიკი, ცეცხლისა და ომის ღმერთი. ის არის კაცობრიობის
ღმერთი, რომ იაჰვე არ ებრძოდა სხვა ღმერთებს, რადგან ისინი არც არსებობდნენ.
იერემიამ ასევე შემოიტანა სიახლე, იგი ამბობდა, რომ ღმერთი კაცთმოყვარე,
სამართლიანი და მშვიდობისმოყვარეა. იგი მოუწოდებდა ისრაელს არ ეომათ
ბაბილონელებთან, რადგან ისინიც ღვთისშვილნი იყვნენ.
იერუსალიმის დანგრევის შემდეგ ნაბუქოდონოსორმა ტყვედ წაიყვანა დაახ.
35 000 ებრაელი, ეს იყო ისრაელის არისტოკრატია — მასწავლებლები, ექიმები და
მღვდლები. ლევიანის ტომელთა დიდი ნაწილი გადაასახლეს ბაბილონში.
ბაბილონში ცხოვრების 70 წლის მანძილზე ებრაელთა ღმერთი შეიცვალა. მანამდე
ებრაელებს, სხვა ერთა მსგავსად, სჯეროდათ ღმერთის ლოკალურობა. ღმერთი
სახლობდა ქვეყანაში, ქალაქში, მთაზე, მდინარეში, რაიმე გასაზღვრულ ადგილას.
ბაბილონელები იწვევდნენ ებრაელებს თავიანთი ღმერთების თაყვანსაცემად,
მაგრამ ებრაელებს არ შეეძლოთ რწმენის შეცვლა. შესაძლებელია გლეხებს და
უბრალო მოსახლეობას სიხარულით მიეღო ბაბილონელთა ღმერთები, მაგრამ
ლევიანებს ეს არ სურდათ. ისინი არ თმობდნენ თავიანთ ღმერთს. ამის შედეგად
უპრეცენდენტო რევოლუცია მოხდა. ებრაელებმა გარდაქმნეს ღმერთი —
გაათავისუფლეს ლოკალურობისაგან, აღიარეს როგორც ყველგანმყოფი და
საყოველთაო ღმერთი. მათ დიდხანს აღარ ჰქონიათ ტაძარი, რადგან აღარ
საჭიროებდნენ მას და როცა ააშენეს, ააგეს როგორც მათი ეროვნული სიმბოლო.
აგებდნენ მხოლოდ სინაგოგებს, სადაც შეეძლოთ შეკრება და ერთად ელოცათ
ღმერთისადმი, რომელიც იყო ყოვლისშემძლე, ყველგანმყოფი, არ ჰქონდა
განსაზღვრული ფორმა და არ ჰყავდა მეტოქე. ებრაელებმა აღიარეს, რომ ის იყო
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მთელი კაცობრიობის ღმერთი. თავად კვლავ დარჩნენ რჩეულ ხალხად, მაგრამ
როგორც ღვთის სიტყვის გამავრცელებლებად. იაჰვე აღარ იყო სასტიკი
ვულკანური ღმერთი, რომელიც იბრძოდა თავისი რჩეული ხალხისთვის. ესაიას,
აბაკუმის და იერემიას შეხედულებებმა წინა პლანზე წამოიწია და ის გახდა
სამართლიანი, მოწყალე, მთელი სამყაროსადმი მოსიყვარულე ღმერთი.

ებრაელებმა ბაბილონში მთელი თავიანთი ისტორია და კანონები ერთ წიგნში
— თორაში შეკრიბეს. განაცხადეს, რომ ეს წიგნი არის ღმერთის სიტყვა (the word
Elohim), რის შედეგადაც ყველა სხვა ღმერთის სახელი გადაიქცა იაჰვეს ტიტულად.
ღმერთის ნამდვილი სახელი არ დაკარგულა. ხალხი, რომლებმაც მტკიცედ
შეკრეს თავიანთი რელიგია, ამას არ დაუშვებდა. როცა ებრაულ მისტიციზმს
ჩაეყარა საფუძველი, ახალი სხეულით აღმოცენდა მასში. მისტიკოსებს სწამდათ,
რომ ღმერთის სახელი აისახა ფარული მნიშვნელობით და აღიქმება მთლიანად
არსებობაში. სემიტურ ჰემოფორაში შეიძინა არსი. შეიქმნა სპეციალური სწავლება
Hokhmat-ha-Tseruf — მეცნიერება წერილთა შესახებ. ის ასწავლის მედიტაციის
ფორმებს, რომელთა დროს გამოიყენებოდა იაჰვეს სახელი და სხვა
კონფიგურაციებს.
მისტიკოსები კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდნენ ღმერთის სახელის
ხშირად გამოყენებას და იყენებდნენ ამ მეთოდებს მხოლოდ განსაკუთრებული
შემთხვევების დროს.
Rabbi Joseph Gikatilla, მეცამეტე საუკუნის ცნობილი კაბალისტი,
ფილოსოფოსი წერს: სწორად უნდა იქნას დაცული პრინციპები, ვისაც სურს ღვთის
სახელების გამოყენება, უნდა სცადოს ამ სახელების მნიშვნელობის გაგება, თორაში
ჩაწერილი სახელებიდან — EHYE, Yh, Adonay, EL, ELOH, Elohim, SHADAY,
TZVAOT — თითოეული არის გასაღები პიროვნებისა, რომელიც სჭირდება
მსოფლიოს. ვინც შეიცნობს ყველა სახელს, ის შეიცნობს იმის სიდიადეს, ვინც
სიტყვით შექმნა სამყარო. მასთან იქნება ღმერთი და მის შუამდგომლობებს
აღასრულებს, როგორც დაწერილია: «მე დავიცავ მის უსაფრთხოებას, რადგან მან
იცის ჩემი სახელი. როცა დამიძახებს, მე ვპასუხობ მას». (ფსალმუნი 19. ) ყველა
წმინდა სახელი მიბმულია ტეტრაგრამატონზე YHVH, EHYEH — ეს არის ძირი,
რომელზეც იზრდება სხვა ფესვები.
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ჰერმეტიზმი1

სიტყვა «ჰერმეტიზმის» ლათინურიდან პირდაპირი თარგმანი ნიშნავს
საიდუმლოს, ფარულს ამოუცნობს. მას უწოდებენ მეცნიერებას რომელიც
სწავლობს ბუნების ამოუცნობი ძალებისა და ადამიანის ურთიერთკავშირს. ამ
სიტყვის ფართო მნიშვნელობაა: მაგიური ძალების გამოვლენა ადამიანში და მისი
მართვა, ტელეპატია, ასტროლოგია და საერთოდ ადამიანის ფსიქიკური და
ფიზიკური შესაძლებლობები, რომლებიც მეცნიერების მიერ ჯერჯერობით
აუხსნელია. ჰერმეტიზმს ასევე უწოდებენ ოკულტიზმს.
ჰერმეტისტულ
მეცნიერებებში
მოიაზრება:
ალქიმია,
კაბალისტიკა,
სხვადასხვა ტიპის მაგია, ასევე წინასწარმეტყველება, ნეკრომანტია, ასევე
თეოლოგიური ფოლოსოფია ანუ თეოსოფია, რომელსაც შეისწავლის ელენე პეტრეს
ასულ ბლავაცკაიასა და პოლკოვნიკ ოლკოტის მიერ დაარსებული თეოსოფიური
საზოგადოება. ჰერმეტიზმი შეიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ მხარეებს.
ჰერმეტიზმი განსხვავდება მისტიკისგან. თავისი ბუნებით მისტიკა არის
სულიერი, ხოლო ჰერმეტიზმი კი უფრო პრაქტიკული და ნატურალისტური.
ჰერმეტიზმი იკვლევს ადამიანის დამოკიდებულებას ბუნების საიდუმლო
ძალებთან, მათთან კონტაქტს. თუმცა მისტიკასა და ჰერმეტიზმს ბევრი საერთო
ასპექტიც აქვთ.
არსებობს ჰერმეტიზმის შემდეგი სახეობები:
 უმაღლესი ჰერმეტიზმი: თეურგია, ტრავმატურგია, ფსიხურგია;
 კლასიკური ჰერმეტიზმი: კაბალა, მაგია, ასტროლოგია, ალქიმია;
 ჰერმეტისული მედიცინა: ჰიპნოტიზმი და მაგნეტიზმი;
 პრაქტიკული ჰერმეტიზმი: ტელეპატია, ტელეფსიქია, ტელეკინეზი,
ფსიქომეტრია;
 სახალხო ჰერმეტიზმი: ორაკული, მკითხაობა, მწვანე (მცენარეული)
მაგია.
1

მთარგმნელი: Man Gala.
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ჰერმეს-ტოტის ცნობილი «ზურმუხტის ფილების» გარდა, არსებობს
ნაკლებად ცნობილი, მაგრამ ეზოთერიკაში ერთ-ერთი ყველაზე მისტიური და
შესაძლებლობის ფარგლებში დაწვრილებით შესწავლილი, ტოტი-ატლანტიდელის
«ზურმუხტის დაფა» — Tabula Smaragdina, რომლის წარმოშობაც ისეთივე
მისტიურია, როგორც თვითონ ნაწარმოები და სამყაროს და დედამიწის ისტორიის
საოცარ კოსმოგენიურ სურათს იძლევა.
გადმოცემის თანახმად, ჰერმეს-ტოტის სამარხში აღმოაჩინეს «ზურმუხტის
დაფა» — ძვირფასი ქვის პატარა ფილა, რომელზეც კოსმიური წესრიგით
ამოტვიფრული იყო მაგიური ფორმულები. ამ დაფის დახმარებით დიდებულ
ღმერთს შეეძლო კონტაქტის დამყარება წარსულს, აწმყოსა და მომავალს შორის. იმ
პერიოდში ჰერმეს-ტოტი ცნობილი იყო როგორც «ტრისმეგისტი», ანუ «სამმაგად
დიდებული».
ზურმუხტის დაფის საიდუმლო დღემდე არ არის ამოხსნილი. არსებობს
უამრავი ვარაუდი. ზოგი თვლის, რომ მასზე წერია ალქიმიკოსების
ფილოსოფიური ქვის მიღების რეცეპტი, ზოგის აზრით, მასზე სამყაროს სიბრძნეა
დაწერილი და ა. შ. პირველად ამ დაფაზე დაწერილი ტექსტი ლათინურად ჯერ
კიდევ შუა საუკუნეებში ითარგმნა. იგი გამოქვეყნდა ტრაქტატში «ალქიმიის
შესახებ» 1541 წელს.
ასეთი ფილის ორი ვერსია აღმოჩენილია ასევე არაბულ ენაზე. არქეოლოგებს
და მეცნიერებს ეგონათ, რომ ტექსტის თავდაპირველი ვარიანტი ბერძნულ ენაზე
იქნებოდა დაწერილი, თუმცა მსგავსი არაფერი აღმოუჩენიათ.
ზურმუხტის დაფა:
1.
ჭეშმარიტია ყოველგვარი სიცრუის გარეშე, სარწმუნოა და სრულიად
ჭეშმარიტია.
2.
ის, რაც არის ქვემოთ, შეესაბამება მას, რაც არის ზემოთ; და ის, რაც
არის ზემოთ, შეესაბამება მას, რაც არის ქვემოთ, რომ განახორციელოს
ერთიანობის საოცრება.
3.
და ამგვარად, ყველაფერი წარმოიშვა ერთისგან ერთიანობის
საშუალებით: ამგვარად ყველაფერი წარმოიშვა ამ ერთიანი არსის
შეგუების მეშვეობისგან.
4.
მისი მამა არის მზე, მისი დედა არის მთვარე. (5) ქარი მას თავის
მუცლით ატარებდა. (6) მისი ძიძა არის მიწა.
5 (7). ეს არსი არის მთელი ქვეყნიერების ყოველგვარი სრულყოფილების
მამა.
6 (8). მისი ძალა მთლიანი რჩება, როცა ის მიწად გადაიქცევა.
7 (9). შენ გაყოფ მიწას ცეცხლისგან, ფაქიზს უხეშისგან ნაზად, დიდი
ხელოვნებით.
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8 (10). ეს არსი ადის მიწიდან ცისკენ და მიღებული უმაღლესი და
უმდაბლესი ძალით ისევ მიწაზე ეშვება. (11). ამგვარად ეუფლები
მთელი სამყაროს დიდებას, ამიტომ შენ მოგშორდება ყოველგვარი
წყვდიადი.
9.
ეს არსი არის ყველა ძალის ძალა: რადგან ის გაიმარჯვებს ყველანაირ
ფაქიზზე და შეაღწევს ყველანაირ სიმყარეში.
10 (12). ასეა შექმნილი სამყარო.
11 (13). აქედან წარმოიშვება ყოველგვარი შეგუება, რომელთა საშუალებაც
ასეთია.
12 (14). ამიტომ ვარ მე სამმაგად დიდებულად წოდებული, რადგან ვფლობ
სამყაროს ფილოსოფიის სამ ნაწილს.
13 (15). საკმარისია ის, რაც მე ვთქვი მზის წარმოშობის სამუშაოზე.
ჰერმეტიკის შვიდი პრინციპი:
 მენტალიტეტის პრინციპი: ღვთაებრივი სულიერება.
 ანალოგიის პრინციპი: როგორიც ზევით, ისეთი ქვევით.
 მოძრაობის პრინციპი: ყველაფერი ენერგია და მოძრაობაა.
 პოლარლობის პრინციპი: თეთრი — კეთილი, შავი — ბოროტი.
 რითმის პრინციპი: ყველაფერი მოწესრიგებულ მოძრაობაში.
 კარმის პრინციპი: მიზეზი და შედეგი.
 სქესის პრინციპი: მდედრობითი და მამრობითი.
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ჰერმეს ტრისმეგისტოსის
ზურმუხტის ფილები1

წინასიტყვაობა
მათი სიძველე განსაცვიფრებელია — ზურმუხტის ფილები ჩვ. წ. აღ-მდე
36 000 წლით არის დათარიღებული. მათი ავტორი არის ატლანტელი ქურუმი
თოთი, რომელმაც მშობლიური კუნძულის ჩაძირვის შემდეგ ძველ ეგვიპტეში
კოლონია დააარსა. მანვე ააგო გიზას პირამიდები, რომელთა მშენებლობაც,
მოგვიანებით, ფარაონ ხეოფსს მიაწერეს. პირამიდებში ატლანტელმა დიდი ცოდნა,
გამოცდილება, უძველესი ხელნაწერები და ძველი ატლანტების ნივთები
გადამალა.
ჩვ. წ. აღ-მდე დაახლოებით 50 000-36 000 წლებში, 16 000 წლის განმავლობაში
განაგებდა თოთი ეგვიპტეს და მაშინდელი პრიმიტიული რასა, ცივილიზაციის
უმაღლეს საფეხურამდე აიყვანა. ატლანტელი თოთი უკვდავი იყო, რაც იმას
ნიშნავდა, რომ გარდაცვალების გარეშე შეეძლო დაეტოვებინა აქაური სამყარო
საკუთარი სურვილის შესაბამისად. მისი სიბრძნის წყალობით, თოთი ატლანტების
მრავალი ცივილიზაციის დამაარსებლად გვევლინება, მათ შორის — ცენტრალური
და სამხრეთ ამერიკის ცივილიზაციებისაც.
როდესაც თოთს ეგვიპტის დატოვება მოუწია, აღმართა პირამიდა ამენტას
დარბაზების თავზე, ჩაწერა ყველაფერი თავის ქრონიკებში და საიდუმლო
დარბაზებს მცველებად ყველაზე სანდო ადამიანები მიუჩინა. მოგვიანებით,
მცველების შთამომავლებმა გააგრძელეს ტრადიცია და თოთის წასვლის შემდეგ
აღმართულ იქნა სიბრძნის ღმერთის ტაძარი. ლეგენდის თანახმად, ამენტას
დარბაზებში (იგივე ღმერთების დარბაზებში) ხდებოდა სულის გარდასვლა, რათა
სამსჯავროს წინაშე წარმდგარიყო.
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ჯგუფი ფეისბუქზე DREAMCATCHER, შეუცნობელი სამყარო.
თავდაპირველი მთარგმნელი:დორეალი. კოსმიურ ჰარმონიაში. დორეალი საძმოს უმაღლესი ხმა.
მთარგმნელი: Man Gala.
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დროთა განმავლობაში თოთი კვლავ ჩნდებოდა სხვადასხვა ადამიანის სახით,
ხოლო მესამედ და უკანასკნელად ის დედამიწას ჰერმესის სახით მოევლინა, რის
გამოც ჰერმეს სამჯერ დაბადებული (ტრისმაგისტოსი) ეწოდა. ამ განსხეულებაში
მან კაცობრიობას, უძველესი მისტერიული კრებული — ზურმუხტის ფილები
დაუტოვა.
ზურმუხტის ფილები მოიცავს, პირამიდის ძირში, ქურუმების მიერ
საგანგებოდ დაცულ ათ ნაწილს. ათი ფილა, მოსახერხებელი რომ იყოს, ცამეტ
ნაწილად არის დაყოფილი. უკანასკნელი ორი იმდენად დიდი მოცულობის და
ფართო ცნების არის, რომ დღესდღეობით მათი დღის შუქზე გამოტანა არაა
ნებადართული. მოცემული საიდუმლოებების კრებული რამდენიმეჯერ უნდა
იქნას გადაკითხული, რათა ადამიანი მათ ნამდვილ სიღრმეს და სიბრძნეს
ჩასწვდეს.
საჭიროა ორიოდე სიტყვით ითქვას იმის შესახებ, თუ რა გზით ჩაუვარდა
ხელში თანამედროვე ადამიანს, საუკუნეების განმავლობაში საგანგებოდ დაცული
საიდუმლო კრებული.
ჩვ. წ. აღ.-მდე დაახლოებით 1300 წელს, ძველ ქხემში (ეგვიპტე) მომხდარი
არეულობების გამო, რამდენიმე ქურუმი, რომელთა შორისაც უძველესი
პირამიდის მცველებიც იყვნენ, გაიგზავნენ დედამიწის სხვადასხვა წერტილში.
ზურმუხტის ფილების სახელით (რომლებიც მათი თილისმის როლსაც
ასრულებდნენ), შეუდგნენ ატლანტიდელების სხვა, შედარებით დაბალ
საფეხურზე მდგომი კოლონიების (ცივილიზაციების) განათლებას. ლეგენდის
თანახმად, ფილები მათ ძალაუფლებას თვით ჰერმესისგან აძლევდა.
აუცილებელია აღინიშნოს, რომ ეგვიპტის დიდი პირამიდა იყო და დარჩება
უძველესი მისტერიის და განათლების უმნიშვნელოვანეს ტაძრად. ეს არის
ადგილი, სადაც განათლება მიიღეს იესომ, სოლომონმა, აპოლონმა და სხვებმა.
ავტორმა (რომელიც დიდი თეთრი ლოჟის წევრია), დავალება მიიღო
მოეგროვებინა ზურმუხტის ფილები, დაებრუნებინა ადგილზე, ხოლო დავალების
სისრულეში მოყვანის შემდეგ მას ასლების გაკეთების და თარგმნის უფლება
მიეცემოდა. 1925 წელს დავალება შესრულდა და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნა
ნებადართული ინფორმაციის ნაწილი გამოქვეყნებულიყო.
რამდენიმე
სიტყვა
ფილების
მატერიალურ
ასპექტზე:
მომწვანო
ზურმუხტისფერი თორმეტი ფილა შედგება ალქიმიური ტრანსმუტაციის გზით
მიღებული სუბსტანციისგან. ისინი არარეალური გამძლეობის არის და მათი
განადგურება შეუძლებელია. მათი ატომური სტრუქტურა ფიქსირებულია და
არანაირ გარდაქმნას აღარ ექვემდებარება, რითაც ისინი იონიზაციის მატერიალურ
კანონს არღვევენ. მათზე გამოსახულია უძველესი ატლანტების სიმბოლოები,
ხოლო შეერთებულია ფილები ოქროსფერი შენადნობის სამაგრით. სიბრძნე
რომელსაც ზურმუხტის ფილები შეიცავენ, უძველესი მისტერიების საწყისია. ასევე
სიბრძნე მიიღოს მათმა მკითხველმა, რომელიც გულში გაუასმაგდება.
წაიკითხეთ. წაიკითხეთ იმისდა მიუხედავად, დაიჯერებთ თუ არა და მათში
არსებული შინაგანი ვიბრაცია გააღვიძებს პასუხს თქვენს სულში.
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მე, თოთი, ატლანტი, საიდუმლოთა მფლობელი, ხელნაწერების მცველი,
ყოვლისშემძლე მეუფე, მცხოვრები თაობიდან თაობებში, ამენტის დარბაზებში
მყოფი, გადავცემ ატლანტების სიბრძნის ამ ხელნაწერებს იმათ, რომლებიც
შემდგომში მოვლენ. კუნძულ უნდალზე, დიდებულ ქალაქ კეორში გარდავიქმენი
ამ სახით.
ატლანტები არ ცხოვრობდნენ და კვდებოდნენ პატარა ადამიანებივით,
არამედ ამენტას დარბაზებში, სადაც სიცოცხლის მდინარე მოსჩქეფს, ანახლებდნენ
საკუთარ სიცოცხლეს. მრავალჯერ გამივლია ბნელი გზა, რომელსაც შუქთან
მიჰყავს და ამდენივეჯერ აღვმდგარვარ სიბნელიდან სინათლეში და განახლებულა
ჩემი ძალები. ამჯერად გარდავიქმნები საბოლოოდ და ქხემის მაცხოვრებლები
ვეღარ მიხილავენ ვეღარასოდეს. მაგრამ მოვა დრო, აღვდგები სხეულის გარეშე და
განვიკითხავ მათ, ვინც უკან დარჩება. იფრთხილეთ, ქხემის მცხოვრებნო, რადგან
ყველას ვინც ჩემს სწავლებას არასწორი გზით გადასცემს, იმ ბნელ
გამოქვაბულებში (უფსკრულში) ჩაგყრით, საიდანაც ხართ. ჩემი წყევლა იქნება
თქვენ თავზე, თუ სამხრეთის ან ჩრდილოეთის მცხოვრებთ გადასცემთ ჩემს
საიდუმლოებებს. ყურადღებით ისმინეთ ჩემი სიტყვა, რადგან ჭეშმარიტად
აღვდგები და განვიკითხავ ყველას. სიკვდილის და დროის მიღმა სამყაროდან
დავბრუნდები, რათა დაგასაჩუქროთ ან დაგსაჯოთ და საზომი ჩემთვის იქნება ის,
თუ როგორ უფრთხილდებოდით იმას, რაც მოგანდეთ. დიადი იყო ჩემი ხალხი,
რომელიც დედამიწის უძველეს სიბრძნეს და ულევ ცოდნას ფლობდა უძველეს
დროს და ვერ უტოლდებოდა მათ პატარა ადამიანი.
ჩვენ შორის მცხოვრები სინათლის შვილების მეშვეობით ვფლობდით დიდ
სიბრძნეს.
დიდი ძალა გაგვაჩნდა, რომელიც მარადიულ ცეცხლთან შევიძინეთ.
უდიდესი ჩვენ შორის იყო მამაჩემი ტოტმესი, დიდი ტაძრის მცველი.
ტაძრის, რომელიც იყო მასში მცხოვრები შუქის შვილებისა და ათ კუნძულზე
მცხოვრები ადამიანის რასის დამაკავშირებელი რგოლი. უნალში მცხოვრები
(ტოტმესი; Man Gala), ის შუამავალი იყო, რომლის ხმას დიდი მეუფეები
ემოჩილებოდნენ.
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ბავშვობიდან ვცხოვრობდი უნალში, სადაც მამაჩემი უძველეს სიბრძნეს
მასწავლიდა, ვიდრე ჩემში სიბრძნის ცეცხლი არ აინთო და გადაიქცა
ყოვლისმომცველ ალად. მხოლოდ სიბრძნის მიღწევა მწყუროდა.
ერთ დღეს კი ტაძრის მეუფის ბრძანების თანახმად, მათ წინაშე უნდა
წარვმდგარიყავი. არც თუ ისე ბევრი გადარჩენილა ტაძრის მეუფის დანახვის
შემდეგ ცოცხალი, რადგან არ გვანან შუქის შვილები ადამიანებს, როდესაც
ფიზიკურ სხეულში არ იმყოფებიან. მე ვიყავი რჩეული, რომელსაც ტაძრის
მკვიდრი (ტაძარში მცხოვრები სინათლის შვილი / ტაძრის მეუფე; Man Gala)
ანათლებდა და ამზადებდა მოვალეობის შესასრულებლად. მოვალეობისა,
რომლისთვისაც ჯერ არ ვიყავი დაბადებული დროის წიაღიდან. მრავალი საუკუნე
დავყავი ტაძარში. ვეუფლებოდი უდიდეს სიბრძნეს, ვიდრე ერთხელაც დიდი
სინათლიდან გამომავალ შუქს არ მივუახლოვდი. მან მასწავლა ამენტის გზა,
მიწისქვეშა სამყაროსი, სადაც ბრწყინვალე ხელმწიფე ძალაუფლების ტახტზე
იჯდა.
თაყვანი ვეცი სიცოცხლისა და სიკვდილის მეუფეებს, რომელთაგანაც
საჩუქრად სიცოცხლის გასაღები მივიღე.
თავისუფალი ვიყავი ამენტის დარბაზებისგან და არ ვიყავი მიჯაჭვული
სიცოცხლის წრეს და გავემგზავრე ვარსკვლავებისკენ, სადაც ვხეტიალობდი
(ვმოგზაურობდი; Man Gala) იქამდე, სანამ დრო და სივრცე არ გაქრა. სიბრძნის
ჭურჭლის ფსკერამდე დაცლის შემდგომ, ჩავიხედე ადამიანების გულებში, სადაც
ბევრად დიდებული საიდუმლოებები ვიხილე, რამაც ძალიან გამახარა. რამეთუ,
მხოლოდ ჭეშმარიტების ძიებისას მშვიდდება ჩემი სული. საუკუნეების
განმავლობაში ვუყურებდი, როგორ მიირთმევენ სიკვდილის სასმისიდან
გარშემომყოფები, ხოლო შემდეგ კვლავ როგორ უბრუნდებოდნენ სიცოცხლეს და
დღის შუქს.
დროთა განმავლობაში, ატლანტიდის სამეფოებიდან გაქრა ცნობიერების
ტალღები, რომელიც ჩემთან ერთიანს ქმნიდა. წავიდა, რადგან მათ ადგილას
გაჩენილიყო ახალი — დაბალი (მდაბიო) ვარკვლავის შთამომავლობა.
ატლანტების ცნობიერება, იმდენად გარდაიქმნა და მიმართულ იქნა
ბნელისკენ, რომ განრისხებული მკვიდრი (აქ გამოყენებულია ტერმინი, რომელიც
ქართულად ითარგმნება როგორც არამიჯაჭვული. საუბარია ტაძრის მეუფეზე; Man
Gala) და უხმო ბუნების ძალებს. ღრმად მიწისქვეშ, ისმინეს ამენტის შვილებმა მისი
სიტყვა და ლოგოსის მეშვეობით გამოიწვიეს ცვლილება ცეცხლის ყვავილისა,
რომელიც მარადიულად ანთია მიწისქვეშ. დიადმა ცეცხლმა იცვალა
მიმართულება.
სამყაროს დიდი წარღვნა მოევლინა და წყალმა დაფარა ყველაფერი. წარღვნა
იქამდე ცვლიდა დედამიწის კანონზიმიერებას (ბალანსს; Man Gala), სანამ
უვნებელი მხოლოდ შუქის ტაძარი არ დარჩა, რომელიც მთა უნდალზე იდგა.
ძალიან მცირე რაოდენობით სიცოცხლე გადარჩა შუქის ტაძარში, რადგან ის
წყალმა ვერ დაფარა.

26

აპოკრიფის-16: 08. 2016 (E5. 2 e. n. )
მიხმო ოსტატმა და თქვა: «მოაგროვე შენიანები, გადაიარე ზღვები და მიდი
ადგილზე, სადაც თმიანი ბარბაროსები (ველურები; Man Gala) უდაბნოს
გამოქვაბულებში ბინადრობენ და მიჰყევი გეგმას, რომელიც შენთვის უკვე
ცნობილია».
შევედით ოსტატის ხომალდში და გავემგზავრეთ. სწრაფად მივეშურებოდით
ამომავალი მზისკენ და მალე ქხემის მიწაზე აღმოვჩნდით. შუბებით და კეტებით
შეიარაღებული შეგვხვდნენ ადგილობრივი მაცხოვრებლები და განიზრახეს
ატლანტიდის შვილების ამოწყვეტა, მაგრამ ავიღე ჩემი კვერთხი და გავგზავნე
ვიბრაციის სხივი, რომელმაც ისინი კლდის ნატეხებივით უმოძრაო გახადა.
ამის შემდეგ მივმართე მათ მშვიდობის სიტყვით, ვაჩვენე ატლანტების ძალა
და ვამცნე რომ ჩვენ გამოგზავნილი მზის შვილები ვიყავით. დავამშვიდე
(მოვარჯულე; Man Gala) მაგიური ძალით და მხოლოდ მაშინ გავათავისუფლე,
როდესაც ჩემს ფეხებთან დაეცნენ. დიდი ხანი დავყავით ქხემში, შემდეგ კი კვლავ
დიდი ხნით ვეწვიეთ. ოსტატის მცნებების გასავრცელებლად, სხვადასხვა
მიმართულებით გავგზავნე ატლანტიდის შვილები.
მრავალი წელი ვცხოვრობდი ქხემში და ვასრულებდი დიდ საქმეს, რათა
გამევრცელებინა ის სიბრძნე, რომელიც ჩემში ინახებოდა. აფეთქებით გავიკვალე
გზა ამენტის დარბაზებში, რათა შემენარჩუნებინა საკუთარი ძალაუფლება,
რომლითაც საუკუნიდან საუკუნემდე ატლანტიდის მზის ქვეშ ვცხოვრობდი და
შემენახა უძველესი ხელნაწერები. დიდების ხანა დაუდგა ქხემს. იპყრობდნენ
მეზობელ ტერიტორიებს და იერთებდნენ სხვა ერებს.
ახლა კი ვტოვებ მათ, მივემართები ამენტის ბნელ დარბაზებში, რათა კიდევ
ერთხელ წარვდგე ძალების მეუფეებთან — პირისპირ ტაძრის ბინადრებთან და
აღვიმართე ამენტის წიაღში შესასვლელ კარიბჭესთან.
შესასვლელთან ამაღლებული, მე, პირამიდა, ვიყენებ ძალას, რომელიც
გადალახავს დედამიწის სიძლიერეს (გრავიტაცია; Man Gala).
უფრო და უფრო ღრმად ვათავსებდი სახლს და ძალის კამერას (ოთახს; Man
Gala). გამოვჭერი მრგვალი შესასვლელი, რომელიც თითქმის უმაღლეს წერტილს
უტოლდებოდა. იქვე, ღერძზე დავამაგრე კრისტალი, რომელიც გზავნიდა სხივს
დროსა და სივრცეში. კრისტალი, ამენტის შესასვლელში კონცენტრირებული
ეთერიდან ღებულობდა ენერგიას. ასევე ავაშენე სხვა კამერები, რომლებიც ერთი
შეხედვით ცარიელია, მაგრამ მათში ამენტის გასაღებია დამალული. ის უშიშარი,
ვინც ბნელ სამეფოში შეაბიჯებს, ჯერ გრძელი მარხვით განიწმინდოს — დაწვეს
ჩემს კამერაში არსებულ ქვის სარკოფაგში. ხოლო ამის შემდეგ გავუხსნი მას
უდიდეს საიდუმლოს. მალევე მოაღწევს შეხვედრის ადგილამდე, სადაც თვით
დედამიწის ბნელეთშიც კი შევხვდები მას. მე, ტოტი, ატლანტი, სიბრძნის მეუფე,
შევხვდები მას და ვიქნები სამუდამოდ მასთან.
მუდამ მანათობელი დიდი პირამიდა, მიწის (დედამიწის Man Gala0 ძალების
დარად ავაშენე და იარსებებს ის საუკუნეების განმავლობაში. მასში ჩავაქსოვე
ჩემივე მაგიის მეცნიერება ისე, რომ უკან დაბრუნებისას, იქვე დამხვდება.
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
ჭეშმარიტად, როდესაც მე ამენტის დარბაზებში მეძინება, ჩემი სული მრავალჯერ
გარდაიქმნება და მოევლინება ადამიანებს სხვადასხვა სახით.
ჰერმესი სამჯერ დაბადებული — ტაძრის ბინადრის წარმომადგენელი
(მოვლენილი; Man Gala) დედამიწაზე, რათა მოხდეს კაცობრიობის ამაღლება.
ახლა კი ვბრუნდები ამენტის დარბაზებში და ვტოვებ ჩემი სიბრძნის დიდ
ნაწილს დედამიწაზე. შეინახეთ და მოუფრთხილდით მეუფის სიტყვას და
თვალები მუდამ სინათლისკენ მიაპყრეთ. ჭეშმარიტად გეუბნებით — როდესაც
მოვა დრო, გახდებით ერთნი მეუფესთან, ჭეშმარიტად — ერთნი გახდებით მასთან
და შექმნით ერთიანობას ყველაფერში.
ახლა კი გტოვებთ.
დაიცავით ჩემი მცნებები.
მოუფრთხილდით მათ და შეასრულეთ. მე დავბრუნდები. დაგეხმარებით და
შემოვიტან თქვენში სინათლეს.
ჩემ წინ იღება შესასვლელი.
და შევდივარ ღამის წყვდიადში.

დორეალის ინტერპრეტაცია
თოთის ამენტის დარბაზებში გადასვლა არ იყო ცვლილება, რომელსაც ჩვენ
სიკვდილის სახელით ვიცნობთ. მან საკუთარი ფიზიკური სხეული უბრალოდ
ენერგიის სხივის (წყაროს) ქვეშ მოათავსა, რომელსაც ტექსტის შემდგომ ნაწილში,
სიცოცხლის ყვავილის სახით გავიცნობთ. მასში სხეულის უსასრულოდ დიდი
ხნით შენახვა იყო შესაძლებელი. ტოტი აღარასოდეს დაბრუნდება ჩვეული სახით,
მაგრამ იქამდე, ვიდრე მისი სხეული ე. წ. გაყინულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა,
მის გონს შეეძლო სხვა სხეულებში შესვლა და ცხოვრობდა მრავალ სიცოცხლეს.
კეორი ატლანტების სულიერი ქალაქი იყო. უნდალზე, კუნძულზე რომელიც
უნალის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობდა, არსებობდა ორი ქალაქი, უფრო
სწორად კი ორ ნაწილად გაყოფილი ერთი დიდი ქალაქი, რომელიც მთელ
კუნძულს იკავებდა. კუნძული შემოსაზღვრული იყო ტერასული ფორმის
გალავნით, ხოლო ცენტრში, კედლით იყო ორ ნაწილად გაყოფილი. კეორი,
მიმართული იყო უნალისკენ და დასახლებული სასულიერო პირებით, ხოლო
კუნძულის მეორე მხარე, ჩიენის სახელით ცნობილი, დასახლებული იყო
მეცნიერებითა და ფილოსოფოსებით. კუნძულის ორივე ნაწილში შესვლა ხდებოდა
ჯგუფების მეთაურების მიერ გაცემული ერთგვარი საშვით.
ისინი, რომლებიც ტექსტში ძალიერებად და ძალმოსილებად მოიხსენიებიან,
იყვნენ ადეპტები და სულ — ცამეტნი. თოთის მამა, ტოტმესი, იყო ცამეტი ადეპტის
წინამძღოლი, მთავარი. ისინი მოქმედებდნენ სწორედ იმ პრინციპებით, რომლებიც
საბოლოოდ თეთრი ლოჟის წარმოქმნას დაედო საფუძვლად. მათ იცოდნენ ამენტის
ქალაქის მიწისქვეშა შესასვლელის გზა და დროთა განმავლობაში, ახერხებდნენ
საკუთარი სხეულის სიცოცხლის ყვავილის ქვეშ განახლებას. ოსტატებისგან
განსხვავებით, ისინი საკუთარ სხეულს არ ტოვებდნენ და უბრალოდ სიცოცხლის
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ალის დახმარებით (ერთგვარი ენერგეტიკული ველი იყო... სხივი; Man Gala)
აახალგაზრდავებდნენ სხეულებს.
თოთი ათასჯერ იყო ამენტის დარბაზებში ნამყოფი სხეულის
განსაახლებლად. იმის გამო, რომ ამის გაკეთება, ყოველ 50 წელიწადში ერთხელ
იყო საჭირო, ტექსტის დაწერის მომენტში მისი ასაკი დაახლოებით 50 000 წელი
გახლდათ. ატლანტიდის ჩაძირვისას კი მისი ასაკი 20 000 წელიწადს შეადგენდა.
აქედან გამომდინარე, ზურმუხტის ფილები შეიქმნა, დაახლოებით, 20 000 წლის
წინ.
თოთი ტოვებდა სხეულს სიცოცხლის ყვავილის ქვეშ, ხოლო თავად შეეძლო
სხვა სხეულით ხელმეორედ მოსვლა, მაგრამ როდესაც მოისურვებდა, მისი
ცნობიერება უკანვე ბრუნდებოდა თავდაპირველ სხეულში. ის ამბობს, რომ
აუცილებლად დაბრუნდება მატერიალურ სხეულში და განიკითხავს. ეს დრო
ნახსენებია მომდევნო ფილებში და უკავშირდება იმ დროს, როდესაც უცხოები
დაესხნენ თავს დედამიწას. ერთ-ერთი საიდუმლო, რომელიც მან დატოვა, იყო
სფინქსის ქვეშ არსებული საომარი ხომალდი და ასევე პირამიდების დიდი
საიდუმლო. ეგვიპტის (ქხემის) შვილები, დანაპირებისამებრ ბოლომდე
ასრულებენ პირობას და იცავენ დაფარულ საიდუმლოს. თოთის მიერ
გადაცემული მისტიური ცოდნა დაეხმარა მათ გარეშე თვალისგან არტეფაქტების
დამალვაში.
თოთის ხალხი, იყვნენ არა ძირძველი ატლანტები, არამედ უნდალზე
მცხოვრები სასულიერო პირები, ფილოსოფოსები და სწავლულები. მათ ცოდნის
მიღება თვით პირველწყაროდან, აკაშას ქრონიკებიდან შეძლეს. სინათლის
შვილები, დროთა განმავლობაში, სტუმრობდნენ მათ და დიდი სიბრძნით
ასაჩუქრებდნენ. მუდმივი ალის (ცეცხლის) ძალა, სრულიად სამყაროს
ცნობიერებაა.
ტოტმესი, თოთის მამა, იყო უმაღლესი ქურუმი, სინათლის შვილებთან და
ტაძრის ბინადრებთან შუამავალი, რომელიც მათთან კუნძულის მაცხოვრებლებს
აკავშირებდა.
თოთს ასწავლეს დიადი საიდუმლოებები, რომლებიც ტაძრის არქივებში
ინახებოდა. მისმა განვითარებამ ისეთ საფეხურს მიაღწია, რომ ძალიან სწრაფად
ახერხებდა ჭეშმარიტების ათვისებასა და შემეცნებას. ამ ყველაფრის შესწავლამ და
გათავისებამ, თოთი განვითარების მაღალ საფეხურზე აიყვანა. მისგან მომდინარე
ვიბრაციის მეშვეობით თოთის არსებობის შესახებ ტაძრის ბინადარმა შეიტყო.
ბინადარი ფლობდა სხეულის არა იმ ფორმას, რომელსაც ადამიანი ატარებს
და რომელსაც იცნობ, არამედ — იმ თავდაპირველს, სფეროსებრ ფორმას,
რომელსაც პირველი მაცხოვრებლები ფლობდნენ. მსგავსი სხეულიდან
გამომავალი სინათლე და ენერგია იმდენად დიდი იყო, რომ ადამიანის მსგავს
სხეულს არ შეეძლო მასთან პირისპირ გაჩერება. მხოლოდ უმაღლეს საფეხურზე
მყოფ ცნობიერებას შეეძლო გაეძლო მისთვის და დარჩენილიყო ამასთანავე
მატერიალურ სხეულში.
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
ტაძრის ბინადარი თოთში დიდ შესაძლებლობებს ხედავდა და ხვდებოდა,
რომ დრო იყო სინათლის ნაპერწკალი გაზრდილიყო ცეცხლის ალში. ცეცხლის
ალის გამოღვიძებამ თოთში იმ დიად შესაძლებლობებს გაუხსნა გზა, რომლებიც
ჩვეულებრივი ადამიანისთვის მიუწვდომელია. მან ამენტის საიდუმლოსა და მასში
მოთავსებული დედამიწის სიცოცხლის ყვავილის შესახებ შეიტყო. სიცოცხლისა
და სიკვდილის მეუფეებისგან მიღებული სიცოცხლის გასაღების მეშვეობით მან
მიიღო შესაძლებლობა მიეცა ან წაერთმია სიცოცხლე სურვილის შესაბამისად.
სხეულის დატოვების დროს თოთს საშუალება მიეცა ნებისმიერ დროს ემოზაურა
დროსა და სივრცეში. კოსმოსის შესწავლის შემდეგ, ის მიხვდა რომ კოსმოსის
მთელი ძალა კონცენტრირებული იყო ადამიანის გულსა და გონებაში. იქ მან
დიდი საიდუმლოებების შეცნობა მოახერხა და ნახა, რომ სწორედ ადამიანის
მეშვეობით ხდება კოსმოსის გავრცელება შეუცნობელ სივრცეებში.
თოთი ატლანტიდის ჩაძირვამდე დაახლოებით 20 000 წლით ადრე დაიბადა.
მაგრამ თავის თავზე აღებული მისიის გამო, ის არსად წასულა, როგორც პირველი
ნაკადი,
გასხივოსნების
შემდეგ.
ისინი,
რომლებიც
მასთან
ერთად
ახალგაზრდობიდანვე იყვნენ, გასხივოსნების შემდეგ გადავიდნენ ვენერაზე და ეს
ყველაფერი მარსის ცნობიერებამ შეცვალა. ცნობიერების ამ ტალღისთვის არ
შეიძლებოდა ატლანტების მიღწევებისა და საიდუმლოების ნდობა, რადგან ისინი
ცოდნას ცუდისკენ მიმართავდნენ და სათავისოდ გამოიყენებდნენ. ტაძრის
ბინადარმა წარმოთქვა სიტყვა, რომელიც ბუნების ციკლების მეუფეებმა ისმინეს,
წარმოშვეს წარღვნა, მიწა დაფარა წყალმა და არსებული იდუმალი ცოდნაც
განადგურდა.
ცოდნა, რომელიც განადგურდა, მართალია არაფერს წარმოადგენდა
სინათლის შვილების ცოდნასთან შედარებით, მაგრამ მაინც, საკმარისი იყო
არასასურველ ხელში აღმოჩენილიყო და მაშინვე დამანგრეველ ძალად იქცეოდა.
ცეცხლის ყვავილი, არ მდებარეობდა სიცოცხლის ცეცხლის ყვავილში, არამედ
პირამიდის ცივ ცეცხლში, რომელიც დედამიწის წინასწორობას (ბალანსს; Man
Gala) წარმოადგენდა.
სინათლის ტაძარი არ წარმოადგენდა უნალის საკუთრებას, არამედ —
უნდალის სასულიერო პირების ტაძარს. უნალის ტაძარს არასოდეს
მოიხსენიებდნენ როგორც ტაძარი, არამედ ეს იყო კარიბჭე, საიდანაც
ევლინებოდათ ტაძრის მკვიდრი. რადგან იცოდნენ თუ რა მასალისგან არის
აშენებული ხსენებული ტაძარი, არასოდეს ღელავდნენ მის განადგურებაზე
წარღვნისას. უნდალის რამდენიმე ბრძენი გადაურჩა წარღვნას მას მერე, რაც მიწის
დანარჩენი ნაწილი ჩაიძირა.
თმიანი ველურების მიწა, რომელიც ნახსნებია, ეს არის დღევანდელი
ეგვიპტე. ქხემი იყო პირველი ადგილი, სადაც ატლანტებმა ცოდნა გაავრცელეს.
იქიდან ხდებოდა ემისრების გაგზავნა დედამიწის სხვადასხვა კუთხეში, სხვა
ველური ტომების ტერიტორიებზე. ასეთი იყო უმაღლესი გეგმა —
გამოყენებულიყო ქხემი ცოდნისა და ცივილიზაციის ცენტრად, რათა იქიდან
მომხდარიყო დედამიწაზე ცოდნის გადანაწილება და გავრცელება.
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ოსტატის ხომალდს შეეძლო პლანეტებს შორის მოგზაურობა და ფლობდა
დიდი ძალის გამანადგურებელ იარაღს, რომელსაც დედამიწის ზედაპირზე ყველა
ცოცხალი ორგანიზმის მოსპობა შეეძლო. ატმოსფეროში მისი გადაადგილება
ატომური ძრავის მეშვეობით ხდებოდა. მაგრამ ატმოსფეროს გარეთ მისი მართვა
პილოტს ტელეპატიურად შეეძლო და გადაადგილება არა მხოლოდ პლანეტებს
შორის, არამედ ნებისმიერ წერტილში მოხდებოდა. მისი სტრუქტურის წყალობით,
შესაძლებელი იყო ზომებში გაზრდა და შემცირება სურვილის მიხედვით.
როდესაც თოთმა უნალი დატოვა (ის არ ახსენებს, რომ ამ დროს უნდალი უკვე
ჩაძირული იყო), დიდი ტაძარი (მკვიდრის კარიბჭით) ასევე ჩაიძირა, მაგრამ არ
განადგურებულა.
თოთის და მისი თანმხლები პირების მოკვლა განიზრახეს ველურმა
ეგვიპტელებმა, როდესაც ისინი მათ მიწაზე მოვიდნენ, მაგრამ თოთის კვერთხმა
მათი პარალიზება მოახდინა ენერგიის ნაკადის მეშვეობით. თოთის ზებუნებრივმა
შესაძლებლობებმა აიძულა ეგვიპტელები მას დამორჩილებოდნენ. მან აუხსნა
ადგილობრივებს, რომ მზის შვილია, მაგრამ აქ ის სულიერ მდგომარეობას
გულისხმობდა. მრავალი წელი დასჭირდა მას, მზის ახალი შვილების
ჩამოსაყალიბებლად. მაგრამ როდესაც ეს მისია შესრულდა, სხვადასხვა რასებში
იქნენ ემისრები გაგზავნილი, რათა ესწავლებინათ და ეხელმძღვანელათ მათთვის.
იქიდან გამომდინარე, რომ თოთის მისია ბოლომდე შესრულებული ჯერ არ
იყო, მაგრამ მისი სხეული იწყებდა განადგურებას (დაბერებას; Man Gala), ის
იძულებული გახდა გაეღო ამენტის სამყაროს კარები სხეულის განახლების
მიზნით.
დროთა განმავლობაში ეგვიპტელმა ველურებმა საკმაო ცოდნა და
გამოცდილება მიიღეს, რათა გზა თოთის გარეშე გაეკვალათ და განეგრძოთ
ცივილიზაცია. თოთმა გადაწყვიტა სხეულის სიცოცხლის ყვავილის ქვეშ
მოთავსება, რის შემდეგაც მისი ცნობიერება თავისუფლად შეძლებდა სივრცეში
გადააადგილებას. ამენტის დარბაზებში შესასვლელი იყო ხუფუს პირამიდაში,
დაფარული ქვით, რომლის ატომური სტრუქტურის შეცვლისას, იქამდე სანამ ის
ძალიან მსუბუქი გახდებოდა, ხდებოდა შესასვლელის გახსნა, ხოლო პირამიდის
აშენების შემდეგ, ქვა დაუბრუნდა საწყის მდგომარეობას. პირამიდის ქვეშ
მოთავსებულია ძალის (ენერგიის) ოთახი, რომელიც პირამიდის ღერძთან
დაკავშირებულია ცენტრალური შახტით. შახტის ზედა ნაწილში მოთავსებულია
კრისტალები და ლინზები, რომლის მეშვეობითაც მიმართულია სხივი ენერგიის
კამერიდან. ხდება სხივების გარდატეხა დროსა და სივრცეში. ისინი სივრცის
შორის (Interdimensional; Man Gala) გზით მიმართულია პირამიდის სიღრმიდან
ამენტის დარბაზებისკენ. სხივი, მიუხედავად იმისა, რომ მოძრაობის
მიმართულებით ემთხვევა დედამიწაზე არსებულ სივრცეს, არსებობს საკუთარ,
დამოუკიდებელ სივრცეში. სწორედ ამ საიდუმლო კამერებზეა ხელნაწერებში
საუბარი. სარკოფაგი დაკავშირებულია ცენტრალურ შახტასთან. როდესაც
ადამიანი მასშია მოთავსებული გარკვეული ხნით, სხეული შახტის მეშვეობით
გადაადგილდება დაბლა, ენერგიის კამერაში. ეს ცოდნა ეგვიპტელებში კიდევ იყო
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რიტუალის დონეზე შემორჩენილი. იმისთვის, რომ სხეული გადაადგილებულიყო
ენერგიის კამერაში, მისი სხეული უნდა დაფარულიყო გარკვეული სტრუქტურით,
რომლის შესახებ ცოდნაც სამწუხაროდ დაიკარგა.
დიდი პირამიდის განადგურება არასოდეს მოხდება. მისი მცველები
გააღვიძებენ ძალებს, რომელიც აუცილებლად შეუშლის ხელს ყველას, ვინც
პირამიდაში სიმყუდროვეს დაარღვევs.
საბოლოოდ თოთი გარდაიქმნა ჰერმესად და სხვა დიდ მასწავლებლებად,
მაგრამ არა მხოლოდ დედამიწაზე.
თოთი მიდის იმ პირობით, რომ ყველა, ვინც კი შემდგომში მოვა, შეძლებს
იგივე გზის გავლას.

II

ღრმად დედამიწის გულში, ჩაძირული ატლანტიდის ძირში, მარადიული
ერთიანობის ცეცხლში გახვეული ამენტის დარბაზები მდებარეობს.
შორეულ წარსულში, დროსა და სივრცეში ჩაკარგული სინათლის შვილები
აკონტროლებდნენ სამყაროს.
მას შემდეგ, რაც მათ ადამიანის შვილები, ზეციდან ჩამოსული ძალის
ბორკილების ქვეშ ნახეს და იცოდნენ რა, რომ მზისკენ მიმავალი გზა მხოლოდ
ბორკილებისგან თავისუფალს შეუძლია, შექმნეს საკუთარი და ადამიანის მსგავსი
სხეულები (სხეული, რომელიც მათი და ადამიანის მსგავსი იყო; Man Gala) მათ
დასახმარებლად და შექმნის შემდეგ თქვეს:

ჩვენ შექმნილი ვართ კოსმოსის მტვრისგან და მივიღეთ სიცოცხლე
მარადიული ერთიანობისგან. მცხოვრები ადამიანების გვერდით
როგორც მათი მსგავსები, მაგრამ მაინც განსხვავებულები მათგან.
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შემდეგ, ღრმად დედამიწის ქერქის ქვეშ, შექმნეს ადამიანის თვალისგან
კარგად დაფარული საცხოვრებელი სივრცეები. დიდი ძალისა და ენერგიის
ზემოქმედებით შექმნეს დამცავი გარსი და საგულდაგულოდ გადამალეს
სიკვდილის სამყაროს დარბაზები. ერთმანეთის გვერდიგვერდ შექმნეს სხვა
სივრცეებიც, რომლებიც სიცოცხლითა და ზეციური შუქით შეავსეს. იქვე ააშენეს
ამენტის დარბაზები, რათა სამუდამოდ არსებობის საშუალება ჰქონოდათ.
ზეციდან
ჩამოსული
ძალისგან
ადამიანის
მოდგმის
გამოსახსნელად
ოცდათორმეტი სინათლის შვილი დასახლდა დედამიწაზე.
ღრმად, სიცოცხლის დარბაზში, იზრდებოდა მანათობელი, მარადიული
სხივის მქონე სიცოცხლის ყვავილი. მოათავსეს მის გარშემო ოცდათორმეტი
ტახტი, რადგან ყოველ მათგანს მიწვდომოდა სიცოცხლის სხივი. სათითაოდ
ათავსებდნენ
საკუთარ
პირველად
სხეულებს
ყვავილის
ქვეშ,
რათა
განახლებულიყვნენ მაცოცხლებელი ენერგიით.
ყოველი ათასწლეულიდან, ასი წლის განმავლობაში უნდა მიეწოდებოდეს
სიცოცხლის შუქი მათ სხეულებს. ტახტების წრეში, საუკუნიდან საუკუნემდე
სხედან დიდი ოსტატები და ცხოვრობენ შეუმჩნევლად ადამიანთა შორის.
დარბაზებში ღებულობენ ენერგიას, ხოლო ამასობაში მათი სული თავისუფლად
ცხოვრობდა ადამიანის სხეულში, ასწავლიდა მათ და მიუძღვოდა ბნელიდან
მარადიული სინათლისაკენ. გადის დრო, იღვიძებენ სინათლის შვილები,
გამოდიან მიწის წიაღიდან, რათა იყვნენ წმინდანებად ადამიანთა გვერდით.
უსაზღვროა მათი შესაძლებლობები. ტოტი, ბნელში დაბადებული, რომელმაც
სინათლისკენ მიმავალი გზა გაიკვალა, თავისუფალია დარბაზებისგან, სიცოცხლის
ყვავილისგან და ფლობს დიდ სიბრძნესა და ცოდნას. ის ერთიანია დიდ
ოსტატებთან და თავისუფალია სიბნელის ბორკილებისგან. სხივებიანი
სიცოცხლის ყვავილის შიგნით იმყოფება დროთა სივრცის შვიდი მეუფე,
რომლებიც ეხმარება და გზას უჩვენებს კაცობრიობას.
უძლეველი და უცნობი, ჩუმი და ყოვლისმხედველი, სავსე მაცოცხლებელი
ძალით, არ ჰგავდნენ ისინი ადამიანებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მთლიანობას
ქმნიდნენ მათთან. ადამიანების ბორკილების მცველები მზად იყვნენ მათ
დასასუსტებლად, როდესაც მიაღწევდნენ შუქს. პირველი და ყველაზე ძლიერი,
მეუფეთა მეუფე, შეუზღუდავი ცხრა მეუფიდან, რომლებიც ბატონობენ ყოველ
კოსმიურ ციკლზე, იყო დამკვირვებელი და ადამიანების პროგრესის შემფასებელი.
მას ექვემდებარება ციკლების მეუფე. სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა —
ყოველი მათგანი საკუთარი მისიით — საკუთარი ძალებით, უჩვენებს ადამიანს
გზას და მართავს მის ბედს. იქ სხედან ისინი, ძალაუფლებით, თავისუფლები
ყველანაირი დროისა და სივრცისგან. არ არიან ამქვეყნიურები, მაგრამ მაინც
ერთnი არიან მასთან — ადამიანის მოდგმის უფროსი ძმები. განსჯიან და აფასებენ,
აკვირდებიან ადამიანებს შორის სინათლის გავრცელებას. მათ წინაშე წარვსდექი
მაშინ, როდესაც ტაძრის მკვიდრი შეერწყა უმაღლეს გონს და მისგან ამომავალმა
ხმამ ბრძანა:
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დიდებული ხარ შენ, ტოტ, ადამიანის მოდგმაში,
არ ხარ მიჯაჭვული ამენტის დარბაზებს,
სიცოცხლის ოსტატი ადამიანის შვილებს შორის,
ვერ ნახავ სიკვდილს სანამ არ მოისურვებ.
შესვი სიცოცხლის სასმისიდან უსასრულობამდე,
სამუდამო სიცოცხლეა შენი ძალაუფლების ქვეშ.
მობრძანდი აქ, ან დატოვე ეს ადგილები, მაშინ როდესაც მოისურვებ,
ღიაა ამენტის სამყარო ადამიანის მზისთვის.
მიიღე სიცოცხლე იმ სახით, როგორსაც მოისურვებ,
შუქის შვილო, მცხოვრებო ადამიანთა შორის.
დანიშნე შენი საქმე (მისია; Man Gala),
რადგან ყოველი სული უნდა ირჯებოდეს,
დაე, არასოდეს მიგატოვოს შუქის გზამ.
მიუხედავად იმისა, რომ სიმაღლისკენ მიმავალი
გრძელი გზის ერთი ნაბიჯი უკვე გადადგმულია,
უსასრულოა სინათლის მწვერვალი.
ყოველი შენი ნაბიჯი მხოლოდ ამაღლებს მას,
ყოველი შენი მიღწევა მხოლოდ გაშორებს მიზანს.
სიბრძნესთან სამუდამოდ მიახლოება და
სამუდამოდ დაშორება იქნება შენი მიზანი.
გათავისუფლებული ხარ ამენტის დარბაზებიდან,
რათა მეუფეთა გვერდიგვერდ,
მათთან ერთად, ერთობლივი შრომით,
მოუტანო შუქი ადამიანის შვილებს.
ამის შემდეგ, ტახტიდან ჩამოვიდა ერთ-ერთი ოსტატი, მომკიდა ხელი და
გამატარა მიწის შუაგულში დამალული ყველა დარბაზი. მაჩვენა ყველა ის
მისტერია, რომელიც მოშორებულია ადამიანის თვალს. ბნელი გადასასვლელებით
მიმიყვანა დარბაზში, სადაც სიკვდილი მეფობდა. კოსმოსის სივრცესავით გაიშალა
ჩემ წინ დიდებული დარბაზი, მართალია ბნელი კედლებით, მაგრამ მაინც
სინათლით სავსე. დიდებული ტახტი აღიმართა ჩემ წინ, ხოლო ჩამოფარებული
ფარდის უკან, ღამის წყვდიადის მსგავსი არსება იჯდა. შეჩერდა მის წინ ოსტატი
და წარმოთქვა სიტყვა:

წყვდიადის დიდო მეუფევ,
სიცოცხლიდან სიცოცხლის გზაზე გამცილებელო,
დილის მზე წარვადგინე შენ წინაშე.
არ შეეხები შენ მას ღამის ძალაუფლებით.
და არ იხმობ მის ალს ბნელში.
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დაიმახსოვრე მისი სახე,
ერთ-ერთი ჩვენგანის,
სიბნელიდან სინათლეში აღზევებულის.
გაათავისუფლე ის ბორკილისგან,
დაე, სამუდამოდ ენთოს მისი ალი ღამის წყვდიადში.

აღიმართა ბნელი არსების ხელი და უფრო და უფრო კაშკაშად განათდა
ცეცხლის ალი, გაქრა წყვდიადის ღრუბელი და განათდა დარბაზი. დიდ სივრცეში,
ღამის ფარდიდან, ცეცხლის ალი გაჩნდა ჩემ წინ და დაიწყო აფეთქება და იწვოდა
ცეცხლოვანი ყვავილივით. იყო სხვა სახის ალიც, რომელიც ამღვრეულ ნათებას
გამოსცემდა და მალევე ჩაქრა. ასევე სულ მცირე ნაპერწკლიდან წარმოქმნილი
ნათებაც. ჩნდებოდნენ და ქრებოდნენ, როგორც ციცინათელები შემოდგომაზე და
შეავსეს სივრცე შუქითა და სიცოცხლით.
შემდეგ გაისმა ძლიერი ხმა:

ეს ცეცხლი — ადამიანის სულებია,
რომლებიც იწვიან, არსებობენ სამუდამოდ, იცვლებიან, მაგრამ
რჩებიან ცოცხლები და სიკვდილიდან სიცოცხლედ გარდაიქმნებიან.
როდესაც ისინი აყვავდებიან და მიაღწევენ განვითარების ზენიტს,
მაშინვე ვგზავნი მათთან ბნელ საფარს, რომელიც მათ ფარავს
და სიცოცხლის ახალ ფორმად გარდაქმნის.
საუკუნეების განმავლობაში, გამუდმებით მაღლა მიისწრაფვიან,
გარდაიქმნებიან ცეცხლის უფრო დიდ ალად, ანათებენ ბნელს
მომატებული ძალით,
ღამის საფარით დაფარული,
მაგრამ ჩაუქრობელი.
ამგვარად იზრდებიან ადამიანის სულები, მუდმივად მაღლა მსწრაფი,
დაფარული, მაგრამ ჩაუქრობელი.
მე, სიკვდილი,
მოვდივარ,
მაგრამ არ ვრჩები სამუდამოდ.
რადგან მარადიული სიცოცხლე ყველაფერშია,
მე კი მხოლოდ დაბრკოლება ვარ,
რომელიც სინათლეს ემსახურება.
გაიღვიძე მუდმივო ცეცხლო,
გაღვივდი და დაამარცხე ღამის წყვდიადი.
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შემდეგ, ცეცხლის ალში, გამოჩნდა ყველაზე კაშკაშა და მანათობელი, გაანათა
ბნელი და მალე აღარაფერი დარჩა გარდა სინათლისა.
ჩემმა გამცილებელმა კი წარმოთქვა:

ზარდე შენი სული სინათლით, ამიერიდან აღარ ექვემდებარება ის
ღამის მეუფეს.

უკან მიმავალ გზაზე ვიხილე მრავალი სივრცე, სადაც შუქის შვილების
საიდუმლოებები იყო დამალული. ის საიდუმლოებები, რომელსაც ადამიანი
ვერასოდეს იხილავს, ვიდრე არ გახდება ის მზე სინათლისა. შემდეგ კი წამიყვანა
უკან, სინათლის დარბაზში და დავიჩოქე მუხლებზე დიდი ოსტატების, უმაღლესი
ციკლების მეუფეების წინაშე და წარმოთქვა მან სიტყვა:

აღარ ხარ ამენტის დარბაზებზე დამოკიდებული,
დაინიშნე შენი სამუშაო (მისია; Man Gala),
რომელსაც ადამიანის შვილებს შორის შეასრულებ».
მე მივუგე: «დიდო ოსტატო , მომეცი უფლება
ვიყო მასწავლებელი ადამიანთა შორის,
ვატარებ მათ სინათლის მწვერვალისკენ, სანამ
ერთხელ ისინიც გახდებიან მნათობები ადამიანებს შორის,
გათავისუფლდებიან ღამის საფარისგან, რომელიც მათ გარს აკრავს».
და მიპასუხა ხმამ: «იმოქმედე შენი სურვილისამებრ,
იყავი შენი ბედის ბატონ-პატრონი,
მიიღე ის შენი ნების მიხედვით ან უარყავი.
წაიღე თან ძალა და სიბრძნე,
იბრწყინე სინათლესავით ადამიანთა შორის.

ამის შემდეგ კი ამიყვანა ზედაპირზე მკვიდრმა.
კვლავ ვევლინებოდი ადამიანებს, ვუზიარებდი საკუთარ სიბრძნეს,
მომქონდა მზის შუქი და ცეცხლი.
ახლა კი კვლავ მივდივარ სინათლის საძებრად ღამის წყვდიადში.
მიიღე და მოუფრთხილდი და იქნება ეს ხელნაწერი ადამიანის მეგზური
სინათლის ძიებაში.
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იქიდან გამომდინარე, რომ ამენტის დარბაზები მატერიალური ვიბრაციის არა
დედამიწისთვის ცნობილ, არამედ სრულიად განსხვავებულ სივრცეში იმყოფება,
ის პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი ადგილების რიცხვში შედის.
ეს ადგილი პირდაპირ კავშირშია Yarkimas დადებით და უარყოფით
პოლარულობასთან.
დედამიწასთან
მიმართებაში,
მათი
მიახლოებითი
ადგილმდებარეობა არის კუნძულ ატლანტიდის ქვეშ, მაგრამ იმისათვის, რომ
ამენტის დარბაზებში მოხვდეთ, საჭიროა დატოვოთ სივრცის ის შრე, რომელშიც
იმყოფებით. არსებობს რამდენიმე ადგილი, საიდანაც ეს შესაძლებელია:
გოგირდის წყაროები ოკლაჰომაში, შასტას მთა კალიფორნიაში, მიკტოლანი
სამხრეთ ამერიკაში, შამბალა ტიბეტში, დიდი პირამიდა ევიპტეში, შავი ტყე
გერმანიაში, ბენარესი ინდოეთში, ატლასის მთები აფრიკაში. უძველესი ერა, ეს
პირველი ციკლია, რომელიც დაფიქსირებულია დროის სივრცის წარსულში. ეს
სწორედ ის პერიოდია, რომლის შემდეგაც ნეგატიურმა ძალამ დაიმორჩილა
ადამიანი და მიაჯაჭვა მატერიალურ სამყაროს.
ამ პერიოდის წამყვანებმა, ანუ სინათლის შვილებმა, გარდაქმნეს საკუთარი
სხეულები პირველადი მატერიისგან და ჩაბერეს მასში სიცოცხლე. მიუხედავად
იმისა, რომ ხსენებული სხეულები ფლობენდნ ადამიანის სხეულის ანალოგიურ
ფორმას, მათი შინაგანი სტრუქტურა სრულიად განსხვავებული იყო გრძნობის
ორგანოებით, რომლითაც შესაძლებელი იყო ცნობიერების მხოლოდ ორი
ერთეულით გამოყენება — ეს იყო მამრობითი და მდედრობითი. ისინი არ იყვნენ
ნეგატიურობითა და ადამიანის არასრულყოფილებით გაერთიანებული, ამიტომ
მათთვის შესაძლებელი იყო ის, რაც ადამიანისთვის მიუწვდომელი რჩებოდა. იმ
დროს, როდესაც ტოტის ფიზიკური სხეული ყოველ 50 წელიწადში საჭიროებდა
განახლებას, პირველადი სხეული შესაძლებელი იყო 100 წელიწადში ერთხელ
განეახლებინათ.
სწორედ პირველი ციკლის დროს ააშენეს ამ პლანეტაზე ჩამოსულმა
სინათლის შვილებმა ამენტის დარბაზები. მათზე დაქვემდებარებული ძალების
დახმარებით და სივრცეზე ზემოქმედებით, ააშენეს ამენტი და შემდეგ შეაერთეს
დედამიწასთან. კედლები იცავს ამენტის დარბაზებს ყველანაირი გარეშე ძალისგან,
გარდა უმაღლესი გონისა. დიდი სივრცე იქნა მცირე ნაწილებად დაყოფილი და
მათში ენერგიის ველები მოთავსებული.
ოცდათორმეტი სინათლის შვილი იყო პასუხისმგებელი იმაზე, რაც
შეიძლებოდა დედამიწაზე მომხდარიყო.
დარბაზებში არსებობდა ძირითადი საარსებო ძალის, ანუ სულის
კონცენტრაციის წერტილი. მასში იღვრებოდა ცხოვრების წყარო, რომელიც
პლანეტის სიცოცხლეს კვებავდა. როდესაც დედამიწაზე, რაიმე საგანი დაიშლება,
მისი სული მიიზიდება სიცოცხლის ყვავილთან და აუცილებლობის შემთხვევაში
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გამოიყენება. ეს წერტილი იგივე ფუნქციას ასრულებს, რასაც მზის წნული
ადამიანის ორგანიზმისთვის.
შუქის შვილების ტახტები ზუსტად ისე იყო განლაგებული, რომ საკუთარი
ენერგიის დაკარგვის შემთხვევაში მათი სხეულები სულის ენერგიის ნაკადის ქვეშ
იმყოფებოდნენ. საკმარისი იყო სხეული მისი დასხივების ქვეშ ყოფილიყო.
იმ დროს, როდესაც გონი სხეულს ტოვებდა, სრული ბალანსი იყო
შენარჩუნებული და პროცესი შეიძლებოდა საუკუნეებიც გაგრძელებულიყო.
ენერგია იმ რაოდენობის იყო, რომ მის ქვეშ მოთავსებულ სხეულს, განახლების
შემდეგ შეეძლო ათასობით წელიწადი ეარსება.
აქედან გამომდინარე, ასიდან ათი წელი სრულიად საკმარისი იყო
ახალგაზრდა და ძლიერი სხეულის შესანარჩუნებლად. უმეტეს შემთხვევაში,
სხეულის დატოვება ბევრად დიდი ხნით ხდებოდა და სინათლის შვილები
კაცობრიობას ახალდაბადებული ადამიანის სახით ევლინებოდნენ. როდესაც
მოსწავლე გასხივოსნების მესამე საფეხურს მიაღწევდა, ის აღარ იყო
დამოკიდებული ამენტის დარბაზებზე და საუკუნეების განმავლობაში შეეძლო
სხეულის განახლება სიცოცხლის ყვავილის ქვეშ.
შვიდი მეუფე, ჩვენ გარეთ არსებული შვიდი კოსმიური გონის ემანაციას
წარმოადგენს. ისინი მოქმედებენ ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად და ამასთანავე
— ჰარმონიაში კოსმიურ გონთან. გარე ძალები (ისეთი, როგორიც ნეგატიური
არეულობა) მათ კონტროლსა და დაქვემდებარებაშია და წარმოადგენენ კოსმოსის
ყველა დასახლებული პლანეტის ემანაციას. მეუფეთა ფუნქციას ასევე დროის
სივრცის კონტროლი წარმოადგენს, ასევე ნეგატიური ენერგიის შეჩერებას, რათა ის
იმ ცნობიერებას არ შეერიოს, რომელიც მას ოდესღაც გამოეყო. სწორედ მათი ძალა
იზიდავს და აკავებს სასიცოცხლო ძალას, სიცოცხლის ყვავილის კონცენტრაციის
წერტილში.
მეუფეთა მეუფე არის მეცხრე კოსმიური ციკლის ემანაცია, რომელმაც ეს
სახელი მისი ყველაზე მაღალგანვითარებული და წინწასული სტატუსის გამო
მიიღო. ეს არის ძალა, რომელიც კოსმიური ციკლების ყველანაირ ნეგატივს
აკონტროლებს. მის დაბლა დგანან სხვა ექვსი კოსმიური ციკლის მოვლენების
მაკონტროლირებელი მეუფეები, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ პირველს არ
გენეკუთვნებიან, მაინც ქმნიან მასთან ერთიანობას, რადგან ისინი, ყველნი ერთი
საწყისიდან, პირველადი სხეულისგან არიან შექმნილნი.
მეუფეებთან ტოტი ჰორლეტმა მიიყვანა და მან იხილა, თუ როგორ შევიდა
ერთ-ერთი მკვიდრი მჭიდრო ჰარმონიულ კონტაქტში მეუფესთან და გახდნენ
ისინი ერთნი. ადამიანის ფორმისა და ვიბრაციის არქონის გამო, მეუფეებს არ
შეეძლოთ საუბარი. ძალა (ვიბრაცია; Man Gala) უნდა დასულიყო იმ ზომაზე, რომ
ტოტს შეძლებოდა მისი გაგება. მოგვიანებით კი მან შეძლო ვიბრაციის იმ ზომაზე
ამაღლება, რომ შეძლო მეუფეთა უბგერო ხმის გაგონება. მაგრამ ეს მხოლოდ
გარკვეული გამოცდის გავლის შემდგომ მოხდა.
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ამენტის სამყაროდან გათავისუფლების შემდეგ, ტოტმა მიიღო სიცოცხლის
ყვავილის გასაღები, რომლის მეშვეობითაც შეეძლო ეცხოვრა რამდენი ხანიც
მოუნდებოდა და გარდაცვლილიყო მხოლოდ მაშინ, როდესაც საჭიროდ
ჩათვლიდა. მან შექმნის კანონები ბოლომდე შეისწავლა, რის შემდეგადაც შეეძლო
ნებისმიერი ფორმის სხეულად ჩამოყალიბება. კანონის მიხედვით, მას მისია უნდა
აერჩია, რადგან გასხივოსნებას მეტი ძალა და პასუხისმგებლობა მოჰქონდა
მისთვის. ტოტის მიერ მიღწეული სიმაღლე, მხოლოდ ერთი ფერდობი იყო
ტრანსცენდენტული სინათლის იმ დიდი მთისა, რომლისკენაც ყოველი კოსმიური
გონი მიისწრაფვის. რადგან ტოტმა ერთ-ერთ სიმაღლეს უკვე მიაღწია, მას შეეძლო
სვლა განეგრძო მათთან ერთად, ვინც უმაღლესი მიზნისთვის წინ მიიწევდა.
სწორედ ერთ-ერთმა ოცდათორმეტთაგანმა სინათლის შვილმა და არა
მეუფემ, მიიყვანა ტოტი ამენტის დარბაზებში, იქ, სადაც მეფობდა სიცოცხლის
საპირისპირო ძალა — სიკვდილი. ეს იმ ძალის ტოლფასია, რომელიც მარადიული
სიცოცხლის ადგილებში არსებობს, უბრალოდ საპირისპირო. შეიძლება
პარადოქსურად ჟღერდეს სიცოცხლისა და სიკვდილის ძალის გაიგივება, მაგრამ
თუ გავაანალიზებთ იმას, რომ სიკვდილის შემდგომ, სიცოცხლის ნეგატიურობა
ხდება თავისუფალი, მაშინ მსგავსება ამ ორ ცნებას შორის, თვალშისაცემია.
სიკვდილის მეუფე არ შედის სხვა დანარჩენი მეუფეების რიცხვში, არამედ
კოსმიურ ციკლს განეკუთვნება. ის პასუხისმგებელია, სიკვდილის ენერგიით,
ნეგატიურზე ზემოქმედებისთვის. იმ ნეგატიურზე, რომელიც ცნობიერების ყოველ
ნაპერწკალს მოიცავს. იმ ბნელს, რომელიც გონის დაკარგვას ან სიკვდილს
წარმოადგენს, ღამე ეწოდება — მასში გონს ავიწყდება ყველაფერი, რაც მანამდე
მოხდა. მეუფის დავალება იყო, არ შეხებოდა ტოტის ცნობიერებას. მას დაევალა
მიეღო ტოტის ცნობიერება, როგორც მზის სხივი, რომელსაც არ მიეკარებოდა
სიკვდილის ენერგია. სიკვდილის მეუფე უხსნის ტოტს, თუ როგორ ხდება სულის
ფიზიკურ სხეულში ჩასახლება, ზრდის ზენიტის მიღწევა და შემდგომ უკან
დაბრუნება.
სიკვდილი მოდის, მაგრამ როგორც დროებითი ცნება. სიცოცხლე ხომ
მარადიულია, რომელიც არსებობს დასაწყისიდან ბოლომდე. ფინალში სიცოცხლე
და ნათელი, ყოველთვის ამარცხებს სიკვდილსა და ბნელს. სიკვდილი მოითხოვს,
რომ ის განდევნოს სიცოცხლემ მარადიული სინათლიდან. ტოტს აჩვენეს, თუ
როგორ გამოდის მისი სხეული ბნელიდან და გარდაიქმნება მარადიულ
სინათლედ. გამცილებელი მას ამენტის დარბაზებსა და მათ იდუმალ ადგილებს
აჩვენებს, რომლებიც მხოლოდ გასხივოსნებულთათვის არის მისაწვდომი.
ყველაფერ სხვასთან ერთად მან მეოთხე განზომილების შიდა სივრცეებიც იხილა.
მოგვიანებით, ტოტი კვლავ წარსდგა მეუფეთა წინაშე, რის შემდეგაც მას უბრძანეს
აერჩია მისია. მან სულის ბნელიდან ნათელში გამოყვანის მისია აირჩია, რის
შემდეგაც მეუფეებმა უბრძანეს სამუშაოს შესდგომოდა. ის დედამიწაზე აიყვანეს,
რათა დაეწყო ეს საქმე. ხელნაწერის ბოლოში ამბობს, რომ დროებით კვლავ
მიემგზავრება ამენტის სამყაროში და ტოვებს ადამიანებს.
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მე, ტოტ ატლანტი, გიზიარებთ ჩემა ცოდნას, სიბრძნესა და ძალას. საკუთარი
ნებით ვუნაწილებ ადამიანებს ამ ყველაფერს.
ვაძლევ რათა ფლობდნენ სიბრძნეს და მათაც ანათონ ღამის საფარში.
სიბრძნე არის ძალა და ძალა არის სიბრძნე, ხელი ხელთან ქმნის ერთ
მთლიანს.
ადამიანო, ნუ გახდები ამპარტავანი სიბრძნის დაუფლების შემდეგ.
ისაუბრე გაუნათლებელთან ისევე, როგორც ბრძენთან.
ყურადღებით მოუსმინე ბრძენს, რომელიც შენთან მოვა, რადგან სიბრძნე
ყველაფერია.
ნუ გაჩუმდები მაშინ, როდესაც ბოროტებას ნახავ, რადგან მხოლოდ
ჭეშმარიტება ანათებს და ბრწყინავს მზესავით.
დაე დაისაჯოს ის, ვინც კანონს გადავა, რადგან მხოლოდ კანონით მოდის
თავისუფლება ადამიანებისთვის.
ნუ დათესავ შიშს, რადგან შიში ბორკილია, რომელიც ადამიანს მხოლოდ
ბნელს მიაჯაჭვებს.
მიჰყევი გულს და აკეთე იმაზე მეტი, ვიდრე მოგეთხოვება.
სიმდიდრის მოხვეჭისას უსმინე გულს, რადგან არაფერია სიმდიდრე, თუ
გული დაიღლება.
ნუ დაიღლები გულის ხმის მოსმენისას, რადგან ეს სულს ეწინააღმდეგება.
გაცნობიერებულნი არ დაიკარგებიან, ხოლო დაკარგულები პირდაპირ გზას
ვეღარ იპოვნიან.
როდესაც ხალხში გამოჩნდები, სიყვარული იყოს შენი გულის დასაწყისი და
დასასრული.
როდესაც რჩევის სათხოვნელად მოვა ვინმე, აცადე თავისუფლად გამოთქვას
აზრი, რათა გარკვეულ იქნეს ის, რის გამოც მოვიდა. და თუ მერყეობით
დაფიქრდება გაგიხსნას თუ არა გული, ეს მხოლოდ შენი ბრალი იქნება.
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ნუ გაიმეორებ და ნუ მოუსმენ დახვეწილ სიტყვას, რადგან ეს მხოლოდ
გაუწონასწორებელთა ცარიელი სიტყვებია. ნუ ისაუბრებ მათზე, რადგან შენ
წინაშე მდგომმა შეძლოს სიბრძნის შეცნობა.
დუმილს დიდი სარგებელი მოაქვს, ჭარბ სიტყვას კი კარგი არაფერი.
ნუ აიყვან გულს ადამიანის შვილებზე მაღლა, რადგან მტვერზე უფრო
დაბალი გახდება მისი ფასი.
თუ გინდა გაიგო შენი მეგობრის შესახებ, ნუ ჰკითხავ მის მეგობარს, არამედ
მასთან ერთად მარტოობაში გაატარე დრო. ისაუბრე მასთან, რათა გამოცადო მისი
გული მისივე სიტყვებითა და ქცევით. ნივთები, რომელიც გეკუთვნის, მეგობარს
უნდა გაუნაწილო.
ბრძენი, გულს გადავსების საშუალებას აძლევს, ხოლო პირი მისი დახშულია.
ყურადღებით უსმინე სიბრძნისა და სინათლის ხმას.
გამჟღავნებული კოსმოსის საიდუმლოებები სამყაროს შუქით ავსებენ.
მიეცი საშუალება მას, რაც წყვდიადისგან გათავისუფლდება, გაყოს
მატერიალური არამატერიალურისგან, ცეცხლი მიწისგან. რადგან ცნობილია
ჩემთვის — მიწა გადმოდის მიწაზე, ხოლო ცეცხლი ალდება ცეცხლში და ერთიანი
ხდება მასთან.
მათ, ვინც იცის თუ რა არის ცეცხლი, გაუჩნდებათ შინაგანი ცეცხლი,
რომელიც სამუდამოდ დარჩება მასში. შინაგანი ცეცხლი ყველაზე ძლიერი ძალაა
და აღემატება სხვა დანარჩენს.
ადამიანს შეუძლია თავი გადაირჩინოს მხოლოდ მაშინ, თუ ის
წინააღმდეგობაშია. სწორედ ამიტომ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს დედამიწა,
სხვანაირად ის შეწყვეტს არსებობას.
ყოველი ადამიანის თვალი ხედავს სხვანაირად. ერთს რაიმე საგანი
გარკვეული ფორმის და ფერის ეჩვენება, ხოლო მეორეს საპირისპიროდ.
აქედან გამომდინარე, მარადიული ცეცხლი, რომელიც ფერს იცვლის და
დღითი დღე იცვლება, არასოდეს იქნება ერთფეროვანი.
ამიტომ ვამბობ ამას მე, ტოტი, რომ ადამიანი ღამე დანთებული ცეცხლივით
არის; დაუკმაყოფილებელი ღამის წყვდიადში.
თავისუფალია შენი ცეცხლის ალი და მხოლოდ ღამის ჩრდილში შეიძლება
დაიმარხოს. სად წყდება სახელი და ფორმა? მხოლოდ ცნობიერებაში, უხილავია
ბრწყინვალების ძალა.
ადამიანი, სხეულზე მიმაგრებული ვარსკვლავია. იქამდე, სანამ ბრძოლის
ბოლოს ის არ გათავისუფლდება. მხოლოდ მისი ვარსკვლავია თავისუფალი,
ვისთვისაც მისივე საწყისია ცნობილი. იცოდე, რომ ყველაფერი არსებული,
მხოლოდ სხვა ფორმაა იმისა, რაც არ არსებობს. ყველაფერი, რასაც აქვს არსი,
გარდაიქმნება სხვა არსში — არც შენ ხარ გამონაკლისი.
გახსოვდეს კანონი, რადგან კანონი ყველაფერია.
ნუ მოძებნი იმას, რაც კანონისგან არ არის, რადგან ის მხოლოდ გრძნობების
ილუზიებში არსებობს.
სიბრძნე მოდის მის შვილებთან მაშინ, როდესაც ისინი მასში შედიან.
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საუკუნეების განმავლობაში სინათლე დახშული იყო. გაიღვიძე, ადამიანო და
იყავი ბრძენი.
ღრმად შევდიოდი ცხოვრებისეულ საიდუმლოში, რათა მეპოვნა დაფარული.
ისმინე, ადამიანო და იყავი ბრძენი.
ღრმად მიწისქვეშ, ამენტის დარბაზებში ვიხილე საიდუმლო, რომელიც
დაფარულია ადამიანებისგან.
ხშირად ვმოგზაურობდი ღრმად დაფარულ გადასასვლელებში და ვიხილე
სინათლე, რომელიც ადამიანის სიცოცხლეს წარმოადგენს. იქ, მარადიული
სიცოცხლის ფერების ქვეშ, შევაღწიე ადამიანების გულსა და საიდუმლოში. და
ვნახე, რომ ბნელში ცხოვრობს ადამიანი, ხოლო სინათლე, მასშივეა დამალული.
დიდი მეუფეებისგან მივიღე ის სიბრძნე, რომელსაც გინაწილებთ.
შვიდნი არიან ამენტის მეუფეები. ნუთუ ადამიანის მსგავსად არ არიან ისინი
შექმნილი?
სამი, ოთხი, ხუთი და ექვსი, შვიდი, რვა, ცხრა — ესე ეწოდებათ მათ.
უფორმოები, მაგრამ ფორმის შემქმნელები, შორიდან მოვიდნენ ისინი, რათა
ადამიანს უხელმძღვანელონ. მუდმივად მცხოვრებნი, მაგრამ არა ცოცხლები, არ
არიან სიცოცხლით ერთმანეთთან დაკავშირებული, მაგრამ ამასთანავე
სიკვდილისგან თავისუფლები.
მართავენ სიბრძნეს და არ არიან სიკვდილის ბნელ დარბაზებზე
დამოკიდებული.
და ამოვიდა მათგან ლოგოსი, რადგან იმ ძალას წარმოადგენენ მეუფეები,
რომელიც ყველაფერზე ხელმწიფებს.
სამი, სიკვდილის დარბაზების შემქმნელი, ფლობს დაფარული მაგიის
გასაღებს. როს გზავნის ენერგიას, მოავლენს სიბნელეს და ხელმძღვანელობს
უარყოფითს ადამიანთა შორის.
ოთხი — ეს არის ის, ვინც ძალას კარგავს. ის ადამიანების სიცოცხლეს განაგებს
და მსუბუქი სხეულის მქონე, ადამიანის სულების განმათავისუფლებელია.
ხუთი — სრულიად მაგიის მეუფე. იმ სიტყვის გასაღები, რომელიც ადამიანთა
შორის ჟღერს.
ექვსი — შუქის მეუფე. ადამიანების სულის გზის მაჩვენებელი.
შვიდი — უკიდეგანო სივრცის მეუფე. სივრცის მბრძანებელი და დროის
გასაღები.
რვა — განსაზღვრავს წონას და აწონასწორებს ადამიანის მოგზაურობას.
ცხრა — მამა, რომელიც ქმნის და ცვლის ფორმას უფორმოსგან.
შეასრულე მედიტაციები იმ ნიშნებზე, რომელიც გადმოგეცი.
ეს გასაღებია, ადამიანისგან დაფარული.
მიმართე ფიქრები ყოველთვის ზეციური სიცოცხლის სინათლისკენ.
მოძებნე რიცხვები იმ გასაღებში, რომელიც გადმოგეცი. ეს სინათლეა
სიცოცხლიდან სიცოცხლეში გადასასვლელი გზის გასანათებლად.
გულდასმით ეძებე. ფიქრები მიმართე შინაგანისკენ. ნუ დახურავ გონებას
სიცოცხლის ყვავილისგან.
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წარმოიდგინე სურათი, იფიქრე რიცხვებზე, რომელიც მოგეცი. ისინი
სიცოცხლესთან მიგიყვანენ.
თავისუფალია ბრძენის გზა და გაეღება მას სინათლის სამეფოს კარი.
გაანათე ისე, როგორც დილის მზე. ჩაკეტე სიბნელის კარი და იცხოვრე
მარადიულ შუქში.
მიიღე არსებული შვიდი ისე, როგორც საკუთარი ნაწილი.
ჩემი სიბრძნე გაგიზიარე, ადამიანო.
მიჰყევი გზას, რომელიც გაჩვენე.
სიბრძნის ოსტატები, დილის მზე, სინათლე და სიცოცხლე ადამიანის
მოდგმას.

IV

ისმინე სიბრძნის ხმა. ისმინე ტოტ ატლანტის ხმა!
უცვლელად გადმოგცემ სიბრძნეს, რომელიც ამ ციკლის დროსა და სივრცეში
მივიღე; მისტერიის ოსტატი, დილის მზე, მარადიულად მცხოვრები, შუქის შვილი,
დილის ვარსკვლავი, ტოტ ატლანტი — ადამიანების მოდგმის მასწავლებელი,
ერთიანობის არსი.
დიდი ხნის წინ, ატლანტიდაში, ვარსკვლავების ქვეშ მწოლიარე, ვოცნებობდი
იმ სიბრძნესა და საიდუმლოზე, რომელიც დაფარულია ადამიანისგან. და
დავისახე მიზნად, დამეპყრო ვარსკვლავებისაკენ მიმავალი გზა.
წლიდან წლამდე, ვიძენდი ახალ ცოდნას, ვეძებდი დიდ სიბრძნეს და
მივყვებოდი გზას, ვიდრე ერთხელაც ჩემი სული ბორკილებისგან არ
გათავისუფლდა. დავაღწიე თავი ღამის წყვდიადს, გავთავისუფლდი სხეულისგან,
რის შემდეგაც ვარსკვლავებისაკენ მიმავალი გზა თავისუფალი იყო ჩემთვის.
ამჯერად სიბრძნეს უკვე ადამიანის გონების საზღვრებს მიღმა ვეძებდი. შორეულ
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სივრცეში მოგზაურობდა ჩემი სული. იქ, სადაც გარშემო მარადიული სინათლეა.
ვიხილე გიგანტური პლანეტები, რომლებიც ადამიანის ცოდნის მიღმაა. და მაინც,
საბოლოოდ ვიპოვე კანონი, რომელიც მოქმედებს, როგორც სხვა პლანეტებზე,
ასევე აქ, ადამიანთა შორის. ვისვენებდი პლანეტაზე, რომელზეც ჰარმონიული
ჰანგები ავსებდნენ ჰაერს, ულამაზესი ფორმები მოძრაობდნენ რიგრიგობით და
კოსმიური სიმბოლოები ერწყმოდნენ კანონს. მრავალი ვარკვლავი შემხვდა
მოგზაურობის მანძილზე, ადამიანის მრავალნაირი რასის წარმომადგენლით.
ზოგიერთი მათგანი ამაღლებულიყო დილის ვარსკვლავივით, ხოლო სხვები
დაცემულიყვნენ ღამის წყვდიადში. ყველა და ყოველი, რომელიც ცდილობს
მიაღწიოს სიმაღლეს, შეერიოს სიღრმეს, იმოძრაოს ნათელ სივრცეში, გაივლის
ბნელს და მიაღწევს ნათელს. იცოდე, რომ შუქი შენი მემკვიდრეობაა, ხოლო
სიბნელე, უბრალოდ საფარი. შენს გულში, ჩაბეჭდილია ის ნათელი, რომელიც
თავისუფლების წამს ელოდება, რათა გაარღვიოს ღამის წყვდიადი. ვიხილე
ისინიც, ვინც ეთერი დაიპყრო. იმ ძალის გამოყენებით, რომელიც ყველაფრის
საწყისია, შორს, სივრცეში შექმნეს მათ პლანეტა, სადაც ეთერს გარდაქმნიდნენ
ფორმად, რომელიც გამოჰყავდათ მათზე დაქვემდებარებულებს. შესანიშნავად
ფლობდა მეცნიერებას ჩემს მიერ ხილული ბრძენი რასა, ამიტომ შევჩერდი ცოტა
ხანი მათთან და ვაკვირდებოდი.
ვიხილე თუ როგორ აშენებენ დიდ მოოქროვილ ქალაქებს ეთერისგან,
რომლის ფორმირებაც, პირველადი მატერიისგან, ყველაფრის საწყისისგან,
ხდებოდა. ჯერ კიდევ დიდი ხნის წინ, დაიქვემდებარეს ეთერი და
გათავისუფლდნენ შრომითი სამუშაოებისგან, რადგან საკმარისი იყო უბრალოდ
წარმოედგინათ ფორმა, რომელიც შემდეგ იქმნებოდა. ვიხილე რა ახალი და
უცნაური, გავითავისე, რომ ადამიანი, მზეთა მზე, ვარსკვლავის შვილი,
ჭეშმარიტად სივრცეშია დაბადებული. იცოდე, ადამიანო, საიდანაც უნდა იყო
წარმომავლობით, ის ადგილი ერთიანს ქმნის ვარსკვლავებთან. შენი სხეული სხვა
არაფერია, თუ არა პლანეტები, რომლებიც მათივე მზის გარშემო ტრიალებენ. და
როდესაც მიაღწევ სიბრძნის შუქს, გათავისუფლდება შენი სხეული და იბრწყინებს
ეთერში.
როგორც ვარკვლავები კარგავენ დროთა განმავლობაში წყაროდან გამომავალ
ენერგიას, ასევე ადამიანის სული მიიწევს წინ და უკან მოიტოვებს ღამის
წყვდიადს.
ფორმირებული პირველადი ეთერისგან, შენ სავსე ხარ წყაროდან გამომავალი
ბრწყინვალებით, რომელიც შემოსაზღვრულია მის გარშემო მყოფი მკვრივი
ეთერისგან, მაგრამ შენი შინაგანი ნათება ოდესღაც გათავისუფლდება.
აანთე შინაგანი ცეცხლი, გაფრინდი ღამის სიბნელიდან და გათავისუფლდი.
ვმოგზაურობდი თავისუფლად დროსა და სივრცეში და ვიცოდი, რომ უკვე
შემეძლო მეძებნა დიდი სიბრძნე, ვიდრე არ მივაღწიე მას და შევიცანი ყოვლად
დაფარული, რომელიც ცნობიერების მიღმაა.
და როდესაც მივიღე ეს ცოდნა, ბედნიერებისგან ავივსე, რადგან მხოლოდ მას
შემდეგ გავხდი თავისუფალი.
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ისმინე, სივრცეში დაბადებულო, რადგან ერთ დღეს შენც გათავისუფლდები.
შენც შეგეძლება იცხოვრო და იყო თავისუფალი.
შენ არ ხარ შენ დედამიწიდან, არამედ უსასრულო კოსმიური შუქის შვილი
ხარ.
არ იცი საკუთარი მემკვიდრეობის შესახებ, ადამიანო? არ იცი რომ თვით შუქი
ხარ?
მიაღწევ რა საბოლოო სიბრძნესა და სინათლეს, გახდები დიადი მზის მზე!
გადმოგცემ საკუთარ სიბრძნეს, ცოდნასა და გამოცდილებას და გიჩვენებ
გზას, რომელიც მე გავიარე და რომელიც მიდის ვარსკვლავებისკენ.
ისმინე, ადამიანო და შეიცანი საკუთარი ბორკილები, რათა შეძლო მათგან
თავის დაღწევა.
მარადიულ შუქთან ერთიანი, სიბნელიდან აღდგები თუ დაუღალავად
შეეცდები მიიღო დიდი სიბრძნე. მხოლოდ ამ გზით შეგიძლია აღზევება.
იცოდე, რომ სრულიად სივრცე ექვემდებარება წესრიგს და მხოლოდ
წესრიგის გავლითა და შეცნობით იქნები ერთიანი მთლიანობასთან.
წესრიგი და წონასწორობა — ეს არის კოსმიური კანონი!
მიჰყევი მას და იქნები ერთი მთლიანთან.
ის, ვინც სიბრძნით ივლის და გაათავისუფლებს ცნობიერებას სიბნელიდან,
შეიცნობს სიცოცხლის ყვავილს.
ღრმა მდუმარებაში უნდა დაჰყო დიდი დრო თავდაპირველად და
გათავისუფლდე სურვილებისგან. დაიპყრე სიტყვების ბორკილები მდუმარებით.
შეიკავე თავი საკვების მიღებისგან, ვიდრე არ დაიპყრობ და მოიშორებ ჭამის
სურვილს. ეს სურვილი სულის ბორკილია. მხოლოდ ამის შემდეგ დაწექი
სიბნელეში და დახუჭე თვალები შუქის სხივებისგან.
გააკეთე საკუთარი ძალის და სულის ფოკუსირება ადგილზე, სადაც ღამის
ბორკილებისგან გათავისუფლებული ცნობიერება იმყოფება. მოათავსე შენს გონში
და წარმოიდგინე შენთვის სასურველი ადგილი, რომლის ნახვაც გინდა. დაიწყე
სრული ძალით ვიბრირება და გაათავისუფლე სული ღამის წყვდიადისგან.
ძლიერი ვიბრაცია და რყევაა საჭირო იმისთვის, რომ სული გათავისუფლდეს
სხეულისგან.
თავისუფალი ცნობიერება შერწყმულია კოსმიურთან და ქმნის ერთიანობას
წესრიგთან და მთლიანობასთან.
სიბნელიდან, სინათლე ცეცხლის ალივით უნდა გამოვარდეს, როგორც
ერთიანობის სიმბოლო.
ილოცე ამ ლოცვით, რათა მიაღწიო სიბრძნეს და ნათელი გაერთიანდეს
მთლიანთან:
«კოსმიურ სივრცეში მბრწყინავო სინათლის ყოვლისშემძლე სულო, მიიღე
ჩემი ცეცხლი, მიიახლოვე სრულ ჰარმონიაში და გაათავისუფლე ბნელისგან.
გახსოვდეს ჩემი სული, უძლეველო და ყოვლისშემძლევ. შუქის შვილო, მიმიღე,
რათა შევძლო შენთან შერწყმა. ერთიანო ყოველ არსთან და ყოვლისმომცველო ერთ
მთლიანში».
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როდესაც სულს გაათავისუფლებ, იცოდე რომ სიბნელე შენთვის სამუდამოდ
გაქრება. მუდმივად შეგიძლია ეძებო კოსმიური სიბრძნე და არ იქნები სხეულის
ბორკილებზე დამოკიდებული.
იფრინე თავისუფლად, მაღლა და დილის შუქისაკენ. იმოძრავე
ჰარმონიულად, წესრიგის მიხედვით და იარე შუქის შვილებთან ერთად.
ეძებე და შეიცნობ სიბრძნის გასაღებს.
ამ გზით, ჭეშმარიტად გათავისუფლდები ადამიანო

V

ხშირად მესიზმრება უნალის მცხოვრები ოსტატი და ერთ ღამეში ჩაძირული,
საუკუნეებში ჩაკარგული ატლანტიდა, რომელიც მრავალი ეონის მანძილზე
ანათებდი ღამის წყვდიადს.
უძლეველი მბრძანებელი, დედამიწაზე დაბადებულების მმართველი,
სხვადასხვა ერების მეფე, უნალის ბრძენი ოსტატი, ატლანტიდის არსებობის
მანძილზე ცხოვრობდა შუქის ტაძარში.
ჩვენ საზღვარს მიღმა ციკლის ოსტატი, ადამიანების მსგავს სხეულში
ცხოვრობდა, მაგრამ არა როგორც დედამიწაზე დაბადებული, არამედ როგორც
ჩვენი საზღვრის მიღმიერი, ციკლის მზე, ჩვენზე აღმატებული.
იცოდე, ადამიანო, რომ ოსტატი ჰორლეტი, არასოდეს ყოფილა ერთი
ადამიანებთან.
შორეულ წარსულში, როდესაც ატლანტიდა აღმოცენდა, გაჩნდა სიბრძნის
გასაღების მფლობელი, რომელიც სინათლის გზას უკვალავდა ყველას.
სიბნელის დაქვემდებარებით, ის ადამიანის სულის, სიმაღლის, სინათლის,
ნათელთან ერთიანობისკენ, მიმავალ გზას აჩვენებდა ყველას.
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ათ ნაწილად დაყო მან სამეფო, რომლებსაც ათი ადამიანის-შვილი მართავდა.
მეორე მხარეს კი ააშენა ტაძარი, რომელსაც მშენებლობისას ადამიანის ხელი არ
შეხებია.
ეთერისგან გამოყვანილი სუბსტანციით და იოტლანის ძალით მისცა მან
ფორმები და გონების ძალით ააშენა შავი ტაძარი, რომელმაც დაფარა კუნძულის
სივრცეები და წამოიმართა მთელი თავის სიდიადით.
სწრაფად შენდებოდა ტაძარი, ოსტატის სიტყვით, უფორმო ღებულობდა
ფორმას. შემდეგ, ტაძარში ააშენა საკნები, რომლებიც ეთერული ფორმებით შეავსო
და შეავსო ისინი საკუთარი გონებიდან გამომავალი სიბრძნით. უფორმო
მდგომარეობაში იმყოფებოდა ოსტატი ტაძარში და ამასთანავე ფლობდა
ადამიანისთვის ნაცნობ ფორმას, მაშინ როდესაც მათ შორის იმყოფებოდა.
მიუხედავად ამისა, განსხვავდებოდა მათგან, არ განეკუთვნებოდა და არ გავდა
ადამიანის შვილებს.
აირჩია მან სამი ადამიანი, რომელიც გახდა მისი კარიბჭე. სამი ყველაზე
აღმატებული, რომელიც მომავალში ატლანტიდას და მას შორის კავშირს
დაამყარებდა და გახდნენ ისინი მისი მოციქულები და მიჰქონდათ ოსტატის
სიტყვა ქალაქის მაცხოვრებლებამდე. აირჩია სხვებიც, რომლებიც გახდნენ
ადამიანების დამრიგებლები. შემდეგ დაასახლა ისინი კუნძულ უნდალზე, რათა
გამხდარიყვნენ ადამიანებისთვის სინათლის მომტანნი.
ყოველ რჩეულს თხუთმეტი წელი უნდა ესწავლა. მხოლოდ ამ გზით
მიიღებდა ცოდნას, რომლითაც სხვებს ნათელს მოუტანდა. ასე შეიქმნა ტაძარი,
სადაც ოსტატი ცხოვრობდა.
მე, ტოტი, დიდი ხანი ვეძებდი სიბრძნესა და ნათელს ბნელში, ვიდრე დიდი
ხნის წვალების შემდეგ, ერთ-ერთმა სამთაგანმა არ მომიტანა სინათლე. გამაცნო
ოსტატის ბრძანება და მიხმო ბნელიდან ნათელში და მიმიყვანა მასთან
მიწისქვეშეთა ტაძარში.
დიად ტახტზე, ბრწყინვალე ცეცხლში გახვეული წარსდგა ჩემს წინაშე ტაძრის
მკვიდრი. მუხლი მოვუყარე მის წინაშე და ვიგრძენი როგორ შეაღწია ჩემში
სინათლის ტალღებმა.
შემდეგ მომესმა მისი ხმა: «სიბნელევ, იქეცი სინათლედ. დიდ ხანს ეძებდი
ნათელს. ყოველი სული დედამიწაზე, რომელიც დაასუსტებს სიბნელის
ბორკილებს, გათავისუფლებული იქნება მისგან. შენ კი აღსდექი ბნელიდან, და
მიუახლოვდი ნათელ მიზანს. ამიერიდან აქ დაიდებ ბინას, როგორც ერთ-ერთი
ჩემი შვილი, ცოდნის მფარველი, რომელიც გაავრცელებს ნათელს. იცხოვრე აქ
დაეუფლე სიბრძნეს და და აღმოაჩინე საიდუმლოებები საკუთარი თავის
სიღრმეში».
მე, ციკლის ოსტატმა, ვუპასუხე:
«გამიზიარე შენი სიბრძნე, რომ გავთავისუფლდე და შევძლო გავხდე
ადამიანების მასწავლებელი».
რის შემდეგაც მიპასუხა: «საუკუნიდან საუკუნემდე იცხოვრებ ბრძნულად, მას
შემდეგ რაც ატლანტიდას ტალღები დაფარავს, მის ქვეშ დაფარული ნათელი
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მუდამ მზად იქნება გემსახუროს, როდესაც მოუხმობ. წადი, შეიცანი სიბრძნე და
იარე ერთიანი სინათლისკენ».
დიდი ხანი დავყავი ტაძრის მკვიდრთან, ვიდრე არ გავერთიანდი ნათელთან.
ღრმად მიწისქვეშ, მივყვებოდი გზას და შევიცანი ამენტის დარბაზების
საიდუმლოებები და სამყაროს კანონი, რომელსაც ის წონასწორობაში მოჰყავს.
საკუთარი გონებითა და სიბრძნით შევდიოდი საკნებში, რომლებიც
საუკუნოდ დაფარულია ადამიანის თვალებისგან.
დიდი სიბრძნე გადაიშალა ჩემ თვალწინ და მივაღწიე ცოდნის ახალ
საფეხურს; შევიცანი, რომ ყველაფერი ერთი დიდის ნაწილია. ბევრად დიდის,
ვიდრე ეს ჩვენთვის ცნობილია.
უკიდეგანო სიღრმეში, ბევრად მეტ ცოდნას ვიძენდი და ვხედავდი რომ
სიბრძნე იზრდება საუკუნიდან საუკუნემდე და ის ერთი დიდის ნაწილია.
ნათელი იყო ატლანტიდაში. მაგრამ ბნელი ყველგან არის დამალული.
ზოგიერთი ადამიანი ნათელში აღმასვლის მიუხედავად, საბოლოოდ სიბნელეში
ეცემოდა. ცოდნა ათამამებდა მათ და ამპარტავანს ხდიდა. ღრმად ეფლობოდნენ
აკრძალულში და საბოლოოდ შეძლეს მიწისქვეშა კარიბჭის გახსნა. მეტ ცოდნას
ეძებდნენ და არ ცდილობდნენ მის გავრცელებას. მას, ვინც მიწისქვეშეთში
ჩააღწევს და გაუწონასწორებელია, აუცილებლად ბნელი მოიცავს. თავიანთი
ცოდნით მათ ადამიანის სასჯელს დაუდეს სათავე.
მაშინ როდესაც ყოვლისმხედველი ოსტატი თავის აგვანტიში იწვა
(მიჯაჭვულობის არქონის მდგომარეობა M G), მისი სული თავისუფლად
ლივლივებდა ატლანტიდის სივრცეში. იხილა მან თუ როგორ გახსნეს ატლანტებმა
მიწისქვეშეთის კარიბჭე, რომელიც შესაძლოა მტერს მოიზიდავდა დედამიწაზე.
მაშინვე გაემართა მისი სული სხეულისკენ და აღდგა აგვანტიდან. იხმო სამი
უძლიერესი რჩეული და სამყაროს (დედამიწის ცივილიზაციის M G)
განადგურების ბრძანება გახსნა, რის შემდეგაც ჩავიდა მიწისქვეშ, ამენტის
დარბაზებში და იხმო ძალები, რომელსაც შვიდი მმართველი ფლობდა და შეცვალა
პლანეტის წონასწორობა. წყალმა დაფარა ატლანტიდა და განადგურდა
მიწისქვეშეთში ჩასასვლელი კარიბჭეც. ტაძრის მკვიდრის შვილების კუნძულის და
უნალის გარდა, ყველა კუნძული წყალმა დაფარა. ეს ადგილი მომავალი
თაობებისთვის შემოინახა, მათთვის ვინც პატარა ადამიანებს წაუძღვებოდა
სინათლისკენ.
მიხმო ამის შემდეგ, გამაცნო მისი ბრძანება და ჩემი შესასრულებელი საქმე.
«თან წაიღე შენი ცოდნა და სიბრძნე, მაგია და ხელნაწერები. წადი როგორც
ადამიანების მასწავლებელი. წადი და დაიცავით ყველა სწავლება, ვიდრე ერთ
დღეს მათთანაც არ მიაღწევს ნათელი. გაძლევ უსასრულო ძალას დედამიწაზე,
რომელიც მოგცემს საშუალებას ძალა გასცე და უკან წაართვა ნებისმიერს. შეკრიბე
ატლანტიდის შვილები და წადით გამოქვებულის ხალხთან. გაფრინდით ქხემის
მიწაზე».
შევკრიბე ატლანტები, ხომალდში მოვაგროვეთ ხელნაწერები, მაგია, იარაღი
და გავფრინდით. მაღლიდან ჩანდა ტაძარი, სადაც სამი მკვიდრი ოსტატი
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დავტოვეთ ღრმად მიწისქვეშ, დარბაზებში. ტალღებში ჩაიძირა ატლანტიდა და
დაიხურა გზა ციკლების მფლობელებისკენ. მაგრამ სამუდამოდ ღიაა ამენტის
კარები მათთვის ვინც დიდ სიბრძნეს ფლობს.
სწრაფად მივფრინავდით ქხემის მიწისკენ. დაპყრობის შემდეგ, დიდი ხანი
ვმართავდი მათ და საბოლოოდ მიაღწიეს სინათლეს.
ღრმად, ქვებში დავმარხე ხომალდი, რომელიც ადამიანების გათავისუფლებას
ელოდება. ხომალდის თავზე ავღმართე ლომის ნიშანი, რომელიც ასევე ადამიანს
წააგავს. ქანდაკების ქვეშ, ჯერ კიდევ დგას ჩემი ხომალდი და ელოდება საჭირო
საათს.
იცოდე, ადამიანო, რომ მომავალში გამოჩნდებიან დამპყრობლები.
გამოფხიზლდით ამ დროს ისინი, ვინც სიბრძნეს ფლობთ, ამოიღეთ ხომალდი და
დაამარცხეთ მტერი ადვილად.
ღრმად არის დაფლული ჩემი საიდუმლო. ეძებე პირამიდაში და ნახავ რა
ავაშენე. ყოველი ქვაკუთხედი, მიესადაგება მეორეს. ყოველი მათგანი არის
სიცოცხლისკენ მიმავალი კარიბჭე. მიჰყევი გასაღებს, რომელიც დავტოვე. ეძებე და
სიცოცხლისკენ მიმავალი შესასვლელი შენს განკარგულებაში იქნება. ეძებე ჩემს
პირამიდაში, ღრმად გადასასვლელებში, რომლებიც კედლებში მთავრდება.
გამოიყენე შვიდის გასაღები და გაიხსნება გზა შენთვის.
მე შენ მოგეცი გზა.
მოგეცი სიბრძნე.
მიჰყევი გზას, რომელზეც მიგანიშნე და გახსენი საიდუმლო.

ინტერპრეტაცია
უნალის მცხოვრები, ოსტატი ჰორლეტი დედამიწის მბრძანებელი იყო, მაგრამ
არასოდეს
ერეოდა
სახელმწიფოების
საქმეებში,
გარდა
უკიდურესი
გამონაკლისებისა.
ის არ წარმოადგენდა მიმდინარე ციკლს, არამედ წინა ციკლების
გაგრძელებას, რომელიც დედამიწის მოსახლეობის განვითარებაზე ზრუნავდა. მან
დააარსა
ატლანტიდის
სახელმწიფო,
გაყო
რასებად
და
უფრო
მაღალგანვითარებულებს დაავალა მმართველობა.
შემდეგ ეთერისგან (პირველადი მატერიისგან) ააშენა უნალის ტაძარი
გონების საშუალებით და ფორმის შესანარჩუნებლად იტოლანი (არ არის
თარგმნილი) გამოიყენა.
ერთი მილი სიმაღლის ტაძარს კვადრატის ფორმა ჰქონდა, ხოლო გვერდების
სიგრძე სამ მილს შეადგენდა. ის არ მდებარეობდა სამგანზომილებიან სივრცეში,
არამედ მეცხრე განზომლებაში, რითაც მისი შავი ფერი აიხსნება. მესამე
განზომილების არც ერთ იარაღს არ შეეძლო მიეღწია ტაძრამდე. აქ მდებარეობდა
ამენტის სამყაროში ჩასასვლელი, სადაც სიცოცხლის ყვავილი ინახებოდა.
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ფორმის მისაცემათ შემქმნელმა სიტყვა გამოიყენა. სიტყვა, რომელიც მაშინ
იტოლანით გამოიხატებოდა. მან ტაძრის შიგნით განათავსა მუდმივად მოძრავი
მექანიზმები.
მისი ფიზიკური სხეული მუდმივად ტაძარში იმყოფებოდა, ხოლო გონი
თავისუფლად მოძრაობდა მისთვის სასურველ ადგილებში. წინასწარ შერჩეული
და საგულდაგულოდ მომზადებული სამი რჩეულის მეშვეობით მან სხვა
მმართველები და მომავალი მაცხოვრებლები აარჩია და დაასახლა უნდალზე,
რომელიც უნალის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობდა და მისი მოსახლეობა
ატლანტების
სულიერ
მსახურებს,
მეცნიერებს
და
ფილოსოფოსებს
წარმოადგენდნენ. ყოველი მათგანი, თხუთმეტი წლის მანძილზე სწავლობდა სამ
რჩეულთან, რათა შემდეგ სხვებისთვის გადაეცათ ცოდნა.
ტოტის პირველი კონტაქტი ტაძრის მკვიდრთან ერთ-ერთი სამთაგანის
მეშვეობით შედგა და ცეცხლი, რომელიც აღწერილია, წარმოადგენდა ტაძრის
სივრცის ამენტის სივრცესთან შეერთების ადგილას წარმოქმნილ ნათებას. ტოტი
მიიყვანეს ტახტზე მჯდომარე ტაძრის მკვიდრთან, რომელიც გამოსხივებას
ირეკლავდა და ტოტს პირდაპირი მნიშვნელობით — ცეცხლში გახვეული
წარუდგა. ტოტს აცნობეს, რომ არჩეულ იქნა ხელნაწერების მცველად, და ოსტატის
მიერ მომავლის განჭვრეტის შედეგად ცნობილი იყო, რომ ის დედამიწის დაბალი
განვითარებული რასების ცნობიერების ამაღლებაში შეიტანდა წვლილს. ასევე
ცნობილი იყო რომ დედამიწის გარკვეული ნაწილების განადგურება მოხდებოდა
და ამ დროს არ უნდა განადგურებულიყო ატლანტების ცოდნა, რაც ასევე ტოტის
დავალება იყო. მან ეს მისია დიდი ძალისხმევის გამო დაიმსახურა.
ტოტს დაპირდნენ სამუდამო სიცოცხლეს, რათა დავალების შესრულება
შესძლებოდა და დარჩებოდა ტაძრში იქამდე, ვიდრე სრულ გასხივოსნებას არ
მიაღწევდა.
ტოტი იყენებს დიდ ცოდნას, რათა სულ უფრო და უფრო ღრმად შეაღწიოს
დროსა და სივრცეში და შეიცნოს არსებული საიდუმლოებები.
ატლანტიდის არსებობის ბოლო პერიოდში, ცნობიერების დიდმა ტალღამ
დატოვა დედამიწა და გადავიდა ვენერაზე, ხოლო მათი ადგილი ბევრად
მატერიალისტურმა, მარსის ცნობიერებამ ჩაანაცვლა და ჩასახლდნენ დედამიწის
მოსახლეობაში. ისინი მიისწრაფოდნენ ბნელისკენ და აღმოაჩნეს იოგ-სოგ-ტოტ —
მდაბიო ციკლში შესასვლელი.
წინა
ცნობიერების
ზოგიერთი
წარმომადგენელი
მოიხიბლა
მატერიალისტური ხედვით და შუერთდა მარსის ცნობიერებას. ის ვინც გააღებს
მიწისქვეშა კარიჭეს, უნდა იყოს ძალიან გაწონასწორებული, რათა მოახერხოს იქ
მყოფების დაკავება და არ მოხერხდეს მათი ზედაპირზე ამოსვლა. იმ დროს,
როდესაც გარკვეული ჯგუფი ამას ცდილობდა, ტაძრის მკვიდრი ოსტატი
მოშორებული იყო სხეულს და ამ ყველაფრის გაგების შემდეგ მაშინვე დაბრუნდა
ტაძარში.
მან უბრძანა რჩეულებს, ატლანტიდის მოსახლეობის გარკვეული წევრები
უნდალზე შეეკრიბათ. შემდეგ ტაძრის მკვიდრი შევიდა ძალის კამერაში, სადაც
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იხსნებოდა არხი, რომელშიც გადის დედამიწის წონასწორობა (Inner Earth»). მან
უხმო შვიდის ძალას და ერთი არხიდან მეორეზე შეცვალა დედამიწის ბალანსი,
რის შემდეგაც ძველი არხი დახურა. ამ ყველაფერმა ატლანტიდის ჩაძირვა
გამოიწვია და განადგურდა ატლანტების დანადგარები, რომლებიც სივრცის
გამრუდებას იწვევდა.
ტოტს დაევალა სხვა ატლანტებთან ერთად წყლით არდაფარულ
ტერიტორიებზე გამგზავრება, ხელნაწერების თან წაღება და სიბრძნის
გავრცელება. მან მოაგროვა მეცნიერული ხელსაწყოები, ხელნაწერები და
ატლანტიდის რჩეულ მაცხოვრებლებთან ერთად კოსმოსური ხომალდით დატოვა
კუნძული. ხომალდის აფრენის შემდეგ მისმა მკვიდრმა ოსტატმა ჩაკეტა ტაძარი და
ჩაძირა კუნძული. მან და სამმა რჩეულმა დატოვეს ატლანტიდა.
ეგვიპტეში მოსვლის შემდეგ ტოტმა დაიპყრო ბარბაროსები და სფინქსის ქვეშ
გადამალა ხომალდი და გარკვეული ხელსაწყოები. როდესაც მოვა დრო და
კოსმოსიდან მოსული დამპყრობლები გამოჩნდებიან, მოხდება საფრენი აპარატის
ამოღება და თავდასხმის მოგერიება. ტოტი, პირამიდიდან გადასასვლელ
საიდუმლო გასაღებს, რომელიც ამენტიში ჩასასვლელ კარებს გახსნის, ასევე
სფინქსს გადასცემს.

VI

შეისმინე, ადამიანო, მაგიის სიბრძნე.
შეისმინე დაკარგული მივიწყებული ძალების ცოდნა.
ძალიან დიდი ხნის წინ, პირველი ადამიანების არსებობის დროს, გაჩაღდა
ომი ნათელსა და ბნელ ძალებს შორის. დასაბამიდან მოიცავდა ადამიანი ბნელსაც
და ნათელსაც და იმ დროს, როდესაც ერთი მხარე სიბნელეში იმყოფებოდა, მეორის
სულს ნათელი ავსებდა.
ადამიანისთვის უხილევი ძალების გამოყენებით, საუკუნეების მანძილზე
გაუთავებლად მიმდინარეობს ეს უძველესი და უსასტიკესი ბრძოლა.
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ის ვისაც სიბნელე მოიცავს, იბრძვისნათელის წინააღმდეგ, მაგრამ არსებობს
მეორე მხარე — სინათლის მსახურები, რომლებიც იპყრობენ ღამის წყვდიადს.
სადაც არ უნდა იმყოფებოდე, რომელ ეპოქაშიც და ეტაპზე, უნდა იცოდე
ბნელის წინააღმდეგ ბროძლის შესახებ.
მრავალი საუკუნის წინ, დღის შვილებმა მიწისქვეშეთის ბნელით სავსე
სამყარო აღმოაჩინეს, რის შემდეგაც მრავალსაუკუნოვანი ომი გაჩაღდა.
ბნელს მოეცვა იმ პერიოდში ყველაფერი, შუქის მხოლოდ მცირე ნაპერწკალი
ანათებდა წყვდიადში.
არსებობდნენ სიბნელის მეუფეები, რომლებიც მუდმივ წინააღმდეგობაში და
დაუნდობელ ბრძოლაში იყვნენ სინათლის მეუფეებთან. ბნელი ძალების და შავი
მაგიის გამოყენებით იმ ბორკილების გამაგრებას ცდილობდნენ, რომლითაც
ადამიანი ღამეს მიაჯაჭვეს.
და გაერთიანდნენ ისინი სიბნელის საძმოში.
საიდუმლოდ და შეუმჩნევლად მოქმედი ბნელი ძალის წარმომადგენლები,
საუკუნის მანძილზე წარმოაგენენ წინააღმდეგობას ადამიანებისთვის და ჩუმად და
შეფარულად იყენებენ საკუთარ ძალაუფლებას მათ შესაზღუდად და
დასამორჩილებლად.
ადამიანი, მწირი ცოდნის და განვითარების გამო, მიწის წიაღიდან იზიდავს
მათ. შავბნელი გზით მოსიარულეები, ადამიანის ოცნებებში აღწევენ და მათი
გონებას რევენ.
მათი დახმარებით მიღებული შავბნელი ცოდნის წყალობით შესაძლებელი
გახდა სხვების გამოძახება და დედამიწის ზედაპირზე ამოყვანა. სიბნელის საძმო,
ადამიანის ცნობიერების სივრცეებში შეიჭრა, რომელიც ღამის წყვდიადის გარსში
მოექცა და სიცოცხლის მანძილზე სული სრულ ტყვეობაში მოექცა.
უძლეველნი იყვნენ ისინი დაფარულ ცოდნაში. დაფარულში, რადგან ღამეს
ეკუთვნის ის.
ისმინე ადამიანო და მიიღე ჩემი გაფრთხილება, რათა გათავისუფლდე
ბორკილებისგან.
დაე ნუ დაეცემა შენი სული და მიქცეულ იყოს შენი სახე სინათლისკენ.
მუდამ სინათლის მწვერვალისკენ იარე და გაანათე სული.
სიბნელის მსახურები მუდამ იმ საძმოს წევრების ძებნაში არიან, ვინც
მიმართულება იცვალა და სინათლეს შეუერთდა, რადგან იციან მათ სინათლის
მსახურის ძალა.
ამიტომ, გაფრთხილდი, კარგად შეამოწმე თუ ვინ გეწვია და აწონ დაწონე
მისი სიტყვები, რადგან დარწმუნდე მის ნათელ აზრებში.
ადვილია მიჰყვე მათ გზას. მაგრამ იცოდე, ადამიანო, გახსოვდეს, რომ
მხოლოდ მათთან მოდის სინათლე, ვინც ცდილობს და ეძებს მას.
ბევრ ქვას გადააწყდები გზაზე და მრავალი მთის გადალახვა მოგიწევს ვიდრე
სინათლეს მიაგნებ. იცოდე, ვინც ამ ყველაფერს დაძლევს, გათავისუფლდება
საუკუნოვანი ბორკილებისგან. საბოლოოდ ნათელმა უნდა გაიმარჯვოს და ბნელი
წაშლილ იყოს სამყაროდან.
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აპოკრიფის-16: 08. 2016 (E5. 2 e. n. )
ისმინე და მიიღე ეს სიბრძნე: სინამდვილეა ის, რომ ბნელი არის იგივე
ნათელი, რადგან როდესაც ის წაიშლება და ღამის ყველა საფარი განადგურდება,
სიბნელიდან გამოანათენს სინათლე.
ისევე როგორც ადამიანებს შორიც ცხოვრობს სიბნელის საძმო, ასევე
არსებობენ სინათლის მსახურები, რომლებიც ადამიანების ბორკილებიდან
გათავისუფლებას ცდილობენ.
იმ კანონის სახით, რომელიც პლანეტას განაგებს, დიდ ძალას ფლობს
სინათლის საძმო.
მუდმივ წესრიგსა და ჰარმონიაში მოქმედების შედეგად, მრავალ ადამიანს
ათავისუფლებენ ტყვეობისგან. ფარულად ცხოვრობენ ისინი ადამიანებში და არ
ცნობს მათ ხალხი. იცოდე ადამიანო, რომ მუდამ შენს გვერდით დააბიჯებენ ისინი,
მზის ძალით სავსე და მუდმივ მზადყოფნაში.
თავისუფალი არიან სინათლის მსახურები ამენტის ბნელი დარბაზებიდან.
დილის მნათობები არიან ისინი ადამიანებს შორის. ადამიანის მსგავსნი არიან,
მაგრამ არ გვანან მათ. ცალ ცალკე არასოდეს არსებობდნენ წარსულში, არამედ
იყვნენ ერთიანი, დასაბამიდან. ყოველი მათგანი, ერთიანობაში წარმოიშვა
უფორმოს ფორმირების შედეგად. და მიეცა შუქის მეუფის გზით მოსიარულე
ადამიანს მათი საიდუმლოებები, რათა დაეღწია თავი განსაცდელისგან. ამისათვის,
საჭირო იყო მას, უფორმო და ამორფული, ასევე შიშის ფანტომი გადაელახა. უნდა
შეესწავლა ყველა საიდუმლო და ევლო გრძელი გზით, ვიდრე ერთხელაც მის წინ,
მისივე მიზანი, შუქი არ გამჩნდებოდა. მრავალი წინაღობის მერე, გამოჩნდება მზე,
რომელიც სინათლის სიმბოლოა. ეხლა კი გიზიარებ საიდუმლოს, რადგან შეძლო
და დაამარცხო ბნელი ძალები. მხოლოდ ცოდნით შეძლებ გამარჯვებას და
სიბრძნოთ დაეუფლები ნათელს. გაძლევ მეუფეთა ცოდნას, რომელიც დაგეხმარება
ბნელის დამარცხებაში.
როდესაც გესტუმრება გრძნობა, რომელიც ბნელ კარიბჭეს მიგაახლოვებს,
გამოსცადე შენი გული და გაარკვიე, გარედან არის თუ არა ეს გრძნობა. და თუ
აღმოაჩენ მას შენში, გაწმინდე საკუთარი გონება. გაგზავნე მთლიან სხეულში
ვიბრაცია, ჯერ მოუწესრიგებლად, ხოლო შემდეგ სრული წესრიგით და გაიმეორე
იქამდე, ვიდრე არ გათავისუფლდები. აამოქმედე ტალღური ძალა ტვინის ცენტრში
და გადაგზავნე მისი ენერგია თავიდან ტერფებამდე. და თუ შეამჩნე, რომ შენი
გული ბნელს არ მოუცავს, დარწმუნებული იყავი, რომ ძალა შენს მიმართ იქნა
მომართული. მხოლოდ მაშინ აიცილებ თავიდან, თუ შენ ეს იცი. გახდი ბრძენი და
დაეუფლები ძალას.
მოძებნე სიბნელით მოცული ადგილი და შემოავლე მას წრე, ხოლო შემდეგ
ჩადექი ცენტრში. გამოიყენე ეს ფორმულა და გათავისუფლდები. ასწიე ხელები
მაღლა, ბნელ სივრცეში. დახუჭე თვალები და შემოუშვი სინათლე. იხმე სინათლის
სული შემდეგი სიტყვებით: «შეავსე ჩემი სხეული, სიცოცხლის სულო, შეავსე ჩემი
სხეული სინათლის სულით. გამოდი ყვავლიდან რომელიც ციმციმებს სიბნელეში.
გამოდი დარბაზებიდან, სადაც შვიდი მეუფე ხელმწიფებს. ვიხმობ შვიდივეს
სახელებით: სამი, ოთხი, ხუთი და ექვსი, შვიდი, რვა — ცხრა. ვიხმობ მათ, რათა
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დამეხმარონ და დამიცვან ბნელისგან. UNTANAS, QUERTAS, CHIETAL, და
GOYANA, HUERTAL, SEMVETA—ARDAL. ამ სახელებით გიხმობთ, რათა
წამიყვანოთ სიბნელიდან და ვეზიარო ნათელს».
იცოდე ადამიანო, რომ ამის შემდეგ გათავისუფლდები ბორკილებისგან.
მიხვდი, რომ სახელებს აქვთ ძალა და ვიბრაცია, რომელიც ბორკილებისგან
გიხსნის? გამოიყენე იგივე სახელები, რათა შეძლო შენი ძმის გათავისუფლება,
რომელიც ასევე სიბნელის ტყვეობაშია.
გაძლევ ჩემ მაგიას.
მიიღე და იარსებე სინათლისკენ მიმავალმა.
შუქი იყოს შენში, ცხოვრება იყოს შენში და შეძლებ იქცე მზედ წრის
დასრულების შემდეგ.

VII

ადამიანო, ისმინე ჩემი ხმა, გახსენი გონება და მიიღე სიბრძნე.
ბნელია ცხოვრების ის გზა, რომლითაც მიდიხარ. მრავალი საფრთხე გელის,
ამიტომ ყოველთვის უმაღლესი სიბრძნის შეცნობისაკენ ისწრაფე. მიაღწიე და
სინათლე იქნება შენი მუდმივი თანამგზავრი.
გაუღე გული კოსმოსს, შემოაღწიოს და დაე იდინოს მან შენში. სინათლე
სამუდამოა, ხოლო სიბნელე — წარმავალი. ისწრაფე მუდმივად სინათლისკენ.
იცოდე, როდესაც ნათელი აავსებს შენს არსებას, სიბნელე მაშინვე გაქრება.
გაუხსენი სული შუქის საძმოს, შემოუშვი ისინი და აივსე სინათლით. მუდმივად
კოსმოსის სინათლისკენ ისწრაფე და დაე ყოველთვის მიზნისკენ იყოს შენი სახე
მიმართული. მხოლოდ სიბრძნოს მიღების შემდეგ იქნები უსასრულობასთან
ერთიანი.
ოდესღაც, დიდი ძებნის შემდეგ, ნათელს, რომელიც კოსმოსის სივრცეში
ადამიანის ცოდნისგან საგულდაგულოდ დამალულია, მაინც მიაგნებ —
დაკარგულს, მაგრამ არსებულს, ყოვლისმომცველსა და ყველაფერში მცხოვრებს —
რომელსაც უმაღლესი გონი ეწოდება.
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ყველა სივრცეში მხოლოდ ერთი სიბრძნე არსებობს. ჭეშმარიტი სიბრძნე,
რომელიც არის ერთიერთში. ყველაფერი რაც არსებობს, სათავეს სინათლიდან
იღებს, ხოლო სინათლე მოდის
ყველაფრიდან.
ყველაფერი დაფუძნებულია წესრიგზე: კანონი მართავს სივრცეს, სადაც
უსასრულობა სუფევს.
ჰარმონიულად,
უსასრულობისკენ
მოძრავი
ციკლები,
პირდაპირ
წონასწორობიდან მოვიდნენ. შორს, დროსა და სივრცეში, თვით უსასრულობამ
უნდა გაიაროს ცვლილებები.
იცოდე, რომ ყველაფე რი მოდის ყველაფრისგან.
დროთა განმავლობაში შეძლებ მიჰყვე სიბრძნეს და მიაგნო სინათლეს, მაგრამ
ყოველი დაცემის შემდეგ, დასახული მიზანი დღითი დღე დაგშორდება.
დიდი ხნის წინ, წარვსდექი ციკლების მეუფეებთან ამენტის დარბაზებში და
შევისმინე მათი ხმა ტაძრის მკვიდრის მეშვეობით. ხშირად ვიმყოფებოდი
დარბაზში, სადაც მხოლოდ სინათლე სუფევს და შევიცანი უმაღლესი სიბრძნე
ციკლებიდან. შვიდი მეუფე, რომელიც ჩემი მეშვეობით, მოცემულ სიბრძნეს
გადმოგცემთ, ამ ციკლში, ადამიანს ერთიანი ცოდნისკენ მიაცილებს.
ხშირად მელაპარაკებოდნენ და მიზიარებდნენ უმაღლეს ცოდნას,
მმოძღვრავდნენ და მიმანიშნებდნენ სინათლის გზისკენ. მასწავლიდნენ კანონს და
ერთიანობის წესრიგს.
ერთხელაც მითხრეს: «ჩვენ ვართ ადგილებიდან, რომელიც შორს, დროის
მიღმა მდებარეობს. მოვედით დროისა და სივრცის ფარგლებს მიღმა ადგილიდან,
სადაც უსასრულობა მთავრდება. მაშინ, როდესაც შენ და შენი ძმები ჯერ კიდევ
უფორმოები იყავით, ერთიანობის წესრიგისგან შევიქმენით ჩვენ. არ ვგავართ
ადამიანებს, მაგრამ ოდესღაც ვიყავით მათნაირები. დიდი სიცარიელის კანონის
წესრიგისგან ვართ შექმნილი. იცოდე, რომ სინამდვილეში უფორმო ხარ და
ფორმას მხოლოდ შენი თვალი ხედავს. თავისუფალი ხარ შენ, იმოგზაურე
სინათლის მიმართულებით ვიდრე ყველა არ გახდება ერთი.
შემდეგი მიმდევრობით ვიყავით შექმნილი: სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი,
რვა, ცხრა. იცოდე, რომ ეს ის ციკლებია, რომლიდანაც ჩვენ ადამიანს ვესტუმრეთ.
ყოველ ჩვენთაგანს აქვს გარკვეული კონტროლის ძალა და ვალდებულება,
რომელიც უნდა შესრულდეს. ამასთანავე, ჩვენ ერთიანი ვართ ციკლის სულთან.
ასევე ჩვენ გვაქვს მიზანი, რომლის მიმართულებითაც წინ მივიწევთ.
შორს, ადამიანის ცნობიერების და აღქმის მიღმა, უსასრულობა ივრცობა
ბევრად ფართოდ ვიდრე ერთიანობა. სწორედ იქ, დროში, რომელიც
სინამდვილეში არ წარმოადგენს დროს, ჩვენ ყველა გავხდებით ერთი, იმაზე
ბევრად დიდ ცნებასთან ვიდრე
ერთიანობა.
დრო და სივრცე მოძრაობს წრეზე. შეიცანი მათი კანონი და გახდები
თავისუფალი. თავისუფალი უნდა იყო, რათა გაიარო ციკლებში და მოახერხო
კარების მცველების გვერდის ავლა».
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
შემდეგ მომმართა მან, ცხრიდან: «ეონიდან ეონში ვარსებობდი ისე, რომ არ
ვცნობდი სიცოცხლეს და და სიკვდილს. იცოდე, რომ შორეულ მომავალში,
სიცოცხლე და სიკვდილი შეადგენენ ერთიანობას. ყველა, ბალანსის მიერ იმდენად
იქნება მეორისგან სრულყოფილი, რომ არასოდეს იარსებებს მარტოდ
ერთიანობაში.
ამ ციკლის ადამიანში ცხოვრების ძალა სხვადასხვა საფეხურებზეა, მაგრამ
ზრდისას ცხოვრება ხდება ყველასთან ერთიანი. ამ მომენტში ვარსებობ თქვენ
ციკლში, მაგრამ ამასთანავე ვიმყოფები ასევე მომავალშიც. რადგან ჩემთვის არ
არსებობს დრო. ჩემ სამყაროში არ არსებობს დრო და წარმოვადგენთ უფორმოს. არ
გაგვაჩნია სიცოცხლე, მაგრამ ვარსებობთ ბევრად თავისუფლები, ვიდრე თქვენ.
ადამიანი კლდეზე მიჯაჭვულ ცეცხლის ალს წარმოადგენს, ხოლო ჩვენ ჩვენივე
ციკლში ვარსებობთ თავისუფლად.
როდესაც ციკლში წინსვლას მოახერხებ, ცხოვრება თავისთავად წავა
სიბნელეში, ხოლო დარჩება მხოლოდ სულის ესენცია».
შემდეგ მომმართა მეცხრეს მეუფემ: «ყველაფერი რაც იცი, მხოლოდ
მცირედის ნაწილია. სრულად არ შეხებიხარ ჯერ მთლიანს. სივრცის საზღვრებს
მიღმა, სადაც ნათელი არსებები მაღლდებიან, შევუერთდი სინათლეს. არ ვარ
ჩამოყალიბებული (ფორმირებულიMan Gala ) ისე როგორც შენ. შუქის სხეული იყო
ჩემი უფორმო ფორმა. არ ვცნობ სიცოცხლესა და სიკვდილს და ვარ ყველაფერ
არსებულის მეუფე.
ეძებე ბარიერებში გასასვლელი. იარე სინათლისკენ მიმავალი გზით. ეძებე
საზღვრებს გარეთ გამავალი გზა. არ წარმოადგენს უმაღლეს ცნობიერებასთან
ამაღლება შეუძლებელს. როდესაც ორი ხდება ერთიდაერთი ხდება ყველა, ბარიერი
დაძლეულია და შენ თავისუფალი ხარ. გარდაიქმენი ფორმიდან უფორმობაში».
და ასე, საუკუნეების მანძილზე ვისმენდი და ვსწავლობდი სამყაროს
ერთიანობისკენ მიმავალ გზას.
ყოვლისმომცველო სინათლევ, ყველაფერთან ერთიანო, მთლიანო ე რ თ შ ი —
იდინე ჩემში.
შემოდი, რათა გავხდე თავისუფალი.
გამაერთიანე ღამის წვდიადში მანათობელი ერთიან სულთან.
მომეცი საშუალება გავთავისუფლდე დროსა და სივრცისგან, გავთავისულდე
ღამის საფარისგან. მე, სინათლის შვილი, ვბრძანებ: დაე ვიყო სიბნელისგან
თავისუფალი.
უფორმო ვარ და დაფარული შუქით. და ვიცი, რომ ბორკილები უნდა გაწყდეს
და დაუძლურდეს სინათლის წინაშე.
ეხლა კი გადმოგცემ ამ სიბრძნეს შენ.
ასევე შენ, ადამიანო, შეგიძლია გათავისუფლდე და თუ არ შეაქცევ სახეს
ნათელს, სული შენი, იცხოვრებს სინათლის სამეფოში.
შუქის შვილი ხარ შენ.
მიაქციე აზრები შინაგანისკენ და ნუ მიმართავ გარეთ. იპოვე სულის სინათლე
და იცოდე რომ შენ ხარ მეუფე. ამაღლდი სინათლის სამეფომდე.
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მიმართე ფიქრები სინათლისკენ. იცოდე, რომ ერთიანი ხარ კოსმოსთან,
ცეცხლის ალთან და შუქის ქმნილებებთან.
გაფრთხილებ, ნუ შეაბრუნებ აზრებს, რადგან ნათელი მოდის მათგან და ნუ
შეუერთდები ბნელ საძმოს, რომელიც შავი საძმოდან არის.
მიმართული იყოს შენი თვალები მუდმივად სიმაღლისკენ და სული შენი —
სინათლისკენ. მიიღე ეს სიბრძნე და შეიცანი ის.
ისმინე ჩემი ხმა და დაემორჩილე.
მიჰყევი სინათლის გზას და გახდები მასთან ერთიანი.

VIII

ადამიანო, გიზიარებ ჩემ ცოდნასა და სინათლის ნაწილს.
შეისმინე და მიიღე შორეული კოსმოსის შრეებიდან მოტანილი სიბრძნე,
რომელსაც შენ გადმოგცემ.
მე არ ვარ ადამიანის მსგავსი, რადგან გავთავისუფლდი შრეებისა და
განზომილებებისგან და ყოველ მათგანში, სრულიად ახალ სხეულებში
გარდავიქმნები. ყოველ მათგანში შემიძლია ფორმა ვიცვალო, რადგან ამიერიდან
ვიცი, რომ ყველაფერი, რასაც ფორმა გააჩნია, ასევე უფორმოა.
უსაზღვროა შვიდეულის სიბრძნე და ძლევამოსილება. დიდი ძალაუფლების
მეშვეობით, საზღვრებს მიღმა, ძალით აღსავსენი გამოვლინდებიან ისინი.
შეისმინე ეს ბრძნული სიტყვები და აქციე ისინი საკუთრად. იპოვე მათში
უფორმო. საიდუმლო — ეს არ არის დაფარული ცოდნა. იცოდე და გაგეხსნება.
იპოვე ღრმად დაფლული სიბრძნე და გახდი ბნელისა და ნათელის
მბრძანებელი.
ღრმად
არის
დამალული
შენს
გარშემო
არსებული
უძველესი
საიდუმლოებები, რომლების ჩემს მიერ მოცემულ საიდუმლოების გასაღებში უნდა
ეძებო და შესაძლოა მიაგნო კიდეც.
საიდუმლო კარიბჭე მხოლოდ მას გაეხსნება, ვინც ეძებს. მიიღე სინათლე ძმაო
ჩემო. მიიღე და გაგეხსნება ის. შეუპოვრად იარე ღამის ბილიკზე, შეძელი,
გადალახე ღამის ბინადარი, მზერა მუდამ სინათლისკენ გეჭიროს და გახდები
მასთან ერთი.
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ადმაიანი ფორმის შეცვლის პროცესშია, რომელიც არ არის ამ სამყაროდან და
დროთა განმავლობაში იზრდება ის უფორმობაში მაღალი ცკლის გეგმებისათვის.
იცოდე, ადამიანო, აუცილებელია გახდე უფორმო, ვიდრე სინათლეს შეერეოდე.
ეძებე დედამიწის შუაგულის საიდუმლო, შეისწავლე კანონი, რომელიც
არსებობს და აწონასწორებს ვარსკვლავებს თავდაპირველი ნისლით.
ეძებე დედამიწის სიცოცხლის ცეცხლი, ჩაიხედე მის ბრწყინვალებში.
მიჰყევი სამი კუთხის გზას, ვიდრე შენც ცეცხლად იქცევი.
ილაპარაკე სიტყვებით, მაგრამ უხმოდ, მათთან ვინც მიწისქვეშეთში
ცხოვრობს, შედი ცისფრად მოელვარე ტაძარში და ჩაიხედე ცხოვრების ცეცხლის
ალში.
ადამიანო, მიწის და ცეცხლის ქმნილებავ, იცოდე რომ რთულია შენი არსი.
მიეცი საშუალება ცეცხლის ალს, ანათოს. იყავი მხოლოდ ცეცხლი. სიბნელეშია
დამალული სიბრძნე. როდესაც მიაგნებ მას გახდები უფორმო სიცოცხლის მზე.
ცეცხლის გულში ეძებე სიბრძნე. მხოლოდ ძიების შემდეგ შეერწყმება ის შენ
გონს.
გაარღვიე ღამის საფარი და ნათელი თესე გზაზე.
გიამბობ ატლანტიდაზე, ჩრდილის სამეფოს არსებობასა და მათ
შთამომავლებზე.
ბრძენი ადამიანების მიერ, დიდი ძალის მიღების მიზნით, სიღრმეებიდან
იქნენ ისინი გამოძახებული. შორეულ წარსულში, ჯერ კიდევ ატლანტიდამდე,
ადამიანებმა შავი მაგიის გამოყენებით სიბნელეში შეაბიჯეს და ჩვენს დაბლა
არსებული სიღრმეებიდან შავი ძალები იხმეს. და შეუერთდნენ ციკლს მათთან
ერთად.
უფორმოები და ადამიანის თვალისთვის უხილავნი იყვნენ, განსხვავებული
ვიბრაციის არსებები. მხოლოდ სისხლს შეეძლო მათი ფორმირება. მხოლოდ
ადამიანის მეშვეობით შეეძლოთ ამ სამყაროში არსებობა. საუკუნეების
განმავლობაში უკუაგდეს ისინი მეუფეებმა, მაგრამ იყვნენ ისეთებიც, რომლებმაც
მალვით მოახერხეს დარჩენა სხვადასხვა განზომილებებში. ჩრდილები
ატლანტიდაში ცხოვრობდნენ და დროთა განმავლობაში ეჩვენებოდნენ
ადამიანებს. როდესაც სისხლის მსხვერპლშეწირვა ხდებოდა, სწორედ იმ დროს
მოვიდნენ და დაიწყეს ადამიანებს შორის ცხოვრება, გველისმაგვარი თავით,
მაგრამ გარეგნობით ადამიანის მსგავსები.
მალვით შედიოდნენ სხვადასხვა საბჭოებში, კლავდნენ მმართველებს,
ღებულობდნენ მათ სახეს და მართავდნენ ადამიანებს. მხოლოდ მაგიას შეეძლო
მათი აღმოჩენა და მხოლოდ ბგერას — მათი სახის დამალვა. მათი მიზანი
ადამიანის განადგურება და მის ადგილზე ცხოვრება იყო.
მაგრამ უდიდეს ძალას ფლობდნენ მეუფეები, რომლებსაც მათი ნამდვილი
სახის გამოჩენა და ბნელი ძალების უკან, მიწისქვეშ გაბრუნება შეეძლოთ.
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ასწავლეს მათ ადამიანს სიტყვის ძალა და საიდუმლო, რომლის წარმოთქმაც
მხოლოდ ადამიანებს შეეძლოთ. საბოლოოდ გამოააშკარავეს გველის მსგავსები და
განდევნეს უკან, ბნელ სამყაროში, მაგრამ ისინი კვლავ არსებობენ და დროთა
განმავლობაში ახერხებენ გამოჩენას.
თქვენგან მალულად ცხოვრობენ ისინი ადგილებში, სადაც რიტუალები
ტარდებოდა და კვლავ შეძლებენ ადამიანის სახის მიღებას. მხოლოდ შავი და
თეთრი მაგიის მცოდნე მეუფეს შეუძლია მათი გამოძახება, მაგრამ კონტროლი
მხოლოდ თეთრს ძალუძს.
ნუ მოძებნი ჩრდილის სამეფოს, რადგან აუცილებლად ბოროტ ძალა მიაგნებ.
მხოლოდ ნათელით მოსილ ოსტატს შეუძლია დაძლიოს შიშის ჩრდილი.
იცოდე, ძმაო, რომ დიდი ხელისშემშლელი ბარიერია შიში.
მართე ყველაფერი და ჩრდილიც გაქრება.
მისმინე და მიიღე სიბრძნე, რადგან სინათლის ხმა სუფთაა.
გიამბობ ადამიანისგან დაფარულ ცოდნას.
ძალიან შორს, დროსა და სივრცეში შევძელი მოგზაურობა, თვით ამ ციკლის
სივრცის ბოლოშიც.
და ვიხილე ბარიერის მცველები, რომლებიც მხოლოდ იმას ელოდებიან, რომ
ვინმემ გადააბიჯოს მას.
სივრცეში, სადაც დრო არ არსებობს, სუსტად ვიგრძენი ციკლების მცველების
არსებობა, რომლებიც მხოლოდ კუთხეებში მოძრაობენ. ისინი არ არიან
გამრუდებული განზომილებისგან თავისუფალი. უცნაური და საზარელი სანახავი
არიან ბარიერის მცველები, რომლებიც გონს სივრცის კიდეებამდე დევნიან. არც
იფიქრო მათგან დამალვა — მხოლოდ წრეს შეუძლია კუთხეების მვირდების
კლანჭებისგან დაგიცვას.
ერთხელ, შორეულ წარსულში, როდესაც დიდ ბარიერს მივუახლოვდი,
ნაპირებზე, სადაც დრო არ არსებობს, ბარიერის მცველების უფორმო სხეულები
ვიხილე. დროის მიღმა სივრცეში მალვისას აღმოვაჩინე ისინი. როგორც კი ჩემი
სიახლოვე იგრძნეს, მაშინვე გამაყრუებელი ხმაურით დაიძრნენ ჩემი სულისკენ.
სწრაფად ვახერხებდი მათგან დასხლტომას, მაგრამ აგრძელებდნენ დევნას
ადამიანისთვის მიუწვდომელი კუთხეებიდან. დროისა და სივრცის ზღვარზე,
ნაცრისფერ ნაპირებთან აღმოვაჩინე სულის მაძებარი ბარიერის მცველები. წრეების
მეშვეობით შევძელი თავის დაღწევა და უკან სხეულში დაბრუნება.
იცოდე, ადამიანო, რომ ბარიერს მიღმა მიმავალი სულის დაკავება, დროის
მიღმა იქამდე შეუძლიათ მცველებს, ვიდრე მოცემული ციკლი არ დასრულდება.
და შევძელი სხეულში შესვლა. შევქმენი წრეები, რომელთაც არ გააჩნდათ
კუთხე და თავი დავაღწიე მცველებს დროის წრიულ სივრცეში.
თვით მას შემდეგაც, რაც ჩემი სული სხეულიდან თავისუფალია უნდა
ვერიდო კუთხეებში გადაადგილებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში არასოდეს იქნება
ჩემი სული თავისუფალი.

59

ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
ბარიერის მცველები მხოლოდ კუთხის სივრცეებში გადაადგილდებიან და
არასოდეს გამრუდებულში. მხოლოდ ამ გზით შეგიძლია მათგან შეუმჩნევლად
მოძრაობა. მიიღე ჩემი რჩევა და ნურასოდეს შეეცდები გახსნა საზღვრის იქით
გამავალი კარიბჭე. მხოლოდ რამოდენიმემ შეძლო გადაელახა ბარიერი და
შერეოდა საზღვრებს მიღმა სივრცის სინათლეს.
სწორედ საზღვარს მიღმა მიმავალ სულებს ეძებენ მცველები, რათა დაიმონონ
და დაატყვევონ. იმოძრავე წრიულად და არა კუთხეებიან სივრცეში. და
სხეულისგან თავისუფალი, თუ ოდესმე ყურს მოკრავ ყეფის, ღრიალის და ზარის
მსგავს ხმაურს, მაშინვე წრეების მეშვეობით, ნისლის გვერდის ავლით დაბრუნდი
სხეულში. როდესაც საკუთარ ფორმას მიაღწევ, გამოიყენე კომბინირებული წრე და
ჯვარი. გამოიყენე შენივე ხმა. წარმოთქვი სიტყვა და გათავისუფლდები. მხოლოდ
ის შეძლებს მცველების გვერდის ავლას, ვინც სინათლით არის სავსე, თუ
იმოძრავებს ადამიანისთვის ცნობილი კუთხეებით და წრეებით ფორმირებული
მიმართულებით.
არასოდეს შეეცადო პირდაპირ გადაკვეთო მცველებისკენ მიმავალი გზა.
გზის გავლის წინ, მზადებისას, აუცილებელია შეიცნო საკუთარი სინათლე.
ისწრაფე და იპოვე ის.

IX
სივრცის თავისუფლების გასაღები
ყურადღებით იყავი და შეისმინე სიბრძნისა და სინათლის მომტანი ხმა ამ
ციკლში, რომელიც დაგეხმარება განდევნო სიბნელე და შემოიტანს ნათელს შენს
ცხოვრებაში.
ისწრაფე, იპოვო გზა, რომელიც მზის მსგავს მარადიულ სინათლემდე
მიგიყვანს. ერიდე სიბნელის საფარს. გარდაიქმენი სინათლედ.
გახდი ამ სამყაროში თავმოყრილი მზის ენერგიის ჭურჭელი. მიაპყრე
თვალები კოსმოსს.
იმღერე სინათლისა და სულის სიმღერა.
შექმენი მაღალი ვიბრაცია, რომელიც გაგხდის მთლიანთან ერთიანს და
შეერიე კოსმოსს.
გახდი სინათლესთან ერთიანი, იყავი წესრიგის მომტანი და სამყაროს
კანონის ბილიკი.
დიადია შენი სინათლე, რომელიც სხეულის წყვდიადში ანათებს.
თავისუფლად უნდა შეძლო სიბნელიდან გამოსვლა ვიდრე სამყაროსთან ერთიანი
გახდები. სიბნელის ჩრდილები გაკრავს გარშემო, ხოლო სიცოცხლე გავსებს
დინებით.
მიმოიხედე, ადამიანო და ეცადე საკუთარი ბრწყინვალება დაინახო. თვით
შენს გარშემო არსებულ სიბნელის საფარში ვრცელდება შენი სინათლე და მის
გარეთ ასხივებს.
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მუდამ სიბრძნე ეძებე.
ნუ დაუშვებ სხეულის ღალატს.
მუდამ სინათლის ტალღებისკენ იმოძრავე.
ერიდე ბნელ გზას.
სიბრძნე მარადიულია.
ყველაფრის წარმოშობის მომენტიდან არსებული ს უ ლ ი, ქმნის ჰარმონიას
გზად არსებული კანონის ქაოსიდან. ისმინე სიბრძნე, რომელსაც წარსულიდან
მოლაპარაკე ხმა გაწვდის. გიწილადებ სიბნელეში დაფარულ და დროთა
განმავლობაში დაკარგულ ცოდნას და სიბრძნეს.
იცოდე, რომ შენ ხარ ყველაფრის საზღვარი. მხოლოდ ეს ცოდნა დაიკარგა
სწორედ მაშინ, როდესაც ადამიანი ბნელმა ძალებმა დაიმონეს და ბორკილებში
დაატყვევეს.
როდესაც იმყოფები სხეულში — არ წარმოადგენ არაფერს.
სული ყველაფერია.
ნუ მისცემ სხეულს საშუალებას გახდეს შენი ბორკილი.
დატოვე სხეული და შეუერთდი სინათლეს. სინათლეს, რომელიც
ჭეშმარიტად ერთია ერთიანთან.
როდესაც გათავისუფლდები და სივრცეში იარსებებ, ნუ დაივიწყებ, რომ
სივრცეს აქვს კანონები — ის შემოსაზღვრულია კუთხეებით და ხვეულებით
(მრუდებით. რკალებით; Man Gala).
იცოდე, რომ ყველაფერი არსებული მომავლის ასპექტს წარმოადგენს —
ბევრად დიდებულის ნაწილს.
მატერია სითხეა, რომელიც მუდმივად მოედინება და გარდაიქმნება ერთი
არსიდან მეორეში.
მთელი საუკუნეების მანძილხე არსებობდა უცვლელი ცოდნა, რომელიც არ
დაკარგულა, მაგრამ ადამიანის მიერ მივიწყებულია.
სივრცეში, რომელშიც არსებობ, სხვა მსგავსი დიდი სივრცეებიც მდებარეობს,
რომლებიც შენი მატერიის გულშია გადაბმული და ამასთანავე არსებობენ ცალკე.
ერთხელ, ძალიან დიდი ხნის წინ, შევძელი და გავაღე სხვა სივრცეებში
გამავალი კარიბჭე და შევისწავლე მრავალი დაფარული საიდუმლო. ღრმად,
მატერიის შუაგულში, მრავალი მათგანია დაფარული. ცხრა გადაბმული
განზომილება და სივრცის ცხრა ციკლი.
ცნობიერების ცხრა გამოვლინება და ცხრა სამყარო სამყაროში.
ციკლის ცხრა მბრძანებელი, მოსული მაღლიდან და ღრმა სივრცეებიდან.
სივრცე სავსეა მრავალი საიდუმლოთი, რადგან ის დაქუცმაცებულია დროის
მიერ.
ეძებე დროისა და სივრცის გასაღები და გაიღება კარიბჭე.
იცოდე, რომ ყველგან, დროსა და სივრცეში არსებობს ცნობიერება. მართალია
ჩვენთვის დაფარული, მაგრამ ის მუდმივად არსებობდა.
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შენში არსებული სამყაროების გასაღები, მხოლოდ შენშია, რადგან ადამიანი
ერთიანობასთან შერწყმული საიდუმლო და მისივე გასაღებია.
ეძებე ციკლის საზღვრებში.
გამოიყენე სიტყვა, რომელსაც მოგცემ.
გააღე კარიბჭე შენში და ჭეშმარიტად იცხოვრებ.
ადამიანო, შენ გგონია რომ ცოცხალი ხარ, მაგრამ ეს მხოლოდ სიცოცხლეა
სიკვდილში, რადგან მიჯაჭვული ხარ საკუთარ სხეულს და შენთვის არ არსებობს
სიცოცხლე.
მხოლოს სივრცისგან თავისუფალი სული ფლობს ნამდვილ სიცოცხლეს.
ყველაფერი დანარჩენი უბრალოდ ბორკილია, რომლისგანაც უნდა
გათავისუფლდე.
ნუ იფიქრებ, რომ ადამიანი მიწიერი არსებაა, მიუხედავად იმისა რომ ის
მიწისგან წარმოიშვა.
ადამიანი მანათობელი სულია, მაგრამ ცოდნის გარეშე ვერასოდეს გახდება
თავისუფალი.
სიბნელე აკრავს გარშემო და ზღუდავს მის სულს.
მხოლოდ მაძიებელს შეიძლება ჰქონდეს გათავისუფლების იმედი.
მთელ სივრცეს წყვდიადი აკრავს გარს.
ანათე ადამიანის სულის სინათლევ.
შეავსე ბნელი ნათელით.
შენ — დიადი შუქის მზე ხარ.
გახსოვდეს ეს და გათავისუფლდები.
დააღწიე თავი ღამის წყვდიადს.
დაე სინათლედ იქცეს შენი სული — მზისგან გაჩენილი და ბრწყინვალე
ნათელით სავსე.
შენ ყველა საიდუმლოს გასაღები ხარ.
შენშია თავმოყრილი ყველა სახის დრო და სივრცე.
ნუ ცხოვრობ ბნელში და გაათავისუფლე შენი შუქის ფორმა ღამის
მონობისგან.
«დიდებულო სინათლევ, რომელიც ავსებს მთელ კოსმოსს, შექმენი ადამიანის
სხეულისგან ჩირაღდანი, რომელიც არასოდეს ჩაქრება».
დიდი ხნის წინ, წარსულში ვეძებდი ადამიანისთვის უცნობ ცოდნასა და
სიბრძნეს.
შორს წარსულის სივრცეში მომიწია დაბრუნებამ, რათა ჩემთვის ცნობილი
სიბრძნისთვის ახალი შემემატებინა. მხოლოდ იმიტომ, რომ დავრწმუნებულიყავი
— სიბრძნის გასაღები მომავალში მდებარეობს.
ამენტის დარბაზებში ჩავედი რათა ციკლების მეუფეებისთვის რჩევა მეკითხა
და გზა ეჩვენებინათ.
და ვკითხე მათ: «სად იმყოფება ყველაფრის წყარო?»
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ცხრის მბრძანებელმა მიპასუხა: «გაათავისუფლე სული სხეულიდან და
მომყევი». გამოვედი სხეულიდან სიბნელეში მანათობელი ცეცხლის ალივით.
წარვსდექი მეუფეების წინაშე, სიცოცხლის ალში მობანავე.
შემიპყრო ადამიანისთვის უცნობმა ძალამ და გადამიშვა სივრცეთშორის
უფსკრულში.
ვიხილე წესრიგის ქაოსიდან და ღამის კუთხეებიდან ფორმირება.
ვიხილე წესრიგიდან გამომავალი შუქი და გავიგე მისი ხმა.
ვიხილე შუქისა და წესრიგის მომტანი უფსკრულის ცეცხლი.
ვიხილე ქაოსიდან გამომავალი წესრიგი და მაცოცხლებელი სინათლე.
შემდეგ მომესმა: «ისმინე და დაიმახსოვრე. ცეცხლი წყაროა, რომელიც
ყველაფერ არსებულს შეიცავს. წესრიგი, რომელიც წარმოქმნის სინათლეს, არის
სიტყვა, ხოლო სიტყვისგან წარმოიქმნება სიცოცხლე და ყველაფრის არსი. შენში
არსებული სიცოცხლე არის სი ტყვა. მოძებნე სიცოცხ ლ ე შენში და შეიძენ სიტყვის
ძალას».
დიდი ხანი ვაკვირდებოდი ცეცხლის ესენციიდან გამომავალ სინათლის ალს
და ვაცნობიერებდი, რომ სიცოცხლე წესრიგია, ხოლო ადამიანი ცეცხლთან
ერთიანი.
ამის შემდეგ დავბრუნდი სხეულში და კვლავ ვისმენდი მძლავრი
ვიბრაციიდან გამომავალ ხმას: «სიცოცხლე არის ცეცხლის სიტყვა. ცხოვრების ძალა,
რომელსაც ეძებ, არის სამყაროში არსებული ცეცხლის ფორმით არსებული სიტყვა.
ეძიე სიტყვის გზა და ძალები შენ დაგექვემდებარებიან. «
შემდეგ ვთხოვე ცხრას: «მეუფევ, მიმითითე სიბრძნის გზაზე. მიჩვენე სიტყვის
გზა».
მეუფემ მიპასუხა: «წესრიგში იპოვი გზას. ვერ ნახე, რომ სიტყვა ქაოსიდან
წარმოიშვა? ვერ ნახე რომ სინათლე გაჩნდა ცეცხლიდან? იპოვნე შენს ცხოვრებაში
არეულობა და დააბალანსე. გაანადგურე ემოციების ქაოსი და შეიძენ ცხოვრების
წესრიგს.
ქაოსიდან მოტანილი წესრიგი, მოგიტანს სიტყვას, მოგცემს ციკლების ძალას
და შენ სულს გადააქცევს ენერგიად, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში
იარსებებს მზის მიერ სრულყოფილი. «
მე ყოველთვის იმ წესრიგისკენ მივისწრაფოდი, რომელიც სიტყვასთან
დამაახლოვებდა. ის ვინც ამას მიაღწევს, საუკუნოდ უნდა დამორჩილდეს წესრიგს,
რადგან არასოდეს მოხდება სიტყვის ძალით არეულ მდგომარეობაში მოქმედება.
მიიღე ეს სიტყვები, როგორც შენი ცხოვრების ნაწილი.
დაამარცხე არეულობა და გახდები სიტყვასთან ერთიანი.
ისწრაფე მზის ბრწყინვალებასთან ერთიანობისაკენ.
ისწრაფე იყო მხოლოდ სინათლე.
მოუფრთხილდი აზრებს და გამოიყენე ისინი რათა სინათლე შეიძინო.
იცოდე, რომ ყველაფერი, ნათელში გაჩენილი მათი ქაოსის წესრიგია.
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ჰერმეს ტრისმეგისტოსის ზურმუხტის ფილა X

დროის გასაღები
ყურადღებით მიიღე სიბრძნე, რომელსაც გაძლევ და შეიცანი დაფარული
საიდუმლო.
შეიცანი უფსკრულში წარმოქმნილი ა ზ რ ი, რომელმაც წესრიგი და ჰარმონია
შექმნა სივრცეში.
ყოველი არსი ექვემდებარება კანონს და მისით არსებობს. შეიცანი ის, გახდი
თავისუფალი და აღარასოდეს იქნები ბორკილებზე მიჯაჭვული.
შორს, არაჩვეულებრივ სივრცეებში, დროის უფსკრულის სიღრმეებში
ვმოგზაურობდი, რათა შემეცნო ყველა საუდუმლო, ვიდრე ერთხელაც ყველაფერი
არ გაიხსნა.
საიდუმლო, მხოლოდ მაშინ არის საიდუმლო ცოდნა, როდესაც ის
ადამიანისგან დაფარულია. მას შემდეგ, რაც შენ მის იდუმალ შუაგულში აღწევ,
ჭეშმარიტი ცოდნა და სიბრძნე შენ გეკუთვნის. ეძიე და შეიცანი, რომ დ რ ო არის
საიდუმლო, რომლის მეშვეობითაც შეძლებ ამ სივრციდან გათავისუფლებას.
დიდ ხანს ვეძებდი სიბრძნეს და ჩემი ძებნა სამუდამოდ გაგრძელდება,
რადგან ვიცი, რომ მიზანი, რომელიც დასახული მაქვს, მუდმივად მშორდება.
თვით ციკლების მეუფეთაგანაც არ მიუღწევია ყოველ მათგანს მიზნისთვის,
რადგან აცნობიერებენ — ჭეშმარიტება მუდმივ ზრდაშია.
ერთხელ, შორეულ წარსულში, ტაძრის მკვიდრს დროსა და სივრცეზე ვკითხე:
«ოსტატო, რა არის დრო?». მან მიპასუხა: «თავიდან იყო სიცარიელე. უდროო და
უსივრცო სიცარიელე. და გაჩნდა მიზანმიმართული და ყოვლისმომცველი ა ზრ ი,
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რომელმაც სიცარიელე შეავსო. არ არსებობდა შიგნით მატერია, არამედ მხოლოდ
ძალა, მოძრაობა, ვიბრაცია მიზანმიმართული აზრისა, რომელმაც სიცარიელე
შეავსო».
მე ვკითხე: «ოსტატო, აზრი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, არსებობდა თუ არა
ყოველთვის?».
მან მიპასუხა: «თავიდან იყო უსასრულო აზრი და იმისთვის, რომ აზრი იყოს
უსასრულო, უნდა არსებობდეს დრო. ამიტომ ყოვლისმომცველ აზრში აჩნდა
დროისკანონი. საყოველთაო სივრცეში არსებული დ რ ო, რითმული მოძრაობით,
რომელიც ყოველთვის რაიმესკენ მიისწრაფვის. დრო არ იცვლება, მაგრამ
ყველაფერი დანარჩენი იცვლება მასში. დრო არის ძალა, რომელიც გარკვეულ
დანაყოფში ინახავს მოვლენებს, ყოველ მოვლენას — მისთვის განკუთვნილ
ადგილას.
დრო არ მოძრაობს, მაგრამ მოძრაობ შენ, იმისდა მიხედვით თუ როგორ
მოძრაობს შენი ცნობიერება ერთი მოვლენიდან მეორემდე. შენ არსებობ დროის
მეშვეობით — მუდმივი ერთიანი არსებობა. მართალია დანაწილებული ხარ
დროის მიერ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, დროის ყველა გამოვლინებაში ხარ ე რ თ
ი».
საიდუმლოს ამოხსნის მიზნით, ხშირად ვფიქრობდი ამ სიტყვებზე.
აღმოვაჩინე, რომ დრო უცნაური კუთხეებით მოძრაობს.
მხოლოდ ხვეულების მეშვეობით უნდა მქონოდა იმ გასაღების შეძენის
იმედი, რომელიც დროისა და სივრცის საიდუმლოს გამიხსნიდა.
აღმოვაჩინე, რომ პირველ რიგში მაღლა, ხოლო შემდეგ მარჯვნივ
მოძრაობისას შევძლებდი ამ მოძრაობის დროისგან გათავისუფლებას.
დავტოვე სხეული და გადავადგილდებოდი მოძრაობებით, რომლებიც
შემცვლიდნენ დროში.
მრავალი უცნაური საიდუმლო ვიხილე.
ვნახე ადამიანის დასაბამი და მივხვდი წარსულის მეშვეობით, რომ არაფერია
ახალი.
შეისწავლე გზა, რომელიც დროში დაბადებულ სივრცეში მიემართება.
ნუ დაივიწყებ, რომ სინათლეა შენი ერთადერთი მიზანი და ნუ მისცემ გულს
საშუალებას მიუბრუნდეს ბნელს. დაე ანათოს შენმა სულმა.
მუდამ მზესავით ანათებს შენი სული, რომელიც მართალია სიბნელეშია
დამალული, მაგრამ ჭეშმარიტი ცეცხლის ნაპერწკალია.
მოძებნე შენი მიზანი. სინათლე სიცოცხლეა, რომლის გარეშეც არაფერი
არსებობს.
იცოდე, რომ ნებისმიერ ფორმირებულ მატერიაში არსებობს სინათლის გული.
სიბნელეში დატყვევებულიც კი, თავდაპირველი სინათლე მუდამ არსებობს.
ვიდექი ერთხელ ამენტის დარბაზებში და სიჩუმეში ვუსმენდი მეუფეთა
სიტყვას, რომლებიც მღეროდნენ ციკლების სიმღერას, საზღვრებს გარეთ მიმავალი
გზის გამხსნელს.
გამოჩნდა დიდებული გზა და ვიხილე საზღვრებს გარეთ არსებული.
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ვიხილე ციკლების მოძრაობა. იმდენად ფართო, რის გადმოცემაც, მხოლოდ წ
ყ ა რ ო ს არსს თუ შეუძლია.
სწორედ მაშინ მივხვდი, რომ თვით უსასრულობაც კი გარკვეული
შეუცნობელი ბოლოსკენ მიისწრაფის.
დავინახე, რომ კოსმოსი არის წესრიგი და მოძრაობის ნაწილი, რომელიც
მთელ სივრცეზეა გადაჭიმული. წესრიგთა წესრიგის ნაწილი, რომელიც მუდმივად
მოძრაობს სივრცულ ჰარმონიაში.
ვიხილე ასევე ციკლების მოძრაობა, გაურკვეველი წრეების მსგავსი.
ყველაფერი არსებული, განუწყვეტელ ზრდაშია, რათა შეერიოს სხვა არსს,
არსებულს დროისა და სივრცის შორეულ დაჯგუფებაში.
მივხვდი, რომ სიტყვა არის ძალა, რომელიც გააღებს ადამიანისთვის უხილავ
ყოველ არსს.
ჭეშმარიტად, სიტყვებშიც კი ის ძალაა დაფარული, რომელიც გააღებს იმას
რაც არის ზევით და ქვევით.
ყურადღებით იყავი, რადგან გიტოვებ სიტყვას, რომლის ჟღერადობაც ძალას
მოგანიჭებს: წარმოთქვი სიტყვა «ზინ-ურუ» (Zin-Uru) და ძალა შენთან იქნება. ასევე
უნდა იცოდე, რომ ადამიანი სინათლიდან არის, ხოლო სინათლე ადამიანიდან.
ისმინე და შეიცანი საიდუმლო, რომელიც ყველაზე დიდია მზის ქვეშ
არსებულ საიდუმლოთა შორის.
იცოდე, რომ ყოველი სივრცე, შედგება ერთმანეთში არსებული
სამყაროებისგან, სადაც ერთი მდებარეობს მეორეში, მაგრამ ასევე გაყოფილი არიან
კანონის მიერ.
ერთხელ, ღრმად დაფარული სიბრძნის ძებნისას, გავაღე კარიბჭე, რომელიც
მათ ადამიანის თვალისგან ფარავს.
მივმართე არსებობის სხვა მონაკვეთს. მშვენიერს ადამიანის ასულებით.
გამოვიძახე სივრცეების საზღვრებიდან, რათა ებრწყინა ადამიანების სამყაროში.
გველის დოლი გამოვიყენე. შევიმოსე იისფერ-ოქროსფერი მანტიით.
წარბებზე ვერცხლის გვირგვინი დავიმაგრე. გარშემო კი კინოვარის წრე
შემოვივლე.
ავწიე ხელები და წარმოვთქვი სიტყვა, რომელიც ათავისუფლებს საზღვრებს
მიღმა არსებული ნაწილებისკენ მიმავალ გზას და ვიხმე სიმბოლოების მეუფეები:
«ორი ჰორიზონტის მეუფეებო, სამმაგი კარიბჭის მცველებო, დადექით ერთი
მარჯვნივ ხოლო მეორე მარცხნივ, მსგავსად ტახტზე მჯდომი ვარსკვლავისა,
რომელიც მართავს საკუთარ სიმბოლოს.
ბნელო პრინცო არულუ (Arulu), გააღე ნისლით მოცული კარიბჭე და
გათავისუფლე ის ვინც ტყვეობაში გყავს.
ისმინეთ, ისმინეთ, ისმინეთ ბნელო და ნათელო მეუფენო, თქვენი საიდუმლო
სახელებით, რომლებიც ვიცი და შემიძლია წარმოვთქვა. ისმინეთ და
დამემორჩილეთ».
ავანთე გარშემორტყმული წრე და გამოვიძახე საზღვრებს გარეთ მდებარე
ნაწილები.
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სინათლის ასულო, აღდექი არულუდან.
შვიდჯერ გავიარე ცეცხლში უჭმელმა და უსმელმა.
გიხმობ არულუ-დან, ეკერშეგალ-ის (Ekershegal) რეალობიდან. გიხმობ
სინათლის ქალბატონო.
ჩემს წინ ამოიზარდა ბნელი ფიგურები. მეუფე არულუს ფიგურები.
ამის შემდეგ, ჩამოეშვნენ ისინი და ჩემს წინაშე წარდგა სინათლის ქალბატონი.
ამიერიდან თავისუფალი იყო ის, რათა ეცხოვრა მზის სამყაროში, როგორც
შუქის შვილს.
ისმინეთ და დაიმახსოვრეთ, მაგია ცოდნაა და ასევე კანონი.
ნუ გეშინიათ ძალის, რომელიც თქვენს შიგნით არის. ის კანონს ემორჩილება,
ისევე, როგორც ცაში ვარსკვლავებს.
მათთვის, ვინც სიბრძნეს არ ფლობს, მხოლოდ მაგია არ არის კანონიერი.
იცოდე, რომ ცოდნის წყალობით, ყოველთვის შეგიძლია მიუახლოვდე
ადგილს მზესთან.
ისმინეთ ჩემი სწავლება, ეძიეთ სინათლე.
ანათეთ ადამიანების სამყაროში და იყავით სხივი, რომელიც გზას აჩვენებს
სხვებს.
მომყევით და შეისწავლეთ ჩემი მაგია, რის შემდეგაც ყველა ძალა თქვენ
დაგემორჩილებათ თუ მოისურვებთ. ნუ შეგაშინებთ გზა, რომელიც ცოდნისკენ
მიდის, მაგრამ ერიდეთ ბნელს.
ნათელი შენ გეკუთვნის. საკმარისია გადაყარო ბორკილები, ხელი გაიწოდო
და გათავისუფლდები.
იცოდე, რომ შიშით მიჯაჭვული სული, საპყრობილეში ცხოვრობს მონობაში.
გაახილე თვალები და იხილე მზის ბრწყინვალება.
ნუ გეშინია, რადგან ყველაფერი შენ გეკუთვნის.
შიში ბნელი არულუს მეუფეა მათთვის, ვისაც არასოდეს ჩაუხედავს
შიშისთვის თვალებში.
შიშის არსებობა მათი შექმნილია, ვინც საკუთარ შიშს ყავს შეპყრობილი.
გატეხეთ ბორკილები და ერთ სასწაულ დღეს შეაბიჯეთ ბრწყინვალე
სინათლეში.
არასოდეს მიმართოთ ფიქრები წყვდიადისკენ და სამუდამოდ ერთიანი
იქნებით სინათლესთან.
ადამიანი არის ის, რისიც სწამს — სიბნელის ძმა ან შუქის შვილი.
ამიტომ, შეაბიჯეთ ნათელში.
ისმინეთ და დაიმახსოვრეთ სიბრძნე. გამოიყენეთ სიტყვა, რომელიც
მოგეცით.
გამოიყენე ის და ჭეშმარიტად იპოვით ძალას, სიბრძნეს და სინათლეს, რათა
იაროთ მიზნისკენ მიმავალ გზაზე.
ეძებეთ და იპოვეთ გასაღები, რომელიც მოგეცით და იქნებით შუქის შვილი
სამუდამოდ.
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XI

გასაღები იმისა, რაც არის მაღლა და დაბლა
ქხემის შვილებო, ყურადღებით ისმინეთ სიტყვა, რომელიც სინათლესთან
მიგიყვანთ.
მე ვიცნობდი თქვენ მამებს წარსულში. საუკუნეების განმავლობაში უკვდავი
ვცხოვრობდი თქვენს შორის და მუდამ ვცდილობდი გამეთავისუფლებინეთ ღამის
წყვდიადიდან.
იცოდეთ, რომ მე სრულად ვფლობ ცოდნასა და სიბრძნეს, რომელიც
დასაბამიდან ადამიანისთვის ცნობილია. მე ვარ დიადი რასის საიდუმლოს
მცველი და სიცოცხლის გასაღების მფლობელი.
ისმინეთ სიტყვები, რომელსაც გაწვდით და ამაღლდებით ნათელში.
შორეულ წარსულში, როდესაც პირველად ვესტუმრე თქვენ მიწას, გიხილეთ
კლდის გამოქვაბულებში მცხოვრებნი.
აგამაღლეთ ჩემი სიბრძნის მეშვეობით, ვიდრე ერთხელაც არ გაანათეთ,
როგორც ადამიანებმა, ადამიანებს შორის.
როდესაც გიპოვეთ, სრულიად უცოდინარ მდგომარეობაში იმყოფებოდით და
მხოლოდ რამოდენიმე თქვენგანი განსხვავდებოდა ცხოველისგან.
ავანთე ცოდნის ნაპერწკალი თქვენში, სანამ ერთხელაც ცეცხლმა არ გაანათა
თქვენში, ადამიანის მსგავსად.
გაწვდი სიბრძნეს, რომელიც შენი რასის ცნობიერების მიღმა მდებარეობს.
იცოდე, რომ ჩვენ, როგორც დიადი რასის წარმომადგენლები, ვფლობთ
ცოდნას, რომელიც აღემატება შენსას.
ვარსკვლავით დაბადებული რასებისგან მიღებული ცოდნა, რომელსაც
ვფლობთ, ბევრად აღემატება ადამიანისთვის ცნობილს.
ოდესღაც, მაღლიდან ჩამოსული სიბრძნის ოსტატები ესტუმრნენ ჩვენს მიწას.
ოსტატები, რომლებიც იმდენად იდგნენ ჩვენზე მაღლა, რამდენად მაღლაც ჩვენ
ვართ თქვენთან შედარებით.
გაძლევ სიბრძნეს, გამოიყენე ის და გათავისუფლდი.
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ჩემს მიერ აშენებულ პირამიდაში ინახება გასაღები, რომელიც სიცოცხლის
გზას გაჩვენებს.
გაავლე ხაზი დიდი გამოსახულებიდან, რომელიც ავაშენე, პირამიდის
მწვერვალისკენ. შემდეგ მისი საპირისპირო ხაზი გაავლე იგივე კუთხითა და
მიმართულებით. გათხარე და იპოვი დამალულ საიდუმლოს. საიდუმლოს,
რომელიც დიდი ხნით ადრე დავმალე, ვიდრე თქვენ ადამიანები გახდებოდით.
მოგიყვებით ციკლების საიდუმლოზე, რომლებიც უცნაური მოძრაობებით
გადაადგილდებიან.
არსებობს ცხრა ციკლი. ცხრა მაღლა და თოთხმეტი დაბლა, რომლებიც
ჰარმონიულად მოძრაობენ შეერთების ადგილისაკენ, რომელიც მომავალში იქნება
ხილული.
ციკლის მეუფეები ცნობიერების ერთეულები არიან, რომელიც გარესამყაროს
მიერ არიან წარგზავნილი, რათა გააერთიანონ არსებული, ე რ თ მ თ ლ ი ა ნ თ ა ნ.
ისინი არიან უზენაესი, ყველა იმ ცნობიერებიდან, რომლებიც კანონთან
ჰარმონიულად
მოქმედებს.
იციან
მათ,
რომ
ოდესღაც
ყველაფერი
სრულყოფილებას მიაღწევს, აღარ იარსებებს ის რაც მაღლაა და აღარც ის რაც
დაბლაა, რადგან ყველაფერი გახდება ე რ თ ი სრულ უსასრულობასა და
ჰარმონიაში — სამყაროს ერთიანობაში.
ღრმად მიწისქვეშ, ამენტის დარბაზებში არსებობს შვიდი მეუფე და ასევე
მეუფე მათ დაბლა. მაგრამ უკვე ცნობილია ჩემთვის რომ უსასრულობაში არ
არსებობს ის რაც მაღლაა და ის რაც დაბლაა. მაგრამ არსებობს ერთი მთლიანი,
მაშინ როდესაც ყველაფერი სრულყოფილია. ხშირად ვსტუმრობდი ამენტის და
ვიდექი მეუფეების წინაშე. ხშირად შემისვამს სიბრძნის სასმისიდან, რომელსაც
სინათლით აუვსია ჩემი სული.
ერთხელაც მომმართა ცხრის მეუფემ და გამანდო კანონის საიდუმლო:
«დიდებული ხარ დედამიწის შვილებს შორის, მაგრამ არსებობს შენგან
დაფარული საიდუმლო. შენ იცი, რომ მოსულიხარ ამჟამინდელზე დაბლა მყოფი
დრო და სივრციდან და გაემართები ამჟამინდელის საზღვრებს გარეთ მდებარე
სივრცეში.
მაგრამ მხოლოდ მცირედია შენთვის საზღვრებს გარეთ მდებარე სივრცეების
და საიდუმლოს შესახებ ცნობილი.
იცოდე, რომ შენ ერთიანი ცნობიერების უჯრედს წარმოადგენ. შენზე დაბლა
მდგომი ცნობიერება იზრდება და ფართოვდება შენთვის უკვე ცნობილი გზებით.
მიუხედავად იმისა რომ ის დაბლა მყოფ დროსა და სივრცეში არსებობს, მუდმივად
ზრდაშია, განსხვავებით იმათგან, ვინც შენი ცხოვრების სურათის ნაწილი იყო. ის
იზრდება შენი ზრდიდან გამომდინარე, მაგრამ არა შენნაირად.
ცნობიერება არ მისდევს წინამორბედების გზას, რადგან ამ შემთხვევაში
ყველაფერი გამეორება და ამაო იქნებოდა. ყოველი ცნობიერება იმ ციკლში,
რომელშიც არსებობს, მიყვება განვითარების საკუთარ გზას. კოსმოსის გეგმაში
ყველას თავის როლი აკისრია. რაც უფრო შორეულია ციკლი, მით უფრო დიდია
ცოდნა და კანონის შეცნობის შესაძლებლობები. ჩვენზე დაბლა არსებულ
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ციკლებში, კანონის მცირედი ნაწილები მოქმედებს, იმ დროს როდესაც ჩვენ,
ამჟამინდელ ციკლში მივილტვით უსასრულობისკენ და ვქმნით ერთიანობის
კანონს.
ყველა განსაკუთრებულ როლს თამაშობს ციკლებში. ყველა თავის სამუშაოს
ასრულებს მიზნისკენ მიმავალ გზაზე. დაბლა არსებული ციკლი, სინამდვილეში
არ არსებობს დაბლა, არამედ ფორმირებულია მხოლოდ აუცილებლობის გამო.
სიბრძნის წყარო, რომელიც ციკლების დასაწყისს უდებს სათავეს,
დაუსრულებელი ძებნისას, ახალი ძალების შეძენაა. იცოდე, რომ ცოდნა მხოლოდ
პრაქტიკით მიიღება, ხოლო სიბრძნე ცოდნიდან გამომდინარეობს. ამ გზით,
კანონით იქმნება ციკლები.
ისინი წარმოადგენენ კანონის გეგმის ცოდნის მიღების საშუალებას, რომელიც
ერთიანობის წყაროა. დაბლა მდებარე ციკლი, სინამდვილეში არ მდებარეობს
დაბლა, არამედ უბრალოდ განსხვავდება დროსა და სივრცეში. იქ არსებული
ცნობიერება მუშაობს მეტად და გამოვლინდება ნაკლებად ვიდრე თქვენ. იცოდე,
რომ როგორც შენ მუშაობ, ისევე მაღალ შრეებში მცხოვრებნიც ირჯებიან და
ექვემდებარებიან კანონებს. ციკლებს შორის სხვაობა მხოლოდ კანონთან მუშაობის
შესაძლებლობებშია.
ჩვენ, შენი ცნობიერების მიღმა არსებული ციკლებიდან მოსულები, ვართ
პირველები, ვინც პირველადი წყაროდან მოვიდა და გზად მივიღეთ
შესაძლებლობა გამოვიყენოთ კანონი ბევრად მეტის, რომელიც საზღვრებს გარეთ
არსებობს.
არ არსებობს სინამდვილეში არაფერი, რაც შენს დაბლა მდებარეობს. ეს
ყველაფერი მხოლოდ კანონის განსხვავებული ქმედებაა. მიაპყრე მზერა მაღლა,
თუნდაც დაბლა და მიხვდები, რომ ყველაფერი ერთია. ეს ყველაფერი კანონში
არსებულ ერთიანობას წარმოადგენს.
შენზე დაბლა არსებული ცნობიერება, შენი ნაწილია, ისევე როგორც შენ
წარმოადგენ ჩვენს ნაწილს. ბავშვობაში არ ფლობდი იმ ცოდნას, რომელიც
ზრდასთან ერთად მიიღე. გაითვალისწინე, რომ ჩვენც ბავშვები ვართ, რომლებმაც
წლებთან და ზრდასთან ერთად ცოდნა მიიღეს. ასევე ციკლების ცნობიერებებიც
წარმოადგენს ბავშვებს, განვითარების სხვადასხვა საფეხურზე, მაგრამ ყველაფერი,
სიბრძნის ერთი წყაროდან გამომდინარეობს და ოდესღაც ბრუნდება უკან საწყისი
სიბრძნისკენ».
დიდი ხანი ვარსებობდით ამენტის სამყაროში და ვიცავდით სიცოცხლის
ცეცხლს და წარმოვადგენთ ჩვენი ციკლების ნაწილებს.
ჭეშმარიტად ვიცით ჩვენ, რომ არაფერია სამყაროში მნიშვნელოვანი გარდა
ზრდისა, რომლის მიღწევაც ჩვენ სულს შეუძლია. სხეული კი გარდამავალია. ის
რასაც ადამიანები მნიშვნელობას ანიჭებენ და დიდებულად თვლიან, ჩვენთვის
არაფერს წარმოადგენს. ის რასაც ჩვენ ვეძებთ არ არის სხეულიდან, არამედ სულის
სრულყოფილ მდგომარეობას წარმოადგენს.
სწორედ მაშინ, როდესაც თქვენ, ადამიანები, მიხვდებით, რომ არაფერს,
სულის განვითარების გარდა მნიშვნელობა არ აქვს, გათავისუფლდებით ყველა
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ბორკილისგან სამუდამოდ. მხოლოდ სრულყოფილებისაკენ სწრაფვით შეძლებ
მიაღწიო მიზანს.
ამასთანავე უნდა იცოდე, რომ არაფერია სრულყოფილი, მაგრამ მიუხედავად
ამისა, ყველაფერი ეს, შენ მიზანსა და სწრაფვას უნდა წარმოადგენდეს».
ამის შემდეგ, მუდმივ ძებნაში ვარ, რათა მივაღწიო ერთიანობის კანონში
სრულყოფილებას.
მალე ჩავალ ამენტის დარბაზებში, ცივი სიცოცხლის ყვავილის ქვეშ.
შენ, რომელსაც გასწავლიდი მთელი ამ დროის მანძილზე, ვეღარ მიხილავ.
ყველაფერი, რასაც ადამიანი წარმოადგენს, მისი სიბრძნის შედეგია.
ყველაფერი, რაც ის გახდება, მისი მიზეზების შედეგია.
ამიტომ ისმინეთ და მიიღეთ ჩემი სიბრძნე და ამაღლდით ჩვეულებრივ
ადამიანთან შედარებით. აღმართეთ მზერა ცისკენ და მიეცით შუქს საშუალება
აავსოს თქვენი სული.
იყავი ყველაფრის მფლობელი, რაც გარშემო გაკრავს.
შექმენი უფრო სრულყოფილი მოტივები და დროთა განმავლობაში გახდები
სინათლის მზე, თავისუფალი ღამის ბორკილების მონობისგან.
მიმართე მზერა მზისკენ და დაე იყოს ეს შენთვის სიცოცხლის სიმბოლო.
იცოდე, რომ სხეულისგან თავისუფალ მდგომარეობაში, დიად სინათლეს
წარმოადგენ.

XII

მიზეზის და შედეგის კანონი. წინასწარმეტყველების გასაღები
ადამიანო, ისმინე ატლანტის ხმა და მიიღე მისი სიბრძნე.
დროისა და სივრცის კანონს დავეუფლე და შევიძინე მომავლის ცოდნა.
ვიხილე, რომ ადამიანი, დროსა და სივრცეში მოძრაობისას, გაერთიანდება
ერთიანობასთან.
მომავალი დახურული წიგნია მხოლოდ მათთვის, ვინც კითხვა იცის.
ყველა შედეგი საკუთარ მიზეზს გამოავლენს, ისევე, როგორც ყველა შედეგი
პირველ-მიზეზისგან მოდის.
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იცოდე, რომ მომავალი არ არის ფიქსირებული და სტაბილური. ის იცვლება
იმისდა მიხედვით, თუ მიზეზი როგორ წარმოაჩენს შედეგს.
შეხედე მოტივს, რომელიც უნდა მოიტანო მიმდინარეობისას და დაინახავ,
რომ ყველაფერი არის შედეგი.
შენს მიერ მოტანილი შედეგი არის მიზეზი სხვა, ბევრად უფრო
სრულყოფილი შედეგის.
მომავალი არასოდეს არის ფიქსირებული, არამედ მიჰყვება ადამიანის
თავისუფალ ნებას და მოძრაობს დროსა და სივრცეში, მიზნისკენ, სადაც
წარმოიქმნება ახალი დ რ ო.
ადამიანს, მომავლის წაკითხვა მხოლოდ იმ მიზეზების საშუალებით
შეუძლია, რომლებიც შედეგებს წარმოქმნის.
ეძებე მიზეზთა კავშირი და შეძლებ შედეგის აღქმას.
როდესაც ვახსენებ მომავალს, ვგულისხმობ შედეგს, რომელიც მიზეზს
მოჰყვება.
ადამიანი, თავის მიზნისკენ მოგზაურობის მანძილზე, მუდამ ცდილობს
თავიდან აიცილოს ბნელი.
ღამის წყვდიადი, რომელიც ადამიანს მუდამ თან სდევს, ვარსკვლავზე
გარშემოკრულ ჩრდილს წააგავს, ამიტომ საჭიროა ადამიანმა ვარსკვლავის
მსგავსად ანათოს.
ბედი მას მუდამ წინ წაიყვანს, ვიდრე არ გახდება ის სინათლესთან ე რ თ ი ა ნ
ი.
მართალია გზა ჩრდილებს შორის გადის, სინათლე მუდამ გაანათებს მის წინ.
შორს მომავალში, ვხედავ ნათელში მყოფ ადამიანის მოდგმას, თავისუფალს
ბნელი ბორკილებისან.
მაგრამ ვიდრე ამას მიაღწევ, მრავალჯერ შეეხება ჩრდილი შენ მანათობელ
სულს, რომელსაც თავისუფლება სწყურია.
მრავალსაუკუნოვანი დიდი ბრძოლა მიმდინარეობს ბნელსა და ნათელს
შორის.
შორეულ მომავალში სინათლე ყველაფერს მოიცავს, ხოლოდ ბნელი
დამარცხდება.
ამიტომ ისმინე ჩემი სიბრძნე და ნუ მოაქცევ საკუთარ სინათლეს
ბორკილებში.
ადამიანი მაღლდებოდა და კვლავ ეცემოდა, იმის გათვალისწინებით, რომ
ცნობიერების ახალი ტალღები მუდამ მიედინება ჩვენს დაბლა არსებული დიადი
უფსკრულიდან მათი მიზნის მზის მიმართულებით.
თქვენ ცხოველზე ოდნავ მაღლა მდგომი მდგომარეობიდან მიაღწიეთ
დღევანდელს, უდიადესს ადამიანთა შორის.
მაგრამ ნუ დაივიწყებთ, რომ თქვენამდე სხვები არსებობდნენ. ბევრად
დიდებულები ვიდრე თქვენ.
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და გეტყვით, რომ როგორც ისინი დაეცნენ ერთ დროს, იგივე მოგელით თქვენ
და მოვა დასასრული.
და დედამიწაზე, რომელზეც თქვენ არსებობდით, იცხოვრებენ ბარბაროსები,
რომლებიც თავიანთ გზას გაივლიან სინათლის მიმართულებით.
დავიწყებული იქნება ძველი სიბრძნე, მაგრამ ხალხისგან დაფარული კვლავ
იარსებებს.
ქხემად წოდებულ მიწაზე, რასები აღმოცენდებიან და რასები დაეცემიან.
დავიწყებულ
იქნებით
ადამიანის
მიერ,
მაგრამ
გადაინაცვლებთ
საზღვრებსგარე სივრცეში და მოიტოვებთ უკან ადგილს, სადაც ცხოვრობდით.
ადამიანის სული, მუდმივ მოძრაობაშია. ის მიიწევს წინ, მიზნისკენ,
რომელიც სინათლესთან ერთიანს ქმნის.
მუდამ წინ იმოძრავე, გადაადგილდი მიზეზის კანონითა და შედეგით, ვიდრე
საბოლოოდ ორივე არ გახდება ერთი.
როდესაც შენ წახვალ, სხვები მოვლენ იქ, სადაც შენ ცხოვრობდი.
ცოდნა და სიბრძნე დავიწყებული იქნება და მხოლოდ ღმერთების ხსოვნაღა
დარჩება.
როგორც მე წარმოვადგენ თქვენთვის ღმერთს, ასევე თქვენ იქნებით
ღმერთები მომავალი რასებისთვის, რადგან თქვენი ცოდნა მათსაზე ბევრად მაღლა
იდგება.
მაგრამ საუკუნეების მანძილზე კანონი მუდამ ხელმისაწვდომი იქნება
ადამიანისთვის, მაშინ როდესაც მოინდომებს.
მომავალი საუკუნეები იხილავენ მათ სიბრძნის აღორძინებას, ვინც თქვენს
ადგილს ჩაანაცვლებს.
ამჯერად ისინი შეეცდებიან სიბრძნის შეძენას და სინათლით სიბნელის
განდევნას.
მაგრამ მხოლოდ დიდი ძალისხმევის შედეგად შეძლებენ სინათლის
მოპოვებას.
სხვები, რომლებიც იქნებიან ბნელით მოცულნი, შეეცდებიან მათ შეფერხებას.
შემდეგ ადამიანისთვის დადგება დიდი ომის პერიოდი, რის შედეგადაც
დედამიწა იწყებს ზანზარს და შეირყევა მისი მოძრაობა.
სწორედ ამ დროს დაიწყებს სიბნელის საძმო ომს ბნელსა და ნათელს შორის.
როდესაც ადამიანი კვლავ დაიპყრობს ოკეანეს, ჩიტისმაგვარი ფრთებით
აფრინდება ცაში და ელვას შეაჩერებს, დაიწყება ბრძოლა.
უდიდესი ბრძოლა გაიმართება შავ და თეთრ ძალებს შორის.
ერები აღდგებიან ერების წინააღმდეგ და ბნელ გამანადგურებენ ძალას
გამოიყენებენ.
ძლიერი იარაღი გაანადგურებს არემარეს, ვიდრე ადამიანის რასის ნახევარი
არ ამოწყდება.
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და სწორედ მაშინ ჩამოვლენ დილის შვილები და მისცემენ ადამიანებს
მითითებას: «ადამიანებო, დაასრულეთ ერთმანეთის მტრობა. მხოლოდ ამ გზით
მიაღწევთ სინათლემდე. მოიშორეთ ერთმანეთის მიმართ უნდობლობა და
მიჰყევით გზას, რომელშიც ყველა მართალი ხართ». ამის შემდეგ დასრულდება
მტრობა ძმებში და მამა-შვილს შორის. და ჩემი ხალხის ძველი სახლი აღდგება
ოკეანეების სიღრმიდან.
ამის შემდეგ დადგება ნათელი ხანა და ადამიანებს სინათლის საძმო
გაუძღვება.
განდევნილ იქნება ღამის წყვდიადი.
ადამიანები ამაღლდებიან და გახდებიან შუქის შვილები.
ამ დიდებულ ხანაში, სიბრძნე და ცოდნა ადამიანის განკარგულებაში იქნება
და მიუახლოვდება ის ცეცხლის მუდმივ წყაროს, საწყის ადგილს, რომელიც
ამასთანავე ერთიანია ყველაფერ არსებულთან.
ყველაფერი შეადგენს ერთს და ერთი გახდება ყველაფერი. ადამიანი, როგორც
კოსმოსის სრულყოფილი ცეცხლი, ვარსკვლავებს შორის გზას გაიკვალავს.
ის საზღვრებსაც გასცდება და მიაღწევს ვარსკვლავებს მიღმა არსებულ
სივრცეებსაც.
დიდი ხანი მისმინეთ, დიდი სიბრძნე მიიღეთ და დროა დაგტოვოთ.
მივდივარ ამენტის დარბაზებში, მაგრამ ჩემი სული მუდამ თქვენთან იქნება და
გიჩვენებთ გზას.
დაიცავით და შეინახეთ მრავალი საიდუმლო, რომელსაც გიტოვებთ. მუდამ
სიბრძნეს ესწრაფეთ და დაე მუდამ სინათლე იყოს თქვენი მიზანი.
ნუ მისცემთ სიბნელის ბორკილებს თქვენი სულის დატყვევების საშუალებას.
გტოვებთ, მივდივარ ამენტის დარბაზებში. დარჩით მუდამ ჩემ შვილებად,
აწმყოსა და მომავალშიც. მოვა დრო და თქვენც გახდებით უკვდავნი და იცოვრებთ
ადამიანებში შუქის შვილების სახით.
დაიცავით ამენტის დარბაზების შესასვლელი.
დაიცავით ის მრავალი საიდუმლო, რომელიც თქვენში დავმალე.
ნუ მისცემთ ბარბაროსებს საშუალებას დაეუფლონ დიდ სიბრძნეს, რომელიც
დაგიტოვეთ.
მხოლოდ მათთვის შეინახეთ, ვინც სინათლეს ეძებს.
მივდივარ და გიტოვებთ კურთხევას. მიჰყევით ჩემ გზას და სინათლეს.
დაე თქვენი სული დიდებულ არსს შეერწყას.
მიეცით ცნობიერებას საშუალება გახდეს დიდებულ სინათლესთან ერთიანი.
მიხმეთ, როდესაც დაგჭირდებით.
ახსენეთ ჩემი სახელი სამჯერ ზედიზედ: ჩეკეტეტ არელიხ ვოლმალიტეს
(Chequetet, Arelich, Volmalites)
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XIII
სიცოცხლისა და სიკვდილის გასაღები
ადამიანო, ისმინე ბრძნული სიტყვა, რომელიც განდევნის ღამეს.
დიდი სიბრძნე და საიდუმლო მოგიტანეთ, რომელიც მე თავის დროზე
უძველესთაგან მივიღე.
როდესაც ერთიანობის საიდუმლოს ჩაწვდები, ყველაფერი ნათელი გახდება
შენთვის, გაერთიანდები საიდუმლოს ოსტატებთან, სიკვდილის მპყრობელებთან
და სიცოცხლის ოსტატებთან.
შეიცნობ სიცოცხლის ყვავილს, რომელიც ამენტის დარბაზებში ბრწყინავს.
მიაღწევ ამენტის სამყაროს და აღადგენ ცოდნას, რომელიც ნათელში
არსებობს.
ძალისკენ მიმავალი კარიბჭე, არის საიდუმლო.
იცოდე, რომ სიცოცხლის კარიბჭესთან მიმავალი გზა, მხოლოდ სიკვდილზე
გადის.
მხოლოდ, სიკვდილის არა იმ ფორმაზე, რომელის შენთვის ცნობილია,
არამედ სიკვდილზე, რომელიც სიცოცხლის დასაწყისია და წარმოადგენს
სინათლესა და ცეცხლს.
გინდა შეიცნო ღრმად დამალული საიდუმლო? ჩაიხედე გულში, სადაც დიდი
ცოდნაა დამალული. სიკვდილისა და სიცოცხლის საიდუმლო.
ყურადღებით იყავი, რადგან უძველეს საიდუმლოს გაგიხსნი.
ღრმად დედამიწის გულში, დამალულია ყვავილი, სულის (Дух) წყარო,
რომელიც თავის ფორმაში ყველაფერს ერთმანეთთან აკავშირებს და აერთიანებს.
დედამიწა სწორედ ისე ცხოვრობს სხეულში, როგორც შენ არსებობ შენ
ფიზიკურ ფორმაში.
სიცოცხლის ყვავილი გავს შენი სულის (Дух) სამყოფელს. ის მიედინება ისევე,
როგორც შენი სული მიედინება შენივე საკუთარ გარსში. ჩუქნის დედამიწას და მის
შვილებს სიცოცხლეს და ანახლებს სულს (Дух) ფორმიდან ფორმამდე.
ეს სული შენი სხეულის ფორმაა, რომელიც საკუთარ ფორმას ღებულობს.
შენი ფორმა ორმაგია და გაწონასწორებულია პოლარულობის პრინციპით.
როდესაც სიკვდილი სწრაფად და მიზანმიმართულად მოემართება შენი
მიმართულებით, ეს ხდება მხოლოდ იმიტომ, რომ წონასწორობა შერყეულია და
ერთ ერთი პოლუსი დაკარგულია. არასოდეს შეგეხება სიკვდილი თუ შენი
სხეული წონასწორობაშია. თვით შემთხვევითობაც მხოლოდ მაშინ არის
შესაძლებელი თუ ბალანსი დარღვეულია. როდესაც წონასწორობა მიღწეულია,
სიცოცხლე არ შეწყდება და არასოდეს შეგეხება სიკვდილი.
გაწონასწორებული სისრულე ხარ, რომელიც არსებობს საკუთარი პოლუსების
მეშვეობით. რადგან ერთერთი პოლუსი მიწისკენ არის მიმართული, სიცოცხლის
წონასწორობა სწრაფად მიდის შენგან. შემდეგ მოდის სიკვდილი, ხოლო
ცვლილება დაკარგულ ცხოვრების წონასწორობაში უნდა მოხდეს.
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სიცოცხლის საიდუმლო ამენტის სამყაროში, პოლუსების წონასწორობის
აღდგენის საიდუმლოა.
ყველაფერ არსებულს აქვს ფორმა და სიცოცხლე, რომელიც მისი სულის
პოლუსებშია.
დედამიწის შუაგულში მდებარეობს წონასწორობა, რომელიც აბალანსებს
ყველაფერ არსებულს პლანეტაზე. შენი სულის წყარო, სწორედ მიწიდან იღებს
ენერგიას, რადგან ფორმაში, ერთიანი ხარ მიწასთან.
როდესაც წონასწორობის შენარჩუნებას ისწავლი, მაშინ შეძლებ მიიღო
ენერგია დედამიწის წონასწორობიდან.
იარსებებ იქამდე, ვიდრე დედამიწა იარსებებს და ფორმას შეიცვლი მაშინ,
როდესაც დედამიწა შეიცვლის ფორმას — პლანეტასთან ერთიანი, არსებული
თავდაპირველ ფორმაში. ისმინე, გიხსნი საიდუმლოს, რათა შეძლო ცვლილებების
თავიდან აცილება.
ყოველ დღე, ერთი სათის განმავლობაში უნდა იწვე თავით დადებითი
პოლუსის (ჩრდილოეთი) მიმართულებით.
ყოველ დღე, ერთი საათი უნდა იწვე თავით უარყოფითი პოლუსის
(სამხრეთი) მიმართულებით.
სანამ შენ თავი ჩრდილოეთის მხარეს არის მიმართული, მოაქციე ცნობიერება
თავსა და მკერდს შორის მდებარე არეში.
ვიდრე თავი მიმართული იქნება სამხრეთისკენ, ცნობიერება მკერდსა და
ფეხებს შორის სივრცეში მოაქციე.
ყოველ შვიდეულში იყავი წონასწორობის მდგომარეობაში და შენი ბალანსი
შეინარჩუნებს ძალას («Hold thou in balance once in each seven»).
თუ ხანში შესული ხარ, შენი სხეული გაახალგაზრდავდება.
ეს საიდუმლოა, რომელიც ოსტატებისთვის არის ცნობილი. ამ გზის ისინი
სიკვდილს ირიდებენ თავიდან.
ნუ გადაუხვევ ჩემს მიერ მითითებული გზიდან, რადგან როდესაც შენი ასაკი
ას წელიწადს გადაცდება, ეს სიკვდილის მოსვლის მაჩვენებელი იქნება.
შეინარჩუნე ბალანსი და დარჩი ცოცხალი სიცოცხლეში.
როდესაც საქმეს დაასრულებ, ისურვე და შეძლებ გადაინაცვლო სხვა პლანზე,
სადაც დილის მნათობები ბინადრობენ, როგორც შუქის შვილები. წადი ტკივილისა
და წუხილის გარეშე იქ სადაც უსასრულო და მარადიული სინათლე სუფევს.
თავდაპირველად იწექი სიმშვიდეში, თავით აღმოსავლეთისაკენ.
დაიკრიფე ხელები სიცოცხლის წყაროზე (მზის წნული).
მოათავსე ცნობიერება სიცოცხლის ადგილსამყოფელში.
დაატრიალე ის და გაყავი ორ ნაწილად — ჩრდილოეთად და სამხრეთად.
გაგზავნე ერთი ნაწილი ჩრდილოეთისკენ.
გაგზავნე მეორე ნაწილი სამხრეთისკენ.
მოადუნე სხეული.
ამაღლდება შენი ვერცხლისფერი ნაპერწკალი დილის მნათობთან და შეერევა
სინათლეს.
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იქ ის ცეცხლის სახით იარსებებს ვიდრე ს უ რ ვ ი ლ ი არ გაჩნდება.
შემდეგ დაუბრუნდება თავის ადგილს ფორმაში.
იცოდე, რომ ამ გზით მიდიან დიადი სულები და იცვლებიან ცხოვრებიდან
ცხოვრებამდე საკუთარი სურვილით.
ყოველთვის ამ გზით მიდის ავატარი და ფლობს საკუთარ სიკვდილს ისევე,
როგორც ხელმწიფებს სიცოცხლეზე.
[გასაღები, თუ როგორ უნდა შეინარჩუნოს სულმა მახსოვრობა და
გადაიტანოს შემდეგ ინკარნაციაში]
შეიცანი დროის საიდუმლო.
მათ, ვისაც ოსტატებს ეძახი, წინა ცხოვრება ახსოვთ.
უდიდესი საიდუმლო, რომლის მსუბუქად დაქვემდებარებაც კი საშუალებას
მოგცემთ იბატონოთ დროზე და მართოთ ის.
როდესაც სიკვდილი სწრაფად მოგიახლოვდება, ნუ შეშინდები, რადგან შენ
სიკვდილის მმართველი იქნები.
მოადუნე სხეული და ნუ შეეწინააღმდეგები დაძაბულობას.
მოათავსე გულში სულის ცეცხლი.
სწრაფად გადაიტანე ის სამკუთხედის არეში, წამიერად შეინარჩუნე და
შემდეგ განაგრძე მიზნისკენ მოძრაობა.
მიზანი — ეს არის ადგილი წარბებს შორის. ადგილი, სადაც ცხოვრების
ხსოვნა უნდა შენარჩუნდეს წონასწორობაში.
შეინარჩუნე ცეცხლი ტვინის არეში იქამდე, ვიდრე სიკვდილი არ შეეხება შენ
სულს.
შემდეგ, როდესად გასასვლელ მდგომარეობას გაივლი, სიცოცხლის
მახსოვრობაც იგივეს გააკეთებს.
ამის შემდეგ, წარსული და მომავალი გახდება ერთი.
იქნები წარსულში დაბრუნებისგან თავისუფალი.
წარსულის მოვლენები იარსებებს დღევანდელ ცხოვრებაში.
ისმინე ჩემი სიტყვები და იცხოვრებ საუკუნეების განმავლობაში ისე, როგორც
ვცხოვრობ მე.
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XIV

ისმინე დაფარული სიბრძნე, რომელიც დავიწყებას მიეცა.
იცოდე, რომ ეს მიწა (დედამიწა?) სხვა არაფერია თუ არა უხილავი ძალების
მიერ დაცული კარიბჭე.
სიბნელის მეუფეებმა დამალეს ზეციური მიწისკენ მიმავალი შესასვლელი.
არულუსკენ მიმავალი გზა ბარიერებით არის დაცული, რომლებიც მხოლოდ
შუქით დაბადებულისთვის არის ღია.
მე, დედამიწაზე, წმინდა მიწისკენ მიმავალი კარიბჭის გასაღების მცველი ვარ.
ჩემზე მაღლა მდგარი ძალების მიერ მქონდა ნაბრძანები გასაღები
ადამიანებისთვის დამეტოვებინა.
წასვლამდე გაგანდობ საიდუმლოს, რომელიც საშუალებას მოგცემს გაარღვიო
წყვდიადის ბორკილი, გათავისუფლდე და აღდგე სიბნელიდან სინათლეში.
იცოდე, რომ სხეული სიბნელისგან უნდა განიწმონდოს, ვიდრე სინათლეში
შეაბიჯებ.
ამ გზით ვამტკიცებ თქვენს შორის ყველაფერ იდუმალს, რომ ყველანაირი
საიდუმლოს პოვნა მოხერხდეს მომავალში.
მართალია, შესაძლებელია ადამიანი სიბნელემ მოიცვას, მაგრამ მისი
გამცილებელი მუდამ სინათლე იქნება.
ბნელში დაფარული, სიმბოლოებით მოცული გზა, ყოველთვის ნაპოვნი
იქნება. მომავალში ადამიანი უარყოფს საიდუმლოებებს, მაგრამ ის ვინც ეძებს,
ყოველთვის იპოვის.
გიტოვებ ყველა ჩემ საიდუმლოს, გახსნილს მხოლოდ მათთვის, ვისაც
გამოცდი, რათა წმინდა არ შეილახოს და ჭეშმარიტების ძალამ იზეიმოს.
ყურადღებით იყავი სიმბოლოების მიმართ, რომელსაც გადმოგცემ.
არსებობს ორი მხარე (ტერიტორია), ამ ცხოვრებასა და იმ დიდებულს შორის,
სადაც არსებობენ მოხეტიალე სულები, რომლებიც ამ სამყაროს დატოვებენ. დუატი
— ილუზიის ძალების საარსებო ადგილი; სექხეთხეთსფეთ, ღმერთების სახლი.
ოსირისი — მცველის სიმბოლო, რომელიც უკან აბრუნებს დაუმსახურებელ
სულებს.
ამ ყველაფრის გარეთ არსებობს ცის გაჩენილი ძალების საარსებო, არულუ.
ადგილი სადაც დიდებულები წავიდნენ.

78

აპოკრიფის-16: 08. 2016 (E5. 2 e. n. )
როდესაც ადამიანებს შორის ჩემი მისია დასრულდება, მეც მათ
შევუერთდები.
დიადი სახლის შვიდი სასახლე. ყოველი სახლის კარიბჭეს, ბნელისგან იცავს
სამი.
თხუთმეტი გზა მიდის დუატისკენ.
ილუზიის მეუფის თორმეტი სახლი, ერთმანეთისგან განსხვავებული და
ოთხი მხარისკენ მიმართული.
ორმოცდაორი — დიდებული სულები, რომლებიც სამსჯავროს აწყობენ
კარიბჭისკენ მიმავალ მკვდრებზე.
ჰორუსის ოთხი ვაჟიშვილი. ორი — მცველი აღმოსავლეთისა და დასავლეთის.
ისიდა — დედა, რომელიც შვილებზე ლოცულობს. მთვარის დედოფალი,
მზის ამრეკლავი.
ბა — არსი, რომელიც მუდამ ცოცხალია.
კა — ჩრდილი, რომელსაც ადამიანი სიცოცხლის სახით იცნობს.
ბა არ მოდის ვიდრე კა არ იქნება ხორცშესხმული.
ეს არის საიდუმლო, რომელიც საუკუნეების მანძილზე უნდა იყოს
შემონახული.
ისინი სიცოცხლისა და სიკვდილის გასაღებს წარმოადგენენ.
ეხლა კი საიდუმლოთა საიდუმლო — წრე, საწყისის გარეშე და უსასრულო.
ფორმა მისი, ვინც ყველაფერში ერთიანობას წარმოადგენს.
ისმინე, შეიცანი და გაიარე გზა, რომელსაც მე გავივლი.
საიდუმლოთა საიდუმლო, რომელიც მხოლოდ შუქით დაბადებულისთვის
არსებობს. საიდუმლოთა საიდუმლო, რომელსაც გაგიხსნი.
ეს იქნება საიდუმლო განდობილთათვის, ხოლო სხვებისთვის კარიბჭე
დახურული იქნება.
სამი — ეს დიდებულიდან მოსული საიდუმლოა.
ისმინე და გადმოვა შენზე სინათლე.
პირველადში, არსებობს სამი ერთიანობა.
არავის მათ გარდა არსებობა არ შეუძლია.
ისინი წარმოადგენენ ბალანსს, ქმნადობის წყაროს: ერთი ღმერთი, ერთი
ჭეშმარიტება, თავისუფლების ერთი ცნება.
სამნი, გამოდიან სამი წონასწორობიდან (ბალანსიდან): მთელი ცხოვრება,
მთელი სიკეთე, მთელი ძალა.
ღმერთის სამი დამახასიათებელი, მის შუქის სახლში: უსასრულო ძალა,
უსასრულო სიბრძნე, უსასრულო სიყვარული.
ოსტატების მიერ მინიჭებული სამი სახის ძალა: ბოროტების გარდაქმნა,
სიკეთესთან ურთიერთქმედება, განსხვავების გავრცელება.
არსებობს სამი რამ, რასაც ღმერთები ყოველთვის ასრულებენ: ავლენენ ძალას,
სიბრძნეს და სიყვარულს.
ძალის სამი გამოვლინება ქმნის ყოველ არსს: ღვთაებრივი სიყვარული,
რომელიც სრულყოფილ ცოდნას ფლობს. ღვთაებრივი სიბრძნე, რომელიც ყველა
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შესაძლო საშუალებას ფლობს. ღვთაებრივი ძალა, რომელსაც ღვთაებრივი
სიყვარულის და სიბრძნის თავისუფალი ერთიანობა ფლობს.
არსებობის სამი წრე (ან მდგომარეობა) — სინათლის წრე, სადაც მხოლოდ
ღმერთი არსებობს, და მხოლოდ ღმერთი ეტევა მასში. ქაოსის წრე, სადაც
ყველაფერი სიკვდილიდან წარმოიშობა. გაცნობიერების წრე, სადაც ყველაფერი
სიცოცხლიდან მომდინარეობს.
ყველა სულიერი იმყოფება ყოფიერების სამ მდგომარეობაში.
ქაოსი ან სიკვდილი, ადამიანური თავისუფლება და ზეციური ნეტარება.
სამი აუცილებლობა აკონტროლებს ყოველ არსს: დიადი უფსკრულის
საწყისი, ქაოსის წრე და სიმრავლე ზეცაში.
სამი მიზანი აქვს სულს: ადამიანი, თავისუფლება, სინათლე.
სამი დაბრკოლება: ცოდნისკენ მისწრაფების ნაკლებობა, ღმერთთან
სიახლოვის არქონა, ბნელ ძალაზე მიჯაჭვულობა.
ადამიანში გამოვლინებულია სამი.
სამი მეფე იმ ძალისა, რომელიც მის შიგნით არის.
ადამანის სხეულის სამი სამყოფელი სიბრძნისა, ნაპოვნი და ამასთანავე
შეუცნობელი.
ვინც თავისუფალია, ის ბორკილებისგან თავისუფლდება და ცხოვრობს
ნათელში.
საჭიროა მთელი სამყაროს წყაროს ცოდნა გაიხსნას.
თვით არულუს კარიბჭეც არ უნდა იყოს დახურული.
მხოლოდ ზეცის ბინადრები გაივლიან წმინდა ცეცხლში.
ზეცის ყოველი შემობრუნებისას ბანაობენ ისინი სინათლის შადრევნებში.
გახსოვდეს, რომ შორეულ წარსულში, ვიდრე ადამიანად დაიბადებოდი,
უძველეს ატლანტიდაში ვცხოვრობდი.
ატლანტის ტაძარში, შევსვი სიბრძნის სასმისი, შუქის სახით მჩქეფარე
შადრევნიდან.
ტახტზე მოელვარე ცეცხლის ყვავილის წინაშე წარვდექი, რომელიც
სიბნელით იყო დაფარული, წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი ბრწყინვალება
გაანადგურებდა ჩემ სულს.
მისი ზედა ნაწილიდან ცეცხლის ოთხი ალი გამოედინებოდა, ხოლო ქვედა
ნაწილიდან — ღრუბლის ოთხი არხი.
ზეციურმა სულებმა აავსეს დარბაზი.
მოელვარე ცეცხლიდან ცისარტყელას მსგავსად გაჩნდნენ სულები.
შემდეგ, ცეცხლიდან გაისმა ხმა: «იხილეთ პირველმიზეზის დიდება». და
ვიხილე შუქი, ბნელზე მაღალი, არეკლილი ჩემივე არსში.
მე მივაღწიე ღმერთების ღმერთს, მზის სულს (Дух), მზის სფეროს
მბრძანებელს.
კვლავ გაისმა ხმა: «არსებობს ერთიანი, უფრო მეტიც — პირველი,
დასაწყისისა და დასასრულის არმქონი; ყოველი არსის შემოქმედი, ყოველივეს
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მმართველი, სამართლიანი, მაცოცხლებელი». შემდეგ ტახტიდან გადმოვიდა
ნათება, რომელმაც ჩემი სული სრულად მოიცვა.
გავიქროლე ზეცის სივრცეში, გამიხსნეს საიდუმლოთა საიდუმლო, კოსმოსის
საიდუმლო გული.
მიმიყვანეს არულუს მიწაზე და ვიდექი მეუფეთა წინ მათ სახლებში.
გააღეს კარიბჭე, რათა პირველადი ქაოსი მეხილა. საშინელების დანახვისას
ჩემი სული შეიკუმშა.
შემდეგ ვიხილე ბარიერების და არულუს მეუფეების აუცილებლობა.
მხოლოდ მათ შეუძლიათ უსასრულო ძლაუფლებით ქაოსს აღუდგნენ წინ.
მხოლოდ მათ შეუძლიათ დაიცვან ღმერთის ქმნილება.
შემდეგ გავიარე რვის წრეში.
ვიხილე ყველა სული, რომელმაც სიბნელე დაამარცხა.
ვიხილე იმ შუქის ბრწყინვალება, რომელშიც ისინი ცხოვრობდნენ.
ვისურვე მათი ბედი, მაგრამ ასევე მსურდა გამეგრძელებინა ის გზა, რომელიც
ამენტის დარბაზებში ავირჩიე.
გამოვემართე არულუს სამყაროდან მიწაზე, იქ სადაც ჩემი სხეული
განისვენებდა.
აღვდექი და დავდე პირობა, რომ უარს ვიტყოდი ჩემ დიდებულ უფლებებზე,
ვიდრე დავალებას ბოლომდე არ შევასრულებდი და დედამიწაზე სიბნელის ერა არ
ჩაივლიდა.
ისმინე, ადამიანო, სიტყვები, რომელშიც სიცოცხლის არსს იპოვი.
დაიცავი საიდუმლოთა საიდუმლო და სიმბოლოებში დამალე, რადგან
გახდეს გაუცნობიერებელი ადამიანის დაცინვის და უყურადღებობის საგანი.
ყველა მიწაზე შექმენი საიდუმლო.
მძებნელის გზა გაართულე.
ამ გზით სუსტები და მერყევები ჩამოშორდებიან.
ამდაგვარად დაცული და დაფარული იქნება ყველა საიდუმლო, როდესაც
ბორბალი მოტრიალდება.
ბნელი პერიოდის მანძილზე, ჩემი სული ღრმად დაფარულ მიწაზე დარჩება,
დაიცდის და დააკვირდება.
როდესაც მოსწავლე ყველა გამოცდას გაივლის, მიხმე გასაღებით, რომელსაც
ფლობ და მოვალ ღმერთების დარბაზიდან ამენტის სამყაროში. ამ დროს მივიღებ
ხელდასმულს და გავანდობ სიტყვის ძალას.
დაიმახსოვრე ეს სიტყვები — ნუ მომიყვან მას, ვინც არ ფლობს სიბრძნეს,
უწმინდური გულით ან სუსტი მიზნების მქონეს.
წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩამოგართმევ ჩემი გამოძახების უფლებას.
გაემართე და დაიპყარი სიბნელის ელემენტები.
აამაღლე შენი სინათლის არსი.
ეხლა კი გაემართე და მოიყვანე შენი ძმები, რათა მათაც გავუზიარო სიბრძნე,
რომელიც გაანათებს შენს გზას, როდესაც თქვენს შორის აღარ ვიქნები.
მოდი ოთახში, რომელიც ჩემი ტაძრის ქვეშ მდებარეობს.

81

ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
ნუ მიიღებ საჭმელს, ვიდრე სამი დღე არ გავა.
იქ გადმოგცემ სიბრძნის არსს, რომლის მეშვეობითაც განათდები ადამიანთა
შორის.
იქ გადმოგცემ საიდუმლოს, რომლის მეშვეობითად ამაღლდები ცაში —
ჭეშმარიტად, ადამიანი-ღმერთი გახდები.
ეხლა კი წადი და დამტოვე. მოვიხმობ მათ ვინც შენთვის უკვე ცნობილია,
მაგრამ ჯერ არ იცნობ.

XV

საიდუმლოთა საიდუმლო
შეკრებილხართ, რათა იხილოთ საიდუმლოთა საიდუმლო, რომელიც
მოგანიჭებთ ძალას გააღვიძოთ ადამიანი-ღმერთი და მიიღოთ სამუდამო
სიცოცხლე.
ისმინეთ, არ დაგიმალავთ, არ გავხვევ საიდუმლოს დაფარულ სიტყვებში და
გაგიხსნით მას.
გაგანდობთ საიდუმლოს იმ ჯაჭვისა და ბორკილების შესახებ, რომლითაც
დედამიწის სფეროს ხართ მიჯაჭვული.
სიბნელე და სინათლე — ერთი ბუნების ორი ენერგიაა, რომლებიც მხოლოდ
გარეგნულად განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, რადგან ერთი წყაროსგან წარმოიშვა
ორივე.
სიბნელე არეაულობაა.
სინათლე წესრიგი.
გარდაქმნილი სიბნელე — სინათლის ნათელია.
ეს თქვენი გზაა, ჩემო შვილებო — გარდაიქმნათ ბნელიდან ნათელში. ისმინე
სიცოცხლის კანონის შესახებ და მის დედმიწასთან დამოკიდებულებაზე.
იცოდე, რომ სამგვარი ბუნება გაქვს — ფიზიკური, ასტრალური და
მენტალური.
ყოველი ბუნების სამი გამოვლინება; საერთო ჯამში ცხრა — როგორც ზევით,
ისე ქვევით.
ფიზიკურ პლანზე, არსებობს არხები, მოძრავი სისხლით, რომელიც
მოქმედებს გულზე, რათა ის ფეთქავდეს.
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მაგნეტიზმი რომელიც ნერვულ დაბოლოებებში მოძრაობს, ენერგიით
ამარაგებს ქსოვილსა და უჯრედებს.
აკასა, თხელია და არხებში მიედინება.
სამივე ურთიერთმოქმედებაშია და ზემოქმედებს სხეულზე.
ისინი ქმნიან ჩონჩხისმაგვარ გარსს, რომელშიც ეთერი მიედინება.
მათი ფლობა წარმოადგენს სიცოცხლის საიდუმლოს.
ის მხოლოდ ადეპტის სურვილის მიხედვით იხსნება. როდესაც აქტუალური
ცხოვრების მიზანი მიღწეულია.
სამი ბუნება აქვს ასტრალს და მდებარეობს ზევითას და ქვევითას შორის.
შუალედია ის.
არც სულიერია, არც ფიზიკური, მაგრამ გადაადგილდება ორივე
მიმართულებით.
სამი ბუნება აქვს გონს და წარმოადგენს უმაღლესის გამოვლინებას. შენი
ცხოვრების მიზეზების და შედეგების განმსაზღვრელს.
ამდაგვარად ფორმირდება სამმაგი (სამის შემადგენლობით) არსება,
მაღლამიმართული, ოთხის ძალით.
ადამიანის სამმაგი ბუნების მიღმა კი არსებობს მისი რეალური სულიერი
ჭეშმარიტება.
ოთხი ბუნება აქვს მას, რომლებიც არსებობის ყველა პლანზე ბრწყინავს,
მაგრამ ერთიანობაში წარმოადგენენ ცამეტს, მაგიურ რიცხვს.
დაფუძნებული ადამიანის შესძლებლობებზე — ძმები:
ყოველი მათგანი არსის გახსნას ემსახურება და დიადის არხს წარმოადგენს.
ადამიანი დედამიწაზე ბორკილებშია — დროსა და სივრცის მეშვეობით
მიჯაჭვულია მიწიერ პლანს.
ვიბრაციის ტალღა, რომელიც ყოველ პლანეტას გარს აკრავს, ადამიანს
მიჯაჭვულობაში ამყოფებს საკუთარ გამომჟღავნების პლანზე.
გასაღები თვით ადამიანშია. მის შიგნით შეიძლება თავისუფლების პოვნა.
როდესაც შენს არსს გაათავისუფლებ სხეულისგან, ამაღლდი შენი მიწიერი პლანის
ყველაზე შორეულ საზღვრებში.
ამ დროს, დროებით, შენი სინათლე ამაღლებული იქნება და თავისუფლად
შეძლებ სივრცის ბარიერების გადალახვას.
დროებით, ნახევარი მზის მანძილზე (6 საათი), შეძლებ, გადალახავ
ბარიერებს და შეიცნობ მათ ვინც შენზე მაღლა დგას.
ჭეშმარიტად შეძლებ უმაღლესი სამყაროების გავლას და იხილავ შენთვის
მისაწვდომ სიმაღლეებს.
შებოჭილი და დატყვევებული ხარ სხეულში, მაგრამ ძალას შეუძლია
გაგათავისუფლოს.
ეს საიდუმლოა, რომლის დროსაც თავისუფლება შეცვლის მონობას:
დაე შენი გონება იყოს მშვიდ მდგომარეობაში.
სხეული იყოს სიმშვიდეში და მხოლოდ სხეულისგან თავისუფლება
გააცნობიერე.
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მთელი შენი არსის კონცენტრაცია მიმართე ძიების მიზნისაკენ.
კვლავ იმაზე იფიქრე რომ გათავისუფლდები.
იფიქრე სიტყვაზე — La-um-I-l-gan — მაგრამ მხოლოდ ისინი, ვინც ჩემს
სიბრძნეს ეძებს, მიცურავენ ბგერით (ხმით) შენი მისწრაფების ადგილებისკენ.
ბორკილებისგან თავისუფლები.
გიტოვებ საიდუმლოთა შორის საიდუმლოს — გზას, თუ როგორ უნდა
შეხვიდე ამენტის დარბაზებში, უკვდავების ადგილზე, როგორც მე გავაკეთე ეს და
წარვდექი მეუფეთა წინაშე.
დაწექი და მოადუნე სხეული.
სუფთა უნდა იყოს შენი გონება და მიზანი, წინააღმდეგ შემთხვევაში
აუცილებლად დამარცხდები.
დაინახე ამენტი ისე, როგორც ის მე აგიღწერე ფილებზე.
მთელი გულით ისურვე იქ ყოფნა.
წარსდექი შენი გონებით მეუფეების წინაშე.
გონებაში წარმოთქვი სიტყვა, რომელსაც გაძლევ — Mekut-el-shab-el hale-zurbenel-zabrut Zin-efrim-Quar-el...
მოადუნე სხეული და გონება.
და დარწმუნებული იყავი, რომ უხმობენ შენ სულს.
ახლა კი მოგცემ შამბალას გასაღებს. ადგილისას, სადაც ჩემი ძმები
ცხოვრობენ წყვდიადში: წყვდიადში, რომელიც სინათლით არის სავსე — მიწის
სიბნელე, მაგრამ სულის სინათლე იქნება შენი თანმხლები, როდესაც ჩემი დღეები
დასრულდება.
მოათავსე სხეული ისე, როგორც გასწავლე.
მიდი ღრმად დაფარული ადგილის საზღვრებამდე.
დადექი კარიბჭისა და მისი მცველების წინ.
უბრძანე მათ შეშვება, შემდეგი სიტყვებით — «მე სინათლე ვარ და არ არის
ბნელი ჩემში.
თავისუფალი ვარ ღამის ბორკილებისგან.
გააღე ოცდაერთის გზა, რათა შევძლო სიბრძნის სამეფოში შესვლა».
თუ ისინი უარზე იქნებიან, რაც სავარაუდოდ მოხდება კიდეც, შემდეგი
სიტყვებით უბრძანე: «მე სინათლე ვარ და არ არსებობს დაბრკოლება ჩემთვის.
საიდუმლოს საიდუმლოს მეშვეობით გიბრძანებთ გააღოთ — Edom-el-ahimSabbert-Zur adom».
თუ შენი სიტყვები იყო ჭეშმარიტი, ყველა დაბრკოლება გაქრება.
ეხლა კი გტოვებთ, ჩემო შვილებო.
მივემართები დარბაზებისკენ დაბლა, ასევე მაღლა.
დაიმსახურეთ ჩემი მიმართულებით მომავალი გზა.
და ჭეშმარიტად გახდებით ჩემი ძმები.
ამ გზით ვამთავრებ წერას და დაე, გასაღებად ემსახუროს ის ყველას, ვინც
შემდეგ მოვა.
რადგან მათთვის ვარ გასაღები და მიზანი.
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მაგიური კანონები1

აჩქარება ყოველთვის მცდარი გზაა. ჭეშმარიტებას არსად ეჩქარება — ის
მარადიულია და უცვლელი. ის, რასაც მაგიურ კანონებს ვუწოდებთ, ატლანტების
მიერ პრაქტიკულ ცხოვრებაში გამოყენებული შვიდი პრინციპია.
1.

მენტალიზმის პრინციპი:
 ყველაფერი არის აზრი. სამყარო წარმოადგენს აზრობრივ სურათს.
 თუ გავიგებთ პრინციპის არსს, შეგვექმნება წარმოდგენა ადამიანის
შექმნის თაობაზეც.
ეს არის ინსტრუმენტი, რომელსაც სამყაროს საკუთარ აზრებში
მატერიალიზაციისათვის იყენებს «ყველა» (ანუ ღმერთი). აქედან გამომდინარე,
ადამიანი საკუთარი სამყაროს ღმერთია. მატერიალურ სხეულში, უმეტესობა
ივიწყებს, რომ ადამიანი საკკუთარი აზრებით ქმნის რეალობას.
ადამიანი წუხს საკუთარი მერკანტილური აზრებიდან გამომდინარე
შედეგების გამო. ამ გზით ინდივიდს მსხვერპლის ცნობიერება უყალიბდება.
 თითქოს ყველაფერი ხდება მისი ნების საწინააღმდგოდ.
 თითქოს მასში არ იბადება და იზრდება სამყარო, არამედ პირიქით, ის
იბადება და იზრდება სამყაროში.
2.

ანალოგიის პრინციპი:
 როგორც ზევით, ისე ქვევით. როგორც ქვევით, ისე ზევით.
 რაც შიგნიდან, ის გარედან. რაც გარედან, ის შიგნიდან. ეს პრინციპი
ეხება სხვადასხვა ვიბრაციული დონის მსგავსებასა და სამყაროს
წესრიგის კლასიფიკაციას. სიცოცხლის დიდი სკალა სულს დედიდან
მიყვება და არსებობს უსასრულო ვიბრაციულ სიხშირეებში.
სულიერი სამყაროც იმ კანონებს ექვემდებარება, რომლებიც მატერიალურ
პლანზე მოქმედებს. ყველა კოსმიურ მოვლენას შორის არსებობს მსგავსება. ამ
ანალოგიის შესწავლამ ატლანტებს საშუალება მისცა შეეცნოთ უცნობი
საიდუმლოებები, მათთვის ცნობილი პრინციპების გამოყენებით. მაგალითად

1

მთარგმნელი: Man Gala. ჯგუფი ფეისბუქზე DREAMCATCHER.
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ტოლტეკების ასტროლოგია ჩამოყალიბებული იყო შემდეგ ჰიპოთეზებზე:•
ადამიანი მიკროკოსმოსია, რომელიც სამყაროს ანალოგიურ კოპიას წარმოადგენს.
 სხეულის ატომების ბირთვები წარმოადგენენ მზეებს.
 მათ გარშემო მბრუნავი ელექტრონები არის პლანეტები.
 დნმ-ს სპირალები წარმოადგენენ გალაქტიკების «სახელოებს»
სიცოცხლის დიაგრამის მეშვეობით ატლანტები მზის სისტემის
პლანეტებს უკავშირდებოდნენ, რომლებიც მათზე ზემოქმედებდნენ.
პლანეტები სხეულის იმ ნაწილებზე ახენდნენ გავლენას, რომელსაც
შეესაბამებიან. ვერძი კავშირში იყო თავთან, თევზები — ფეხებთან.
თილისმის საშუალებით ატლანტი მაგიურ კავშირს ამყარებდა კოსმიურ
ძალებთან. კოსმოსი ზემოქმედებდა ადამიანზე, მაგრამ ადამიანიც თავის მხრივ
ზემოქმედებდა მასზე. ატლანტებს ჯეროდათ, რომ ტბაში ქვის ჩაგდება, ადრე თუ
გვიან აისახებოდა სამყაროზე და მოახდენდა გავლენას, რადგან ყველაფერი
ერთმანეთთან კავშირშია.
ვინმეს მიმართ სიძულვილის გრძნობით, ადამიანი საკუთარ თავს
ანადგურებს.
«სიმპატიის მაგია» — ადამიანსა და ცვილის ფიგურას შორის კავშირის
დამყარების ხელოვნება — აგებულია ურთიერთშეთანხმების პრინციპზე, რომლის
დროსაც ცვილის ფიგურის მიერ მიღებული ზემოქმედება ადამიანის მიმართ
იქნება მიმართული, რომელიც ამ დროს მოდელის ფუნქციას ასრულებს.
ანალოგიური პრინციპთ შესაძლებელია ადამიანის ხესთან კავშირი, მასზე
საკუთარი დაავადების გადატანა და ამ გზით განკურნება.
ანალოგიურად ხდებოდა ადამიანის ბუნებაზე ზემოქმედება:
 გარემო, ამინდი იწვევდა ცვლილებებს ადამიანში და ახდენდა
გავლენას ყოველდღიურ ყოფაზე.
 მეორე მხრივ, ადამიანის ფსიქოლოგიური და სულიერი მდგომარეობა
ზემოქმედებდა ამინდზე და გარემოზე.
ყოველმა
ატლანტმა
იცოდა
რომ
კანონების
უგულვებელყოფა,
ურთიერთშეთანხმების პრინციპით მკაცრად ისჯება ყოფის ასტრალურ,
მენტალურ და მიზეზობრივ დონეზე. სწორედ ამ მიზეზით, გვიანდელი
ატლანტიდის პერიოდში, შავი მაგები რიტუალის წინ იმეორებდნენ ლოცვას:
«ვათავისუფლებ საკუთარ თავს ადამიანური კანონებისგან და გადავცემ მას
ღვთიურ მართლმსაჯულებას».
ურთიერთშეთანხმების პრინციპიდან გამომდინარე, ტოლტეკი ქურუმები
ამბობდნენ, რომ ოქროს ხანა, ისევე როგორც რკინის ხანა, მხოლოდ ადამიანის
სულში არსებობს. გარე სამყარო კი მხოლოდ ინდივიდის შინაგანი სამყაროს
ანარეკლია. გამომდინარე აქედან, შინაგანი სამყაროს შეცვლისას, ადამიანს ძალუძს
გარემოს შეცვლა.
 ნივთები და მოვლენები ნეიტრალურია. ყველაფერი თქვენი სულის
ფერზეა დამოკიდებული, რომლიდანაც, როგორც გამადიდებელი
შუშიდან, უყურებთ ამ სამყაროს.
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ატლანტიდელი ქურუმები ამბობდნენ:

როგორც არ უნდა ეცადოთ სხვების შეყვარებას, არ გამოგივათ ეს,
ვიდრე არ ისწავლით საკუთარი თავის, ანუ ღმერთის სიყვარულს,
რომელიც თქვენ სხეულში იმყოფება. და როდესაც შეიყვარებთ
საკუთარ თავს, მიხვდებით, რომ არ არის აუცილებელი შეიყვაროთ
სხვები, რადგან ისინი ხართ თქვენ და ამით ხართ ერთი მთლიანი.
3.

ვიბრაციის პრინციპი:
 არაფერია უძრავად. ყველაფერი მოძრაობს და განუწყვეტლად
ვიბრირებს.
 ეს კანონი მოწმობს იმას, რომ არაფერია ბუნებაში უმოძრაო. მატერია,
ენერგია და სული წარმოადგენს ვიბრაციულ ერთობლიობას.
სული, ყველაზე სწრაფი ვიბრაციის უკიდურესი პოლუსია, რომლის
სიხშირეც იმდენად მაღალია, რომ პოლუსი უმოძრაო ჩანს. საწინააღმდეგო
პოლუსი მხოლოდ მკვრივი მატერიისგან შედგება. შუქი, სითბო, მაგნეტიზმი,
ელექტროობა — ვიბრაციის სხვადასხვა ფორმებია.
აზრები, გრძნობა, იმპულსი — მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის
ვიბრაციული მდგომარეობებია.
ფიზიკური სხეული იმ სისტემების ერთობლიობას წარმოადგენს, რომლებიც
ერთ სიხშირეზე ვიბრირებს.
ავადმყოფობები — ვიბრაციული დისჰარმონიის შედეგია. როდესაც ადამიანი
ბედნიერია, ეს დადებითი ვიბრაციის შედეგია.
აზრები, ვიბრაციიდან გამომდინარე, ხდიან ადამიანს კულტურულს ან
ამორალურს, ბედნიერს, მხიარულს ან დამწუხრებულს და უბედურს.
მენტალური ტალღების სახესხვაობის გამო, ადამიანები ურთიერთობისას
ხშირად უთანხმოებას განიცდიან, რის გამოც ოდესღაც საზოგადოების კასტებად
დაყოფა მოხდა. ქურუმები, ჩვეულებრივ ადამიანებთან ურთიერთობისას
სპეციალური სუნთქვების, მანტრების და კრისტალების საშუალებით ახერხებდნენ
მენტალური ტალღების სიხშირის დადაბლებას.
ვიბრაციის პრინციპით ხდება ჰიპნოზი, ტელეპატია, ზომბირება. ატლანტები
ველურ ადამიანებსა და ცხოველებს მათ მენტალურ ტალღებზე გადაწყობის
მეშვეობით მართავდნენ. ტოლტეკები ინფრაბგერას მატერიის გასანადგურებლად
იყენებდნენ, ხოლო ულტრაბგერითი ვიბრაციები განკურნების მიზნებით
გამოიყენებოდა. ატლანტების მაღალი ვიბრაციების ბგერებისგან შემდგარ
სიმღერებს განკურნების ძალა ქონდა. მათი მუსიკალური ინსტრუმენტები
გამოსცემდნენ ბგერებს, რომლის აღქმაც ჩვეულებრივი ადამიანისთვის
შეუძლებელია.
ვიბრაციის პრინციპი, წყევლის (ეწ. ჯადოს) არსის ამოხსნის საშუალებას
იძლევა.
წყევლაში
არაფერია
ზებუნებრივი,
არამედ
ეს
მხოლოდ
გამანადგურებელი ვიბრაციების ერთობლიობაა, რომელიც გარკვეული ობიექტის
მიმართ იგზავნება.
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ანალოგიური შემთხვევაა დალოცვა, სადაც წყევლის საპირისპირო სახის,
დადებითი ვიბრაციის მიმართვა ხდება ობიექტზე.
ტოლტეკები მაგიურ სიტყვებს და მათ კომბინაციებს ფლობდნენ, რომელიც
ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოიყენებოდა. ლოცვები შეიცავდა სიტყვებს,
რომლებიც ბგერების გარკვეული კომბინაციის მეშვეობით მიიმართებოდა ამა თუ
იმ ობიექტისკენ და ამ მეთოდით ხდებოდა ბუნების ძალების გამოძახება და მათი
მართვა.
4.

პოლარულობის კანონი:
 ყველაფერი ორმხრივია და აქვს პოლუსები. ყველაფერ არსებულს
გააჩნია ანტიპოდი.
 საპირისპირო ცნებები იდენტურია. განსხვავება მხოლოდ საფეხურშია.
 ყველა ჭეშმარიტება, მხოლოდ ნახევრად არის ჭეშმარიტება.
 ყველა პარადოქსის შეთანხმებაა შესაძლებელი. უკიდურესობები
ერთმანეთთან კონტაქტშია. ყველაფერი ორმხრივია: მატერია —
ანტიმატერია, სამყარო — ანტისამყაროსაპირისპირო პოლუსების
არარსებობის შემთხვევაში, სიცოცხლის არსებობა შეუძლებელი
იქნებოდა. ყოველ ელემენტში მოიპოვება საპირისპირო. ეს კანონი არ
ვრცელდება განსხვავებული სახის ელემენტებზე.
 სინათლე და სიბნელე — ერთიდაიგივე მოვლენის ორი საპირისპირო
პოლუსია.
 სიყვარული და ზიზღი — ერთი მთლიანის ორი პოლუსი.
 სული და მატერია ფაქტიურად ერთია, მხოლოდ მათი გამოვლინება
ხდება საპირისპირო ვიბრაციებში.
 ანალოგიური შეიძლება ითქვას სიცოცხლესა და სიკვდილზე; სიკეთესა
და ბოროტებაზე.
აუცილებელია აღინიშნოს, რომ მოცემულ შემთხვევაში, აბსოლუტური ცნება
არ არსებობს. არავის შეუძლია განსაზღვროს როგორია აბსოლუტური სიცხე და
აბსოლუტური სიცივე. ამ ყველაფრის შეცნობა შედარების საშუალებით ხდება.
ამ კანონის ძალით ატლანტებმა შეიმუშავეს ტრანსმუტაციის პრინციპი,
რომლის დროსაც ობიექტი გადაიქმნებოდა მის საწინააღმდეგო ცნებად.
 ტყვია გარდაიქმნებოდა ოქროდ.
 გრაფიტი ალმასად.
 მოხუცი ახალგაზრდად.
ამ ყველაფერს დღეს ალქიმია ეწოდება. ატლანტებთან კი მას შვიდი
პრინციპის მეცნიერება ერქვა.
 საკუთარი შინაგანი ვიბრაციების ტრანსფორმაციის შედეგად, ზიზღს
გარდაქმნიდნენ სიყვარულად. სიბნელეს — სინათლედ.
 ავადმყოფობა შეიძლება განიკურნოს თუ მენტალური ძალით მის
პოლარულობას შევცვლით.
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ამ ყველაფრის აღსანიშნავად ატლანტებს გააჩნდათ გველის სიმბოლო,
რომელიც საკუთარ კუდს კბენდა. ორი უკიდურესი წერტილის მიერ ერთიმეორის
შთანთქმის მცდელობა, რაც სინამდვილეში არასოდეს ხდება.
ამ პრინციპიდან გამომდინარე ატლანტები უარყოფდნენ ჭეშმარიტების
ფიზიკურ, ასტრალურ და მენტალურ სამყაროებში არსებობას. მათთვის ყველა
ჭეშმარიტება წარმოადგენდა ნახევრადჭეშმარიტებას, ხოლო აბსოლუტური
ჭეშმარიტების შეცნობა მხოლოდ პოლარულობის პრინციპზე ამაღლების და
მიზეზების სამყაროს მიღწევისას ხდებოდა.
პოლარულობის პრინციპიდან გამომდინარე, არც სიკეთეს, არც ბოროტებას,
განცალკევებულად გამარჯვება არ შეუძლია. ტოლტეკებს ესმოდათ, რომ ეს ორი
ცნება ფარდობითია. ყველაფერი ნეიტრალურია, ხოლო სახელებს მათ ადამიანის
ეგო არქმევს. ხელსაყრელს უწოდებს სიკეთეს, ხოლო არახელსაყრელს ბოროტებას.
 თუ მელია შეაღწევს საქათმეში და მოახერხებს ქათმის მოტაცებას, ეს
ქათმისთვის და მისი პატრონისთვის ცუდია, ხოლო კარგია პატარა
მელიებისთვის, რომლებიც გადარჩენას ცდილობენ.
 ბოროტება ყოველთვის სიკეთისთვის მოქმედებს, ხოლო სიკეთე
ბოროტებისთვის.
 სიკეთე იკვებება ბოროტებით ზუსტად ისევე, როგორც ლომი იკვებება
ნადავლით.
 იანი იზრდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს ინი.
 სიცოცხლე მუშაობს სიკვდილზე, რადგან დაბადებისთანავე ვიწყებთ
კვდომას.
 რა ბედი ეწეოდა სინათლეს თუ არ იარსებებდა სიბნელე?
 პოლარულობაა მიზეზი იმისა, რომ ქალი და კაცი მიისწრაფვიან
შერწყმისკენ.
5.

რითმის კანონი:
 ყველაფერი მიმოქცევისგან შედგება; ყველაფერი მაღლდება და
დაბლდება; ყველაფერი შეედინება და გამოედინება.
 ყველაფერს თან ახლავს რხევა. მარცხინვ გადახრა, მარჯვნივ გადახრის
ტოლფასია. რითმი კომპენსაციაა.
ყველაფერი რითმულ რხევას ექვემდებარება, რომელიც ორ პოლუსს შორის
გაედინება.
 ქმედება და უკუქმედება.
 პროგრესი და რეგრესი.
 აღმასვლა და დაღმასვლა.
ეს დამახასიათებელია ყველაფერ არსებულისთვის.
 რითმის პრინციპი, ქანქარის რხევის სიმბოლიზირებას ახდენს.
სამყაროს შექმნა ხსენებული კანონით შედგა. შექმნის დრო, მისივე
კვლავ შეერთების დროის ტოლფასია.
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
ამ გზით ყალიბდებიან ერები, აღწევენ პიკს, ხოლო შემდეგ იწყება რეგრესი.
გულისა და ღვიძლის მოქმედება, ძილი და სიფხიზლე — ქანქარის რხევის კანონს
ექვემდებარებიან.
 ქანქარას კანონის დაძლევა შესაძლებელია პოლარულობის პრინციპის
გამოყენებით — თუ ნეგატიური ტალღის ტრანსმუტაციას შევძლებთ
დადებითით.
ეწ. კომპენსაციის კანონს ბევრი საერთო აქვს რითმის კანონთან, რადგან
კომპენსაცია წინასწორობას და ბალანსს ნიშნავს.
 ადამიანი გაცნობიერებულად ამბობს უარს გარკვეული რაოდენობის
ნივთზე, რომელიც შეიძლება მას ეკუთვნოდეს მომავალში. ამის გამო,
ქანქარის საპირისპირო მხარე არ ართმევს იმას, რაც უკვე აქვს.
ტოლტეკებს ჯეროდათ, რომ ყველა იბადება თანაბარი რაოდენობის
შესაძლებლობებით, მაგრამ შემდეგ ხდება მათი სხვადასხვანაირად გადანაწილება.
 ერთი მხარე მთელ ძალებს მატერიალურ უზრუნველყოფაზე ხარჯავს
და აღარ იტოვებს სულიერი განვითარების და ჯანმრთელობისთვის
საჭირო ენერგიას.
 მეორე მხარე ასევე დიდ ენერგიას ახმარს შინაგან სიყვარულს და ასევე
სულიერი და ფიზიკური ავადმყოფობების მსხვერპლი ხდება.
შეიძლება ითქვას, რომ ყოველ ცოცხალ არსებას, დაბადებისას ერთი
კილოგრამი ჯადოსნური თიხა ეძლევა.
 ერთი, ამ თიხისგან ძერწავს მანქანას, აგარაკს, სახლს და
ჯანმრთელობისთვის იტოვებს 10 გრამს.
 მეორე კი მთელ თიხას ახმარს ხელოვნების ნიმუშების შექმნას, ხოლო
ოჯახისთვის აღარაფერს იტოვებს.
6.

კარმის კანონი:
 ყოველ მიზეზს, მოჰყვება მისივე შედეგი; ყველა შედეგს აქვს თავისი
მიზეზი; ყველაფერი ექვემდებარება ამ კანონს.
 შემთხვევითობა არის ის, რაც ადამიანებმა კარმის კანონს უწოდეს.
მიზეზებისა და შედეგების კავშირის მრავალი საფეხური არსებობს, მაგრამ
მოცემული კანონის გვერდის ავლა არც ერთ მათგანზე არ ხდება.
სამყაროში არაფერია შემთხვევითი. ყველაფერს, რაც ხდება, აქვს მიზეზი.
კარმის კანონს, რითმის კანონს თუ შევუსადაგებთ, მივალთ დასკვნამდე, რომ
ყოველი შედეგის მნიშვნელობა, მისივე მიზეზის ტოლფასია.
ადამიანები, მხოლოდ შედეგების სამყაროში ცხოვრობდნენ, ხოლო
მოვლენების მიზეზები მხოლოდ ატლანტიდელი ქურუმებისთვის იყო ცნობილი.
მიზეზების სამყაროს გამოვლენა მენტალურ, ასტრალურ და ფიზიკურ
სამყაროებში ხდება.
კარმის კანონი მჭიდრო კავშირშია კვლავ დაბადებასთან
ის იძლევა «უსამართლობების» ლოგიკურ ახსნას, გვეხმარება გავერკვეთ თუ
რატომ იბადება ზოგიერთი ბავშვი ავადმყოფი ან სწრაფად კვდება, რატომ
ცხოვრობს ზოგიერთი ნატიფი სულის მქონე ადამიანი გაჭირვებაში, ხოლო სხვები
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განცხრომაში. ეს კანონი ხსნის ზოგიერთი ბავშვის ზებუნებრივ ნიჭს და ასევე
გამართლების ან არგამართლების ფაქტორს.
ადამიანების კოლექტიურ კარმას არხონტები მართავენ. მათ კონტროლშია
ინდივიდუალური კარმა. არხონტები გეგმავენ და დგავენ ინსცენირებებს, რათა
ადამიანმა მიღებული გაკვეთილებიდან გამოცდილება მიიღოს. მდიდარი იბადება
ღარიბად, ხოლო ის ვინც ადამიანებს წამებაში ამყოფებდა, თვითონ დაიბადება
მონად. კარმის პრინციპის ერთ ერთი ყველაზე სახიფათო თვისება არის ის, რომ
«გადამტანის» მიერ ამოქმედებული კარმის შედეგი შეიძლება გავრცელდეს
ადამიანებზე, რომელთაც არანაირი შეხება არ გააჩნიათ მის მიზეზთან.
არსებობს კანონი, რომლის მიხედვითაც, ის, ვინც უარყოფითი კარმის მქონეს
დახმარებას აღმოუჩენს, საკუთარ თავზე მიიღებს მოსალოდნელ დარტყმას.
გამომდინარე აქედან, ატლანტები ერიდებოდნენ მეზობელ კონტინენტებზე
მცხოვრები ველური ადამიანების დახმარებას. ქურუმების ამბობდნენ, რომ
დახმარება მხოლოდ სულიერ პლანზეა შესაძლებელი, ისიც მაშინ, თუ ადამიანს
თავად აქვს ამის მოთხოვნილება. კონკრეტული მდგომარეობის შეცვლით,
ინდივიდის ტანჯვის შემსუბუქება, იგივე გაკვეთილის გათავისების საშუალების
წართმევაა. სხვა სიტყვებით, ვინც სვამს, ბოლომდე უნდა დალიოს, რათა
წყურვილი მოიკლას, ვინც ავადმყოფობს, ბოლომდე უნდა იავადმყოფოს, ღარიბი
კი იქამდე უნდა ცხოვრობდეს სიღარიბეში, ვიდრე მიღებული გაკვეთილით
გარემოებების შეცვლას არ ისწავლის.
ყოველ ატლანტს შეეძლო დიდი ძალისხმევის შედეგად შედეგების სამყაროს
დატოვება და მიზეზად ტრანსფორმაცია. მიზეზების სამყაროში ატლანტებს
საუთარი ცხოვრების მართვა შეეძლოთ და მათ მიერ მოქმედებაში მოყვანილი
მიზეზები, არე თუ გვიან აუცილებლად ახდენდნენ კონკრეტულ შედეგში
მატერიალიზაციას.
7. წარმოქმნის კანონი
სიცოცხლის ძალას, რომელიც ყველაფერს მოიცავს, მამრობითი და
მდედრობითი საწყისი გააჩნია და ის ყოფის ყველა საფეხურზე გამოვლინდება.
 მეშვიდე პრინციპი ასრულებს ციკლს ბუნების კანონების ცოდნის
შესახებ. მისი მეშვეობით ვიგებთ, რომ სიცოცხლის ძალა
გამოვლინდება ყველაფერ არსებულში და მას ყოველთვის თან ახლავს
მამრობითი და მდედრობითი საწყისი.
წარმოქმნა არ უნდა აგვერიოს სქესში, რადგან ეს უკანასკნელი, ორგანოების
სტრუქტურას და ქალისა და მამაკაცის ადაპტაციას ეხება.
სქესი — წარმოქმნის პრინციპის ერთ ერთი გამოვლინებაა, რომელიც
ფიზიკურ პლანს შეესაბამება. მაგრამ ასევე არსებობს საკმაო რაოდენობის
მენტალური საფეხური, სადაც წარმოქმნა, აზრების ფორმით ჩნდება. ატლანტების
გადმოცემის თანახმად, სიცოცხლის ძალა, მამოძრავაბელ ფუნქციას ასრულებს,
რაც თვით ატომშიც გამოვლინდება, სადაც დადებითად და უარყოფითად
დამუხტული ელემენტები მოძრაობენ, ხოლო მათი ურთიერთქმედება კი ენერგიას
წარმოშობს.
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დადებითად და უარყოფითად დამუხტული ნაწილაკების ხსენებისას
აუცილებელია გვახსოვდეს რომ:
 დადებითი მუხტი მამრობითის გამომხატველია.
 უარყოფითი — მდედრობითის.
ქალური ენერგია, ყოველთვის მამაკაცურთან გაერთიანებისკენ ისწრაფვის და
მასთან შეერთებით, ახალ ცხოვრების ძალას წარმოქმნის. ატლანტები ამბობდნენ,
რომ გრავიტაცია, მდედრობითი და მამრობითი ნაწილაკების მიზიდვით და
განზიდვით არის გამოწვეული. ფიზიკური სხეულის ანალიზისას, ტოლტეკები
დიდ ყურადღებას ქალის და მამაკაცის ბიოპოლარულობას უთმობდნენ.
ჩასახვის საწყისი, მამაკაცს წარმოსახვაში, ხოლო ქალს საშვილოსნოში აქვს.
 მამაკაცის სხეულის მარჯვენა ნაწილი მამრობითია, ხოლო მარცხენა —
მდედრობითი.
 ტვინის მარჯვენა ნახევარსფეროს დადებითი მუხტი გააჩნია, ხოლო
მარცხენას — უაყოფითი.
წარმოქმნის კანონი, ლოცვის დროს ხელის გულების წყობის საიდუმლო
დანიშნულების გაგების საშუალებას იძლევა: ეს არის ახალი ენერგიის წარმოქმნის
პროცესი. სიცოცხლის ძალა ის საიდუმლო კანონია, რომლის მეშვეობითაც
ატლანტები ახალი სახის მუტანტ არსებებს ქმნიდნენ, რომელთა შესაძლებლობები
ბევრად აღემატებოდა ადამიანისას.
 ცხოვრებისეული პრობლემში ატლანტები უარყოფით პოლუსს
ხედავდნენ. ძალას, რომელსაც მისი საპირისპირო დადებითი ენერგია
უნდა შეწინააღმდეგებოდა, რათა მიზნისთვის მიეღწიათ და
სასურველი შედეგი მიეღოთ.
წინააღმდეგობების გარეშე შეუძლებელია ცნობიერების გაფართოება. სწორედ
წარმოსახვის კანონით გარდაქმნიდა უმაღლესი იერარქიის ქურუმი მოსწავლეს
თიხის ნაჭრიდან ზე-ადამიანად. ატლანტების აზრით, მოსწავლის დედას მისივე
წარმომშობი საწყისი წარმოადგენდა. მხარე, რომელიც სულიერი თვალთახედვით
ნეგატიურს წარმოადგენდა, ანუ ქალური პოლუსი.
გასხივოსნების პროცესში, მოსწავლეზე დიდ გავლენას ქანქარა ახერხებდა,
რომლის მოძრაობაც მას ხან მასწავლებელს, ხან კი ცხოველს აახლოებდა. მხოლოდ
ქანქარას რხევის თანდათან შესუსტება აძლევდა მას სრული გაცნობიერების
საშუალებას. ამ მომენტისთვის, დადებითი პოლუსის როლს მასწავლებელი
ასრულებდა.
დღევანდელ დღეს, დადებით პოლუსად შესაძლებელია საკუთარი სული
აღვიქვათ, რომელიც გარკვეულ დონეზე განვითარებულ ადამიანთან, უმაღლეს
ცნობიერებას წარმოადგენს.
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ალექსეი ქსენძიუკი

მოკავშირეები1
ფრაგმენტი წიგნიდან «ნაგუალის ხედვა»

პირველი ნაწილი
სიზმარხილვებში არაორგანულ არსებებთან შეხვედრა გარდუვალია.
ამავდროულად მათზე წარმოდგენები დღემდე იმდენად წინააღმდეგობრივია,
იმდენ კამათს იწვევს, რომ მათზე წერის სურვილი ბევრს ეკარგება.
განსაკუთრებით, თუკი გავითვალისწინებთ, რომ სწორედ არაორგანული
არსებების თემა აძლევს ქრისტიანებს უფლებას, რომ ისაუბრონ ტოლტეკების
ცოდნაზე, როგორც «სატანიზმის», «ეშმაკებთან ურთიერთობის» ნაირსახეობაზე,
ხოლო მატერიალისტური ყაიდის რაციონალისტებს იმაზე, რომ კასტანედას
პრაქტიკებს ჰალუცინაციებამდე და პარანოიამდეც კი მიჰყავს ადამიანი.
პირველ რიგში უნდა ავღნიშნოთ, რომ არაორგანულ არსებებთან შეხვედრები
არც ისე ხშირია, როგორც ამას მდიდარი წარმოსახვის მქონე ენთუზიასტები
მიიჩნევენ. არაორგანული არსებების ბუნება (როგორც მე მესმის) ბევრ რამეში ჩვენს
საკუთარ ბუნებას წააგავს. ჩვენ არ გვიყვარს, როცა ჩვენ არ ვუყვარვართ, — ასე
არაა? დიდად არ ვახვევთ საკუთარ თავს მათ, ვინც ღიად გაგვირბის. ასევე
იქცევიან მიახლოებით ჩვენი განვითარების დონის «მოკავშირეებიც». გამონაკლისს
წარმოადგენენ
პრიმიტიული
სტრუქტურები
და
არსებები
ჩვენთვის
მიუწვდომელი განზრახვით. მათზე ცალკე ვიტყვით რამდენიმე სიტყვას.
როგორც წესი, სიზმარმხილველი თავდაპირველად ისწრაფვის არაორგანულ
არსებებთან კონტაქტისკენ, რაც ადვილი გასაგებია. პირველ რიგში, მას ამოძრავებს
უბრალო ცნობისმოყვარეობა, მეორეც — მათი მეშვეობით ცოდნისა და ძალის
მოპოვება სურს. ცნობისმოყვარეობა მალე იწურება, მეორე პუნქტი კი ზოგჯერ
იმდენად რთული აღმოჩნდება ხოლმე პრაქტიკულ ასპექტში, რომ არაფერს იწვევს
გარდა იმედგცრუებისა. გარდა ამისა, თუკი პრაქტიკოსი აქტიურადაა დაკავებული
«სიზმრის სხეულის» გამკვრივებით, ეს ცხადია, აშინებს არაორგანულ არსებებს.
1

მთარგმნელი: მამუკა გურული.
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«მკვრივი» სხეული — თავისთავად ფარია და შესაძლებელია მეორე ყურადღებაში
საზარლად
გამოიყურებოდეს.
მისი
«სიმკვრივე»
სიზმარმხილველის
თვითკონტროლის მაჩვენებელია, ეს კი, თავის მხრივ, ნიშნავს, რომ ძნელია
შეუმჩნევლად «პირის ჩატკბარუნება».
თუკი ყველაფერ ზემოთჩამოთვლილს გავითვალისწინებთ, სრულიად
ბუნებრივია, რომ არაორგანული არსებები უფრო ხშირად გამოუცდელ
სიზმარმხილველებს ესტუმრებიან ხოლმე, ან იმ სიზმარმხილველებს, რომლებიც
ყურადღებას არ აქცევენ სიზმარხილვის სხეულს, სამაგიეროდ აქტიურად არიან
დაინტერესებულნი ეგზოტიკური თავგადასავლებით აღქმის შეცვლილ რეჟიმებში.
ამიტომ «მოკავშირეებს», სიზმარმხილველების გამოცდილებაში, ხშირად აკრავთ
გარშემო იდუმლების და მიუწვდომელი ძალაუფლების ორეოლი.
რადგანაც დამწყები სიზმარმხილველის ტონალი კარგად ვერ უწევს
წინააღმდეგობას სიზმარხილვით ჰალუცინაციებს, იგი არაორგანული არსებებს
საკმაოდ მრავალფეროვნად აღიქვამს:
1) როგორც მშობლებს ან ნათესავებს (უცნაური ქცევებით ან გარეგნობაშ
უცნაური შტრიხებით);
2) როგორც ცხოველებს;
3) როგორც
უცხოპლანეტელებს,
რომლებიც
მიდრეკილნი
არიან
სწავლებისადმი ან სამედიცინო ექსპერიმენტებისადმი;
4) როგორც სინათლის ან სიბნელის გროვებს («ფორმებს»), რომლებიც
გონიერი, მაგრამ მიუწვდომელი არსებებივით იქცევიან;
5) როგორც უცნობები «მანათობელი თვალებით» (მათი როლია —
«პროვოკატორობა» ან «მასწავლებლობა»).
ბუნებრივია, ჩვენ არ ამოგვიწურია არაორგანული არსებების ყველა
გამოვლინება ადამიანის ტონალში. თუმცაღა ჩამოთვლილიც კი საკმარისია იმის
გასაგებად, თუ რა ძნელია გააცნობიერო, რასთან გაქვს საქმე და როგორ მოიქცე
სწორად.
პირველ რიგში უნდა გვახსოვდეს, რომ არაორგანული არსებების
უმეტესობისთვის ჩვენ — საკვები ვართ. მხოლო ზოგიერთი მათგანი ცდილობს
გააბას ჩვენთან კავშირი ინფორმაციული ურთიერთგაცვლის დონეზე. ამიტომ
თავდაცვი საშუალებები არავის არ აწყენს.
უდავოა, რომ ამ არსებების ბუნება შორსაა აბსოლუტური ბოროტების
იდეისგან, რომელსაც მათ თავს ახვევენ ქრისტიანები ან სხვა რელიგიათა
მიმდევრები, რომლებშიც ყველაფერი უცხო და გაუგებარი სატანის
გამოვლინებებამდე დაიყვანება. მე არავითარ შემთხვევაში არ მსურს დავაკნინო
არაკეთილგანწყობილ «მოკავშირეებთან» ურთიერთობის რისკის შესაძლო დონე
(და ისინი უმეტესწილდ არაკეთილგანწყობილნი არიან). საწინააღმდეგოს
მტკიცება იგივეა, რომ განაცხადო შხამიან გველებთან თამაშის აბსოლუტური
უსაფრთხოების შესახებ. თუმცაღა ასევე სისულელეა ვიფიქროთ, რომ ეს არსებები
ჩვენი უკვდავი სულის მოტაცებას ცდილობენ, ყველა შესაძლო ცოდვებით
გვაცდუნებენ და ა. შ. გონიერი «არაორგანულები» ცბიერები არიან და აქტიურად
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აპოკრიფის-16: 08. 2016 (E5. 2 e. n. )
იყენებენ ჩვენს სისუსტეებს, რომლებიც მათთვის უბრალოდ «ნაპრალებია»
სიზმრის სხეულის დამცავ ეკრანზე. თუმაღა რელიგიურად განწყობილ
სიზმარმხილველებს მათი «სიეშმაკეები» წარუშლელ შთაბეჭდილებას ახდენენ,
რამეთუ მათ ეჩვენებათ, რომ «მოკავშირეები» მათ სულს კითხულობენ და
ხაფანგებს ქმნიან. ამგვარად, ასოციაციები უწმინდურ ძალებთან იოლად გასაგებია.
არაორგანული არსებების სიზმარმხილველზე ზემოქმედების უნივერსალური
ინსტრუმენტი — შიშია. როგორც უკვე ავღნიშნეთ, შიშის ზონა მჭიდროდაა
დაკავშირებული ენერგეტიკული სხეულის «ნაპრალთან», რადგანაც ამ ემოციის
პროვოცირება ყველაზე ადვილია.
გაცილებით უფრო იშვიათად (როგორც წესი სიზმარმხილველის მაღალი
თვითკონტროლის უნარის შემთხვევაში) «მოკავშირეები» ფიქრობენ, რომ ადამიანი
ყველაზე სუსტი ვერბალურ ცენტრშია, რომელიც ამავდროულად წარმოადგენს
ზედაპირული ინტელექტის (ვერბალურ-ლოგიკური მანიპულაციების) ცენტრს,
შესაბამისად ქარაფშუტული ცნობისმოყვარეობის ცენტრს. სწორედ აქვე, როგორც
უკვე ავღწერე, იმყოფება შემკრები წერტილის (ფიქსაციის წერტილის) ის
«დამამაგრებელი ქამარი», რომელიც საკუთარი მნიშვნელოვანობის გრძნობის
გენერირებას ახდენს. ამ შემთხვევაში «მოკავშირეები» გვიზიდავენ იმით, რომ
საკუთარ თავზე ერთგვარი «მასწავლებლის» როლს იღებენ.
მე პირადად ვფიქრობ, რომ სახელგანთქმული «სიზმარხილვის ემისარი» —
არაორგანული არსებაა, რომელიც გავლენის ამ სახეზე სპეციალიზდება, და
სიზმარმხილველის გამომფიტველ ენერგო-გაცვლაზე. მისი სიტყვების მაგალითზე
იოლად შეგვექმნება წარმოდგენა იმაზე, თუ რა სახის «ცოდნას» ფლობენ
არაორგანული ბუნების სიზმარხილვის მასწავლებლები.
პირველ რიგში, ისინი იყენებენ ჩვენი საკუთარი ტონალის ენობრივ
შემადგენელს. სამყაროს იმ ტერმინებიდან, და შესაბამისად წარმოდგენებიდან
გამომდინარე აღწერენ, რომლებსაც ჩვენ თვითონ ვფლობთ. ისინი ჩვენს ლოგიკას
იყენებენ. და თითქოს არ შეუძლიათ ახალი შემადგენელის, მითუმეტეს ახალი
იდეების მოცემა. მათ აინტერესებთ მხოლოდ ერთი — შეინარჩუნონ ჩვენი
ყურადღება (ანუ ენერგო-გაცვლა) მათთვის სასურველ წერტილზე ან სფეროზე და
გამოიყენონ იგი თავიანთი მიზნებისთვის.
თუკი «მასწავლებელი»-»მოკავშირეები» თავის რჩეულებს გადაადგილების ან
ზეგავლენის პრიმიტიულ უნარებს აჩვენებს, სავარაუდოა, რომ ეს უნარები
თავიდანვე იყო სუბიექტის სიზმარხილვის სხეულში. არსობრივად, მათი
პოზიტიური ზეგავლენა იმაში გამოიხატება, რომ თავისი ენერგეტიკული
მიზიდულობით ისინი გვეხმარებიან — უკეთ დავაფიქსიროთ შემკრები წერტილი
კონკრეტულ პოზიციაში, რის მეშვეობითაც თქვენ გამოღვიძების შემდეგაც
ინარჩუნებთ მეხსიერებას ამ გაკვეთილების შესახებ.
ხოლო თუკი «მოკავშირეები» (პირველ რიგში, «ემისარი») იწყებენ
ისტორიების მოყოლას და ჩვენს განათლებას, ყველაფერი დამოკიდებულია თავად
სიზმარმხილველის
არაცნობიერ
მისწრაფებებსა
და
ინტელექტუალურ
განვითარებაზე. მათ, ვისაც უყვარს სხვადასხვა წინასწარმეტყველებები და «დიადი
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
მისიები», ისინი ჭყიპავენ ისტორიებით უცხოპლანეტელების მომავალი
თავდასხმების შესახებ, აფრთხილებენ გარემოს დაბინძურების შესახებ, იმის
შესახებ, რომ კაცობრიობა განვითარების არასწორ გზას დაადგა და ა. შ.
დამთავრებული გზავნილებით, რომლებიც სამყაროს სიღრმეებიდან ადამიანთა
სახეობას ეგზავნება.
მათ კი, ვინც თავს ახალი ველების, სამყაროებისა და ახალი გამოცდილებების
დამოუკიდებელ მკვლევარად თვლის, ან სხვა სკეპტიკოსებსა და ნიჰილისტებს,
ისინი
«ხიბლავენ»
ფრიად
ჩახლართული
ლექციებით
ადამიანის
გაცნობიერებულობის, «დიადების და ძველების» ფანდების, თვითგანვითარების
რაღაც ეგზოტიკური და ნაკლებადგასაგები საშუალებებისა და მისტიური გზების
შესახებ.
თუმცაღა, რაც უფრო მაღალ მოთხოვნას უყენებთ «ემისარს», რაც უფრო
მეტად აკონტროლებთ თქვენს განზრახვას — გაიგოთ რაღაც კონკრეტული, მით
უფრო ნათლად ვლინდება არაორგანული არსებების უსუსურობა. მათი ლოგიკა
ირყევა, მათი სიტყვები ივსება აბსტრაქტული ლექსიკით, რომელსაც არანაირი
შემადგენელი არ გააჩნია, გამოთქმები საკუთარ თავზე იკეტება (ჩიხში ექცევა).
ზოგჯერ იკვეთება ღრმააზროვანი «იდეები», ტავტოლოგიების, მინიშნებების
ბოლომდე ართქმული აზრების დამქანცველი, მომაბეზრებელი ნაკადი თითქმის
უწყვეტი ხდება. ჩნდება მკაფიო შეგრძნება, რომ «ემისარი» იმედოვნებს, თითქოს
მუდამ მოუსმენთ მას და გექნებათ იმედი, რომ ოდესმე გაგიმხელთ დიდ
საიდუმლოს, და ცხადყოფს თავისი ლექციების არსს. გადიან თვეები, ზოგჯერ
წლებიც, და არაფერი იცვლება, სანამ ბოლოს და ბოლოს არ მიხვდებით, რომ
«სიაფანდზე» გამოგიჭირეს.
«ემისარი» — ეს «ინფორმაციული პარაზიტი», თუკი შეიძება ასე ვუწოდოთ, —
ვერ იტანს რეალურ ქმედებებს, ქცევებს, გადაადგილებებს, კვლევებს, რომლების
მიღებასაც თქვენი ნებით აპირებთ, მისი მრავალსიტყვიერი და უშინაარსო
მინიშნებების გარეშე. მისი იგნორირებისა და საკუთარი ინტელექტით მოქმედების
შედეგად თქვენ გადალახავთ დამღუპველ ფიქსაციას და თავისუფალი ხდებით. ეს
— ყველაზე მარტივი და მოქმედი მეთოდია. ოდესღაც ემისარისგან მეც სწორედ
ასე განვთავისუფლდი.
მისი აქტიურობის უკანასკნელი აფეთქება — ესაა შეპირება, რომ გასწავლით
რაღაც უჩვეულოს და გაგიხსნით სამყაროს ყველა საიდუმლოს. აქ
მნიშვნელოვანია, რომ არ დანებდეთ ამ ცდუნებებს — ის მაინც მოგატყუებთ.
უბრალოდ იმიტომ, რომ არ იცის არაფერი გარდა იმისა, რასაც ჩვენი ტონალი
შეიცავს. რომც იცოდეს, არ შეუძია ამ ცოდნის ჩვენს ენაზე გადმოთარგმნა,
რადგანაც ჩვენი სააზროვნოპ აპარატის დანაზოგებს პასიურად იყენებს და
უბრალოდ უკვე არსებული იდეებისა და კონცეფციების კომბინირებას ახდენს.
მთლიანობაში, არაორგანული არსებების ნებისმიერი სახეობისთვის უფრო
მოწყვლადს წარმოადგენს ადამიანის ჭუპრის ის ზონები, რომლებშიც
გადაიკვეთება წინა წიგნში («კასტანედას შემდეგ») აღწერილი ენერგეტიკული
სხეულის ფრაგმენტები. მაგრამ — არა ყველა ერთნაირად.
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ყველაზე ხშირად არაორგანულების ყურადღების ობიექტებს წარმოადგენენ
წელსქვემოთ განლაგებული ზონები — «შორისი», «ჭიპი» და წელის მიდამო. ყელის
ცენტრი და წარბებსშორის მიდამო მოკავშირეებს ყველაზე ნაკლებად აინტერესებთ
(გარდა ზემოთნახსენები «ემისარისა»). პირველ რიგში, ჭუპრის ზედა ნაწილი
ენერგიის უფრო ნაკლებად მკვრივი ნაკადებისგან შედგება. მეორეც, აქ ყველაზე
მკაფიოდაა წარმოდგენილი მენტალური სტრუქტურები, «ძალზე ადამიანური» და
ძალზე გაუგებარი სხვა არსებებისთვის. მაღალი აქტივობა, შედარებით მაღალი
კონტროლი და უცხო შემადგენლობა — ყველაფერი ეს ნაკლებადმიმზიდველს
ხდის ადამიანის ჭუპრის ზედა ნაწილს.
მაგრამ აქ არის საინტერესო პარადოქსი, რომელიც დაკავშირებულია მესამე
თვალის ცენტრთან. ამ «ჩაკრაზე» მედიტაცია ამკვრივებს ენერგო-ნაკადს და
ამავდროულად გაცილებით უფრო ერთგვაროვნად, ნაკლებმოძრავად აქცევს მას.
ეს უჩვეულო სიტუაციაა, ამიტომაც იზიდავს არაორგანულ არსებებს. რამეთუ
ყველაზე გონიერებსაც კი მათ შორის (რომლებსაც ვუწოდებთ კიდეც
«მოკავშირეებს») ვერ გებულობენ აღქმის ამ ხელოვნური სიტუაციის სპეციფიკას
და მის შესაძლო შედეგებს. ისინი ცდილობენ, მოხვდნენ პროვოცირებული
ენერგო-გაცვლის ცენტრში და შეამოწმონ, შესაძლებელია თუ არა არსების
საკუთარი მიზნებისადმი და სტრატეგიისადმი დაქვემდებარება. რა თქმა უნდა,
თუკი ადამიანის ტონალი ჯანმრთელია, ამისგან არაფერი გამოდის — რჩება
მხოლოდ შთაბეჭდილება კონტაქტისა რაღაც საშინელთან, აგრესიულთან,
ძალადობრივთან. მათი სივრცე, რომელიც ექვემდებარება განზრახვას —
«გამოიკვებოს» ჩვენით, ადამიანს საშინლად ეჩვენება. ეს თითქმის ჯოჯოხეთია.
აქედანაა გავრცელებული მითი ეშმაკებთან ურთიერთობის შესახებ.
ყელის ცენტრი მოკავშირეებში რაღაც ინტერესისმაგვარს იწვევს. სწორედ
ყელის ცენტრის უჩვეულო აქტივობა იწვევს გონიერ «მოკავშირეებს», რომლებსაც
ინფორმაციული გაცვლის უნარი გააჩნიათ. რადგანაც აქ კონტროლი შედარებით
დაბალია, «მოკავშირეები» ცდილობენ, რომ ადამიანის «შინაგანი ლაყბობის»
იმიტირება მოახდინონ და წაართვან მას სპეციფიური ენერგია. სანაცვლოდ ისინი
ტოვებენ უცნაურ იდეებს ან კიდევ უფრო უცნაურ ისტორიებს. ისინი უნებლიედ
«ხლეჩენ»
სიზმარმხილველის
პიროვნებას
და
მისი
შიზოფრენიისკენ
პროვოცირებას ახდენენ იმ შემთხვევაში, თუკი მას თანდაყოლილად ჰქონდა ამ
ავადმყოფობისადმი მიდრეკილება. (განსაკუთრებით იოლად ასეთ გავლენას
ექვემდებარებიან ქალი სიზმარმხილველები, ამიტომ ისინი განსაკუთრებით
ფრთხილად უნდა იყვნენ).
მოკლედ, ყოველ სიზმარმხილველს არაორგანულებთან შეხვედრისას უნდა
ახსოვდეს სამი ენერგეტიკული ცენტრის დაცვის შესახებ — ჭიპის, შორისის და
ყელის ცენტრის.
არაორგანული არსებების თემა, რაც არ უნდა მიმზიდველი იყოს იგი,
უსიამოვნო გრძნობებს ტოვებს. ერთი მხრივ მრავალი ადამიანი თვლის მათთან
კონტაქტს აუცილებლობად, რამეთუ კასტანედამ არაფრთხილი შეტყობინება
დატოვა, თითქოს არაორგანულების ენერგიის გარეშე ტოლტეკური ცოდნის
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
მაღალი რეალიზაციები საერთოდ შეუძლებელია. მეორე მხრივ, ამ არსებათა
ბუნება (ყველაზე რთულებიდან ყველაზე მარტივებამდე) მიუწვდომელი რჩება, და
ყველაფერი ამოუცნობი კი ერთდროულად გვიზიდავს, გვაბნევს და
განგვიზიდავს. მესამე მხრივ, ჩვენ ყველანი ასე თუ ისე ვექვემდებარებით
ქრისტიანულ მითოლოგიას და არაცნობიერად ვახდენთ არაორგანული არსებების
«კაცობრიობის მტრებთან», ეშმაკებთან, ბოროტების მატარებლებთან ასოცირებას.

მეორე ნაწილი
მეორე ყურადღების და მაღალი გაცნობიერებულობის სიზმარხილვების
სამყაროებში ყველაზე გავრცელებულია მცირე და არაგონიერი არსებები —
მარტივი პარაზიტები, რომლებსაც ისეთი ურთიერთობის იმიტაციაც კი არ
შეუძლიათ, სიზმარმხილველი რომ მოხიბლონ. ხედვის რეჟიმში ისინი გვაგონებენ
ზოლებს, ზოგჯერ რაღაც სპირალისმაგვარს, მაგრამ უფრო ხშირად —
გაბრტყელებულ სფეროიდებს, რომლებიც ძალიან მსუქან «ბლინებს» გვაგონებენ.
მათი სტრუქტურის დეტალების შესწავლა ძალზე რთულია, და ისინი თითქმის
ერთგვაროვანი ობიექტების შთაბეჭდილებას ტოვებენ. ბევრის შემკრები წერტილი
განლაგებულია «გორგლის» ან «ზოლის» ქვედა ნაწილში, რაც გვაიძულებს
ვიფიქროთ მათზე, როგორც არაორგანული მცენარეულობის რაღაც სახეობაზე.
უფრო მეტად მსხვილი და ენერგიული არაორგანული არსებები, იმ
ადამიანის ნახევრადგაცნობიერებულ სიზმარხილვაში, რომელიც აღქმის
შეცვლილი მდგომარეობის ყველაზე «ზედაპირზე» იმყოფება, და სადაც ჭარბადაა
ილუზიები, ახდენენ ნათესავებისა და მეგობრების «იმიტირებას». მათ
ძალადობრივი თავსმოხვევა ახასიათებთ და ცდილობენ დათრგუნონ სუსტი
სიზმარმხილველის ნება. ამ მიზნით ყველაზე მოსახერხებელია დედის ან მამის
ხატ-სახის გამოყენება, ზოგჯერ მეუღლის ან აგრესიული ნაცნობის. როგორც ჩანს
ამ არსებებმ არ იციან ზეგავლენის სხვა მეთოდები, გარდა შიშისა და იძულებისა.
თუ ისინი ლაპარაკობენ (ანუ გვაიძულებენ ვიფიქროთ, რომ ლაპარაკობენ), ეს ან
აგრესიული ლანძღვაა, ან კტეგორიული ბრძანებები.
რადგანაც ეს არსებები იმდენად პრიმიტიულნი არიან, რომ არ აქვთ
ორიგინალური ქმედებების უნარი, ისინი ჩვენს გაუცნობიერებელ შიშებს იყენებენ,
ან იმას, რაც ყველაზე მეტად გვაღიზიანებდა ბავშვობაში. ეს, რა თქმა უნდა, არ
ნიშნავს, რომ ყოველ ჯერზე, როდესაც გაცნობიერებულ სიზმარხილვაში თქვენს
მლანძღველ მამას (ან დედას) იხილავთ, ადგილი აქვს შეხვედრას მცირე
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არაორგანულ
პარაზიტთან.
პრობლემა
იმაშია,
რომ
არასაკმარისი
გაცნობიერებულობის დონეზე ტონალს შეუძლია საკუთარივე ძალებით შექმნას
ასეთივე ხატ-სახე, შეგვიყვანოს გაუცნობიერებელ მდგომარეობაში და ამაზე
ენერგია დახარჯოს. ამიტომ სიზმარხილვის პრაქტიკის ადრეულ ეტაპებზე არც კი
უნდა ვეცადოთ, რომ გავარკვიოთ, რა რა არის სინამდვილეში. რა მნიშვნელობა
აქვს? ისინი მაინც ერთნაირად იქცევიან. გადახედვა და უზადოება წარმატებით
გაგანთავისუფლებთ როგორც მცირე არაორგანული პარაზიტებისგან, ასევე
საკუთარი ტონალის პროექციებისგან. პარაზიტები წავლენ, რადგანაც თქვენ
ამოქოლავთ «ნაპრალებს» ენერგეტიკულ სხეულში, ტონალის პროექციები კი
გაქრებიან, რადგანაც თქვენ შეწყვეტთ მათ გენერირებას (წარმოქმნას).
პატარა და სუსტი არსებები ამავე კატეგორიიდან წარმოგვიდგებიან
ბავშვებად — კაპრიზულ და «ტვინის მბურღავ» არსებებად. ისინი ცდილობენ
გაგხედნონ, ნებისმიერი საშუალებით მოეწებონ თქვენი სიზმარხილვის სხეულს,
რამეთუ ენერგიის დისტანციურად შთანთქვის უნარიც კი არ გააჩნიათ. ამგვარად,
მათი მთავარი განმასხვავებელი ნიშანია — სწრაფვა ახლო სხეულებრივი
კონტაქტისადმი. ისინი ხელზე ხელს გკიდებენ, ყელზე ან ზურგზე გაცოცდებიან
და ა. შ. უფრო იშვიათად ისინი ახდენენ მცირე ცხოველების იმიტირებას —
მაგალითად ძაღლების და კატების. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც მათი ქცევა
უწინდებურია. ცდილობენ ფეხებზე მოგეტმასნონ, მუხლებზე ამოძვრნენ/ ისინი
საშიშები არ არიან, მაგრამ დამქანცველნი არიან. მათი მნერები გამაღიზიანებელია,
რაც კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ მათი შენიღბვის უნარი აშკარად სუსტია.
უფრო საინტრესო, მაგრამ ასეთივე პრიმიტიულ არაორგანულ არსებებს
წარმოადგენენ «ჯაშუშები». (მე აქ არ ანვიხილავ სახელგანთქმულ «ცისფერ
ჯაშუშს», რომელიც პატარა გოგონად გადაიქცა, რადგანაც სიზმარხილვებში
მსგავსი არაფერი შემხვედრია, და ჯაშუშებს ვუწოდებ იმ ენერგეტიკულ
სტრუქტურებს, რომლებიც ფლობენ მინიმალურ გაცნობიერებულობას, შეუძიათ
დაატყვევონ სიზმარმხილველის ყურადღება და ასევე გადაიტანონ სიზმარხილვის
სხეული სიზმრის ერთი სფეროდან (სამყაროდან) მეორეში).
ის «ჯაშუშები», რომლებზეც მე ვსაუბრობ, არასოდეს და ვერცერთ
ვითარებაში ვერ მოგვეჩვენებიან ადამიანებად. მხედველის თვალთახედვით,
ისინი გვაგონებენ მტვრის ნაწილაკებს, სპორებს, რომლებიც ნაგუალის ქარს
ერთიდან მეორე ადგილზე გადააქვს. თუკი ზემოთ აღწერილ «მცირე პარაზიტებს»
შემკრები წერტილი ყოველთვის ქვემოთ არ აქვთ განლაგებული, ამ შემთხვევაში
უკვე გამონაკლისები არ არსებობს.
«ჯაშუშების»
ენერგო-გაცვლა
პრიმიტიულია.
როდესაც
«ჯაშუშის»
ენერგოტონუსი ნულს უახლოვდება (ეს კი საკმო ხშირად ხდება), იგი ვარდება
ერთგვარ ანაბიოზში. მხედველები ხედავენ გაყინულ «ჯაშუშს», როგორც
მანათობელ «აღმონაცენს», რომელიც მცირე «ბოლქვიდანაა» ამოზრდილი (სწორედ
ამ ბოლქვის ძირშია განლაგებული მისი შემკრები წერტილი.
მე
ტყუილდ
არ
მიხსენებია
სახელდობრ
გაყინული
«ჯაშუში».
გადაადგილებისას მას შეუძლია ძლიერ შეიცვალოს, მოცულობაში გაიზარდოს, და
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ემანაციების ნაკადები გაფუებული «ბოლქვიდან» ყველა მიმართულებით
გამოაფრქვიოს.
როცა სიზმარმხილველი უძრავ «ჯაშუშს» გადაეყრება, ხშირად არაცოცხალ
ობიექტად აღიქვამს მას. ყველაზე ხშირად ესაა უცნაური, ყურადღების მიმპყრობი
საგანი ღერძისმაგვარი ფორმით. თუკი ჯაშუში ამ სახით იხილეთ, ეს მეტყველებს
თქვენი ტონალის შედარებით სისუფთავეზე, რადგანაც თავისი არსით სწორედ
ესაა «მანათობელი ღერი». სხვა შემთხვევებში ეს შეიძლება ნებისმიერი რამ იყოს,
მაგალითად უჩვეულო ყვავილი, მანათობელი კრისტალი, ქანდაკება (ერთხელ
«ჯაშუში» აღვიქვი, როორც კალის კოვზი, რომელიც ვიღაცამ მიწაში ჩაარჭო, —
ასეთებიც ხდება).
ეს არსებები რეაგირებენ ყურადღების კონცენტრაციაზე და სიზმრის
სხეულთან კონტაქტზე. ობიექტზე დაჟინებით დაკვირვებით ან მათთან შეხებით
თითქოს აღვიძებთ «ჯაშუშს». იგი მყისიერად იწყებს «ხტუნვას» როგორც კალია, და
როგორც წესი თან მიყავხართ. გადაადგილების შემდეგ (თუკი მხედველობის
არედან არ დაკარგეთ), იგი რაღაც სხვად იქცევა.
თავისთავად არაორგანული არსებების ეს სახეობა — შეიძლება ითქვას, რომ
ყველაზე უსაფრთხოა. იგი თავს არ გეხვევათ, უბრალოდ ელოდება, როდის
შეამჩნევს ვინმე. პრობლემა სხვა რამეშია. ხშირად «ჯაშუშები» სიზმარმხილველს
საკმაოდ შორს იტყუებენ, განსაკუთრებით იმ სემთხვევაში, თუკი იგი მის
დახმარებას არაერთხელ მიმართავს ერთი და იგივე სიზმარხილვის განმავლობაში.
«ჯაშუშების» გადაადგილების კანონებს, როგორც მიხვდით, არავითარი კავშირი არ
აქვთ
ადამიანურ
კონსტიტუციასთან
და
არ
ითვალისწინებენ
მისი
გაცნობიერებულობისა და პირადი ძალის განსაკუთრებულობებს. და აი აქ
სიზმარმხილველის წინ დგება «სახლში» დაბრუნების პრობლემა.
რა თქმა უნდა, სფეროთა უმეტესი ნაწილი, სადაც დახეტიალობენ ეს
«მიღმიერი კალიები», იმდენად შორს არაა განლაგებული, რომ შემკრებმა
წერტილმა «დაივიწყოს» თავისი საწყისი ფიქსაცია პირველ ყურადღებაში. და
მაინც, ასეთი სფეროები არსებობს. ამასთან, როგორც მე მივხვდი, პრობლემა
შეიძლება მდგომარეობდეს არა ენერგიის დაბრუნების საჭიროებაში, არამედ
სახელდობრ ახალი ფიქსაციის ძალაში. თუკი მოგიწევთ «ჯაშუშებთან» შეხვედრა,
გაითვალისწინეთ, რომ ისინი ერთგვარი «ფიქსაციის ოსტატები» არიან. იმ
მომენტში, როდესაც მათ გადაჰყავხართ, თქვენ ფაქტიურად ერთი მთლიანი
ხდებით, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ თქვენი შემკრები წერტილი ისწრაფვის
— დაიკავოს ის პოზიცია, რომელშიც იმ დროს იმყოფება თქვენი «სატრანსპორტო
საშალება». ის კი არსად არ ჩქარობს. თქვენს შორის შემდგარი ტანდემი —
იდეალური მდგომარეობაა მისთვის. თქვენ ძრავი ხართ საწვავი მარაგით, ის კი —
პილოტი. რაც უფრო დიდხანს იმყოფებით ენერგეტიკულ კავშირში «ჯაშუშთან»,
მით უფრო ძნელია ახალი ფიქსაციის გაწყვეტა და საკუთარი ნებით პირველ
ყურადღებაშ დაბრუნება. რამეთუ «ჯაშუშს» პირველი ყურადღების სამყარო არა
მხოლოდ არ აინტერეებს, არამედ ცხადად გაურბის. აღქმის ჩვეულ ზონაში თქვენ
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დაცულნი ხართ ამ მოჩვენებითი «მხტუნავების» ველისგან, შესაბამისად იგი ვერ
გამოგიყენებთ ენერგიის წყაროდ.
ეს ფოკუსი მას შემდეგ გავიგე, რაც ერთი სიზმარხილვის მანძილზე სამჯერ
ვისარგებლე «ჯაშუშით» (ვფიქრობ რომ ერთი და იგივეთი). აღქმის უკანასკნელი
სფერო იმდენად უცხო იყო ყველაფერი ადამიანურისთვის, რომ მე აღუწერელი
სიცივე ვიგრძენი. თავად სურათი სრულიად უმანკოდ გამოიყურებოდა — რაღაც
კავკსიის მთების მაგვარი. ალბათ რამდენიმე წუთი დამჭირდა იმისთვის, რომ
მივმხვდარიყავი — ასეთი მთები არ არსებობს პირველი ყურადღების ჩვენს
სამყაროში. (მთები მაგონებდნენ რაღაც გაურკვეველი ცხოველის ჯავშნის
ფირფიტებს, ხოლო ცა — მანათობელი და დამაბრმავებლად ცისფერი —
ამობრუნებულ გუმბათს ჰგავდა. ) აღქმულის სტაბილურობა დამთრგუნველი იყო,
და ყველაზე მეტად ეს მაშინებდა. ეს ან მეორე ყურადღების ერთ-ერთი სამყარო
იყო, ან კიდევ იმდენად შევერწყი «ჯაშუშს», რომ გარემოს მისი «თვალებით» აღქმა
დავიწყე. ასეა თუ ისე, ეს ყველაფერი არ მომეწონა. იყო სრულიად მკაფიო
შეგრძნება იმისა, რომ რაღაც დროის შემდეგ მე თვითონ გადავიქცეოდი ერთ-ერთ
ქვის (მართლა ქვის?) ფილად და მარადიულად ვუმზერდი უძრავი ცის
ამობრუნებულ გუმბათს. ამ გამოცდილებამ მოულოდნელ დასკვნამდე მიმიყვანა
— იმან, რაც ერთი შეხედვით მიმზიდველი ჩანს (როგორც ის მთაგორიანი
პეიზაჟი), შესაძლებელია ჩიხში შეგვიყვანოს, და იმან, რაც ერთი შეხედვით
გვაშინებს, შესაძლოა გადაგვარჩინოს. მე მაშინებდა სიბნელეში შესვლა — თითქოს
რაღაც არამიმზიდველ ჩრდილოვან ნაპრალს ვხედავდი შორიახლოს. შემდეგ
ვკონცენტრირდი ამ ჩრდილზე და მოვწყდი ადგილიდან და დავბრუნდი ჩვენს
მოსაწყენ, მაგრამ ჯერ-ჯერობით საჭირო პირველი ყურადღების სამყაროში.
აღწერილი მეთოდი სულც არაა რეცეპტი. შესაძლოა მსგავს მოვლენებს
მხოლოდ ჩემთვის აქვს მნიშვნელობა და სხვას ვერავის დაეხმარება. თუმცაღა ამ
შემთხვევის შემდეგ არასოდეს მიმიცია საკუთარი თავისთვის «ჯაშუშის»
ტრანსპორტით სარგებლობის უფლება ორზე მეტჯერ ერთ სიზმარხილვაში.
შესაძლოა აქაც ყველაფერს პირადი ძალის ან დაგროვილი ენერგიის დონე
წყვეტდეს. ჯერ-ჯერობით კი მიწევს, რომ საკუთარივე სხეულიდან წამოსულ
ბუნდოვან წინათგრძნობებს დავუჯერო. ანუ ფრთხილად ვიყო და ზედმეტად არ
შევაფასო საკუთარი შესაძლებლობები.
არის კიდევ ერთი ნაირსახეობა უსაფრთხო არაორგანული არსებებისა. მე მათ
ვუწოდე «ელვისებურები». ესენი ერთობ მოუსვენარი არსებები არიან და იშვიათად
აქცევენ ყურადღებას ადამიანებს. მათი გონივრულობის დონეზე ძნელია
მსჯელობა ორი მიზეზის გამო: 1) ისინი მეტისმეტად სწრაფად გადაადგილდებიან,
2) მათი გადაადგილების მიზანი ჩვენთვის მიუწვდომელია.
«ელვისებურებმა» ასეთი სახელიიმიტომ მიიღეს, რომ ხედვის რეჟიმში
გამოიყურებიან, როგორც ორგანიზებული ენერგიის ნაკადები (ზოლები) ,
რომლებზეც გაირბენენ ხოლმე ელვის მსგავსი მაღალი ნათების ტალღები. მათი
შემკრები წერტილი სტრუქტურის წინა ნაწილში იმყოფება (წინ ან ზემოთ, იმის
მიხედვით, თუ საით მოძრაობენ).
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სრულიად შესაძლებელია, რომ ეს იდუმალი არსებები მოწესრიგებულ
ცნობიერებას, ანუ ინტელექტსაც ფლობენ. თუმცაღა ადამიანი მათ აშკარად არ
აინტერესებთ. უკიდურესად იშვიათ შემთხვევებში ისინი წამით შეშდებიან თქვენი
სიზმრის სხეულის წინ, უსიამოვნო «ცივ ჩხვლეტას» ანხორციელებენ თქვენი მზის
წნულის მიდამოში და მაშინვე ადგილიდან მოწყდებიან ხოლმე. შესაძლოა, ასე
ამოწმებენ, შესაძლებელია თუ არა შემხვედრ არსებსთან ენერგო-გცვლაში შესვლა,
მაგრამ ყოველ ჯერზე გაწბილებულნი რჩებიან.
რა თქმა უნდა, მე მხოლოდ ჩემს სუბიექტურ შეგრძნებებს ვწერ. ერთადერთი,
რაც შეგვიძლია თითქმის დანამდვილებით ვთქვათ, — მათი არსებობის სიჩქარე
ბევრად მეტია, ვიდრე ორგანული სიცოცხლის ნებისმიერი სახეობისა.
«ელვისებურებს შეუძლიათ სახიფათონი იყვნენ სიზმარხილვაშ ჩაძირვის მხოლოდ
პირველ წამებში, ან მისგან გამოსვლის მომენტში. მაშინ მათი «ცივი ჩხვლეტა»
სომატიკაზე გადადის, ანუ საწოლში მწოლირე ფიზიკურ სხეულზე, და შეუძლია
გულის შეტევაც კი გამოიწვიოს. უფრო იშვიათად კი — უსიამოვნო, თუმცა
ხანმოკლე ტკივილი გულმკერდის მიდამოში.
მხოლოდ ერთხელ იმყოფებოდა «ელვისებური» ჩემი ყურადღების ველში
რამდენიმე წამზე დიდხანს. უნდა ავღნიშნო, რომ ჩვენი ტონალი სიზმარხილვაში
მათ ყოველთვის აღიქვამს, როგორც რაღაც მანათობელს და მოძრავს. ამჯერად
დავინახე მოფარფატე პეპელა, რომელიც ხან იატაკზე ეცემოდა სიზმარხილვაშ
ნანახ ოთახში, ხან ჭერისკენ ისწრაფვოდა. მე მაშინვე კასტანედას «ცოდნის პეპელა»
გამახსენდა და მომინდა, რომ ჩემს ხელისგულზე დამჯდარიყო. მაგრამ პეპელა
ძლიერად დამეტაკა მკერდში და «ცივი ჩხვლეტით» მივხვდი, რომ საქმე
«ელვისებურთან» მქონდა.
«აღქმის ბუშტი» მაშინვე გაქრა, მაგრამ პეპელა, რომელიც კაშკაშა
მანათობელად იქცა, კიდევ რამდენიმე წუთი მოძრაობდა ჩემს შორიახლოს. მის
ყოველ მკვეთრ მოძრაობას თან ახლდა მოგონებები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა
ჩემს პირად ისტორიაში მრავალი წლის წინ, და თითქოს სამუდამოდ მქონდა
გადავიწყებული. ამასთან, თავს ისე ვგრძნობდი, თითქოს ელექტრო-დენით
მირტყავდნენ. მას შემდეგ დღემდე არ მტოვებს ბუნდოვანი შეგრძნება, რომ ყველა
ეს «ელვისებური» რაღაც (ჩემთვის ამოუცნობი) სახით დაკავშირებულნი არიან
გადახედვასთან. შესაძლოა, ეს მხოლოდ ფანტაზიაა.
მოკლედ, რამდენადაც არაორგანული არსებების უმეტესობა, თუნდაც
მოკლევადიანი კონტაქტისას, აიძულებს ჩვენს შემკრებ წერტილს, გადაინაცვლოს
იმ საშუალებებით, რომლებსაც ჩვენ თვითონ იშვიათად ვიყენებთ, «ელვისებური»
შესაძლოა აღმოჩნდეს ენერგეტიკული კატალიზატორი ღრმა გადახედვისთვის.
არსებობს არაორგანული არსებების განსაკუთრებული ნაირსახეობა,
რომელსაც აშკარად ყველაზე დიდი მასა და უკიდურესად მცირე მოძრაობის
უნარი გააჩნია. მათი ცნობიერების სტრუქტურის შესახებ მსჯელობაც ასევე
რთულია. ისინი გამოიყურებიან ერთგვაროვანად, გააჩნიათ თეთრი, ცისფერი ან
მორუხო ნათება. შეგვიძია დიდი ხნის განმავლობაში დავაკვირდეთ მათ და ამ
შემთხვევაში აღმოვაჩენთ მათი შინაგანი ემანაციების ნელ მოძრაობას, რომლებიც

102

აპოკრიფის-16: 08. 2016 (E5. 2 e. n. )
ხან თავს უყრიან მანათობელ ორეოლს შემკრები წერტილის გარშემო (რომელიც
ყოველთვის ზემოთაა), ხან აუჩქარებელი ტალღებით ფანტავენ ნათებას მთელ მათ
ენერგეტიკულ ველში.
ამ არსებების ძალა ძალზე დიდია, მაგრამ ისინი ვერ იტანენ ადამიანურ
ენერგიასთან კონტაქტს. მათი არსებობა დაკავშირებულია ემანაციებთან,
რომლებიც პასუხს აგებენ დროის ნაკადის სიჩქარეზე. მათ შეგვიძლია შევხვდეთ
მეორე ყურადღების «პირველ სამყაროში» — სწორედ იმ სფეროებში, რომლებიც არ
ახდენენ პირველი ყურადღების სივრცის დუბლირებას.
იმ საფრთხის შეგრძნება, რომლებსაც ეს უცნაური არსებები გამოასხივებენ,
გვაიძულებს, რომ თავი ავარიდოთ მათთან ახლო კონტაქტებს. სიზმარხილვის
სამყაროებში ისინი სხვადასხვაგვარად გამოიყურებიან, რადგანაც ადამიანის
ტონალი მძლავრად ფანტაზიორობს ასეთ ამოუცნობ და მასიურ ბუნებასთან
შეჯახებისას.
ყველაზე
ხშირად
ისინი
წარმოგვიდგებიან
კოშკების,
კვერცხისმაგვარი ბორცვების, პირამიდების და სხვა სახით. რადგანაც მათი
მწვერვალი ყოველთვის მძლავრად ასხივებს, ტონალს შეუძია ეს აღიქვას, როგორც
ცეცხლი, ან საგუშაგოს ერთგვარი პროჟექტორი, ან სამსხვერპლო კოცონი საოცარი
ტაძრის ან პირამიდის მწვერვალზე.
მეორე ყურადღებაში მათი აღქმა უფრო ადეკვატურია. მათ ახასიათებთ
თეთრი ან მოცისფრო ნათება, ხოლო ამ სტრუქტურების მოძრაობა დაიყვანება
რიტმულ რხევამდე დან ქანაობამდე.
ნებისმიერ შემთხვევაში ტონალი აღნიშნავს საფრთხის ან მუქარის
ატმოსფეროს, რომელიც მოცემული ხატ-სახისგან მოდის. მათთან მიახლოებამ
შეიძლება გამოიწვიოს გაურკვეველი ბუნების დარტყმითი ტალღის შეგრძნება,
გულისწასვლის შეტევის შეგრძნება, რომელიც სიზმარმხილველს პირველ
ყურადღებაში აგდებს და აჩქარებულ გულისცემას და ხშირად მუცლის არეში
ტკივილებს უტოვებს.
ამ უძრავი გიგანტების სხვა რეაქციას მაშინ ვაკვირდებით, როცა
განსაკუთრებული აქტივობის მომენტში წავასწრებთ მათ. მაშინ ისინი იწვევენ
დამახასიათებელ კანკალს, ცდილობენ შთანთქონ ჩვენი ყურადღება და რაღაც
მოქუფრული და სევდიანი უფსკრულისკენ წარმართონ იგი. ეს იშვიათად ხდება,
ასე რომ ამ არსებებს ვერ დავარქმევთ «ადამიანთა სულებზე» მონადირეებს.
თუნდაც გააჩნდეთ ინტელექტი, ჩვენ მის ბუნებას ვერ გავიგებთ.
შესაძლოა, «გიგანტებს» შეუძლიათ გადაადგილდნენ მეორე ყურადღების
ერთი სამყაროდან მეორეში. მე ისინი «შავ სამყაროში» ვნახე, და «მეორე სამყაროში»
(«გამოფიტული დროის სამყაროში»), და «მოკავშირეები — 1»-ის სამყაროშიც კი.
ამას შესაძოა სხვა ახსნაც ჰქონდეს — მაგალითად, ეს არაორგანული არსებები
ემანაციების ისეთ მოცულობას მოიცავენ, რომ ერთდროულად სხვადასხვა
«სამყაროში» ცხოვრობენ. ასეა თუ ისე, მე ვერ მივხვდი, როგორ შეიძლება ენერგიის
ამ კოლოსალური რეზერვების გამოყენება.
სახელდობრ «მოკავშირეებს» მე არაორგანული არსებების მხოლოდ ერთ
სახეობას ვუწოდებ. ესაა მძიმე და სქელი წარმონაქმნები, რომლებიც, როგორც ჩანს
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
გაცნობიერებულ ქმედებებს ასრულებენ და ინტელექტი გააჩნიათ. როდესაც ისინი
მეორე ყურადღების სამყაროებში მოგზაურობენ, შესაძლოა გამოავლინონ
ცნობისმოყვარეობა შემხვედრი ადამიანური ეგზემპლარების მიმართ.
იმ შემთხვევაში, თუკი ისინი მიზანმიმართულად გადაადგილდებიან,
სწრაფები და კაშკაშები ჩანან. «მოკავშირეები», როგორც ჩემთვისაა ცნობილი,
არასოდეს წყდებიან თავიანთ ჩვენთვის მიუწვდომელ საქმეებს და შეუძლიათ
უცერემონიოდ «გააგდონ» თავისი მძიმე ველით ნებისმიერი შემხვედრი. მაგრამ
ზოგჯერ ისინი მშვიდად და «ამაყად» დასეირნობენ სივრცეში. ამ შემთხვევაში
«მოკავშირეები» ყურადღებით და მშვიდად ეპყრობიან მათ, ვინც მათთან
კონტაქტის დამყარებას ცდილობს. სიზმარხილვის სამყაროში ისინი საკმაოდ
ხშირად აღიქმებიან ტონალის მიერ, როგორც ცოტა უცნაური ადამიანები
მანათობელი თვალებით. მათი კატალიზატორული ზემოქმედება ხშირად
ვლინდება «მასწალებლების» არქეტიპში ჩართულობით.
სიზმარხილვის ყურადღებაში «მოკავშირეებთან» ტიპიური შეხვედრა
შესაძლოა ასე გამოიყურებოდეს: ქუჩაში ან დიდ სახლში თქვენსკენ აუჩქარებლად
მოდის ადამიანი, რომელსაც თქვენი ტონალი მაშინვე აიდენტიფიცირებს, როგორც
«მაგს» (მოქმედებს «უჩვეულობის» სტერეოტიპი). თქვენს ყურადღებას იზიდავენ
მისი კაშკაშა მანათობელი ან უბრალოდ უჩვეულო თვალები. შემდეგ შესაძლოა,
მაგალითად, გაიღიმოს და თქვას: «მე ერთ რაღაცას გასწავლი». ცალკეულ
სემთხვევებში «მაგი» გამოხატავს კეთილგანწყობილ გაკვირვებას და ამბობს:
«როგორ აღმოჩნდი აქ?» თუ მოკავშირე თქვენთან ურთიერთობის ხასიათზე არაა,
მას შეუძლია უკმაყოფილოდ მოგიშოროთ და რაღაც არასასიამოვნო
ჩაილაპარაკოს. შეუძლია ჩუმად შემოგხედოთ თავისი იდუმალი თვალებით ისე,
რომ მაშინვე მოგინდებათ — სხვა ადგილზე აღმოჩნდეთ, ან უბრალოდ
გაიღვიძოთ.
ეს
ყველაფერი
თქვენი
ადამიანური
ტონალის
პრიმიტიული
ინტერპრეტაციებია. მეორე ყურადღებაში, სადაც ილუზიების რაოდენობა
მკვეთრად მცირდება, «მოკავშირე» არასოდეს წარმოგვიდგება ადამიანის სახით.
იგი
შეიძლება
იყოს
მიმზიდველი
«მანათობელი
არსება»
(თუკი
ურთიერთობისთვისაა განწყობილი) ან სიბნელის გროვა, რომელიც გვაშნებს და
«ხელს გვკრავს» (თუკი ჩვენი თავიდან მოშორება სურს).
«მოკავშირეები ხშირად მოინახულებენ ხოლმე მეორე ყურადღების «პირველ
სამყაროს», და რამდენადაც იგი მნიშვნელოვანწილადაა დაკავშირებული ჩვენს
ყოველდღიურ საყაროსთან, შეუძლიათ მისაწვდომნი იყვნენ შეცვლილი ან
გაფართოებული აღქმისთვის სიფხიზლეში სიზმარხილვის მდგომარეობაში. ზოგ
ცნობისმოყვარე «მოკავშირეს» შეუძლია თავადაც კი გამოიწვიოს სიფხიზლეში
სიზმარხილვის (сновидение-наяву) მდგომარეობა ადამიანში, რომელიც იცავს
საკუთარი ენერგეტიკული პოტენციალის ასამაღლებელ დისციპლინას. ისევე,
როგორც ყველა არსება, რომელიც გაცნობიერების სამყაროში ცხოვრობს, ისინი
მიდრეკილნი არიან, რომ «მოყვასის» ექსპლუატაცია მოახდინონ და ენერგიით
გამოკვებონ იგი. მაგრამ მათი შესაძლებლობები ამ კუთხით ძლიერაა შეზღუდული
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იმ ადამიანის სიზმრის სხეულით, ვისთანაც კონტაქტში შედიან. დაუცველი
სიზმარმხილველები «მოკავშირეებს» შეუძლიათ მეორე ყურადღების მათთვის
მოსახერხებელ სფეროში წაიყვანონ და ყოველგვარი სინდისის ქენჯნის გარეშე
გამოიკვებონ მათით. მაგრამ სიზმარხილვის მკვრივი სხეული ან პატივისცემას
იწვევს მათში (რაც საეჭვოა), ან ანიშნებს, რომ ასეთ სიზმარმხილველზე
პარაზიტობა ძნელია. სწორედ ასეთ სიტუაციაშ იტყუებენ ისინი ადამიანებს
თავიანთი «მასწავლებლური» უნრებით. თუკი სიზმარმხილველი გატაცებულია ამ
ყველაფრით და ჭეშმარიტად სჯერა, რომ «მოკავშირისგან» ღირებულ ინფორმაციას
ან ძალას მიიღებს, იგი «გახსნილი» ხდება. ასეთი «გაკვეთილების» დროს
არაორგანული არსებები «მოსწავლისგან» მისი ენერგიის რაღაც ნაწილს
ღებულობენ. ფანდი იმაშია, რომ გამოცდილი სიზმარმხილველის ენერგიის
«შთანთქმისთვის»«მოკავშირე უბრალოდ იძულებულია, რომ თავისი ენერგია
გაუზიაროს მას.
როგორც იცით, ამ კანონს აქტიურად იყენებდნენ ძველი ტოლტეკი მაგები.
ყველა ეს «ზოგადი მეცადინეობები» სიზმარხილვებში ან მეორე ყურადღებაში
«მოკავშირეებთან» გართმევენ რაღაც «ადამიანურს» და გმატებენ რაღაც
«არაორგანულს».
ასეთი
ენერგო-გაცვლის
პირველი
ეფექტი
ხდება
სიფხიზლეში
სიზმარხილვის გახშირება. ცხადია, რომ «მოკავშირეებს» პირველ რიგში თქვენი
«სიმკვრივე» აინტერესებთ, ამიტომ ცდილობენ, რომ ამ შუალედურ
მდგომარეობაში შეგვითრიონ, სადაც არა მხოლოდ სიზმარხილვის სხეულია,
არამედ სრული მთლიანობა იღებს აქტიურ მონაწილეობას მათთან კონტაქტში.
და მაინც, «მოკავშირეებს» სულაც არ უყვართ საკუთარი თავის სხვებზე
მოხვევა. მათგან განთავისუფლება არც ისე რთულია. პირადად მე არ განვიცდი
მათდამი სიმპათიას და შევამჩნიე, რომ ისინი სწრაფად იჭერენ ჩვენს განწყობას, და
გვშორდებიან. «მოკავშირეებს» უყვართ, როცა ჩვენ გვიყვარს და გვაინტერესებს
ისინი, ვსწავლობთ მათგან — ერთი სიტყვით, მათდამი დაჟინებულ ყურადღებას
ვავლენთ. თუ ეს არ არის, «მოკავშირე» სწრაფად მიდის თავის უცნობ სამყაროში.
მე მიყვებოდნენ «მოკავშირეების» შესახებ, რომლებსაც ძალიან უყვარდათ
შეშინება, და როგორც ჩანს ამისგან ენერგიას იღებდნენ, მაგრამ მე პირადად
ასეთები არ შემხვედრია — შესაძლოა უბრალოდ იმიტომ, რომ ეს არსებები
საშიშებად არ მეჩვენებიან. არასოდეს მიგრძვნია, რომ ჩვეულებრივი
«მოკავშირისგან» სერიოზული საფრთხე მოდიოდეს. შესძლოა იმიტომ, რომ
დავრწმუნდი: ნებისმიერი მოქმედება, რომელიც მიმართულია სიზმრის სხეულის
გაძლიერებისკენ, აიძულებს ამ არსებებს, რომ უკან დაიხიონ.
ამგვარად, თუკი თქვენ სწორად აპრაქტიკებთ ტოლტეკურ სიზმარხილვას,
ჩვეულებრივი «მოკავშირე» ვერ მოგაყენებთ ზიანს. თქვენ თავად წყვეტთ,
შეხვიდეთ თუ არამასთან კონტაქტში და რამდენად მიიახლოვოთ. პირადად მე არ
ვეძებ მსგავს შეხვედრებს, რადგანაც არაორგანული ენერგია ნაკლებად
პროგნოზირებად მოვლენად მიმაჩნია და არ ვარ დარწმუნებული, რომ იგი
მართლა სასარგებლო იქნება ჩემთვის.
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Narilla

ატარებთ თუ არა ამულეტს?

ამულეტი (ლათ. amuletum), ან როგორც მას უწოდებენ ასევე, თილისმა (არაბ.
Tilasim), მოგეხსენებათ, არის მაგიური ნივთი. მისი ფუნქცია მრავალფეროვანია,
მთავარი კი მფლობელის დაცვა და მისი მაგიური ზემოქმედების ეფექტურობის
გაზრდაა. ადამიანთა რწმენით, თილისმებს ასევე შეუძლიათ წარმატებების
მოტანა, განსაცდელისგან, ე. წ. «ავი თვალისგან» დაცვა, გუნება-განწობის
გაუმჯობესება, იღბალის მოტანა, ცოდნის გაზრდა, სიყვარულის გაძლიერება და
სხვ.
თილისმა შეიძლება იყოს დამზადებული სხვადასხვაგვარი მასალისგან,
დაწყებული პროფესიონალური საიუველირო ნაწარმიდან და დამთავრებული
კუსტარულად დამზადებული ხის გარკვეული ზომის ნაჭრით. რაც ასევე
აღსანიშნავია, ისინი ადამიანთა ყურადღებას იქცევენ!
ებრაელებს, ქრისტიანებსა და მუსლიმებს ღრმად სწამდათ ამულეტების
დამცველობითი ძალის, რადგან თვლიდნენ დალოცვილ და კურთხეულ
ნივთებად. მაგალითად, ქრისტიანების უმრავლესობა ყელზე ატარებს ჯვარს,
როგორც ერთგვარ ამუტელს და ბოროტებისგან თავდაცვით საშუალებას, გარდა
იმისა, რომ ის თვითონ სარწმუნოების სიმბოლოდაც მიიჩნევა!
თილისმებს რაც შეეხება, მათ იყენებდნენ ადამიანები სამგვარი
დატვირთვით:
1. თილისმა, რომელიც იცავდა ადამიანის სხეულს დაზიანებისაგან;
2. თილისმა, რომელიც საწოლის თავზე იკიდებოდა;
3. თილისმა, რომელიც სამედიცინო დანიშნულებით იხმარებოდა, კერძოდ,
ავადმყოფი რომ განკურნებულიყო, ან ადამიანს რაიმე დაავადება რომ არ
შეჰყროდა.
იუდაური ტრადიცია განთქმულია ამულეტების სიუხვით, განსაკუთრებით
ცნობილია სოლომონის ამულეტები (მსოფლიოს სხვადასხვა მუზეულებში):
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ახლა კი წარმოგიდგენთ სხვადასხვა სახის ამულეტებს:

სულიერი კონტროლის ამულეტი

დამცავი ამულეტი
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ბოროტებისგან და ვნებისგან დამცავი, სულიერი კონტროლის ამულეტი

საფრთხისაგან თავდასაცავი ამულეტი
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პოზიტიური პლანეტარული ზეგავლენისა და იღბლის მომნიჭებელი ამულეტი
(ხელის ამულეტი)

ბედნიერების, სიხარულისა და შემოქმედების ამულეტი
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მთვარის ამულეტი

მზის ამულეტი
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მერკურის ამულეტი (ცოდნის ზრდის ამულეტი)

მარსის ამულეტი
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ვენერას ამულეტი
(სიყვარულის მომატების, პატივისცემისა და მიმზიდველობის ამულეტი)

ვენერას ამულეტი (ვინმეს მოსაზიდი ამულეტი)
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Kim Huggens, Erik C. Dunne

ტაროლოგია: Tarot Illuminati1
The Fool — სულელი

«დასაწყისამდე იყო მხოლოდ იდეა ღმერთის გონებაში, ეს იყო ჩემი ნაბიჯი ამ
მსვლელობისა მზის ცენტრისგან გამომავალ გაუკვალავ ბილიკზე. რა მსურდა მე?
არაფერი. და ყველაფერი. მე ვარ ცარიელი ფურცელი, რომელიც ელის, თუ როდის
დაწერენ მასზე, თასი, რომელიც შევსებას ელის. ჩვენ არ შეგვიძლია ველოდოთ
ჩვენი წარმოშობის სათავეს და იმედი გვაქვს, რომ გასხივოსნება თავად გვიპოვნის.
ჩვენ პირველი ნაბიჯი უნდა გადავდგათ, და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაიშლება
გზა ჩვენს წინ. მე ვდგავარ სამყაროს ყველა შესაძლო გზის ცენტრში, ჯერ საჭიროა
თუნდაც მხოლოდ ერთი ნაბიჯის გადადგმა. ეს არის ის ერთადერთი ნაბიჯი,
რომელიც მიბიძგებს ცხოვრებაში თავზეხელაღებით გადაშვებისკენ, მძირავს
სამყაროს საოცრებებითა და ფათერაკებით აღსავსე სამყაროში, და მე სიხარულით
ვიღებ ამ ყველა გამოწვევას, რადგან ყველაფერი ეს გამოცდილებაა და იაფად
არაფერი გვეძლევა. ვიღაც გეტყვის, რომ სანამ გადახტები უნდა გადაიხედო, მე კი
გეუბნები — გააკეთო ნახტომი და არ შეიზღუდო თავი შიშითა და პირობითობით.
ნება მომეცი გაჩვენო. ნება მომეცი ხელი ჩაგკიდო. ჩვენ ვდგავართ მოგზაურობის
უფსკრულთან, მიზეზთა და შესაძლებლობათა კიდესთან. ნუ შეშინდები, გულში
მხოლოდ სიხარული გქონდეს, და გაიცინე, როდესაც იგრძნობ, რომ ფრიალო
კლდის ნაპირი ფეხქვეშ გეცლება. ეს მოსახდენია, და შეუძებელია არ მოხდეს.
კეთილი იყოს შენი მობრძანება თავგადასავალში, გულღია და ალალო სულელო!»
1

წიგნიდან Tarot Illuminati ქაოსის უსაზღვრო შესაძლებლობა. მთარგმნელი: მამუკა გურული.
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
The Alchemist — ალქიმიკოსი

«რაც დადგენილია ზემოთ, იგივეა დაწესებული ქვემოთ. მატერიალურ და
სულიერ სფეროებს პირდაპირი თანაფარდობა გააჩნიათ და ისინი ერთმანეთის
ანარეკლები არიან. მე და შენ ვდგავართ, როგორც დიდი ხეები ამ ორ სფეროს
შორის, სვეტები, რომელთა გასწვრივაც გადაჭიმულია თანაფარდობა და ანარეკლი:
ჩვენ ვართ ღვთაებრივი ენერგიის ტრანსფორმაციისა და ცვლილებათა არხები;
ჩვენში დევს ტყვიის ოქროდ გარდაქმნის ძალა. ამგვარად, ჩვენ ვართ ცვლილებათა
ნება და მიმართულება, ჩვენ ვართ ორივე — წამომწყებიც და მისი შედეგიც. მაგრამ
შენ უნდა ისწავლო ცვლილების შექმნის ხელოვნება და მეცნიერება. უნდა განაწყო
შენი გონება და იცნობდე საშუალებებს, რომლებიც შენს განკარგულებაშია და
მიმართულებას, რომლისკენაც მოძრაობა გწადია; ასევე უნდა შეიცნო, თუ რას
ნიშნავს განზრახვის ქონა. გახდი ჩემი შეგირდი, ოქროს მაძიებელო, და მე
გასწავლი ვარსკვლავთა მოძრაობას ცაში და ბუნებრივ წესრიგს სამყაროში;
გაჩვენებ, როგორ აქვს ყველაფერს თავის სისტემა და როგორ ერთიანდება ყველა ეს
სისტემა; და გადმოგცემ ალქიმიის საიდუმლოს. სამყარო და მისი ყოველი ნაწილი,
რომლისგანაც ხარ შექმნილი, არაა სტატიური ობიექტი, არამედ პროცესებისა და
ტრანსმუტაციების დაუსრულებელი სერიაა, ხოლო მე და შენ შეგვიძლია
უბრალოდ დავიკავოთ ჩვენი ადგილები ამ მარად-ცვალებად ვარსკვლავებს შორის,
როგორც ამ დიადი მისტერიის მემკვიდრეებმა».
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აპოკრიფის-16: 08. 2016 (E5. 2 e. n. )
The High Priestess — ქურუმი ქალი

«ძველად ბევრს აქვს გავლილი ეს ბილიკი მისტერიებში განდობისთვის
ძიებაში. ზოგი ამ გზას გადიოდა საუცხოო სიტყვებით და დიადი საქმეებით, ზოგი
ძალით და ცეცხლით, ზოგიც მწველი სურვილით. მათი ნაბიჯები არ იყო
დაშვებული მთვარის ტაძრის არც შიგნით და არც შორიახლოს. კარიბჭეზე და
ისტორიის მემატიანეებში სამუდამოდაა აღბეჭდილი აქ შესასვლელი ფორმულა:
შეიცან თავი. დუმილი ერთადერთი ეტლია, რომლის მეშვეობითაც შეგიძლიათ
შეხვიდეთ, და ამის მეშვეობით დალიოთ მეხსიერების მდინარიდან. მე ვარ
მისტერიების კარიბჭის მცველი, ორაკული შენს შიგნით, რომელიც მუცლით
ატარებს შინაგან სიბრძნეს შენი «მე»-ს ყველაზე ბნელ, ყველაზე მდუმარე ნაწილში.
მხოლოდ მაშინ, როდესაც ადუმებ შენს მე-ს, შეგიძლია დაინახო სამყაროს
შეუმჩნეველი ქსელი და მისი მიწისქვეშა მდინარეები; მხოლოდ მაშინ, როდესაც
შეწყვეტ ლაპარაკს, შენი გონება ნამდვილად გაიხსნება ცოდნისთვის. და როდესაც
იპოვნი მას, დაინახავ, რომ ეს მხოლოდ გახსენების პროცესია. იგი აქაა, დალიე:
ესაა წყალი მდინარიდან, რომელსაც ჰქვია მეხსიერება. მოისმინე? მაშ, გაიკმინდე
ხმა».
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The Empress — იმპერატორი ქალი

«განაყოფიერებული სიჩუმიდან და მისტერიიდან ფორმები უნდა
გამოვლინდნენ, და მე ვარ ქმნილების კარიბჭე. მე ვბადებ უამრავ რამეს: მე ვარ
შემქმნელი ყოველი მომენტისა, რომელიც წარმოშობს ყველა შესაძლებლობას
აქტიური ძალით გამოვლინებისკენ. დედამიწა, რომელზეც დავაბიჯებთ, ჩემი
სხეულია ისევე, როგორც ჩემი ბავშვი. მისი სილამაზე და საოცრება ჩემი
ხელოვნების ნიმუშებია, ჩემი საჩუქარი ყველა დანარჩენი ბავშვისათვის,
რომლებსაც შეუძლიათ ისეირნონ ამ სილამაზესა და საოცრებაში. რა აზრი აქვს
სიცოცხლეს სილამაზის გარეშე? რა არის იგი, სიყვარულის გარეშე? მე ვარ
სიყვარულის დედოფალი, და ესაა ჩემი საომარი ყიჟინა და გულის ფარი. როდესაც
უპირობოდ გიყვართ, გულს უხსნით სამყაროს ტკივილებისთვის, მაგრამ ეს
გულისტკივილი და დარდიც ჩემი სიყვარულიდან მოდიან. მე ყველა ქმნილებას
ვჩუქნი იმდენ სასიცოცხლო ძალას და მგრძნობელობას, რომ მათ შეძლონ
ცხოვრებაში ჩაბმა, მის მდიდრულ კალთაში ღრმად ჩაშვება და ყველაფრის განცდა.
როგორ შეიძლება, შენი გული ალალი არ იყოს, როდესაც იცი, რომ ტკივილის
სათავე ასევე სიყვარულის სათავეცაა? არაფერი იქმნება სირთულეებისა და
წვალების გარეშე. შემოქმედებისა და წარმოშობის სიმღერა — ესაა მშობიარე ქალის
ყვირილი, შეყვარებულების კივილი შეერთების მომენტში, გამარჯვების ყიჟინა
ფინალის დროს. შენ ხარ შემოქმედი და თანა-შემოქმედი ყოველი მომენტისა და
ყოველი ნაბიჯისა დედამიწის ზურგზე».
116

აპოკრიფის-16: 08. 2016 (E5. 2 e. n. )
The Emperor — იმპერატორი

თავდაპირველად ძალად-მეომარი მახვილით ხელშია, მას სჯერა, რომ ძალა
თავად იარაღშია. ბევრი მათგანი, ვინც ინსტრუმენტს იყენებს თავის ცხოვრებაში
რაიმეს შესაქმნელად, ფიქრობს, რომ ძალა და უნარი თავად ინსტრუმენტში დევს.
მაგრამ როდესაც ვითომ-მეომარი მახვილის ფლობას სწავლობს, იგი ხვდება, რომ
ძალა თავად მასშია, და ამიტომ ყველანაირი პასუხისმგებლობა ამ ძალაზე მასში და
მის მოქმედებებში დევს. ტახტი, რომელზეც მმართველი ზის, ეძლევა მას როგორც
პატივის მიგება თავისი ძალის გამო. არც ბრძანებები, არც კანონები და არც ძალები
არ მოდიან ამ ტახტისგან: ისინი მოდიან მმართველისგან, რომელიც მასზე ზის.
მრავალი ძალად-მეომარი ცდილობს დაოსტატდეს მახვილისა და ნაჯახის
ფლობაში; პირველ რიგში მე მათ ვასწავლი თვითკონტროლსა და დისციპლინას,
რადგანაც როგორ შეგიძლიათ იმოქმედოთ პასუხისმგებლობით და საკუთარი
ძალის მთელი წონის შეგრძნებით, თუკი ვერ გაგიგიათ — რას ნიშნავს რაიმეს
წესრიგში მოყვანა? მე ვარ მეომარი, რომელსაც შეუძლია გასწავლოს საკუთარი
ძალის ფლობა, გასწავლოს ამ სამყაროში ზუსტად, გაბედულად, მძლავრად და
მიზანმიმართულად მოქმედება. მე ვარ ჯავშნოსანი მეფე-მზე, რომელიც არ
იბრძვის და არ ეძებს კონფლიქტს. კონფლიქტი ძალის დისბალანსისა და ძალის
წყურვილის დემონსტრაციას ახდენს. ძალა არასოდეს არაა მიზანი, არამედ
საშუალებაა თქვენში, რომელსაც მიიღებთ, თუკი სწორი წარმოდგენა გექნებათ
წესრიგსა და პასუხისმგებლობაზე.
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
The Hierophant — იეროფანტი

«ათასწლეულმა ჩაიარა და მრავალი ქალისა და მამაკაცის სიცოცხლე მოვიდა
და წავიდა. თავის ადგილზე მათ დატოვეს ისტორია და ამ ისტორიაში დატოვეს
სიბრძნის საგანძური,
გამოცდილება,
ცოდნა
და
სწავლებები.
ისინი
მომდინარეობენ წარსული სიბრძნისა და ცოდნის ამ კოლექტიური საუნჯისგან, და
ყველაზე ეფექტური გზა ამ ტრადიციების შესწავლისთვის და წვდომისთვის —
ესაა ორგანიზაციები და ინსტიტუტები. მათი თავდაპირველი მიზანი იყო
უსაფრთხო და სტაბილური გარემოს შექმნას ტრადიციებისა და მასში არსებული
სიბრძნის შენარჩუნებისთვის. როდესაც ჩემს ტაძარში შემოდიხარ, ჭეშმარიტების
მაძიებელო, შენ ფეხს ადგამ იმ მდიდარ ტრადიციაზე, რომელსაც იგი ეყრდნობა;
როდესაც ცოდნას ეძებ ჩემთან, ასევე იკავებ შენს კანონიერ ადგილს ცოდნას
მოწყურებულ მსახურთა და ნეოფიტთა გრძელ რიგში. მე ვარ მაცნე ამ დიადი და
კეთილშობილი ცოდნისა, რომელსაც მილიონები ეძებენ, და რომელიც ეხსნებათ
მათ იეროფანტის მანტიით მოსილი წმინდა საიდუმლოთა დამცველების
მეშვეობით. მე შემიძლია გაჩვენო მისტერიები, და გადმოგცე ცოდნის კართა
გასაღებები, მაგრამ უნდა იცოდე, რომ მასწავლებლისგან ტრადიციული სიბრძნის
მიღება აუცილებელი ნაბიჯია ცოდნის ნებისმიერ ჭეშმარიტ გზაზე.
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The Lovers — შეყვარებულები

«ყოველი მამაკაცი და ყოველი ქალი ვარსკვლავია: ჩვენ და სამყარო ყველანი
ერთი მასალისგან ვართ შექმნილნი. როდესაც ვიქმნებით, ჩვენში უკვე დევს
ღვთაებრიობის ნაპერწკალი. ვარსკვლავი ჩვენს სხეულებში პირდაპირი ანარეკლია
ყველა სხვა ვარსკვლავისა დედამიწის სხვა არსებებში. ჩვენ ვერთიანდებით
ჯგუფებად, რათა ნიმუშები შევქმნათ ცაში. ჩვენ ვმოძრაობთ ცაში და ორბიტები
გაგვაჩნია, და ზოგიერთი ჩვენგანი ეჯახება ერთმანეთს, ზოგი კი ერთიანდება
მშვენიერ თანავარსკვლავედებად. მაგრამ ჩვენ ყველანი ვარსკვლავი-ბავშვები
ვართ, და-ძმანი ერთი ცის ქვეშ, და ყველანი ვეძებთ კვლავ-შეერთებას ჩვენს
პირველ-მიზეზთან. ვარსკვლავები ჩვენში ჰყვებიან თავიანთ წყაროზე და ჩვენ
გვწყურია მასთან დაბრუნება. მოგზაურობა ხანგრძლივია, მაგრამ ჩვენ ვპოულობთ
სხვა პიროვნებას, ვარსკვლავს, რომელიც ყველაზე ახლობელია და ყველაზე მეტად
გვიზიდავს, და მასში ვხედავთ სიცოცხლის წყაროს, ის კი — ჩვენში. ჩვენ
ვუერთდებით მას, მწველი სურვილით, ვნებით და ჟინით, მისი მეშვეობით კი
დასრულებულნი და მთლიანნი ვხდებით. ეს სიყვარულია: ადამიანის სხეულებში
მოქცეული ორი ვარსკვლავის შერწყმა, გამოხატული მათ შორის დამაკავშირებელი
ხიდით. მაშ, არ დაწყევლო ხიდი, შეყვარებულო, არ დაიტირო ის სივრცე,
რომელიც კვლავ გაერთიანებისთვის უნდა გადალახო, სწორედ ამ ხიდის
წყალობითაა, რომ მონატრება და სიყვარული შეგიძლია საერთოდ».
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ციფრები

1234567890
უძველესი დროიდან ადამიანები რიცხვებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას
ანიჭებდნენ. არსებობს საკრალური რიცხვები, რომლებიც ქრისტიანულ
სიმბოლიკაშიც გვხვდება — 3, 7, 12... ხალხურ სიტყვიერებაში განსაკუთრებით
ფიგურირებს რიცხვი 9. რა დაფარული კავშირია რიცხვებსა და ადამიანთა ბედ—
იღბალს შორის, რატომ ითვლება ზოგი რიცხვი ბედნიერად, ზოგი კი —
უიღბლოდ?
ადამიანს უხსოვარი დროიდან სწამდა, რომ არსებობს ბედნიერებისა და
უბედურების მომტანი რიცხვები. პითაგორას დროიდან არსებობს აზრი, რომ
ყველა რიცხვს მაგიური მნიშვნელობა აქვს, ზოგიერთს კი — განსაკუთრებული
ძალა. პითაგორა სიცოცხლეს ციფრებისა და ფიგურების შინაარსით ხსნიდა.
თვლიდნენ, რომ სამყაროს ენა მათემატიკა იყო. ამიტომ ასოებს რიცხვით
მნიშვნელობებს უფარდებდნენ. ნუმეროლოგია სწორედ პითაგორას მიმდევრებმა
შექმნეს. მათი აზრით, თითოეული პლანეტა სამყაროს გარკვეულ კანონს
ემორჩილება და თავისი რიცხვი აქვს, ისევე როგორც ადამიანის სახელს, რომლის
რიცხვიც მისი შემადგენელი ასოების შესატყვისი რიცხვებისგან შემდგარი ჯამია.
ენერგეტიკულ შკალაში 1-ს პირველი ადგილი უჭირავს და მზეს ეკუთვნის.
ენერგეტიკულად ყველაზე მძლავრია და ბრძოლის უნარს განაპირობებს. შკალაში
მეორე ადგილი 7-ს უჭირავს, იგი ბევრს ჰარმონიულ ღვთიურ რიცხვად მიაჩნდა. ეს
რიცხვი ნეპტუნს განეკუთვნება. უძველესი დროიდან ინდოეთში ადამიანები
ერთმანეთს ბედნიერების ნიშნად 7 სხვადასხვა ზომის სპილოს ჩუქნიდნენ.
ჩრდილოეთ ამერიკაში მცხოვრები ინდიელები ხისგან 7 ზუსტად ერთნაირ, მაგრამ
სხვადასხვა ზომის პატარა კერპებს თლიდნენ და მათ მძინარე ჩვილის საწოლის
თავთან ათავსებდნენ. მათი რწმენით, კერპები ბოროტ სულებს დევნიდნენ. ერთ
საინტერესო მაგალითს მოგიყვანთ: აშშ-ის პრეზიდენტ რონალდ რეიგანის
ცხოვრებას ციფრი 7 განაგებდა. პრეზიდენტობამდე იგი 7 წელიწადი მაშველად
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მუშაობდა და 77 ადამიანი გადაარჩინა. კინოში რეიგანი პირველად 1937 წელს
გადაიღეს, 1947 წელს კი მსახიობების გილდიის პრეზიდენტი გახდა. 1967 წელს
რეიგანმა კალიფორნიის შტატის გუბერნატორის არჩევნებში გაიმარჯვა, ხოლო
1970 წელს მეორე ვადით აირჩიეს. ამერიკის პრეზიდენტის პოსტზე
რესპუბლიკურმა პარტიამ მისი კანდიტატურა 17 ივლისს, ანუ მეშვიდე თვეს
წამოაყენა. პრეზიდენტად არჩევიდან 70-ე დღეს ესროლეს, ტყვიამ მე-7 ნეკნს
ჩაუარა და გადარჩა. პრეზიდენტის პოსტი 77 წლის ასაკში დატოვა.
რიცხვი 3 იუპიტერს განეკუთვნება. უმრავლეს მისტიკურ რიტუალში
ზოგიერთი მოქმედება სამჯერ მეორდება. ისევ ამერიკის ერთ-ერთი პრეზიდენტის
ცხოვრებიდან მოგიყვანთ მაგალითს. პრეზიდენტ თომას ჯეფერსონის
ბიოგრაფიაში რიცხვი 3 ხშირად ფიგურირებს. ის 1743 წლის 13 აპრილს დაიბადა,
რიგით მესამე შვილი იყო. დამოუკიდებლობის დეკლარაციის პროექტზე მუშაობა
33 წლის ასაკში დაიწყო, 1803 წელს საფრანგეთისგან ლუიზიანას გამოსყიდვა
მოახერხა. პრეზიდენტის პოსტზე განმეორებით არჩევნებში ზუსტად 3 ხმა
დააკლდა. ოტო ფონ ბისმარკის ცხოვრებაშიც 3 განსაკუთრუბლი რიცხვი იყო.
ბავშვობაში სამი სკოლა გამოიცვალა. ელჩად სამ ქვეყანაში მუშაობდა.
ემსახურებოდა სამ მეფეს, იბრძოდა სამ ომში და ხელიც სამ სამშვიდობო
ხელშეკრულებას მოაწერა. ბისმარკს სამი შვილი ჰყავდა. მის გერბზე სამყურას სამი
ფოთოლი და მუხის სამი ტოტი იყო გამოსახული. რიცხვი 4 ნუმეროლოგიაში
გამძლეობას, ფეხზე მტკიცე დგომას, მიზანსწრაფულობას აღნიშნავს. რიცხვი 5
პლანეტა მერკურს წარმოადგენს. ვის ბიოგრაფიაშიც ეს რიცხვი ფიგურირებს,
ისინი სწრაფად იღებენ გადაწყვეტილებებს.
ექვსიანი ყველაზე მავნე ციფრია. ის პლანეტა ვენერას კუთვნილებაა. ექვსას
სამოცდაექვსი ეზოთერიკაში «განსხვავებულ ბოროტებას» აღნიშნავს. ესაა
ადამიანი, რომელიც უფლის სახელით სიკეთისა და ბოროტების შესახებ
აბდაუბდას ილაპარაკებს. ქრისტიანულ მოძღვრებაში ის ბოროტების, სატანის
სიმბოლოა. ის გლობალურ კატასტროფას მოასწავებს და ანტიქრისტეც ამ ნიშნით
მოვა. მის უკან დიდი მაგიური ძალა დგას და უნდა ვერიდოთ. პროფესორ
მულდაშევის აზრით, წარღვნის დროს ჩრდილოეთ პოლუსმა 60 გრადუსით
გადაიწია და დედამიწის გარშემოწერილობამ 6. 666 კილომეტრი შეადგინა. 6 და 13
უხსოვარი დროიდან თარს, ბოროტ რიცხვებად ითვლებოდა. საინტერესოა, რა
უნდა იყოს მათი საშუალებით მიღებული რიცხვი 13 666. მაგალითად: 1919 წელს
რუსეთის საგანგებო კომისიის თავმჯდომარის, ძერჟინსკისთვის გაგზავნილი
წერილის ნომერია — 13 666. აი, რა წერია ამ წერილში: «სრულიად რუსეთის
ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტისა და სახალხო კომისართა საბჭოს
გადაწყვეტილების შესაბამისად, აუცილებელია, რაც შეიძლება სწრაფად
დაამთავროთ მღვდლებისა და რელიგიის საქმე. მღვდლები დაპატიმრებულები
უნდა იყვნენ, როგორც კონტრრევოლუციონერები და მესაბოტაჟეები. ისინი
ყველგან უმოწყალოდ უნდა იყვნენ დახვრეტილი. რაც შეიძლება მეტი ეკლესია
დაექვემდებაროს დაკეტვას, ტაძრები დალუქული და საწყობებად გამოყენებული
უნდა იქნეს». წერილს ხელს აწერენ რუსეთის ცენტრალური აღმასრულებელი
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კომიტეტის თავმჯდომარე კალინინი და სახალხო კომისართა საბჭოს
თამჯდომარე ულიანოვი, ანუ ლენინი. ამ წერილით ანტიქრისტე ლაპარაკობს. მან
მილიონობით ადამიანს უდიდესი უბედურება მოუტანა.
8 სატურნს ეკუთვნის და შრომისმოყვარეობას განსაზღვრავს. ის ასევე
უიღბლო და თარს ციფრადაა მიჩნეული. ამ რიცხვში დაბადებულები ეჭვიანები
არიან, ოჯახებს ხშირად ანგრევენ და სრულ ბედნიერებას ვერ აღწევენ. რვიანი
მართავდა ელისაბედ პირველის, ჟიულ ვერნის, ედიტ პიაფის ცხოვრებას, თუმცა
კარიერის თვალსაზრისით, ისინი 2-სა და 6 რიცხვში დაბადებულ ადამიანებს
ჯობნიან.
ინდოელი ნუმეროლოგები თვლიან, რომ 9 განსაკუთრებული ციფრია.
ინდოეთში თვლიან, რომ არსებობს ადამიანის დამცველი 9 ქვა. მზის სისტემაში 9
პლანეტაა. ადამიანის სხეული 9 ძირითადი ორგანოსგან შედგება. ის
ნუმეროლოგიაში ბოლო რიცხვია. მას პლანეტა მარსი მართავს. მბრძანებლური
ციფრია, როგორიც აღმშენებლობის, ასევე ნგრევის პროცესში. წარმატების
მწვერვალიცაა და მომაკვდინებელიც. 9 წარმოადგენს ბარიერს, რომელიც უნდა
დაძლიოს იმან, ვინც სრულყოფას ესწრაფვის. იაპონიაში ცხრიანი გამოითქმის,
როგორც «კუ», რაც ტანჯვას და ტკივილს ნიშნავს, ამიტომ იქ საავადმყოფოებში ვერ
ნახავთ პალატას ნომრით 9. ცხრიანი საქართველოსთვის აგრესიის, კონფლიქტების
რიცხვია. უბედურების დღედ მოგვევლინა 1956 წლის 9 მარტი, 1989 წლის 9
აპრილი. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ 9-იანი ზოგჯერ კარგის მომასწავებელიც
არის. მკვლევარ გასივანის მტკიცებით, 9 სამყაროს მუდმივაა, რადგან ნებისმიერ
რიცხვში შემავალი ციფრების ჯამი ბოლოს მაინც 9-ს გვაძლევს. ბევრისთვის 9
ბედნიერების მომტანი რიცხვია.
უძველეს ცივილიზაციათა საკულტო მსახურებმა შესანიშნავად იცოდნენ,
კვირის რომელი დღე იყო წარუმატებელი და რომელი — იღბლიანი.
ყოველ დღეს თავისი პლანეტა მფარველობს. კვირა მზის დღეა, ორშაბათი —
მთვარის, სამშაბათი — მარსის, ოთხშაბათი — მერკურის, ხუთშაბათი —
იუპიტერის, პარასკევი — ვენერასი, შაბათი — სატურნის. რიცხვ 13-ის ნეგატიური
მნიშვნელობა ორმაგდება, თუ იგი პარასკევს ემთხვევა. ამ დროს ხშირია ავარიები,
კატასტროფები, იზრდება სიკვდილიანობა. ასეთ დღეებში დანაშაულობებიც
მატულობს. ჯერ კიდევ უძველესი დროიდან პარასკევი საბედისწერო დღედ
ითვლება. ცნობილი სადაზღვევო კომპანია «ლოიდის» მონაცემებით, ზღვებსა და
ოკეანეებში გემების კატასტროფა უმეტესად სწორედ კვირის ამ დღეს ხდება.
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ნუმეროლოგია — სახელის ციფრი

სახელს ოდითგანვე ანიჭებდნენ მისტიურ, მაგიურ თვისებებს. მიიჩნევა, რომ
მას გააჩნია თავისი გარკვეული ვიბრაციები და დატვირთვა, რომელსაც ადამიანის
ბედის განვითარებაში მნიშვნელოვანი წილი მიუძღვის.
ამaს გარდა, ნუმეროლოგიაში არსებობს ცნება — «სახელის ციფრი», რომლის
გამოთვლა შესაძლებელია სახელის ასოების დაჯამებით.
მაგალითი:
სახელი — ნინო.
4-9-4-5
ჩვენ უნდა მივიღოთ ერთნიშნა ციფრი (1-9), ამიტომ რიცხვებს ვაჯამებთ
იქამდე, სანამ ერთნიშნა ციფრს არ მივიღებთ.
4+9+4+5=22
2+2=4
ყველაზე გავრცელებული ციფრული შესატყვისი
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განმარტება:

ციფრი — 1
ადამიანს, რომლის სახელის ციფრი არის 1, ახასიათებს თავგადასავლების
ჟინი. «ერთიანები» სულით მეამბოხენი არიან. მათი სიჯიუტე ყოველგვარ
საზღვრებს სცდება, მაგრამ ხშირად ზუსტად სიჯიუტე ეხმარება მათ თავიანთი
გრანდიოზული
იდეების
განხორციელებაში.
კარგი
ლიდერები
და
ხელმძღვანელები სწორედ ერთიანები არიან.
დადებითი მხარეებია: პასუხისმგებლობის გრძნობა, სიმამაცე, სიმყარე,
თავგანწირვა (მაგრამ სხვებისგანაც იგივეს მოელიან).
უარყოფითი:
ეგოიზმი,
თვითგანდიდება,
სიამაყე,
ამბიციურობა
(ზღვარგადასული), იმპულსურობა.
პროფესია: დირექტორი, მმართველი, პოლიტიკოსი.

ციფრი — 2
«ორიანების» ხედვა და ადამიანებთან დამოკიდებულება შესაშურია!
ისინი კარგი მსმენელები და დამრიგებლები არიან. მათ ყოველთვის
შეუძლიათ გაუგონ და მიიღონ სხვა ადამიანი. დიპლომატია და ტაქტი ხშირად
ადგებათ ცხოვრებაში, ამიტომაც ისინი საუკეთესო მეგობრები და კოლეგები არიან.
დადებითი მხარეები: დიპლომატია, სამართლიანობა, იუმორის გრძნობა,
სისუფთავე, კარგი ინტუიცია.
უარყოფითი: ორიანი ხშირად ექცევა სხვისი ზეგავლენის ქვეშ. გაუბედავობა,
პესიმიზმი, მელანქოლია.
პროფესიები: ადვოკატი, ექიმი, მოსამართლე.

ციფრი — 3
«სამიანების» ცხოვრების მთავარი მიზანია დაინახონ და სხვას დაანახონ თუ
რამდენად ლამაზია ეს ცხოვრება. მათთვის სიხარული თავდადება სხვაზე
ზრუნვას მოაქვს. ისინი სულით ხელოვანები არიან და სამყაროსაც როგორც დიდ
ნახატს ისე უყურებენ და ცდილობენ მასზე, რაც შეიძლება ლამაზი სურათები
დახატონ. თქვენთვის მეგობრობა პირველ ადგილზე დგას, ის ჰაერივით
გჭირდებათ. ჰობად გაქვთ ადამიანების დახმარება. თქვენი ტემპერამენტი და ეშხი
გარშემომყოფებთ მაგნიტივით იზიდავს. საკუთარ პოზიციას ბოლომდე იცავთ და
ცდილობთ ის გაამართლოთ.
დადებითი მხარეები: მზრუნველები, ოპტიმისტები, გულუხვები, აქტიურები,
უყვართ თანასწორობა. უარყოფითი:
ხშირად მომაბეზრებლები არიან, უყვართ სხვისი განსჯა, იციან ადამიანის
ათვალწუნება.
პროფესიები: ხელოვნების ფართო სპექტრი, დიზაინერები, მოდელები.

124

აპოკრიფის-16: 08. 2016 (E5. 2 e. n. )
ციფრი — 4
«ოთხიანები» არიან კომუნიკაბელურები, ჰყავთ უამრავი მეგობარი, მაგრამ,
როგორც წესი, ეს მეგობრობა დიდხანს არ გრძელდება, იმიტომ, რომ ბოლომდე
გახსნა უჭირთ. პრობლემას ყოველთვის ობიექტურად და ჯანსაღად უყურებენ.
მხოლოდ იმ საქმეს ასრულებენ, რასაც მათთვის სიხარული მოაქვს. მათი
განათლება ყველაფერს მოიცავს, მაგრამ ღრმად ცოტა რამ იციან.
დადებითი მხარეები: კომუნიკაბელურები, ინტელექტუალები, ამბიციურები.
უარყოფითი: ხშირად ზედმეტს საუბრობენ, აკლიათ სიმყარე, არიან
ქარაფშუტები, იმპულსურები.
პროფესია: ჟურნალისტები, მწერლები, წამყვანები, მსახიობები.

ციფრი — 5
«ხუთიანების» ცხოვრების მთავარი მიზანია გახდნენ მდიდრები, ცნობილები
და პატივსაცემნი. მიზანდასახულობის წყალობით დიდ შედეგებს აღწევენ. ისინი
პატივს სცემენ კანონს, მათთვის მიუღებელია მისი დარღვევა. თავის
ავტორიტეტზე ყოველდღიურად ზრუნავენ. მათთვის სოციალური სტატუსი ბევრს
ნიშნავს, ამიტომაც მეგობრები მხოლოდ თავისი წრიდან ჰყავთ. თავისი
«წესიერების» გამო ყველასთან კარგ ურთიერთობას ამყარებენ. ტრადიციების
დაცვა მათთვის პირველ ადგილზე დგას.
დადებითი
მხარეები:
ზრდილობიანები,
ყურადღებიანები,
მიზანდასახულები, სამართლიანები.
უარყოფითი: ამაყები, ზედმეტად «წესიერები», დეპრესიულები, ჩაკეტილები.
პროფესია:
მოსამართლე,
ადვოკატი,
პოლიციელი.
სახელმწიფო
თანამდებობები.

ციფრი — 6
«ექვსიანები» ტემპერამენტიანი და მიმზიდველები არიან. მათ შეუძლიათ
კარგად გაუგონ ადამიანს და მის მდგომარეობაში შევიდნენ. ჰყავთ ბევრი
ერთგული მეგობარი. ისინი ეპატაჟურები და სპონტანურები არიან. მათგან
ყველაფერს უნდა ელოდოთ, ყველაფერს! ცხოვრებას ინტუიციით მიჰყვებიან,
სწორედ ეს ეხმარება მათ სწორი ნაბიჯების გადადგმაში.
ისინი ძალზედ ერთგულები არიან, ღალატი მათთვის უცხოა.
დადებითი მხარეები: ერთგულები, მხიარულები, კრეატიულები, გულუხვები.
უარყოფითი: ეჭვიანები, ზედმეტად თავისუფლები.
პროფესიები: სტილისტები, ვიზაჟისტები, მხატვრები, დიზაინერები, ყველა
ის საქმე რაც კრეატივს გულისხმობს.
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ციფრი — 7
«შვიდიანები» ურთიერთობაში დისტანციას იჭერენ, მაგრამ ამავდროულად
თავაზიანები არიან. სამსახური მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ისინი
პატიოსნად და ყურადღებით ეკიდებიან მას. ამის გამო, ისინი მუდამ აღწევენ კარგ
სოციალურ სტატუსს და სამსახურს.
დადებითი მხარეები: სერიოზულები, თავშეკავებულები, კარიერისტები
(კარგი გაგებით), მეოჯახეები.
უარყოფითი: გულცივები, ჩაკეტილები, შურიანები.
პროფესია: პოლიტიკოსები, ადმინისტრატორები.

ციფრი — 8
«რვიანებს» ახასიათებთ გაორება, მათში «ინ»-ისა და «იან»-ის პრინციპი დევს.
ისინი არიან ან კარგები ან ცუდები, ძალზედ უჭირთ ოქროს შუალედის პოვნა.
მათი ცხოვრება არასდროს არ არის მშვიდი და არც ილტვიან ამისკენ. ისინი
მაქსიმალისტები არიან, ან ყველაფერი ან არაფერი! სიყვარულიც უცნაური იციან
— ერთს ამოიჩემებენ და მორჩა! მათი სტიქიაა ფინანსები, უყვართ ფული, ფულით
საზღვრავენ და ფულის კეთებაც იციან.
დადებითი მხარეები: თავმდაბლები, გულწრფელები, მოაზროვნეები, მაღალი
სულიერების ადამიანები.
უარყოფითი: ბოღმიანები, აგრესიულები, ძუნწები.
პროფესიები: ბიზნესმენები, საბანკო საქმე, ბუღალტერი, მოლარე.

ციფრი — 9
«ცხრიანები» ცდილობენ სიკეთე მოუტანონ გარშემომყოფებს, გაზარდონ
ისინი, როგორც სულიერად ისე ინტელექტუალურად. ისინი ყველას უგებენ და
ხვდებიან კიდევაც, თუ ვინ როგორი ადამიანია, რა ამოძრავებს. მიუხედავად მათი
ალტრუიზმისა, ისინი თავზე არავის დაისვამენ. ადამიანში სულიერ სილამაზეს
აქცევენ ყურადღებას და არა ვიზუალს, პარტნიორსაც ამ კრიტერიუმით არჩევენ.
უყვართ ყველაფერში ჩაღრმავება და მისი ფილოსოფიურად გაშიფვრა.
დადებითი მხარეები: ინტელექტუალები, ალტრუისტები, ტოლერენტულები.
უარყოფითი: ხშირად იციან კონკრეტული პიროვნების გაღმერთება. არიან
ზედმეტად პედანტურები. საკუთარ თავზე დიდი წარმოდგენა აქვთ.
პროფესიები: სულიერი წინამძღვრები, ექიმები, ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები,
მეხანძრეები.
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ბედის ციფრის გამოთვლა
და პარტნიორული შეთავსებადობა1

ნუმეროლოგიის საშუალებით გამოთვალეთ თქვენი და თქვენი პარტნიორის
ბედის ციფრი და გაიგეთ თუ როგორი ურთიერთშეთავსება გაქვთ.
ბედის ციფრის გაგება ძალიან მარტივია და ეფუძნება ნუმეროლოგიის
მთავარ მეთოდს — დაბადების თარიღის (დღე, თვე, რიცხვი) ციფრთა ჯამის
გამოთვლას.
მაგალითად, თქვენ დაიბადეთ 1950 წლის 23 სექტემბერს (23. 9. 1950) წელს.
განაცალკევეთ ეს ციფრები და მიუმატეთ ერთმანეთს:
2+3+9+1+9+5=29.
შემდეგ ვაჯამებთ მიღებულ ციფრს
2+9=11.
თავის მხრივ, მასაც ვაცალკევებთ და ვაჯამებთ:
1+1 =2 მივიღეთ ბედის ციფრი 2,
რასაც თავისი შესაბამისი ინტერპრეტაცია აქვს. იგივე მეთოდით შეგიძლიათ
გაიგოთ თქვენი პარტნიორის ბედის ციფრი და გააკეთოთ ანალიზი.

ციფრი 1
ამ ციფრის პატრონები არიან ძალიან სექსუალურები, მაგრამ დიდი ხნის
განმავლობაში უჭირთ ამოირჩიონ ცხოვრების თანამგზავრი, რაც მიგვითითებს
მათ არასერიოზულ დამოკიდებულებაზე ამ საკითხის მიმართ. თუმცა ამ ციფრის
მფლობელებს იზიდავთ ისეთი ადამიანები, რომლებიც სერიოზულად უყურებენ
1
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ცხოვრებას, მაგრამ მათ ყოველთვის არ ესმით, ის, რომ სასიყვარულო ან
პარტნიორული ურთიერთობა გვთავაზობს თანასწორუფლებიან კავშირს, არა
მხოლოდ საწოლში, არამედ ზოგადად ურთიერთობებში. თუ მათ გააკეთეს თავისი
არჩევანი, საბოლოო ჯამში იქნებიან მოსიყვარულე მეუღლეები და მზრუნველი
მშობელები.

ციფრი 2
ასეთი
ადამიანებისთვის
აუცილებელია
ოჯახური
მდგომარეობა,
სიმყუდროვე, სიმშვიდე, ამიტომ მათ პარტნიორებს უნდა ჰქონდეთ საღი აზრი და
პრაქტიკულობა. სექსუალური ლტოლვა შეიძლება მეორეხარისხოვანი გახდეს და
ადგილი დაუთმოს გრძელვადიან სასიყვარულო ურთიერთობებს. მგზნებარე
ვნებების გარეშე ოჯახი არ დაკარგავს ბედნიერებას. ასეთი ადამიანები —
ერთგულნი და უღალატონი არიან.

ციფრი 3
ასეთ ადამიანებს ძლიერი ლტოლვა გააჩნიათ საპირისპირო სქესის
მომხიბვლელი წარმომადგენლებისადმი. თავადაც მომხიბვლელნი არიან და
ადვილად იზიდავენ ადამიანებს. მაგრამ სტაბილური ოჯახისთვის აუცილებელია
ბევრად უფრო მეტი, ვიდრე მხოლოდ მომხიბვლელობა, ამიტომ ასეთმა ადამიანმა
უნდა შეისწავლოს ადამიანების შინაგანი სამყარო. ოჯახის შექმნასთან
დაკავშირებით ახალგაზრდობაში ბევრი ვარდება ილუზიაში. მსგავსმა იდეალიზმა
და ოჯახის შექმნის საკითხში არასწორმა დამოკიდებულებამ შეიძლება
იმედგაცრუება გამოიწვიოს. მათ უნდა ისწავლონ და მიხვდნენ იმას, რომ
ერთადერთი გარანტია ოჯახის სიმყარისა ეფუძნება პარტნიორის ინტერესებს,
ასევე ერთობლივ მოქმედებას. ეს ერთმანეთის მიმართ სიყვარულს და
პატივისცემას გააძლიერებს.

ციფრი 4
მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანები საკმაოდ ჩაკეტილები არიან, ყველას
ესაჭიროება ჩვეულებრივი ოჯახი და ჭეშმარიტი სიყვარული. მათ უფრო სხვა
ოჯახური ფასეულობები აქვთ. უმეტეს შემთხვევაში, ფლირტი და სექსი არ
აინტერესებთ, მათთვის მთავარი სიყვარულია, რასაც სერიოზულად ეკიდებიან.
ურთიერთობებში მთავარ მიზნად ქორწინებას ისახავენ. ციფრი 4-ის პატრონები არ
გადადგამენ სერიოზულ ნაბიჯს მანამ, სანამ ბოლომდე არ გაერკვევიან საკუთარ
გრძნობებში. ისინი შორს არიან რომანტიკული ურთიერთობებისაგან და უფრო
რაციონალურ ადამიანებად გვევლინებიან.

ციფრი 5
პარტნიორის ძიებაში ისინი მეტწილად დაუფიქრებელ და თამამ ხასიათს
ავლენენ. მათ შეიძლება ჰყავდეთ რამდენიმე პარტნიორი ერთად. ეს ხდება მანამ,
სანამ არ მიიღებენ საბოლოო გადაწყვეტილებას. მათ უყვართ ექსპერიმენტები
სასიყვარულო სფეროში და დიდხანს შეუძლიათ ლოდინი. მათი ქორწინება ან
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ინტიმური ურთიერთობა იღბლიანი იქნება თუ უიღბლო, დამოკიდებულია იმაზე,
თუ რა როლი ეკავება პარტნიორებს, მზად იქნებიან თუ არა სულიერი საზრდოთი
გაამყარონ სასიყვარულო კავშირი. მათ ეუხერხულებათ გრძნობების გამოხატვა,
სიტყვები მათთვის თამაშობს მთავარ როლს, ვიდრე მოფერება და ხან თვით სექსიც
კი. წლების განმავლობაში ისინი მიხვდებიან, რომ ჰარმონიისთვის მხოლოდ
სიტყვები არ კმარა.

ციფრი 6
ციფრი 6 — ის პატრონები ძალზე სექსუალურები არიან. პარტნიორთან
ურთიერთობაში ყურადღებას აქცევენ ურთიერთგაგებას და ასევე მატერიალურ
მხარეს. ხოლო თუ სექსში ვერ შეეწყობიან და არ იქნება ორმხრივი სიყვარული,
მაშინ ასეთი კავშირი მოიტანს იმედგაცრუებას და კრახით დასრულდება. ასეთ
ადამიანების გრძნობები უფრო ღიად უნდა იქნას გამოხატული. გულახდილობა
უფრო მეტად გახსნის მათ და ნამდვილ ბუნებას გამოავლენინებს.

ციფრი 7
ასეთ ადამიანებთან ჰარმონიული ურთიერთობების შენარჩუნება ადვილი არ
არის, თუმცა შვიდიანებთან ბედნიერი ქორწინება ნიშნავს ერთგულებას,
პასუხისმგებლობის გრძნობას, საერთო ინტერესებსა და მიდგომას ბავშვების
აღზრდის საკითხებში.

ციფრი 8
თუ ეს ადამიანები ადრეულ ასაკში დაქორწინდებიან, მათ პარტნიორებს
დასჭირდებათ დიდი მოთმინება და გამძლეობა, რადგან სწორედ ამ პერიოდში
ისინი მთლიანად გატაცებულები არიან დასახული მიზნის მიღწევით. შეუძლიათ
დაანგრიონ სასიყვარულო ურთიერთობები, ამიტომ მათთვის უკეთესია გვიანი
ქორწინება. ამ დროს გრძნობებიც დაუსტაბილურდებათ. ჯამში თუ მათ გააკეთეს
სწორი არჩევანი, იქნებიან ერთგული და მოსიყვარულე მეუღლეები. მათ ოჯახურ
ცხოვრებაში განსხვავებული ცვლილებები შემოაქვთ. ბევრი მათგანი მზად არის
ქორწინება ნებისმიერ ასაკში კარიერის გამო გასწიროს.

ციფრი 9
ეს ადამიანები მთლიანად იძირებიან სიყვარულის მორევში და დიდი
სურვილი აქვთ, რომ სხვებსაც უყვარდეთ. ცხრიანები მზად არიან სიყვარულის
გულისთვის წავიდნენ ყველაფერზე. ობიექტის მიმართ კარგავენ ინტერესს მაშინ,
თუ დიდი ხნის განმავლობაში ვერ მოახერხეს მისი მოხიბვლა. უმეტეს
შემთხვევაში, ქორწინება ამ ადამიანებთან იღბლიანია, თუნდაც იმიტომ, რომ
ძალიან სექსუალურები არიან. თანასწორობის და ოჯახური ღირებულებების
საკითხს უდგებიან სერიოზულად. რაღაც ეტაპზე შეუძლიათ თავიანთ ოჯახურ
ურთიერთობებს გადახედონ.
ეს ბედის ციფრის ზოგადი დახასიათება იყო. ქვევით მოცემულია
განმარტებანი, რითაც შეგიძლიათ გაანალიზოთ თქვენი და თქვენი პარტნიორის
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ურთიერთშეთავსება,
ზემოთმოყვანილ
ინტერპრეტაციებში
კი
მონახოთ
პრობლემის გასაღები.
1-1: მყარი კავშირი, მაგრამ ბევრია პრეტენზია და ემოცია. ორივე მხარეს სურს
ლიდერობა.
1-2: საერთო ჯამში ისინი ავსებენ ერთმანეთს, მაგრამ 1 ყოველთვის თრგუნავს
2-ს. დიდია სკანდალების ალბათობა.
1-3: ძალიან ჰარმონიული ურთიერთობაა.
1-4: 4 ცოტათი ბოჭავს 1-ის მისწრაფებებს, მაგრამ საერთო ჯამში მათ შორის
კარგი ურთიერთობაა.
1-5: ურთიერთობებში ბევრი მოულოდნელობაა, მაგრამ ეს ციფრები
ერთმანეთს ავსებენ.
1-6: ღრმა და პოზიტიური ურთიერთობაა, მაგრამ ამ კავშირში 6 ძალიან
ჯიუტია.
1-7: მათ სჭირდებათ დრო, რათა მიეჩვიონ ერთმანეთს. თავიდან 7 ძალიან
საეჭვოდ იქცევა, თუმცა დროთა განმავლობაში კავშირი მყარდება.
1-8: რთული ურთიერთდამოკიდებულებაა. ისინი ძლიერად იზიდავენ
ერთმანეთს, მაგრამ როგორც კი შეერთდებიან, მაშინვე აყალმაყალი იწყება.
1-9: კარგი ურთიერთობაა, ინტერესებისა და სურვილების თანხვედრით.
2-2: კარგია, მაგრამ დროთა განმავლობაში შეიძლება მოწყენილობისგან ეს
ურთიერთობა ჭაობს დაემსგავსოს, ამიტომ სულ მუდამ ტონუსში ყოფნაა საჭირო.
2-3: მშვიდობიანი, ჰარმონიული კავშირია.
2-4: თუ მკაცრი 4 მიეჩვევა 2-ის კაპრიზებს, მაშინ ასეთი კავშირი საკმაოდ
მყარია.
2-5: ძალიან არასტაბილური ურთიერთობაა, ერთგული 2 და ქარაფშუტა 5
ერთმანეთს ძნელად უგებენ.
2-6: საუკეთესო შეთავსება, იდეალური კავშირი.
2-7: ძალიან დიდი ძალისხმევაა საჭირო, რათა ურთიერთობა შენარჩუნდეს.
2-8: შეთანხმებული კავშირი, 8 მხარს უჭერს 2-ს. ეს კავშირი განსაკუთრებით
კარგია საქმიანი ურთიერთობების დროს.
2-9: მათ უძნელდებათ დათმობებზე და კომპრომისზე წასვლა. გარედან ეს
კავშირი საკმაოდ მყარი ჩანს, მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ გარედან!
3-3: დინამიური ურთიერთობა, ხანდახან ორივე მხრიდან მოსალოდნელია
აგრესიული აფეთქებები.
3-4: ამ ურთიერთობაში ბევრი ინტრიგაა. 3 ეხმარება 4-ს უფრო მარტივად
შეხედოს სამსახურს და ზოგადად სოციუმს, ხოლო 4 თავის მხრივ ასწავლის 3-ს
იყოს უფრო დისციპლინირებული.
3-5: უსიტყვოდ ესმით ერთმანეთის, საოცარი კავშირია.
3-6: სასარგებლო კავშირია, მათ შორის დიდი თანადგომა და ჰარმონიაა.
3-7: კარგია, უბრალოდ კარგია.
3-8: ეს კავშირი განსაკუთრებით კარგია საქმიან სფეროში. ბევრი ამბიცია და
ვნებაა.
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3-9: 9-ს მოუწევს კომპრომისებზე წასვლა. საერთო ჯამში ჰარმონიული
კავშირია.
4-4: მყარი კავშირია, ერთმანეთის ერთგულები არიან.
4-5: ძალიან კონფლიქტური ურთიერთობაა. სრულიად განსხვავებული
ადამიანები არიან.
4-6: სტაბილური ურთიერთობაა, თუ თანაარსებობა სტრესულ გარემოში
უწევთ. მხოლოდ მაშინ შეუძლიათ ერთმანეთის თანადგომა.
4-7: ნაყოფიერი საქმიანი ურთიერთობა, კარგი ქორწინებაა.
4-8: ძლიერი ემოციონალური ურთიერთობა. ამ კავშირს ბევრი ფული მოაქვს.
4-9: კონტრასტული ურთიერთობა. აუცილებელია საერთო ინტერესების
გამონახვა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, კავშირი დაირღვევა.
5-5: ძალიან ცვალებადი ურთიერთობაა, ორივე ციფრს უყვარს პარტნიორებში
თავისუფლება და მრავალფეროვნება.
5-6: 6 ყოველთვის ცდილობს დათრგუნოს 5. არასტაბილური ურთიერთობაა.
5-7: ადვილად მსხვრევადი ურთიერთობა.
5-8: ეს კავშირი შეიძლება გამოდგეს ძალინ გამოხატულებითი და
შემოქმედებითი.
5-9: არასტაბილური
კავშირია,
შეიძლება
კარგი
აღმოჩნდეს
ურთიერთობისთვის ვალდებულებების გარეშე.
6-6: სტაბილური ურთიერთობაა, მაგრამ ძალზე მოსაწყენი.
6-7: კარგი კავშირია საქმიან ურთიერთობებში. სასიყვარულოს რაც შეეხება —
დამაკმაყოფილებელი.
6-8: შესაძლებელია განხეთქილებები, განქორწინება. ერთმანეთს ძალიან
რთულად უგებენ.
6-9: ღრმა კავშირია, სრული ურთიერთგაგება. ეს მაგიური კავშირია.
7-7: ძალიან ვნებიანი კავშირია. ეს ორი მისტიკოსია, რომელთაც კარმული
კავშირი აქვთ.
7-8: ბევრი კონტრასტია, მაგრამ ურთიერთობა ძალიან ვნებიანია.
7-9: საჭიროა საერთო იდეალები, რათა ურთიერთობა შედგეს. საერთო
სულიერი კავშირია.
8-8: კარგი კავშირია. შესაძლებელია საქმიანობაში პროგრესის მიღწევა.
8-9: მათი ხასიათი ავსებს ერთმანეთს, მაგრამ მათ შორის მუდამ წარმოიშვება
წვრილმანი ჩხუბები და კონფლიქტები.
9-9: საუკეთესო ურთიერთგაგება, მაგრამ ძლიერი ემოციული აფეთქებების
ალბათობაც არსებობს.
რა თქმა უნდა, ის ვინც თავის მეორე ნახევარს ეძებს, ნუმეროლოგიის ამ
გამოთვლას გადამწყვეტი ყურადღება არ უნდა მიაქციოს. აქედან შეგიძლიათ
რაღაც ნიუანსებსა და ხასიათის შტრიხებს მიაქციოთ ყურადღება.
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ნიკა დვალიშვილი

პითაგორას კვადრატის გამოყვანა

მოდით, ჯერ დავიწყოთ იმით, თუ რა არის ნუმეროლოგია.
ეს არის მეცნიერება ციფრებზე. იმაზე, თუ რა საიდუმლოს მალავენ. ყოველ
ციფრს (1-დან 9-მდე) აქვს თავისი დანიშნულება და აზრი. ნუმეროლოგიის
დახმარებით შეგვიძლია საკმაოდ ბევრი რამ გავიგოთ საკუთარ თავზე, მეგობრებსა
და ნაცნობებზე. მოკლედ, ამის ახსნით თავს დიდად არ შეგაწყენთ, არსი საკმაოდ
მარტივი გასაგებია. დღეს წარმოგიდგენთ ნუმეროლოგიის ერთ-ერთ ყველაზე
მნიშვნელოვან და საინტერესო გამოთვლას, რომელსაც პითაგორას კვადრატი
ჰქვია. მაშ ასე, მოამზადეთ კალამი, ფურცელი და დავიწყოთ!
მაგალითად, თქვენ დაიბადეთ 11.07.1953:
1) ვაჯამებთ ყველა ციფრს: 1+1+7+1+9+5+3=27
2) მეორე ციფრი იქნება პირველი რიცხვის ციფრების ჯამი: 2+7=9
3) მესამე ციფრის მისაღებად დავუბრუნდეთ დაბადების დღის თარიღს და
დავიმახსოვოთ პირველი ციფრი (ჩვენს მაგალითში 1), რომლის 2-ზე ნამრავლი
უნდა გამოვაკლოთ პირველ რიცხვს (27):
27 — (1×2)=27-2=25
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4) მეოთხე ციფრი არის მესამე რიცხვის ციფრების ჯამი: 2+5=7
ახლა ჩამოვწეროთ დაბადების თარიღის ციფრები მიღებულ ოთ რიცხვთან
ერთად (გამოვტოვებთ მხოლოდ 0):
1 1 7 1 9 5 3 2 7 9 25 7
ახლა კი ვადგენთ ცხრილს, სადაც მითითებულია რომელ გრაფაში რომელი
ციფრი ჩავსვათ:

ჩვენს შემთხვევაში ტაბულა უნდა შეივსოს შემდეგი ციფრებით: 11.07.1953.
27.9.25.7 რომლებიც უნდა დავაჯგუფოთ:

(გრაფა 4, 6, 8 გამოტოვებულია იმიტომ,
რომ ჩვენს მაგალითში ეს ციფრები არ გვაქვს)
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განმარტება:

გრაფა #1 (ეგო)
ერთიანების არქონა ნიშნავს, რომ ადამიანი დამყოლი, ჩუმი და ჩაკეტილია;
1. ეგოისტი ადამიანი. მას უნდა თავისი ეგოიზმის დაოკება, მაგრამ არ იცის
თუ როგორ მოახერხოს ეს;
11. ლიდერი, რომელსაც მიჰყავს ბრბო, მაგრამ ღმერთმა იცის სად!
111. გადამწყვეტი, ძლიერი, ნებისყოფიანი პიროვნება. დროდადრო ვარდება
დეპრესიაში;
1111. ლიდერი, რომელიც სარგებლობს დიდი ავტორიტეტით;
11111. დიქტატორი — საოცრად მიზანდასახული და უმოწყალო;
111111. ასეთი ადამიანი ნათესავებისა და ახლობლებისთვის ყველაფერზე
არის წამსვლელი, მაგრამ მათგანაც იგივეს მოითხოვს.

გრაფა #2 (ადამიანის ენერგეტიკული მაჩვენებელი)
ორიანების არქონის შემთხვევაში ადამიანს ძალიან სუსტი ენერგია აქვს
(შეიძლება არაფერი სტკივა, მაგრამ ძალაც არ აქვს);
2. ასეთი ადამიანი ენერგიის ნკლებობას განიცდის, უჭირს ატმოსფეროს
შეცვლა. აუცილებელია ფიზიკური დატვირთვა და ენერგიის აღდგენა.
22. ენერგეტიკულად ძლიერი ადამიანი. აქვს მკურნალის ყველა თვისება;
222. ძლიერი ექსტრასენსორული შესაძლებლობების მქონე პიროვნება
(საჭიროა ამ ნიჭის განვითარება);
2222-22222. ადამიანს უჭირს თავის გაკონტროლება (ენერგეტიკული
გადატვირთვის გამო).

გრაფა #3 (წესიერება, სისუფთავე)
სამიანების არქონა მეტყველებს ძალიან პუნქტუალურ და აკურატულ
ადამიანზე, რომელიც თავისი ლაპარაკის მანერით სხვებისაგან გამოირჩევა;
3. პიროვნება წუხს, როცა ხედავს აურზაურს, მაგრამ სიტუაციის მოწესრიგება
ხშირად ეზარება;
33. ადამიანს აქვს ლოგიკის კარგი უნარი. კარგად ითვისებს ზუსტი
მეცნიერებებს;
333. ასეთი ადამიანი კარგი «გამომძიებლია»;
3333-33333. საკმაოდ იშვიათი კომბინაციაა. ძალზედ საქმიანი, მაგრამ
ზედმეტად პრინციპული პიროვნება.

გრაფა #4 (ჯანმრთელობა, სექსი)
ოთხიანების არქონა მიუთითებს სუსტი ჯამრთელობის ადამიანზე, რომლის
ლიბიდოს დონე დაბალია;
4. კარგი ჯანმრთელობის, ტემპერამენტიანი ადამიანი. მას სჭირდება
მოწესრიგებული სექსუალური ცხოვრება;
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44. ძლიერი სექსუალური ენერგიის მქონე ადამიანი, რაც ოჯახში უჩენს
ცოტაოდენ სირთულეს;
444. გამორჩეულად მიმზიდველი ადამიანი.

გრაფა #5 (ინტუიცია)
ხუთიანების არქონა მიუთითებს ადამიანზე, რომელსაც ინტუიციის დაბალი
დონე აქვს. ის დაყრდნობილი უნდა იყოს მხოლოდ საღ აზრზე;
5. ასეთ ადამიანს აქვს კარგად განვითარებული ინტუიცია;
55. მარტივად შეუძლია ადამიანის «გაშიფვრა»;
555. პოტენციური წინასწარმეტყველი;
5555. ძლიერი ექსტრასენსორული შესაძლებლობების მქონე ადამიანი.

გრაფა #6 (მიმზიდველობა, კომუნიკაცია)
ექვსიანების არქონა მიგვანიშნებს, რომ ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობა
რთულია;
6. საკმაოდ მიმზიდველია, განეკუთვნება ეპატაჟურ ტიპს;
66. მომხიბვლელი ტიპაჟია, რასაც კარგად იყენებს;
666. ძალზედ სექსუალური და მიმზიდველი ადამიანი.
6666. ასეთი ადამიანი წინა ცხოვრებაში ზედმეტად იყო მიჯაჭვული
მატერიალურ კეთილდღეობას. ის მუდამ შრომაშია ჩართული და ეს მძიმე
ტვირთად არ ეჩვენება.

გრაფა #7 (შესაძლებლობები, ტალანტი)
შვიდიანების არქონა მიუთითებს, რომ ადამიანი ტალანტით დიდად არ
გამოირჩევა.
7. ადამიანი ნიჭიერია, მაგრამ ამ ნიჭს სჭირდება განვითარება;
77. ტალანტური ადამიანი, რომელსაც აქვს არაერთი შესაძლებლობა;
777. ჭკვიანი, ნიჭით უხვად დაჯილდოებული ადამიანი, მაგრამ სამწუხაროდ,
ჰყავს ბევრი მტერი.
7777. ანგელოზის ნიშანი. ადამიანი კვდება ჩვილობაში. თუ გადარჩა, მის
სიცოცხლეს მუდმივად საფრთხე დაემუქრება.

გრაფა #8 (ფული, სტაბილურობა)
რვიანების არქონა ნიშნავს, რომ ადამიანი ზარმაცი და უპასუხისმგებლოა.
ურჩევნია სხვამ არჩინოს, ვიდრე თვითონ იმუშაოს;
8. პუნქტუალური პიროვნება. ძალიან უყვარს წესრიგი. მასთან ურთიერთობა
სასიამოვნოა;
88. საქმიანი ადამიანი. იქმნის კარგ კარიერას;
888. წარმატებული, საქმიანი პიროვნება.
8888. ციფრების ასეთი განლაგება მხოლოდ 1988 წელს ემთხვევა. ადამიანი
პარანორმალური შესაძლებლობებით გამოირჩევა.
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გრაფა #9 (ჭკუა)
ცხრიანების არქონა მიუთითებს ადამიანზე, რომელსაც სწავლა არ სურს;
9. საშუალო გონებრივი განვითარების ადამიანი;
99. ინტელექტუალური ადამიანი;
999-9999. ტალანტური, ძალიან ჭკვიანი ადამიანი, კარგი და საინტერესო
მოსაუბრე.
9999. უმაღლესი ინტელექტის მქონე ადამიანი. ის ხშირად უხეში და
პირდაპირია. დასახულ მიზანს თითქმის ყოველთვის აღწევს.
რა თქმა უნდა, ამ გამოთვლაში შეიძლება არაერთი უზუსტობა იყოს და აქ
სრულ ჭეშმარიტებას ვერ ამოიკითხავთ, მაგრამ ალბათ დაგვეთანხმებით, რომ
საკმაოდ საინტერესოა!
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ნიკა დვალიშვილი

ბედის ციფრის ქვები

ბედის ციფრზე ალბათ ბევრმა თქვენგანმა იცით, მაგრამ მოდით
გავმეორდეთ...
ბედის ციფრი არის დაბედების თარიღის (დღე, თვე, წელი) შეკრების
შედეგად მიღებული ერთნიშნა რიცხვი (1-9). მაგალითად:
დაბადების თარიღი — 28.09.1996 ვკრიბავთ ამგვარად:
2+8+9+1+9+9+6 = 44
ჩვენ მივიღეთ 44, მაგრამ ბედისწერის ციფრი უნდა იყოს ერთნიშნა ამიტომაც
კიდევ ერთხელ ვაკეთებთ შეკრებას:
4+4= 8
ამგვარად ჩვენ მივიღეთ ციფრი 8. ეს არის ადამიანის ბედის რიცხვი.
მფარველი ქვის შერჩევა სხვადასხვა მეთოდით ხდება ერთერთი კი ბედის
რიცხვის მიხედვით ხდება.
1 — ლალი, ტოპაზი
2 — მთვარის ქვა, კატის თვალი, ვეფხვის თვალი
3 — ამეთვისტო
4 — ძოწი
5 — ალმასი
6 — ფირუზ
7 — მთვარის ქვა, კატის თვალი
8 — ლაზურიტი
9 — მარჯანი
რათქმაუნდა ეს მეთოდი ერთობ პრიმიტიულია და შესაძლოა იგივე სამიანს
სრულებითაც არ სჭირდებოდეს ამეთვისტო, მაგრამ ზედმეტი ცოდნა არავის
აწყენს...
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რიცხვები და სექსი

ნუმეროლოგიის მიხედვით, ადამიანის დამოკიდებულებას და ქცევებს სექსის
მიმართ განსაზღვრავენ ციფრები 1-დან 9-მდე. აქ საუბარია ბედის ციფრზე.
შეგახსენებთ თქვენი ციფრის გამოთვლის მეთოდს: დააჯამეთ თქვენი დაბადების
დღე, თვე, წელი, მიღებული ჯამი კვლავ შეკრიბეთ და ასე მანამ, სანამ ერთნიშნა
ციფრს არ მიიღებთ. მაგალითად:
23.07.1994
2+3+7+1+9+9+4=35
3+5 = 8
1. თქვენ მგრძნობიარე და მგზნებარე ადამიანი ხართ. გაშინებთ «სიახლეები» ,
გირჩევნიათ «ძველ მეთოდებს» მიმართოთ ყოველგვარი ფანტაზიის გარეშე. უნდა
დაივიწყოთ ერთფეროვნება, რუტინა და ცხოვრება გაილამაზოთ.
2. სექსში პასიური ხართ. გიყვართ, როცა თქვენი პარტნიორი იჩენს
ინიციატივას, გსიამოვნებთ მოფერება და კოცნა. თქვენი აღგზნება მარტივია,
მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ მარტივად ჰყვებით გრძნობებს და
უპასუხისმგებლოდ იქცევით. გირჩევთ, საყვარელ ადამინთან უფრო მეტად
გაიხსნათ.
3. თქვენ გამოირჩევით განსაკუთრებული სექსუალობით. თამამად
გამოხატავთ გრძნობებს და სრულიად არ გაღელვებთ ხალხის აზრი. ხანდახან
სურვილის დაკმაყოფილების გამო შეგიძლიათ დაუფიქრებელი ნაბიჯი
გადადგათ. კარგი იქნება, თუ თქვენი სურვილების მართვას ისწავლით.
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4. თქვენთვის პირველ ადგილზე ყოველთვის ოჯახი დგას. მიუხედავად
იმისა, რომ მეგობრული ურთიერთობის დამყარება თქვენთვის პრობლემას არ
წარმოადგენს, ხშირ შემთხვევაში სიყვარული გაბნევთ და სულელურ ქმედებებს
გაკეთებინებთ. ურთიერთობის სექსუალური მხარე ნაკლებათ გაღელვებთ,
პრიორიტეტს ემოციონალურ ურთიერთგაგებას ანიჭებთ. გირჩევთ პარტნიორი
უფრო ხშირად გაახაროთ «სიურპრიზებით».
5. თქვენს «შესაძლებლობებში» ზედმეტად დარწმუნებული ხართ და
პარტნიორისაგან მუდამ მოელით კომენტარს თქვენს «გმირობაზე», მაგრამ პატარა
შენიშვნაც კი თქვენში პანიკას ბადებს და კომპლექსებს გიჩენთ. ამიტომ უნდა
შეეგუოთ იმ აზრს, რომ შესაძლოა პარტნიორმა გაგაკრიტიკოთ.
6. სექსი თქვენთვის ერთგვარი ხელოვნებაა! თქვენ გიყვართ რომანტიკა და
სწორედ რომანტიკა იწვევს თქვენში აღგზნებას და თუ სრუფასოვანი
ურთიერთობა გინდათ, შეეცადეთ თქვენმა პარტნიორმაც იცოდეს ამის შესახებ.
ხშირად საწოლში «მსახიობობთ» იმისათვის, რომ პარტნიორს მეტი სიამოვნება და
თვითკმაყოფილება მიანიჭოთ, ამ დროს კი თქვენი შეგრძნებები იკარგება. გირჩევთ
იმავე დოზით იზრუნოთ თქვენს სიამოვნებაზე, რამდენსაც პარტნიორის
სიამოვნებაზე ზრუნავთ.
7. სექსი თქვენში გამჯდარია! ძალიან გიჭირთ მის გარეშე. თქვენი
ტემპერამენტი ვულკანის ამოხეთქვას ჰგავს. სექსის დროს პარტნიორს პატარა
«სისუსტესაც» არ პატიობთ და თუკი მან ის გამოავლინა, ყველანაირად ცდილობთ
ის ან «აღკვეთოთ», ან პარტნიორი მოიშოროთ. მარტოობა სრულებით არ გაშინებთ,
თქვენი დევიზია « ან ძლიერი, ან არავინ».
8. პირველ ადგილზე კომფორტსა და სტაბილურობას აყენებთ. სასიყვარულო
განცდები, როგორც წესი, თქვენთვის უცხოა. ეს იმის ბრალია, რომ ზედმეტად
საღად მოაზროვნე ხართ, უბრალოდ არ შეგიძლიათ უგონოდ შეყვარება. მაგრამ
რაც შეეხება სექსს, აქ თქვენს ფანტაზიას საზღვარი არ აქვს! თუკი დაოჯახება გაქვთ
გადაწყვეტილი, ჯობს მიამიტი და ძაღლივით ერთგული ადამიანი ამოირჩიოთ,
ვინაიდან თუნდაც ერთი არასწორად გადადგმული ნაბიჯი თქვენს მეუღლეს
ძალზედ ძვირი დაუჯდება.
9. სექსი თქვენთვის უფრო განტვირთვის საშუალებას წარმოადგენს, ვიდრე
სიყვარულს. თქვენ არასდროს არ დათანხმდებით თქვენზე დაბალი
ინტელექტუალური დონის ადამიანთან ფლირტსაც კი!
ეს როგორც მიხვდით, ძალიან ზოგადი გამოთვლა და განმარტებაა. თუკი ის
ძალიან ასცდება თქვენს რელურ დამოკიდებულებას სექსის მიმართ, მაშინ
არსებობს ალტერნატიული ციფრის გამოყვანის მეთოდიც. მაგალითად, თუ თქვენ
გაქვთ საყვარელი რიცხვი, ან რიცხვი-თილისმა, რომელიც ორნიშნა ან მეტია, მაშინ
მოგიწევთ ამ რიცხვის დაჯამება. ვთქვათ, თქვენთვის რიცხვი-თილისმა არის 147,
ეს რიცხვიც უნდა დავიყვანით ერთნიშნა ციფრამდე: 1+4+7=12; 1+2=3.
თუ ამ შემთხვევაშიც ვერ მიიღებთ დამაკმაყოფილებელ შედეგს, არ
იდარდოთ, ეს ხომ უბრალოდ გასართობი ნუმეროლოგიაა.
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