
 

Pašreiz ir pļaujas laiks - tas laiks, kad var realizēt apsolījumu:  

pirmie būs pēdējie (jo viņi ir kā pārcēlāji, strādnieki) un pēdējie būs 

pirmie (jo vājākos glābj pirmos) 

Mēs dzīvojam laikā, kad viegli atgriezties dievišķajā Avotā, ja atbrīvojas  

no nevajadzīgās informācijas un enerģijas. Tā kā tas viss glabājas cilvēka 

aurā un ķermenī, iekšējos orgānos, mugurkaulā, rotē mūsu šķidrumos, 

vajadzīgi dažādi paņēmieni, lai maksimāli īsā laikā sasniegtu ātru 

rezultātu.  

Piedāvāju: 

Dzimtas izklājums un ģenētiski mantoto slimību iemeslu 

transformēšana 

   Grupas nodarbība. Minimālais dalībnieku skaits 5, maksimālais  nav 

noteikts. Tiek neitralizēta negatīvā enerģija un informācija vecāku un 

visas dzimtas ietveros 7 paaudžu dziļumā. Tiek noteikti iedzimto slimību 

iemesli, iespēju robežās neitralizēta un harmonizēta tajos esošā enerģija. 

Ja slimība ir karmiska rakstura, noteiktas struktūras, kas uztur mantoto 

slimību. Nav vēlams to darīt tukšas ziņkāres dēļ, jo paliekošs rezultāts 

atkarīgs no ieguldītā darba ar sevi. 



Smalko ķermeņu izklājums 

   Tā ir grupas nodarbība, kuras laikā katrs dalībnieks iepazīst savus 9 

ķermeņus. Minimālais dalībnieku skaits 9, maksimālais 15. Tiek 

diagnosticēti un likvidēti apziņas pārrāvumi, visos līmeņos atjaunota 

informācijas un dzīvības enerģijas plūsma. Pēc šādas nodarbības 

apmēram 3-4 nedēļu laikā dzīvē pamazām viss sakārtojas pats no sevis. 

Šāda nodarbība varētu interesēt tos, kas grib kaut ko uzzināt par 

iepriekšējām dzīvēm, kas grib panākt strauju apziņas paplašinājumu, kas 

grib apzināt tieši savas individualitātes misiju uz Zemes u.c. Nedrīkst 

piedalīties cilvēki, kam ir šizofrēnija un citas spihiskas problēmas.  

 

Stihiju enerģiju apzināšana un harmonizēšana 

   No austrumu filozofijas viedokļa cilvēka fiziskais ķermenis veidots no 5 

stihiju enerģijām; ūdens, gaiss, uguns, zeme, metāls. No šo stihiju 

savstarpējās mijiedarbības un harmonijas atkarīga fiziskā ķermeņa 

veselība. Ja zudis līdzsvars, cieš ne vien fiziskais ķermenis, bet ir 

problēmas partnerattiecībās, karjerā, bieži piemeklē dažādas lielākas vai 

mazākas neveiksmes utt. Minimālais dalībnieku skaits 5, maksimālais 10. 

Nodarbībā katrs ir aktīvs dalībnieks, pats sevi diagnosticē, visi kopā veic 

harmonizēšanu un apzin, kas tālāk jādara, lai uzlabotu veselību. 

Nodarbība ilgst 6 – 8 stundas, ir mājas uzdevumi. Šī nodarbība varētu 

interesēt tos, kas grib saprast savas sliktās pašsajūtas cēloņus un atrast 

metodi, ko lietot, lai palīdzētu ķermenim atveseļoties. 

 

IŅ un JAN enerģiju harmonizēšana 

   Pēdējā laikā saasinās pretrunas starp vīru un sievu, bērniem un 

vecākiem, jauno un veco paaudzi utt. Tas ir tāpēc, ka Universs grauj 

vecās sistēmas, kategorijas un priekšstatus. Var teikt arī citādāk - notiek 

cīņa starp tumsu un gaismu, labo un ļauno. Ja šajos procesos nav stigras 

pozīcijas, ja nav izpratnes par Visuma veselumu un vienotību, ir ļoti grūti. 

Būtībā apkārtējā pasaule tikai atspoguļo mūsu iekšējās pasaules 

problēmas. Kad esam iekšēji sakārtoti, viss sakārtojas arī ap mums. 



Nodarbība ilgst vienu vai divas dienas, pēc grupas vajadzībām, 

maksimālais skaits 15 cilvēki. Šī nodarbība varētu interesēt pārus, kas 

alkst pēc izlīguma, miera, mīlestības un sapratnes. Tāpat tas noderētu 

cilvēkiem, kas grib satikt otro pusīti vai uzlabot attiecības ar vecākiem. 

 

Iziešana no karmas riteņa 

   Šajā nodarbībā cilvēks manā vadībā vispirms apzina 6 pašrealizācijas 

līmeņus, tajos esošās problēmas un nepieciešamos paņēmienus to 

novēršanai. Praktiskajā daļā tiek izprasts inkarnācijas mehānisms, tiek 

nodibināta saite ar sargeņģeli un transformēti mehānismi, kas ierobežo 

dvēseles brīvību. Nodarbības laikā atstrādājam karmiskos un ģenētiski 

mantotos parādus, piesaistes, mezglus, līgumus utt. Ja nepaspējam 

katram dalībniekam visu transformēt, tiek doti precīzi paņēmieni, kas 

veicami mājās vai individuālajā konsultācijā. Viss dievišķais ir ļoti 

vienkāršs, vajag tikai to saprast.  

 

Endokrīnās sistēmas izklājums 

   Nodarbība veltīta apzinātai pārejai uz gaismas ķermeņa veidošanu. Tās 

laikā tiek diagnosticēti un novērsti faktori, kas traucē endokrīnās 

sistēmas un tai pakārtoto orgānu ieiešanu citās vibrācijās. Tiek 

diagnosticēta un pārprogrammēta orgānu informatīvā un enerģētiskā 

sistēma no nāves uz pašatjaunošanās un pašregulēšanās programmu. 

Piedalīties var tikai ilgstoši praktizējošie.  

 

Dzīvība ir svēta, planēta Zeme ir mūsu mājas. Bez pietātes uz visu dzīvo nevar izglābt sevi. 


