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Lekcija Nr. 1 

 

Ir brīţi, kad ir jāpievēršas arī negatīvajām lietām, ne tikai pozitīvajām. 

Šodien mēs runāsim par diviem lieliem maldiem. 

Iesākumā, kad zeme bija radīta, nāca arī pirmais lielais kārdinājums, caur kuru grēks ienāca 

pasaulē. Gala laikā pasaule tiks vesta lielos maldos. Tie būs pasniegti daudz un daţādos 

veidos - daudzās sfērās būs šie maldi, bet mēs skatīsim, kā tas notiek medicīnā. 

Kad Dievs radīja pasauli, pirmā dienā viľš radīja gaismu un teica „labi”. 

Otrā dienā viľš arī teica „labi”. Pēc katras radīšanas dienas viľš varēja teikt, ka tas ir labs. 

Sestā dienā tika radīts cilvēks. Sestajā dienā viľš teica „ļoti labi”. Kādēļ viľš tā teica – ļoti 

labi? Ir daudz skaidrojumi vārdam „ļoti labs”. 

Īpaši pievēršu uzmanību skaidrojumam – būt harmonijā ar visuma morāles likumiem. Ko tas 

nozīmē? 

Cilvēks tika radīts harmonijai ar visiem Dieva radījumiem. Tā bija pilnīga ekoloģija. Kad es 

izelpoju, es izelpoju CO2, to uzľem augi, un ko augi izdala – skābekli, to es uzľemu no 

viľiem. Zāli ēd dzīvnieki. 

Viss kas bija, bija radīts kaut kam, nebija egoisma. Šis mīlestības likums, kas nāk no Dieva, 

tika nodots Dēlam, Dēls, radot Universu, radot saprātīgas būtnes, izlēja caur Sevi mīlestību 

uz visu ko Viľš radīja, un viss dzīvoja pilnīgā saskaľā, dzīvās būtnes saľemot mīlestību, 

deva atpakaļ Jēzum Kristum; Jēzus šo mīlestību novirzīja uz Tēvu. Tas bija varens labdarības 

aplis. 

Radītā pasaule tika ietverta šajā aplī. Tas ir Visuma likums. Kad Jēzus bija uz šīs zemes, 

Viľš teica, ka viss, kas Man ir – Es saľemu no Tēva, un ko Es daru, Es daru saskaľā ar 

Dieva prātu. Es neko nedaru pats no sevis. Bet debesīs šis aplis tika pārrauts. Egoisms 

saīsināja šīs saites. Lucifers vēlējās iegūt mīlestību, kas no Jēzus nāca uz radību. Viľš vēlējās 

visu mīlestību sev un nevēlējās to atdot atpakaļ Dievam, lai no jauna izlietotu tālāk. Un šis 

likums tika pārrauts, tas noveda pie nelaimes un nāves. Zeme tika radīta un arī cilvēks, un 

Dievs pieļāva, ka katrā radītā pasaulē radītās būtnes tiktu pārbaudītas. 

Zeme bija īpašā stāvoklī. Uz zemes bija iespēja vairoties. Tas bija tas, uz ko nebija spējīgs 

pat Sātans un Sātans vēlējās, lai šīs būtnes kristu un pievērstos viľam. Tādēļ viľš meklēja 

iespējas, kādā veidā to pazudināt. 

Ja viľš atnāktu tāds, kāds viľš ir, tie to uzreiz atpazītu. Mēs zinām, ka Ēdenes dārzā bija 

viena vieta, uz kuru cilvēki nedrīkstēja iet. Bet vienu reizi Ieva piemirsa par to un piegāja pie 
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koka. Dievs šim kokam deva vārdu „laba un ļauna atzīšanas koks”, Viľš to nenosauca par 

ļaunuma koku, tas ir ļoti svarīgs moments. Tas bija ļauna un laba īpašs sajaukums. 

Lai pieviltu Ievu, vajadzēja atrast kaut kādu īpašu veidu. Kad Ieva pienāca pie koka, viľa 

bija pašpārliecināta un domāja ka varēs pastāvēt. „Es tiekos ar Dievu vaigu vaigā, gan arī es 

atpazīšu ļauno, kad es to redzēšu.” Tad pēkšľi viľa sadzirdēja balsi un tad ieraudzīja 

brīnišķīgu čūsku ar spārniem: „Nāc šurp, ko Dievs tev teica par šo koku?” Viľa teica: „Mēs 

nedrīkstam nākt pie šī koka un nedrīkstam ēst tā augļus.” Bet glumā čūska teica: „Bet es 

apēdu šī koka augļus un tagad varu runāt. Dievs negrib lai tu ēstu šo augli, tādēļ, ka tu kļūsi 

tāds kā Viľš, tu kļūsi par Dievu.” Un šeit pirmo reizi dzirdējām vislielākos melus.: 

 jūs nemirsit, bet Dievs teica ka mirsiet, Viľš vienkārši ir greizsirdīgs un negrib lai 

jums būtu tas, kas ir Viľam. 

 pievilšanā ir ēsma – vēlme pēc izzināšanas. Kaut kādas noslēpumainas zināšanas, 

kas nav citiem. Visos laikos cilvēkus ir vilinājis kaut kas noslēpumains un nezināms. 

Slepeno biedrību pamats ir balstīts uz šiem principiem. Un tur ir viľu spēks. Un 

Dievs caur Pravieša Garu atklāj šos maldus. Ieva sagrēkoja, nepaklausot Dievam. 

Kāda ir viľas grēka būtība? Ľemot augli? Ēdot to? Dievs teica: „Nedari to,” Viľa 

sagrēkoja jau pirms šīs rīcības. Viľa pievilšanas brīdī bija pārliecināta, ka nav 

novērsusies no Dieva. Bet šajā mirklī viľa nenoticēja Dievam. Viľas grēks bija 

neticēšana Dievam. Kaut kas viľai teica, ľem šo augli, tu kļūsi gudra un pati izaugsi 

līdz Dieva līmenim. Kur ir pierādījumi tam, ka tas tā notiks? Tā bija pirmā barības 

piedeva, kas tika pārdota. 

Kāds dod pierādījumu par sevi „Paskaties, kas ir noticis ar mani, es varu runāt.” Bet kur ir 

kādi nozīmīgi pierādījumi? Nav tādu. Jūs saľemsit visus tos labumus. Bet Ievai jau tāpat bija 

visi labumi, ko viľai vēl vajadzēja? Neko. Bet viľa uzķērās uz šo piedāvājumu. Tādā veidā 

grēks ienāca pasaulē. 

 

Pievērsīsim uzmanību lielajai pievilšanai, kas notiks pēdējās dienās. Notikumu būtību mums 

vajadzētu saprast savlaicīgi. Būs sātana apmāns, kas pārklās visu zemi. Un sātana 

pakaļdarinājumi būs tik līdzīgi Dieva darbiem - kā tos lai atšķir? Izskatīsies pat tā, ka Dieva 

roka dara šo darbu. Kā mēs varēsim to atšķirt? Un īpaši grūti to būs atšķirt medicīnas sfērā. 

Tikai ar Rakstiem mēs varēsim noteikt atšķirību. Kā mēs varam saprast par kādu lietu, vai tā 

ir laba vai nav, ja tas tieši nav rakstīts Bībelē? 
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Brīnumi – kā tos varam atpazīt, ja tos dara gan Dievs, gan sātans. 

Mums saka, ka Raksti palīdzēs tajā, bet Rakstos nav norādīts sātana brīnumu saraksts un kā 

tie izskatīsies. Bet Bībele satur sevī principus. Un mēs apskatīsim šos principus tuvāko 

dienu laikā, lai varētu atšķirt patiesību no maldiem. 

Bībelē ir ļoti daudz tekstu par to, kas notiks pēdējā laikā. 

Mateja 24:24 „Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, 

lai pieviltu, ja iespējams, ir izredzētos.” – pat izredzētajiem būs grūti atšķirt. 

Kolosiešiem 2:8 „Uzmanait, ka neviens jūs nesavaldzina ar savu prātniecību un tukšu 

maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām, un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu.”– 

īpašā veidā atbilst mūsdienām, saka Vaita. 

Cilvēku mācības tiks pieľemtas par patiesību un kad mēs klausāmies mācībspēkus medicīnas 

jomā, kā varam būt pārliecināti, vai tie māca par cilvēku tradīcijām vai Dieva patiesību. 

1. Timotejam 4:1 „Gars saka skaidri, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies 

maldu gariem un dēmonu mācībām.” 

Pēdējā laikā ļaudis atzīs un pieľems dēmonu mācības, bet mēs domāsim, ka tā ir mūsdienu 

zinātne. Un mēs domāsim, ka tā ir dabas medicīna, jo šodien pieľemas spēkā mācība par 

dabas medicīnu. 

Viľi saka „Novērsieties no ārstiem, viss ir dots dabā.” Bet īstā zinātne saprot, ka tas nav 

dabīgs.  

Pie jums var pienākt cilvēks, kurš ārstē bez medikamentiem un viľš runā tik enerģiski un 

tādēļ ir grūti noticēt, ka tas man var nākt par sliktu. Bet jums ir jābūt spējīgiem atšķirt 

patiesību no maldiem. 

Šos cilvēkus ir grūti pārliecināt, ka tā nav patiesā zinātne. Viľu „jājamzirdziľš” ir tas, ka 

ārsti par to neko nezina un dakteris tam nedod ceļu, jo tad viľiem nebūs ko ārstēt. Tā ir 

izplatītāju mārketinga piramīdas shēma. 

2. Tesaloniķiešiem 2:9. „Jo viľa (šī pretinieka) parādīšanās ar visu viľa viltus varu, zīmēm 

un brīnumiem ir sātana darbs.” 

Runa iet par viltus atdzimšanu reliģijas sfērā. 

Šobrīd notiek sagatavošanās šai lielajai pievilšanai. Daudzas ticību grupas gaida Kristus 

atgriešanos. 

Mēs gaidām Kristus atgriešanos, arī musulmaľi, hinduisti, budisti, ebreji, bet kas notiek 

pasaulē? Uz ko tas ved – uz ko tas pamudina cilvēkus domāt? 
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Šodien notiek spiritiskā pasaules sagatavošana: TV, laikraksti, izglītība, kino, parādās 

cilvēki, kuri sazinās ar gariem, daudzās filmās parādās spiritiskas idejas, spēles, vides 

aizsardzības struktūras, arī tie cilvēki, kas saistīti ar veselības jautājumiem. 

Ir daudz ceļu, caur kuriem lielā pievilšana tiek piedāvāta. 

2. Ķēniľu 1. nodaļa. Senā Izraēla laiks. 

Ahasja izkrita caur logu, sūta vēstnešus, vai es izveseļošos. Kungs saka tā – ka tu mirdams 

mirsi. Baālu-Zebubu bija mušu dievs un tur vajadzēja veikt maģiskus rituālus. Arī mums nav 

jāiet pie šādiem dieviem. 

Atklāsmes grāmatā ir rakstīts par gariem, kas ir kā vardes, kas iet pa zemi, lai sagatavotu 

zemi un ķēniľus, lai pieviltu visu pasauli. 

E. Vaita raksta, ka viľas laikā šie gari izmantoja zinātni kā pievilšanu, šajā laikā attīstījās 

zinātnes metodes – hipnoze, frenoloģija – noteica pēc galvaskausa formas cilvēka raksturu, 

un viľa brīdina, ka līdzīgi notiks arī pēdējā laikā. Un caur spiritismu sātans sagatavo pasauli 

pēdējai lielai pievilšanai. Pat viľa eľģeļi parādīsies kā gaismas eľģeļi. Un tas sagatavos 

cilvēci pēdējai pievilšanai, kad sātans viltus Kristus izskatā nāks uz šo zemi. 

Tas viss sagatavo cilvēci tam, lai ticētu, ka sātans ir Kristus. 

Sākot no Ievas kārdināšanas, sātans visas vēstures gaitā strādā ļoti veiksmīgi līdz pat pēdējai 

pievilšanai, bet tā būs īpaši spēcīga. 

„Gaismas eľģeļi” darīs brīnumus, ir izmainīts sabats pret svētdienu. 

Tā ir mana un tava atbildība, lai mūs nevarētu pievilt šīs kritušās būtnes. 

Kā medicīnā, - ja zinām kā organisms funkcionē pareizi, tad sapratīsim, kā tas 

funkcionē nepareizi, tā arī sapratīsim – kā darbojas Dieva principi. 
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Lekcija Nr. 2 

 

Vidējais dzīves ilgums sievietēm un vīriešiem Krievijā. Ukrainā statistika ir līdzīga. Mēs 

redzam arī citu tautu statistiku. Japānā ir visgarākais dzīves ilgums, Okinava sala. Ja 

skatāmies adventistu dzīves ilgumu Kalifornijā, pie adventistiem pievienojas cilvēki, kuri 

nedzīvo īpaši veselīgu dzīves veidu. Arī tie, kas ir draudzē, ne vienmēr izmanto visu gaismu, 

kas ir attiecībā uz šo tēmu. Neskatoties uz to – adventistiem ir ilgāks dzīves ilgums nekā 

japāľiem. Sadaļā īpaši izdalīti adventisti – veģetārieši. Pārsvarā tie ir ovo-lakto veģetārieši, 

ja salīdzina adventistus veģetāriešus ar Krievijas vīriešiem, tad atšķirība ir 28 gadi. Ko tad 

dara šie adventisti, kas dod iespēju dzīvot ilgāk par 28 gadiem? Šī informācija izraisīja lielu 

sensāciju un sāka pievērst uzmanību. 

 

Uzklausīsim SDA draudzes veselības vēsti. 

Robinsons bija E. Vaitas sekretārs piecpadsmit gadus. Viľš uzrakstīja grāmatu „Veselības 

vēsts vēsture”. Kad mācījos medskolā, tad pirmajā kursā man bija iespēja noklausīties viľa 

lekcijas. Tajās tika stāstīts, kā iesākās šī vēsts. Atgriezīsimies vēsturē, lai saprastu kā 

adventisti ieguva info par veselības vēsti. 

Četeredismt piecus gadus atpakaļ, kad sāku mācīties – praktizēt medicīnā, nebija veselības 

vēstī nekā tāda, par ko zinātne būtu saskaľā ar to. Pacienti un ārsti ļoti piesardzīgi attiecās 

pret to, ko ieteica kā veselīgu dzīvesveidu. Tagad, kad esmu pensijā, pie manis grieţas pēc 

padoma, jo šie ieteikumi atbilst patiesībai – tie ir izturējuši laika pārbaudi.  

Atgrieţamies atpakaļ vēsturē. Vairāk nekā 1000 gadus atpakaļ pirms ēģiptiešu iziešanas no 

Ēģiptes, tika atrasti vēsturiski dokumenti. Ēģiptē, gan Senās Mezopotāmijas teritorijā, kurā 

šodien atrodas Irāka, Indijā, Ķīnā, tika atrasti senie medicīnas pieraksti. Senajā Ēģiptē bija 

ļoti racionāla pieeja slimību ārstēšanā. Bet tajā laikā, kad izraēlieši nāca ārā no Ēģiptes, 

pārsvarā jau bija mistiskā medicīna. Līdzīgi notika arī Mezopotāmijā. Daudzās pasaulēs 

vietās, kurās bija civilizācijas centri, civilizācijas sākumā pieeja medicīnai bija racionāla, bet 

civilizācijas norietā jau dominēja mistiskā medicīna. Eiropā tumšajos viduslaikos notika kas 

līdzīgs. Agrīnajā baznīcas periodā kristīgie mediķi arī izmantoja racionālo pieeju medicīnā. 

Baznīcu tēvi bija ārsti pēc specialitātes. Un viľu grāmatas un pētījumi parāda to, ka viľi bija 

saprātīgi aizgājuši uz priekšu šajā sfērā. Kad pagānisms sajaucās ar kristietību un sākās 

kristietības ēra, tad arī medicīnā iesākās tumšie laiki. Šeit var redzēt to, ja cilvēkiem ir 

veselīga attieksme pret Dievu, tad viņiem ir saprātīga attieksme pret medicīnu.  Bet, 
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kad cilvēki atkāpjas no Dieva un pieņem pagānismu, tad arī saprašana par veselīgu 

medicīnu pazūd.  

12. gs. Eiropā medicīna bija tik ļoti samaitāta, aizgāja pat jau tik tālu, ka pāvests aizliedza 

praktizēt medicīnu. Tā laika kristieši-mediķi bija spiesti atkāpties un ļoti daudzi no tiem 

aizceļoja uz arābu zemēm. Ebreju mediķi bija spiesti aizbraukt uz arābu impēriju. Tādēļ 

notika tā, ka Eiropa nonāca arvien lielākos maldos attiecībā uz medicīnu, bet arābu valstīs 

notika uzplaukums medicīnā. 

Kas notika Lutera laikā, reformācijas laikā? Reformācijas laikā notika atdzimšana arī 

medicīnā.  

Kad  mēs nonākam pie 19.gs vidus, mēs redzam, ka nebija lielu zināšanu fizioloģijā, 

anatomijā, zinātnēs, nebija zinātnisku pētījumu, piemēram, jūs esat dzirdējuši par vienu no tā 

laika metodēm, asins nolaišanu. Pacientiem sacīja un ārstiem mācīja, ka, ja cilvēkiem ir ļoti 

augsta temperatūra, nekādā gadījumā nedodiet ūdeni, cilvēkam ir jāatrodas tumšā, karstā 

istabā, medicīna tajā laikā izmantoja ļoti bīstamas vielas: opiju, dzīvsudrabu, strihnīnu, 

preparātus, kas nedod nekādu uzlabojumu, bet nodara tikai kaitējumu. Viľiem nebija 

zināšanu par vīrusiem un baktērijām, cilvēki nezināja saistību nešķīstībai, netīrībai ar 

slimībām. Cilvēki nesaprata, ka mājai ir jābūt tīrai, lai varētu stāties pretī slimībai. Nebija 

zināšanu par to, ka respiratorās slimības tiek pārnestas kontaktu ceļā no viena cilvēka uz 

otru; ka diēta, uzturs ietekmē imūnsistēmu. Ārstēšana bija ļoti slikta, labākajā gadījumā tā 

bija bezjēdzīga, pārsvarā gadījumu kaitējoša un bieţi izsauca nāvi. Tas viss sagatavoja 

augsni alternatīvo medicīnas metoţu izaugsmei. Tas, ko pats cilvēks darīja ārpus mediķa 

rekomendācijas, katrā ziľā bija kaut kas labāks, nekā ieteica tā laika mediķis. Tajā laikā 

cilvēki nezināja dietoloģijas, pareiza uztura likumus. Un šodien mēs zinām to, kā viľi 

konservēja, tas arī bieţi vien bija viľu slimību iemesls. Piemēram, mūsdienās Ķīnā, tādēļ ka 

daudzi produkti tiek nepareizi marinēti, izsauc kuľģa vēzi (augsta saslimstība). Arī šodien, 

mizojot dārzeľus, tiek zaudētas uzturvielas. Daţkārt mēs sālām produktus, pat nepagaršojot 

tos. Šodien to mēs zinām, bet agrāk to nezināja, ka, gatavojot gaļu, cepot to, izveidojas 

kancerogēnas vielas. Tajā laikā cilvēki nezināja, ka tabaka un alkohols ir kaitīgi veselībai. 

Nezināja par kafijas, tējas kaitīgumu, pārmērīga darba, pārslodzes kaitīgumu. Pašā iesākumā, 

kad atklāja kā pagatavot augstākā labuma miltus, tas bija pieejams tikai ļoti bagātiem 

cilvēkiem. Šī maize kļuva par bagātības simbolu. Tādēļ, kad radās iespēja kā vienkāršāk 

sagatavot šos miltus, cilvēki bieţāk sāka pirkt šo maizi. Visi gribēja ēst maizi no augstākā 

labuma miltiem.  
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Tajā pašā laikā bija uzplaiksnījumi kaut kam labam. 1777. g. viens no kuģiem, kas šķērsoja 

okeānu, tīfs „pļāva” visus kuģa jūrniekus. Kā viľus ārstēja? Nolaida kuģa lejas daļā, tur bija 

karsts, mitrs, katrā ziľā ūdeni viľiem nedeva, plus vēl daţādas indīgas zāles tika dotas. Uz 

viena no šādiem kuģiem jau bija tik daudz tīfa slimnieku, ka nebija nevienas brīvas kajītes, 

kravas telpas, un viľi nolēma pašus bezcerīgākos iznest augšup uz klāja. Slimnieki prasīja: 

„Aplejiet mūs ar ūdeni un dodiet mums dzert.” Un tā kā šie ārsti uzskatīja ka nāve ir tuvu, 

tad ir jāizpilda pēdējā vēlēšanās un tos aplēja ar ūdeni, un ironija bija tāda, ka tieši šie 

slimnieki izdzīvoja. Viens no ārstiem par šo gadījumu uzrakstīja rakstu medicīnas ţurnālā, šo 

sleju izlasīja kāds cits ārsts, kurš uz sava kuģa arī pamēģināja šo metodi un bija labi rezultāti, 

bet pārējie mediķi teica, ka tas tā nevar būt. Tādēļ šis notikums netika ľemts vērā.  

Austrijā, 1812. gadā, trīspadsmit gadus vecs zēns Vincents Priľecs savainoja plaukstas 

kaulu, viľš nolēma savu savainoto roku ielikt aukstā ūdeni un novēroja, ka tā vairs tik stipri 

nesāp un nolēma turpināt šo ārstēšanos ar auksto ūdeni. Ievēroja, ka tas palīdz. Šodien mēs 

teiktu, vai tad katrs nezina ka auksts ūdens palīdz pie sastiepumiem? Bet tajā laikā tas bija 

ļoti neparasti, jo viľi domāja pavisam savādāk. Pēc kāda laika notika nelaimes gadījums, 

viľam pārbrauca pāri pajūgs, bija lūzumi, ārsti atnāca viľu apskatīt un teica, ka viľš 

neizdzīvos. Bet jaunais Vincents lūdza mājiniekiem veikt ūdens procedūras. Ļoti drīz viľš 

pats varēja veikt procedūras citiem, viľš ātri izveseļojās. Cilvēki sāka nākt pie viľa, lai viľš 

ārstētu, viľš bija spiests atvērt slimnīcu, bet vietējiem ārstiem tas nepatika. Laiku pa laikam 

viľu iesūdzēja tiesā, bet tiesneši vienalga izlēma, ka viľi neredz neko sliktu tajā. Beigu 

beigās daudzi ārsti no daudzām valstīm brauca mācīties pie Vincenta. Tas bija mūsdienu 

hidroterapijas iesākums. 

Pārcelsimies uz 19.gs vidu. Notika atklājumi fizioloģijā, cilvēki lūdza lai skolās ieviestu 

mācību par veselības jautājumiem. No vēstures mēs zinām, ka šajā laikā parādījās dakteri-

apgaismotāji, kas runāja par veselīgu dzīvesveidu. Tajā laikā dzīvoja Silvestrs Grahams viľš 

bija kalpotājs, un es ticu ka tas bija Dievs, kas iedvesmoja viľu, jo šī vēsts ir ļoti identiska 

vēstij, ko nesam šodien. Viľš mācīja cilvēkus pāriet uz veģetāru uzturu, uz augu valsts 

barību, ēst pilngraudu maizi, viľš sāka veidot kristīgās koledţas, kurās mācīja tos pašus 

principus, kurus māca medicīnas misionāru skolās. Kad šis cilvēks nomira, viľa sekotāji 

novirzījās no šī ceļa. Kā mēs zinām, notika reliģiska atdzimšana un daudzi cilvēki 

iedziļinājās Bībeles patiesībās. Īpaši tika atklāta gaisma par pravietojumiem. Bija tūkstošiem 

cilvēku, kuri gaidīja Jēzus parādīšanos debesīs, atnākšanu tajā laikā. Bet, kad Viľš neatnāca 

noteiktajā datumā, vairākums no viľiem atkrita. Neliela cilvēku grupa turpināja pētījumus 
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vienpadsmit gadu garumā. E. Vaita bija viľu vidū, tad vēl nebija adventistu baznīca – 

organizēta kā tāda.  

 1848. gadā viľa saľēma vēsti par veselību, atklāsmi. Dievs sūtīja vēsti šai pētījošai 

grupai par veselību. Šī vēsts saturēja informācija, ka jāpārtrauc lietot tēja, 

kafija, tabaka. Kādēļ Dievs atklāja gaismu par šīm trim lietām, bija arī citas lietas. 

Viľš pievērsa uzmanību tieši šīm lietām, jo tās īpaši atstāj iespaidu uz cilvēka 

domāšanu. Tās atstāj iespaidu uz cilvēka apziľu daudz vairāk nekā citas vielas, lai 

viľi varētu turpināt pētīt Bībeles patiesības, viľiem ir vajadzīgs veselīgs saprāts, 

tādēļ tika likts akcents uz šīm trim lietām. „Atklāsmē es redzēju, ka tabaka ir 

nešķīsta lieta, no kuras vajag atteikties un nolikt malā. Ja tā ir kļuvusi par elku, tad 

tas ir pats īstākais laiks atteikties, ja neatteiksies no tās, tad Dieva nelabvēlība nāks 

pār to, kas viľu lieto un viľš nevarēs saľemt dzīvā Dieva zīmogu. Es redzēju, ka 

Kristus Tēvam cilvēkus pievedīs bez traipa un krunkas.” Šai grupai bija 

nepieciešami piecpadsmit gadi, lai no sava vidus varētu izskaust tabaku. Tajā laikā šī 

grupa sastāvēja no ļoti maz cilvēkiem. Bet 15 gadus šī grupa cīnījās par atbrīvošanos 

no tabakas, jo tai bija jākļūst par draudzi. Šajā pašā laikā šī grupa pētīja rakstus un 

viľi saprata, ka cūkgaļu lietot nedrīkst, viľi sāka to sludināt. Bet Dievs atklāja vēsti 

caur E.Vaitu, kura bija attiecināma uz Dţ. Vaitu, lai viľi to vēl nesludinātu grupai, jo 

šī grupa vēl nebija gatava uzľemt šo vēsti, Dievs to redzēja. Dievs pats zināja kurā 

laikā šai vēstij būtu jāatskan.  

 1854. gadā tika dota otra atklāsme un tajā tika runāts par trim lietām: mājas tīrību 

un ķermeņa tīrību, par nepārēšanos – mērenību uzturā, lai nekļūtu par rīmām. 

Nepieciešams lietot pilngraudu miltus, nevis attīrītus graudus. Izvairīties no 

dzīvnieku valsts taukiem. Šīs ir tās fundamentālās lietas, kuras mēs liekam arī 

pirmajā vietā šodien. „Es redzēju, ka Dievs attīra priekš sevis īpašu tautu, Viľam 

būs tīra un svēta tauta, tauta, kurā Viľš varēs atrast iepriecinājumu. Es redzēju, ka 

Dievs nepieľem nevīžīgu, netīrīgu cilvēku kā kristieti, viľš pret tādiem cilvēkiem 

attiecas nelabvēlīgi. Mūsu dvēselei, miesai un garam ir jābūt pasniegtiem 

nevainīgiem Jēzum un Tēvam. Ja mēs personīgi nebūsim tīri un kārtīgi, tad mēs 

nevarēsim tikt pievesti Dievam bez vainas. Es redzēju ka kristiešu mājām jābūt 

tīrībā, tīrām no nešķīstības un netīrības.” Mājas tīrība un ķermeľa tīrība attiecas arī 

uz mūsu glābšanu. Tā bija revolucionāra vēsts tam laikam. 1863. gadā sanāca šī 



 9 

grupa un tika organizēta pirmā Ģenerālkonference un dibināta draudze: 3500 cilvēku 

un 21 delegāts no šīs grupas bija klāt šajā konferencē.  

 Tikai 2 nedēļas pēc konferences E.Vaita saľem trešo atklāsmi par veselības vēsti. 

Dievs deva informāciju, kura par 150 gadiem apsteidza šo laiku. Tā attiecās uz 

cilvēku dzīvesveidu. Vēsts bija apjomīgāka nekā iepriekšējās divas, kas bija tāds 

īpašs šajā vēstī, - tika akcentēta mūsu attieksme pret veselības reformu, kura ir 

saistīta ar mūsu glābšanu. Tika atklāts arī tas, ka veselības reforma ir cieši saistīta ar 

evaľģelizāciju tāpat kā roka ar ķermeni. Tādēļ šī vēsts bija svarīga tā laika 

cilvēkiem, bet aktualitāti nav zaudējusi pat šodien. Cilvēki patiesi pārdomāja šo 

vēsti, Dievs vēlas lai svarīgā vēsts par sanitāro reformu visu laiku atrastos 

sabiedrības uzmanības centrā, lai sabiedrības apziľa sāktu dziļi izpētīt šo jautājumu, 

jo pretējā gadījumā cilvēki ar visiem saviem grēcīgajiem, kaitējošiem veselībai un 

smadzeľu degradējošiem ieradumiem nevarēs uztvert svēto patiesību, kurai ir 

jāapgaismo un jāpaaugstina, lai varētu uzturēties debesu būtľu sabiedrībā.  

 

1865. gadā pēc šīs vēsts, tika izveidots veselības reformas institūts. Tika iegādāta liela māja, 

šī centra apmeklētājiem piedāvāja veģetāru uzturu,  nedeva indīgās vielas, kas bija populāras 

tajā laikā, piedāvāja vingrojumu programmu, kā arī pielietoja ūdens procedūras. 

1866. gadā baznīca sāka izdot ţurnālu par veselību, arī tika dota vēsts, kādiem cilvēkiem 

būtu jāstrādā šādā iestādē. Ārstiem ir jābūt ļoti augsti izglītotiem, viľiem bija jāmācās paši 

pēdējie atklājumi fizioloģijā, bet tajā pašā laikā bija jāizmanto Dieva atzītās ārstniecības 

metodes, tur nebija vietas ārstiem iesācējiem, kuri nebija saľēmuši tik labu izglītību. Tajā 

laikā bija daudz ārstu, kuri bija mazizglītoti, daudzas medicīnas skolas bija ļoti vājas. Kad šie 

ļaudis sekoja Dieva norādījumiem, viľi sasniedza ļoti lielu progresu un panākumus. Šī 

iestāde guva tik lielu popularitāti, ka nevarēja uzľemt visus pacientus, bija ļoti liela 

vajadzība pēc medmāsām, trūka darbaspēka. Pašā sākumā centrs izveidoja skolu, kas 

sagatavoja draudzes locekļus, lai tie varētu atgriezties savās draudzēs un apmācīt citus. Lai 

būtu medmāsas, viľiem nācās atvērt māsu skolu, tad parādījās vajadzība pēc ārstiem un 

atvēra skolu ārstiem, to nosaucot „Amerikas medicīnas koledţa”.  

1901., 1902., 1903. gada skolu absolventi izbrauca pa visiem valsts štatiem un sāka dibināt 

jaunus šādus medicīnas centrus, tādēļ visos štatos kā sēnes pēc lietus sāka parādīties 

medicīnas iestādes, brauca arī uz citām valstīm. Pie šiem jaunajiem centriem sāka atvērties 

māsu skolas. Bija nozīmēts direktors šīm ātri augošām iestādēm – Dţons Kellogs, viľš 

ieguva pašu augstāko izglītību kāda tajā laikā bija pieejama, tas bija ļoti apdāvināts ārsts un 
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Dievs viľu svētīja. „Mans dārgais brāli, ir zināms ka Dievs ir devis jums ļoti atbildīgu vietu, 

jūs esat pats izcilākais ārsts uz pasaules, cilvēks, kuru Dievs apveltījis ar saprašanu un 

zināšanām, lai jūs rīkotos pēc taisnības un veselīgas spriešanas, izrādītu padevīgu misionāra 

garu iestādēs, kurām ir jāatklāj patiesība, kura stāvētu pretī maldiem. Kad jūs uzticējāties 

Dievam sarežģītās operācijās, Dieva eľģeļi stāvēja jums līdzās, jūsu rokās bija redzamas 

rokas, kuras darīja darbu ar precizitāti, kura pārsteidza. Kas bija ar jums, kad jūs veicāt šīs 

sarežģītās operācijas, kas deva jums mieru un pašsavaldīšanos kritiskajās minūtēs, kas jums 

sūtīja ātru reakciju un asu uztveri, skaidru redzējumu, stiprus nervus un smalku precizitāti. 

Kungs Jēzus sūtīja savu eľģeli, lai būtu jums līdzās un būtu padomdevējs. Viľa roka bija uz 

jūsu rokas, Jēzus, bet ne jūs, darbojās ar jūsu instrumentiem, brīžiem jūs to atzināt un pilnīgs 

miers jūs vadīja, jūs nesteidzāties, bet darbs gāja ātri, tā, ka neviena minūte netika nokavēta, 

Dieva svētība bija bagātīga.”  Liecības 8. sējums, 187, 188. lpp. 

1:160 – kad Kellogs veica operāciju – viens nāves gadījums uz 160 operācijām, bet citās 

slimnīcās tikai 50% slimnieku izdzīvoja operācijas laikā. Dievs svētīja šo cilvēku, kamēr 

viľš sekoja Dieva ceļiem. Šī iestāde auga un kļuva par vietu, uz kuru brauca visas pasaules 

slavenības. Tā bija pati populārākā medicīnas iestāde tā laika pasaulē. 
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Lekcija Nr. 3 

 

Atcerēsimies, kad sātans nāca uz šo zemi, viľš izmantoja starpnieku – čūsku un viľš turpina 

pastāvīgi nāk pie cilvēka, izmantojot starpniekus. Mēs visi zinām kā tika izmainīts Ievas un 

Ādama dzīves plāns pēc tam, kad viľi sagrēkoja. Mēs arī lasījām, ka arī pēdējā laikā tā pat 

sātans gribēs pievilt visu pasauli līdzīgā veidā, mēs runājām par pirmo lielo pievilšanu un par 

to, kas būs pašās beigās. Sātans piekļūs pie cilvēkiem tādos veidos ka cilvēki pat nespēs 

iedomāties ka tas ir viľš. Vai atceraties ka sātans vēlējās, lai visa slava un pielūgsme būtu 

viľam un viľš izmantos visas metodes, lai mēs viľu pielūgtu. Tajā pašā laikā cilvēks var 

domāt ka viľš pielūdz dzīvo Dievu, bet patiesībā viľš pielūdz sātanu. Mums ir dots 

brīdinājums, ka atšķirt patiesību no maldiem mēs varēsim tikai ar rakstu palīdzību. Grūtības 

sagādās tas, kā atpazīt patiesību no maldiem, tādēļ ka tās grūtības nav nosauktas vārdā, bet 

mums ir jāizmanto Bībeles principi. Ceram, ka šī semināra laikā šie principi tiks atklāti tik 

skaidri, lai mēs tos varētu pielietot. Tā pat arī mēs runājām par mūsu veselības reformas 

iesākumu – rašanos.  

1848. gadā bija pirmā atklāsme par nikotīnu, tēju, kafiju, tādēļ ka šīs vielas ietekmē apziľu 

un traucē atpazīt patiesību.  

1854. g. tika dota otra atklāsme – kā uzturēt tīru māju un ķermeni, kā arī apkārtni. Tika dots 

padoms – nepārēsties. Zinātne saka, ka pārēšanās ir pats sliktākais kas vien var būt. Sākot no 

maziem rāpuļiem, beidzot ar zīdītājiem, zinātnieki izpētījuši, ka samazinot barības devu, 

pagarinās dzīvības ilgums un viľi apgalvo, ka šajā lietā visi ir vienprātīgi. Un Dievs mums to 

atklāja 150 gadus atpakaļ. Tika dots padoms lietot pilngraudu maizi, izslēgt dzīvnieku valsts 

taukus.  

Bija trešā atklāsme – 1863. g. – tika dota apjomīga informācija. Un viens no padomiem šajā 

atklāsmē bija veidot veselības iestādes - ir jātiek izmantotai hidroterapijai, nedrīkst būt 

kafija, alkohols, tabaka, un, kad Dieva tauta sekoja šai rekomendācijai, tā guva lielu 

popularitāti un panākumus. No šī mazās veselības iestādes, tā kļuva par milzīgu sanatoriju un 

bagātie Amerikas iedzīvotāji brauca šeit ārstēties un mācīties vienkāršās veselības – 

ārstniecības metodes. Tā pat arī ievērojamākie Eiropas iedzīvotāji brauca šeit, sanatorija 

atradās zenītā. Pats vārds sanatorija tika ieviests pateicoties Dr. Kellogam. Mēs lasījām par 

to, ka šis ārsts tika apveltīts ar īpašām spējām. Un viena no sfērām, kurā darbojās Dr. 

Kellogs, bija veselīga uztura produktu gatavošana, kā iemācīt cilvēkiem ēst pilnvērtīgas un 

veselīgas brokastis, jo viľi ēda šķiľķi un olas, galvenokārt treknus dzīvnieku valsts 
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produktus. Tādēļ viľš sāka eksperimentēt un gatavot produktus no graudaugiem, viľš 

gatavoja no tiem pārslas un tad šīs pārslas cepa, un šādas pārslas bija ļoti apetītelīgas. Dr. 

Kelloga brālis sāka biznesu šajā virzienā un tādā veidā sākās šis lielais produktu bizness. 

Ļoti drīz daudzi sāka veidot jaunus veselīga uztura produktus un daţādās valsts vietās sāka 

parādīties jauni veselīga uztura produkti. Mr. Pousts ieradās sanatorijā kā pacients un redzēja 

šīs brokastu pārslas, viľš pats bija biznesmenis, un, aizbraucot no sanatorijas, viľš uzsāka 

biznesu, raţojot veselīga uztura produktus. Mēs zinām šīs brokastu pārslas arī mūsdienās. 

Kad dr. Kellogs sāka šo lietu, tad pārslas tika gatavotas no pilngraudiem, bet diemţēl šodien 

daudzas no pārslām nav augstas kvalitātes, tās vairāk satur cukuru nekā pilngraudus, bet 

starp tām var atrast arī labas. 

Tagad man ir jādod padoms, kas attiecas uz veselīga uztura produktiem, daudzi skatās uz 

veselīga uztura produktiem kā uz cilvēku izdomātiem produktiem, bet tie ir Dieva radīti kā 

svētība viľa tautai. Veselīga uztura raţošana pieder Dievam, un to nevar pārvērst par 

finansiālu spekulāciju, lai iegūtu savu labumu. Gaismai, kuru Dievs ir devis un vēl dos 

attiecībā uz uzturu, būtu jābūt viľa tautai tam pašam, kas bija kā manna tuksnesī. Manna 

krita no Debesīm un tautai bija vēlēts to salasīt un gatavot no tās ēdienu. Tā arī daţādās 

pasaules zemēs Dieva tautai būs dota gaisma un tiks gatavoti produkti veselībai, kas derīgi šo 

zemju iedzīvotājiem. 

 

Ne tikai brokastu pārslas tika gatavotas šajā laikā, bet arī tika eksperimentēts ar pākšaugiem 

un riekstiem, un tad iemācījās šīm pārslām pievienot riekstus, tādā veidā ASV parādījās 

pavisam jauni, amerikāľiem nepazīstami produkti. Bija cilvēki kas smējās par šiem 

jaunajiem produktiem, bet E. Vaita saka ka tā bija Dieva griba lai šie produkti parādītos un 

mēs nedrīkstam smieties par to, ko Viľš ir paredzējis mums. Protams, ne visi produkti bija 

100 % veiksmīgi, bet pati vēlēšanās un tiekšanās pēc tā  lai gatavotu veselīgu uzturu bija no 

Dieva. Dievs arī minēja, ka riekstiem ir jābūt daļai no uztura. Nesenā pagātnē ārsti mācīja 

saviem slimniekiem neēst riekstus, jo tajos ir daudz tauku, jo pārāk daudz tauku noved pie 

sirds – asinsvadu saslimšanām. Tādēļ pasaules ārsti teica, lai neēd riekstus, lai sargā sirdi. 

Bet es nevarēju saviem pacientiem teikt, jo es tam neticēju. Es zināju, ka rieksti satur 

vērtīgas eļļas, ka Dievs teica ka tie ir labi mūsu uzturam. Es turpināju tos ēst un neteicu 

saviem pacientiem lai tie tos neēstu. Daudzi ārsti brīdināja, lai neēd arahisu un riekstus, un 

tad tika veikts pētījums Lomalindas institūtā attiecībā uz to, kādu ietekmi uz veselību atstāj 

rieksti. Rezultāts bija šāds: cilvēki, kuri lietoja riekstus salīdzinājumā ar tiem, kuri nelietoja, 

bija daudz veselīgāki. Lietojot riekstus četras reizes nedēļā, tiek samazināts miokarda 
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infarkta risks divas reizes. Tas ir. par 50%. Laicīgie ārsti uz šo pētījumu attiecās ar 

aizdomām un  apgalvoja, ka šie ir adventisti, kuri izmanto rezultātus, lai attaisnotu savus 

pieľēmumus. Un laicīgā zinātne veica eksperimentu, lai pārliecinātos vai tiešām tas tā ir. 

Sāka ievadīt eksperimenta datus par šo cilvēku stāvokli, kuri lietoja riekstus. Rezultāts 

parādīja, ka Lomalindas eksperimenta rezultāti sakrīt ar šo veikto eksperimentu. Mūsu 

vietējā avīzē tika nopublicēts raksts par riekstu vērtīgumu. Tur tika rakstīts, ka SDA 

adventisti ir atklājuši to, ka rieksti ir labi un noderīgi veselībai.  

Atļaujiet jums stādīt priekšā Dr. Milleru. 1900. gadā, aizbraucot uz Ķīnu, viľš aizbrauca ar 

mērķi palikt tajā zemē uz visiem laikiem. Viľa jaunā sieva arī bija ārste, viľa saslima un 

nomira Ķīnā, bet viľš tur palika un viľš redzēja ka daudzām jaunajām mātēm nebija piena lai 

pabarotu savus mazuļus un tie gāja bojā. Ķīnā nav daudz govju, lai dotu pienu bērniem, tādēļ 

zīdaiľi mira. Viľš gribēja kaut ko darīt lai palīdzētu, ar Dieva vadību viľš sāka pētīt – kā 

pagatavot pienu no sojas. Pēc vairākiem eksperimentu un mēģinājumu gadiem, viľš atklāja 

kā pagatavot pienu no sojas pupām. Arī vairāki citi sojas produkti tika viľa izgudroti. 

Betlkrīkā, 1883. gadā,. viľš atvēra māsu skolu. Ārsti ceļoja un apmeklēja Betlkrīku, un devās 

pa daţādām Amerikas vietām un vietās, kur bija atvērti medicīniskie centri, parādījās māsu 

skolas.  

 

Bet pie horizonta jau parādījās draudīga vētra, no sākuma attālumā tā izskatījās nevainīga, 

bet šis ārsts, caur kuru tik daudz tika svētīti, sāka izplatīt jaunu teoloģiju. Viľš pakļāvās 

viena sievas radinieka ietekmei, šis cilvēks bija baptistu kalpotājs, un viľš sāka mācīt un 

sludināt panteistiskus uzskatus, kad Dievs atrodas augos, ūdenī, tā turpinājās vairākus gadus, 

E. Vaita sacīja, lai neizplata šos uzskatus, ka tie nav patiesi un 1899. gadā šis jautājums bija 

izplatījies, ka tas tika pacelts arī Ģenerālkonferencē. Šis jautājums bija tik ļoti saasinājies, ka 

tas draudēja pat ar draudzes izjukšanu. Daţi draudzes kalpotāji pieľēma šos uzskatus un 

sludināja tos, bet citi atkal tos nepieľēma. Šajā laikā E. Vaita atradās Austrālijā. Dievs deva 

atklāsmi par šo nopietno jautājumu, viľa uzrakstīja vēstuli, paskaidrojot visu situāciju 

Ģenerālkonferencei un kas tai būtu jāpieľem šajā sakarā. Tajā laikā nebija telegrāfa. Un, kad 

notika Ģenerālkonferences sēde, tika atvesta šī vēstule un to atvēra, un viľi saľēma padomus 

kā pieľemt pareizus risinājumus. Šī mācība izsauca ļoti lielu šķelšanos draudzē. Pēc gada E. 

Vaita uzrakstīja devīto liecību sējumu, kura pamatā tiek aprakstīta tieši šī problēma. Taču dr. 

Kellogs turpināja turēties pie saviem uzskatiem un sludināja tos, viľš teica, ka, jā, mana 

taisnība nāk no ticības Jēzum, bet Kristus atrodas ūdeni ko mēs dzeram, gan ēdienā kuru mēs 

ēdam, šādas līdzīgas mācības mēs dzirdam no kustības „New age” pārstāvjiem. Šī konflikta 
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kulminācija notika 1902. gadā - ugunsgrēks Betlkrīkas sanatorijā, neatstājot neko, tikai 

pelnus. Kad vēl ogles no šī ugunsgrēka bija karstas, Dr. Kellogs jau plānoja kā turpināt šo 

sanatorijas darbu, viľš plānoja būvēt vēl lielāku sanatoriju, tajā pašā laikā E. Vaita deva 

padomu būvēta daudzas mazas sanatorijas, tā vietā lai būvētu vienu lielu. Bet viľš saka ka 

mums ir vajadzīga viena liela ar tūkstoš vietām. Viľš saviem domubiedriem piedāvāja izdot 

grāmatu, lai savāktu līdzekļus sanatorijas atjaunošanai, to nosaucot „Dzīvais templis”. Šī 

grāmata bija caurausta ar penteisma mācību, tādēļ adventistu tipogrāfija atteicās drukāt šo 

grāmatu. Viľš vērsās pie pasaulīgas tipogrāfijas, lai varētu nodrukāt šo grāmatu. Galu galā šī 

lielā sanatorija tik uzcelta. Dievs pilnībā nenovērsa savu roku, šajā jaunajā institūcijā tika 

apmācīti ārsti un medmāsas, bet šis bija pagrieziena brīdis, kad draudze gāja vienu ceļu, bet 

sanatorija – citu. Un beigu beigās pienāca brīdis, kad nevarēja atrasties savienībā tieši dēļ tā, 

ka dakteris turpināja pieturēties pie savas teorijas. Slimnīcas dokumentācija tika reģistrēta uz 

cilvēkiem, nevis uz draudzi, tādēļ, kad notika šķelšanās teoloģiskos uzskatos, draudze 

zaudēja šo iestādi. Šādi ļoti populārā, nozīmīgā iestādē, kad panteisma idejas sāka iekļūt šajā 

iestādē, pati iestāde nogāja no ceļa un sākās tās noriets. Kādēļ mēs pievēršamies un tērējam 

tik daudz laika lai par to pastāstītu, - šeit mums ir ļoti svarīga mācība. Šodien mēs 

nesaskaramies ar panteisma teoriju, bet  ar praktisku panteisma parādīšanos. Tā ir panteisma 

pielietošana slimību ārstēšanas metodēs. Šajās metodēs mēs varam atrast šo mācību, mums 

šodien ir viegli atpazīt teoriju, bet praktiskajā dzīvē tas nav nemaz tik vienkārši.  

Grāmatā „Dzīvais templis” tiek atklāta alfa: „Alfa – tā ir nāvējoši bīstamu maldu sākums, bet 

sekos omega – nobeigums un šīs mācības pieľems tie, kuri negrib ľemt vērā brīdinājumus 

kurus ir teicis Dievs” 1. Liecību sējums 200. lpp. 

Lielajai atkrišanai sākums bija Dr. Kelloga panteistiskā mācība. „Neļaujieties pievilties, 

daudzi atkritīs no ticības, pieľemot dēmonisku garu  mācības. Mūsu priekšā ir šo briesmu 

sākums. Šo briesmu beigām būs īpatnējs raksturs.” Tas liecina, ka kaut kas līdzīgs notiks 

laika galā, bet tas parādīsies neatpazīstamā veidā, ļoti mānīgā, viltīgā veidā, maskētā veidā.  

Esmu uzaicināts uz šo vietu, lai atklātu, kādā veidā panteistiskās idejas atklājas mūsdienu 

pasaulē, tādēļ atlikusī semināra daļa būs veltīta tam, kā atpazīt panteismu mūsdienu 

izpausmēs. Kamēr šie notikumi izvērsās Betlkrīkā, par kuriem mēs runājām, Kalifornijā tajā 

pašā laikā notika nedaudz kas cits…. Konference sastāvēja no 1100 cilvēkiem, kuri bija 

nabadzīgi cilvēki, un konferencē tika iesāktas divas lielas institūcijas, lai iesāktu tajās 

medicīnisko kalpošanu – atvērtu slimnīcas. Tas notika vēl pirms tam, kad bagāti cilvēki no 

austrumiem ieradās rietumos, un viľi šeit D-Kalifornijā uzcēla daudzas skaistas celtnes, pēc 

tam iestājās ekonomiskā krīze valstī, un nebija cilvēku, kuri šeit varētu kalpot un strādāt, 



 15 

tādēļ bagātnieki sāka pārdot šīs ērtās ēkas par ļoti zemu cenu. Un  mūsu brāļi iegādājās divas 

tādas mājas, viľi pat iegāja parādos, lai iegādātos šīs mājās un atbrauca šī mazā sieviete – E. 

Vaitra un saka, ka ir jānopērk vēl viena ēka un visi sprieda, ka tā jau mēs esam parādos un 

mums Ģenerālkonference ir teikusi, lai nelien parādos. Vaita saka, ka Dievs ir atklājis, ka 

mums ir jāpērk vēl viena māja, bet viľi saka, ka nevaram to darīt. Tad viens no mācītājiem 

uzľēmās atbildību un aizľēmās naudu, un iegādājās šo māju. Atklāsmē tika parādīts, ka tur ir 

jābūt īpašai medicīnas iestādei – izglītojošam centram un mācītājs aizdeva 1000 dolārus, un 

iedevu kā ķīlu un viľi pat nevarēja iedomāties no kurienes varētu nākt pārējā nauda, lai 

atmaksātu parādus, tā ir ļoti brīnišķīga un pārsteidzoša liecība. Tagad Lomalinda – 900 km 

uz Austrumiem no Losandţelosas, atrodas ļoti auglīgā ielejā, un tieši šajā ielejas vidū paceļas 

pakalns, un pakalna galā tika uzcelta šī ēka un apkārt bija dārzi, dziļa aka, garām šai vietai 

gāja dzelzceļš. No spāľu valodas „loma” – nozīmē pakalns, Lomalinda – skaistais pakalns. 

Kad Vaita gāja un skatījās uz šo vietu, tad teica, ka tieši šo vietu viľa redzēja atklāsmē.  

 1905. gadā tur atvērās māsu skola,  

 1910. gadā  atvērās medicīnas evaľģēlistu koledţa un atkal vēsture atkārtojās ļoti ātri 

–  ar panākumiem un popularitāti. Šīs iestādes beidzēji atkal izplatījās pa visu 

pasauli, tika izveidota dietoloģijas skola,  

 1953. gadā tika atklāta stomatoloģiskā fakultāte.  

 1967. gadā sabiedrības veselības aizsardzības fakultāte.  

Tajā pašā laikā tika izveidota filiāle Meksikā. Jauna medicīnas iestāde nedaudz vēlāk arī 

Argentīnā. Dievs atkal svētīja savu tautu. Un mēs arī esam daļa no šīm Dieva svētībām. 

Protams, ne viss iet tik labi kā gribētos šajā darbā šodien, diemţēl mēs kā cilvēki neviens 

neesam pilnīgi, un mēs esam pārsteigti par to, kā Dievs mūs tādus nepilnīgus vēlas izlietot. 

 

Vai ēdat zemesriekstu sviestu, .. jā, daţkārt….. Amerikā kāds nejauši izbēra trauku ar 

riekstiem uz grīdas un kāds uzkāpa virsū, un tā radās putra, tā radās ideja par riekstu sviestu. 

Ir daudz liecību, bet šī ir ļoti ticama. 

 

Tagad pieminēsim adventistu artavu medicīnas jomā pasaulē: 

Ķīnas valdība vērsās pie adventistiem, lai tie apmācītu slimnīcas vadītājus, jo adventisti ir 

populāri ar to, ka labi vada slimnīcas. Kad komunisti nāca pie varas 1949. gadā Ķīnā, šajā 

laikā Dr. Millers tur jau bija izveidojis 20 slimnīcas. 
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Jums droši vien ir zināms, ka adventisti veic sirds transplantāciju operāciju bērniem, tas ir 

pasaulē pazīstamais centrs Lomalindā. 

Dr. Veins McFarlands organizēja programmu „Atmet smēķēšanu”, izstrādāja to. 

Viľš pirmais atklāja to, ka holesterīnam ir liela ietekme uz sirds asinsvadu slimībām. 

Dr. Reţisters bija pirmais speciālists dietoloģijā. 

Pat, ja mēs kaut kādā veidā sekojam Dieva norādījumiem, tad Dieva svētības seko mums. 

Noslēgumā informācija par to, kas notiek Amerikā šobrīd, ţurnālā „National geografic” ir 

raksts par trīs vietām uz zemeslodes, kur cilvēki dzīvo visilgāk, - Sardīnijā, Okinavā un 

Lomalinā un kopā ar visām šīm trim grupām, tika pētīta adventistu grupa:  

Sievietei ir 101 gads, viľa uzpilda mašīnu ar benzīnu, pēc tam viľa brauks uz ātrbraukšanas 

trasi, viľa pagarināja nesen savas tiesības vēl uz pieciem gadiem. 

Dr. Šīrs, viľam ir 100 gadi, viľš nodarbojas ar vindsērfingu, 

Lidia, ļoti ass prāts – 112 gadi. 

Sievietei – 103 gadi, viľa ir mūsu draudzes locekle.  

Savā mediķa praksē esmu saskaries ar pieciem cilvēkiem, kuri ir pārsnieguši simts gadu 

vecumu, un visi no tiem ir adventisti. Neviens no pārējiem klientiem nav sasniedzis šo 

vecumu, tomēr vislielākā vērtība ir mūţīgā dzīvība, nevis šī. 
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Lekcija Nr. 4 

 

Šovakar mēs runāsim par kontrastu. Visu laiku mēs runājām, kā atšķirt patiesību no 

maldiem, un tagad mēs ienirsim šajā vietā, lai izpētītu to. Mēs pētīsim babiloniešu 

noslēpumus, babiloniešu noslēpumi – tā patiesībā ir astroloģija, un mēs vēlamies šeit 

ieraudzīt atšķirību no Kristus metodes. Atcerieties, Ēdenes dārzā sātans izmantoja starpnieku 

– mediju, lai pietuvotos Ievai. Jau tajā laikā viľš izveidoja viltojuma reliģiju un pirmais ko 

viľš sāka iečukstēt Ievai, tā bija mācība par nemirstību: „Jūs nemirsiet, ja tu ēdīsi no šiem 

augļiem, tu kļūsi gudra kā dievi.” Bet vēstulē Kolosiešiem Pāvils mūs brīdina, „Pielūkojiet, 

lai neviens jūs nepieviļ” Kol.2:8. Cilvēki, kuri balstās uz cilvēciskām mācībām, pieľem 

tukšu valdzinājumu un tukšu filozofiju, viľi nenoliedzami aizies no Kristus. Un vēlreiz 

pievērsīsimies citātam, kuru mēs lasījām: „Drīz mēs saskarsimies ar pēdējo lielo pievilšanu, 

antikrists mūsu acu priekšā veiks savus brīnumus, viltojums būs tik līdzīgs Dieva spēka 

izpausmei, ka tikai ar Svēto Rakstu palīdzību varēs atšķirt patiesību no maldiem, katrs 

brīnums un katrs apgalvojums ir jāpārbauda ar Bībeles palīdzību ” „Lielā cīľa”. 

 

Mēs sāksim mācīties, kā pielietot Bībeles principus un zināšanas pret daţādām lietām, lai 

varētu izprast viľu patiesumu. Grāmatā „Dziedinošā kalpošana” mums ir atklāti svarīgi 

principi, šajā grāmatā tiek atgādināti astoľi Bībeles principu „dakteri”, un esmu pārliecināts, 

ka katrs no jums jau kaut ko zina par šiem „dakteriem”, bet vēlos pievērst uzmanību pēdējai 

rindkopai - ko nozīmē ticēt Dievam kā Radītājam. Mēs visi tam ticam, pretējā gadījumā mēs 

nebūtu šajā vietā, draudzē. Bieţi vien mēs šim punktam pievēršam par maz uzmanības, jo 

viss pārējais darbosies pareizi un būs jēga, ja mums būs pareiza ticība Dievam, ticēt Dievam 

nozīmē ievērot Viľa baušļus. Mēs varam teikt, jā, es ticu, bet vai patiešām mēs ticam. 

Apskatīsim, kā Pravieša Gars definē slimības. Ir teikts, ka slimības laikā kaut kas notiek 

organismā. Slimība – tā ir tiekšanās jeb mēģinājums atbrīvot organismu no tā stāvokļa, kurā 

ir pārkāpti dabas likumi. Dievam ir garīgie likumi, kā arī fiziskie likumi, un tie abi ir vienlīdz 

svarīgi. Mūsu dzīve ir atkarīga gan no vienu, gan otru ievērošanas. Ja mēs pārkāpjam vienus 

vai otrus likumus, tad sekas nenoliedzami būs. Vēlreiz gribu pasvītrot, ka slimība – tas ir 

dabīgs rezultāts dabīgu Dieva likumu neievērošanai. Dievs mūs ir svētījis ar fizioloģijas 

zināšanām, Dievs mums deva šīs zināšanas, lai labāk varētu izprast, kā funkcionē mūsu 

organisms, lai ārsti varētu labāk ārstēt. Zinātnes pamati medicīnā faktiski mācās izprast 

Dieva dotos fiziskos likums. Iespējams, ka viľi neatpazīst aiz radījuma Dievu kā Radītāju, 
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taču pēta to, ko devis Dievs - organisma funkcionēšanas pamatus. Bet ir viltojums patiesajai 

zinātnei. Atklāsmes 13:14 „Tas pieviļ zemes iedzīvotājus ar brīnuma zīmēm, kas viľam bija 

dots darīt zvēra priekšā; tas aicina zemes iedzīvotājus celt tēlu zvēram, kam ir zobena brūce 

un kas tomēr palicis dzīvs.” 

Atklāsmes 16:14 „Tie ir ļauni gari, kas dara brīnumus; tie aiziet pie visiem pasaules 

ķēniľiem, lai tos pulcinātu cīľai Dieva, Visuvaldītāja, lielajā dienā.” 

Mēs tiekam brīdināti, ka gala laikā viltojumam sekos daudz lieli brīnumi, dēmoni darīs 

brīnumus. Vai var pieļaut, ka šie brīnumi būs dziedināšanas brīnumi? Iespējams tas būs caur 

jaunām metodēm, ārstēšanas metodēm. Apskatīsim šo viltojumu, kas par to teikts. Viltojums 

izskatās tā pat kā oriģināls, es gribu atkal pievērst uzmanību pēdējam punktam. Un šī otra 

grupa – alternatīvie mediķi, ko viľi teiks, vajag ticēt Dievam? Sātana viltojuma pamats – uz 

ko tas balstās? Tā ir ticība saviem spēkiem, ticība sev. Un mēs šo jautājumu izskatīsim dziļāk 

– vēlāk. Tas ir ļoti svarīgs punkts, lai saskatītu atšķirību. No jauna vēlos atgādināt to, par ko 

mēs jau runājām, kad Dievs saka „labs”, tad ir pilnīga harmonija starp Dieva dotajiem 

fiziskajiem un tikumiskajiem likumiem. Mans fiziskais stāvoklis ietekmē manu garīgo 

stāvokli, mans garīgais stāvoklis ietekmē manu ķermeni. Un kad Dievs teica – „ļoti labs”, tas 

nozīmē, ka viľa radījumi bija harmonijā gan ar tikumiskajiem, gan ar fiziskajiem likumiem. 

Atcerieties, ka sātans pie Ievas nāca caur starpnieku – mēdiju, viľa domāja, ka varēs stāties 

pretī jebkuram kārdinājumam. Bet viľa nesaskatīja šo viltojuma darbu, starpnieku, aiz kura 

bija sātans, dēļ šīs kļūdas sākās cīľa starp Jēzu un sātanu jau uz šīs zemes. Sātans teica, ja tu 

ēdīsi no šī augļa, tu iegūsi vienlīdzību, harmoniju, pārmaiľas, transformāciju, tu augsi 

intelektuāli, pat apsolīja nemirstību. Vai tad viľiem tas viss jau nebija, viľš apsolīja viľiem, 

ka viľi kļūs dievi, bet tas bija tas, kas cilvēkiem nebija iespējams. Sātans mēģināja izmainīt 

Dieva vadības modeli. Viľš teica, ka Dieva likums nav pietiekoši labs, vairumā punktu viľš 

ir labs, bet tur ir vajadzīga neliela korekcija, ja Dievs un es sāksim valdīt, tad tā būs labāka 

vadības forma un tādā veidā Dieva radības varēs augt arvien vairāk. Tas nozīmē, ja labo un 

ļauno sajauks, un pie tam iegūs pareizo proporciju no viena un otra, tad būs pilnīgāka 

vadības forma. Ieva un Ādams noticēja šai filozofijai un šī mazā šķipsniľa darbojās kā 

ieraugs, un visa zeme drīz vien tika ar to samaitāta. Beigu beigās Dievs teica, ka vajag 

izbeigt ar šo ļaunumu, un viľš pieľemam mērus. 

Atcerieties stāstu par plūdiem, pēc plūdiem Noa bija trīs dēli: Sems, Jafets – bija labi dēli, 

bet Hams bija problemātiskais dēls. Caur Hamu un viľa pēcnācējiem var izpētīt ļaunuma 

atdzimšanu uz zemes, Hušs bija Hama dēls (vārds Merkurijs vai Hermejs ir sinonīms vārdam 

Hušs). Tas ir rakstīts vēstures avotos, un tad, kad mēs lasām par Merkurija vai Hermeja 
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darbību, tad tas ir tas pats, kas par Hušu, par viľu ir rakstīts, ka viľš ir izgudrojis skaitļus, 

tāpat arī astroloģiju, ģeometriju, pat spēles kā šahu, viľš bija dumpinieku vadonis, Huša 

pēcnācējs Nimrods – Bībele viľu min kā stipru zvēru mednieku. Viľš cēla pilsētas, pēc viľa 

nāves viľa cilvēki apgalvoja, ka viľš ir uzcēlies un kļuvis par saules dievu, viľa sieva 

Simarisa kad viľa nomira, tad viľa pārvietojās uz mēnesi un kļuva par mēness dievieti. 

Luvras muzejā Parīzē ir šie tēli, kuri ir Nimroda tēli, laicīgajā vēsturē arī var atrast aprakstus 

par šo pārdzimšanu. Vēsture vēsta, ka Nimrods ir uzcēlis Babiloniju. Un Babilonija pēc tam 

kļuva par pagāniskās civilizācijas šūpuli. Pagānisms pēc savas būtības ir dabas spēku 

pielūgšana. Pravieša Gars saka, ka līdz plūdiem zemes iedzīvotāji bija dabas pielūdzēji un 

pēc plūdiem viľi atgriezās pie iepriekšējiem dieviem. Šī pilsēta bija arī tā pilsēta, no kuras 

nāca austrumu tautas. Mēs vēlamies aplūkot kādas austrumu filozofijas nāk no šīs 

Babilonijas. Tagad mēs esam nonākuši pie pamata, uz ko ir balstīta mistiskā medicīna. Šajā 

Senajā Babilonijā bija viena atšķirīga ticība, ka visam ir jābūt savdabīgā līdzsvarā, katra 

apkārtējā pasaules lieta bija vai nu sieviešu vai nu vīriešu dzimtē, bija laba vai ļauna, 

vīrišķais un sievišķais sākums, bija divpusējs lietu raksturojums, pat valodās tas ir 

atspoguļojies, vārdi ir vīr.dz, siev, dz. Šo teoriju viľi attīstīja līdz tādai pakāpei, viľi atdalīja 

no Dieva viľa radošo spēku un vispār izvirzīja Dievu ārā no kopīgā gleznas rāmja un 

novirzīja malā, nepieminot Viľu un viľi par šo tā saucamo spēku teica, ka tas ir divējāds. 

Nodalīja. Viena daļa šī spēka bija laba, otra – ļauna. Vīriešu un sieviešu. Šis simbols 

simbolizē šo filozofiju. (skat. attēlā) 

 

 

Kā viľi varēja nonākts līdz tam, ka šis dievišķais spēks ir sadalīts? Kā divi sākumi. Tas nāk 

no Ēdenes dārza, divi sākumi - tālāk šī filozofija attīstās sekojoši, un tā – enerģijai piemīt it 

kā divi sākumi, divas atslēgas, tās ir tā kā divas viena vesela daļas, viľi tā kā strādā, sajaucas 

un atrodas līdzsvarā. Un kad šīs divas pretējās daļas nonāk mijiedarbībā, radās kosmoss, 

zeme un cilvēks. Lūk, līdzīga teorija atkārtojās daudzās pasaules filozofijās, bet tikai ar 

daţādiem nosaukumiem, daţādās interpretācijās. Bet tā ir kā pamatstīga. Kad kosmoss, zeme 
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un cilvēks tika radīti no šīs enerģijas, tajā visā valdīja līdzsvarota harmonija, kosmoss 

ietekmēja zemi, zeme ietekmēja cilvēku, un otrādi, kad planētas riľķoja pa kosmosu, viľām 

bija ietekme uz zemi, protams, arī uz cilvēku. Tas, ko darīja cilvēks, ietekmēja kosmosu. 

Pastāv pieľēmums, ka viss atrodas mijiedarbībā un pilnīgā līdzsvarā. Ja uz zemes būtu tāda 

pilnīga harmonija un šo spēku līdzsvars, tad iestātos utopija, laimīgās dienas. Tas ir visu 

nebībelisko ticību pamats. Vai esat redzējuši šo simbolu iepriekš? (zvaigzne, kurā iekšā ir 

cilvēks ar izstieptām rokām un kājām) Vai varat paskaidrot ko tas nozīmē? Jā – šeit ir 

zvaigzne, vai tā attiecas kaut kādā veidā uz veselību, dziedināšanu? Ļoti bieţi šo simbolu var 

atrast medicīnas ţurnālos un kādas dziedināšanas sistēmas izmanto šo simbolu. Šī ķīniešu 

zīme – simbols – Pakua, divas lāses melnā un baltā ar punktiľiem, šim simbolam ir tāda pati 

nozīme kā iepriekšējam, šī emblēma ir simbols cilvēka radīšanas teorijai, par kuru mēs 

iepriekš runājām. Šajā teorijā, cilvēks un viľa Ego stāv centrā, viľš ir visuma centrs, pirmais 

aplis (ārējais) - simbolizē zemi, iekšējais aplis – tas ir kosmoss. Līnijas savienojoties, veido 

piecstaru zvaigzni, un šī piecstaru zvaigzne ir turpinājums tai pašai filozofijai. Kustībai 

„New age” piecstaru zvaigzne ir viens no vissvarīgākajiem simboliem. Es pētīju lietu par šo 

simbolu, jo kādreiz nevarēju komentēt neko par šo jautājumu. Šodien ļoti daudz cilvēku 

izmanto šo simbolu, neapzinoties šī simbola jēgu. Šī alternatīvā cilvēka radīšanas teorija – 

nebībeliskā – tāpat ir attēlota šajā attēlā – šeit vīrietis, blakus viľam saule, viľš ir savienots ar 

zemi un savienoties arī ar kosmosu. No otras puses sieviete – ar mēnesi, un no augšas 

zodiaka zīmes. Zodiaks tika izgudrots kā šīs filozofijas atspoguļotājs, lai izskaidrotu cilvēku 

darbību, lai būtu cilvēkam kā vadītājs. Pateicoties šai sistēmai, cilvēks varētu vadīties, kad 

labāk sēt, precēties, utt. Viens no prezidentiem, savas sievas ietekmē, darbojās pēc šīs 

sistēmas – tas bija Reigans, viľa padomnieki nedrīkstēja pieľemt nekādus lēmumus, 

nepakonsultējoties ar viľa sievu. Viľa konsultējās ar astrologiem, savukārt administrācijas 

vadība bija dusmīga par šo lietu.  

 

Tagad mums būs radīšanas stāsts no Ķīnas skata punkta. Jaľ – pozitīvais sākums rodas caur 

kontaktu ar negatīvo sākumu – Iľ, tādā veidā radās ūdens, uguns, koks, metāls, zeme - šie 

pieci elementi ir izkaisīti un attīstās četros gadalaikos, kas turpinās katrā laikā pa savam. Divi 

spēki – vīrišķais un sievišķais, mijiedarbojas viens ar otru un, ietekmējot viens otru, izveido 

miriādes radību. Paaudze seko paaudzei, un nav beigu pārmaiľām un pārveidošanām. Esmu 

priecīgs, ka esmu apguvis citu teoriju, kur Dievs teica un viss radās, bet šis skaidrojums 

tūkstošiem gadu bija vienīgais skaidrojums kā viss radās. 
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Hindi (indieši) apgalvoja par visa rašanos līdzīgā veidā. No šī „Es” patiesi radās gaisa telpa, 

no gaisa telpas – gaiss, no gaisa – uguns, no uguns – ūdens, no ūdens – zeme, no zemes – 

zāle, no zāles – ēdiens, no ēdiena – cilvēks. Duālisma teorija ir klāt abās šajās kultūrās, abos 

skaidrojumos. Tur un šeit klātesoša ir divkāršā enerģija un balanss nepieciešams, lai viss 

varētu rasties un pastāvēt. 

Ja šādā veidā radās cilvēki un dzīvnieki pareizā līdzsvarā – no pozitīvās un negatīvās 

enerģijas, tad loģiski būtu pieľemt, ja šīs enerģijas līdzsvars zūd, tad organisms, kurā kaut 

kas tāds ir noticis, nefunkcionēs labi, un tas saucās – slimība. Lai slimību izārstētu, cilvēki, 

kuri tic šai teorijai, neizskata Dieva fiziskos likumus, fizioloģiju, lai atgrieztos pie šo likumu 

ievērošanas, cieľas. Viľi pieliek pūles, lai balansētu šo izsisto no līdzsvara enerģiju. Šī ir 

pamatsakne gandrīz visām mistiskās medicīnas ārstēšanas metodēm. Tā vai cita metode 

nonāk līdz tam, lai balansētu šīs enerģijas. Ja mēs saprotam šo aspektu, tad mēs varēsim 

atpazīt un atšķirt jebkuru viltojumu no patiesības. Lai līdzsvarotu izjaukto enerģijas balansu, 

nepieciešams atrast kādu metodi, kā ar šīm enerģijām manipulēt. Dievs aicina atgriezties pie 

Viľa likumiem un tad Viľš mūs svētīs. Bet maldu teorija saka, ka mums nevajag iet pie 

Dieva, jo viss, kas mums vajadzīgs, tas jau ir mūsos, spēks, caur kuru šīs pārmaiľas varētu 

notikt. No šīs filozofijas nāk uzskats – izārstē sevi pats, tevī ir spēks, tevī pašā. Tikai 

vajadzīgs atrast veidu, lai tās novestu līdzsvarā.  

Metoţu daţādība dziedināšanas darbībā: augi, minerāli, temperatūras, čakras, dejas, 

dzīvnieku izcelsmes materiāli, akmeľi, šķidrumi, relikvijas, vārdu uzrakstīšana un 

izrunāšana, krāsas, ziedi, zvaigţľu ietekme, visa veida buršana, psihoterapija, magnētisms, 

akupunktūra, reflektorā terapija, meditācija, zīlēšana, numeroloģija, mūzika, skaľas, gari, 

tēli, aromāti, talismani, kristāla bumbas, alķīmija, pārtikas produkti utt. Miriāţu veidos 

cenšas atgriezt enerģiju balansā. 

No Senās Babilonijas, kur Dievs sajauca valodas, šī filozofija izplatījās pa visu pasauli, kad 

tiek pētītas pasaules reliģijas, tad visas tās norāda uz saknēm, kuras nāk no Babilonijas. 

Atcerieties, ka Bībeles mācība ir tā, ka mums ir jānošķiras no ļaunuma, ļaunumam nav vietas 

pasaulē, Dievs to iznīcinās, pienāks diena, kad Dievs pilnīgi viľu nošķirs, bet duālisms māca, 

ka harmonijai visumā ir nepieciešams harmonisks sajaukums, pareizas attiecības starp labu 

un ļaunu. 

Daţi piemēri, kuri atspoguļo šo filozofiju. Vēlāk atgriezīsimies ar dziļāku ieskatu. 

ASV dzīvo Amerikas indiāľi, kuri tic duālisma filozofijai. Indiāľu rezervātā Narvū ciltī, ja 

kāds no viľiem saslimst, viľi izsauc šamani un viľiem ir tāda ceremonija „sing”, viľi 

nostājas apkārt šim slimajam cilvēkam un izved šo ceremoniju. Vēl ko viľi dara, viľi kaut ko 
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zīmē uz grīdas, šie tēli tieši arī attēlo šo duālisma teoriju, protams, ir daudz tūkstoši veidu no 

šiem tēlojumiem, bet viľiem visiem ir viena nozīme. Uz šāda zīmējuma viľi uzsēdina slimo 

cilvēku. Kad šī diena paiet un viľš šo tēlu paľem, kurš veidots no akmeľiem, augiem, tas 

viss tiek savākts un tiek iznests ārā, kur tiek rakta bedre, un viss, kas bija pie tēla, tiek 

aprakts zemē. Viľi tic, ka šādā veidā gari tiek līdzsvaroti, ļaunie aizgājuši, labie palikuši un 

kļuvuši vairāk, un ka viľi ar šo ceļu ir aprakuši visu nevajadzīgo. Ja cilvēks pēc šādas 

procedūras neizveseļojas, tad nāk šamanis ar savu somiľu, kurā ir arsenāls, daţādi 

priekšmeti, kas pārstāv pozitīvo enerģiju un negatīvo enerģiju. Izmantojot daţādās 

kombinācijās šos priekšmetus, viľi cenšas balansēt šo enerģiju. 

Eiropā nesenā pagātnē vēl izskatīja līdzīgas ārstniecības metodes. Daţādi cilvēka orgāni tika 

asociēti ar daţādām zodiaka zīmēm un tāpat bija tās pašās teorijas klātbūtne, izmantojot visas 

iespējamās zāles un augus, balansējot enerģiju. Un atkal, kādos konkrētos orgānos bija 

nepieciešama šo enerģiju balansēšana. Zodiaks tika izveidots, lai vadītu cilvēku pa dzīvi. 

Patiesībā zodiaka izmantošana ir saules un sātana pielūgsme. Galu galā tā ir Lucifera 

pielūgsme, kā saules pielūgsme. 
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Lekcija Nr. 5 

 

Jāľa 17:22,23 „Un, to sacījis, Viľš dvesa un sacīja viľiem: "Ľemiet Svēto Garu! Kam jūs 

grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks.”” 

Tika uzdots jautājums par simbolu – par diviem apļiem, zvaigzni, cilvēku tajā – tas nozīmē, 

ka cilvēks kā visuma centrs, bet arī kā panteisma simbols – cilvēks savienībā ar dievību, tā 

kā to saprot panteisti, dievs visā un visos. Mums kā kristiešiem vienotība ar Dievu tika 

sasniegta pateicoties krustam. Šis pagāniskais simbols norāda uz viltus glābšanas ceļu, ka 

cilvēkam nav vajadzīgs krusts, viľš pats var glābt sevi. 

 

Vakardien mēs apskatījām duālisma rašanās stāstu, kad iľ un jaľ sanāk kopā un viss sākās. 

Saskaľā ar šo mācību, slimība – tas ir šo divus spēku disbalanss organismā. Mēs runājām par 

šīs mācības sakni, neiedziļinoties šīs mācības metodēs. Tādēļ mēs iedziļināsimies sistēmās, 

kuru pamats ir šī filozofija. 

 

Indijā – mistiskās medicīnas dziedināšana - tā ir ajūrvēda, tā ir pati senākā ārstēšanas 

sistēmapasaulē. Kā minimums 3500 gadus sena. Ajūrvēdai raksturīgas daţas lietas, kas 

parādītas uz ekrāna: 

- Ticība dēmoniem – labiem un ļauniem. 

- Ticība dzīvinošam spēkam vai enerģijai 

– prana – avoti dzīvības svarīgajai 

enerģijai, ēdiens, dzēriens, gaiss, tējas, 

vingrinājumi. 

Tagad apskatīsim, kā hindi izprot enerģiju, hindi 

saka, ka enerģiju mēs iegūstam no ārienes: no 

barības un gaisa, caur ēdienu, dzērienu.  

Viľi tic, ka šo iekšējo spēku enerģija 

koncentrējas septiľos punktos – čakrās (skat. 

attēlu). Viľi tic auras eksistencei, kas apľem 

cilvēka ķermeni, kas apľem kā apģērbs. 
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Ajūrvēdas sistēma tic, ka uz cilvēka ķermeľa ir punkti un, uzspieţot uz šiem punktiem, var 

ietekmēt šo enerģiju. 

 

Ķīnieši savukārt nedaudz savādāk apraksta to pašu. 

Ķīnieši tic, ka līdzīgu ārstē ar līdzīgu, dzīvības spēku 

viľi sauc par Či – šo enerģiju, tic meridiāniem un 

punktiem uz cilvēka ķermeľa un veic slimību 

diagnostiku pēc cilvēka pulsa.  

Abās šajās sistēmās pastāv ticība enerģijai, tikai tās 

izpausmes un darbība nedaudz atšķiras. Par katru no 

šīm izpausmēm būs atsevišķa lekcija. 

 

 

 

Tagad apskatīsim principu – līdzīgu ārstē ar līdzīgu, lūk, kā tas izpauţas. 

Jūs dabā atrodat līdzīgu augu pēc formas cilvēkam un tam vajadzētu pozitīvi ietekmēt ko – 

cilvēku. Ţeľšeľa sakne pēc formas atgādina cilvēku, tāpēc ar viľu var ārstēt visu cilvēku. Kā 

jau mēs minējām, ka viľi nosaka diagnozi pēc daţādiem pulsa raksturojumiem, viľi skaita to 

un var pusstundu klausīties pulsā, lai noteiktu diagnozi, nosakot šo diagnozi, pirmām kārtām, 

viľi mēģina noteikt kur ir šī nekārtība ar enerģijām, kur tā ir par daudz, kur par maz, kur ir 

stāze, tā vai cita veida enerģija. Atkarībā no enerģijas disbalansa vietas, tiek noteikti punkti, 

kuros ir jāiedur adata. Atcerieties, ka marmapunkti pēc ajūrvēdas un pēc ķīniešu meridiāniem 

un punktiem atrodas gandrīz vienos un tajos pašos punktos. Refleksoloģija – tas ir 

amerikāľu izgudrojums, patiesībā visas šīs ārstēšanas metodes ir ļoti senas un nekā jauna tur 

nav. Vienkārši starpība ir tāda, ka mūsdienu cilvēki popularizē šīs ārstniecības metodes. 

Refleksoloģijā cilvēka ķermenis tiek sadalīts 10 zonās. Sākumā ķīniešiem bija 12 meridiāni, 

kuri iet caur cilvēka ķermeni, hinduistiem – tie ir 7 enerģiskie centri. Kā gan vieniem, gan 

otriem var būt taisnība vienlaicīgi? Savā starpā viľi it kā nemaz nestrīdas par to, tas ir 

interesanti. Refleksoloģija un refleksologi arī tic tam, ja, piemēram, masēju punktu uz pēdas, 

tad es ārstēšu kādu ķermeľa daļu, orgānu.  

Kā tas var būt? Ja mēs palaiţam raķeti uz mēness un tā atgrieţas, un 

tajā ir radušās kaut kādas problēmas pēc lidojuma, vai tad jūs 

savedīsiet kārtībā sabojāto vietu ar korpusa glāstīšanu? Raķete 
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funkcionē pateicoties fizikas likumiem, vai ne tā? Tāpat arī mēs pakļaujamies fiziskajiem 

dabas likumiem. Dievs ir visu sakārtojis tā, ka viss pakļaujas fizikas un ķīmijas likumiem, uz 

šīm pamatmācībām. 

 

Ir vēl viena mistiskās medicīnas metode un tā saucas – homeopātija. Homeopāti tic, ja kādu 

vielu atšķaida un izdarot ļoti daudz šādus atšķaidījumus no tās, un jo vairāk šo atšķaidījumu, 

jo stiprāka ir tās darbība. Kad jūs tik daudz reiţu esat atšķaidījuši šo vielu, tad tur nav vairs 

sākotnējās vielas molekulas, kuru jūs atšķaidāt. Bet viľi uzskata, ka no šī momenta šī viela 

vēl stiprāk iedarbojas. Par homeopātiju ir atsevišķa lekcija.  

Uz ekrāna mēs varam izlasīt ap 100 daţādām mistiskām metodēm. Bet atceraties, viľām 

visām ir viena kopīga iezīme – tie tiecas balansēt enerģiju. Mēs parunāsim par to – kas tā par 

enerģiju, kas tiek domāts ar šo enerģiju.  

Kristīgā audzināšana 132. lpp. „Tas varenais spēks, kas darbojas visā dabā un dod dzīvību 

visām būtnēm, nav iespaidojoša enerģija, kā saka daži zinātnes vīri, aprakstot to kā visur 

caurejošu principu.” 131. lpp. „Dievs – tas ir Gars, arī personība, un ka cilvēks tika radīts 

pēc Viľa līdzības. Dievs sevi atklāja kā personību savā Dēlā. Viľš – ir sava Tēva slavas 

gaisma. Jēzus ir Viľa tēls un rakstura līdzība, nācis uz šo zemi cilvēka veidolā, kā glābējs 

Viľš nāca uz šo pasauli. Kā katra cilvēka glābējs Viľš tika uzľemts debesīs. Kā mans un tavs 

glābējs, Viľš aizstāv mūs Dieva troľa priekšā, Viľš veic kalpošanu mūsu dēļ. Viľš aprakstīts 

kā cilvēka dēls.” 

 

Tagad izdarīsim secinājumus, vai man ir pašam sevī spēks, lai atrisinātu visas problēmas? 

Vai man ir jātic savam paša spēkam? Vai man pilnībā ir jāpaļaujas uz Dieva spēku? Lūk, pie 

kā nonāk šis jautājums. Mums pilnībā ir jāpaļaujas uz Dieva spēku. Bet sātans cenšas mūs 

ļoti viltīgi apmānīt, lai mēs, pielūdzot viľu, domātu, ka pielūdzam Dievu. Un šī semināra 

mērķis ir – lai mēs ieraudzītu atšķirību un nepielūgtu sātanu.  

 

Nākamā tēma – „Babilonijas noslēpumi un rituāli - kristietības laikmets” 

 

Kad vēsturnieki un pētnieki pēta vēsturi, viľi pastāvīgi sastopas ar šo seno filozofiju – 

duālismu. Vēsture parāda, ka cilvēks ticēja zodiaka sistēmai un duālisma mācībai, tas ir 

datēts senajos rakstos. Pagājušajā reizē mēs runājām, ka pagānisma šūpulis, kurš izplatījās pa 

pasauli, bija Babilonija. Un šis pagānisms, kas nāca no Babilonijas, tika balstīts uz 

astroloģiju un duālismu. Mēs runājām, ka šī mācība māca, ka ir divējāda enerģija, kurai ir 
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divi sākumi – iľ un jaľ. Un ārstniecības metodes kā reiz ir balstītas uz enerģiju balansēšanu 

ķermenī. Pētot seno civilizāciju vēstījumus, mēs varam konstatēt, ka tikai ebrejiem bija 

veselīga izpratne par slimību profilaksi, viľi bija vienīgā tauta, kur ticēja Dievam kā 

Radītājam un viľi zināja, ka veselība ir sekas paklausībai Dievam.  

2. Mozus 15:26 Un sacīja: "Ja jūs klausīdami klausīsit Tā Kunga, sava Dieva, balsij un 

darīsit, kas taisns Viľa acīs, un ievērosit Viľa baušļus, un turēsit Viľa likumus, tad Es pār 

jums nelikšu nākt tām slimībām, kādām Es esmu licis nākt pār ēģiptiešiem, jo Es esmu Tas 

Kungs, jūsu ārsts." 

Ja jūs klausīsiet visiem Dieva likumiem, vārdā visiem – ir ietverti kā fiziskie, tā garīgie 

Dieva likumi. 

Ebreji tika aizvesti uz Babiloniju gūstā apt. 660.g.p Kr. Viľi tur atradās aptuveni 70 gadus, 

pēc tam viľi atgriezās Kānaānā. Neilgi pirms viľu atgriešanās atpakaļ, vēsture vēsta, ka 

izraēliešu vidū tika organizēta noslēpumaina biedrība „Kabala”. Šī kabala ietver sevī daţādu 

reliģiju mācības: 

- Zoroastrisms – tā nāk no mūsdienu Irānas teritorijas; 

- Babilonijas mistiskās mācības; 

- Jūdaisms, 

Šīs biedrības biedri izveidoja šo mācību sajaukumu. Viľi runāja par savām teorijām un viľu 

teorijai bija praktisks pielietojums. Pētot kabalas rašanos laiku, var ieraudzīt, ka tas bija 

iesākums noslēpumaino biedrību rašanās laikam vēlāk vēsturē. Iespējams mēs nekad neesam 

dzirdējuši par kabalu, bet pavisam nesen, vietējā avīzē Amerikā uz vienas lappuses tika 

uzrakstīts vesels raksts par kabalu, ka šī noslēpumainā biedrība kļuvusi populāra Holivudas 

aktieru vidū. Tādēļ mēs redzam, ka šo noslēpumaino biedrību iespaids ir pietiekami liels un 

tas ir jāľem vērā. Mēs vēlamies apskatīt, kā Babiloniešu mācības ir iekļuvušas kristiešu vidū. 

Es vēlos, lai mēs apskatītu, kā šīs mācības un biedrības, līdzīgas Kabalai, ietekmēja 

kristietību uz visa tās ceļa, no sākuma – līdz pat mūsdienām. Tas pat bija ļoti nemanāmi. 

Kabalai bija arī sava vēsts par veselību un dziedināšanu, piemēram, viena no ārstēšanas 

metodēm, kas pieľemta Kabalā – teksts, kas tika piestiprināts zem gultas, kurš sargā māti, 

kura baro bērnu un sargā bērnu no ļaunas acs un slimībām. Un arī talismans priekš 

jaundzimušā. Šādas lietas, izpauţas daţādos veidos un formās. 

Galilejas jūras ziemeļos Izraēlā, braucot pa ceļu kalnos, ir pilsētiľa ar nosaukumu Safata. 

Šajā pilsētā mēs uzdūrāmies uz izkārtnes „Tā bija māja, kas piederēja biedrībai „Kabala”. 

Šajā palestīniešu pilsētiľā ir rajons, kurā dzīvo ebreji, tā ir ļoti sena pilsēta, un šajā izkārtnē ir 

uzrakstīts, ka nedrīkst fotografēt un filmēt sabatā. Pieejot pie viena no kabalas sekotājiem, 
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prasīju, vai varu ar jums nofotografēties, un viľš bija ļoti dusmīgs un teica nē, nevēlējās 

fotografēties, Kamēr viľš mēģināja attiekties, sieva to nofotografēja. Izraēlā šī pilsēta skaitās 

viena no svētajām pilsētām, ir četras šādas pilsētas: Jeruzaleme, Hebrona, Safata, ceturto – 

neatceras. Izraēlieši uzskata to kā augstāku formu par Jūdaismu.  

Parādu bildes, kurās ir kabala, lai jūs ticētu, ka šī biedrība pastāv vēl šodien. Biedrība ir it kā 

līdere visām slepenajām organizācijām. Aicinu pievērst uzmanību šim jautājumam, jo šīs 

biedrības ietekmē arī kristietību. Vēsturnieks savā grāmatā apraksta, ka gnostiķi radušies no 

kabalisma. Kas ir gnostiķi? Gnostiķi – nozīmē zināšanas, šīs mācības sekotāji, viľi naidojās 

ar kristietību un nodarīja lielus zaudējumus tai pirmajā gadsimtā. Viľi tā pat praktizēja 

mistisko dziedināšanu, kas balstīta uz panteismu un monoteismu un dabas pielūgšanu. Tā pat 

arī dievināja cilvēci. Šīs kustības aizsācējs bija Sīmans Volfs. Atcerieties Apustuļu darbos 

bija Sīmanis, kurš prasīja Pēterim Svētā Gara spēku, lai veiktu brīnumus, un Pēteris lūdz 

viľu aiziet. Pēterim tika atklāts, ka šis cilvēks netaisās kļūt par kristieti, viľam ir pavisam citi 

nolūki. Šis Sīmanis Volfs kļuva par personīgo Nerona ārstu. Masonu ordenim ir arī savi 

svētie raksti, tos uzrakstījis amerikānis Alberts Paiks, kas bija vispasaules masonu ordeľa 

vadītājs. Un viľa grāmatā „Morālie principi un mācības” 40 lappuses tika veltītas gnostikai. 

Tur ir rakstīts, ka gnostiķi ir radušies no kabalas un kabala bija organizācija, no kuras kā 

sekas radušās daudzas citas slepenās organizācijas un tām visām bija savs priekšstats par 

veselību un dziedināšanu. Visas tās ticēja, ka veselība ir atkarīga no enerģiju balansa. Daţi 

autori izmanto spēcīgus vārdus aprakstot gnosticismu „gnosticisms – tas ir okultisms, 

Lucifera okultisms vada Franka masonus, savukārt Lucifera okultisms nav radies no jauna, 

kristietības vēstures rītausmā tam bija cits nosaukums, tas saucās par Gnosticismu, tā 

pamatlicējs bija Simanis Volfs. Lucifera okultisms ir sātana pielūgšana”. 

Šo slepeno biedrību mērķis bija pievērst cilvēkus sātana pielūgsmei. Viľi ļoti veiksmīgi 

iefiltrējās kristiešu sabiedrībā un viľu darbības „labā roka” bija veselība un dziedināšana, ar 

kuru viľi atvēra „durvis” uz kristietību. 

 

Tabula: 

Sākas ar Bābeli un tad laika gaitā rodas daţādas slepenās biedrības (mēs ejam lejā) un mēs 

redzam pagānisma attīstību daţādās valstīs, to mūsdienu formas un izpausmes, bet aiz visām 

šīm slepenajām biedrībām, šeit, kad bija Franka masoni apgaismotāji, 18. gs. beigās, kad bija 

Lielā franču revolūcija, pēc Lielās franču revolūcijas radās marksisms, amerikāľu un Eiropas 

politiskās slepenās biedrības, pat vispasaules draudţu savienības bija radušās šī viļľa 

rezultātā. Un galu galā tās visas ir apvienotas kustībā „New age”. Vai jūs esat dzirdējuši par 
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šo kustību? Un šis ir viľu saskarsmes punkts. Viľi arī tic, ka visumā ir konflikts starp 

Adanaju – Kungu un Luciferu. Šai kustībai ne tikai ir vēsts par veselību un dziedināšanu, kā 

viľu labā roka, bet viľi caur šo roku atrod pieeju pie cilvēku sirdīm un ļauj cilvēkiem iedvest 

viľu filozofiju. Un kā mēs jau zinām, viľu mācība ir pamatota uz duālismu. Lūk, ko māca šīs 

slepenās biedrības. Viľi saka, ka Lucifers ir gaismas dievs, viľi saka, ka ir divi dievi, viľi ir 

līdzvērtīgi, viens ir gaismas dievs – Lucifers, otrs - tumsas dievs – Kristus. Un caur 

simboliem un attēliem piedāvā pielūgt sātanu. Un atkal vēlos pasvītrot, ka šīs slepenās 

biedrības, sātanu pielūdzošās organizācijas, viľu labā roka ir vēsts par veselību un 

dziedināšanu. 

Vairākus gadus esmu pētījis Atklāsmes grāmatu, tā pat arī esmu vadījis lekcijas par Daniēla 

grāmatu, un ļoti interesanta informācija ir Atklāsmes grāmatas 11. nodaļā. Tur ir aprakstīts 

zvērs, kurš iznāk no bezdibeľa. Mūsu paaudze to saprot kā Lielo franču revolūciju, bet vai 

tiešām tā varētu būt, ka šis spilgtais pravietojums attēlotu tik īsu laika periodu kā 3,5 gadus 

saistītus ar Lielās franču revolūcijas notikumiem. Šī bezdievīgā kustība, kas aptvēra Franciju 

un valdīja tur 3,5 gadus, šī revolūcija, kas pasludināja, ka nav Dieva, šo revolūciju organizēja 

Francijā esoši masoni, šī organizācija saucās „Lielie austrumi” un viľiem bija arī tāda paša 

izpratne par pasauli, kāda bija senajām sistēmām. Un tagad padomāsim, šī kustība taču 

nebeidzās, kad beidzās Franču revolūcijas periods. Kad Napoleons nāca pie varas Francijā, 

pēc šiem notikumiem, tad masoni aizgāja pagrīdē un tā rezultātā radās citas slepenās 

organizācijas, un šis zvērs, kas iznāca no bezdibeľa, attēlo to spiritisma kustību, kura atklāja 

sevi tad un darbojas līdz pat šim laikam. Atceraties, ka laika beigās trīs spēki apvienosies 

pret Dievu? Tas ir katolicisms, kritušais protestantisms un spiritisms. Mēs zinām, kurā valstī 

un kur atrodas katolicisms, un mēs varam redzēt, kur ir protestantisms, bet kur ir tas 

spiritisms, kur tas ir? Tas ir arī klātesošs, tas jau ir. Jo tas ir iekļuvis gan katolicismā un 

kritušajā protestantismā.  

Citāts no grāmatas „Audzināšana” 227. lpp. „Teosofijas pamatdoktrinālā mācība ir mācība 

par to, ka cilvēki –tie ir nekritušie pusdievi, tādēļ katrs saprāts drīkst tiesāt pats sevi, utt.” Tas 

pats gars, kas noveda pie Lielās franču revolūcijas, viľš tā pat aizraus visu pasauli, t.i. 

aptvers visu pasauli. Šodien šīs mācības gars ir ienācis visās sfērās: izglītībā, uzľēmumos, 

medicīnas iestādēs, bet mēs īpašu uzmanību pievērsīsim, kā šī mācība ir aptvērusi medicīnas 

sfēru. Sātans ir tik glums un melīgs šajā jomā, ka viľš pat kristiešus pārvilina savā pusē un 

tie pieľem viľa metodes un redzējumu. E. Vaita brīdina no teosofiskas mācības. Viľas 

dienās šī kustība tikai sāka veidoties, sieviete, kas organizēja šo biedrību, bija spiritiste, un 

viľa bija nākusi no ateistiskas – panteistiskas kustības, 1870 gados viľa saľēma no gara 
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padomu, ka viľu darbībai ir jābūt pagrīdes biedrībai. Un 1975. gadā viľi iznāk no pagrīdes. 

1990. gadā viľi atzīmēja savas pastāvēšanas simtgadi. Šīs kustības pati pirmā vadītāja bija 

Jeļena Blavacka, Francijā bija sieviešu masonu ordenis, viľa bija šīs loţas priekšsēdētāja. 

Pēc Blavackas nāves Enija Masarda Bizan kļuva viľas pēctece. Pēc viľas šo organizāciju 

vadīja Elisa Beilija. Šajā mistiskajā kustībā Elisu Beiliju var salīdzināt kā E. Vaitu mūsu 

kustībā. Šī sieviete uzrakstīja vairāk kā 20 grāmatas, pēc kurām viľi vadās, kas satur mācību.   

Vienu reizi manā medicīnas ofisā atnesa tādu bezmaksas ţurnālu, ļoti tādu dārgu, no laba 

papīra izgatavotu, „New age chanelling” – un tā ir saistība ar gariem. Bet pašā ţurnālā nebija 

izdevēja atpakaļ adreses, nebija iespējams uzrakstīt redakcijai vēstuli. Tas bija ļoti biezs, 

apjomīgs ţurnāls. Un ik mēnesi šis ţurnāls tika nosūtīts uz manu ofisu. Viss ţurnāls bija 

veltīts daţādām mistiskās medicīnas metodēm. Pēc kāda laika ţurnāla nosaukums tika 

mainīts uz „Austrumi - Rietumi”. Viľi turpināja sūtīt šos ţurnālus un es tos vācu vienā 

kaudzē, lai varētu izprast šīs mistiskās metodes un mācību. Un ilgu laiku es nevarēju saprast, 

no kurienes nāk šie ţurnāli, viľi ir ļoti dārgi, un reiz es lasīju grāmatu, es katru dienu lasu, 

bet šajā grāmatā es atradu atbildi, no kurienes nāk šis ţurnāls. Šajā grāmatā arī tika pacelts 

šis jautājums, tur bija stāstīts par cilvēku, kas ir izpētījis no kurienes nāk šis ţurnāls, šis 

cilvēks vēlējās ievietot reklāmu, un viľam atnāca atbildes vēstule ar atteikumu, ka neievietos 

viľu reklāmu, bet tur bija adrese. Tā bija masonu loţas visaugstākā padome un adrese. 

Tagad būs citāts no „Review and Gerald” 15. janvāris 1914. gads. Daudzi cilvēki tiek 

pārľemti šausmās no domas par konsultāciju pie mēdija, tajā pašā laikā netic un neredz neko 

briesmīgu daudz pievilcīgākās spiritisma formās. Tādi kā kustība Emanuēls, citus savukārt 

ved maldos kristīgās zinātnes mācības, misticisms, teosofijas misticisms un citas austrumu 

reliģijas. E. Vaita saprata šīs kustības būtību, teosofiju un citas austrumu reliģijas, viľa tās 

apvieno kopā. Ms. Blavackaja apmeklēja Nepālu un tur nodevās slepenajām zināšanām. Viľa 

bija spiritiste.  

 

Liecības 8. sējums 25.lpp. „Tumsas spēki cītīgi strādā pie tā, lai paātrinātu viltus sātana 

parādīšanos Kristus veidā un cītīgi strādā pie tiem, kas ir apvienojušies slepenajās 

organizācijās…”  Šeit ir teikts, ka šajā pēdējā konfliktā ir iesaistītas slepenās organizācijas 

un tās sagatavos pēdējo krāpšanu. Atcerieties, ka labā roka šīm slepenajām organizācijām ir 

mācība par veselību un dziedināšanu. 

Tagad būs citāts no „Review and Gerald” 15. janvāris 1914. gads. „Dotajā laikā, kā maiľa 

pagāniskajām pielūgšanām, seko šīs slepenās organizācijas un spiritiskie seansi. Tumši 

noslēpumaini spiritistu mēdiji. Šo mēdiju atklāsmes ar prieku pieľem tūkstošiem cilvēku, kuri 
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atsakās pieľemt gaismu un Dieva Vārdu vai arī vēsti no Sētā. Gara. Spiritismam ticošie ar 

nicināšanu var runāt par magiem senatnē, bet lielajam viltniekam tas ir smieklīgi, kad tie 

nonāk viľa ietekmē, kura ir pieľēmusi jau citu formu.” 

Nesen es lasīju grāmatu, kuru ir izdevis kāds slepenās biedrības loceklis, viľa vārds ir Maikls 

Hovards un grāmatas nosaukums „Okultā sazvērestība/apvārdojums”. Citāts no šīs grāmatas: 

„Ļoti svarīgs slepeno organizāciju darbs, vienmēr ir bijis darbs  lai pilnībā apvienotu visas 

reliģijas. Organizāciju pamatmērķi ir sekojoši:  

1) Atjaunot kristietības mistisko tradīciju garu, kuras sekotāji vajāja agrīno baznīcu un bija 

spiesti noiet pagrīdē Eiropā viduslaikos  

2) Vispārēju mācības atzīšanu, ka visas reliģijas nāk no pasaules garīguma, kuru viľi 

nosauc par seno gudrību. Slepeno biedrību uzdevums ir apvienot visas pasaules reliģijas.” 

„Lielā cīľa” mums saka, ka lielā pievilšana notiks tad, kad parādīsies jauna reliģijas forma, 

kura atklāsies labvēlīgi priekš visiem, bet nebūs nekas cits kā Senā Babilonijas mācība. 

Un šodien mums stāv priekšā ne viegls uzdevums. Mēs atrodamies laika beigās, notikumi 

risinās ātri. Amerikā notiek lielā opozīcija, citās pasaules daļās iespējams cilvēki par to 

nemaz nenojauš, bet es nerunāju par karu Irākā, es runāju par konfliktu valsts iekšienē, grupa 

spiritistu – humānistu, kuri dominē, viľi kontrolē presi, viľi kontrolē arī izdevniecības 

pasaulē. Un jaunumi, kurus jūs saľemat šeit, mēs klausāmies tos un tie nemaz nav līdzīgi 

tam, kas patiesībā notiek. Pa visu valsti mēs redzam, ka šī jaunā medicīna, jaunās metodikas, 

ļoti ātri ienāk visur: slimnīcās, medicīnas iestādēs, un pat ticošie patiesībai nostājās šīs 

kustības pusē un aizstāv to. Tādēļ es sagatavoju prezentāciju, no kurienes galu galā nāk visas 

šīs metodes, jo tas, kas pirmajā acu mirklī var šķist labs, dabīgs, dabas medicīnas metode - 

var vest mūs uz to ceļu, kas ved mūs pretim bojāejai, tāpēc tas ir ļoti svarīgs jautājums.  
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Lekcija Nr. 6 

 

Domāju, ka daudz kas no šīs iepriekšējās lekcijas jums nebija zināms par masonu 

organizācijas darbību. Es dzīvoju nelielā apdzīvotā vietā, tur ir 12 tūkstoši iedzīvotāju, mūsu 

štata masonu organizācijas centrs atrodas tieši manā pilsētā. Un manas vizītes mērķis nav 

visu laiku atklāt šīs masonu slepenās organizācijas mērķus, bet lai mums būtu priekšstats, 

kas ir avots jaunajai kustībai „New age”. Kopā ar hinduisma kustību viľi pie mums atnes šo 

mistisko medicīnu.  

Šī prezentācija saucās visuma enerģija. 

Atcerieties, mēs skatījāmies shēmu, kur tiek parādīta šī pretējo spēku iedarbība: Iľ un Jaľ. 

Šodien es vēlētos parunāt par šo enerģiju, kas tiek dēvēta daţādos vārdos, sātans izmantoja 

šo domu jau debesīs un viľš to izmanto arī uz zemes. Mēs dzīvojam lielā gaismas laikā, 

mums ir Bībele, šodien zinātne sasniegusi tādus augstumus, kādus nezināja līdz šim laikam, 

mēs redzam, ka zinātnieki ir atklājuši gēnus un zina viľu nozīmi, atšifrējuši tos. Viľi var no 

daţādu daļu ģenētiskā materiāla izveidot vīrusus, bet lielās gaismas „it kā” laikā, kā reiz 

iestājās liela tumsa. 

Liecību 8. sējumā ir atklāts, ka gaismas ceļš un tumsas ceļš sākumā var likties ļoti līdzīgi. 

Tam, kurš meklē patiesības ceļu, sākumā šķiet, ka maldīgais ceļš ir ļoti līdzīgs patiesības 

ceļam, bet, tas kurš iet pa patiesības ceļu, tiks novests pie svētuma un debesīm. Cilvēks, kura 

prātu ir iespaidojis Svētais Gars, varēs atpazīt, ar ko atšķiras maldu ceļš no patiesā ceļa. Un 

ļoti drīz viľš varēs ieraudzīt, ka šie divi ceļi ļoti tālu stāv viens no otra. Kad mēs ejam pa 

ceļu, tas sāk sadalīties divos ceļos, kā mums zināt, pa kuru ceļu iet, kurš ceļš ir pareizais. 

Līdz plūdiem cilvēks pielūdza dabu un neilgi pēc plūdiem cilvēki drīz vien atgriezās pie šīs 

pielūgsmes. 

Šo dievišķo enerģiju sauc daţādos vārdos, par substanci, darbojošos spēku. Dievs tiek 

parādīts kā enerģija, viľi saka, ka katrs akmens, katra puķīte, kāds cits priekšmets, viľš ir 

caurausts ar šo enerģiju, kura satur visu. Pats cilvēks ir caurausts un satur šo enerģiju. Un 

kad šie cilvēki saka „”Dievs”, viľi domā šo enerģiju, cilvēki domā, ka Dievs kā personība – 

tas ir izdomājums. Ja Dievs – tas ir gars, kurš ir cauraudis visu dabu, tad tas nozīmē, ka viľš 

dzīvo tā pat katrā cilvēkā un cilvēks ir dabas daļa. 

Lai kļūtu svēts, viss, kas jādara, ir jāattīsta jaunais sākums, kas mūsos ir, to dievišķo sākumu. 

Šīs filozofijas mācības sekotāji, kuri ietver šo izpratni, viľi trenē glābšanas nepieciešamību, 

paklausieties, šīs teorijas ar visiem no tās izrietošajiem loģiskajiem secinājumiem, atbīda 
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malā visu kristietības sistēmu. Viľi atbīda malā izpirkšanu un pārvērš cilvēku par savu 

glābēju. Šīs teorijas par Dievu atľem Viľa vārdam būtību. Redziet cik būtiski saprast šo 

priekšmetu, tādēļ ka šeit ir ietverti jautājumi par glābšanu, jo pretim stāv vēsts par glābšanu 

un mūţīgo nāvi. Ja mēs lasām mistiķu sacerējumus, daţādos laikos un daţādās tautās, šo 

visuma enerģiju sauca daţādākos vārdos: 

- hiduisti to sauca par Prana, šo prana enerģiju mēs iegūstam caur elpošanu. Vai nekad 

neesat aizdomājušies kādēļ joga ietver sevī elpošanas vingrinājumus. Tieši tāpēc, ka 

caur gaisu mēs varam uzlādēties ar enerģiju. Viľi šodien var teikt, ka tas ir saistīts ar 

skābekli, un ka dziļa elpošana – tā ir veselīga, bet šīs filozofijas pamats ir ticība šai 

enerģijai. 

- Ķīnieši šo enerģiju sauc par Čī. Tai či 

– vingrinājumu sistēma, par to saka, ka 

tā ir ļoti laba, tā veselību uzlabo. 

Ķīnieši šo vingrinājumu sistēmu 

uzskata par ļoti veselīgu, jo šeit tiek 

piesaistīta šī enerģija caur šiem 

vingrinājumiem (skat. attēlā). 

Atcerieties, Bībelē ir rakstīts, ka Pāvils 

sludināja Atēnās, Marsa laukumā viľš vērsās pie filozofiem. Šie grieķi lietoja kādu 

vārdu, to viľi sauca „logo”, mūsdienās mēs to saprotam kā kādas organizācijas 

simbolu. Adventistu draudzei ir savs simbols, ja mums ir tāds logotips, tad nav 

nekādu problēmu, bet šie Bībeles laika grieķu filozofi, kad viľi runāja par šo logo, 

cik es saprotu, viľi runāja par „visu aptverošo enerģiju”. Un kā reiz Pāvils, kad 

saskārās ar šo lietu, viľš vēlējās atklāt patieso Dievu.  

- Polinēzijā šo enerģiju sauc Mana.  

- Havajās arī tas pats Mana. Tātad, vairākās vietās šo enerģiju sauc mana. 

- Daţādas Amerikas indiāľu ciltis arī atšķirīgi dēvē šo enerģiju.  

- E.Vaitas laikā bija izplatīts nosaukums „dzīvnieku magnētisms”, aprakstošs šo 

enerģiju.  

- Šodien Amerikā ir izplatīta tāda medicīnas metode kā hiropraktika. Tā ir metode, kas 

ietver manipulāciju ar locītavām, kauliem, krakšķēšanas, skriemeļu iebīdīšanu, un šī 

metode arī nāk no enerģijas balansēšanas. Iesākumā ar šo metodi centās balansēt 

enerģiju. 

Ir ļoti daudz daţādi nosaukumi, kuri apzīmē šo enerģiju. 
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E. Vaita izmanto nosaukumu „dzīves enerģija”, interesanti, ka šīs mistiskās medicīnas 

piekritēji arī izmanto šo pašu terminu „dzīves enerģija”, „dzīvinošais spēks”, bet kad viņa 

saka par dzīves spēku, tad viņa runā par pilnīgi ko citu, viņa runā par to dzīvinošo 

enerģiju, kuru ķermenim dod Dievs, kura ir atdalīta no Dieva un Dievs uztur to mūsu 

organismā un tā tiek uzturēta kad mēs ievērojam Viņa likumus. Jūs redzēsiet, ka angļu 

valodā tas ir tas pats termins, bet pilnīgi cita nozīme. Krievijā to zinātnieku aprindās nosauc 

par bioplazmu. Biopoli, ir arī tāds sinonīms. Holivudā ir populāra šī tēma par enerģiju, kas ir 

spējīga cilvēkus nogādāt uz citām planētām, tas viss ir no fantastikas lauciľa. Šodien 

vidusmēra amerikānis ir pilnīgi pārliecināts par šo spēku, kas tiek propagandēts caur 

fantastikas filmām. Angļu valodā tiek lietoti vairāki sinonīmi vārdam enerģija, to vidū, kuri 

praktizē mistisko medicīnu. Uz ekrāna ir saraksts ar šiem terminiem, vienam terminam ir 

vairāki nosaukumi. Skatieties, Ego, augstākais „es”, visaugstākais „es’, skaidrā apziľa, 

radošais princips, būtība. Atcerieties E. Vaita teica, ka Dievs nav kaut kāda būtība, tas nav 

dzīves spēks, kurš nosaukts arī par vitālismu. Dr. Kellogs izmantoja terminu – pasaules 

intelekts. Duālisma teorija caur šo mācību ir aptvērusi visu pasauli. Atcerieties, divu sākumu 

sajaukumu – labā un ļaunā.  

Vēlos pievērst uzmanību kā hinduisti apraksta šo enerģiju. Hinduisti saka, ka ir septiľi centri, 

kur šī enerģija koncentrējas organismā un no šiem septiľiem centriem tā izplatās uz citām 

organisma daļām. Šie centri tiek uzlādēti caur elpošanas sistēmu, caur elpošanu enerģija 

sasniedz pašu apakšējo čakru un, atcerieties, es jums stāstīju par grāmatu un tās atbildes, ko 

es saľēmu grāmatā par jogu, tur bija jautājums par cerību, šajā grāmatā pirmais jautājums 

bija par elpošanu, kad jāieelpo caur vienu nāsi, lai tā aiziet līdz paša ķermeľa lejas daļai, tad 

jāieelpo caur otru nāsi. Arī tur gaiss ienāk un aiziet pa visu ķermeni. Un tur ir teikts, ka 

ķermenis tiek uzlādēts ar enerģiju. Kā reiz tajā grāmatā, kuru es izlasīju drusciľ no sākuma 

un drusciľu no beigām, tad tur ir rakstīts, ka elpojot caur labo nāsi, mēs uzľemam saules 

enerģiju, un tā iekļūst pašā apakšējā čakrā. Bet, kad elpo caur kreiso nāsi, tad mēness 

enerģija nokļūst uz apakšējo čakru un viľi tur satiekas kopā šajā čakrā, un pašā pēdējā 

grāmatas nodaļā bija rakstīts, kad šīs enerģijas no lejas čakras paceļas uz augšu, cilvēks 

iegūst nemirstību. Šī krāsainā bilde, vai esat dzirdējuši par krāsu terapiju? Septiľas 

varavīksnes krāsas, ja nēsā kādas konkrētas krāsas, tad tās ietekmē kādu konkrētu čakru, tā 

pat hinduismā tic aurām, kas apľem katru ķermeni, ar rokām var ietekmēt šo auru. Tas tiek 

saukts par enerģētisko apli. Apkārtējā vide tiek nosaukta par makro kosmosu, bet zeme tiek 

nosaukta par mikrokosmosu, cilvēks ir mikrokosmos, un zodiaka sistēmas mērķis ir lai tieši 

mikro un makro kosmosi strādātu vienoti.  
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Kristīgā audzināšana 132. lpp. „Tas varenais spēks, kas darbojas visā dabā un dod dzīvību 

visām būtnēm, nav iespaidojoša enerģija, kā saka daži zinātnes vīri, aprakstot to kā visur 

caurejošu principu.” 131. lpp. „Dievs – tas ir Gars, arī personība, un ka cilvēks tika radīts 

pēc Viľa līdzības. Dievs sevi atklāja kā personību savā Dēlā. Viľš – ir sava Tēva slavas 

gaisma. Jēzus ir Viľa tēls un rakstura līdzība, nācis uz šo zemi cilvēka veidolā, kā glābējs 

Viľš nāca uz šo pasauli. Kā katra cilvēka glābējs Viľš tika uzľemts debesīs. Kā mans un tavs 

glābējs, Viľš aizstāv mūs Dieva troľa priekšā, Viľš veic kalpošanu mūsu dēļ. Viľš aprakstīts 

kā cilvēka dēls.” 

Ticība astroloģijai nav  nekas cits kā saules pielūgsme, jo astroloģijas centrs ir saule. Saules 

pielūgsme nav nekas cits kā Lucifera pielūgsme. 

 

Vai jums ir hiropraktiķi šeit?  

Hiroprktiķu prakse sākās 1880. gados, tas bija atkal viens veids, kādā viens ārsts centās 

iespaidot enerģiju, viľi uzskatīja, ka šī enerģija iet pa nerviem un tad, ja kāds dara ko citu 

nekā parasti visi dakteri tajā laikā, ja kāds ārsts pamēģināja kaut ko citu, izslēdzot tās 

metodes, kuras viľi izmantoja ikdienā, tajā laikā, izmantojot alternatīvās medicīnas metodes, 

cilvēkiem vienalga kļuva vieglāk, jo viľi nesaľēma tās indes. Šīs metodes uzskatīja par 

labākām. Tajā laikā hiropraktika radās tā iemesla dēļ, lai iespaidotu enerģiju. No tā laika 

hirpopraktika ir stipri izmanījusies un es nedomāju, ka hiropraktiķi tic tam pašam kam tajā 

laikā. Pie daţām medicīnas problēmām tamlīdzīgas metodes var būt kā palīdzība un viľi 

izmanto to ne tāpēc, lai manipulētu ar enerģiju. Tādēļ esmu sareţģītā situācijā kā atbildēt, jo 

mūsdienās ir tā kā divu veidu hiropraktiķi, vieni, kas izmanto un manipulē ar enerģijām, bet 

otri, kuri nē. (hiropraktika – manuālā terapija) agrāk šie hiropraktiķi izmantoja ļoti spēcīgas 

manipulācijas un reizēm pat ļoti savainoja savus pacientus. 

Jaunākais brālis strādā radioloģijas jomā, rentgenologs, viľš bieţi sastop pacientus, kuri ir 

bijuši manuālās terapijas pacienti, jā, nereti pie viľa grieţas cilvēki, kuri ir kļuvuši paralizēti 

pēc kakla traumas, tādēļ jaunākais brālis ir ļoti agresīvi noskaľots pret manuālās terapijas 

ārstiem. Šodien šie manuālās terapijas praktiķi izmanto daudz maigākas metodes. Neesmu 

pret manipulāciju, ja tā nav saistīta ar mistisko medicīnu. Esiet ļoti uzmanīgi uz šī ceļa, jo ir 

jābūt modriem. 

Jautājums par dēlēm. 

Tā nav mistiskā medicīna. Tās asinīs ielaiţ vielu, kas ietekmē asins recēšanu. ASV šī metode 

nav izplatīta, lieto pie tromboflebītiem. Viľš pats labāk iedzertu tableti, kas satur 

antikuagulantus, nevis dēles. 
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Lekcija Nr. 7 

 

Bībeles teksts: 1. Ķēniľu 5:9-14.  

„9. Un Dievs deva Salamanam gudrību un dziļu izpratni un tik daudz bagātu atziľu, cik ir 

smilšu jūrmalā. 

10. Un Salamana gudrība bija daudz lielāka nekā visu austrumnieku gudrība un lielāka nekā 

Ēģiptes gudrība. 

11. Jo viľš bija gudrāks nekā visi pārējie cilvēki: gudrāks par Ētanu, ezrahieti, un viľš bija 

gudrāks par Hemanu, Halkolu un Dardu, Mahulas dēliem, un viľa slava izplatījās pa visām 

tautām visapkārt. 

12. Un viľš sacerēja un lietoja trīs tūkstošus sakāmvārdu, un viľa sacerēto dziesmu skaits 

bija pavisam tūkstotis un piecas. 

13. Viľš runāja par kokiem - sākot no ciedru koka, kas atrodas Libanonā, līdz īzapam, kas 

aug mūru plaisās. Un viľš runāja arī par zvēriem, par putniem, par rāpuļiem un par zivīm. 

14. Un ļaudis nāca no visām tautām klausīties Salamana gudrību. Arī visādu ķēniľu sūtľi 

nāca no zemju zemēm, kas bija dzirdējuši par viľa gudrību.” 

 

Dievs deva Salamanam lielāku gudrību par visu austrumu gudrību. Atcerieties ka Austrumu 

gudrība jeb senā gudrība attiecas uz tumšajiem spēkiem. Šodien mēs apskatīsim vēl vienu šo 

tumšo spēku sfēru.  

Vakar es jums izstāstīju to, kā tiku iesaistīts kalpošanā par mistisko medicīnu. Daţus 

mēnešus pirms pirmā semināra ilgi gatavojos. Šajā periodā uzzināju par kādu adventistu 

baznīcu, kas atradās samērā tuvu – 30 km no dzīvesvietas un tā ir pietiekoši liela baznīca, kur 

sieviešu kalpošanā kādu svētdienu sanāca kopā uz kādu sanāksmi. Šīs māsas pārsvarā bija 

medmāsas un viľas vadīja speciālu semināru draudzei, un seminārā viľas stāstīja cilvēkiem 

ko līdzīgu, par ko mēs runājam šajā seminārā. Šīs sievietes bija ļoti aktīvas misionāres 

draudzē un viľu motīvs bija labs – padalīties ar kaut ko nozīmīgu, bet viľas īsti nesaprata, ar 

ko viľas nodarbojās. Es nevēlējos pārtraukt šo sanāksmi pusē un pazemot viľas visu 

klātbūtnē, tādēļ es aizbraucu uz mājām un uzrakstīju garu vēstuli, starp viľām bija kāds 

vīrietis, kurš bija masieris, masāţa pati par sevi ir laba procedūra, bet kopā ar masāţu bija 

sasaistīts kāds mistisks elements. Un viľš tieši no paaugstinājuma runāja par lielo austrumu 

gudrību, no kuras mēs varam gūt labumu. Es nevaru atcerēties nevienu austrumu gudrību, 

kura būtu īpaši ietekmējusi medicīnas attīstības gaitu. Tādēļ es ieinteresējos par šo tēmu 

„Austrumu gudrība”, tagad dosimies šajā ceļojumā. 

Seno hinduistu ārstēšanas pamatmetode bija ajūrvēda. Tā radās aptuveni 1700 g. pirms mūsu 

ēras, Indijas ziemeļu daļā, Indas upes ielejā. Indiešu senās valodas sanskritā šajā valodā 

„ajus” nozīmē dzīve un „veda” nozīmē zināšanas. Kopā tas nozīmē – „dzīves izzināšana”. 

No kurienes šī izzināšana nāk, kurš viľu izklāstīja? Hiduistu svēto grupa devās Himalaju 
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kalnos, tur kopā sēdēja un izveidoja pamatus hinduistu reliģijai – hinduismam. Viľi ne tikai 

noformulēja hinduisma elementus, bet arī izstrādāja medicīnas principus. Parasti mēs 

baznīcu un medicīnu nošķiram, baznīca – tas ir viens, slimnīca – pavisam cits. Mēs kā 

adventisti savienojam šīs kalpošanas kaut kādā mērā, taču kristietība visā visumā neapvieno 

šīs abas sfēras – reliģiju un medicīnu. Hinduisma sākumā nebija nodalīta medicīna no 

reliģijas, tas bija it kā viens vesels. Tādēļ tika uzskatīts, ka medicīna – ajūrvēda bija 

iedvesmota no augšas, dievišķa, un, tā kā tai bija dievišķa izcelsme, tā ietver sevī zināšanas 

par pasauli, ľem vērā visuma ritmu un uzbūvi, un satur sevī atslēgu, ar kuru var izārstēt visas 

slimības, nespēku un vājumu. Šajā ticības mācībā kā pamata mācība bija astroloģija, ticība 

kosmosam un atkal – šajā mācībā pastāv jēdziens par enerģiju, par radošo spēku. Otrs 

termins, kuru ieviesuši hinduisti, ir „apziľa”, viľi arī atklāj visumu kā piepildītu ar divu 

pretēju sākumu enerģiju, un šī enerģija patstāvīgi transformējas: pastāvīga ir tās atjaunošana 

un iziršana.  

Dabā viľi saskatīja 5 elementus: zemi, debesis, ūdeni, uguni un pievienoja telpu. Un tas viss 

kopā bija radošais spēks. Un tad, kad gatavojās ārstēšanai šajā metodē, visu medicīnisko 

manipulāciju pamatā bija enerģiju balansēšana. Šī „apziľa”, kas caurstrāvo visu cilvēka 

ķermeni, viľi ticēja, ka šo apziľu var ietekmēt daţādas vielas no ārpuses, var ietekmēt 

cilvēka dzīvesveidu, izmainīt to, un var novākt faktorus, kas var radīt enerģiju disbalansu. 

Un atkal – enerģiju disbalanss var novest pie slimības un pie nāves. Šeit ir parādīts 

sātaniskais ceļš slimību dziedināšanā. Ajūrvedas metodē ārstēšanas pamatmetode ir 

meditācija. Pie meditācijas tiek pievienotas citas formas, bet visām tām nav spēka bez 

meditācijas. Parasti mums ir zināma meditācija caur jogu, vārds „joga” nozīmē vienotība, 

saules un mēness vienotība. Saskaľā ar ajūrvēdas mācību, prāts un ķermenis spēj izārstēt 

sevi pašu. Katra cilvēka iekšienē ir šī apziľa, kurai ir zināšanas par visumu, tai skaitā 

zināšanas par to, kā sevi ārstēt.  

Ajūrvēda saprot cilvēka būtību kā vienotu mūţīgu radošu iesākumu, cilvēkā ir dievišķais 

sākums, cilvēka paša būtība ir pats iesākums. Tādēļ, tā kā cilvēks ir vienots ar kosmosu, un 

šīs radošais pirmsākums visu caurauţ, tādēļ arī šīs planētas no kosmosa ietekmē cilvēka 

dzīvi. Visas ajūrvēdas medicīnas darbības ir virzītas uz to, lai nodrošinātu brīvu šīs dievišķās 

enerģijas plūsmu caur cilvēka organismu. Vēlos uzsvērt, ka tieši meditācija ir pamats 

ārstēšanai, uz kuru tiek būvētas pārējās. Vai varu nodarboties ar meditāciju un tajā pašā laikā 

nebūt nekādā sakarā ar hinduisma mācību? Vai varu būt hinduists un nenodarboties ar 

meditāciju? Ir vadītāji un skolotāji šajā hindusma mācībā, kurus sauc par guru. Daţi no 

viľiem ir atgriezušies pie kristietības, esmu dzirdējis vienu tādu uzstājamies. Viľš teica, ka 
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nav iespējams būt par hiduistu, ja tam nav saistība ar meditāciju un jogu. Nav iespējams 

nodarboties ar jogu vai meditāciju, nepieľemot hinduistu mācību. Tajā pašā laikā miljoniem 

cilvēku uzskata ka var nodarboties ar jogu un tajā pašā laikā būt kristieši. Šī senā 

dziedināšanas māksla, kura ir ietekmējusi visu pasauli, šī sistēma ir pati senākā 

dziedināšanas sistēma, tādēļ tā ir iekļuvusi iekšā un devusi virzību daudzām citām medicīnas 

metodēm. Vienā no grāmatām par medicīnas vēsturi tiek ziľots par ajūrvēdas ietekmi uz 

daţādiem pasaules reģioniem un uz medicīnas ietekmi daţādos pasaules reģionos. Kad pētīju 

medicīnas attīstību 17., 18. gadsimtā ASV, vienlaicīgi izpētīju ajūrvēdas medicīnu, 

konstatēju, ka ajūrvēdas medicīna ietekmējusi Eiropas medicīnas attīstību, savukārt no 

Eiropas tā ir iekļuvusi ASV. Šodien mēs redzam, ka ajūrvēda ir ietekmējusi rietumu 

medicīnu, un ir notikusi austrumu un rietumu sajaukšanās.  

Visur ir cilvēki, kas ir meditācijas piekopēji. Angļu Bībeles tulkojumā arī tiek minēts šis 

vārds meditācija – kā pārdomas par Dieva vārdu. Tas, ko sauc par meditāciju ajūrvēdā, tā 

patiesībā ir vērošana/apcerēšana. Vārdam „meditācija” angļu valodā ir divas nozīmes. Viens 

un tas pats vārds attiecas gan uz austrumu meditāciju – vērošanu, vai arī kā pārdomas par 

Bībeli. Bet es dodu priekšroku vārdam „vērošana/apcerēšana”, jo Bībele mūs aicina uz 

pārdomām. Un pārdomas ir saistītas ar lūgšanu. Interesanti, ka šodien medicīnas skolās ASV 

apmāca mediķus izmantot garīgos aspektus attiecībā pret pacientiem. Kā var mācīt 

garīgumu, ja pats students nav garīgs. Tādēļ atveras durvis uz „Austrumu garīgumu”.  

Juristi, kuri strādā ASV valdībā, pusdienas pārtraukumā iziet pļaviľā, lai pameditētu. Katru 

dienu miljoniem cilvēku meditē saistībā ar šo jogu.  

 

Vēl vienu reizi pievērsīsim uzmanību enerģijai, kurai viľi tic. Atcerieties, ka viľi tic 

enerģijai, kura iet caur šiem septiľiem punktiem organismā, viľi tic, ka tieši no šiem 

centriem tālāk šī enerģija izplatās pa ķermeni. Un katrai čakrai atbilst sava krāsa.  

Krāsu terapijas metode ir diezgan izplatīta to cilvēku starpā, kuriem nav nekāds sakars ar 

hinduismu. Ja elpo caur labo nāsi, tad saules enerģija nokļūst zemākajā čakrā, kad elpo caur 

kreiso nāsi, tad enerģija nokļūst zemākajā čakrā. Un pēc tam, pateicoties šīm meditācijām un 

dzīvesveidam, pakāpeniski enerģija paceļas arvien augstāk un augstāk, sasniedz augstākās 

čakras, un šis process var aizľemt vairākas dzīves, atcerieties, ka hiduisti tic reinkarnācijai, 

bet, lai paātrinātu enerģijas plūsmu uz augstākajām čakrām, ir nepieciešami vingrinājumi, lai 

varētu paātrināt šo procesu. Ja jūs pierakstītos jogas grupā, nez vai jums stāstītu par 

hindusimu un viľu reliģiju, bet jums vienkārši pastāstītu, cik ļoti labi ietekmē šie fiziskie 

vingrinājumi. It kā tie būtu kaut kas labāks par kartupeļu rakšanu dārzā vai arī kāda cita 
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fiziska darba veikšanu. Kas ir šie vingrinājumi patiesībā? Šīs ir saules pielūgsmes pozas. Kad 

cilvēks meditē kādā no šīm pozām, viľš noturas kādā pozīcijā ilgāku laiku, lūk, tā šo 

vingrinājumu saskata hinduists. Ja cilvēks nezina šo vingrinājumu būtību, bet vienkārši viľus 

atkārto kā vingrojumu formu, tikai bez ilgstošas atrašanās tādā pozā, tad tādā veidā hinduims 

nokļūst cilvēkā kā kaut kas labs un nekaitīgs. 

Atgādināšu, labā puse saistīta ar sauli, kreisā ar mēnesi. Saules spēks no labās puses. Kad 

labā un kreisā saules un mēness enerģija sastopas augšējā čakrā, (kas atrodas starp acīm) un 

sasniedz vienotību, atcerieties, bija tāda teorija par trešās acs attīstīšanos. Lūk, šīs trešās acs 

atvēršanās ir ļoti nozīmīgs sasniegums. Hitlers sapľoja par tādu sabiedrību, kuriem visiem 

būtu atvērta šī trešā acs. Hitlers bija ļoti dziļi nodevies austrumu filozofijām, okultismam. 

Visas viľa militārās kara darbības tika diktētas pēc šīs reliģiskās filozofijas. Šīs trešās acs 

atvēršanās ir viens no augstākajiem jogas sasniegumiem.  

Ţurnāls „Times” apraksta meditāciju, to cenšas zinātniski pierādīt: „Ja jums ir veselības 

problēmas, tad varat griezties uz jogas klubiľu un tur jūs atradīsiet līdzsvaru.” Vienā no 

rakstiem par ilgdzīvotājiem šo interviju translēja trīs pamattelekanāli ASV. Viľš ļoti labi 

atsaucās par katru no ilgdzīvotāju grupām, bet pēc tam, kad viľš noslēdza savu uzstāšanos, 

viľš pievienoja personisku komentāru un, no visa tā, kas man liktos labākais, viľš ļoti labi 

atsaucās par adventistiem, par šo tradīciju par sabatu, sākot no piektdienas vakara līdz 

sestdienas vakaram, viľš uzsvēra, cik labi ir kad dzīvē var būt atdalīts laiks, lai nomierinātos. 

Bet viľš teica, ka pats personīgi izmanto jogu, lai sasniegtu šo mērķi. Viľam liekas, ka tas 

paātrina šo procesu, ka katru dienu to var darīt.  

Katrai čakrai atbilst savi vingrinājumi, kas uzlabo konkrēto čakru.  

Vēl viens veids kā ietekmēt čakru enerģiju, kurai tic 

hinduisti, viľi tic, ka enerģija, kas nāk no čakras, kaut 

kādos konkrētos ķermeľa punktos sastājās (saistīts ar 

apziľu). Masējot šos punktus, var uzlabot šo enerģijas 

plūsmu tajās vietās, kurās ir sastāvējumi. Tā ir ļoti sena 

ārstniecības metode, punktu masāţa. (Skat. attēlā) 

1462. gads – attēls uz koka dēlīša. Tajā laikā šos punktus 

iededzināja līdzīgi kā ar gludekli, šie punkti tika masēti ar 

ēteriskām eļļām, šīs eļļas ieguva no daţādiem augiem, 

augus iemērca ūdenī un pēc tam izlika saulē uz vairākām stundām, un to darīja tādēļ, lai augi 

uzľemtu šo saules enerģiju. Un konkrētā eļļa tika lietota konkrētiem punktiem, lai atbilstu. 

Un atkal, mērķis ir lai uzlabotu enerģijas plūsmu konkrētās vietās. Ja izmantojat daţādus 
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krēmus vai eļļas masāţai, tā ir normāla parādība. Bet uzmanieties no šī principa, konkrētas 

eļļas – konkrētiem punktiem enerģiju balansam. Atceraties, masāţa arī adventistu veselības 

vēsts izpratnē ir viena no svarīgākajām ārstniecības metodēm. Bet masāţa, kura uzsver šo 

mistisko punktu svarīgumu, tās mērķis ir paaugstināt šo apziľas spēku sevī. Īstenā nozīme ir 

tuvošanās Dievam. Joga – tā ir vienotība. Hatka joga – nozīmē saules un mēness vienotību. 

Un principā visa hindusima mērķis ir iziet no pārdzimšanas apļa, lai pārietu no pārdzimšanas 

apļa uz garu pasauli. Galvenais mērķis jogai un meditācijai ir – sagatavošanās vienotībai ar 

garu pasauli. Tāpat arī elpošanas vingrinājumi, tur tiek uzsvērta mistiskā enerģija. Tādēļ 

hinduismam ir īpaši savi uzskati par uzturu. Ārstniecības augi, dziedniecība hinduismā ir 

enerģijas uzľemšanas veids. Visās senās sistēmās veselības uzturēšanai, kurās tiek uzskatītas 

par ārstēšanas metodēm, tur augi ieľem vienu no nozīmīgākajām vietām enerģiju 

balansēšanā. Ar laiku cilvēce konstatēja, ka augos tiešām ir konkrētas ķīmiskas vielas, kuras 

var atstāt ietekmi uz cilvēka organismu. Bioķīmija atklāj šīs vielas, kas var ietekmēt 

organismu. Bet esiet uzmanīgi, jo sātaniskās ārstnieciskās sistēmas vēl joprojām piešķir 

augiem nevis to patieso ārstēšanas iedarbību, bet to mistisko iedarbību uz enerģiju. Tā pat 

plaši tika pielietoti minerāli. Kā jūs domājat, no kurienes rietumu medicīnā sāka pielietot 

strihnīnu, dzīvsudrabu utt. Tas sākās tieši no šīs garīgās mācības. Ajūrvēda šodien ir 

pārtraukusi izmantot dzīvsudrabu, pamatā viľi izmanto daţādus augus. Kad E. Vaita runāja 

par zālēm, viľa ar to domāja tās indīgās vielas, kuras ārstēšanai izmantoja tā laika ārsti. 

Vienreiz medicīnas students viľai uzrakstīja vēstuli, ko jūs ar to domājat, kad lietojat vārdu 

zāles, viľš noskaitīja: dzīvsudrabs, arsēns, daţādi veidi. Un tā pat minēja daţādus ekstraktus 

un zāles, kuri bija iegūti no augiem. Un viľa apstiprināja, ka ar zālēm viľa domā indīgos 

metālus, minerālus.  

Šajā ilustrācijā redzam, kā tiek veidoti minerālu sajaukumi viduslaikos. Zāles no ārstniecības 

augiem tiek maisītas, lai iegūtu smarţu, hinduisti tic, ka šo augu aromāti ietekmē šo čakru 

enerģiju. Patīkami, ja procedūru telpā ir jauka smarţa, mums visiem patīk, ka labi smarţo. 

Bet mēs, lietojot kaut kādas aromātiskas vielas, nepiešķiram tām enerģētisku nozīmi. Bet 

hinduisti sagaida no šī aromāta ietekmi uz enerģiju plūsmu. 

 

Ir vēl viena hinduistu ārstēšanas metoţu daļa. Jums ir nācies sastapt cilvēkus, attīrīšanas 

sistēmu piekritējus? No kurienes šīs sistēmas ir nākušas? Es ticu, ka šīs attīrīšanas sistēmu 

saknes ir tieši ajūrvēda. Tā ir viena no hinduistu pamatrituālu darbībām – attīrīšanās: 

- Viľi lieto zāles, kas izsauc iesnas, tā kā attīrīšanos. Viľi var caur caurulīti ar 

daţādiem šķidrumiem izskalot degunu, attīrīšanās nolūkā.  
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- Daudzas zāles tika izmantotas, lai izsauktu vemšanu attīrīšanās nolūkam. Vēlos 

padalīties ar vienu hinduistu recepti, kā izsaukt vemšanu. Jūs sēţaties laivā, okeānā 

un dodaties ceļojumā, un, kad es pamēģināju šo metodi, es atteicos no sapľa kļūt par 

jūrnieku. Un kad man sāka palikt slikta dūša uz šī mazā kuģīša, es lūdzos lai mani 

ved atpakaļ uz krastu. Varat ľemt laivu un atkal braukt zvejot, bet man pietiek. Un es 

pēc šāda ceļojuma divas stundas gulēju jūras krastā, un tikai pēc divām stundām 

galva ieguva līdzsvaru. Mans vēders jau bija noguris pa šo laiku, un es apsēdos, 

paskatījos uz okeānu un atkal atgriezās sliktā dūša.  

- Vēl viens zāļu veids, kas stimulē iztukšošanos, tika izmantoti caurejas līdzekļi, 

dzīvsudrabs, tas ir lielisks caurejas līdzeklis. Jo lielāka deva, jo lielāks efekts.  

- Ja tas nepalīdz, tad lielisks līdzeklis ir klizma. Klizma viľu izpratnē bija viens no 

spēcīgākajiem ārstniecības līdzekļiem. Viľi vairāk nekā 100 daţādas vielas izmantoja 

šīm klizmām.  

- Ja neviens no šiem augstāk minētajiem līdzekļiem nepalīdzēja, tad pēdējā metode, vēl 

vairāk iedarbīga, tā bija asins nolaišana. No kurienes viľi zināja, no kuras vietas 

jānolaiţ asinis. Viľi orientējās pēc zodiaka zīmēm.  

- Vēl viens iemīļots līdzeklis, tas ir – urīnterapija. Urīnterapijas saknes arī ir 

hinduismā. Pats labākais un ietekmīgākais bija govju urīns. Pēc viľu priekšstatiem 

upe Inda ir kā zemes urīns. Tādēļ uz Indu un Gangu iet attīrieties, jo tas ir svētais 

urīns. Viľi nonāca pat līdz tam, ka izdarīja injekcijas ar urīnu.  
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Lekcija Nr. 8 

 

Ķīniešu tautas medicīna 

Attēls: Iľ un Jaľ simbols, pasaules mistikas enerģija, izšķir divas enerģijas – pozitīvo un 

negatīvo. Ķīniešu izpratne par pasauli ir tāda, ka pasaule atrodas pastāvīgā kustībā un 

pārmaiľās. Tādēļ, apskatot viľu ārstēšanas metodes, mums ir jāatceras par šādu viľu 

mentalitātes iezīmi.  

Attēls: Pakuā. Šo simbolu radīja imperators, 

kurš valdīja Ķīnā 2900. gadus pirms Kristus. 

Kādu laika posmu es nodarbojos ar austrumu 

cīľas mākslu, iegādājos literatūru par šo tēmu. 

Literatūrā par ķīniešu medicīnu šīs zīmes ir 

zīlēšanas zīmes, kas apzīmē dzīves situāciju 

daţādus iespējamos variantus. Un katrai no 

tās nodaļām ir trīs veselas sloksnes. Zīlēšanas 

māksla, kad uzgriez, tad tas parāda ko darīt.  

Vēl viens imperators bija ievērojams ar to, ka 

viľš pētīja augu iedarbību, Šen Nun uzrakstīja 

par 365 augiem grāmatu. Šeit var izsekot saistību ar astroloģiju, jo 365 dienas ir gadā.  

Vēl viens imperators (2600 gadus pirms Kristus) uzrakstīja pirmo Ķīnas medicīnas mācību 

grāmatu. Caur šīm grāmatām mēs varam uzzināt viľu domas un ar ko tie nodarbojās.  

Tajā laikā radās mācība daoisms. Dao - nozīmē ceļš. Šajā mācībā ir trīs pamatstāvokļi. Viľi 

ticējā čī enerģijai, kas tika sadalīts Iľ un Jaľ. No šiem trim viss sastāv. No šīs enerģijas rodas 

pieci elementi: ūdens, uguns, gaiss, zeme un telpa.  

Atcerieties, hinduisti arī tic, ka viss esošais sastāv no šiem pieciem elementiem. No tiem viss 

ir sācies. Ķīniešu mitoloģijā arī centrālo vietu ieľem saule un mēness, pretpoli. Šī sistēma arī 

runā par to, ka slimības rodas enerģiju disbalansa rezultātā. Un tas arī izriet saules un mēness 

savstarpējās iedarbības rezultātā. Tādēļ viľi cenšas manipulēt ar enerģiju, lai atgūtu enerģijas 

balansu un arīdzan veselību. Mēs šeit nepētīsim kopīgo hinduistu un ķīniešu medicīnā, mēs 

aplūkosim tās ķīniešu medicīnas daļas, kuras ir raksturīgas tikai Ķīnai: 

Viena no ķīniešu medicīnas raksturīgākām ārstniecības metodēm – līdzīgs ārstē ar līdzīgu. Ja 

jums nepavisam nav saprotams šis izteikums, tas nav nekas, bet ilustrācija runā labāk.  
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Attēlā mēs redzam grieķu riekstu – uz otras 

fotogrāfijas – cilvēka smadzenes. Ja valrieksts ar savu 

ārējo izskatu atgādina smadzenes, tātad, valriekstam 

ir jābūt dziedinošai iedarbībai uz smadzenēm. Tādēļ 

ķīnieši meklēja dabā, kas no augiem būtu līdzīgs 

cilvēka ķermeľa daļām. Lai jaundzimušais bērns izaugtu ar taisnu muguru, deva bērniem ēst 

cūkas astes utt.  

Atcerieties, mēs minējām ţenšeľa sakni, tai it kā ir gan rokas, gan kājas, šajā saknē mēs 

redzam tādu īpatnēju galvu, bet tādēļ ţenšeľu uzskata par panaceju (kas der visam), ārstē 

visu visā ķermenī. Iegurľu orgānu ārstēšanai, impotencei īpaši lietoja aļľa ragus. ASV un 

īpaši Kanādā ir speciālas fermas, kurās audzē šos aļľus ar īpašajiem ragiem, viľiem ir ļoti 

lieli zaraini ragi, viľi kaut kādā veidā šos ragus atľem, sagrieţ tos mazos gabaliľos un 

pārdod austrumu tautām par lielu naudu. Ja jūs neesat drosmīgs cilvēks, tad jums ieteiks 

lietot no tīģera sirds pagatavotus ēdienus, lai saľemtu viľu drosmi, vīrišķību. Lūk, šīs ir 

mentalitātes iezīmes, kur līdzīgu pieľem kā līdzīgu.  

Aplūkojot, kādi ir jumti mājiľām, ziniet kāpēc viľiem ir 

tādi jumtiľi ar galiem gaisā, laikam jau dēļ skaistuma, visur 

braucot pa Ķīnu, tur tādi jumti. Iemesls ir tāds, ka viľi tic 

dēmoniem, labiem un ļauniem dēmoniem, un šie dēmoni 

ceļo reizē ar vēju. Un kad vējš pūš uz jūsu māju, tad šie 

tramplīnveidīgie jumta segumi ar vēju šos dēmonus uzsper 

gaisā debesīs, lai viľi neiekļūtu mājās. Un tad jums mājās 

viss būs kārtībā.  

Vēl viena Ķīnas medicīnas sfēra, šī ārstēšanas metode ietver sevī fizisko aktivitāti, patiesībā 

šī fizkultūra ir enerģiju balansēšanas veids, vai esat dzirdējuši „ki kongs”?  Vai jums ir 

zināms šis termins? Rietumos šis termins ir ļoti izplatīts, to visi zina: tas izskan visur. Ar šo 

terminu tiek apzīmētas visas cīľas mākslas – kā kopā saľemtas. Zem tā var palikt visas cīľas 

mākslas. Bet patiesībā šo cīľas mākslu  apslēptais cēlonis, tā ir saistība ar enerģiju un tās 

balansēšanu. Tā pamatā ir meditācija ar fizisko aktivitāti.  

 

1967. gadā es atrados Vjetnamā, tur atradās Vjetnamas armijas vienība, vienu dienu es 

nokļuvu viľu apmācībās un viľi izdarīja dīvainas kustības savā vingrošanā, kādas es agrāk 

nebiju redzējis ka mūsu armijas cilvēki tā būtu darījuši. Un es biju apjucis, nevarēju saprast 

kas notiek. Tās nebija vienkāršas fiziskās nodarbības, tās bija kā līganas plūstošas dejas. Līdz 
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tam laikam, kamēr es nebiju iesācis pētīt šo jautājumu par mistisko medicīnu, es nesapratu, 

ka tas ir saistīts ar enerģiju. Visās cīľas mākslās pastāv uzskats, ka no zemes var iegūt 

enerģiju. Un, ja cilvēks mācās par pareizu enerģijas balansu organismā, ja organismā tiek 

sasniegts pareizs enerģijas balanss, tad viľā ir tāds līdzsvars, ka viľu neviens nevar nogāzt no 

kājām. Šī ticība saka, ka enerģija no galvas virsmas nokļūst līdz pat pēdām uz zemi un 100 

jardus lejā zemes dziļumā. Es reiz šo tēmu pasniedzu draudzē un pēc tam pie manis pienāca 

draudzes vecākais, un viľš teica ka jums ir taisnība, esmu nodarbojies ar šīm kaujas 

mākslām, un mūsu skolotājs teica, izkustiniet mani no vietas, jūs trīs, izkustiniet mani. Mēs 

visi trīs nostājāmies viľam aiz muguras, un mēs nespējām izkustināt viľu no vietas. Visos 

ASV štatos un visur, kur dzīvo cilvēki, ir arī kādas iestādes, vietas, kur var nodarboties ar 

kaujas mākslām. Šī kaujas māksla Kī kong, tie ir daţādi veidi, nekustīgas pozas - enerģijas 

uzlādēšanai vai arī izdara savus vingrinājumus kustībā. Kad cilvēks sasniedz šajā kaujas 

mākslā meistarklasi, tad tāds cilvēks var demonstrēt šķietamu spēku, nevis fizisku, bet 

paranormālu spēku. Es lasīju par vienu meistaru, kurš paľēma divas dakšiľas, tās iedūra 

vistā, vista pirms tam jau bija mirusi un viľš izcepa šo vistu līdz pilnīgai gatavībai.  

 

Tai či – vai esat dzirdējuši par to, Ķīnā ļoti daudz cilvēku izdara šos vingrojumus. 

Austrumeiropā tā kļūst populāra, arī ASV. Īpaši tā noder padzīvojušiem cilvēkiem. Šī 

sistēma sastāv no 105 vingrojumiem. Un tās ir ļoti maigas, plūstošas kustības. Kad šie 

padzīvojušie cilvēki veic šīs kustības, viľi jūtās labāk. Viľiem ir labāka līdzsvara izjūta, ļoti 

reti kad krīt. Bet šis ir meditācijas veids kustībā. 

Vēlreiz pievēršam uzmanību Kī kong. Pirmais vārds Kī nozīmē to pašu Čī, atceraties šo Čī 

enerģiju - sadalās iľ un jaľ. Šis nosaukums ietver ticību enerģijai. Bet kong nozīmē 

sasniegumi - šī dievišķā stāvokļa sasniegšana. Enerģija Kī cirkulē pa meridiāniem. Pa 

neredzamām līnijām ceļo caur ķermeni un savieno ķermeľa virspusi ar iekšējiem orgāniem, 

un adatu terapija ietekmē šos meridiānus īpašos punktos, lai līdzsvarotu enerģiju orgānos un 

iekšienē, bet tie, kuri sasnieguši pakāpi kī kong, var sasniegt ar sava saprāta spēku to pašu 

spēku, ko dod šī adatu terapija. Kī kong ir tā, kas nodarbojas ar enerģiju balansēšanu cilvēku 

ķermenī. Ķīnieši, tā pat kā hinduisti, cenšas sabalansēt saules un mēness enerģiju. Tie, kuri 

šeit māca fizioloģiju, īpašu uzmanību pievērsiet šim slaidam, lūk, šī ir jauna fizioloģija, 

ķīniešu fizioloģija: 

- Viľi tic, ka enerģija pārvietojas pa 12 meridiāniem. 

- Cilvēka ķermenī ir tikai 12 orgāni.  
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- Ķīniešu dienā ir 12 stundu un enerģija plūst pa šo cilvēka ķermeni, saskaľā ar ķīniešu 

pulksteni, katrai stundai atbilst konkrēts orgāns.  

- Gada laiki ietekmē to, kā šī enerģija plūst caur šiem orgāniem, un tas viss ir saistīts ar 

zodiaka sistēmu, ar astroloģiju. 

Apskatīsim daţas ķīniešu medicīnas diagnostikas metodes: 

Viľi tausta pulsu, viľi var iekaustīties tajā daudzas minūtes, pēc pulsa viľi mēģina noteikt, 

kurā vietā atrodas kāds punkts, kurā ir enerģijas disbalanss. Vai arī viľi apskata cilvēka mēli, 

lai ieraudzītu disbalansa sekas. Atceros, kad biju mazs puika, mums bija pieľemts, ka 

dakteris apskates laikā vienmēr skatījās mēli. Kad kļuvu par dakteri, es tiešām redzēju ļoti 

daudz cilvēku mēles. Bet parasti es lūdzu to darīt, lai saskatītu mandeles. Jā, pēc mēles 

izskata var uzzināt par cilvēka organismu. Mēle var ļoti daudz ko pateikt. Mēs pieminējām, 

ka 12 meridiāni ir ķīniešu medicīnā. Viľi uzskata, ka kaut kādās konkrētās vietās meridiāns 

iziet ādas virspusē. Ja daţādos veidos iedarbojas uz šiem punktiem, var atvērt, iztīrīt vai 

novirzīt tālāk šo enerģiju. Protams, ir ļoti daudz daţādu veidu kā to izdarīt. Akupunktūras un 

akupresūras iedarbība. Iedarbība uz šiem punktiem caur piespiešanu vai caur adatas 

ieduršanu noved pie tā, ka šī enerģija tiek balansēta, tiek sasniegta labāka veselība un 

pašsajūta. Akupunktūras un akupresūras princips ir tāds pats – enerģija ir jāsabalansē. 

Akupresūras rašanās laikā bija 12 meridiāni, šodien akupresūras grāmatas runā par 14 

meridiāniem. Jau no sākuma bija 365 punkti. Jūs redzat šeit saistību ar astroloģiju? Tad tagad 

viľi saka, ka ir vairāk kā 1000 punkti, kuriem ir nozīme. Un šajā metodē ir tas pats 

apgalvojums – slimība, tas ir disbalanss organismā. Kas noved pie disbalansa galu galā? 

Katrs varētu uzdot šo jautājumu. Interesanti, visas grāmatas, kuras runā par mistiku, ļoti maz 

atbild uz jautājumu kādēļ notiek disbalanss. Daţi domā, ka konkrēti dzīvesveida pārkāpumi 

rada disbalansu. Piemēram, ja mēbeles istabā tiek novietotas nepareizi, ja ir disbalanss ar 

produktiem, kuri nes negatīvo un pozitīvo enerģiju; kādam cilvēkam ir kāds nodarījis pāri, 

tad tas ir atstājis garīgu traumu. Pēc viľu ticības, vairāk kā 100 slimības veidojas no vēja 

iedarbības, lūk, kādēļ viľi vēlējās uzsūtīt dēmonus no jumtiem gaisā. Es ticu, ka viľiem ir 

citi izskaidrojumi, protams, arhitektūrā šī ir pozitīva loma, izskatās skaisti. Vairākumam no 

mums tas patīk. 

Apskatīsim to,  kādu profilaksi un ārstēšanu viľi pielieto: 

Līdzīgu ārstē ar līdzīgu. Viľi izmanto līdzīgus augus un produktus, kas izskatās līdzīgi 

orgāniem, bet viľi arī apgalvo, ja kāda viela izsauc kādus konkrētus simptomus, tad šī viela 

varētu ārstēt slimību, pie kuras ir tādi paši simptomi.  
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Es apmeklēju Ķīnas aptiekas, arī esmu apmeklējis ķīniešu aptieku Vankuverā, Kanādā. No 

visām ķīniešu aptiekām visinteresantākā ir Vankuverā. Šajā aptiekā kā lielā veikalā jūs varat 

atrast daţādas zāles, visi iespējamie augu līdzekļi, daţādas dzīvnieku daļas un simtiem 

tūkstošu pudelīšu ar daţādām vielām.  

Ţenšeľs, tā ir Ķīnas medicīnas panaceja, ţenšeľs patiešām satur daţas ļoti vērtīgas vielas, un 

adatu terapijā tiek izmantotas adatas, lai balansētu enerģiju.  

Ķīniešu vīrieši visā savā dzīves laikā ļoti daudz smēķē. Uz ķīniešiem mēs vienmēr esam 

skatījušies kā uz tādiem, kuriem ir diezgan laba veselība. Pārsvarā tās ir sirds asinsvadu 

slimības, vēzis, diabēts. 50 gadus atpakaļ praktiski viľiem nebija sirds asinsvadu saslimšanu. 

Un arī vēzis. Nesen es skatījos statistiku internetā, šodien viľi ir apdzinuši ASV šajā ziľā, 

pēc saslimstības ar vēzi un sirds asinsvadu slimībām. 

Vīrietis – 70 gadi, viľš ļoti ātri novecojis, bet, kas ir interesanti, 1949, 50-jos  gados, kad 

notika komunistiskā revolūcija, vidējais mūţa ilgums bija 35 gadi. Atcerieties to imperatora 

attēlu, kurš dzīvoja 2900 gadus pirms Kristus, tagad mēs esam 2000 gadus pēc Kristus, kopā 

4900 gadi, tas ir ļoti iespaidīgs laika periods. Viľiem bija pietiekoši ilgs laiks lai pierādītu 

savu ārstniecības metoţu efektivitāti, lai parādītu veselīgu nostāju profilaksē. Un viľu mūţa 

ilgums bija tikai 35 gadi. Un par pēdējiem 50 gadiem, tā kā komunisti nodrošināja tīru ūdeni, 

uzbūvēja kanalizāciju, viľi, pateicoties vienkāršiem profilakses principiem un higiēnai 

divkāršoja dzīves ilgumu. Tas ir viens no pagājušā gadsimta brīnumiem. Tūkstošiem gadu 

pagāja un viľiem bija šī austrumu gudrību. Kad viľi izmantoja veselīgo saprātu, viľi 

divkāršoja dzīvi. 

 

„Slēptie rakstura spēki” grāmatā „Prāts, raksturs, personība”, E. Vaita raksta: „Gandrīz visas 

spiritisma plūsmas kustības priekšgalā nostājas cilvēki, kuri pretendē uz dziedināšanas 

spējām, viľi noraksta savu spēku uz magnētismu, elektrību, tā saucamajiem simpātiskajiem 

līdzekļiem vai cilvēka saprāta potenciālām rezervēm. Pat mūsu kristīgajā laikmetā  ne 

retums sastopam tos, kur tā vietā, lai sauktu uz dzīvo Dievu vai vērstos pie kvalificētiem 

ārstiem, iet pēc palīdzības pie šiem dziedniekiem. Šie sātana starpnieki apgalvo, ka ir spējīgi 

izdziedināt slimības. Viľi pieraksta savu spēku magnētismam, elektrībai, tā saucamajiem 

simpātiskajiem līdzekļiem, tajā pašā laikā, kad paši patiesībā ir starpnieki elektriskajai 

strāvai, kas nāk no sātana, ar šīm metodēm viľš uzliek lāstu uz cilvēku dvēselēm un 

ķermeľiem.” 

„Tie, kuri atdod sevi sātana burvestības spēku rokās, var lielīties ar to, ka ir saľēmuši 

svētības, bet vai tas pierāda to, ka viľi ir gudri un ir izvēlējušies drošu ceļu. Kāda jēga no tā, 
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ka dzīve bija pagarināta, kāda jēga no tā, ka ir iegūts tikai laicīgais, vai novedīs pie laba tas, 

ka ir pārkāpta Dieva griba. Visas šīs šķietamās priekšrocības laika beigās apgriezīsies par 

nelabojamu zaudējumu. Mēs nevaram nesodīti pārkāpt kaut vienu barjeru, kuru Dievs ir 

nolicis tāpēc, lai pasargātu savu tautu no sātana varas.” 

Mēs izlasījām citātu, ka sātans darbojas caur elektrības strāvu. Bieţi cilvēki saka, ka man 

kļuva vieglāk. Palīdz šī metode vai nē, tas nav kritērijs tās patiesumam. Jums ir 

jāizmanto metodes, izvērtējot, vai tās ir no Dieva vai nav. Metode var izskatīties Dieva 

izvēlēta metode, un tā var pagarināt cilvēka dzīvi uz kādu laiku, bet mūsu mērķis nav 

pagarināt šīs zemes dzīvi, bet iegūt mūţīgo dzīvi. Tādēļ šādas metodes neietilpst Dieva 

plānos.  
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Lekcija Nr. 9 

 

1967. gadā biju iesaukts ASV armijā un tiku nosūtīts uz Vjetnamu. Man bija iespēja dienēt 

tur kā mediķim – ārstam. Tajā laikā, kad bija karš Korejā, es vēl mācījos medicīnas 

universitātē, tādēļ mani neiesauca. Bet pēc Korejas kara pagāja 15 gadi un tad man teica, ka 

tagad tev ir laiks kalpot. Daţas nedēļas pēc pavēstes es jau biju Vjetnamā. Un tas bija pats 

kara karstums. Šodien, pirmām kārtām, vēlos jūs iepazīstināt ar kādu Vjetnamas armijas 

oficieri – kapteini Vou Sam. Kad šis cilvēks bija mazs zēns bērnībā, viľa tēvs viľu apmācīja 

kā rīkoties ar svārstu. Tādēļ viľš ļoti labi prata ar to rīkoties. Viľš pat organizēja speciālus 

kursus, kur apmācīja zīlēt ar svārsta palīdzību. Pie Vjetnamas krasta okeānā bija sala. Šīs 

salas krastos dziļumā atradās nafta. Sala bija pie Vjetnamas krastiem, bet to bija iekārojuši 

ķīnieši, viľi vēlējās šo naftu dabūt sev. Tajā laikā Ķīna un Vjetnama bija sabiedrotie karā, bet 

tajā pašā laikā Ķīna un Vjetnama karoja par šo salu. Un vienreiz ķīnieši nogremdēja vienu 

vjetnamiešu kuģi. Kad vjetnamiešu kuģis grima, viľi sasēdās glābšanas laivās un paspēja 

noraidīt radio signālus uz Vjetnamu, ziľojot: „Mēs grimstam”, bet viľi nepaspēja paziľot 

savas koordinātes. Tajā dienā, kad kuģis nogrima, viľiem nebija iespēja aizsūtīt palīdzību, 

patiesībā pagāja vairākas dienas, kad varēja apgādāt kuģi. Šo dienu laikā vējš laivas aizpūta 

uz citu pusi. Kur gan meklēt šos bezvēsts pazudušos? Griezās pie kapteiľa Vou Sam un tam 

prasa: „Vai viľš varēs palīdzēt atrast šos pazudušos?” Viľš atver okeāna karti, šo okeānu 

rajonu, un ar svārstu viľš pārvietojas pa šo karti. Un Viľš sāk izdarīt atzīmes, pa stundām 

atzīmējot, kurā stundā kur laivas ir atradušās, kurā vietā. Kad kuģis devās uz beigu punktu, 

kuru viľš bija norādījis, tieši šajā punktā bija atrasti pazudušie jūrnieki, tas bija simtiem 

jūdzes no tās vietas, bet no šīm laivām viena nebija. Viľi atkal sazinājās ar šo kapteini un 

prasīja: „Kur ir šī viena laiva?” Viľš atkal darbojās ar savu svārstu un svārsts norāda to vietu, 

kur ir šī laiva. Un atkal kuģis dodas uz vietu, kur ir pazudusī laiva, un atrod to laivu, kur tika 

norādīts, tikai tur nebija jūrnieku. Jūrnieku mātes un tēvi nāca pie šī kapteiľa, jautājot: „Vai 

varat palīdzēt uzzināt, vai mans pazudušais dēls ir dzīvs vai nokļuvis gūstā?” Un ar šo 

svārstu tika dotas atbildes, vai cilvēks ir dzīvs, vai nokļuvis gūstā. Ja bija gūstā, tad varēja 

pat pateikt kur tas ir, piem. Kambodţā. 

 

Iepazīstināšu ar vēl vienu draugu - Ralfs Hariss. Viľš dzīvoja II Pasaules kara laikā, viľš bija 

starp tiem amerikāľu kareivjiem, kuri savu darbību veica Z-Āfrikā. Viľi vēlējās izdzīt 

fašistus no turienes. Bet, kad amerikāľu armija devās cauri tuksnesim, viľiem beidzās ūdens. 
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Viľi bija spiesti vest ūdeni no 200, 300 km attāluma. Tādēļ tas ļoti salēnināja karaspēka 

virzību. R. Hariss teica: „Es zinu kā iegūt ūdeni”. Viľš arī bija kapteinis un viľam vajadzēja 

saľemt audienci no ģenerāļa, lai parunātu ar visas armijas galvu. Ģenerālis Patons bija ļoti 

dusmīgs cilvēks. Galu galā Hariss saľem šo audienci pie ģenerāļa un viľš saka: „Es varu 

dabūt ūdeni”. Hmm.. ģenerālis ieinteresējās, prasa: „Ko tev vajag, lai to izdarītu?” Viľš saka: 

„Man vajadzīgs kārkla zariľš.” Ģenerālis saka: „Es tev veselu koku atvedīšu.” Ģenerālis 

paceļ klausuli un zvana uz ASV gaisa spēkiem, sakot, ka vajadzīgs vītola koks, lai lidmašīna 

to atved. Cilvēks no gaisa spēkiem domā, ka ģenerālis ir prātā jucis. Ģenerālis kliedz: 

„Davaj, šurp to koku.” R. Hariss ľem rokās šo zaru un sāk staigāt pa tuksnesi, un vienā vietā 

vītols liecās. Viľš tajā vietā atrod, ka zem zemes tek vesela upe, 400 funtu dziļumā zem 

smiltīm un upes platums ir 300 funti. Un dziļumā 100 metri un platums 3 metri. Kad viľi 

izdarīja urbumu, viľi varēja pumpēt ūdeni ar ātrumu 8000 litru minūtē. Dienesta laikā tur R. 

Hariss atrada 17 ūdens avotus, līdzīgi iepriekš minētajam. 

Gordons Mc Clean dzīvo Portlendā Origonā. Tas ir ASV Rietumu krastā. Gordons dzīvoja 

Portlendā Menas štatā. Viľš iet uz krastu, kur ir bākas, ar kārkla palīdzību viľš pateica no 

kurienes pie horizonta būs nākamais kuģis. Kurā virzienā tas sāk liekties, tas kuģis parādies 

konkrētajā vietā. Viľš ľem kārklu un uzdod jautājumu, cik tālu vēl ir šis kuģis. Kārkls parāda 

konkrētu skaitu kustību (no augšas uz leju), nosakot tā attālumu. Tagad viľš jautā, ar kādu 

ātrumu peld šis kuģis. Kārkls pasaka ar kādu ātrumu tas pārvietojas. Viľš paľem datus par 

ātrumu un attālumu, un līdz apbrīnojamai precizitātei var noteikt kad parādīsies šis kuģis.  

Viľš ir automehāniķis un viľš dodas uz automašīnu izstādēm, kur viľi sacenšas automašīnu 

labošanā. Viľi tur novieto nesalabojamās mašīnas, kurās ir problēmas ar motoru, viľi 

piedāvā vairākiem mehāniķiem un viľiem ir jānosaka, kur ir tā problēma. Kurš visātrāk 

pasaka problēmas vietu, tas uzvar. Viľš izvelk svārstu un katru gadu viľš vinnē. 

 

Attēls: 936. gads - monēta, kur uz tās ir attēlots cilvēks, kurš ar rīkstes palīdzību meklē 

metālus.  

Vēl viens cilvēks: inţenieris, viľš meklē naftu. Viľš strādā vienā naftas kompānijā, kur 

viľam maksā lielu naudu, jo viľam ir naftas atrašanas dāvana. Viľš ľem karti un brauc pa to, 

viľš var atrasties pat 1000 km no tās vietas, pēc tam viľš brauc tur, kur ir norādīta naftas 

vieta. Viľš pielieto šo burvju spēju noteikt jau konkrētāk šo vietu. Viľš saka, nafta atrodas 

3000 m dziļumā šeit. Un šī vieta dos 100 barelu naftu minūtē. Un viľš var kļūdīties tikai 

metra rādiusā. 
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Tagad skatīsimies, ko par to saka Bībele: 

Piektā Mozus 18:9-14.  

„9. Kad tu nonāksi tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos, tad nemācies darīt tās 

negantās lietas, ko šīs tautas dara. 

10. Lai tavējo starpā neatrastos neviens pats, kas savu dēlu vai savu meitu liktu sadedzināt 

ugunī, nedz arī, kas zīlē nākotni, nedz laika zīmju taujātājs, nedz čūsku apvārdotājs, nedz 

burvis, 

11. nedz vārdotājs, nedz garu izsaucējs, nedz pareģis, nedz mirušo izaicinātājs, 

12. jo visi, kas dara šīs lietas, Tam Kungam ir negantība, un šīs negantības dēļ Tas Kungs, 

tavs Dievs, tos dzen ārā, tev ienākot. 

13. Tev ir jābūt bezvainīgam Tā Kunga, sava Dieva, priekšā. 

14. Šīs tautas, ko tu izdzīsi, uzklausa gan laika zīmju taujātāju, gan nākotnes zīlnieku; tev 

Tas Kungs, tavs Dievs, to nav atļāvis”. 

 

Vai šādai zīlēšanai ir rezultāti, no šīs vēstures, kuru mēs noklausījāmies, mēs varam redzēt, 

ka tā ir efektīva, kādēļ to neizmantot.  

Bībelē ir atrodami vairāk kā 20 teksti, kuri saka, nezīlējiet, nepareģojiet. Bībele arī brīdina, 

kas notiks, ja mēs tā darīsim.  

 

Eceķiēla 13:6,9. 

„6. Viľu redzētās parādības bija viltus, un viľu pravietojumi meli, kad tie sacīja: tā saka Tas 

Kungs, - kaut gan Tas Kungs viľus nebija sūtījis, bet viľi gaidīja, ka viľu vārdi piepildīsies. 

9. Es pacelšu Savu roku, un tā kritīs uz tiem praviešiem, kas redz viltus parādības un 

pravieto melus. Tiem nebūs būt Manas tautas draudzē, tiem nebūs būt ierakstītiem Israēla 

nama cilts grāmatā un tiem nebūs atgriezties Israēla zemē, lai jūs atzītu, ka Es esmu Dievs 

Tas Kungs”. 

 

Tādi burvji ne tikai meklē lietas un priekšmetus, bet viľi arī pareģo. 

Dosim nosaukumu vārdam „zīlēšana, pareģošana, burvestība”. „Tas ir vienots termins, kas 

nosaka dažādas viltus sistēmas, kuras lieto meklēšanai, pārdabiskai palīdzībai vai arī 

informācijas iegūšanai, attiecībā uz nākotni, vai arī lai saľemtu norādījumus, lai virzītu šīs 

dienas jautājumu”s. Bībeles vārdnīca. 

Katoļu enciklopēdijā atrodas laba definīcija šim vārdam zīlēšana, pareģošana. „Pareģošana 

– tā ir okultisma forma, kur tiek izmantotas tējas lapas, magnētiskie kristāli, taro kārtis, 

spiritisko seansu planšetes un citi priekšmeti māľticīgai tulkošanai, kā līdzekļi informācijas 

iegūšanai, un kura atrodas ārpus cilvēka saprāta robežām”. 

Grieķu mitoloģijā arī tiek minēta buršanas forma. Homēra Odisejā arī tiek pieminēta burvju 

rīkste. Grieķu dievi varēja ar burvju rīksti izsaukt mirušos no mirušo pasaules. Eksistē 

zīlēšana ar svārstu uz apļa, kur ir uzrakstīts alfabēts, kad ir sarakstīti burti un cipari, un 
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svārsts raksta vēsti. 12. gadsimtā. Romas Pāvests aizliedza šo darbību ar savu rīkojumu kā 

burvestību.  

Apskatīsim daţus Bībeles tekstus: 

- Pirmā Mozus 30:27. „Bet Lābans sacīja viľam: "Kaut es būtu atradis labvēlību tavās 

acīs; no zīmēm esmu nopratis, ka Tas Kungs mani ir svētījis tevis dēļ.”” Lābans 

nodarbojās ar zīlēšanu.  

- Atcerieties Jāzepa stāstu, kad viľš aizsūtīja savus brāļus ar kviešu maisiem atpakaļ un 

Benjamīna maisā bija ielikts kauss. Kad šo grupu aizturēja kopā ar Benjamīnu, 

attaisīja maisus, tad kalpi teica: „Vai tas nav tas kauss, no kura dzer mans kungs, no 

kura viľš zīlē. Slikti esat darījuši.” Vēl vienā tekstā Jāzeps teica saviem brāļiem: „Ko 

jūs esat izdarījuši, ka tāds cilvēks kā es ar šo kausu izzīlēšu kurš to ir nozadzis.” Vai 

tas nozīmē, ka Bībele attaisno zīlēšanu, vai tas nozīmē, ka tiešām Jāzeps zīlēja? 

Pravieša Gars „Sentēvi un pravieši” saka, ka Jāzeps nekad nav zīlējis, tā vienkārši 

bija spēle, viľš tos brīdināja, vai tad viľš tos neatradīs. Droši vien šis brīdinājums bija 

ļoti spēcīgs tajā laikā.  

- Piektā Mozus 18:9-14. No tā ir skaidrs, ka Dievs nepieľem zīlēšanu, viľš to noraida. 

Kanaānas tautas iedzīvotāji savas dzīvības zaudēja, jo praktizēja zīlēšanu. Bet kad 

izraēlieši ieľēma šo vietu, iekaroja šīs tautas, tad viľi aizmirsa šo bausli.  

- 2. Ķēniľa 17:17. „Un tie ugunī upurēja savus dēlus un savas meitas un izvaicāja 

zīlniekus, un nodevās burvju mākslām; it sevišķi viľi centās darīt to, kas ir ļauns Tā 

Kunga acīs, lai Viľu izaicinātu un sarūgtinātu.” 

- Gadsimtus vēlāk Hozeja 4:12. „Mana tauta prasa padomu savam koka tēlam un stiba 

sniedz tiem atbildi. Tiešām, netiklības gars viľus tā apmulsinājis, ka viľi kā netikļi 

izturas pret To Kungu, savu Dievu, atstādamies no Viľa un kalpodami elkiem.” 

- 2. Ķēniľu grāmatā atceramies stāstu par Hoziju, kurš sūtīja sūtľus, lai izjautātu dievu, 

tas bija mušu dievs. Un, protams, lai elks dotu atbildi, bija vajadzīga zīlēšana, kaut 

kāda konkrēta manipulācija. Un Dievs sūta pravieti, kurš teica, ka tu mirsi, jo tu 

nemeklēji atbildi pie dzīvā Dieva, bet pie elku dieva. 

 

Kādu reizi, kad Babilonijas ķēniľš devās Izraēla virzienā, ar nolūku iesākt karu, un tā pat bija 

plāni uzbrukt Ēģiptei. Viľš nonāca krustcelēs, viens ceļš gāja uz Ēģipti, otrs uz Izraēli, 

Nebukadnecars teica, pazīlēsim pēc aknām, viľi nogalina dzīvnieku un lasa pēc tā aknām, 

un, atsaucoties uz to ko redz, viľi pieľem lēmumu – kur tālāk iet. 
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Itālijā bija atrasta bronzas akna, uz tās bija iegravēti simboli un zīmes, pēc tiem varēja 

noteikt, ka šīs bronzas aknas tika izmantotas zīlēšanai. Agrāk arī ārsti izmantoja zīlēšanu, lai 

noteiktu diagnozi. Un pat šodien daţi izmanto šo metodi. Ķīnā izmanto bambusa trauku ar 

kociľu zīlēšanai. Es minēju, ka arī šodien tiek izmantotas šīs metodes. No tām grāmatām, kur 

aprakstītas šīs metodes, var uzzināt ka viľi bieţi izmantoja svārstu, lai pieľemtu lēmumu, ko 

viľiem darīt tajā vai citā situācijā. Svārsts palīdz noteikt un uzstādīt diagnozi. Arī 

veterinārāstu vidū šī metode ir plaši izplatīta. Tā pat arī svārstu var izmantot, lai noteiktu 

diagnozi.  

Visplašāk izmantotā diagnozes metode ir irigodiagnostika. Irigodiagnostiku praktizējošie 

saka, ka var noteikt slimību, ar kuru cilvēks nav vēl saslimis, viľi apskata acu varavīksneni, 

viľi tic, ka pēc tās var noteikt visu kas notiek organismā. Esmu dzirdējis, ka Ukrainā tas ir 

plaši izplatīts. Bet vai tiešām tā ir patiesa metode, kuru mēs varētu izmantot. Apskatīsim to: 

Saka, ka no acs uz galvas smadzenēm iet pus miljons nervu šķiedru, fizioloģija saka, ka 

gaisma, kura nonāk mūsu acīs caur šīm nervu šķiedrām ir transformēts signāls un iet uz 

vienu pusi virzienā – uz smadzenēm. Acs varavīksnene var pie kādām saslimšanām 

izmainīties un pateikt kaut ko par notiekošo citās ķermeľa daļās, bet tas ir viens no 

simptomiem. Nedrīkst pēc acs varavīksnenes pateikt, ka aknās vai nierēs ir problēma. ASV 

Rietumu daļā acu ārsti pilnībā noraida šo diagnostikas veidu, oftalmologi arī pilnībā noraida 

šo metodi. Šie ir ārsti, kuri vairāk zina par acs uzbūvi, funkcionēšanu. Nervu signāli iet tikai 

no acs nerva uz smadzenēm un nav signāla, kas vestu signālu no smadzenēm uz aci. Šī 

metode – zīlēšana pēc varavīksnenes ir meklējama Senajā Ķīnā. Kādu laiku atpakaļ ASV acu 

speciālisti teica, atļausim irigodiagnostiķiem parādīt savas spējas. Bija savākta cilvēku grupa, 

kuri ir nopietni slimi ar nierēm, kā arī grupa ar cilvēkiem, kuriem ir veselas nieres. Tad tika 

uzaicināti 20 irigodiagnostiķi, tiem atļāva šos pacientus apskatīt. Irigodiagnostiķi uzrakstīja 

diagnozi katram cilvēkam. Katrs no šiem cilvēkiem, kurš bija ar nieru problēmām, pirms tam 

tika pārbaudīts ka tiešām viľš ir slims. Kad tika apskatīts, vai šis cilvēks ir vai nav slims ar 

nierēm, 90% diagnostiķu mazāk kā pusi varēja noteikt. Tā kā cilvēks, kurš vienkārši minētu, 

varētu uzminēt vairāk. Es teicu: „90% no 20 diagnostiķiem.” Bet 10 % bija labāki rezultāti. 

Šis viens no 20,  98% pareizi pateica diagnozi. Bet kādu triku viľš izmantoja? Viľš rakstīja, 

ka visiem ir slimas nieres un, ja visi bija slimi ar nierēm, tad viľš visus uzminēja, tādēļ 

viľam bija 98%, nav slikts rezultāts. Viľš spēlēja spēli ar eksperimenta vadītājiem. 
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Karte, kuru irigodianostiķi izmanto diagnostikai. Daţādās acs sekcijās atbilst daţādu orgānu 

atspulgi, uzmanīgi skatās to un var jau uz priekšu teikt, ka tev būs nieru saslimšana. 

Interesanti, ka acs varavīksnene dalās 96 iedalījumos. Bet hinduistiem čakrā, kura nosaka 

trešo aci, saka, ka ir 96 lapiľas šai čakrai. Kā jūs domājat, vai te ir kāda saistība? Ir karte 

vienai acij, ir karte otrai acij. Viens ārsts ir pētījis irigodiagnostiku un viľš ir apbraukājis visu 

pasauli, un katrā no valstīm viľš ir nopircis šo karti. Viľam bija 20 daţādas kartes no 20 

daţādām pasaules malām. Un nebija pat 2 no 20, kuras būtu līdzīgas vai identiskas. Ja tā ir 

patiešām patiesa metode, tad visam vajadzētu sakrist. Bet tie, kuri tic irigodiagnostikai, 

aizver acis uz šo faktu. 

 

Kā ir ar personības tipiem, gribat iepazīt sevi labāk? Psihoterapeits, kurš izmanto svārstu, var 

jums palīdzēt saprast sevi. Ja jūs nodarbojaties ar psihoterapiju, tā ir jūsu profesija, tad jūsu 

darbs kļūst vieglāks. Var arī mēģināt risināt problēmas ar magnētiem. Katru gadu ASV tiek 

tērēti 5 miljardi dolāru magnētu iegādei, magnēti tiek iešūti apavos, uz ķermeľa, tiek iešūti 

spilvenos, matračos. Bet katrs pētījums parāda, ka magnēts neietekmē cilvēka slimības, 

neārstē. Ir tāda ierīce, kur cilvēku ievieto, lai veiktu fotografēšanu slāľos, tā ir magnētiskā 

rezonanse. Tie ir paši stiprākie pasaules magnēti, šo ierīci izmanto, lai noteiktu diagnozi, 

viľš tur tiek ievietots un iznāk ārā tāds pats slims.  

 

Tagad paskatīsimies zvaigznēs, mēs jau ne reizi vien esam pieminējuši astroloģiju. Kad es 

pieminu vārdu astroloģija, mēs nerunājam tikai par horoskopiem, zem vārda astroloģija mēs 

saprotam visas mācības, kas tic pasaules kosmosam, enerģijai, kosmoss tiek saukts par 

makro kosmosu, bet cilvēku sauc par mikrokosmosu, atspulgu kaut kam lielākam.  

Citāts no grāmatas „Viľš prasa – viss kas mums ir – tā ir zvaigžľu kustība, kura atkārtojas 

mikrokosmosā, ka visa pasaule atspoguļojas cilvēkā.” Kas notiek kosmosā, tas viss notiek 

cilvēka ķermenī. Atcerieties to simbolu, kur cilvēks atrodas divos apļos, ar izplēstām rokām 

un kājām, tas ir glābšanas plāna viltojums, patiesais glābšanas plāns bija citā cilvēkā uz 

krusta. Viss, ko mēs runājam šeit ir APLĪ, nevis KRUSTĀ. 

 

Domās pārceļamies uz Sietlu. Ľemsim rīksti un pastaigāsim pa karti, šīs pilsētas okultisti 

sapulcējušies, lai noteiktu kur iet enerģētiskās līnijas šajā pilsētā. Viľi tic, ka šo līniju 

krustpunktā tajās vietās no zemes nāk enerģija. Viens no tādiem krustpunktiem atrodas šajā 

parkā, tādēļ tā ir kļuvusi iemīļota vieta lai meditētu.  
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Slaidā viens no priekšmetiem, kas glabājas Vatikāna muzejā, drakons, pūķis. Vārdam 

Vatikāns ir interesanta izcelsme „Vatis” – nozīmē zīlēšana, „Can” – nozīmē pūķis. Tas 

nozīmē – dievišķais pūķis. Esat dzirdējuši par enerģijas pastiprināšanu un koncentrēšanu ar 

kristāliem? Tie palīdz koncentrēt garīgo spēku un palīdz šo spēku no garu pasaules dabūt ātrā 

koncentrētā veidā. Bet pats svarīgākais nav priekšmets, bet gan personība, kura izdara šīs 

maģiskās darbības. Ir tūkstošiem daţādu zīlēšanas metoţu, taču pašai metodei nav īpaša 

nozīme. Efekts ir atkarīgs no tā, cik tuva šī persona ir šai garu pasaulei. Visi šie ārstēšanas 

veidi, par kuriem mēs runājām, šīm metodēm nav nozīmes, spēks nenāk no metodes un 

priekšmetiem, bet no tiem, kas stāv aiz šīs metodes, no neredzamā spēka, tā iet caur tiem, 

kuri ir atdevuši sevi šo spēku varā.  

Grāmatā „Evaľģēlisms” 607. lpp aprakstīts par bīstamību griezties pie ārstiem, kuri izmanto 

okultas metodes: „Dieva eľģeļi sargās Viľa tautu viľu dzīves pienākumu pildīšanā, bet tie, 

kuri apzināti nostājas sātana teritorijā, nevar pretendēt uz līdzvērtīgu apsardzību, lielā 

pievīlēja aģents darīs visu, lai pakļautu cilvēka saprātu un nepavisam nav svarīgi vai viľš 

sevi sauc par spiritistu, dziednieku, izmantojot šo elektrisko strāvu vai dziednieku, kurš 

izmanto magnētismu.” 

Kur mums meklēt atbildes uz dzīves svarīgiem jautājumiem, pie gariem, pie mistiķiem, vai 

mēs iesim pie Dieva lūgšanā un lūgsim Viľu vadīt mūsu dzīves.  

Okultās zīlēšanas ir liels kārdinājums, jo tas patiešām dod efektu, bet kas ir atbildīgs par šo 

efektu. Kas aiz tā stāv, tas ir ļoti svarīgi.  
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Lekcija Nr. 10 

 

Refleksoloģija 

Šo metodi mēs vairākas reizes esam pieminējuši un mēs nedaudz atkārtosim to ko zinām. Ja 

atceraties, kad mēs runājām par ticību, ka kosmoss, zeme un cilvēks caurvij vienu būtību. 

Visas šīs mistiskās metodes - to pamats ir būvēts uz ticības – uz šo visu trīs lietu vienotību. 

Atcerieties, R-Eiropā un daļēji arī A-Eiropā, ārsti izmantoja šos ticējumus, tas izpaudās tādā 

veidā, ka viľi izmantoja ārstēšanu caur zodiaka zīmēm. Vakar mēs redzējām kā Ķīnas 

medicīnā izpaudās ticība visuma vienotībai un enerģijai, kura caurvij visu. Kad mēs 

atgrieţamies tālu pagātnē, mēs varam no senatnes redzēt, ka cilvēks vienmēr ir interesējies 

par nākotni un centies to izzināt. Un vēsture stāsta, ka visdrīzāk pirmās zīlēšanas notika pēc 

rokas. Un maziem bērniem apskatīja uzreiz plaukstas, lai varētu noteikt viľu likteni. Viľi 

pieľēma, ka plaukstā ir ierakstīta cilvēka nākotne. Pamazām šī sistēma sareţģījās un 

sareţģījās. Viľi arī saistīja roku līnijas uz plaukstas ar kosmosu. Pēc kaut kāda laika vēl bez 

rokas sāka izmantot arī citas ķermeľa daļas, lai noteiktu nākotni. Viľi skatījās mēli, apskatīja 

vietu starp lielo pirkstu un citiem pirkstiem, kur it kā atradās zināšanu centrs. Auss 

gliemeţnīca it kā atbilda visam cilvēka ķermenim.  

Tik daudz daţādas metodes un skaidrojumi. Kā tajā visā var kaut ko saprast, kura no tām ir 

laba. Vai arī neviena no tām nav derīga. Es arī tā jutos, ka galva gāja riľķī, kad sāku pētīt šīs 

mācības. Jo viss bija bez jēgas, bezjēdzīgs, izdomāts. Kad mācījos universitātē, tad mums 

nekad nestāstīja par šo nonsensu. Septiľdesmito gadu vidū es pirmo reizi sāku dzirdēt par 

šīm izpausmēm un mēs brīnījāmies, kas tas tāds ir. Kādēļ ir tik daudz, tik atšķirīgu metoţu? 

Iespējams, ja kaut viena būtu laba, tad nebūtu to tik daudz. Un visdrīzāk vairumā gadījumu 

efekts no viľām bija pateicoties tā saucamajam placebo efektam. Citos gadījumos patiešām 

sātana gari tiešā veidā piedalās. Mēs jau vakar pieminējām, ka patiesībā ārējām metoţu 

izpausmēm nav nekādas nozīmes. Pats galvenais ir tas, cik cilvēks, kurš praktizē šī metodes, 

ir saistīts ar gariem. Kad kaut kāda metode ir balstīta uz patieso zinātni un ar šo zinātnisko 

pieeju ir saistīta kāda konkrēta ārstēšanas metode, tad tu un tu, un jebkurš var pielietot šo 

metodi. Bet šajās metodēs tieši tikai īpašas personas var efektīvi izmantot. Un tas ir tādēļ, ka 

viľiem vajag būt ciešā saistībā ar garu pasauli. 

 

Vēlos parunāt par daţām procedūrām, ko izdara cilvēka ķermenim. Jūsu iestādē tiek 

izmantota viena no tām, viena no šī terapiju veida – masāţa. Izmantojiet vannas, karstas 
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vannas, kāju vannas, hidroterapiju, peldes, sautējošas kompreses. Un šīs metodes pakļaujas 

ķīmijas, fiziskas likumiem un organisms reflektori reaģē uz šādiem procedūru veidiem. Ja 

man ir stipras galvassāpes, tad ieliekot kājas karstā ūdenī, un pieliekot ledu pie galvas, 

ietinoties siltā segā, es izsaucu refleksu, asinis, kuras sastājušās galvā, tagad reflektori tiks 

piesaistītas ādas virspusei, un sāpes, kuras radušās no paplašinātiem asinsvadiem, kuros ir 

sastājušās asinis, var pāriet ļoti ātri. Ļoti bieţi cilvēkiem veidojas nierēs akmeľi. Ja es redzu 

cilvēku, kuram nierēs ir akmeľi, es varu no 100 metru attāluma noteikt, ka tam nierēs ir 

akmeľi, vērojot kā viľš kustās. Tādēļ ka nav iespējams izturēt sāpes, viľš iet salīcis. Ļoti 

viegli ir no attāluma uzstādīt diagnozi. Un kādu procedūru kā pirmo varētu piedāvāt? 

Piepildiet vannu ar karstu ūdeni un ielieciet viľu tajā karstajā vannā. Un karstais ūdens 

reflektori atslābina ķermeľa muskuļus, tajā pašā laikā arī spazmējošās nieres. Reiz mani 

izsauca uz mājām pie kādas sievietes, ļoti simpātiskas sievietes, ar ļoti skaistu figūru, es 

pieklauvēju pie durvīm un viľa teica nāciet iekšā. Es esmu iekšā, bet viľa skraida pa visu 

māju apakšveļā. Skraida pāri krēsliem, galdiem, gultai, un es jautāju, kas te notiek, un tad es 

pamanu, ka viľa izturas dīvaini, nebija laika gaidīt, kamēr piepildīsies vanna ar ūdeni. Man 

nācās izdarīt morfija injekciju. Piezvanījām draugiem lai aizved viľu uz slimnīcu. Bet, ja ir 

laiks un ja situācija nav tik kritiska, tad labāk šo cilvēku ievietot vannā ar karstu ūdeni. Tā kā 

neviena nebija šajā mājā, tad labāk viľu nosūtīt uz slimnīcu, nekā uz vannu vest. Kāpēc es 

stāstu jums šo notikumu, lai jūs saprastu, ka tas, ko es stāstu, nekādā ziľā nav pretrunīgi ar 

to, ko jūs mācaties šeit. Bet šī prezentācija un šī tēma var būt ļoti līdzīga tām metodēm, kuras 

tiek izmantotas, tādēļ no šīm patiesajām metodēm var nemanot pārslēgties uz nepareizu ceļu. 

Mistiskajā medicīnā tiek izmantota ne tikai masāţa, mēs jau minējām, ka mistiskajā 

medicīnā tiek izmantota meditācija kustībā. Manā valstī tas ir ļoti izplatīts veids mistiskām 

darbībām. Mazus bērnus nosūta uz cīľas mākslu skolām. Un lielais vairums pat neapzinās, ar 

ko viľi nodarbojas. Akupunktūra arī ir ļoti populāra pie mums. Parasti ar cīľas mākslām 

nodarbojas vīrieši, bet priekš sievietēm tiek piedāvāta daudz maigāka forma, tie ir 

vingrojumi pēc jogas sistēmas. Viľas pārliecina, ka ķermenim tas ir ļoti nepieciešams, bet 

viľas pat nenojauš, ka tas ietekmē arī apziľu, šie vingrinājumi ir ceļš uz apvienošanos ar 

pārdabiskajiem spēkiem.  

 

Apskatīsim refleksoloģiju, kurai ir saistība ar šo mācību ar visuma kosmosu un par vienotību 

tajā. Šo metodi ir izveidojis amerikānis Viljams Fidţeralds 1913. gadā. Viľš bija LORS, un 

viľš ļoti dziļi nodarbojās ar okultismu. Viľš ticēja cilvēka saistībai ar kosmosu un viľš 

eksperimentēja, cenšoties atrast labāko anestēzijas veidu operācijām. Viľš sāka uz cilvēka 
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sejas atrast punktus, kuri it kā noľem sāpes. Un viľš atklāja, ka, iedarbojoties uz kādiem 

sejas punktiem, var izdarīt operācijas. Auss, deguns, kakls. Sākumā visi ārsti skatījās uz viľu 

no augšas, nepieľēma, bet pēc kāda laika cilvēki sāka sacīt: „Ooo.” Kaut kas tāds, kas palīdz, 

kaut kas labs. Pēc tam viľš sāka meklēt šos punktus citās ķermeľa daļās. Un galu galā viľš 

nonāca pie slēdziena, ka cilvēka ķermenis ir sadalīts 10 zonās, piecas vienā pusē, piecas otrā 

pusē. Atcerieties, ka viľš bija okultists, viľa saprašana par cilvēka veselību ir atkarīga no 

visa tā paša, kam tic hinduisti un ķīnieši, tas ir enerģiju balanss. Šīs metodes nāk ne no 

zinātniskiem pētījumiem, kuri veikti daţādās vietās, kuri pierādītu apgalvojuma patiesību, 

bet viss ir pamatots uz personīgām pieredzēm un liecībām. Viľš saprata, ka konkrētas vietas 

uz kreisās rokas ietekmē orgānus un laukumus organisma kreisajā pusē. Un uz labās 

plaukstas ir zonas, kuras ietekmē labās ķermeľa puses daļas. Cilvēkam ir divas plaušas, 

viena niere vienā pusē, otra otrā, bet kuľģis un sirds ir viens. Kā tos lai sadala? Bet šeit 

varētu iet uz nelielu kompromisu. Uz pēdas arī mēs redzam, ir izvietoti orgāni, bet zonas un 

līnijas, un daţādu krāsu zonas rāda, ka tie ir daţādi orgāni. Adventistu baznīcā tas ir ļoti 

populārs ticējums. Es biju Ķīnā ekskursijā ar adventistiem – pensionāriem, bijušajiem 

skolotājiem. Lielākā daļa no šīs grupas, apmeklējot Ķīnu, apmeklēja tur refleksologus. Es 

gan teicu, ka tas nav pats labākais ko viľi varētu darīt, bet man teica kur aiziet tālāk. 

Honkongā es arī redzēju vietas, kur izmanto refleksoloģiju, tur bija reklāma veikalos par 

refleksolgiem, uz tādas lielas planšetes ir milzīga pēda. Kad mūsu grupa atgriezās ASV, es 

savācu savus konspektus un izsūtīju tos savai grupai- adventistiem, un tikai viens no viľiem 

man atbildēja (rakstiski), tas bija bijušais kalpotājs – pensionārs, viľš dzīvojis Ķīnā 30 gadus, 

viľš neko no tā nesaprata, kaut gan tas viss bija ļoti izplatīts, viľš arī ekskursijas laikā 

neaizgāja pie refleksologiem un viľš šajā vēstulē pateicās. 

Bet aromterapijā tic, ka paši aromāti no daţādiem augiem, ja tie tiek izmantoti ēterisko eļļu 

veidā, un ja šīs aromātiskās eļļas masē konkrētos punktos, tad šo eļļu enerģija – prana – tiek 

nosūtīta ķermenim. Mēs runāsim vēlāk par homeopātiju, tādēļ mēs šobrīd nekavēsimies pie 

tā.  
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Lekcija Nr. 11 

 

Kad es mācījos Lomalindas universitātē, tajā laikā šī iestāde saucās medicīnas evaľģēlistu 

koledţa. Pāris gadus vēlāk to nomainīja pret Lomalindas universitāti, bet manā diplomā vēl 

joprojām ir vecais nosaukums – Medicīnas evaľģēlistu koledţa. Man ir vēl viens diploms, 

kur ir Lomalindas nosaukums, bet ziniet, es vairāk vērtēju to medicīnas evaľģēlistu koledţas 

diplomu. Un tad, kad es atrodos jūsu skolā, es atceros mērķi, kādēļ tika organizēta 

Lomalindas universitāte. Un mērķis bija apmācīt evaľģēlistus, kuriem būtu arī medicīniskās 

zināšanas. Kad es mācījos tajā laikā, tad tādu vārdu kā homeopātija nedzirdēju. Vēlāk, kad es 

ar to iepazinos, es nesapratu, kas īsti ar to tiek domāts. Šeit uz šī slaida ir uzrakstīts angliski – 

homeopātija. Bet vispār tā ir titullapa homeopātijas enciklopēdijai, bet pirms mēs pāriesim 

pie homeopātijas šodien, es vēlētos vēlreiz doties ceļojumā 200 gadus atpakaļ. ASV pirmais 

prezidents tajā laikā bija pensijā – Dţ. Vašingtons. Es vēlētos izstāstīt par viľa pēdējām 

dzīves dienām uz šīs zemes. Viľš kaut kur nokļuva lietū, nosala, viľam sāka sāpēt kakls, un 

viľš ataicināja ārstu, Faktiski tas nebija tas ārsts, ko mēs ar to saprotam šodien, bet ārsts, kurš 

nodarbojās ar asins nolaišanu. Tajā laikā ļoti izplatīta prakse bija asins nolaišana. Ja cilvēks 

saslima, viľam nolaida asinis. Atnāca tas tā saucamais dakteris, un nolaida 400 ml asiľu. Pēc 

tam atkal atnāca ārsti un vēlreiz nolaida asinis. Pēc tam viľa ārsts izrakstīja vairākas devas 

dzīvsudraba, bet kādēļ dzīvsudrabu? Tas noved pie tā, ka cilvēks ļoti ātri zaudē šķidrumu. Tā 

ir pirmā dzīvsudraba iedarbība. Vēlāk ir jau citas iedarbības, arī kaitīgas organismam. Pēc 

tam atnāca vēl konsultanti. Tajā laikā viľam izdarīja vēl vienu procedūru –  kompresi, kas 

noved pie ķīmiska ādas apdeguma un pūšļu veidošanās (II pakāpes apdegums). Tā bija 

parasta procedūra tajā laikā. Ārsti redzēja, ka viľš ir smagā stāvoklī un pārdzīvoja par viľu. 

Un ārsts ataicināja vēl palīgus, padomdevējus. Trīs ārsti sapulcējās un domāja, ko gan darīt. 

Bet acīmredzot viľi nonāca pie kopīga lēmuma, ka jānoľem vēl asinis. Pēc tam izdarīja 

uksusa inhalāciju (etiķa inhalāciju) un iedeva antimonu. Tas izsauca vemšanu. Vēl drusku 

dzīvsudrabu, lai attīrītu kuľģa-zarnu traktu. Nepietika ar to, ka viľi bija izsaukuši apdegumu 

uz kakla, bet arī izdarīja to uz kājas. Un vai ir jābrīnās, ka pēdējais viľa lūgums bija, atstājiet 

mani mierā un ļaujiet man mierīgi nomirt. Un notika bēres. Es to jums stāstu tāpēc, lai 

redzētu kāda bija medicīnas prakse 19. gadsimtā. Un tāda bija medicīnas prakse gan 1000, 

gan 2000 gadus atpakaļ.  

Un nākamie 2 slaidi apraksta medicīnas vēsturi. Slimību ārstēšanas vēsture senatnē, daţādās 

vietās un daţādos laikos, pamatiezīmes tautas senajai medicīnai ir vienas un tās pašas, 
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atšķirības pastāv tikai sīkās detaļās, kas nav tik svarīgas. Antropoloģijas gaismā šis 

pieľēmums izklausās kā fakts, uz māla plāksnēm un hieroglifos, un rakstos, kuri rakstīti uz 

bērzu tāsīm, palmu zariem, atklāj, ka tautas metodes agrīnai medicīnai ir vienas un tās pašas. 

Vai pie slāviem, skandināviem, vai pie romiešiem, polinēziešiem, t.i. būtībā jebkurā 

zemeslodes vietā, katrā situācijā tiek izmantoti amuleti, burvju vārdi, augi, psihoterapija, 

pārdabisku spēku novēršana, tur, kur ir šāda izpratne, medicīna neattīstās. Kādas metodes 

tika izmantotas: augi, minerāli, temperatūra: gan aukstums, gan siltums; burvju vārdi, daţādi 

dzīvnieku orgāni un ķermeľu daļas, akmeľi, šķidrumi, relikvijas, uzrakstītu vārdu 

izrunāšana, krāsas, ziedi, zodiaka zīmes, daţnedaţādi amuleti, psihoterapija, magnētisms, 

akupunktūra, meditācijas, zīlēšana, numeroloģija, mūzika, skaľas, gari, bildes, aromāti, 

talismani, kristāli, alķīmija, produkti utt. Visas iespējamās lietas izmanto ārstēšanai.  

 

Ja pieľem to, ka tādas metodes tika pielietotas ārstēšanai tajā laikā, tad pats par sevi 

saprotams, ka labāk ārstu tad vispār neizsaukt. Bet neskatoties uz šo bīstamību, kuru nesa 

līdzi medicīna, šī medicīnas prakse turpinājās gadu no gada. Un neskatoties uz to, ka 

cilvēkiem nekļuva vieglāk, viľi griezās pie ārstiem. 

 

Atgriezīsimies 500 gadus pirms Kristus dzimšanas. 

Tajā laikā dzīvoja Hipokrāts. Un viľš medicīnas praksē tajā laikā sāka būvēt jaunu ceļu. Viss 

tas, ko mēs lasījām līdz šim, visas metodes, kuras izmantoja medicīnas praksē, tā bija arī daļa 

no medicīnas prakses arī viľa laikā. Viľš sāka izdarīt izmaiľas racionālajā uzturā, viľš 

piedāvāja izdarīt fiziskos vingrinājumus. Viľš ticēja duālismam, par kuru mēs runājām 

agrāk. Neskatoties ka viľam bija racionāla pieeja attiecībā pret ēšanu, fiziskiem 

vingrinājumiem, viľš vēroja cilvēkus, bet paralēli tam viľš ticēja duālismam. Bet viľš 

nepiekrita tam, ka ir jāizmanto tā saucamās zāles un procedūras, kuras bija populāras. Tādēļ 

viľš ienesa svaiga gaisa plūsmu medicīnas praksē tajā laikā. Viľa ietekme bija jūtama vēl 

450 gadus. Bet kad mēs pārejam uz 1. un 2. gs pēc Kristus dzimšanas, tad tajā laikā šī svaigā 

gaisa plūsma, ko ienesa Hipokrāts, tika aizmirsta un sāka novērot atpakaļejošas parādības. 

Medicīna kļuva arvien mistiskāka.  

Šeit uz šī slaida bija templis, kurš vienlaicīgi bija arī slimnīca, kas bija veltītas čūskām. Šajā 

slimnīcā slimnieki gulēja uz grīdas un tika izlaistas čūskas, kuras brīvi varēja līst gar šiem 

pacientiem. Visā Grieķu impērijā bija vairāk kā 200 tādu slimnīcu. Pergamā – Turcijas 

rietumu daļā, pilsēta, kura tiek pieminēta arī Atklāsmes grāmatā, šajā pilsētā atradās tāda 

slimnīca un bija diezgan populāra. Dakteris Galēns strādāja šajā konkrētajā slimnīcā. Vispār 
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Dr. Galēns bija noteikti pats ietekmīgākais ārsts kurš jebkad ir dzīvojis tajā zemē, kurš atstāja 

iespaidu uz tā laika medicīnu. Viľš ļoti daudz rakstīja. Un tās rekomendācijas, kuras izdarīja 

Hipokrāts, viľš ieteica pilnīgi pretēji. Viľš izmantoja ļoti daudz zāles un procedūras, un 

daţādas vielas, un viľš izstrādāja zāles – teriaku, tās ietvēra sevī daudz daţādu zāļu un 

saturēja sevī ap 70 daţādiem komponentiem, tāda universāla panaceja, es teiktu. Īpaši plaši 

tās tika izmantotas pret čūskas kodieniem. Savā attīstības gaitā šis preparāts pārvērtās un 

izmantoja kaut kur 100 daţādas zāles. Tāpat viľš ticēja duālismam. Viľa domāšana medicīnā 

dominēja vēl pusotra tūkstoš gadus pēc tam. Viľš ticēja duālisma teorijai, radīšanai caur 

kosmosu. Un tādēļ, ja cilvēks tieši tā saprot radīšanu un izcelšanos, tad viľa saprašana par 

medicīnu un ārstēšanu arī saskaľojās ar šo izcelšanos. 

 

Grieķi un R-Eiropas iedzīvotāji, kad viľi izskatīja pamatelementus, kuri nosaka zemes 

rašanos, ūdens, uguns, zeme, gaiss, viľi ticēja, ka, pateicoties šiem 4 elementiem, ir radusies 

zeme. Atceraties, indieši un ķīnieši ticēja, ka ir 5 elementi. Šīm etniskajām grupām skaitlis 5 

bija īpašs. Bet šajā zemes daļā ticēja, ka skaitlis 4 ir īpašs, ka šie 4 elementi ir radījuši zemi. 

Un šī radīšanas teorija saucās vitālisms. Mēs runājām par tādiem jēdzieniem kā prana, čī, 

pēc būtības tā ir tā pati enerģija, kas tiek aprakstīta daţādos vārdos, bet R-Eiropā un ASV 

vārds vitālisms, kurš nozīmē to pašu, kļuva populārs. Atceraties, ka pagāni slimību uztver kā 

enerģijas disbalansu un tā, sākot no šiem 4 elementiem, var redzēt, kā cilvēki pieľēma 

radīšanu.  

Pēc tam viľi saka, ka šie 4 elementi ir saistīti ar citiem aspektiem, tie ir kā vides stāvoklis: 

mitrums, sausums, karstums vai aukstums, redzat kā duālisms ienāca visā viľu saprašanā.  

Pēc tam viľi nonāca pie vēl viena slēdziena, ka organismu pārvalda 4 daţādi šķidrumi. Mēs 

sākām ar 4 pamatelementiem, pēc tam šo elementu īpašībām: tas ir mitrums, sausums utt. Un 

pēc tam, tādā ceļā pēc kaut kādas loģiskas spriešanas, nonāk pie tā, ka daţādi šķidrumi virza 

cilvēka organismu. Un no tā izriet 4 temperamentu tipi, tādējādi, izejot no cilvēka 

temperamenta tipa, varēja noteikt diagnozi, kāds šķidrums atrodas disbalansā. Kas attiecas uz 

diagnozes noteikšanu 19. gs., ļoti daudz uzmanības tika veltītas cilvēka temperamentam.  

 

Šis attēls ilustrē 4 šķidruma tipus, kā viľi izprot, kā tie vada organismu. Hipokrāts un Galēns 

ticēja šādai teorijai. Bet ar laiku viľus sāka asociēt ar daţādiem šķidrumiem. Katrs no tiem 

šķidrumiem: asinis, ţults, gļotas, melnā un dzeltenā ţults. Un tad tie tika asociēti ar konkrētu 

temperamentu, asinis –ar sangviniķi, utt. 
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Tagad temperamentu tipi -  nopietns cilvēks – flegmatiķis, dusmīgs – holēriķis, priecīgs  un 

depresīvs. Un tādējādi, vērojot cilvēka temperamentus, ārsts noteica diagnozi un ārstēšanas 

veidu. Bet princips diagnozes noteikšanai ir tas pats, kaut kur ir disbalanss un to vajag 

līdzsvarot. Tādēļ pieeja slimību ārstēšanai bija jau daţādās metodēs. Vajag samaisīt pretējas 

lietas. Lai novestu šķidrumu balansā, nepieciešams izmantot daţādas metodes. Tā ir asins 

nolaišana un zāļu lietošana, kura noved pie konkrēta šķidruma izvadīšanas no organisma.  

- Pirmkārt, viľi atrada vielas, kuru iedarbība noveda pie pastiprinātas siekalu 

izdalīšanās, citas vielas noveda pie sviedru izdalīšanās.  

- Pēc tam izmantoja daţādas ķīmiskas vielas un izdarīja ādas apdegumus, un tad 

izveidojās šie pūšļi, kas piepildīti ar šķidrumu.  

- Pēc tam līdzekļus, kuri izraisa vemšanu. (Mūsdienās vienu no šīm vielām izmanto 

ātrajā palīdzībā, to sauc epikakuāns. Kādēļ to izmantot šodien? Ja bērns apēd ko 

indīgu, kā arī pieaugušais, tad, protams, mēs vēlamies, lai tas to izvemtu, bet, ja bērns 

nesen ir lietojis kādu vielu, tad jūs piespiedu kārtā dodat šo vielu un ļoti drīz viľš sāk 

visu atgriezt atpakaļ.)  

- Pēc tam atslābinošos līdzekļus, pēc tam diurētiķus, kuri izsauc urīna atdalīšanos, pēc 

tam izmantoja vēl citas zāles, kuras iespaido cilvēka temperamentu.  

Tā kā redzat, ka griezties pie ārsta tajā laikā bija ļoti bīstami. Mēs jau pieminējām, adventistu 

vēsti par veselību un tas palīdz mums saprast, kādu gaismas staru Dievs ir devis sūtot šo 

vēsti.  

Zāles, kuras izmantoja Galēns, tāpat tika lietotas enerģijas balansēšanai. Viľš izmantoja ļoti 

daudzas vielas šim nolūkam. Viľš izmantoja tās vienā reizē atsevišķi un arī vielu 

kombinācijas. Atcerieties, ka tas kļuva par medicīnas prakses standartu vēl 1500 gadus 

vēlāk. Vēsturiskajos pierakstos mēs nevaram atrast nekādas racionālākas metodes. Teriaka 

izgatavošanai bija nepieciešams piesaistīt visu pilsētu. Lai savāktu visas vielas vienā 

preparātā, bija nepieciešami 3 mēneši. Un pēc tam turēja krūzē, uz kuras rakstīts Teriaks. 

Viduslaiku medicīnas vēsturē šķidrumu balansēšanai organismā, kā viľi ticēja, lai ārstētu 

cilvēkus, vienmēr ārstēšanu sāka ar: 

- asins nolaišanu, 

- pēc tam ar ķīmisko apdegumu izdarīšana, lai parādītos tulzna,  

- pēc tam ar vemšanu izraisošiem līdzekļi,  

- pēc tam ar atslābinošiem līdzekļiem,  

- pēc tam ar atkrēpošanas līdzekļiem un arī priekš siekalu izdalīšanās, diurētiķiem un 

citām vielām, kādas viľi varēja izmantot. 
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Kā uzstādīja diagnozi, kā noteica problēmu? 

- Pirmā metode – pēc zvaigznēm, jo viľi ticēja, ka zvaigznes ietekmē cilvēkus, tādēļ, 

skatoties uz zvaigznēm, mākot tās lasīt, varēja pieľemt lēmumu, kādas zāles dot 

cilvēkam. Atcerieties, ka R-Eiropā tajā laikā ticēja zodiaka sistēmai un tam, ka 

cilvēks ir saistīs ar kosmosu, un zodiaka zīmes bija saistītas ar daţādiem orgāniem 

cilvēka ķermenī. Atcerieties, ka austrumu tautās nebija tāda izpratne. Lai noteiktu no 

kuras ķermeľa daļas jānolaiţ asins, tad tas bija jāsaskaľo ar zodiaka zīmēm. Katra 

zīme atbilda savam orgānam vai ķermeľa daļai, un tas nozīmē, ka no šīs ķermeľa 

daļas bija jānolaiţ asinis.  

- Tā pat izmantoja zāles, kuras atbilda temperamentam. Un priekš šo zāļu pārdošanas 

parādījās aptiekas. Kādas zāles pārdevās aptiekās? Ir vesels zāļu saraksts:  

 Pati izplatītākā zāle bija dzīvsudrabs. Tūkstoš gadu laikā regulāri tika 

izrakstīts dzīvsudrabs, šodien saka, ka, zivis, kurās ir uzkrājies dzīvsudrabs, 

nedrīkst ēst un lielākais vairums zivju šodien satur dzīvsudrabu. 

Termoelektrostacijās, kur tiek raţota enerģija, sadegot akmeľoglēm, viľu 

blakus produkts ir dzīvsudrabs, un citas raţotnes izsvieţ dzīvsudrabu 

apkārtējā vidē.  

 Vēl vienas zāles bija – svins. Viľi deva svina devas cilvēkiem. Mēs zinām, ka 

svins negatīvi ietekmē augli grūtniecības laikā un jaundzimušo, bojājot 

smadzenes, protams, tas ir ļoti indīgs pieaugušajiem. 

 Antimons – iegūst rūdu šahtās – tas ir viens no blakus produktiem.  

 Arsēns – arī bija zāles, strihnīns - auga sēklas, kuras aug Indonēzijā, digitālis 

– ja to izmanto lielās devās, ir ļoti indīgs, šodien to izmanto nelielas devas šī 

preparāta.  

 Akonīts,  

 Nikotīns,  

 Opijs.  

Un tas bija tas, ko E. Vaita sauca par tā laika zālēm. Bieţi mēs ar vārdu zāles 

saprotam tās zāles, ko mūsdienu ārsti izraksta. Ir atšķirība starp tām zālēm un 

mūsdienu zālēm. Aplūkosim, kā ieguva daţas no šīm vielām. No ieţa tika iegūts 

dzīvsudrabs. Pamatā tas bija raktuvēs Spānijā. Antimoniju ieguva no tādas vielas 

kā šajā attēlā. Arsēnu arī ieguva raktuvēs.  
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Attēls ar alķīmiķi, tie bija ķīmiķu priekšteči, tajos laikos alķīmiķi bija arī ārsti. Kādi 

instrumenti bija pieejami tajā laikā ārstam, lai izmeklētu pacientu, mēs jau tā diezgan skarbi 

aprakstam ārstus, līdz šim nekādi mēs neesam cildinājuši šo profesiju, nu, protams, viľi 

gribēja darīt labu. Bet, ja cilvēks ir audzināts ar tādu izpratni, ka viľš ir radies no kosmosa, 

ka tu esi radies no nekurienes, tad ļoti grūti pieľemt kaut ko gaišu. Bet tur, kur ir Dieva vēsts, 

tur ir klātesoša gaisma. Parasti viľi izmeklējot pacientu, ľēma urīnu, apskatīja to, tāpat viľš 

taustīja pulsu, varēja paskatīties mēli. Bet ļoti bieţi ārsti nedrīkstēja pieskarties pacientam, ja 

tie bija pretēja dzimuma. Tādēļ nepārzinot fizioloģiju un bioķīmiju, grūti bija būt ārstam. 

Galu galā sākās pārmaiľas.  

Tagad parunāsim par kaut ko labu. Iesākās pārmaiľas. Atcerieties, mēs runājām par ārstiem 

uz kuģa, kuri ārstējot slimniekus ar tīfu, sāka dot dzert ūdeni. Šajā bildē tiek attēlots, kā 

pirmo reizi izmantoja ēteri anestēzijai.  

1846. gadā. – pacients ir aizmidzināts no šīs anestēzijas. Viľam izdarīja operāciju. Bija citi 

ārsti, kuri piedāvāja priekšlikumus, bet viľiem bija jāsaskaras ar ļoti lielu opozīciju. Bija vēl 

kāds ārsts, vārdā Hānemans, vācietis, mēs par viľi parunāsim nedaudz vēlāk. 

Pēc tam bija kāds jaunais cilvēks, kurš deva grūdienu hidroterapijai. Gaismas stari sāka 

parādīties uz zemes.  

Pēc tam bija ārsti eklektiķi, viľus nevajag sajaukt ar tiem, kuri izmanto elektrību, tie ir 

eklektiķi. Kur ir atšķirība? Eklektiķi bija ārsti, kuri izmantoja tās pašas zāles, kuras pielieto 

parastie ārsti, bet viľi tās izmantoja ļoti mazās devās. Un tā tika izmantotas tās pašas indes, 

tikai daudz mazākā koncentrācijā.  

Tajā laikā sākās arī manuālās terapijas ostiopātu ēra, kuri uzskatīja, ka slimība atrodas kaut 

kur locītavās, īpaši tas skāra skriemeļus, it kā slimības sākas no skriemeļiem. Daţi ārsti 

pilnīgā izmisumā sāka meklēt kaut ko labāku. Redzam, ka 1863. gadā uz šī visa fona Dievs 

dod savai draudzei vēsti par veselību.  

 

Paskatīsimies, ar ko nodarbojas ar Semjuēls Hanemans 18. gs. beigās, 19. gs. sākumā. Tas 

bija vācu ārsts, kurš vairs nevarēja paciest tradicionālo medicīnu. Viľš sāka meklēt citus 

ceļus slimību ārstēšanai. Viľš atteicās izmantot zāles, un sāka propagandēt higiēnu un tīrību, 

racionālo uzturu, svaigu gaisu, vingrojumus, bet diemţēl, kopā ar racionālo, viľam bija arī 

iracionālas idejas. Vienreiz viľš pielietoja zāles, kuras saucas hinīns, no hinīnkoka mizas. 

Tie, kuri lasa angliski, ir rakstīts „China”, bet tas nenozīmē „Ķīna”, kā tas parasti nozīmē, tas 

ir šīs mizas nosaukums. Šis koks aug D-Amerikā un šīm zālēm izmanto šī koka mizu, no tā 

gatavo hinīnu. Un vēl vienas zāles izgatavo no šī koka, kuru izmanto pie sirds saslimšanām, 
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bet tajā laikā šīs zāles izmantoja lielās devās un pat nesaprotot šī koka īpašības. Vienreiz viľš 

pieľēma lielu devu. Kaut kāda iemesla dēļ viľam strauji pacēlās temperatūra un viľš sāka 

domāt. Izmantojot šīs zāles tiem, kuriem ir drudzis, daţi no tiem izārstējās un tie, kuri bija 

slimi ar malāriju, izārstējās. Tad, kad notika izārstēšanās no malārijas, viľš nesaprata no kā 

tas ir. Viľš nolēma, ja tas hinīnkoks palīdzēja pie malārijas ar augstu temperatūru, tad tas 

palīdzēs pie citām saslimšanām, pie kurām ir augsta temperatūra, un tā viľš sāka to pielietot. 

Viľš zināja, ka tas palīdz pie temperatūras. Viľš ieľēma lielu devu šī preparāta, 

paaugstinājās temperatūra un nolēma, kas tas ir no šīm zālēm. Kaut kādas dīvainas loģikas 

ceļā nonāca pie secinājuma, ka, ja vesels cilvēks ieľem lielu dozu šī preparāta un saslimst, 

viľam parādās noteikti simptomi, tad slimam cilvēkam, dodot ļoti mazu devu šī preparāta, 

viľš kļūst vesels. Pirms mēs kritizējam Hanemana ideju, mums ir jāizprot viľa pasaules 

uzskats. Viľš bija spiritista Emanuela Svidenberga sekotājs, viľš bija sava laika populāra 

ārsta, kurš dzīvoja Eiropā, cienītājs, kurš bija spiritists, ticēja astroloģijai, un viľu sauca 

Parakleisijs. Viľš bija mesmerists (hipnotizētājs), viľš arī ticēja vitālismam (enerģijām 

prana, čī), un viľš apgalvoja to, ka ir iedvesmots no augšienes. Ja mēs vēl tuvāk apskatām 

vitālismu, kuram viľš ticēja, tad viľš ticēja tam: 

- ka ir enerģija, kura ir gan dzīvās, gan nedzīvās substancēs, 

- ka kaut kādā veidā šo enerģiju var kontrolēt un to virzīt, cilvēku dziedināšanai, 

- ja ir enerģijas disbalanss kādā vietā, tad tā rezultātā rodas slimība, 

- ja kaut kādā veidā organismu stimulē, tad viľš pats sevi dziedina.  

Iemesls, kādēļ mēs pētām homeopātiju, ir tajā, ka tā tiek pielietota apmēram 200 gadus. 

Šodien tā tiek ļoti plaši pielietota. Un jūs kā mediķi-misionāri bieţi sastapsieties ar 

homeopātiju. Mums ir jāzina homeopātijas filozofija un no kurienes tā ir cēlusies. Viľš 

apgalvoja, ja cilvēks saslimst, tad kaut kāda infekcija ir iekļuvusi ķermenī. Droši vien jūs 

bieţi esat dzirdējuši par to, ka ir jāatbrīvojas no toksīniem organismā. Šī izpratne sakľojas 

200 gadus vecajā mācībā. Ajūrvēdas medicīna, kā mēs jau iepriekš minējām, arī ticēja, ka ir 

kaut kādas toksiskās vielas, no kurām ir jāatbrīvojas. Viľi ticēja tam, ka toksīni uzkrājas 

organismā no nepareizas gremošanas. Bez tam viľi ticēja, ka toksīni aiziet uz tādām 

organisma daļām, kurās  tos nevar atrast, bet ar klizmas palīdzību izdodas atbrīvoties no 

tiem. Hanemanam arī bija tāds priekšstats, iespējams viľš to pārľēma no ajurvēdas 

medicīnas. Viľš ticēja, ka dzīve – tā nav fiziska substance, bet garīga substance. Viľš ticēja 

ka, ja zāles veselam cilvēkam izsauc slimību, tad slimam cilvēkam tās izsauks veselību.  

Kad pētīju šo jautājumu patstāvīgi, man bija ļoti grūti to saprast, bet tagad saprotu, ka to 

grūti paskaidrot. Mums ir jāsaprot to. Līdzīgi kā ķīniešu medicīnā, kurā līdzīgs ārstē ar 
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līdzīgu. Zāles var palīdzēt izārstēties no slimības, ja veselam cilvēkam zāles izsauc tādus 

simptomus. Viľš nonāca pie secinājuma, jo vairāk šis preparāts tiek atšķaidīts, jo spēcīgāks 

tas kļūst. Vienas pašas zāles var atrisināt šo problēmu. Vēl viľš ticēja, ka slimībai ir garīgs, 

nevis fizisks iemesls. Lai varētu izspriest, kādai slimībai kādas zāles nepieciešamas, viľš 

izstrādāja sistēmu, kas saucās „pierādījumi”. Piemēram, viľš paľēma ziedu, pagatavoja 

novārījumu, iedzēra šo šķīdumu, dienu pēc dienas viľš to dzēra vairākas reizes dienā. Viľš, 

izpētot vienu ziedu, aprakstīja 13 lpp ar daţādiem simptomiem, kurus viľš izjuta, lietojot šo 

novārījumu. Viľš nonāca pie secinājuma, kā šo puķīti var nozīmēt pacientam. Jūs redzat, ka 

tas ir grūti piemeklēt augu kādai noteiktai slimībai, kā gan viľš to darīja. Šodien 

homeopātiskajā aptiekā var sastapt vairāk kā 2000 daţādas zāles. Bet atcerieties, ka 

slimniekam ir jāpielieto vienas zāles, kas konkrēti apraksta viľa simptomus. Kā lai izvēlas? 

Protams, vieglāk ir izvēlēties, ja izmanto svārstu. Es tā saprotu, ka pārsvarā gadījumu to 

izmanto. Vai arī var izmantot kādu astroloģisku zīmi palīdzībai. Var arī konsultēties pie 

medija. Homeopātija apgalvo, ka līdzīgs ārstē ar līdzīgu. Tas ir interesanti, ka Hanemans 

neatzina zāles, kuras atzina tā laika ārsti. Bet, kad viľš sāka savu praksi, viľš pielietoja tieši 

tos pašus preparātus, bet tikai viľš tos izmantoja mikrodozās. Tālāk es jums paskaidrošu, kā 

viľš sagatavoja šīs mikrodozas, atšķaidītos preparātus.  

Šajā vietā varētu uzdot jautājumu, kur šeit ir mistiskā medicīna? Varbūt tā ir kaut kāda 

muļķība, bet kā tas ir saistīts ar mistisko medicīnu. Bet tieši šajā brīdī mēs to ieraudzīsim. Un 

tā mēs atgrieţamies pie mūsdienu homeopātijas enciklopēdijas izdevuma, no šīs 

enciklopēdijas mēs varam uzzināt, kā tiek gatavoti šie preparāti. Sākumā tiek ľemts augs 

(viela) un tā tiek sasmalcināta. Ja tas ir minerāls, to samaļ. Pēc tam to atšķaida ar ūdeni, 

pagatavojot spirta šķīdumā. Ja tur ir kaut kādi lieli gabaliľi, tad iespējams filtrē caur filtru. 

Pēc tam sākas šī šķīduma atšķaidīšana. Un šeit ienāk misticisms. Mēs ľemam 9 ml ūdeni un 

spirtu un 1 ml tās vielas/šķīduma un sajaucam tos. Pēc tam sākam sakratīt. Pēc tam tas ir ļoti 

spēcīgi jākrata (svarīgs veids kā to dara, kustības), jo viľi saka, ka tādā veidā tiek iegūts 

nospiedums ūdenī, jo mēs tālāk atšķaidām un atšķaidām šo šķidrumu. Un tad var pienākt tāds 

brīdis, ka mēs esam tik tālu atšķaidījuši, ka tur nav pat viena molekula palikusi šķidrumā no 

vielas, kura sākotnēji tika šķaidīta, bet tā klauvēšana, kur no šīs pirmapstrādes vielas tiek 

nodota enerģija, būtībā - tas ir spiritisms. Kad gala rezultātā iegūstat šķidrumu, kurš ir ļoti 

spēcīgi atšķaidīts, tad viľi saka, jo vairāk atšķaidīts, jo spēcīgāks ir šis preparāts.  

Produktu sadalīšana: skābie, bāziskie, neitrālie. Vajadzētu jautāt, vai ir kāds pamatojums. Ja 

ir kaut kas labs, kas palīdz, tad sātans to noteikti izkropļos. Tādēļ es iesaku, lietojiet daţādību 
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ēdienā. Ja jums ir problēmas ar kādu produktu, tad lietojiet tā vietā ko citu. Dievs deva 

cilvēkiem ēdienu, un tur nav nekādu sareţģījumu, ēdiet daţādus produktus un priecājieties.  

 

6000 gadu posmā mūsu organismā ir bijis slikts iespaids uz mūsu gēniem. Tādēļ mums nav 

pilnīgs organisms, tādēļ mums var būt daţādas veselības problēmas, tādēļ mums ir īpatnības. 

Ja jūs ēdiet daţādību, riekstus, graudaugus, augļus, dārzeľus, pākšaugus, tad jūs saľemat 

visu, kas jums ir nepieciešams, bet izľemot vienu, kas mūs uztrauc – un tas ir B12 vitamīns, 

tādēļ, ka to rada baktērijas, kas dzīvo dzīvnieku kuľģa-zarnu traktā. Mūsu organismā arī 

veidojas B12 vitamīns, bet mēs nevaram paši to izmantot. Mums tas ir jāsaľem no citurienes. 

Un mēs to saľemam no baktērijām, kas dzīvo dzīvnieku zarnu traktā. Daţi cilvēki ir 

pārliecināti, ka daţi augi satur B12 vitamīnu. Ķīmiķi analizēja šīs vielas un viľi atrod mazas 

devas. Bet cik es zinu no ekspertiem, kuri nodarbojas ar šo jautājumu, šīs analīzes var 

parādīt, ka šī viela ir līdzīga vitamīnam B12 no augu valsts avota, bet manā organismā tā 

nedarbojas un nepilda funkciju. Vaita saka, ka graudaugi, pākšaugi, augļi un nedaudz saldais 

krējums, tas ir ideāls uzturs. Bet pienāks laiks, kad nebūs droši izmantot piena produktus vai 

krējums. Bet šis laiks pienāks, nesteidzieties. Kad pienāks tas laiks, kad mums būs 

jāatbrīvojas no šiem produktiem, tad tas būs acīmredzams. Bet es domāju, ka šis laiks jau ir. 

Šodien ir vitamīns B12, kuru var saľemt, un mēs zinām, ka šodien dzīvnieku valsts 

produktus ir bīstami lietot. Manā valstī, piemēram, kad graudus samaļ miltos, tad pēc 

esošajiem standartiem, miltos ir jāpievieno B12 vitamīns. Faktiski pastāv problēma 

adventistu draudzē, ne tā kā mēs agrāk sapratām, un iespējams paies vēl 30 gadi, kad zinātne 

apstiprinās, ka ir šis deficīts. Viens no šiem simptomiem ir garīgā atpalicība, bet tajā laikā ir 

jau pa vēlu ko darīt. Mūsu denominācijā pats labākais eksperts šajā jautājumā ir ārsts, kurš 

dzīvo Sidnejā Dr. Hokens. Viľš ir patologs, kurš savu doktora grādu saľēma pateicoties šim 

pētījumam par B12, un esmu personīgi runājis par šo tēmu, jo es neesmu eksperts šajā 

jautājumā, bet es viľam uzticos. Un tas ir tas, kur mums ir jāieklausās. Vitamīns B12 ir ļoti 

lēts. Aptiekās to var nopirkt, bet tas ir lietojams injekcijās. Mēs mājās nesen esam sākuši 

lietot. Ja mēs ejam uz draudzes kopēju pusdienošanu, tad tu nemaz nezini ko tur vari ēst, tur 

ir daţādas lietas. Bet par to der aizdomāties. Bet par šo jautājumu labāk uzticēties 

ekspertiem, iegūt jaunu informāciju no dr. Hokena vai no Lomalindas jaunākajiem 

pētījumiem. Ārsti, kuri ir no Ģenerālkonferences un kuri lasa daţādas lekcijas, ir 

nobaţījušies par šo jautājumu.  
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Lekcija Nr. 12 

 

2005. gada martā biju Sahalīnā, tā ir Krievijai piederoša sala uz Ziemeļiem no Japānas. Es 

pasniedzu daţus medicīnas priekšmetus universitātē un arī vadīju evaľģelizācijas 

programmu. Tā iekārtojās apstākļi, ka man nakts vidū bija jābēg no turienes, lai mani 

nearestētu, mani apvainoja tajā, ka es nodarbojos ar medicīnas praksi bez licences. Es un vēl 

divi mani draugi nakts vidū sēdāmies mašīnā un divas stundas braucām līdz piekrastei, no 

rīta mēs iekāpām kuģī un tas mūs aizveda uz kontinentu. Mēs nevarējām iet uz lidostu tur 

salā, jo KGB jau mums sekoja un arī robeţsardze. Mums atklāja KGB noslēpumus, bija 

cilvēks kurš mums paziľoja; „Ātri brauciet prom.” 14 stundas šis kuģis brauca līdz 

kontinentam un iepeldēja nelielā ostā. No turienes mums bija jāpaľem taksis. Un vēl 14 

stundas bija jābrauc pāri kalniem, lai nokļūtu līdz tuvākajai lidostai. Katru reizi, kad mums 

pārbaudīja pases, man drebēja ceļi. Varbūt ka man iespiedīs kādu caurumu pasē, bet par 

laimi nē un es varēju aizlidot uz Seūlu. Trīs dienas pēc manas aizbraukšanas no turienes, 

KGB darbinieki nāca uz turieni katru dienu, viľi prasīja atslēgas no katras kopmītľu istabas, 

universitātē viľi arī apskatīja katru istabu, meklējot mūs. Bet uz to laiku mēs jau bijām 

mājās. Pakāpeniski Krievijā durvis aizveras. Iespējams ka pamatspēks, kas uz to darbojās, ir 

pareizticība, kas manipulē ar valdību. Šeit Ukrainā jums ir brīvība un nesen parādījusies 

brīvība. Izmantojiet to, kamēr tā ir. ASV štatos tā apstākļi sagrieţas, mēs saprotam, ka arī 

mēs drīz pazaudēsim brīvību. Bet pagaidām mēs esam brīvi. Un mums ir nepieciešams 

strādāt, kamēr spīd gaisma.  

Šodien man gribas izdarīt nelielu pagriezienu mūsu seminārā. Burvestība, kas tas tāds ir. 

Attēls: Šī sieviete, kura nodarbojas ar buršanu, un viľa dod kaut ko no tāda kā kausiľa 

vīrietim. Viľa jau iedeva šo dziru karavīriem pagaršot un viľi visi pārvērtās par cūkām. Bet 

viľš zināja par to un tādēļ Merkūrijs vai Hermejs iedeva pretindi, un viľš taisās izdzert šo 

dziru vienalga, bet viľš uzskatīja, ka pretinde ir un viľam ir jau aizsardzība. Un līdzīga bija 

mitoloģija senatnē. Bet šodien ir zināmi daudzi augi, zāles, kas var iespaidot cilvēka saprātu, 

ietekmēt to kā cilvēks domā. Iedzerot kaut kādas konkrētas vielas, cilvēkam var likties, ka 

viľš pārdzīvo noteiktas pieredzes, tā pat kā šodien to dara. Bet gadsimtu gaitā tika meklētas 

vielas, kas spēj ietekmēt saprātu. Tas viss bija ciešā saistībā ar cilvēka reliģiju. ASV D-

Rietumu daļā ir liels tuksnesis, Amerikas indiāľi tur dzīvo, viľi praktizē buršanu, tā ir daļa 

no viľu reliģijas. Viľi iegūst vielas no kāda konkrēta kaktusa, kuru sauc par Pejote. Kad viľi 

uzľem šo vielu, viľi pārdzīvo tādu dīvainu psihisku stāvokli, kurā viľi izved savu reliģisko 
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rituālu (dievkalpošanu). Protams, valstī ir likumi, kas aizliedz lietot kādas konkrētas vielas, 

zāles, bet tā kā indiāľiem tā ir ļoti sena tradīcija, kas saistīta ar viľu reliģiju, tad viľiem tiek 

atļauts lietot šīs vielas. Izpratne par burvestību, tā skar tādas sfēras, kas ietver arī citas dzīves 

sfēras. Melnajā maģijā un citos buršanas veidos tiek izmantotas daţādas zāles. Bībele atklāj, 

kas notiks ar tiem, kuri pielieto buršanu. Atcerieties, Atklāsmes grāmatā 22:14. „Svētīgi, kas 

mazgā savas drēbes, lai tiem būtu daļa pie dzīvības koka un varētu pa vārtiem ieiet pilsētā”. 

Ārpus pilsētas paliek citi ļaudis. Bībele saka: suľi, burvji, netikļi, slepkavas, elku kalpi. 

Redzat, ka te konkrēti tiek pieminēti burvji. Kādēļ šeit tiek izdalīti atsevišķi burvji? 

Atklāsmes 21:8 viľi arī tiek pieminēti „Bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītājiem, 

slepkavām, netikļiem, burvjiem, elku kalpiem un visiem melkuļiem būs sava daļa degošā sēra 

uguns jūrā; tā ir otrā nāve”. Viľi tiks iemesti uguns jūrā. Tā ir otrā nāve. Pēc šīs nāves nav 

vairs cerības uz dzīvi. Kādēļ? Kādēļ viľi tiks iemesti uguns jūrā, ko tad viľi ir tik sliktu 

izdarījuši. Par ko nes atbildību šie burvji? Viľi labi dzīvojuši uz šīs zemes, bet Bībele mums 

dod atbildi. Atklāsmes grāmatā teikts: „Un ar savu burvestību ievedusi visas tautas”. Kādā 

plānā viľi tika ievesti maldos. Par ko viľi nedeva zināšanas ļaudīm? Par ko Dievs viľus 

iemetīs uguns jūrā? Viľi nenoţēloja savas slepkavības un savas burvestības. Tie bija tie 

vienaudţi, kuri nenoţēloja. Atkal, kas tur bija tiks slikts, ko viľi darīja. Mums ir teikts, ka 

viľi nedeva cilvēkiem saprast, kas ir viľu glābējs. Izmantojot šīs vielas, viľi paši pazaudēja 

šīs zināšanas par savu radītāju. Viľi pavedināja citus iet pa nepareizu ceļu. Viľi virzīja 

cilvēkus, lai viľi skatītos ne uz to cilvēku, bet lai skatītos uz to cilvēku, kas bija aplī, tā vietā, 

lai vestu pie Dieva dēla, pie krusta.  

Kas ir burvestība un kas skaitās burvis? 

Arī man savā laikā radās šādi jautājumi un es nolēmu izpētīt šo tēmu, lai vairāk par to zinātu. 

Vārds „buršana” angļu valodā, kurš nāk no grieķu valodas, ir „farmakeus”. Kad jūs dzirdat 

šo vārdu, kādas asociācijas jums nāk prātā? Mūsu valstī aptieka saucas „farmacy”. 

Farmācijas zinātne ir laba zinātne, tā nav tāda vienkārša zinātne. Un tai ir zinātnisks 

pamatojums. Es vēlos lai jūs pareizi saprastu par ko es runāju, jo mēs cienām farmaceitus. 

Viľi bieţi glābj cilvēku dzīvības. Bieţi bija tā, ka paši ārsti gatavoja zāles, lai ar to nopelnītu 

iztiku. Kad es sāku savu medicīnas praksi, sāku strādāt pie ārsta, kurš pārdeva daţādas zāles, 

cilvēki, kuri strādāja kopā ar viľu varēja vispār nezināt, kas tās pa zālēm, bet viľi tās vēlējās 

pārdot. Un tie farmaceiti bija kā ķēdes locekļi starp pacientu un ārstu. Un kad ārsts kļūdās 

izrakstot recepti, tad farmaceits varēja pamanīt un pat varēja pārzvanīt ārstam, un ļoti bieţi 

farmaceiti var izglābt ārstus no lielām problēmām. Tādēļ ārsti ļoti labi attiecas pret 

farmaceitiem, jo visi esam cilvēki, visi kļūdāmies. 
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Atgrieţoties pie mūsu tēmas, es paskatījos vārdnīcā, lai atrastu definīciju, kas ir „burvis”. 

Kādas ir asociācijas, cilvēks, kas nodarbojas ar alķīmiju, maģiju, buršanu. 

Es atradu vēl vienu vārdu, kuru es nesapratu. Un es sāku tālāk pētīt. Es esmu dzirdējis šo 

vārdu agrāk, bet tā lai saprastu, es nesapratu. „Alķīmiķis”, kas tas tāds ir? Vai saprotat, kas ir 

alķīmiķi? Tie, kas no vienas vielas iegūst citas vielas. Labi, tā ir daļa no tā. Mēs zinām, ka tie 

bija agrīnie ķīmiķi. Vēlāk viľu atklājumiem sekoja atklājumi ķīmijā. Bet ir vēl otra puse tam 

visam. Viľi arī nodarbojās ar to, ka savienoja pretējas iedarbības vielas, lai iegūtu kaut ko 

jaunu. Viľi nodarbojās ar pretpoliem. Alķīmiķi teica sekojošo: „Mūsu darbs, tā ir pārvērtība 

un pārmaiľas no vienas vielas otrā. Tas ir no viena cilvēka otrā. No viena uz otru, vājumā 

spēku, ķermenī garu.” Tā jūs redzat, kā izplešas šī saprašana, kas ir alķīmiķis, tādēļ ka viľi 

nodarbojās ar burvestību. Jā, viľi vēlējās pārvērst dzelzi zeltā, bet tas viľiem grūti nācās. 

Daţi no šiem alķīmiķiem bija tik gudri, ka viľi gāja pie ķēniľiem, kuriem bija daudz naudas. 

Kam ir daudz naudas, tas grib vēl vairāk. Un viľi sāka kalpot ķēniľiem. Viľi teica, ka vēl 

tikai pussolītis un viľi tūliľ pārvērtīs dzelzi zeltā. Un, ja saľems mazliet naudas un drusciľ 

laika, viľi var šo karali pārvēst vēl bagātāku. Un daudzi bagātnieki iztērēja savu kapitālu 

priekš viľiem. Un es tā domāju, ka vairāki alķīmiķi arī savas galvas zaudēja. 

Izgatavot no augiem zāles, tā bija daļa no viľu eksperimentiem. Viľi meklēja vielas, kuras 

iedarbotos uz cilvēka psihi. Es visu laiku esmu brīnījies, kā cilvēki varēja tik daudz īpašības 

uzzināt par augiem. Katra civilizācija atrada stipri iedarbīgas vielas no augiem. Kā viľi to 

darīja, vai viľi ēda visu pēc kārtas, visas saknes, lapas, un ja kāds nomira, tad tādā veidā 

uzzināja, ka tā ir inde. Es neesmu pārliecināts, bet iespējams ka tā arī varēja būt.   

 

 

 


