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 მეხუთე განზომილებაში გადასვლა (მეტი დუმილი აღარ შეიძლება) 

 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო საყვარელო და ძვირფასო შვილებო! 

 ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს კაცობრიობის კოლექტიური გონის შესახებ, მაგრამ 

ამჯერად ჩვენ მას განვიხილავთ არა ენერგეტიკული თვალსაზრისით, არამედ – 

მატერიალური. 

 და აი რას ვგულისხმობ. 

 ადამიანის ცნობიერება, რომელიც მესამე განზომილებაშია ინკარნილებული, 

მოიცავს ფასეულობების გარკვულ სისტემას. 

 ის შეიძლება იყოს მრავალფეროვანი და დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელ 

ქვეყანაში დაიბადა ადამიანი, მის ოჯახზე, აღზრდაზე, განათლებაზე, სოციალურ 

სტატუსზე, რელიგიურ და ნაციონალურ ტრადიციებზე. 

 ეს შემადგენელი ნიუანსები შეიძლება ეხმარებოდეს ადამიანს სულიერ 

განვითარებაში, ანუ მისი ცნობიერების გაფართოებაში, ან ხელს უშლიდეს მას ამაში.  

 მაგრამ, როგორც თქვენ იცით, აბსოლუტურად ერთნაირ პირობებში გაზრდილ 

ადამიანებს შეიძლება ქონდეთ ძალიან განსხვავებული ცნობიერების დონე. 

 რატომ ხდება ეს? 

 უპირველეს ყოვლისა, სულის ასაკის გამო.  

 მაგრამ ხშირად გვაქვს სხვა ფაქტორებიც. 

 მთავარი მათგან არის მასიური შეტევა ადამიანის ცნობიერებაზე საზოგადოების 

მიერ, რომელზედაც ძალაუფლება იმავე რეფტილოიდებმა ჩაიგდეს ხელში. 

 ამიტომაც, ახლა, ჩემო ძვირფასებო, თქვენ მოგიწევთ უკვე არა მხოლოდ 

ენერგეტიკული მუშაობა ადამიანთა კოლექტიურ ცნობიერებასთან, არამედ 

მატერიალური განმანათლებლობითი ხასიათის მუშაობაც. 

 ახლა, როდესაც რეფტილოიდები ვა-ბანკზე წავიდნენ და მათი მოქმედებები 

ატარებენ უკვე დაუფარავ საომარ ხასიათს ადამიანის მიმართ, ჩნდება სულ უფრო და 

უფრო მეტი რეალური ფაქტი მათი მოქმედებების შესახებ, რომლებიც შეგიძლიათ 

მათივე წინააღმდეგ გამოიყენოთ. 

 ბევრი ჟურნალისტი, მეცნიერი, სახალხო მოღვაწე ტეხავს განგაშს თქვენი 

პლანეტის განადგურების შესახებ და ადამიანის ღვთაებრივ ბუნებაში უხეში, 

ძალადობრივი ჩარევის გამო. 

 უკვე არის მრავალი საბუთი იმისა, თუ როგორ მომაკვდინებლად მოქმედებს 

ადამიანზე ვაქცინები, გმო (გენმოდიფიცირებული პროდუქცია), ელექტრომაგნიტური 
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გამოსხივება, ბიომეტრიული დოკუმნტები და ჩიპები, რომელბიც ანგრევენ ადამიანების 

ორგანიზმს და ფსიქიკას.  

 ამჟამად, არსებობს უკვე ბევრი ტექნოლოგია, რომელსაც შეუძლია პირდაპირი 

ზემოქმედება იქონიოს ადამიანის ცნობიერებაზე, რომელიც არის მისი მთავარი 

ღვთაებრივი შემადგენელი ნაწილი. 

 და ამ უკანონობის შეჩერება თქვენს მიმართ შეგიძლიათ მხოლოდ თქვენვე. 

 ახლა აღარ შეიძლება დუმილი, რადგანაც რეფტილოიდების მიერ კაცობრიობის 

განადგურების მიზნით დაძრული მექანიზმი ყოველდღიურად უფრო მეტ ძალას იძენს 

და საკუთარი მოქმედების რადიუსში ითრევს სულ უფრო და უფრო მეტ ადამიანს, 

რომელთა გონება დაბინდულია მათი ლამაზი სიტყვებითა და ცრუ დაპირებებით. 

 რეფტილოიდების სამსახურში არის კაცობრიობის ყველა საუკეთესო მეცნიერი, 

რომლებიც პრაქტიკულად თვითმკველობას ჩადიან. 

 რატომ გახდა ეს შესაძლებელი? 

 მხოლოდ იმიტომ, რომ რეპტილოიდებმა პლანეტის მოსახლეობის უმეტესობას 

წაართვეს მათი ცნობიერების სულიერი ნაწილი. 

 სულიერება მათ შეცვალეს ოქროს კუროს (ფულის. მთარგმენის აზრით) მიმართ 

თაყვანისცემით, რომელსაც ემსახურებიან თავდ და აძალებენ ადამიანების 

უმრავლესობასაც ამის კეთებას. 

 ამიტომაც, ჩემო ძვირფასებო, არ იყოთ ჩუმად! 

 ისაუბრეთ იმათთან, ვინც მზადაა თქვენი მოსმენისათვის იმის შესახებ, თუ რა 

ხდება ახლა თქვენს პლანეტაზე! 

 აუხსენით მათ პლანეტაზე არსებული რეალური მდგომარეობა! 

 გამოააშკარავეთ ტყუილი, რომელიც დიდი ნაკადით მოედინება ოფიციალური 

წყაროებიდან და მასმედიიდან! 

 დაიცავით თქვენი  არსებობის უფლება! 

 არ მისცეთ ნება მოკლან თქვენი ღვთაებრივი სული! 

 ამით გლოცავთ თქვენ! 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომელად უყვარხართ საუბრობდა თქვნთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 13 დეკემბერი 2019 წ. 

 

 

               გასული წლის შეჯამება 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებთ ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გადავუხვიო ჩვენი თემიდან და გავაკეთო 2019 წლის ერთგვარი 

შეჯამება. 

 ის ჭეშმარიტად გახლდათ გარდამტეხი თქვენი პლანეტის ბევრი 

მაცხოვრებლისათვის, რადგანაც ენერგეტიკულად გაჰყო ისინი, ვინც პოტენციურად 

მზადაა დედამიწის ახალ ვიბრაციებთან რეზონანსში შესასვლელად და მასთან ერთად 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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მეხუთე განზომილებაში გადასასვლელად და ისინი, ვინც ვერანაირ შემთხვევაში ამის 

გაკეთებას ვერ შეძლებენ. 

 სამწუხაროდ, პირველი ჯგუფის წარმომადგნლები ბევრად ნაკლებია. 

 აიხსნება ეს იმით, მომ ყოველი ახალი ასწლეულის დასაწყისთან ერთად, 

დედამიწაზე რჩებოდა სულ უფრო და უფრო ნაკლები სუფთა ადამიანური სული. 

 რეფტილოიდებმა გააკეთეს ყველაფერი, რათა შეერიათ ადამიანთა რასა 

დედამიწაზე არსებული სიცოცხლის სხვა ფორმებთან. 

 იმის გამო, რომ მათ მიზანს შეადგენდა ადამიანთა ცნობიერების დამონება, მათ 

არა მხოლოდ ხელთ იგდეს დედამიწაზე არსებული პრაქტიკულად მთელი 

ძალაუფლება, არამედ შეეცადნენ დაენერგათ თავიანთი წარმომადგენლები თითქმის 

ყველა ოჯახში, იმისათვის, რომ კონტროლის ქვეშ ყოლოდათ სუფთა ადამიანური 

სულები. 

 და მათ ეს სრულფასოფნად გამოუვიდათ. 

 ისინი იყენებდნენ ბოროტად ადამიანის გულუხვობასა და ბუნებრივ 

კეთილგანწყობას და იკვებებოდნენ არა მხოლოდ მათი ენერგებით არამედ სრულიად 

დაიქვემდებარეს ისინი. ეს მოახერხეს მათივე  შექმნილი წესებით, კანონებით, 

რიტუალებითა და ტრადიციებით, რომლებიც ადამიანს არსებობის მცირე ჩარჩებში 

სვამს და ართმევს მათ შინაგან თავისუფლებას. 

 რადგანაც თავად რეფტილოიდები არ არიან თავისუფლები საკუთარ 

მოქმედებებში, ისინი აძალებენ ადამიანებს იცხოვრონ მათივე პროგრამებით, რამაც 

საბოლოოდ იმასთან მიგვიყვანა, რომ პლანეტის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი 

გადაიქცა ნაცრისფერ, ერთგვარ მასად, რომელიც ხელოვნურად შექმნილი შაბლონების 

მიხევით ცხოვრობს. 

 ამგვარად, ადამიანებზე თავსმოხვეულმა სტერეოტიპებმა, რომლებიც ეხებოდა 

აზროვნებას, ქმედებას და ცხოვრების წესს, შეიტყუა ადამიანთა ცნობიერება “მახეში”, 

რომელიც რეფტილოიდების მიერ მოქნილადაა დაგებული ადამიანის ცხოვრების ყველა 

ეტაპზე, დაწყებული ბავშვობიდან. 

 და მხოლოდ ახლა, როდესაც ადამიანებს გაუმხილეს ცოდნა მათი და მთლიანად 

პლანეტის შესახებ, ძველმა სულებმა დაიწყეს გამოღვიძება. 

 რაღათქმაუნდა, ამას ხელს უწყობს დედამიწაზე წამოსული ახალი 

მაღალვიბრაციული ენერგიებიც. 

 მაგრამ ამ ენერგიებთან რეზონანსში შესვლა შეუძლია მხოლოდ ადამიანთა 

სულებს, რომლებსაც ღვთაებრივი ჩაკრალური სისტემა აქვთ. 

 მაგალითად რეფტილოიდებს და კლონებს, მათი სურვილისდა მიუხედავად, არ 

შეუძლიათ გადალახონ აუციელებლი ვიბრაცული ბარიერი მეხუთე განზომილებაში 

გადასასვლელად. ეს ხდება იმიტომ, რომ არ აქვთ მათ ის ნატიფი ორგანოები, რომლებიც 

ამ ენერგიებს შეესაბამება. 

 რაც შეეხება ადამიანთა სხეულში ინკარნირებულ სხვა პლანეტების 

წარმომადგენლებს, დედამიწასთან ერთად მეხუთე განზომილებაში გადასვლა 

შეეძლებათ მხოლოდ მათ, ვისი ენერგეტიკული სტრუქტურაც შეძლებს გაუძლოს ასეთ 

მაღალ ვიბრაციებს. 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 სამწუხაროდ, ბევრი ახალგაზრდა ადამიანის სული, რომელიც მესამე 

განზომილების “თამაშებითაა” გართული, ვერ შეძლებს მიწვდეს ცნობიერებით იმ 

დონეს, რომელიც საჭიროა ახალ დედამიწაზე გადასასვლელად.   

 და მათაც მოუწევთ ფარდის მეორე მხარეს დარჩენა, მაგრამ ეს იქნება მათი 

არჩევანი – მათი სულის განვითარების გზა. 

 ამისათვის მზად უნდა იყოთ, ჩემო ძვირფასებო. და მე ვიცი, რომ თქვენთვის 

სწორედ ეს არის მთავარი წინაღობა ამაღლებისკენ მიმავალ გზაზე. 

 თქვენ თვლით ახლობლების მიმართ ღალატად, თუ მათ გარეშე გადახვალთ 

ახალ ენერგეტიკულ დონეზე. 

 მაგრამ, მერწმუნეთ, ჩემო ძვირფასებო, ეს მიწიერი მიჯაჭვულობა თქვენი 

ოჯახისადმი, მეხუთე განზომილების სიმაღლიდან მოგეჩვენებათ სრულიად 

სხვაგვარად. 

 ენერგეტიკული გაყოფა, რომელიც თქვენ დაგაშორებთ, იქნება მათი 

სულებისათვის გადამრჩენელი, რადგანაც ამ სიმაღლიდან, რომელზედაც თქვენ 

ახვალთ, თქვენ შეგეძლებათ მათთან იურთიერთქმედოთ უკვე სრულიად სხვა დონეზე. 

თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ მათი ერთგვარი მფარველი ანგელოზები. 

 ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ თქვენ კი არ უნდა დაეშვათ თქვენი ახლობელების 

დონეზე წამიერი გრძნობების გამო, არამედ ისინი უნდა ამოვიდნენ თქვენს დონემდე, 

იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ეს მოხდება მათ შემდეგ ცხოვრებაში. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზმოლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან 

 გზავნილი მიიღო მართამ 19 დეკმბერი 2019წ. 

  

 

 

   მიწაზე და ზეცაში 

 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე გავაგრძელებ საუბარს იმის შესახებ, თუ როგორი ცვლლებები მოხდა 

თქვენს პლანეტაზე მოცემულ წელიწადს. 

 კარდინალური ცვლილებების გარდა, რომლებიც ეხბოდა დედამიწის 

მაღალვიბრაციული ენერგიებით ავსებას, მოხდა ბევრი ცვლილება ფიზიკურ 

სამყაროშიც. ბევრი მათგანი ინიცირებული იყო ბნელი ძალების მიერ და მიზანს 

ისახავდა დედამიწელებისთვის ხელის შეშლას ახალ დონეზე გადასვლაში. 

 სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ბნელი და ნათელი ძალების ბრძოლა შევიდა ამ 

წელს დასასრულის სტადიაში.  

 საზოგადეობის დაყოფამ მიაღწია პიკს არა მხოლოდ ენერგეტიკული – სულიერი 

– თვალსაზრისით, არამედ ფიზიკური – მატერიალური კუთხითაც. 

 და აი რას ვგულისხმობ მე. 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
 

სულიერი განვითარების ცენტრი “აღორძინება” 

14 

 რეფტილოიდებმა იგრძნეს საკუთარი უძლურება ამაღლების თემასთან 

დაკავშირებით, რომელიც ყოველ დღე უფრო მეტ ძალას იძენს და რომლის შეჩერებაც 

უკვე შეუძლებელია, და მიიღეს სასოწარკვეთილი გადაწყვეტილევა, რათა ძალაუფლება  

შეენარჩუნებინათ. 

 ამჯერად, მათი მთავარი იარაღი გახდა ახალი ტექნელოგიები, რომლებიც 

ადამიანის ცნობიერების მართვას შესაძლებელს ხდის. 

 ჩრდილში მყოფი მსოფლიო მმართველობის ზეწოლის გამო, რომელთა სათავეშიც 

რეფტილიდები არიან, ბევრი ქვეყნის ხელმძღვანელობა ცდილობს თანმიმდევრულად 

შემოიტანოს ადამიანისათვის ისეთი დამღუპველი სიახლეები როგორიცაა: მასობრივი 

ჩიპირება, ძალდატანებითი ვაქცინაცია, საკუთარი ქვეყნების ტერიტორიაზე 5G 

მოწყობილობების განლაგება. ეს ტექნელოგიები გახდება საბოლოო გამშვები მექანიზმი, 

რომელიც დაეხმარება მათ გააკონტროლონ პლანეტის ყოველი მაცხოვრებელი და 

თავისუფლად მართონ მათი (მოსახლეობის) გონება. 

 და როგორც ყოველთვის, ადამიანებისათვის ეს დამღუპველი გამოგონებები 

შემოტანლილია რეფტილოიდების მიერ ლამაზად და მომხიბლელი სახით. 

 ყველაფერი მათ მიერ კეთდება თანმიმდევრულად და კარგად დაგეგმილად. 

 ადამიანები როგორც ნარკოტიკს ისე შეაჩვიეს ინტერნეტს, მობილურ 

ტელეფონებს, ნავიგატორებს და მათ გარეშე მოსახლეობას საკუთარი არსებობა აღარ 

წარმოუდგენია. 

 ახლა კი ადამიანების უმრავლესობა მზადაა წავიდს ყველაფერზე, რათა იქონიოს 

უფრო თანამედროვე მოწყობილობა. 

 სწორედ ამიტომ ბევრი ადამიანი და განსაკუთრებით ახალგაზრდობა, აღიქვამს 

ამ ახალ ტექნოლოგიებს აღფრთოვანებით და არც კი ფიქრობენ, თუ რა ფასის გადახდა 

მოუწევთ მათ ამისათვის. 

 ეს ფასი კი ჭეშმარიტად დიდია. 

 კაცობრიობას უწევს ამ ეგრეთ წოდებული “კონფორტისათვის” საფასურად 

გადაიხადოს საკუთარი სუფთა სულები – მათი გონება დამონებული იქნება, ისინი 

დაკარგავენ იდნდივიდუალურობას რასაც მოჰყვება პიროვნების სრული გაუფასურება. 

 ადამიანებს, რომლებმაც გააცნობიერეს სიტუაციის სრული ტრაგიკულობა, 

ფიზიკურ დონეზე ამასთან შეწინააღმდეგება ძალიან უჭირთ, რადგანაც პრაქტიკულად 

მთელი ძალაუფლება და მთელი მასმედია რეფტილოიდების ხელთაა. 

 მაგრამ, ყველაფრისდა მიუხედავად, იმავე ინტერნეტის წყალობით ჭეშმარიტი 

ინფორმაცია ვრცელდება საზოგადოებაში. 

 ამგვარად კაცობრიობა ერთდროულად აღმოჩნდა დაღუპვის პირას და 

გადარჩენის გზაზე. 

 ხოლო მოცემული სიტუაციის უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ ამჯერად 

ადამიანს შეუძლია გადაირჩინოს საკუთარი თავი არა ძალისმიერი მეთოდებით, 

როგორც ეს ადრე ხდებოდა, არამედ მხლოდ ენერგეტიკულად. 

 ადამიანი მხოლოდ მაშინ შეძლებს შეეწინააღმდეგოს საკუთარ დამონებას და  

მოახერხებს მეხუთე განზომილებაში გადასვლას, როდესაც ის აწევს თავის ვიბრაციებს 

იმ დონეზე, სადაც ვერ “მისწვდება” რეფტილოიდების მიერ შექმნილი ახალი 

ტექნელოგიები. 
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 მხოლოდ ადამიანების მიერ აღორძინებულ სულიერებას შეუძლია დაამარცხოს 

თანამედოვე მმართველების უსულობა. 

 ამგვარად თუ გახდებით დედამიწაზე სინათლე, ჩემო ძვირფასებო, თქვენ 

შეგეძლებათ გაანეიტრალოთ სიბნელე! 

 და მე გლოცავთ ამით! 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 20 დეკმბერი 2019წ. 

 

 

     2020 

 

                    მეხუთე განზომილებაში გადასვლა (ამაღლების ელჩები) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მოგიყვებით იმ უცხოპლანეტური ცივილიზაციების წარმომადგენლების 

შესახებ, რომლებიც ადამიანთა სხეულში არიან ინკარნირებული კეთილი 

განზრახვებით – იმ მიზნით, რათა დაეხმარონ ადამიანებს გადავიდნენ სულიერი 

განვითარების ახალ  დონეზე. 

 ძირითადად ესენი არიან ანდრომედას, სირიუსის, არკტურისა და პლეიადის 

წარმომადგენლები. 

 ორიონელებისგან განსვავებით, მათი რაოდენობა დედამიწაზე მცირეა და ისინი 

მოვიდნენ თქვენს პლანეტაზე სწორედ ახლა გარკვეული მიზნით. 

 ბევრ მათგანს, რომლებიც ინკარნირდნენ ადამიანთა სხეულებში, არ წაეშალათ 

მეხსიერება მათი წარმოშობისა და მისიის შესახებ. 

 რაში მდგომარეობას მათი მისია? 

 უპირველეს ყოვლისა, ისინი ცდილობენ დაეხმარონ კაცობრიობას ამაღლებაში, 

რაც არის უნიკალური ექსპერიმენტი მთელს სამყაროში. 

 ისინი აცნობიერებენ, რომ ადამიანებისათვის რთული იქნება შეეგუონ მეხუთე 

განზომილების ახალ რეალობას და ინკარნირდნენ თქვენს პლანეტაზე, რათა დაეხმარონ 

ადამიანებს ახალი ცხოვრების აშენებაში ახალ დედამიწაზე. 

 მათი მოსვლა დედამიწაზე ზედმიწევნით იგეგმებოდა და მათ ცხოვრებაში 

თავიდანვე იყო შექმნილი პირობები, რომლებიც დაეხმარებოდა მათ მესამე 

განზომილებაში მნიშვნელოვანი წარმატებების მიღწევაში. 

 ისინი მოვიდნენ თქვენს პლანეტაზე საკუთარი ცივილიზაციის ცოდნითა და 

მეხუთე და მეექვსე განზომილების ცნობიერების დონით. 

 ცნობიერების ასეთმა მაღალმა დონემ  მათ ხელი შეუწყო უკვე ბავშვობიდან 

წინასწარ განესჭვრეტათ ბევრი მოვლენა საკუთარ ცხოვრებაში და ამით შეძლეს მათ 

რეალობაში განეხორციელებინათ ყველაზე მიზანშეწონილი მოვლენები საკუთარი 

ფიქრისა და განზრახვის მერშვეობით. 

   ამის გარდა, ისინი იყვნენ მუდმივ კონტაქტში საკუთარ ვარსკვლავურ 

ოჯახებთან და საკუთარი ცივილიზაციის წარმომადგენლებთან, რომლებიც 
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აკორექტირებდნენ მათ მოქმედებას დედამიწის ნატიფ დონეზე მომხდარი 

მოვლენებისდა შესაბამისად. 

 შედეგად მათ შეინარჩუნეს დედამიწაზე კაცობრიობის საუკეთესო 

წარმომადგენელთა პოტენციალი, რადგანაც მესამე განზომილების პროგრამებმა 

თითქმის არ იქონია გავლენა მათ ცნობიერებაზე. 

 ისინი, როგორც მტრის ზურგში გადასროლილი მზვევავები, ხედავენ ყველა 

უკანონობას და ტირანიას, რომელიც რეფტილოიდებმა ჩაიდინეს ამ მშვენიერ 

პლანეტაზე. მაგრამ მათ აქამდე არ შეეძლოთ “თამაშში ჩარევა”, რადგანაც დედამიწის 

მოსახლეობის სრული უმეტესობა არ არის მზად სიმართლის მოსმენისათვის. 

 მაგრამ ისინი მოხეხხებულად აკეთებენ საკუთარ საქმეს და ეძებენ ადამიანთა 

შორის იმათ, ვინც შემდგომში მათ დაეხმარებათ ახალი საზოგადოების აშენებაში. 

 შეიძლება ითქვას, რომ ისინი ამზადებენ ავანგარდს ახალ დედამიწაზე 

საცხოვრებლად, ისინი გამოჰყოფენ ყველაზე ნათელ და სუფთა ადამიანის სულებს, 

რომლებიც სულით ძლიერები არიან და რომლებმაც სრულიად გააცნობიერეს 

თავიანთი ღვთაებრივი წარმოშობა. 

 ამ ცივილიზაციების ზოგიერთ წარმომადგენელს უკავია საკმაოდ მაღლი 

პოსტები რამოდენიმე ქვეყნის სამთავრობო სტრუქტურებში. 

 მაგრამ ისინი უცდიან საკუთარ დროს. 

 როდესაც დედამიწაზე რეალურად დადგება კრიტიკული მომენტი, ადამინაები, 

რომლებმაც მომხდარის მთელი საშინლება გააცნობიერეს, მზად იქნებიან მოისმინონ 

სიმართლე იმის შესახებ, თუ რაც ხდება მათ პლანტაზე და გაიგონ იმათზე, ვინც 

მიიყვანა კაცობრიობა კატასტროფამდე და გადაშენების პირამდე.  

 ხოლო მაშინ, როდესაც გააერთიანებენ ძალებს საკუთარ მოძმეებთან სხვა 

პლანეტებიდან და სამყაროს ზეციურ ძალებთან, რომლებიც დედამიწას კურირებენ, ეს 

შეუფასებელი დამხმარეები “ამოვლენ იატაკქვეშეთიდან” და უხელმძღვანელებენ 

დედამიწაზე ახალი საზოგადოების აღმშენებლობას. 

 ამ მოვლენის ლოდინი კი დიდხან აღარ მოგიწევთ ჩემო ძვირფასებო. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 26 დეკემბერი 2019წ. 

 

 

 

 

  კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაული 

  

აშტარ შერანი, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია. 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო დედამიწელებო! 

 იმან, თუ რის შესახებაც დღეს მოგიყვებით, არ უნდა გამოიწვიოს თქვენში არც 

შიში და არც პანიკა. 
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 მე უბრალოდ მსურს, რომ გაგიმხილოთ ახლა მომხდარი მოვლენების შესახებ 

სიმართლე, რათა თქვენ გააცნობიეროთ, თუ რამდენად შორს შეტოპეს იმათ, ვინ 

დედამიწის უფროსებად თვლიან თავს. 

 უკვე არა ერთი ათწლეულია, რაც რეფტილოიდები და მათზე მომუშავე 

ადამიანები და სხვა ცივილიზაციის წარმომადგენლები (რომლებიც ახლა არიან 

ინკარნირებული დედამიწაზე) იმუშავებენ ეგრეთ წოდებულ ვირუსების შტამებს და 

შესაბამის ვაქცინებს. 

 მათი გამოყენების მთავარი მიზანია – პლანეტის მოსახლეობის რეგულირება. 

 აქამდე ეს შტამბი ინახებოდა სპეციალურ სანახებში, მაგრამ როდესაც ჩრდილში 

არსებული მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას მოსახლეობის  კიდევ ერთი შემცირების 

შესახებ, ისინი ავრცელებენ ამა თუ იმ ვირუსს (სიკვდილიანობის სასურველი 

პროცენტული მაჩვენებლის მიხედვით) იმ ქვეყანაში, რომლის მოსახლეობის 

რაოდენობაც მათი თვალსაზრისით საჭიროებს კორექტირებას.  

 სწორედ ამიტომ “გაურკვეველი” გზით ვირუსები ყველაზე ხშირად ჩნდება 

ჩინეთში და აზიის სხვა ქვეყნებში. 

 მათ მიერ დათქმულ დროს გამოცხადდება იმის შესახებ, რომ წარმატებულად 

შემუშავდა ვაქცინა მოცემულ ვირუსთან საბრძოლველად და ამგვარად ისინი აჩერებენ 

ვირუსის გავრცელებას. 

 მაგრამ ის, რაც ახალა ჩინეთში ხდება უკვე გასცილდა ჩრდილოვანი მთავრობის 

ჩვეულ ქმედებებს. 

 ეს იმასთანაა კავშირში, რომ რეფტილოიდებმა და მათმა მოკავშირეებმა ბოლოს 

და ბოლოს გააცნობიერეს, რომ დედამიწის ვიბრაციის აწევის პროცესი და მასთან 

დაკავშირებული ამაღლება უკვე გარდაუვალია. 

 მათ გადაწყვიტეს სასოწარკვეთილი ნაბიჯის გადადგმა – პლანეტის 

მოსახლეობაში შისისა და პანიკვის დათესვა იმიტომ, რომ საკუთარი სიცოცხლის და 

საკუთარი ახლობლების მიმართ გაგზავნილმა შიშის დიდმა ნაკადმა დაადაბლოს 

დედამიწის საერთო ვიბრაციული ფონი. 

 და ეს მათი დღეევანდელი ბოროტება უკვე იწყებს დანიშნული მიზნის 

შესრულებას. 

 იმის და მიუხედავად, რომ მოცემული ვირუსის ჭეშმარიტი მომაკვდინელობა 

ჯერ-ჯერობით დამალულია მოსახლეობისათვის, შიშმა უკვე დაიწყო მთელს 

პლანეტაზე გავრცელება და მოიცავს სულ უფრო და უფრო მეტ ადამიანს. ეს იმას 

ნიშნავს, რომ ყოველდღიურად პლანეტის ზოგადი ენერგეტიკული ფონი უფრო 

დაიწევს დაბლა. 

 ამ ვირუსისგან ვაქცინა უკვე დიდი ხანია რაც არსებობს, მაგრამ სანამ სამყაროს 

ბრძანებლები არ ჩათვლიან, რომ შესაბამისი დრო დადგა, ის გასაიდუმლოებული 

დარჩება. 

 ახლა კი, რათა მინიმალური გავხადოთ კაცობრიობის წინაშე ამ დანაშაულის 

შედეგები, მე მსურს გთხოოთ შემდეგი. 

 რაც შეიძლება ხშირად მოუხმეთ სამყაოს პირველშემოქმედის ენერგიას და 

სთხოვეთ მას გაანეიტრალოს შიში და პანიკა, რომელიც წარმოიქმნა კაცობრიობის 

კოლექტიურ ცნობიერში. 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 დასახმარებლად მოუხმთ სამყაროს ყველა ზეციურ ძალას და ასევე სინათლსი 

გალაქტიკური ფედერაციის წარმომადგენლებს. 

 რაც თქვენ გეხებათ, იცოდეთ, რომ ადამიანები, რომლებსაც მინიმუმ მეხეუთე 

ჩაკრის ვიბრაციები აქვთ არიან იმუნური ამ ახალი ვირუსისგან, რადგანაც ის 

მომართულია მესამე განზომილების მაცხოვრებლებზე, რომლებიც ვიბრირებენ 

პირველ, მეორე, მესამე და მაქსიმუმ მეოთხე ჩაკრაზე. 

 დასკვნისათვის, მე მსურს გითხრათ, რომ ახლა დედამიწაზე ბნელი და ნათელი 

ძალების ბრძოლა შევიდა გადამწყვეტ ფაზაში. 

 და ყოველ თქვენგანს შეუძლია შეიტანოს საკუთარი წვლილი ამ ისტორიულ 

პროცესში, რომელიც ადამიანებისა და მთლი თქვენი პლანეტის გადარჩნას ეხება. 

ამისათვის თქვენ უნდა აწიოთ მახლა თქვენი ვიბრაციები, რაც გამოიწვევს ადამიანთა 

კოლექტიური ცნობიერის ვიბრაციების აწევასაც. 

 ჩვენ კი ჩვენი მხრივ ყველანაირად დაგეხმარებით ამაში. 

 აშტარ შერანი, რომელსაც ჭეშმარიტად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან მთელი 

სინათლის გალაქტიკური ფედერაციის სახელით. 

  გზავნილი მიიღო მართამ 27 იანვარი 2020წ. 

 

 

 

  შეაჩერეთ ენერგეტიკული ქაოსი 

 

 აშტარ შერანი, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია. 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო დედამიწელებო! 

 მე მოვედი თქვენთან, რათა მოგიყვეთ, თუ რა გელოდებათ გაზაფხულის ამ 

გამორჩეულ პირველ თვეს. 

 2020 წლის მარტი შევა კაცობრიობის ისტორიაში, როგორც კაცობრიობის 

კოლექტიური ცნობიერების შემოწმება მის მდგრადობასა და გამძლეობაზე. 

 სწორედ ეხლა იწყება ადამიანების დაყოფა იმათ, ვინც ნებისმიერ სიტუაციაში 

შეინარჩუნებს ღირსების შეგრძნებას და იმათ, ვინც დაექვემდებარება ბრბოს ნებას და 

ჩავარდება შიშსა და პანიკაში საკუთარი და ახლობლების სიცოცხლის გამო. 

 როგორც უკვე ვთქვი ჩემს წინა გზავნილში,  კორონავირუსი დანერგეს 

ხელოვნური გზით რეფტილოიდების მიერ განსაზღვრული პროგრამის მიხედვით. 

 და ახლა ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, რათა ყველაზე დაბალი ვიბრაციის 

ენერგიებმა მოიცვას მაქსიმალურად ბევრი ადამიანის ცნობიერება თქვენს პლანეტაზე. 

 და სწორედ ეს ხდება ახლა. 

 ჯერ კიდევ, არც ერთ ხელისუფლებას არ შეუძლია გამოიმუშავოს სწორად 

მოქმედების გეგმა. ისინი გადადიან უკიდურესობებში, კეტავენ საზღვრებს, აუქმებენ 

მასობრივ ღონისძიებებს, კარანტინში აჰყავთ კონკრეტული ქალაქები და დასახლებები, 

ხოლო სხვები არ დგამენ პრაქტიკულად არანაირ ნაბიჯებს. 

 რეალურად კი, ერთადერი საშუალება, რომელიც თქვენ დაგიცავთ  ამ 

ვირუსისგან, და სხვებისგან, რომლებიც შეიძლება გაჩნდეს დედამიწაზე უახლოეს 
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პერიოდში, არის, თქვენი მშვიდი დამოკიდებულება ყველაფრისადმი, რაც ხდება. ეს 

დაეხმარებათ შეინარჩუნოთ თქვენი ვიბრაციები ნებისმიერი ვირუსისათვის 

მიუწვდომელ დონეზე. 

 აუხსენით ეს, ჩემო ძვირფასებო, ვინც მზადაა ამას მოუსმინოს, შეაჩერეთ სულ 

უფრო და უფრო ზრდადი ქაოსი, რომელიც განმოიწვევს სხვა მძიმე შედეგებსაც. 

 როგორც თქვენ იცით, ყველაზე ძლიერი და დამანგრეველი ბუნებრივი სტიქიები 

ხდედა მაშინ, როდესაც დედამიწაზე ენერგეტიკული დისჰარმონია პიკს აღწევს. მაგრამ 

ახლა დედამიწაზე წარნოიქმნა უნიკალური სიტუაცია, როდესაც თავის პიკს მიაღწია 

თქვენი პლანეტის მეხუთე განზომილებაში ასვლის პროცესმაც. 

 ის, რომ ბნელი ძალები ცდილობენ შეინარჩუნონს საკუთარი პოზიციები 

ადამიანებისათვის მომაკვდინებელი ვირუსის გავრცელებით, არის ის საშუალება, 

რომლის მერშვეობითაც ისინი ცდილობენ შეაჩერონ თქვენი პლანეტის ახალ 

ენერგეტიკულ გარემოში გადასვლა. 

 ახლა კი ბევრი რამე თქვენზეა დამოკიდებული - იმათზე, ვინც ხედავთ 

დედამიწაზე არსებული ქაოსის ჭეშმარიტ მიზეზებს. 

 უფრო კონკრეტულად რა უნდა იღონოთ ამ სიტუაციაში? 

 რაც შეიძლება ხშირად გააკეთეთ მედიტაციები ადამიანების კოლექტიური 

ცნობიერის ჰარმონიზაციისათვის და მასში ხელოვნურად ჩანერგილი ნეგატიური 

პროგრამების განეიტრალებისათვის. აავსეთ კაცობრიობის კოლექტიური ცნობიერება 

ამაღლების ენერგიით. მაგრამ უპირველეს ყოვლისა, შეეცადეთ, რომ თქვენ თავად იყოთ 

ამ ენერგიის ნაკადში მუდმივად, რითიც გაავრცელებთ მას სხვა ადამიანებზეც. 

 ყოველთვის მომიხმეთ მე და სინათლის გალაქტიკური ფედერაციის 

წარმომადგენლები და თქვენი ზეციური დამხმარენი მხარში ამაოსადგომად. გახდით 

ღვთაებრივი “შუამავლები” ჩვენსა და ადამიანებს შორის, რაც დაეხმარება კაცობრიობას 

ამაღლებისაკენ (რომელიც არც თუ ისე შორსაა) მიმავალ გზაზე ამ ბოლო წინაღობის 

გადალახვაში. 

 აშტარ შერანი, რომელსაც გულწრფელად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან 

სინათლის გალაქტიკური ფედერაციის სახელით. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 1 მარტი 2020 წ.  

  

 

 

      დედამიწის დახმარება 

 

 მამა აბსოლუტი, პრაქტიკები 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს ჩვენ გადავუხვევთ ჩვენი თემიდან და ვისაუბრებთ, კორონავირუსზე, 

რომელიც ასე აშინებს ადამიანებს და შეაქვს მათ ცხოვრებაში ქაოსი. 

 როგორც თქვენ იცით, ის იყო შექმნილი დიდი ხნის წინ და მისი გამოშვება გარეთ 

წინასწარ იყო დაგეგმილი თქვენი პლანეტის ჩრდილში მყოფი მმართველობის მიერ. 

 რატომ გამოჩნდა ის სწოორედ ახლა? 
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 მიზეზები რამოდენიმე იყო, მაგრამ უმთავრესი მდგომარეობს იმაში, რომ 

სამყაროს ახლანდელმა მბრძანებლებმა იგრძნეს თავიანთი გარდაუვალი დასასრული. 

მათ, დედამიწაზე მყოფი უმრავლესობა მოსახლეობისგან განსხვავებით, კარგაც იციან, 

თუ როგორი პროცესები ხდება მასზე და მის ირგვლივ. მათ იციან ამაღლების უმცირესი 

დეტალებიც კი, მაგრამ ამის ადამიანებისათვის მოყოლა მათ ინტერესებში არ შედის.  

 მათი მიზანია მთელი ძალებით შეეწინააღმდეგონ ამ პროცესს. ხოლო რადგანაც 

მათ იციან, რომ დადგა ენერგიის და არა სიტყვის ერა, ისინი ახლა ცდილობენ ენერგიაც 

გადააქციონ “იარაღად”, რადგანაც დააკავოთ ადამიანები საკუთარი ზედამხედველობის 

ქვეშ. მათ შემთხვევაში, ამაღლების შეწინააღმდეგება შეიძლება მოხდეს, მხოლოდ  

დედამიწის და კაცობრიობის ენერგეტიკული ფონის ხელოვნურად დადაბლებით.  

 სწორედ ამას აკეთებენ ისინი, მიუხედავად იმისა, რომ საკუთარი მატერიალური 

ინტერესების წინააღმდეგ მიდიან. საქმე თავიანთ გადარჩენას ეხება, ამიტომაც ისინი 

მზად არიან დათმონ ფულიც კი და დაანგრიონ მსოფლიო ეკონომიკა საკუთარი 

სიცოცხლის სანაცვლოდ.  

 ისტერიამ, რომელიც მათ შექმნეს კორონა ვირუსის შესახებ ყველა მასიური 

საინფორმაციო საშაულების დახმარებით, მიგვიყვანა იქამდე, რომ დედამიწაზე 

უმრავლესობა ადამიანი შეიბყრო შიშმა და მისმა ყველა გამოვლინებამ. ხოლო ეს 

ძლიერი ნეგატიური ემოციები უფრო მეტად სახიფათო და “დამაავადებელია” ვიდრე 

თვითონ ვირუსი, რომელსაც არ შეუძლია მოხვდეს იმ ადამიანის ენერგეტიკულ ველში, 

რომლის ენერგიებიც საკმარისად მაღალია. 

 ამგვარად, რეფტილოიდების კოლექტიური ცნობიერება უხეშად 

დაუპირისპირდა ადამიანების კოლექტიურ ცნობიერს. უპირატესობა ჯერ-ჯერობით 

მათ მხარესაა, რადგანაც მათ ხელთ აქვთ ძალაუფლება, ფული და მასმედიის ყველა 

ინსტრუმენტი.  

 ერთობლივი ქმედებებით, მათ შეძლეს მნიშვნელოვნად შეემცირებინათ 

დედამიწის ვიბრაციული ფონი და მოხდა ეს სწორედ იმ დროს, როდესა ის საბოლოოდ 

უნდა გამოსულიყო მესამე განზომილების რეალობიდან და გადასულიყო მეხუთე 

განზომილებაში.  

 ახლა კი, ჩემო ძვირფასებო, თქვენ შეგიძლიათ დაეხმაროთ მას გადალახოს ეს 

ბოლო წინაღობა და აღიდგინოს ენერგეტიკული სისუფთავე.  ამიტომაც გთხოვთ ყოველ 

დღე ჩაატაროთ შემდგომი მედიტაცია, რომელსაც დავარქმევთ: “დახმარება 

დედამიწას”.  

 შედით წყნარ და მშვიდ მდგომარეობაში, მოუხმეთ დასახმარებლად ყველა 

თქვენს ზეციურ მფარველს, სთხოვეთ სამყაროს სიყვარულის ცეცხლს გაწმინდოს 

დედამიწა ყველა დაბალვიბრაციული ენერგიისაგან, შიშისაგან, პანიკასაგან და ქაოსის 

შედეგები მინიმალურ დონემდე დაიყვანოს.  

 როდესაც ენერგიის ნაკადი შემცირდება, შედით დედამიწასთან რეზონანსში. 

შეიგრძენით მისი ვიბრაქციები – მისი “პულსი”, მისი სუნთქვა…  

 ამის შემდეგ მოუხმეთ ამაღლების ენერგიას და სთხოვეთ აავსოს მთელი  თქვენი 

შინაგანი არსი… შეიგრძენით, თუ როგორ შემოდის ის თქვენში თქვენი ოქროს 

სამკუთხედის გავლით და ნელა ეშვება დაბლა და ავსებს ერთი მეორეს მიყოლებით 

ყველა თქვენს ჩაკრას და მაქსიმალურად ავრცობს მათ და ზრდის ზომაში… 
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 როდესაც ენერგია მიაღწევს პირველ ჩაკრას, თქვენ გადაიქცევით უზარმაზარ 

მნათობ ბოძაად, რომელიც მიმართავს ამ ენერგიას დაბლა და აავსებს დედა-მიწის 

სხეულს მის ბირთვამდე... 

 ამგვარად თქვენ სრულიად შეერწყებით მას ენერგეტიკულად და ერთად 

გადალახავთ ერთი განზომილებადან მეორეში გასასვლის ამ რთულ პერიოდს. 

 გლოცავთ და განუზომლად მიყვარხართ! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან 

 

 

 

 

 

 

     საათი “X” 

 

 

 აშტარ შერანი, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო დედამიწელებო! 

 აი დადგა თქვენს პლანეტაზე საათი “X” და ყველაფერი დაფარული გახდა 

ნათელი 

 თქვენ დაინახეთ, თუ რამდენად მსხვრევადია თქვენი სამყარო და რამდენადაა 

დამოკიდებული ის “ადამიანების” მცირე ჯგუფზე, რომლებმაც თქვენს ლამაზ 

პლანეტაზე ხელთ იგდეს ძალაუფლება. 

 სულ რაღაც რამოდენიმე თვეში, მათ შეძლეს გადაექციათ მთლიანი დედამიწა 

დიდ ციხეხ და შემოიღეს პრაქტიკულად სამხედრო მდგომარეობა ყველა წამყვან 

ქვეყანაში.  

 წამიერად დაინგრა მილიონობით ადამიანის ჩვეული ცხოვრება, განიყვნენ 

ოჯახები, მეგობრები, ასი ათასობით ადამიანს წაართვეს არსებობისათვის საჭირო 

სახსრები, ფრენები გაჩერებულია, გადაადგილება შეზღუდულია არამხოლოდ 

მსოფლიოში, არამედ ქვეყნების შიგნითაც.  

 ადამიანები გადაიქცნენ შიშით და პანიკით შეპყრობილ ბრბოდ, რომლებიც 

ფიქრობენ მხოლოდ იმაზე, თუ როგორ არ დარჩნენ საკვების გარეშე, როგორ 

შეინარჩუნონ ჯანმრთელობა და მოწყობილი ცხოვრება. 

 როგორც ხედავთ, ადამიანებმა ვერ შეძლეს წინააღმდეგობა გაეწიათ 

მთავრობებისათვის, ხოლო მთავრობებმა  ჩრდილში მყოფი მმართველიბის ზეწოლას 

ვერ გაუძლეს, რომლებმაც ანახეს, თუ ვინ მართავს სამყაროს... 

 რატომ მოხდა ეს? 

 როგორ შეძლო ამ მცირე არაადამიანების ჯგუფმა, შეთხზული მიზეზებით, ასეთ 

მცირე პერიოდში გადაექცია მთელი მსოფლიო დამჯერ ბრბოდ? 

 ეს მოხდა მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ შეძლეს დაედაბლებინათ ყველა დანარჩენი 

საკუთარ ენერგეტიკულ დონემდე. ისინი აბევრებდნენ დაბალი ვიბრაციის ენერგიებს 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
 

სულიერი განვითარების ცენტრი “აღორძინება” 

22 

მასმედიის მერშვეობით და აწესებდნენ შიშისა და პანიკის მომგვრელ “უსაფრთხოების 

ზომებს” 

 ამგვარად, მათ დააძალეს ადამიანები “ეთამაშათ მათ მოედანზე”, რაც დაეხმარა 

მათ ძალაუფლების შენარჩუნებაში.  

 შეიძლება ისიც ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იძირებიან, ისინი თან 

ითრევენ მილიონობით ადამიანსაც. ისინი ეჭიდებიან ადამიანებს და ცდილობენ 

გაჩერდნენ არსეობობის მათთვის ჩვეულ პრიობებში, რაც  შეიძლენბა დიდი ხანი.  

 ამ არსებებს სძულთ ადამიანები, ისინი სიამოვნებას იღებენ მათივე შექმნილი 

ისტერიის ყურებით და ასევე ამაყობენ იმით, რომ ადამიანების უმრავლესობა 

გადააქციეს დამჯერ მარიონეტებად, რომლებიც მათზე არიან სრულიად 

დამოკიდებულნი.  

 ამასთან ერთად, ისინი ვერ ეგუებიან იმ აზრს, რომ პლანეტა, რომელიც მათ 

დაიმონეს და რომელზედაც თავს სრულუფლებიან ბატონებად გრძნობდნენ, 

ხელებიდან ეცლებათ. ახლა კი ისინი მოქმედებენ პრინციპით “არც მე და არც სხვას”.  

 რეპტილოიდების ამ ბოლო აგონიამ დედამიწაზე განახათ, თუ რამდენად არ არის 

თავისუფალი ადამიანაის ცნობიერება. 

 მხოლოდ ერთეულებმა შეძლეს ამ ფარსის ხელოვნურობის დანახვა და შეგრძნება. 

ისინი, ყველაფრისდა მიუხედავად, დარჩნენ სულით მშვიდები და დარწმუნებულები 

იმაში, რომ სუფთა ადამიანის სული და ზეციური ძალები შეძლებენ ჩაიდინონ 

სასწაული და შეაჩერონ დედამიწაზე ეს ქაოსი, რომელიც რეფტილოიდების ზედა 

კასტის მიერ არის ინიცირებული. 

 და თქვენ – ვინც კითხულობთ ამ გზავნილს ხართ ეს “ერთეულები”. მაგრამ 

მერწმუნეთ, ჩემო ძვირფასებო, ყოველი თქვენგანი უტოლდება ათასობით ადამიანს, 

რომელიც პანიკას აყვა. და თქვენს ძალებში შედის სასწაულის ჩადენა, თუ 

შეინარჩუნებთ საკუთარ მაღალ ვიბრაციებს და აავსებთ კაცობრიობის კოლექტიურ 

ცნობიერებას და თქვენს მშვენიერ პლანეტას ამაღლების ენერგიით. 

 რაც შეიძლება ხშირად გააკეთეთ ის მედიტაციები, რომლებსაც მამა გკარნახობთ, 

გაანეიტრალეთ ყველა ნეგატიური ემოცია, რომლესაც გენერირებენ მილიონობით 

ადამიანი მთელს პლანეტაზე. ასევე გაუგზავნეთ დედამიწას მაღალვიბრაციული და 

ღვთაებრივი ენერგიები რითიც გახდებით ამ ენერგიების ცოცხალი გამტარები.  

 იმავეს ვაკეთებთ ნატიფ დონეზე ჩვენ და ყურადღებით ვაკვირდებით თქვენს 

პლანეტაზე მომხდარ მოვლენებს. 

  მიყვარხართ და მჯერა თქვენი ძალების. 

 აშტარ შერანი საუბრობდა თქვენთან სინათლის გალაქტიკური ფედერაციის 

სახელით. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 17 პარტი 2020 წ.  
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   ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (როგორ დავიცვათ საკუთარი                                                                                                            

ენერგეტიკული გარემო უცხო ენერგიების გავლენისგან) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესლამებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა დაიცვათ თქვენი 

ენერგეტიკული სივრცე იმ ნეგატიური ენერგიებისგან, რომლების გაკონტროლებაც 

თავად არ შეგიძლიათ. 

 თუ თქვენ პასუხს აგებთ იმ ენერგიის ხარისხზე, რომელსაც გარეთ ასხივებთ (ამის 

შესახებ ჩემს წინა გზავნილში იყო საუბარი), გარემომცველი ადამიანების ენერგიაზე 

პასუხის გება თქვენ არ შეგიძლიათ. თქვენ მხოლოდ ის გრჩებათ, რომ ისწავლოთ 

საკუთარი თავის დაცვა მათგან, თქვენ არ უნდა დაუშვათ უცხო ენერგიების შემოსვლა 

თქვენს ენერგეტიკულ სივრცეში.  

 ბევრი თქვენგანი აკეთებს საკმაოდ საიმედო დაცვას, მაგრამ ზოგჯერ ის ვერ 

უძლებს ნეგატივის ნაკადს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქმე ეხება თქვენს 

ახლობლებს ან როცა ნეგატიური ინფორმაცია ყველა მხრიდან მოედინება. 

 ამჟამად, როდესაც ბნელი და ნათელი ძალების ბრძოლამ მიაღწია თავის პიკს, 

ისისი, ვის ხელშიც არის ძალაუფლება, ფინანსები და მასმედია, ცდილობენ ყვოველი 

საშუალებით დათესონ საზოგადოებაში შიში და პანიკა. ისინი იყენებენ “აკრძალულ 

ილეთებს”: მტკნარი წყლლის სიცრუეს, ნახევრად სიმართლეს ნახევრად ტყუილს (რაც 

ზოგჯერ ტყუილზე უარესიცაა), მასიური შეტევას ადამიანებისათვის შემაშინებელი 

ინფორმაციით და ბევრ სხვას. ამის ნათელი მაგალითია მთელს მსოფლიოში 

გავრცელებულუი კამპანია კორონავირუსთან ბრძოლის შესახებ.  

 რეალურად მისგან ვაქცინა უკვე დიდი ხანია არსებობს, რადგანაც თვითონ 

ვირუსიც ხელოვნური გზითაა შემუშავებული და მხოლოდ საკუთარ დროს 

ელოდებოდა გამოსაშვებად. ხოლო ის გამოშვებული იყო სწორედ მაშინ, როდესაც ამა 

სოფლის ძლიერმან გადაწყვიტეს, რომ დადგა ამისათვის შესაბამისი მომენტი.  

 ვირუსის გამოშვებას ქონდა ბევრი მიზეზი, მაგრამ მთავარი მათგანი იყო შიში 

საკუთარი სიცოცხლის მიმართ, რადგანაც მათ არ შეუძლიათ გადავიდნენ ახალ 

განზომილებაში დედამიწასთან ერთად და მათ ძალიან არ სურთ ძალაუყფლებისა და 

ფულის დათმობა. 

 მაგრამ ახლა საუბარი მიდის არა მათზე, არამედ თქვენზე, ჩემო ძვირფასებო - 

ვინც აირჩიეთ ამაღლება. როგორ დაიცვათ თქვენი თავი იმ ნეგატიური ენერგიებისგან, 

რომლებიც თქვენსკენ მოედინება ყოველი მხრიდან? 

 პირველ რიგში: თავად მსოფლიოში მომხდარი მოვლემობის გააზრება 

ღვთაებრივი მიზანშეწონილობის მიხედვით უკვე არის დაცვა განსჯისგან, რომელიც 

უკვე შეიცავს დაბალი ვიბრაციის ენერგიებს. როდესაც თქვენ ხედავთ მოვლენათა 

ჭეშმარიტ არს და არა იმას, რასაც გარედან თავს გახვევენ, თევენ ხდებით შეუღწევადი. 

შედეგად, მთელი გავრცობილი ისტერია მსოფლიოში მომხდარი ნეგატიური 

მოვლენების გამო თქვენ არ შეგეხებათ - ძალიან დიდი იქნება თქვენს და ამ მოვლენებს 

შორის ვიბრაციული განსხვავება. 
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 მეორეს მხრივ: ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ ჩაერთოთ ნეგატიური ხასიათის 

მოვლენების განხილვაში.  

 ამოირჩიეთ თვენთვის შესაფერისი ფორმულა, რომელიც დაგეხმარებათ 

არასასურველი დისკუსიი თავიდან აცილებაში. 

 თქვენი როლი, ჩემო ძვირფასებო, მდგომარეობს სხვა რამეში – არა უსასრულო 

განხილვაში ადამიანებისათვის ტრაგიკული მოვლენებისა, რაც უფრო მეტად  აავსებს 

ადამიანებსაც და ამ მოვლენებსაც ნეგატიური ენერგიებით, არამედ მოქმედებაში, 

რომელიც ხდება სიჩუმეში.  

 თქვენ შეგიძლიათ მინიმუმანდე დაიყვანოთ ნებისმიერი ტრაგედიის შედეგები, 

თუ მათ აავსებთ ღვთაებრივი ენერგიებით და თქვენი სუფთა განზრახვით, რომელიც ამ 

სიტუაციის გადაჭრისაკენ იქნება მიმართული ყველასათვის სასიკეთო გზით. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავილი მიიღო მართამ 4 მარტი 2020წ. 

 

 

 

               მონობისგან განთავისუფლება 

 

 

 მამა აბსოლუტი, პრაქტიკები 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 ახლა, როდესაც რეფტილოიდების აგონიამ და მასთან დაკავშირებულმა ქაოსმა 

თავის პიკს მიაღწია, მე მსურს გთხოვოთ ყოვლ დღე გააკეთოთ მედიტაცია, რომელიც 

მიმართულია ადამიანების კოლექტიური გონის რეფტილოიდების კოლექტიური 

ცნობიერებისგან გამოყოფისაკენ. 

 დავარქვათ მას “მონობისგან განთავისუფლება”. 

 ამისათვის, თქვენ უნდა მოუხმოთ სამყაროს ყველა ზეციურ ძალას, ყველა თქვენს 

გალაქტიკურ ძმას, საკუთარ ვარსკვლავურ ოჯახს, საკუთარი სულის ყველა ზედა 

ასპექტს და შეხვიდეთ საკმაოდ ღრმა მედიტაციურ მდგომარეობაში.  

  შემდეგ მოუხმეთ სამყაროს სიყვარულის ცეცხლს და სთხოვეთ დაწვას ყველა 

პროგრამა, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში რეფტილოიდებმა ჩანერგეს 

ადამიანთა კოლექტიურ ცნობიერებაში.  

 იმუშავეთ ერთდროულად მთელს დედამიწასთან. თქვენ შეგიძლიათ 

წარმოიდგინოთ ადამიანების კოლექტიური ცნობიერება დიდი ადამაიანის სილუეტის 

სახით, ხოლო რეფტილოიდების კოლექტიური გონი რეფტილიის სახით. 

 დაწვით სამყაროს სიყვარულის ცეცხლით ყველა  ენერგეტიკული არხი, 

რომლებიც მათ ერთმანეთან აკავშირებს, დაწვით რეფტილოიდების მთელი 

ენერგეტიკული სტრუქტურა, რომელიც აბლაბუდის მსგავსად შემოეხვია მთელს 

დედამიწას... 

 მაგრამ, ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩემო ძვირფასებო, არ დაუშვათ 

საკუთარ სულში ნეგატივი -  სიძულვილის, აგრესიის და სიბრაზის გრძნობები.  
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 გააკეთეთ ეს მედიტაცია მშვიდად და გაცნობიერებულად, იმის გააზრებით, რომ 

ყოველმა მათგანმა უკვე ითამაშა საკუთარი როლი დედამიწაზე იმ სცენარების 

მიხედვით, რომელიც აირჩია ყოველმა ცალკეულმა სულმა - გინდ ადამიანის და გინდაც 

რეფტილოიდის სულებმა. 

 წარმოიდგინეთ თქვენი თავი ზღაპრის გმირად, რომელიც ლამაზ პრინცესას - 

ადამიანის სუფთა სულს – ათავისუფლებს მრავალთავიანი, ცეცხლისმფრქვეველი 

დრაკონის კლანჭებისგან, რომელსაც პრინცესა მრავალი საუკუნე ჰყავდა ტყვეობაში. 

 ხოლო როგორი დამოკიდებულება უნდა გქონდეთ თავად დრაკონთან? 

 ისეთივე, როგორიც მსხვერპლთან! რადგანაც არცერთი მისი “თავი” თავისუფალი 

არ არის და იმართება ერთი “სხეულით”, რომელშიც მხოლოდ სამი ჩაკრაა, რომლებიც 

გამიზნულია პრიმიტიული გადარჩანისთვის და სრულიად არ ფლობს სულიერებას. 

 მას, ადამიანისგან განსხვავებით, რომელსაც ღვთაებრივი სული და თავისუფალი 

ნება აქვს, არ შეუძლია საკუთარი “უფროსის” ზეგავლენიდან გამოვიდეს… 

 მაგრამ არც თქვენ, ჩემო ძვირფასებო, უკვე აღარ შეგიძლიათ მის 

დაქვემდებარებაში ყოფნა. მოვიდა დრო მონობისგან გასათავისუფლებლად და 

დედამიწასთან ერთად ასამაღლებლად ახალ, მშვენიერ რეალობაში, რომელსაც ასე 

მოელის თქვენი სული. 

 გლოცავთ ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 19 მარტი 2020წ. 

 

 

 უბედურება რომ არ არსებულიყო არც ბედნიერება იარსებებდა 

 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს მოგიყვეთ, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს თქვენი მუშაობა 

ნატიფ დონეზე იმ პროცესებზე, რომლებიც ახლა ხდება დედამიწაზე. 

 მე მახარებს, რომ ყოველი თქვენგანი, რომელიც კითხულობს ჩემს გზავნილებს 

რეაგირებს მათზე მოქმედებით და შემოქმედებითად. მედიტაციებს, რომლებსაც თქვენ 

აკეთებთ ჭეშმარიტად შეუფასებელია, ისევე, როგორც შეუფასებელია ყოველი სუფთა 

ადამიანის სული, რომელიც დედამიწაზე მოვიდა ამ რთულ პერიოდში. 

 ახლა კი, როდესაც თქვენს პლანეტაზე გამეფდა ქაოსი, რომელიც მთავრობების 

(რომლებიც თავის მხრივ ჩრდილში მყოფი მმართველების ბრძანებებს ემორჩილებიან) 

არაადეკვატური რეაქციით არის გამოწვეული, სწორედ თქვენ თქვენი მედიტაციებით, 

სინათლითა და სიყვარულით, რომელიც მსოფლიოში შემოგაქვთ, ეხმარებით 

ადამიანებს შეინარჩუნონ სიმშვიდე, იუმორის გრძნობა და უწყობთ ხელს მოვლენების 

ღრმა აზრის გაგებაში და იცავთ იმ ტყუილისგან, რომელსაც ცდილობს თავს მოახვიოს 

საზოგადოებას მთელი მასიური საინფორმაციო საშუალებები.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
 

სულიერი განვითარების ცენტრი “აღორძინება” 

26 

 რეფტილოიდებმა უნებურად დახმარება გაუწიეს ადამიანებს საკუთარი მკაცრი 

ქმედებებით. მათ შეაჩერეს ადამიანების უსასრულო ლტოლვა მატერიალური 

სიკეთეებისაკენ. როდესაც ადამიანები კარანტინში ჩასვეს, მათ მისცეს ხალხს  

შესაძლებლობა საკუთარი ცხოვრებისა და საკუთარი სულის შესახებ ეფიქრათ, 

გაეცნობიერებინათ მომხდარი მოვლენები და გაეკეთებინათ ფასეულობების 

გლობალური გადაფასება. 

 თქვენ კი, ჩემო ძვირფფასებო, შეიტანეთ ამაში საკმაოდ დიდი წვილი. და აი რა 

ხდება ახლა დედამიწის ნატიფ დონეზე.  

 დაიწყო ადამიანების ცნობიერების მასიური გამოყოფა რეფტილოიდების 

ცნბობიერებისგან. ფიზიკურ დონეზე ეს გამოიხატება რეფტილოიდების 

დაბნეულობაში და იმის ვერ გაგებაში, თუ რატომ აღარ ეშინიათ ადამიანებს (რაც მათი 

მოქმედების მთავარი მიზანი იყო) და ამის ნაცვლად რატო იწყებენ ხუმრობას, 

სიმღედების მღერას ქუჩებში და ერთმანეთის დახმარებას. იმის გამო, რომ 

რეფტილოიდებს ღვთაებრივი ნატიფი ორგანოები არ აქვთ, მათ  არ შეუძლიათ გაუგონ 

ადამიანებს, რომლებისათვისაც უპირატესია სწორედ ეს ორგანოები. 

 ისინი იაზრებენ, რომ ადამიანების საკუთარ ენერგეტიკულ დონემდე დაცემის 

მცდელობები წარუმატებლად დამთავრდა და რომ პანიკამ და შიშმა ძირითადად 

რიგითი რეფტილოიდები, მრავალრიცხოვანი კლონები და უცხოპლანეტური 

ცივილიზაციის წარმომადგენლები (რომლებიც დედამიწაზე არიან ინკარნირებუნლი) 

მოიცვა. 

 ამგვარად, დედამიწის მოსახლეობის ბუნებრივი გადარჩევის პროცესი სრული 

სვლით მიდის და ნათელია იმათთვისაც კი, ვისაც არანაირი შეხება არ აქვს ამაღლების 

თემასთან. 

 რატომ ხდება ეს? 

 დიდწილად სწორედ თქვენი დამსახურებით, რადგანაც თქვენს მიერ 

გამოსხივებული მაღალი ვიბრაციები შეუძლიათ მიიღონ მხოლოდ ადამიანებს. სწორედ 

ამ ახალი ენერგიების წყალობით, მათი ცნობიერება იწყებს გაწმენდას, რაც იწვევს მათი 

ქმედებების ცვლილებასაც.  

 რაც შეეხება რეფტილოიდებსა და სხვა არაღვთაებრივ არსებებს, მათ უბრალოდ 

არ შეუძლიათ მიიღონ ეს ენერგიები იმის გამო, რომ მათ “მდაბალი” ენერგეტიკული 

აგებულება აქვთ. 

 ამგვარად, ნელ-ნელა, ყველაფერი დაფარული ნათელი ხდება.  

 გააგრძელეთ, ჩემო ძვირფასებო, მშვიდად და გაცნობიერებულად თქვენი 

ღვთაებრივი მუშაბოა.  

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომელად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 20 მარტი 2020წ. 

 

 

  ვა-ბანკზე წასვლა 
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 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს თქვენი ყურადღება მივაბყრო ზოგიერთი დეტალისაკენ, 

რომლებიც დედამიწაზე მომხდარ მოვლენებს ეხება. 

 იმის შემდეგ, რაც დაწყნარდა პირველი ნაკადი შიშისა და პანიკასა, რომელიც იყო 

გამოწვეული მსოფლიოში გამოჩენილი ახალი ვირუსის მიერ, მსოფლიოს ჩრდილში 

არსებულმა მართველებმა, რომლებმაც საჭირო შედეგი ვერ მიიღეს, დაიწყეს შემდგომი 

მოქმედებების გეგმის შემუშავება, რომელიც მიზნად ისახავს შიშისა და პანიკის 

გავრცელებას, რაც თავის მხრივ შეაკავებს დედამიწას მესამე განზომილების 

ვიბრაციებში. 

 მე მსურს, ჩემო ძვირფასებო, რომ სრულიად გააცნობიეროთ, რომ ეხლა მიდის 

ნამდვილი ენერგეტიკული ომი გადარჩენისათვის დედამიწის მაცხოვრებლებს შორის. 

და თუ ფუზიკურ დონეზე გამარჯვება რეფტილოიდების მხარესაა, რომელთა ხელთ 

არის ძალაუფლება, ნატიფ დონეზე ისინი უკვე საბოლოოდ დამარცხდნენ.  

 ახლა, სასიკვდილო საბრთხის წინაშე, ისინი აგროვებენ მთელს მსოფლიოში 

ძალებს მომქედების ახალი პროგრამის შესამუშვებლად. არ არის გამორიცხული, რომ 

განახლდება მაღალი დონის შეხვედრები ერთი შეხედვით “ჰუმანური” მიზნებისათვის. 

წამყვნი ქვეყნების ლიდერები დაიწყებენ “კაცობრიობის გადასარჩენად” ზომების 

მიღებას და ამოეფარებიან ლამაზ სიტყვებს ადამიანების ჯანმრთელობასა და 

კეთილდღეობაზე  ზრუნვის შესახებ.  

 რა იქნება ამ მომექმედებებს მიღმა რეალურად დამალული? 

 პირველ რიგში პლანეტაზე საკუთარი ბატონობის შენარჩუნება, რაც ეხლა 

შესაძლებელია ერთადერთი სშუალებით: მოსალხეობის მასობრივი ჩიპირებით, რაც 

მათი ცნობიერების სრულ კონტროლში დაეხმარებათ. 

 ვაქცინა, რომელიც ასეთ მიკროჩიპებს შეიცავს, უკვე დიდი ხანია რაც არსებობს 

და ისინი მხოლოდ ელოდებიან იმ მომენტს, როდესაც სიკვდილის მიმართ შიში თავის 

პიკს მიაღწევს დედამიწის მოსახლეობის უმეტესობაში.  მაშინ კი ისინი გამოაცხადებენ 

ადამიანებისთვის ამ ერთადერთით საშუალების შესახებ, რომელიც მათ სიცოცხლეს 

შეუნარჩუნებს. 

 მათ უკვე გააცნობიერეს, რომ ადამიანებს ენერგეტიკულად ვერ დაამარცხებენ: 

ძალიან ძლიერია ღვთაებრივი ნათელი ენერგიები, რომლებიც ყოველი ადამიანის 

სულშია ჩადებული, მძიმე და ბნელ ენერგიებთან შედარებით, რომლებიც 

რეფტილოიდების არესებობის მთავარი განმაპირობებელია.  

 ახლა კი, ამ რთულ პერიოდში, ბევრი რამე თქვენზეა დამოკიდებული ჩემო 

ძვირფასებო. დედამიწაზე მაღალი ვიბრაციის ენერგიების გატარებით, თქვენ 

შეგიძლიათ დაეხმაროთ არა მხოლოდ დედამიწას და კაცობრიობის კოლექტიურ გონს 

განწმენდაში, არამედ ნახევრად ადამიანებსაც, ანუ იმათ, ვის ფიზიკურ სხეულებშიც 

არის ორი სული – ადამიანისა და რეფტილოიდის, ადამიანისა და ორიონელის ან სხვა 

ცივილიზაციის წამომადგენელის სული.  

 ასეთი არსებები კი დედამიწაზე საკმაოდ დიდი რაოდენობითაა. 
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 როდესაც ამ არსებებში ადამიანთა სულებს აავსებთ ღვთაებრივი ენერგიებით, 

თქვენ ხელს შეუწყობთ უცხო სულის განდევნას, რომელიც უკანონოდ შეიჭრა ამ 

საკრალურ სივრცეში. ამ მოქმედებით თქვენ გაამრავლებთ ტყვეობიდან 

განთავისუფლებული სუფთა ადამიანების სულების რაოდენობას დედამიწაზე.  

 სწორედ  ძლიერმა და სუფთა ადამიანების სულებმა გაბედეს და აირჩიეს ასეთი 

რთული ბედი და ასეთი უჩვეულო მეზობლობა ერთ ფიზიკურ სხეულში. მათ ეს 

იმიტომ გადაწყვიტეს, რადგანაც სურდათ მიეღოთ მათთვის ახალი და უჩვეულო 

გამოცდილება.  

 და როდესაც ისინი განთავისუფლდებიან უცხო მეზობლისგან, დამთავრდება 

მათ შიგნით არსებული ურთიერთსაწინააღმდეგო პროცესები, რომელთა ახსნაც მათ არ 

შეუძლიათ, რადგან ის გამოწვეულია ერთ ფიზიკურ სხეულში არსებული ორი სულის 

გადარჩენისათვის ბრძოლით.  

 ეს კი, ჩემო ძვირფასებო, გახდება თქვენი კიდევ ერთი გამარჯვება, რომელიც 

ხელს შეუწყობს კაცობრიობის კოლექტიური ცნობიერის ვიბრაციების მრავალჯერ 

გაზრდას და შედეგად მთელი დედამიწის ვიბრაციების აწევასაც.  

 ითხოვეთ თქვენს მედიტაციებში სუფთა ადამიანის სულების სრული 

განთავისუფლება. დაეხმარეთ მათ, ჩემო ძვირფასებო. ახალა ისინი ამას ყველაზე მეტად 

საჭიროებენ, რადგანაც დედამიწის ამაღლება უკვე ახლოსაა. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსალიუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 22 მარტი 2020წ. 

 

 

   ტყუილის სავანე 

 

 აშტარ შერანი, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო დედამიწელებო! 

 მოქმედებები თქვენს პლანეტაზე სწრაფად განვითარებას იწყებს და აიხსნება ეს 

იმით, რომ თვითონ დედამიწა იწყებს მისთვის უკვე ზედმეტი მესამე განზომილების 

ტვირთის მოშორებას.  

 ფიზიკურ დონეზე ეს გამოიხატება ყველა ძალაუფლების მქონე სტრუქტურის 

ძლიერი შეწინააღმდეგებით ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანებთან და ნათელ ძალებთან, 

რომლებიც მათ დასაცვად დადგნენ. 

 ვის ვგულისხმობ “ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანებში?” 

 ესენი არიან ის ადამიანები, ვინც ხედავენ არა მხოლოდ იმას, რაც ზედაპირზეა და 

რასაც ცდილობენ კაცობრიობას თავს მოახვიონ, არამედ იაზრებენ დედამიწაზე 

მომხდარი მოვლენების რეალურ არსს. ამასთან ერთად, ეს ადამიანები არიან არა 

მხოლოდ ისინი, ვინც იციან დედამიწის მეხუთე განზომილებაში გადასვლის შესახებ, 

არამედ უბრალო ადამიანებიც, რომლებსაც ინფორმაციის ანალიზისა და მოვლენების 

არსში ჩაწვდომის უნარი აქვთ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ესენი არიან 
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გონებაგახსნილი ადამიანები, რომლებიც უსიტყვოდ არ უჯერებენ მასმედიას და არ 

ასრულებენ გაუაზრებლად მთავრობის მიერ დადგენილ ნორმებს. 

 ასეთი ადამიანები სულ უფრო და უფრო მეტი ჩნდება, რადგანაც ძალიან 

აბსურდულად გამოიყურება ვირუსთან დაკავშირებული სიტუაცია, რომელიც 

გადააქვთ ადამიანებს უფრო ადვილად, ვიდრე ჩვეულებრივი გრიპი, მაგრამ ამასთან 

ერთად ხელისუფლება ცდილობს წარმოაჩინოს ის, როგორც “სასიკვდილო საბრთხე”. 

 ახლა უკვე მარტივ მსჯელობას შეუძლია მიგვიყვანოს იქამდე, რომ ამ კარგად 

დაგეგმილი “შოუს” მიღმა იმალება სხვა მიზნები.  

 ახლა კი დედამიწაზე შეიქმნა კრიტიკული მდგომარეობა ცხოვრების თითქმის 

ყველა ასპექტში. და მოხდა ეს არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მსოფლიო მმართველობამ 

მიიყვანა აბსურდულ მდგომარეობამდე ფინანასური სისტემა და მსოფლიო ეკონომიკა, 

არამედ კიდევ იმიტომ, რომ ადამიანის კოლექტიურმა ცნობიერებამ დულააურ 

სამყაროში მრავალი საუკუნე ცხოვრების გამო თითქმის დაკარგა თავისი 

ღვთაებრივობა. 

 სწორედ ის (ადამიანთა ცნობიერების ღვთაებრივობა) რჩებოდა დედა-მიწაზე 

ბნელი ძალების დასაბალანსებლად და აკავებდა დედამიწაზე შედარებით 

თანასწორობას. 

 ღვთაებრივობის დაკარგვა ხდებოდა თანმიმდევრულად და ადამიანებისთვის 

შეუმჩნევლად, მაგრამ ბოლო ათწლეულებში მოვლენები ძალზედ სწრაფად 

განვითარდა.  

 მსოფლიოს მმართველმა რეფტილოიდების ზედა კასტამ, რომლებსაც დედამიწის 

მეხუთე განზომილებაში გდასვლის შესახებ ინფორმაცია სრულიად ქონდათ, შექმნა 

კონკრეტული პროგრამა, რომლის მიხედვითაც ნანოტექნელოგიებისა და სხვა 

“თანამედროვე” ტექნელოგიის (რომელიც დაფუძვბნებულია ელექტრო-მაგნიტურ 

გამოსხივებაზე) განვითარების შედეგად სრულიად უნდა დაემონებინათ ადამიანები. 

 სწორედ ამიტომ მილიონობით დოლარი იდება ტექნიკურ “პროგრესსში”, 

რომელსაც რეალურად მივყავართ ადამიანების, როგორც ღვთაებრივი ქმნილებების 

განადგურებამდე.  

 ასევე მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ-ჯერობით ჩვენ არ შეგვიძლია აქტიურად 

ჩავერიოთ დედამიწელების საქმეებში, მე მსურს, ჩემო საყვარლებო, რომ იცოდეთ, თუ 

რა არის თქვენი “კეთილმოსურნეების” ლამაზი სიტყვებისა და დაპირებების მიღმა. 

 ამგვარად, კორონავირუსისგან “გადამრჩენელი” ვაქცინა რომელსაც მალე 

შემოგთავაზებენ, შეიცავს ნანონაწილაკებს გარკვეული პროგრამით, რომლებიც 

შეიძლება გააქტიურდეს ადამიანებისათვის სხვა “სასარგებლო” ტექნელოგიით – 

მაგალითად 5G სისტემის მიერ, რომლის მთელს დედამიწაზე გავრცელებას აპირებენ 

უახლოეს წლებში. 

 იმავე მიზანი აქვს საყოველთაოდ დანერგილ ბიომეტრიულ დოკუმენტებს, 

რომლებიც თითქოსდა “თქვენი ცხოვრერბის გასაუმჯობესებლადაა” შექმნილი. 

 ყველა ამ ბოლო გამოგონებას, რომლებშიც ამა სოფლის ძლიერნი მილიარდობით 

დოლარს დებენ, გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ვუწოდოთ ფსიქოტრონული იარაღი, 

რომელიც ადამიანების წინააღმდეგ გამოიყენება მთელი დედამიწის საბოლოოდ 

დასაბყრობად. 
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 ამიტომაც მე მსურს, რომ შეუფასებელი ღვთაებრივი ენერგიებით მუშაობასთან 

ერთად (რომელსაც დედამიწის ნატიფ დონეზე ახორციელებთ), გამოიჩინოთ 

ყურადღება საკუთარი ცხოვრების სოციალურ სფეროშიც. არ მოტყუვდეთ იმ 

“ადამიანების” დაპირებებით და ლამაზი სიტყვებით, ვინც ფიქრობს მხოლოდ საკუთარ 

გადარჩენასა და კეთილდღეობაზე.  

 აშტარ შერანი, რომელსაც გულწრფელად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან 

სინათლის განაქტიკური ფედერაციის სახელით. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 22 მარტი 2020წ. 

 

 

 

  ხალხის მასებმა იმედები გაუცრუათ 

 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გესაუბროთ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იმოქმედოთ ამ 

საერთო კარანტინის პერიოდში დედამიწაზე. 

 რადგანაც, იმათგან განსხვავებით, ვინც აჰყვა შიშს და დამჯერად ასრულებს 

ყველა მითითებას, რომელიც მასმედიის მერშვეობით ვრცელდება, თქვენ ხვდებით რომ 

ეს  “სპექტაკლი”, რომელსაც ხმამაღალი სახელი “პანდემია” აქვს, თამაშდება წინასწარ 

აწყობილი სცენარის მიხედვით. 

 მაგრამ ”სცენარისტებმა” და “რეჟისორებმა” ვერ გაითვალისწინეს ერთი რამ: 

ხალხის მასები აღმოჩნდა ზედმეტად განსხვავებული, რის შედეგადაც ერთ-ერთმა 

მთავარმა სიუჟეტმა შეიცვალა გამოხატულება და მათ მიერ დაგეგმილი “ტრაგედია” 

უცებ ბევრი ადამიანისთვის გადაიქცა ფარსად. 

 რატომ მოხდა ეს? 

 უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ კაცობირობის კოლექტიურმა ცნობიერმა, 

ბოლოს და ბოლოს დაიწყო “ფეხზე წამოდგომა” და განთავისუფლდა მონური 

ფსიქოლოგიისგან, რომელიც საუკუნებიის განმოვლობაში დაქჰვებოდა თან. 

 დიდ წილად ეს თქვენი დამსახურებაცაა ჩემო ძვირფასებო – თქვენი, რომლებიც 

წლობით მუშაობდით დედამიწის ნატიფ დონეზე. თქვენი ღვაწლი ფუჭად არ დაიკარგა 

და ახალ ვლინდება ფიზიკურ დონეზე ბევრი ადამიანის ცნობეირების გაღვიძების 

სახით, მიუხედავად იმისა, იციან მათ ამაღლების შესახებ თუ არა. 

 ვიღაცას ეხმარება ინტუიცია, ვიღაცასთან კი მიდიან მისი სულის ზედა 

ასპექტები, რომელებიც უგზავნიან ნიშნებს  ჭეშმარიტი ინფორმაციის სახით, რომელიც 

უდავო ფაქტებით არის გამყარებული იმის შესახებ, თუ რაც ხდება ახლა თქვენს 

პლანეტაზე.   

 საბედნიეროდ, ინტერნეტის ეპოქაში ადამიანს შეუძლია მოძებნოს ყველაფერი 

რაც მას ჭირდება. ხოლო ვიბრაციისდა მიხედვით, მასთან მიიზიდება სწორედ ის 

ინფორმაცია, რომელიც მას ესაჭიროება სწორედ მოცემულ მომენტში.  
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 მაგრამ, გთხოვთ ჩემო ძვირფასებო, უპირველეს ყოვლისა მოუსმინეთ საკუთარ 

თავებს. შეეცადეთ დამოუკიდებლად განაცალკევოთ “სარეველა თავთავებისგან” სხვისი 

დახმარების და ზეგავლენის გარეშე. 

 უსმინეთ მხოლოდ საკუთარ სულს. 

 და რაც მთავარია – აღიქვით ყველაფერი რაც გარშემო ხდება სრულიად მშვიდად, 

დააკვირდით კვანძის გახსნას აუღელვებლად. 

 როგორც უკვე არაერთხელ ითქვა ჩემს გზავნილებში, ზედმეტ ემოცეიბს, თუნდაც 

დადებითს, შეაქვს დისონაანსი როგორც თქვენს ენერგეტიკულ სივრცეში, ასევე 

დედამიწის გარემოშიც. 

 ასევე ახლა ძალზედ მნიშვნელოვანია გამოიყენოთ დროსთან ჰარმონიზაციის 

პრაქტიკები, რათა ყველაფერი განვითარდეს მშვიდად და თანმიმდევრულად – 

ღვთაებრივი მიზანშეწონილობის მიხედვით.  

 ამით თქვენ დაეხმარებით დედამიწას და ადამიანების კოლექტიურ ცნობიერს 

რათა გადალახონ სხვა განზომილებაში გადასვლის პერიოდი ზედმეტი ემოცოური 

გადატვირთვის გარეშე, რომელსაც შეუძლია უნებლიედ დაადაბლოდ საერთო 

ვიბრაციული ფონი. 

 რაც არ უნდა ხდებოეს გარშემო, დარჩით მშვიდები და გჯეროდეთ, რომ უკან 

დასაბრუნებლი გზა აღარ არის და დედამიწა უკვე აღარ იქნება ისეთი, როგორიც ადრე 

იყო. 

 რაც ეხება კაცობრიობას, ბუნებრივი გადარჩევა მიდის სრული სვლით წინ 

ცხოვრების ყველა დონეზე. და ეს პროცესი სულ უფრო და უფრო დიდ მაშტაბებს 

შეიძენს. 

 არჩევანი ყოველ თქვენგანზეა. 

 ნუ დაიხევთ უკან ჩემო საყვარლებო! 

 გაიარეთ ბოლომდე ის გზა, რომელიც თქვენმა სულმა აირჩია! 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 23 მარტი 2020 წ. 

 

  

   არასაჭირო ბალასტი 

 

 მამა აბსოლუტი  

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო!  

დღეს მე მსურს გავაგრძელო საუბარი იმის შესახებ, თუ რატომ მოგვცა 

რეფტილოიდების ასე დეტალურად მოფიქრებულმა გეგმამ ხარვეზები და თუ როგორ 

უნდა მოიქცეთ თქვენ მოცემულ სიტუაციაში. 

 როგორც უკვე ითქვა ჩემს წინა გზავნილში, “მსოფლიოს მბრძანებლები”  არ 

მოელოდნენ, რომ ამდენი ადამიანი დაინახავდა, თუ რა ხდება მათ მიერ გათამაშებული 

სპექტაკლის მიღმა. ამიტომაც ახლა ისინი უფრო გაზრდიან პანდემიის ხიფათის 

მაშტაბს და გადმოსცემენ შემაშინებელ რეპორტაჟებს ვითომდა მასიური სიკვილების 

შესახებ. 
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 რეალურად კი ადამიანები ვირუსის გამო კი არ კვდებიან,  არამედ იმ 

დაავადებებისგან, რომლებითაც იტანჯებოდნენ ადრე. მაგრამ იმის შედეგად, რომ 

მასმედიაში მიდის მუდმივი საუბარი ეგრეთ წოდებული რისკის ჯგუფების შესახებ, 

რომლებშიც შეიყვანეს მოხუცები და ყველა, რომელსაც ქრონიკული ავადმყოფობა 

აწუხებს, ამ ადამიანების იმუნიტეტი მკვეთრად დაეცა და მათი ძველი დაავადებები 

უფრო ძლიერად გამოვლინდა. 

 საქმე ისაა, რომ “პლაცებოს ეფექტი” მუშაობს უარყოფითი მხარითაც, 

განსაკუთერებით მაშინ, როცა ადამიანს სიკვდილის შიში მოიცავს. სწორედ ამისკენაა 

მიმართული “ვირუსთან ბრძოლის” პროპაგანდა, რომელიც ყოველი მხრიდან 

ვრცელდეა.  

 რატომ არ ეხება ვირუსი ბავშვებს და მოზარდებს? იმიტომ, რომ ისინი არც 

სიკვდილზე და არც ვირუსზე არ ფიქრობენ ხოლო მოხუცი ადამიანისათვის ასეთი 

ფსიქოლოგიური შეტევა შესაძლოა სასიკვდილოც კი აღმოცნდეს და სწორედ ეს ხდება 

ახლა მთელი მსოფლიოს მაშტაბით. 

 სწორედ ამაზე იყო გათვლილი მოცემული “სპექტაკლი”: მოხუცი, ავადმყოფი და 

სუსტი ადამიანების ბალასტისაგან განსათავისუფლებლად. მათი გამოყენება 

რეფტილოიდებს საკუთარი მიზნებისათვის მაინც არ შეეძლებათ, თუ მაც ცნობიერებას 

შეცვლიან. მათ სჭირდებათ ახალგაზრდა, ჯანმრთელი და ენერგიული მუშახელი, 

რომლებსაც ისინი მართავენ საკუთარი ნებისდა მიხედვით. 

 რა უნდა ქნათ თქვენ, ჩემო ძვირფასებო, თქვენთვის ამ კრიტიკულ სიტუაციაში? 

 უპირველეს ყოვლისა უნდა გჯეროდეთ, რომ სამყაროს ზეციური ძალები ნებას არ 

მისცემენ ბნელ ძალებს დაიბყრონ ეს ლამაზი პლანეტა და მასზე მცხოვრები 

ღვთაებრივი ქმნილებები. 

 თქვენი მხრივ კი გააგრძელეთ თქვენი ღვთაებრივი მუშაობა ნატიფ დონეზე, 

ენერგეტიკულად დაიბრუნეთ დედამიწის ყოველი მტკაველი და ყოველი ნათელი 

ადამიანის სული. 

 მოუხმეთ დასახმარებლად თქვენს ვარსკვლავურ ოჯახებს, ყვველა თქვენს 

გალაქტიკურ დას და ძმას, აგარტის ქურუმებს, ყველა ამაღლებულ ოსტატს, 

ანგელოზებსა და მთავარანგელოზებს და ყველა მეგობრულ ცივილიზაციას – ისეთებს 

როგორიცაა ანდრომედა, სირიუსი, პლეიადა, არკტური, რომლებიც უკვე დიდი ხანია 

იცავენ თქვენს ინტერესებს დედამიწის ირგვლივ სივრცეში.  

 მოვიდა დრო გავაერთიანოთ ყველა ზეციური ძალა არა მხოლოდ თქვენს 

გალაქტიკაში, არამედ მთელს სამყაროში, რათა დავეხმაროთ თქვენს მშვენიერ პლანეტას 

მესამე განზომილებიდან ამოსვლაში, რომელშიც მას უკვე აღარ შეუძლია არსებობა, და 

ხელი შევუწყოთ გადავიდეს ის არსებობის ახალ დონეზე მის საყვარელ შვილებთან 

ერთად – კაცობრიობის საუკეთესო წარმომადგენლებთან ერთად  (რომლებიც არიან 

ყველკაზაე სუფთა და ძველი სულები). 

 ამით გლოცავთ ჩემო ძვირფასებო! 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 24 მარტი 2020წ. 
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   მენტალიტეტის ტყვეები  

 

 მამა აბსოლუტი, პრაქტიკები 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღევანდელი გზავნილით მე მსურს კორექტირება შევიტანო თქვენს ღვთაებრივ 

მუშაობაში, რათა ის შესაბამისობაში იყოს თქვენს პლანეტაზე სწრაფად ცვალებად 

რეალობასთან. 

 ალბათ ბევრი თქვენგანი უკვე მიხვდა, რომ, როდესაც დედამიწის დღევანდელმა 

მბრძანებლებმა ვერ მიაღწიეს საჭირო შედეგს, მათ დაიწყეს ზომების გამკაცრება, 

რომლების მიზანიც ადამიანების გადაადგილების მაქსიმალურად შეზღუდვაა. მაგრამ 

ამაზე უფრო საშიში ისაა, რომ ისინი ამცირებენ ადამიანების აზროვნების 

თავისუფლებას, რასაც ადამიანებში სიკვდილისა და კეთილდღეობის დაკარგვის 

მიმართ შიშის დათესვით ახორციელებენ. 

 სწორედ ამიტომ, ჩემს წინა გზავნილში მე გთხოვეთ მოგეხმოთ ყველა ნათელი 

ძალა, რაც მრავალჯერ გააძლიერებს მაღალვიბრაციული ენერგიის ნაკადს, რომლებიც 

ავსებენ მთელს დედამიწას და კაცობრიობის კოლექტიურ ცნობიერებას. 

 მაგრამ, ახლა, ახალი რეალობისდა გათვალისწინებით, თხოვეთ ღვთაებრივ 

ენერგიებს, რომლებთანაც თქვენ მუშაობთ, გაანეიტრალონ ყველა რეფტილოიდური 

პროგრამა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ადამიანის კოლექტიურ ცნობიერებაში 

ინერგებოდა. 

 მოუხმეთ დასახმარებლად სამყაროს ყველა ზეციური ძალას და თქვენთვის ყველა 

მეგობრულად განწყობილი ცივილიზაციას. 

 რატომ გთხოვთ მე თქვენ ამის შესახებ? 

 იმიტომ, რომ სწორედ ამ პროგრამებმა, რომლებიც ადამიანის ეგოს  კვებავენ და 

არა სულს, მიგვიყვანეს ამ სამწუხარო შედეგებამდე: ადამიანებმა ნება მისცეს 

არაადამიანებს ემართათ მათი ცნობიერება.  

 ამგვარად, ნელ-ნელა ადამიანების კოლექტიური ცნობიერება დაემგვანა 

რეფტილოიდებისას. ახლა კი იმისათვის, რომ შეიცვალოს სიტუაცია, ნათელ ძალებს და 

დედამიწაზე ინკარნირებულ ნათელი ადამიანების სულებს უწევთ დიდი სამუშაოს 

გაწევა.   

 თქვენ ხედავთ, თუ როგორ დიდ წინააღმდეგობას გიწევენ “სამყაროს 

მბრძანებლები”, რომლებიც უკვე თავადაც არიან დარწმუნებულები იმაში, რომ ეს 

პლანეტა მათ კანონიერად ეკუთვნით. თუმცა ასევე უნდა ვაღიაროთ, რომ “რიგითი” 

რეფტილოიდების ძირითადი მასა რეალურად თვლის საკუთარ თავს ადამიანად. ისინი 

ვერ ხვდებიან, რომ სრულიად სხვა ენერგეტიკული სტრუქტურა აქვთ. 

 ერთი შეხედვით, მათი განსხვავება ჩვეულებრივი ადამიანებისგან საკმაოდ 

ძნელია. ისინი უბრალოდ ძალიან პრაქტიკული, მატერიალური და კანონდამცველი 

ადამიანები არიან, რომლებიც მკაცრად იცავენ მოცემულ საზოგადოებაში არსებულ 

ყველა ნორმას და წესს და ზრუნავე მხოლოდ საკუთარი თავებისა და ოჯახების 
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კეთილდღეობაზე. მათთვის ეს წესები და ნორმები საკმაოდ ბუნებრივია, რადგანაც 

ისინი მათივე კოლექტიური ცნობიერების მიერაა შექმნილი.   

 გარკვეულ წილად, ისინიც გახდნენ ტყვეები საკუთარი უფროსებისა – 

რეფტილოიდების ზედა კასტისა, რომლებისათვისაც არ არსებობს არანაირი წესი და 

შეზღუდვა. მათ აქვთ ერთადერთი მიზანი – დედამიწის და კაცობრიობის სრული 

დამონება და ისინი ამას აკეთებენ როგორც ადამიანების ასევე მათივე რასის 

წარმომადგენლების დახოცვით.  

 ამიტომაც, ჩემო ძვირფასებო, იმუშავეთ სწორედ რეფტილოიდების 

პროგრამებთან, რაც დაიცავს თქვენს სულებს რეფტილოიდების მიმართ გაგზავნილი 

ნეგატივისგან. ეს ნეგატივი თქვენში შეიძლება წარმოიშვას უნებლიედ თქვენი 

მედიტაციების დროს და მნიშვნელოვნად შეუძლია მას შეამციროს თქვენი 

ენერგეტიკული მუშაობის  სარგებლიანობა. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 25 მარტი 2020წ. 

 

 

 

 

   დარჩით ადამიანებად 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 იმისათვის, რომ დავასრულოთ საუბარი დედამიწაზე შექმნილი უნიკალური 

სიტუაციის შესახებ, მე მსურს გავჩერდე მის კიდევ ერთ თავისებურებაზე. 

 ვიბრაციების მიხედვით ბუნებრივი გადარჩევა, რომლის შესახებაც უკვე ბევრი 

ითქვა, ახლა წარმოჩინდება ფიზიკურ დონეზე ძალიან ნათლად და თვალსაჩინოდ. თუ 

გარემოცვას კარგად დააკვირდებით, შესაძლებელია ზუსტად დაადგინოთ, თუ ვინ ვინ 

არის.  

 ადამიანი, სუფთა ღვთაებრივი სულით, ნებისმიერ სიტუაციაში შეინარჩუნებს 

ღირსების შეგრძნებას, რომელიც მას დაბადებიდანვე  აქვს. ის არ დაეცემა ბრბოს 

დონეზე, შეუძლებელია მისი დაშინება და იმის გაკეთების  იძულება, რაც არ პასუხობს 

მის სურვილებს და მოთხოვნილებებს. ყველაზე რთულ სიტუაციებშიც კი ის რჩება 

ადამიანად, ინარჩუნებს სულიერ სიძლიერეს, იუმორის გრძნობას და მოვლენათა 

გაცნობიერებულ აღქმას. 

 ამიტომაც, მსოფლიოს მმართველებმა ახლა მიმართეს მთელი ძალები იმისაკენ, 

რომ გატეხონ სწორედ ადამიანი, რადგანაც დედამიწის ყველა დანარჩენი მცხოვრებნი 

უკვე არიან მათთან ერთ ვიბრაციულ დონეზე და ექვემდებარევბიან მათ ნებას. 

“დაუმორჩილებლობის” მაგალითი შეუძლია უჩვენოს სხვებს მხოლოდ ადამიანმა, 

რომლებსაც ბუნებაში აქვს თავისუფალი ნება და დედამიწაზე ყველა არსებასთან 

ერთობის გრძნობა. 

 რა უნდა გააკეთოთ ამ სიტუაციაში ჩემო ძვირფასებო? 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 ყველაფრისდა მიუხედავად უნდა დარჩეთ ადამიანებად და მშვიდად 

გააგრძელოთ თქვენი ღვთაებრივი სამუშაო როგორც დედამიწის ნატიფ დონეზე, ასევე 

მატერიაშიც. 

 მედიტაციებისა და პრაქტიკების შესახებ ჩვენ უკვე ბევრი ვისაუბრეთ და მე 

ვხედავ, თუ როგორი მშვენიერი შედეგები მოაქვს მათ. მაგრამ როგორ იმოქმედოთ 

ფიზიკურ დონეზე, რათა შეამციროთ საზოგადოებაში დაძაბულობა და დაეხმაროთ სხვა 

ადამიანებს გაიარონ ეს ცვლილებების რთული პერიოდი? 

 ის, თუ რისი გაკეთებაც შეგიძლიათ, არის, რომ თქვენს მაგალითზე აჩვენოთ 

სხვებს, რომ ნებისმიერ სიტუაციაში შეიძლება მოიძებნოს დადებითი ნოუანსები და 

შესსაძლებელია უბრალო ცხოვრეებით ტკბობა. 

 ეს შეიძლება იყოს ბუნებასთან და ახლობელ ადამიანებთან კონტაქტი, რომელიც 

მშვიდ და აუჩქარებელ გარემოში ხდება. თქვენ ასევე შეგიძლიათ იკითხოთ საყვარელი 

წიგნები, რომლებისთვისაც უწინდელი მოუცლელობის გამო ვერ გამონახეთ დრო. ასევე 

შესაძლებელია მთელი ცხოვრების გადაფასება, რადგანაც ახლა შეგიძლიათ თქვენს 

ცხოვრებას სრულიად სხვა კუთხით შეხედოთ. 

 მთავარი ისაა, რომ დაიცვათ გარემომცველი ხალხი შიშისა და პანიკისგან, 

ნეგატიური მოვლენების უსასრულო განხილვისა და ახალი ამბების კითხვისგან.  

 საჭიროა მათ აუხსნათ რბილად და გონივრულად, რომ ისინი ამით არ ეხმარებიან 

საკუთარ თავებს, არამედ ჩიხში შედიან და ართმევენ საკუთარ თავებს იმ 

შესაძლებლობებს და უპირატესობებს, რისი მიღებაც მათ შეუძლიათ მოცემულ 

სიტუაციაში. 

 თქვენ გაქვთ ძალიან ბრძნული გამონათქვამი: “თუ არ შეგიძლია შეცვალო 

სიტუაცია, შეცვალე მის მიმართ დამოკიდებულება”. მაგრამ შეგვიძლია ის 

გავაგრძელოთ: “ და მაშინ სიტუაცია შეიცვლება უმოკლეს ვადებში”. 

 ამგვარად მუშაობს მიზიდვის კანობი: როგორი ენერგიებითაც აავსებთ თქვენს 

ცხოვრებას, ისეთივე ინქება ის. 

 ხოლო ახლა, დედამიწაზე არსებული მთელი აბსურდულობისდა მიუხედავად, 

საჭიროა აავსოთ ცხოვრება სინათლითა და სიყვარულით. 

 უკან უკვე აღარ არის გზა ჩემო ძვირფასებო! 

  თქვენი პლკანეტა გადადის სხვა ენერგეტიკულ სივრცეში და თქვენ უნდა 

გააკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ გადახვიდეთ დედამიწასთან ერთად. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 27 მარტი 2020წ. 

 

 

 ვირუსისგან მთავარი დაცვა თქვენი სუფთა ცნობიერებაა 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 დღეს მე კიდევ ერთხელ მომიწევს დავუბრუნდე კარანტინის თემას, რადგანაც 

ვხედავ, რომ ზოგიერთი თქვენგანი აჰყვა იმ მასობრივ განწყობას, რომელიც ზოგიერთ 

ქვეყანაშია გამეფებული. 

 რაღათქმაუნდა, ბევრი რამე იმაზეცაა დამოკიდებული, თუ როგორი 

ენერგეტიკული ფონია იმ ქვეყანაში, რომელშიდაც ცხოვრობთ. როგორც წესი, რაც 

უფრო “ცივილიზირებულია” სახელმწიფო, მით უფრო ნაკლებადაა მათი მოქალაქეების 

ცნობიერება თავისუფალი.  

 რატომ ხდება ეს და რატომ ვსვამ სიტყვა “ცივილიზებურს” ბრჭყალებში? 

მხოლოდ იმიტომ, რომ სწორედ ამ სახელმწიფოებში, სადაც კონფორტული ცხოვრება 

უზრუნველყოფილია, სულიერება ვლინდება ყველაზე მცირე მაშტაბით. ადამიანების 

ცნობიერება მიმართულია მხოლოდ და მხოლოდ მატერიალიურ კეთილდღეობაზე, 

რომელიც  გათანაბრებულია წარმატებასთან და აყვავებასთან. 

 ასეთ ქვეყნებში ადამიანებს დასაკარგი ბევრი აქვთ, ამიტომაც ისინი ყველაფერს 

გააკეთებენ, რათა შეინარჩუნონ ჩვეული ცხოვრების წესი და დაუჯერებენ ყველაფერს, 

რასაც მთავრობა უკარნახებთ. მათ იმის იმედი აქვთ, რომ ამგვარი საქციელით  მიიღებენ 

სტაბილური ცხოვრების გარანტიებს.  

 ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში ადამიანები შინაგანად უფრო თავისუფლები 

არიან, რადგანაც მდიდრებისგან განსხვავებით, მათ დასაკარგი არაფერი აქვთ. რადგანაც 

მათმა მთავრობებმა ვერ უზრუნველყვეს მათთვის ღირსეული ცხოვრება, ისინი არ 

ენდობიან  მმართველ ორგანოებს და შეჩვეულები არიან საკუთარი თავების მოსმენას 

და დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღებას.  

 ასეთი ადამაიანები ყველაზე ნაკლებად არიან შიშსა და პანიკას 

დაქვემდებარებული, იმიტომ, რომ ისინი არ არიან ხალხის მასაზე დამოკიდებული, 

რომელიც როგორც წესი იქცევა ადამიანისთვის ხელოვნურად თავსმოხვეული 

ფასეულობებისდა მიხედვით. 

 შედეგად, “ცივილიზირებული” ადამიანების მართვა უფრო ადვილია. ადვილი 

ხდება მათ ცნობიერებაში ქცევის ახალი სტანდარებისა და შაბლონების ჩანერგვა და 

როგორც წესი ეს სტანდარტები პასუხობს მსოფლიო მმართველობის ინტერესებს 

მოცემულ მომნტში.  

 ჩემო ძვირფასებო, რათქმაუნდა მე არ მოგიწოდებთ, რომ სრულიად 

უგულვებელყოთ მთავრობების მითითებები და ვირუსისგან დაცვის ნორმები, 

რომელიც უკვე მთელს მსოფლიოშია გავრცელებული. მაგრამ ყველაფერს უნდა ქონდეს 

გონივრული განსაზღვრება. 

 მთავარი წესი, რომელიც უნდა დაიცვათ არის, რომ საჭიროა შეინარჩუნოთ 

თქვენი სუფთა ცნობიერება, რითიც შეინარჩუნებთ იმ ვიბრაციებს, რომელებიც 

ვირუსისთვის მოუწვდომელი იქნება. სწორედ ეს იქნება თქვენთვის ყველაზე მთავარი 

დაცვა. 

 ასევე ჩემი მეორე რჩევა იქნება, რომ არავითარ შემთხვევაში არ წამოეგოთ 

მასმედიის პროვოკაციებზე, რომელიც ხელოვნურად ზრდის ხიფათის დონეს, რათა 

შეინარჩუნოს საზოგადოებაში პანიკური მდგომარეობა. 

 შემოისაზღვრეთ მხოლოდ თქვენთვის აუცილებელი პრაქტიკული ინფორმაციით 

და დააიგნორეთ ყველა “დეტალი” რომელიც კორონავირუსს ეხება. 
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 ამით თქვენ არა მხოლოდ დაიცავთ თავს ნეგატიური ენერგიებისგან, არამედ 

აღარ აავსებთ ამ სიტუაციას საკუთარი შიშებით, განსჯითა და ეჭვებით, რაც უფრო 

მეტად დაამძიმებს სიტუაციას. 

 იყავით “აქ და ახლა”, მაქსიმალურად გამოიყენებთ მოცემული დრო თქვენი 

სულისათვის. სწორედ ეს არის თქვენთვის ახლა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. 

 აჩვენეთ სხვებს, რომ მზად ხართ მიიღოთ ნებისმიერი გამოცდა მშვიდად და 

ბრძნულად, შეინარჩუნოთ ღირსების გრძნობა და სულში ჰარმონია. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 31 მარტი 2020წ. 

 

 

  

 

   ძალების გადაჯგუფება 

 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს დედამიწის ფიზიკურ დონეზე მომხდარი მოვლენების ნიუანესბი 

რომ აგიხსნათ. 

 ბოლო დღეებში დაიწყო ერთგვარი ძალების გადაჯგუფება იმათში, ვინც 

ორგანიზება გაუწიეს ამ შოუს სახელად “კორონავირუსი”. 

 რადგანაც, ინტერნეტის წყალობით, მსოფლიოს მმართველების გეგმის შესახებ 

სიმართლემ დაიწყო არა მხოლოდ მცირე ჯგუფეფბში გამომჟღავნება, არამედ 

გავრცელდა საკმაოდ ფართო მაშტაბით, ამ სპექტაკლის რეჟისორებს მოუწიათ სცენარის 

ცვლილება. ახლა მათ უწევთ გამოასწორონ მათი გეგმის ის ხარვეზები, რომელიც 

ტრაგედიას ფარსად წარმოაჩენს. 

 რაში მდგომარეობს მათი შეცდომების მიზეზები? უპირველეს ყოვლისა იმ 

ადამიანების ცნობიერების გაღვიძებაში, რომლებიც ადრე არც კი ფიქრობენ, თუ როგორ 

ცხოვრობდნენ. და რაც მთავარია, კარანტინთან დაკავშირებულ აბსურდულ 

სიტუაციამდე, ადამიანები სიმართლედ აღიქვავდნენ მასმედიის მიერ გადმოცემულ 

ინფორმაციას.  

 ბევრ მათგანს ჭეშმარიტად სჯეროდა დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების და 

საკუთარი მთავრობების ლიბერალური შეხედულებების. მაგრამ, ახლა მოსახლეობამ 

დაინახა მმართველი ელიტის ჭეშმარიტი სახე, რომელმაც უმოკლეს რდოში შეძლო 

დაექვემდებარებინა პლანეტის პრაქტიკულად მთელი მოსახელობა და ჩაეკეტა 

ისინისახლებში.  

 აგრეთვე მათმა გეგმამ კარგად იმუშავა იმ დაბალვიბრაციული ცივილიზაციების 

წარმომადგენელთა მაგალითზე, რომლებიც ფიზიკურ სხეულებში არიან ახლა 

ინკარნირებულნი, მაგრამ ვერ გაამართლა ადამიანების შემთხვევაში. ადამიანის 
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სულებზე მათ მოახდინეს უფრო საწინააღმდეგო შედეგი. მათ აეხილათ თვალები იმაზე, 

თუ რაც ხდება ახლა თქვენს პლანეტაზე რეალურად და ბევრმა გააცნობეირა, რომ 

კაცობრიობა სიკვდილის პირას დგას. 

 ადამიანებმა  გააცობიერეს, რომ მათ ართმევენ მთავარს, რაც ადამიანს აქვს – 

თავისუფალ ნებას - და ცდილობენ მათ საბოლოოდ დამონებას როგორც სულიერად 

ასევე ფიზიკურად.  

 ახლა კი თქვენს პლანეტაზე წარმოიშვა მასობრივი გაცნობიერების დიდი ტალღა. 

რაც შეეხება მსოფლიოს მმართველებს, რომლებმაც ასე ადვილად და მალე შეძლეს 

მთელი მსოფლიოს ერთ დიდ ციხედ გადაქცევა, ახლა აღმოჩნდნენ საკმაოდ რთულ 

სიტუაციაში. მათ რადაც არ უნდა დაუჯდეთ სჭირდებათ რომ შეინარჩუნონ სახელი, 

რათა ეს სპექტაკლი ბოლომდე მიიყვანონ. მაგრამ, თუ როგორ გააკეთონ ეს მოცემულ 

სიტუაციაში, როდესაც დედამიწის ვიბრაციები ჩქარა იზრდება, მათ ჯერ არ იციან.   

 ისინი მშვენივრად აცნობიერებენ, რომ ახლა მათ მოუწევთ უფრო ნატიფად 

მუშაობა, რათა გამოასწორონ ადრე დაშვებული შეცდომები. ახლა ისინი ყველაფერს 

გააკეთებენ, რომ ადამიანების თალში გამოჩნდნენ როგორც მსოფლიოს გადამრჩენელნი, 

რომლებიც მხოლოდ მათ კეთილდღეობაზე და ჯანმრთელობაზე ზრუნავენ. 

 ამიტომაც, ჩემო ძვირფასებო, თქვენც უნდა იყოთ საკმაოდ ყურადღებით და 

ბრთხილად. აღიქვით მომხდარი სუტუაციები არა გონებით, არამედ სულით. 

მოუსმინეთ საკუთარ ინტუიციას და არა იმას, რასაც ლამაზად შეფუთავენ და რისი 

ძალით თავსმოხვევასაც შეეცდებიან. 

 გლოცავთ, ჩემო ძვირფასებო, და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 5 აპრილი 2020წ. 

 

 

 

 

 

    ბრთხილად ვაქცინა! 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე კიდევ მომიწევს გადავუხვიო თქვენი ფიზიკური სხეულის 

სინათლისებურ კრისტალურად ტრანსფორმაციის თემიდან, რათა თქვენი ყურადღება 

მივაბყრო გარკვეულ ნიუანსებზე, რომლებიც ასე თუ ისე ეხება ამ პროცესს. 

 როგორც უკვე ბევრი თქვენგანი მიხვდა, მსოფლიო მმართველობის შემდეგი 

ნაბიჯი ადამიანების “გადასარჩენად” იქნება მოსახლეობის საყოველთაო ვაქცინაცია. 

ახლა კი მე აგიხსნით, თუ რას წარმოადგენს თანამედროვე ვაქცინა. 

 თავდაპირველად ის რეალურად იქმნებოდა როგორც სახიფათო 

დაავადებებისგან დამცველი და მოიცავდა ამა თუ იმ ვირუსის შტამის მიკროსკოპულ 

დოზებს. თუმცა თანამედროვე ვაქცინებს ბევრად ფართო მოქმედების სპექტრი აქვს და 

სრულიად სხვა მიზნებს ემსახურება. 
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 რატომ მოხდა ეს ასე?  

 როდესაც მსოფლიოს მბრძანებლებმა გადაწტყვიტეს პლანეტის მოსახლეობის 

მკაცრი კონტროლი და მათი ცნობიერების მართვა საკუთარი ინერესებიდან 

გამომდინარე, მათ არჩევანი შეაჩერეს ვაქცინებზე. მათ გააცნობიერეს, რომ სწორედ 

ვაქცინებს შეუძლიათ ითამაშონ მათი გეგმების რეალიზაციაში გადამწყვეტი როლი და 

ეს მოახერხონ ადამიანებისათვის ყველაზე ნაკლებად საეჭვო გზით. 

 პირველ რიგში: მათ ჰუმანური საწყისი აქვთ, რადგანაც ბავშვებისა და 

ზრდასრულების ვაქცინაცია შეიძლება წარუდგინო საზოგადოებას, როგორც მძიმე 

დაავადებისგან გადამრჩენელი საშუალება. 

 მეორეს მხრივ: მათი სავალდებულოდ გახდომა ყველაზე ადვილია თუ 

მაგალითად ვიმსჯელებთ, რომ არავაქცინირებული ბავშვი წარმნოადგენს სხვებისათვის 

საბრთხეს. ეს პრინციპი კი უკვე ფართოდ გამოიყნება მსოფლიოს უმეტეს ქვეყანაში. 

 საბოლოოდ: უმეტესობა ზრდასრული ადამიანი შეიძლება იძულებით იქნას 

ვაქცინირებული სხვადასხვა ეპიდემიის დროს. ხოლო ბევრი შიშის გამო 

ნებაყოფლობითაც გაიკეთებს ვაქცინებს. 

 ახლა კი განვიხილოთ, თუ რა უდევს სათავედ ბოლო თაობის ვაქცინებს, 

რომლებიც მსოფლიო მმართველობის ყურადღების ქვეშ მოექცა. 

 კაცობრიობის საუკეთესო მეცნიერების დახმარებით შემუშავებული იქნა 

უნიკალური ტექნელოგია, რომელსაც ადამიანის სხეულში ვაქცინის შემადგენლობაში 

არსებული მიკროჩიპების შეყვანა შეუძლია (ახლა ნანო ნაწილაკების შეყვანაც გახდა 

შესაძლებელი). ამ ნაწილაკების ზომა იმდენად მცირეა, რომ მათ ადვილად შეუძლიათ 

მთელს ორგანიზმში გადაადგილება.  

 მიკროჩიპებიც და ნანონაწილაკებიც არის კოდირებული “მიმღებები” იმ 

ინფორმაციისა, რომელიც მათ გადაეცემათ გარკვეული სიხშირის ელექტრო-მაგნიტური 

ტალღების მერშვეობით.  

 ახლა კი მიმდინარეობს ასეთი გადამცემების ტესტირების ბოლო სტადია და 

შემდგომში აპირებენ მათი მჭიდრო ქსელის შექმნას მთელს პლანეტაზე. ერთ-ერთი 

ასეთი მოწყობილობაა 5G, რომელსაც ასე ძლიერად არეკლამებენ, როგორც მობილური 

კავშირისა და ინტერნეტის გამაუმჯობესებელ და ამაჩქარებელ საშუალებას. მაგრამ ეს 

მხოლოდ აისბერგის წვერია. 

 5G არის მხოლოდ დამაკავშირებელი რგოლი, ერთგვარი სიგნალის გადამცემი. ეს 

სიგნალი, უფრო სწორად კი ბრძანება, მიმართულია იმ ჩიპისადმი, რომელიც ადამიანის 

სხეულშია მოთავსებული. ეს სიგნალი შეიძლება შეიცავდეს ნებისმიერ ბრძანებას.  

  ამ სიგნალს შეუძლია გამოიწვიოს ადამიანში, შიში, პანიკა, დააძალოს მას 

უპირობო მორჩილება, აპროვოციროს აგრესია, დიდი მხიარულება, გულცივობა – ერთი 

სიტყვით, ადამიანის სხეულში არსებულ ჩიპზე ზემოქმედებით პიროვნებას  შეიძლება 

გამოავლენინო ნებისმიერი ემოცია. 

 ასევე შესაძლებელია დაპროგრამებული ზემოქმედების მოხდენა ადამიანის 

ნებისმიერ ორგანოზე, შედეგად სრულიად ჯანმრთელი ადამიანი შეიძლება მოკვდეს 

სწრაფად და ამოუცნობი დაავადებით. ასეთი შემთქხვევები კი უკვე ბევრი ყოფილა. 

ამგვარად კაცობრიობის ამ “კეთილმოსურნეებმა” შეიმუშავეს საკუთარი მეთოდოლოგია 
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არა მხოლოდ მათ მოწინააღმდეგე ადამიანებზე, არამედ უდანაშაულო მოქალაქეებზეც, 

რათა საკუთარი ტექნელოგია უფრო სრულყოფილი გაეხადათ. 

 ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩემო ძვირფასებო, რომ თქვენ ამის შესახებ იცოდეთ და 

არ გქონდეთ ილუზიები იმის შესახებ, რომ მსოფლიო ელიტა ზრუნავს თქვენზე და 

თქვენს ჯანმრთელობაზე. 

 თქვენთვის ყველაზე მთავარი “ვაქცინა” რომელიც ყველა დაავადებისგან 

დასაცავი იქნება შეიძლება გახდეს მხოლოდ თქვენი მაღალი ვიბრაციები, რომელიც 

დაგეხმარებათ ატრანსფორმიროთ თქვენი ცნობიერება და ფიზიკური სხეული იმ 

მდგომარეობამდე, როდესაც ვერცერთი თანამედროვე ტექნოლოგია ვერ შესძლებს 

მათზე ზეგავლენის მოხენას. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 10 აპრილი 2020წ. 

 

 

  ღვთაებრივი ცეცხლი 

 

 მამა აბსოლუტი, პრაქტიკები 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გავაგრძელო ჩემი  წინა გზავნილი და მოგიყვეთ, თუ როგორ 

შეგიძლიათ გაანეიტრალოთ თქვენს სხეულში უკვე არსებული ჩიპები და 

ნანონაწილაკები. 

 მე გასწავლით პრაქტიკას, რომელიც დაგეხმარებათ მათ სრულ დეაქტივაციაში. 

მისი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ გაანეიტრალოს თქვენს სხეულში ჩანერგილი უცხო 

სხეულები მაღალი ვიბრაციის ღვთაებრივი ენერგიით.  

 რატომ გადავწყვიტე ამ პრაქტიკის თქვენთვის სწავლება სწორედ დღეს?  

 მე ვხედავ, თუ როგორი დაბნეულობა გამოიწვია ზოგიერთ თქვენგანში ჩემმა 

გზავნილმა ვაქცინების შესახებ. მაგრამ მე მესმის, რომ სანამ თქვენ ხართ მესამე 

განზომილებაში და პასუხს აგებთ თქვენს ოჯახსა და ბავშვებზე, ნებსით თუ უნებლიედ 

თქვენ გიწევთ შეეგუოთ მის კანონებს იმ შეთქვევაშიც კი თუ ისინი უკვე აღარ 

პასუხობენ თქვენს სულიერ მოთხოვნებს. 

 ამიტომაც მე მსურს, ჩემო ძვირფასებო, რომ გამოგიწოდოთ დახმარების ხელი 

თქვენთვის ამ რთულ პერიოდში, როდესაც თქვენ სულს სურს რომ შეესაბამებოდეს 

მეხუთე განზომილების ადამიანის დონეს, მაგრამ ამასთან ერთად უკვე მოძველებულ 

მესამე განზომილებაში გადარჩენა და ცხოვრების გაგრძელება უწევს. 

 ახლა კი, ყველაზე რთულ სიტუაციაშიც კი, თუ ცხოვრებისეული სიტუაცია ისე 

აეწყობა, რომ თქვენ ძალით გაგიკეთებენ ვაქცინას, თქვენ გექნებათ “ჯადოსნური ჯოხი”, 

რომლითაც შეძლებთ “ბოროტი დრაკონის შელოცვის განეიტრეალებას”. 

 ამ პრაქტიკას დავარქვათ “ღვთაებრივი ცეცხლი”. 

 ჩვენ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ზოგიერთმა თქვენგანმა არც კი შეიძლება 

იცოდეს, რომ თქვენს სხეულში არის უცხო ელემენტები, რომლებიც შეიძლება 
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გაააქტიურონ ამა სოფლის ძლიერმან საჭირო დროს. ამიტომაც მე მოგიწოდებთ, რომ 

ყოველმა თქვენგანმა ჩაატაროს ეს პრაქტიკა პროფილაქტიკური მიზნისათვის – როგორც 

გავარჯიშება. 

 მოუხმეთ ყველა თქვენს ზეციურ დამხმარეს და შედით მედიტაციურ 

მდგომარეობაში… შემდეგ სთხოვეთ სამყაროს სიყვარულის ცეცხლს ზედმიწევნით 

დაასკანიროს თქვენი ორგანიზმი და გამოავლინოს მასში შეყვანილი ყველა უცხო 

ელემენტი.  

 იგრძენით, თუ როგორ იწყებს ეს ენერგია მუშაობას და ნაწილდება მთელს თქვენ 

სხეულზე…   

 შემდგომ კი სთხოვეთ მას დაწვას ყველაფერი რაც არ არის თქვენი, რაც არ არის 

ბუნებრივი და ღვთაებრივი… 

 თუ ასეთი ობიექტები თქვენს სხეულში არსებობს, თქვენ შეიძლება იგრძნოთ ამ 

ენერგიის კონცენტრაცია თქვენი სხეულის ამა თუ იმ ნაწილში. 

 თუკი თქვენ უცხო ელემენტები არ გაქვთ, მაშინ ეს ენერგია თქვენი სხეულის 

გავლით გაივლის რბილად და თანაბრად გადანაწილდება… 

 მაგრამ, გთხოვთ, ჩემო ძვირფასებო, ჩაატარეთ ეს მედიტაცია მშვიდად, ზედმეტი 

ემოცეიბის გარეშე, და სრულიად გამორთეთ თქვენი გონება – სრულიად ენდეთ ამ 

ენერგიას და თქვენს ზეციურ დამხმარეებს, რომლებიც ზედმიწევნით გააკონტროლებენ 

თქვენი ორგანიზმის უცხო ელლემენტებისგან გაწმენდის პროცესს.  

 დარჩით მედიტრაციაში იქამდე, სანამ ენერგიის ნაკადი არ შეწყდება. 

 თქვენ შეგიძლიათ გააკთოთ ეს პრაქტიკა ყოველ ჯერზე, როდესაც ამაში 

აუცილებლობას დაინახავთ. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 11 აპრილი 2020წ. 

 

 

 სიღრმეების შესწავლისას არ აღმოჩნდეთ ბსკერზე! 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 იმისათვის, რომ დავასრულოთ ვაქცინების შესახებ საუბარი, მე კიდევ მოგცემთ 

რამოდენიმე რჩევას, რადგანაც მე მსურს, რომ ამ თემამ თქვენს სულში დისჰარმონია 

აღარ შემოიტანოს. 

 ახლა, როდესაც მსოფლიოში მოსახლეობის ვაქცინაციის შესახებ კამპანია იწყება, 

თქვენ გჭირდებათ იპოვოთ ის ოქროს შუალედი, ის ბალანსი, რომელიც დაგეხმარებათ 

ადამიანებს გაუმხილოთ სიმართლე თქვენთვის ხელმისაწვდომი ყველა საშუალებით 

და ამასთან ერთად თვითონ დარჩეთ მშვიდ და ჰარმონიულ მდგომარეობაში. 

 რატომ არის ეს ასე მნიშვნელოვანი? 

 პირველ რიგში: იმიტომ, რომ ადამიანებისათვის სიმართლის თქმაც 

სხვადასხვანაირად შეიძლება. თუ თქვენ მსოფლიო მმართველების დანაშაულის 
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მოყოლისას ჩააქსოვებთ ზედმეტ ემოციებს, თქვენ შეიძლება გაუთანაბრდეთ მასმედიას, 

რომელიც მოსახლეობაში ისტერიას და პანიკას თესავს. 

 ამ შემთხვევაში იმისდა მიუხედავად, რომ თქვენ გაავრცელებთ იმ ინფორმაციას, 

რომელიც რადიკალურად საპირისპიროა იმისა თუ რასაც ოფიციალური უწყებები 

ავრცელებენ, ენერგეტიკულად თქვენ იქნებით დაბალი ვიბრაციების იგივე დონეზე.  

 მე უკვე არაერთხელ ვთქვი, ჩემო ძვირფასებო, რომ გადამეტებული ემოციები, 

როგორც დადებითი ასევე უარყოფითი, შეიცავს აგრესიის ენერგიას. და თუ თქვენ 

გულწრფელად  გსურთ დაეხმაროთ ადამიანებს და გაუმხილოთ მათ კაცობრიობის 

წინაშე ჩადენილი დანაშაული ან ვაქცინის მავნებლობა აუხსნათ, მაგრამ ამას აკეთებთ 

ზედმეტი ენთუზიაზმით, მაშინ ეფექტი შესაძლოა საპირისპირო აღმოჩნდეს. 

 ადამიანების თვალში თქვენ გამოჩნდებით როგორც ფანატიკოსები, სექტანტები 

ან კონსპირატოლოგები – ანუ ისინი გაჰყვებიან გაკრვეულ შაბლონებს, რომლითაც 

შეჩვეულები არიან განსაჯონ ის ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ საკუთარი 

სიმართლის  დამტკიცებას ცდილობენ და აგრესიულად ახვევენ სხვებს საკუთარ 

მოსაზრებებს. 

 იმისათვის, რომ  მიიღოთ დადებითი შედეგი, საჭიროა რომ თავად დარჩეთ 

სრულიად მშვიდები და ისაუბროთ მხოლოდ ფაქტებით, სასურველია რომ ეს ფაქტები 

უდავო და გაუბათილებელი იყოს. ასეთი ფაქტები კი ახლა უფრო და უფრო მეტი 

ჩნდება. 

 ყველაზე მუშა იქნება ასეთი მიდგომა: გადაეცით ადამიანებს მართალი 

ინფორმაცია, მაგრამ ნება მიეცით მათ საკუთარი დასკვნები გამოიტანონ.  ამგვარად, 

თქვენ დაიცავთ თავისუფალი ნების კანონს, რომელიც არ უნდა დაირღვეს თუნდაც 

კეთილი მიზნებიდან გამომდინარე. 

 მეორე რჩევა, რომელიც მე მსურს რომ მოგცეთ არის, რომ ნუ ჩაქეფლობით 

სრულიად იმ ინფორმაციაში, რომელიც ახლა მომხდარ მოვლენებს ეხება. 

მინიმალურად ადევნეთ თვალყური იმას, თუ რაც ხდება მსოფლიოში და შეეცადეთ 

იცხოვროთ “აქ და ახლა”, კონცენტრირდით საკუთარ სულზე, საკუთარ ფიზიკურ 

მდგომარეობაზე და საკუთარ ენერგეტიკულ შეგრძნებებზე. სწორედ ეს არის თქვენთვის 

ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი. 

 ნუ ჩაერთობით უსასრულო დისკუსიებში, რომლებიც იმ ხიფათს ეხება, რომელიც 

კაცობრიობას ელის, რადგანაც თქვენ ამით შეიტანთ თქვენს წილს, თქვენს ენერგიას 

მოვლენების ყველაზე არასასიკეთო სცენარით განვითარებაში. 

 მე მესმის, რომ ამის გაკეთება არ არის ადვილი, განსაკუთრებით ახლა, როდესაც 

ყველა ნიღაბი მოხსნილია და სპექტაკლი სახელად “პანდემია” თავის კულმინაციას 

უახლოვდება. მაგრამ მე მჯერა, ჩემო ძვირფასებო, რომ თქვენ გეყოფათ სიბრძნე და 

მოთმინება, რომ შეინარჩუნოთ თქვნეი სულის სისუფთავე ამ საპასუხისმგებლო 

პერიოდში. ამით თქვენ დაეხმარებით თქვენს თავებსაც და სხვებსაც, რომ “გაიაროთ 

უბსკრულის კიდე” მაგრამ არ ჩავარდეთ მასში, როგორც ეს მოუვიდა უკვე ბევრ 

ადამიანს, რომლებიც აჰყვნენ შიშსა და პანიკას. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 13 აპრილი 2020წ. 
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   კუთხეში მიმწყვდეულნი 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღევანდელი ჩემი გზავნილის მიზანია, რომ შეგახსენოთ, რომ ახლა დედამიწაზე 

დგება ნათელ და ბნელ ძალებს შორის გადამწყვეტი დაპირისპირების პერიოდი. 

შედეგად, კაცობრიობის მომავალი იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ იმოქმედებს 

ახლა ყოველი თქვენგანი. 

 დამიჯერეთ ჩემო ძვირფასებო, რომ ეს არ არის ხმამაღლა ნათქვამი სიტყვები, 

არამედ ეს დღევანდელი რეალობაა. 

 კარანტინის გამოცხადების შემდეგ, რომელიც ხელოვნურად იყო შექმნილი, რათა 

ადამიანები დაეშინებინათ და მათი ცნობეირება ემართათ, მსოფლიო მმართველები 

დადგნენ დილემის წინაშე: მიიღონ მკაცრი ზომები მოსახლეობის სავალდებულო 

ვაქცინაციისა და ჩიპიზაციის შესახებ, თუ წავიდნენ უფრო რბილი გზით. 

 მათ გააცნობიერეს, რომ პირველი ვარიანტი ისე სწრაფად და ეფექტურად ვერ 

განხორციელდება, როგორც ადრე მოელოდებოდნენ, რადგანაც მათი ქმედებების 

შესახებ სიმართლე ყოველდღიურად უფრო მეტად ვრცელდება მათგან თავისუფალი 

საინფორმაციო წყაროებიდან. 

 ხოლო უფრო “რბილი”, ან ურო სწორად რომ ვთქვათ, უფრო ხანგრძლივი  

სცენარი არ აწყობთ მათ იმიტომ, რომ დედამიწის ვიბრაციები ყოველდღიურად უფრო 

და უფრო იზრდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათი გადარჩენის შანსები სულ უფრო და 

უფრო დაბლა იწევს. 

 ახლა კი მათი ერთადერთი იმედი დედამიწის ვიბრაციების დასაწევად არის 

ადამიანთა პანიკური განწყობა მათ მიერ ხელოვნურად შექმნილი ეკონომიკური 

კრიზისის გამო.  

 მილიონობით ადამიანი შეიძლება დარჩეს არსებობისათვის აუცილებელი 

სახსრების გარეშე და ამა სოფლის ძლიერნი მშვენივრად ხვდებიან, თუ როგორი 

სარგებელი შეიძლება ნახონ ამ სიტუაციიდან. რადგანაც იმისათვის, რომ ოჯახი 

გამოკვებოს, ადამიანი ყველაფერზე წავა.  

 ეს “ყველაფერი” კი შეიძლება აღმოჩნდეს ვაქცინაცია, ჩიპიზაცია, ბიომეტრიული  

დოკუმენტები, ანუ ადამიანი დაექვემდებარება ტოტალურ ელექტრონულ კონტროლს, 

რომელიც ადამიანებზე თავსმოხვეულია მმართველი ელიტის მიერ და რომელსაც 

მივყავართ ადამიანის სრულ სულიერ, ფიზიკურ და ენერგეტიკულ დამონებამდე. 

 მე მსურს, ჩემო ძვირფასებო, რომ კარგად გესმოდეთ, თუ რაც ხდება ახლა 

დედამიწაზე რეალურად. თქვენი პლანეტა მაინც გადავა მეხუთე განზომილებაში, 

რადგანაც მისი გადასვლის პროცესი უკვე შეუჩერებელია. საქმე მხოლოდ იმას ეხება, 

თუ რამდენად ბევრი ადამიანი შეძლებს ამაღლებას მასთან ერთად. 
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 რეფტილოიდების ზედა კასტა, რომელიც თქვენს პლანეტას მართავს, დედამიწის 

მოსახლეობის უმეტესობისგან განსხვავებით ზედმიწევნით ადევნებს თვალყურს ამ 

პროცესს და ხვდება, რომ თვითონ ამ ახალ ენერგეტიკულ სივრცეში ვერ გადავლენ. 

მაგრამ ის ფაქტი, რომ ეს შეუძლია ადამიანს, არ აძლევთ მათ მოსვენებას და ისინი 

აკეთებენ ყველაფერს, რათა შეაკავონ ადამიანები მესამე განზომილებაში და მიჰყვებიან 

პრინციპს “არც მე და არც სხვას”.  

 ეს მათი შურისძიებაა ადამიანების მიმართ თავიანთი არასრულყოფილობის გამო, 

იმის გამო, რომ მათ არ შეუძლიათ მიიღონ სულიერება და შინაგანი თავისუფლება. ამის 

შესახებ მათ მხოლოდ მოსმენილი აქვთ და სძულთ ეს თვისებები, რადგანაც თვითონ არ 

შეუძლიათ რომ გამოიმუშავონ. 

 ისინი ასევე მშვენივრად აცნობიერებენ,  რომ ასეთი თვისებების მქონე 

ადამიანები მათთვის სასიკვდილო საბრთხეს წარმოადგენენ.   

 ეს შეიძლება იმას შევადაროთ როდესაც  კუთხეში მიმწყვდეული მხეცი ცოფდება 

და თავს ესხმის მდევრებს, რათა საკუთარი სიცოცხლე შეინარჩუნოს.  ასეთი 

“მდევრები” რეფტილოიდებისთვის არიან სულიერი ადამიანები, ხოლო მათი მთავარი 

“იარაღია” მაღალი ვიბრაციები.  

 სწორედ ამიტომ, ჩემო ძვირფასებო, მე ასე ხშირად გახსენებთ, რომ ახლა მიდის 

ნამდვილი ენერგეტიკული ომი და რომ მისი შედეგი ყოველ თქვენგანზეა 

დამოკიდებული. 

 გახსოვდეთ ეს და გააკეთეთ ყველაფერი იმისათვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად 

გაანთავისუფლოთ დედამიწა და ნათელი ადამიანური სულები მძიმე, ბნელი 

ენერგიებისგან, რომლებითაც ცდილობენ დააკავონ მესამე განზომილებაში ეს უსულო 

არსებები, რომლებმაც თქვენს პლანეტაზე ძალაუფლება იგდეს ხელთ. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 21 აპრილი 2020წ. 

 

 

 

    დედამიწის დასაცავად 

  

 აშტარ შერანი, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო დედამიწელებო! 

 დღეს მე მოვედი სინათლის გალაქტიკური ფედერაციის  სახელით, რათა 

გადმოგცეთ ჩვენი ბოლო სიახლეები. 

 როგორც თქვენ უკვე მიხვდით, უამრავ ამო-ს (ამოუცნობი მფრინავი ობიექტი) 

შორის, რომელთა გამოჩენასაც ადამიანები აფიქსირებენ თქვენი პლანეტის სხვადასხვა 

კუთხეში, არის ბევრი ხომალდი, რომელიც სინათლის გალაქტიკური ფედერაციის 

კუთნილებაშია. 
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 მოცემულ მომენტში, დედამიწის ირგვლივ სივრცეში შეიქმნა უნიკალური 

სიტუაცია, რადგანაც ყველა დაინტერესებულმა მხარემ მოახდინა ძალების 

გადაჯგუფება შემდგომი მოქმედებებისათვის.  

 ვის ვგულისხმობ “დაინტერესებულ მხარეებში”? 

 უპირველეს ყოვლისა ესენი არიან თქვენთვის მეგობრული ცივილიზაციები, 

რომლებსაც ყავთ დედამიწაზე ფიზიკურ სხეულში ინკარნირებული წარმომადგენლები. 

ზოგიერთმა მათგანმა შეინარჩუნა მახსოვრობა საკუთარი წარმოშობის შესახებ და თუ 

რა მისიისათვის ინკარნირდნენ  დედამიწაზე. ძირითადად ესენი არიან ანდრომედას, 

სირიუსის, პლეიადისა და არკტურის წამრომადგენლები. 

 მაგრამ უნდა ვაღიარო, რომ ამო-ებს შორის არის დიდი რაოდებობით თქვენთვის 

არამეგობრულად განწყობილი ცივილიზაციების ხომალდებიც, რომლებსაც ასევე ყავთ 

ადამიანების სხეულებში ინკარნირებული თავიანთი წარმომადგენლები დედამიწაზე. 

თქვენთვის ცნობილი ცივილიზაციებიდან შეიძლება დავასახელო ორიონისა და ალფა 

ცენტავრის თანავარსკვლავედების წარმომადგენლები, მაგრამ  არიან უფრო ნაკლებად 

განვითარებული ცივილიზაციები, რომელთა სახელიც თქვენ არაფერს მოგცემთ და 

რომლებსაც პირობითად შეგვიძლია ვუწოდოთ ნაცრისფრების კუალიცია.  

 ამ უკანასკნელებს უკვე დიდი ხანია რაც მყარი ურთიერთობა აქვთ მსოფლიო 

მმართველობასთან, რომელსაც სათავეში რეფტილოიდების ზედა კასტა უდგას. 

რადგანაც ორივე მხარის მთავარი მიზანია ადამიანის ცნობიერების სრული 

დამორჩილება, რაც ნებას მისცემთ მათ სრულიად გაბატონდნენ დედამიწაზე. ეს 

ცივილიზაციები უკვე დიდი ხანია რაც აწვდიან დედამიწაზე მყოფ “მოკავშირეებს” 

განვითარებულ ტექნოლოგიებს, რომლებსაც ამ პროცესის დაჩქარება შეუძლია. 

 ახლა კი, ეს “ნოუ-ჰაუ” აჩქარებული ტემპით ინერგება ისეთ მიმართულებებში, 

როგორიცაა ხელოვნური ინტელექტის შემუშავება, მოსახლეობის ჩიპიზაცია და  ასევე 

ვაქცინის მიღება, რომელიც მიკრონაწილაკებს შეიცავს. ეს მიკრონაწილაკები არის 

ერთგვარი მიმართული მოქმედების ელექტრომაგნიტური გამოსხივებისის მიმღები. 

 ამ ტექნოლოგიებში ჩადებულია მილიარდობით დოლარი და მოიცავს 

კაცობრიობის საუკეთესო მეცნიერებს. 

 სწორედ იმისათვის იყო ეგრეთ წოდებული “პანდემია” შექმნილი, რომ 

დაეშინებინათ მოსახლეობა და წარედგინათ მათთვის ვაქცინაცია, როგორც გადარჩენის 

ერთადერთი საშუალება.  

 ჯერ-ჯერობით ყველაფერი მათი სცენარის მიხედვით ვითარდება.  

 ამგვარად, თქვენთვის არამეგობრულად განწყობილი ცივილიზაციების 

წარმომადგენლები უკვე დიდი ხანია რაც იღებენ მონაწილეობას დედამიწაზე მომხდარ 

მოვლენებში. ხოლო მე მესმის, რომ ბევრ თქვენგანს უჩნდება სრულიად ლოგიკური 

კითხვა, თუ რატომ არ ვმოქმედებთ ჩვენ – თქვენი დამცველები და მეგობრები? 

 ჩვენო ძვირფასებო, მთელი საქმე ისაა, რომ ჩვენ, დაბალგანვითარებული 

ტექნოკრატული ცივილიზაციებისგან განსხვავებით, არ შეგვიძლია საკუთარ თავს ნება 

მივცეთ სამყაროს კაკონების დარღვევისა ადამიანებთან მიმართებით.  და თქვენ უნდა 

დაგვეთანხმოთ, რომ დედამიწაზე ადამიანთა სრული უმეტესობა არა მხოლოდ ჩვენი 

დახმარების მიღებისთვის არაა მზად, არამედ უჭირთ თვით ჩვენი არსებობის ფაქტის 

აღიარებაც. 
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 იმისდა მიუხედავად, რომ ჩვენი ცივილიზაციების დასახელებები ბევრ ადამიანს  

სმენია, ჩვენ როგორც ცოცხალი არსებები, მათთვის ვართ როგორც რაიმე შორეული, 

ფანტასტიკური და არარეალური. ამასთან ერთად, მსოფლიო მმართველობამ, 

რომელთაც ხელთ უბყრიათ მთელი ძაულფება და ფულადი რესურსები, გააკეთა 

ყველაფერი, რათა თქვენს კინომატოგრაფებს წარედგინათ უცხოპლანეტელები მხოლოდ 

ნეგატიური კუთხით და ეს უკვე ღრმად შევიდა უმრავლესობა ადამაიანის 

ქვეცნობიერში 

 ამიტომაც ჩვენი დედამიწაზე გამოჩენა ჯერ-ჯერობით ნაადრევია. მაგრამ 

იცოდეთ, ჩვენო ძვირფასებო, რომ ჩვენ ყოველთვის თქვენთან ვართ და თვალყურს 

ვადევნებთ ყველა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და ენერგეტიკულ პროცესს, 

რომელიც ახლა ხდება თქვენს პლანეტაზე.  

 თუ დადგება კრიტიკული მომენტი და გავაცნობეირებთ, რომ ჩვენი დახმარების 

გარეშე კაცობრიობა დაიღუპება, ჩვენ აუცილებლად ჩავერევით სიტუაციაში. მაგრამ 

ჩვენ მაიც გვჯერა, რომ თქვენ საკმარისი ძალა და გამბედაობა გაქვთ, რათა თავადვე 

გამოააშკარავოთ დედამიწაზე ხელოვნურად შექმნილი კრიზისი და გამოავლინოთ მისი 

ორგანიზატორები. 

 მაგრამ, როგორც სინათლის გალაქტიკური ფედერაციის ფლოტის 

მთავარსარდალი, გარწმუნებთ, რომ არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ დავუშვებთ 

დედამიწაზე თქვენთვის მტრული ცივილიზაციების ხომალდების შემოჭრას და ასეთი 

მცდელობებს უკვე რამოდენიმეჯერ ხელი შევუშალეთ.  

 ჩვენ გვჯერა, რომ უნიკალური ექსპერიმენტი, რომელიც დედამიწის და მის 

საუკეთესო წარმომადგენლების ახალ ენერგეტიკულ დონეზე გადაყვანას ეხება, 

დამთავრდება წარმატებულად. 

 აშტარ შერანი, რომელსაც გულწრფელად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან 

სინათლის გალაქტიკური ფედერაციის სახელით. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 22აპრილი 2020წ. 

 

 

   მესამე გზა არ არსებობს 

 

 აშტარ შერანი, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო დედამიწელებო! 

 მე კიდევ ერთხელ მოვედი თქვენთან სინათლის გალაქტიკური ფედერაციის 

დავალებით. ამჯერად მე მსურს უფრო დაწვრილებით მოგიყვეთ, თუ რა ხდება ახლა 

დედამიწაზე, რადგანაც ჩვენ, თქვენგან განსხვავებით, ვხედავფთ მთლიან სურათს 

როგორც ენერგეტიკულ ასევე ფიზიკურ დონეზე. 

 მაგრამ, უპირველეს ყოვლისა, მე მსურს გავიზიარო თქვენი სიხარული იმის 

შესახევბ, რომ სხვადასხვა ქვეყნებში ჩნდება სულ უფრო და უფრო მეტი  ადამიანი, 

რომლებსაც არ ეშინიათ სიმართლის თქმა. ესენი არიან: ჟურნალისტები, ექიმები, 

მეცნიერები, სულიერი ლიდერები და პოლიტიკოსებიც კი, რომლებიც მშვენივრად 

ხვდებიან, რომ კაცობრიობა მივიდა იმ ადგილამდე, რომლის გადაღმაც მას ელოდება 
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ინდივიდუალურობის სრული დაკარგვა, ანუ ადამიანის, როგორც ღვთაებრივი 

ქმნილების, განადგურება. 

 მათი ძალისხმევის წყალობით იწყება ადამიანების მასობრივი გამოღვიძება, 

რომელსაც ასე ველოდით. 

 ახლა დედამიწაზე პარალელურად მიმდინარეობს რამოდენიმე პროცესი. 

 ფიზიკურ დონეზე, მსოფლიო ელიტის ზეგავლენისგან თავისუფალი 

საინფორმაციო საშუალებები აწვდიან ადამიანებს დოკუმენტურ საბუთებს მსოფლიო 

მმართველების დანაშაულებების შესახებ. ამ პროცესის შეჩერება უკვე შეუძლებელია და 

ის სულ უფრო და უფრო დიდ მაშტაბებს შეიძენს. 

 ენერგეტიკულ დონეზე მიმდინარეობს მესამე განზომილების და მისი შესაბამისი 

პროგრამების განეიტრალება. ამ პროცესში დიდი წვლილი შეაქვთ სინათლის 

მოხელეებს, რომლებიც ატარებენ ამ ენერგიას საკუთარი ნატიფი სხეულების გავლით, 

“ამიწებენ” მათ  და ავსებენ ამ ენერგიებით დედამიწას და კაცობრიობის კოლექტიურ 

ცნობიერს.  

 ეს პროცესები ავსებენ ერთმანეთს, რადგანაც არცერთი კეთილი საქმე არ იქნება 

წარმატებული, თუ მას შესაბამისი ენერგეტიკული კვება არ ექნება.  

 მოცემულ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დედამიწაზე მომხდარი 

მოვლენების გლობალურობის გააზრებამ მიაღწიოს თავის “კრიტიკულ დონეს” 

(როგორც ფიზიკურ ასევე ენერგეტიკულ დონეებზე) და ასევე მთავარია, რომ 

ფორმირდეს ადამიანების კოლექტიური განზრახვა, რომელიც სინათლის გზით 

სიარულისკენ იქნება მიმართული. 

 თუ ეს მოხდება, მაშინ ჩვენ უფლეგა გვექნება თამაშში ჩავებათ და დაგეხმაროთ 

დაიწყოთ ახალი ცხოვრება განახლებულ დედამიწაზე.  

 ხოლო რა ხდება ახლა მეორე მხარეს? როგორ გრძნობენ თავს ბნელი ძალების 

გუნდში არსებული მოთამაშეები? 

 ისინი იმდენად იყვნენ საკუთარ გამარჯვებაში დარწმუნებულები, რომ დაკარგეს 

ყურადღების კონცენტრაცია და დაიწყეს შეცდომის შეცდომაზე დაშვება.  

 პირველი ასეთი შეცდომა იყო ის, რომ მათ მასმედიაში თქვეს იმის შესახებ, რომ 

წინ გველოდება პანდემიის ახალი ტალღა და თან არაერთი და რომ კაცობრიობის 

გადარჩენის ერთადერთი გზაა მხოლოდ საყოველთაო ვაქცინაცია.  

 უკვე  ამან დააეჭვა ბევრი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ლოგიკურად აზროვნება 

და მომხდარი ფაქტების გაანალიზება. ამის წყალობით, იმ ადამიანებმაც კი, რომლებიც 

ადრე ნდობით იყვენ მთავრობის მიმართ მათდამი “ზრუნვაზე” განწყობილნი, დაიწყეს 

გააზრება, რომ ისინი გახდნენ  წინასწარ დაგეგმილი სპექტაკლის მონაწილეები.  

 ამისდა გარდა, იმატებს იმათი უკმაყოფილებაც, რომლებიც მთელს მსოფლიოში 

გამოცხადებული კარანტინის გამო დარჩნენ არსებობისათვის საჭირო სახსრების გარეშე. 

ისინი ეძებენ ამ აბსუდრული სიტუაციის მიზეზებს და პოულებენ მათ, რადგანაც ახლა 

დიდი ნაკადით მოედინება ჭეშმარიტი ინფორმაცია მსოფლიო მმართველების გეგმების 

შესახებ, რომლებსაც სურთ დაიმორჩილონ მთელი პლანეტის ეკონომიკა.  

 შემდგომში კი, როგორც დაგორებული თოვლის გუნდა, იწყება მათი სხვა 

გეგმების გამოაშკარავება, რომლებიც დამალული იყო ჩვეულებრივი ადამიანისაგან, 

რომელიც შორსაა პოლიტიკისგან და ეგეთ წოდებული “შეთქმულების თეორიებისგან”. 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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ამ თეორიებს მსოფლიო მმართველობა წარმოადგენდა, როგორც “საშის ზღაპრებს”, 

რომლებიც შექმნილია შეშლილი ადამიანების მიერ და ყოველმხრივ დასცინოდა მათ 

მასმედიაში. 

 ახლა კი უკვე ყველფერი ზედაპირზე ამოდის და ამ პროცესის შეჩერება მათ უკვე 

აღარ შეუძლიათ.  

 ახლა კი ჩვენ გვსურს, რომ მოგმართოთ ყოველ თქვენგანს. 

 ძვირფასო ჩვენო დედამიწელებო, დადგა თქვენს ცხოვრებაში ყველაზე 

მნიშვნელოვანი მომენტი, როდესაც წყდება მთელი კაცობრიობის ბედი. თქვენ მხოლოდ 

ორი გზა გაქვთ. 

 პირველი – გახდეთ დამჯერი მარიონეტები უსულო არსებების ხელში – 

რეფტილოიდებისა და მათი მომხრეებისა, რომლებმაც უკვე დიდი ხანია რაც ხელთ 

იგდეს თქვენი პლანეტა და მზად არიან შეასრულონ ბოლო და ყველაზე საშინელი 

დანაშაული: საყოველთაო ვაქციანაცია და ჩიპიზაცია მოსახლეობისა და შედეგად 

დაიქვემდებარონ ადამიანების ცნობიერება და მათი ფიზიკური სხეულები. 

 და მეორე გზა – განთავისუფლდეთ მრავალსაუკუნოვანი მონობისგან და შექმნათ 

ახალი საზოგადოება, რომელიც ღვთაებრივ საწყისებზე იქნება დაფუძვნებული. 

 მესამე გზა აღარ არსებობს. ნებისმიერი შუალედური ზომები მხოლოდ 

გააჭიანურებს ბევრი სუფთა ადამიანის სულისათვის სამწუხარო დასასრულს.  

 თუ თქვენ დადგებით გათავისუფლების გზაზე, ყველა ნათელი ძალა  ბევრ სხვა 

გამოფხიზლებულ ადამიანთან ერთად თქვენც დაგეხმარებათ რათა დედამიწასთან 

ერთად გადახვიდეთ მეხუთე განზომილების ახალ მაღალვიბრაციულ  სივრცეში. 

 არჩევანი ახლა თქვენზეა. 

 აშტარ შერანი, რომელსაც ჭეშმარიტად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 3 მაისი 2020წ. 

 

 

   ცვლილებების დრო 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს ჩვენ გადავუხვევთ ჩვენი თემიდან და ვისაუბრებთ, თუ რა გელოდებათ 

უახლოეს თვეებში. 

 როგორც ხედავთ, რეფტილოიდებს გარკვეულწილად გამოუვიდათ საკუთარი 

მიზნის მიღწევა და დედამიწის ვიბრაციული ფონის დაბლა დაწევა. მოხდა ეს 

უპირველესად იმიტომ, რომ ადამიანებს გაუჩნდათ საკუთარი მომავლის მიმართ შიში.  

 იმ ადამიანებმაც კი, რომლებიც მშვენივრად ხედავენ კორონავირუსთან და 

კარანტინთან დაკავშირებული სიტუაციის ხელოვნურობას და ცდილობდნენ 

შეენარჩუნებინათ ოფტიმიზმი, ვერ შეძლეს შეწინააღმდეგება ეკონომიკურ 

სირთულეებთან, რომელიც ასე მოულოდნელად დაატყდათ თავს.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 დაზიანდა ინდუსტრიის ბევრი დარგი და ის ადამიანები, რომლებიც ამ დარგებში 

იყვნენ დასაქმებულნი. ამ ადამიანებს ტანჯავთ განუსაზღვრელი სიტუაცია და რაიმეს 

შეცვლის ძალის არქონა 

 მათ წაართვეს უფლება, რომ თავად ემართათ საკუთარი ცხოვრება: ემუშავათ, 

მომავალი დაეგეგმათ და ახლობლები მოენახულებინათ.  

 ადამიანებს აშინებენ კორანავირუსის მეორე ტალღით, რაც უფრო აკარგვინებს 

მათ ორიენტაციის უნარს და ხდის მათ დაბნეულს.  

 სწორედ ამაზე იყო რეფტილოიდების გათვლა: ჩაეგდოთ ადამიანები ხანგრძლივ 

დეპრესიაში – საკუთარი სიცოცხლია და მომავლის მიმართ შიშში. ამით კი დედამიწაც 

მოაქციეს დაბალ ვიბრაციებში. 

 რა შეიძლება გაკეთდეს ასეთ თითქოსდა უიმედო სიტუაციაში? 

 უპირველეს ყოვლისა უნდა განდევნოთ შიში საკუთარი სულიდან, რადგანაც მას 

მაგნიტივით შეუძლია მოიზიდოს ცხოვრებაში ყველაზე არასასურველი სიტუაციები და 

მასთან დაკავშირებული “მესამე განზომილების” ადამიანები.  ყველაფრისდა 

მიუხედავად უნდა შეინარჩუნოთ ენერგეტიკული სისუფთავე, რაც იქნება იმის 

გარანტი, რომ თქვენ გაივლით ამ რთულ პერიოდს მცირე ფინანსური და ფსიქიკური 

დანაკარგებით. 

 რაც უფრო მაღალი იქნება თქვენი ვიბრაციები, მით უფრო სასიკეთო იქნება 

თქვენი ცხოვრების მოვლენები და მით უფრო ნათელი ადამიანები შეგხვდებათ თქვენს 

გზაზე. დამიჯერეთ, ჩემო ძვირფასებო, ეს არც ლამაზი და არც დამამშვიდებლად 

ნათქვამი სიტყვებია, არამედ ეს ჩემი შეხსენებაა იმის შესახებ, თუ როროგ მუშაობს 

სამყაროს კანონები.  

 მაგრამ ეს სრულიადაც არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ უნდა იჯდეთ გულზე 

ხელდაკრეფილნი და არ მიიღოთ რაიმე ზომა.  

 თუ ეკონომიკური კრიზისი თქვენს სფეროს შეეხება, მაშინ ახალი სამსახურის 

ძიება უნდა დაიწყოთ, რომელიც ახლანდელ სიტუაციას შეესაბამება და წარმოიდგინეთ 

ეს სამუშაო რაც შეიძლება ნათლად.  

 შეეცადეთ, ჩემო ძვირფასებო, რომ გამოიყენოთ მოცემული სიტუაცია თქვენდა 

სასიკეთოდ. შეცვალეთ თქვენი სამსახური იმით, რომლის დაწყებაც ნამდვილად 

გსურდათ, ანუ იპოვეთ თქვენი სულისთვის სასურველი საქმიანობა, რის შესახებაც უკვე 

ბევრი გვაქვს ნასაუბრები... უკვე ეს შემოიტანს სინათლეს არა მხოლოდ თქვენს 

ცხოვრებაში, არამედ თქვენს გარშემო გარდაქმნის ენერგეტიკულ სივრცესაც. 

 ახლა დედამიწაზე შეიქმნა უნიკალური სიტუაცია, როდესაც ყველაფერი თქვენს 

სასარგებლოდ მუშაობს, რადგანაც ანგრევს ძველს და ქმნის ახალს. 

  ის, რაც ბევრ თქვენგანს ეჩვენება კატასტროფად, რეალურად არის თქვენთვის 

გადარჩენა  და ამაში ძალიან მალე დარწმუნდებით. მაგრამ ძველი ცხოვრების მიმართ 

დაბრუნების სურვილიც დიდია და მთელი პლანეტის მაშტაბებს მოიცავს, ამიტომაც ეს 

პროცესი ყველა ადამიანისათვის უმტკივნეულოდ ვერ ჩაივლის.  

 ამ სიტუაციიდან სუფთა და განახლებული შეუძლიათ გამოვიდნენ მხოლოდ 

იმათ, ვინც შინაგანად უკვე მზადაა ახალი ცხოვრებისათვის და ვისი ვიბრაციებიც ამის 

ნებას რთავენ მას. 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 მე კი ძალიან მსურს, რომ ახლა – ამაღლების ყველაზე საპასუხისმგებლო 

მომენტში – დარჩეთ უწინდელ სიმაღლეზე და გაუწოდოთ დახმარების ხელი იმათ, 

ვისაც არჩევანი ჯერ არ გაუკეთებია. 

 გლოცავთ ჩემო ძვირფასებო! 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 15 მაისი 2020წ. 

  

 

 

 

             ანდრომედიანელეგბის გზავნილების კრებული    

     (გეგმა “B”) 

 

 ანდრომედიანელები, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 ჩვენო ძვირფასო დედამიწელებო, 

 დღეს ჩვენ გვსურს გავაგრძელოთ საუბარი თქვენს პლანეტაზე მოვლენების 

განვითარების მრავალმხრივობაზე და მათში ყოველი ადამიანის როლზე. 

 როდესაც ჩვენ გავიგეთ დედამიწის გადარჩენის გეგმა, რომელიც მის ახალ 

ენერგეტიკულ სივრცეში გადაყვანას გულისხმობდა, ჩვენ მოგვინდა რომ მიგვეღო ამ 

უნიკალურ ექსპერიმენტში მონაწინეობა. ამის მიზეზი კი რამოდენიმე იყო. 

 უპირველეს ყოვლისა, როგორც უკვე ვთქვით, ჩვენ გაგვიჩნდა სურვილი 

დავხმარებოდით დედამიწელებს საკუთარი პლანეტის განთავისუფლებაში იმ უცხო 

დამბყრობლებისგან, რომლებმაც განადგურების პირას მიიყვანეს არა მხოლოდ 

დედამიწა, არამედ მთელი კაცობრიობა, რადგანაც ცდილობენ მათი ღვთაებრივი არსის 

მოკვლას. ეს უკანასკნელი კი მათ დიდ წილად გამოუვიდათ.  

 ისინი დაგეგმილად და მიზანმიმართულად მუშაობდნენ ადამიანების 

კოლექტიური ცნობიერების შეცვლაზე და ნერგავდნენ მასში საკუთარ თვისებებს.  

შედეგად კი ბევრი ადამიანი ცოტათიღა თუ განირჩეოდა იმავე რეფტილოიდებისგან და 

ცხოვრობდნენ  მათ მსგავსად ქვედა სამი ჩაკრით.  

 ნატიფი დონიდან ჩვენ კარგად ვხედავთ იმ ენერგეტიკულ დაყოფას, რაც 

დედამიწაზე ხდება. რაღაქმაუნდა ვხედავთ ამას არა მხოლოდ ჩვენ, არამედ ჩვენი 

შემოქმედიც და ზეციური ძალებიც – ნატიფ დონეზე დედამიწის მცველნიც, და 

მაღალგანვითარებული ცივილიზაციების სხვა წარმომადგენლებიც, რომელიც 

სინათლის გალაქტიკურ ფედერაციაში შედიან. 

 ჩვენთვის მტკივნეული იყო იმის ყურება, თუ როგორ კვდება ეს მშვენიერი 

პლანეტა, რომელსაც თავისუფლად შეგვიძლია ვუწოდოთ სამყაროს მარგალიტი. ჩვენ 

გავაანალიზეთ დედამიწაზე მომავალი მოვლენების შესაძლო ვარიანტები და 

მივხვდით, რომ  ნათელი ძალების დახმარების გარეშე მისი გადარჩენა შეუძლებელი 

იქნებოდა. მარტო დარჩენის შემთხვევაში დედამიწას გადარჩენას ვერ შეძლებდნენ 

მასზე ახლა ინკარნირებული დიდი რაოდენობით ყველაზე ძლიერი და ძველი 

სულებიც კი (რომელთა რიგებში ჩვენი წარმომადგენლებიც არიან), რომლებსაც მამა 

ეძახის “ღვთაებრივ თესლს”. 
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 რეფტილოიდების მიერ აგებული ძალაუფლების პირამიდა არ დაუშვებდა უცხოს 

მოხვედრას შიგნით, ამიტომაც ადამიანის ცნობიერებაზე მაღალი სამმართველო 

უწყებებიდან ზემოქმედება პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. ამიტომაც ეს ნათელი 

სულები შეერივნენ ხალხს, გაავრცელეს სულიერი ცოდნა პირადი შეხვედრებით, 

ეზოთერიული საიტებით და სულიერ თემაზე გადაღებული ფილმებით. ამით, მათ 

აამაღლეს პლანეტისა და ადამიანთა კოლექტიური ცნობიერის ვიბრაციული დონე. 

 მაგრამ ეს გზა საკმაოდ ხანგრძლივია, რადგანაც მატერიაში ამ ორი მხარის ძალა 

და მეთოდები არც თუ ისე თანაბასრია. თუ რეფტილოიდების ხელთ არის მთელი 

ძალაუფლება, ფინანსები და მასიური საინფორმაციო საშუალებები, ამ ნათელ სულებს 

აქვთ მხოლოდ ღვთაებრივი ცოდნა, რომელსაც ცდილობენ გადასცენ ხალხს მათთვის 

ყველა ხელმისაწვდომი გზით.  

 იმ პერიოდში დედამიწის ნატიფ დონეზე მიდიოდა სწრაფი ტემპებით ის 

აუცილებელი ენერგეტიკული ტრანსფორმაცია, რომელიც საჭირო იყო დედამიწის 

განვითარების ახალ დონეზე ასაყვანად. ასეთი კვანტური ნახტომი მოხდა 2012 წლის 

დეკემბერში, მაგრამ არა ისეთი დოზით, როგორც თავდაპირველად იყო დაგეგმილი, 

არამედ უფრო მსუბუქი სახით. 

 ეს იმიტომ მოხდა, რომ მიეცათ ადამიანებისთვის შესაძლებლობა 

ენერგეტიკულად “დასწეოდნენ” დედამიწის ახალ ვიბრაციებს და შემდეგ მასთან 

ერთად გადასულიყვნენ მეხუთე განზომილებაში, რომელიც უკვე შეიქმნა თქვენი 

პლანეტისა და  იმათთვის, ვინც შეძლებს საკუთარი ცნობიერების და ფიზიკური 

სხეულის ტრანსფორმაციას ამ განზომილების ვიბრაციულ დონემდე. 

 ჩვენ ვხედავდით ჩვენს დროის მონიტორებზე მუდმივად ცვალებად გრაფიკს, 

რომელიც კაცობრიობის კოლექტიური ცნობიერის ენერგეტიკულ შემადგენლობას 

განსაზღვრავდა და ვაცნობიერებდით დედამიწაზე შექმნილი სიტუაციის 

არამდგრადობას. სწორედ მაშინ ჩვენ და სხვა მაღალგანვითარებული ცივილიზაციების 

წარმომადგენლებმა დავიწყეთ დიდი გააქტიურება და მოვძებნეთ ადამიანები, 

რომლებსაც შეეძლოთ ჩვენგან ინფორმაციის მიღება, რათა ადამიანებში არა მხოლოდ 

ჩაგვენერგა საკუთარი თავის რწმენა, არამედ გადაგვეცა ჩვენი მაღალვიბრაციული 

ენერგიები, რომლებიც ჩვენს გზავნილებზე ნაკლებ როლს არ თამაშობენ. 

 ამ სიტუაციაში კი ჩვენ წავაწყდით ჩვენთვის მოულოდნელ წინაღობას – 

ასტრალურ არსებებს, რომლებმაც დაიწყეს ნადირობა იმ ადამიანებზე, ვინც ნათელი 

ძალებისგან იღებდა შეტყობინებებს. ისინი იყენებდნენ მესამე განზომილების ყველა 

ეშმაკობას და თამაშობდნენ ადამიანის ეგოზე, აღვივებდნენ მასში არსებულ სიამაყის 

“ცეცხლს”, საკუთარი მნიშვნელობის გრძნობას და სხვების მიმართ ზემდგომად 

მობყრობას. 

  ამის გარდა, როდესაც ადამიანების ინტერესი დაინახეს ეზოთერიული 

ცოდნისდა მიმართ, ინიციატივა ამ “ბაზარზე” უკვე აიღეს რეფტილოიდებმა და 

ორიონელებმა, რომლებიც ადამიანთა სხეულში იყვნენ ინკარნირებულნი. მათ გეგმებში 

კი არ შედიოდა ადამიანთა კოლექტიური ცნობიერების ვიბრაციის გაზრდა, რადგანაც 

ეს მათთვის დამღუპველი იქნებოდა. 
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 ამგვარად, სულ რაღაც რამოდენიმე ათწლეულში, ნათელი, სუფთა და უანგარო 

სულების კეთილი წამოწყება გადაიქცა ყიდვა-გაყიდვის საგნად. აქ კი რეფტრილოიდები 

და მათი მომხრეები უკვე თავს ისე გრძნობდნენ, როგორც თევზი წყალში. 

 მაშინ კი ჩვენ მივხვდით, რომ მათი დამარცხება შეიძლებოდა მათივე 

მეთოდებით – ინფრომაციის ფართო გავრცელებით მათივე ქმედებებისდა შესახებ. 

მაგრამ, რადგანაც მასმედიის ყვლა ოფიციალური საშუალება მათ ხელთ იყო, ჩვენს 

განკარგულებაში მხოლოდ ინტერნეტი რჩებოდა.  

 და ჩვენ დავიწყეთ გამბედავი და სუფთა ადამიანების სულების დახმარება 

სიმართლის  გავრცელებაში და მსოფიო ელიტის კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი 

დანაშაულებების უფრო და უფრო მეტი დედატილს გამხელაში. ჩვენ და თქვენთვის 

მეგობრულად განწყობილი ცივილიზაციების სხვა წარმომადგენლები ვეხმარებოდით  

ამ ადამიანებს არა მხოლოდ ენერგეტიკულად, არამედ ვაძლევდით მათ საჭირო 

ინფორმაციას, რათა შეეტანათ ოფიციალური სარჩელები. 

 ახლა კი თქცვენ  შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი ერთობლივი მუშაობის შედეგები: 

მსოფლიო მმართველობის დანაშაულებების შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა 

ინტერნეტში და ყოველდღიურად სულ უფრო და უფრო დიდ მაშტაბს იძენს. 

 ამგვარად, ჩვენ მცირედ  შევცვალეთ დედამიწაზე მომხდარი მოვლენების 

სცენარი და ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია შევინარჩუნოთ საჭირო დონეზე ამ 

ცვილებების ენერგეტიკული დონე, რათა ჩვენი მცდელობები ფუჭად არ დაიკარგოს. 

 თანავარსკვლავედი ანდრომედას უხუცესთა საბჭო საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 20 მაისი 2020წ. 

 

 

 

 ანდრომედიანელების გზავნილები (შეამსუბუქეთ დარტყმა) 

 

 ანდრომედიანელები, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 ახლა კი გადავიდეთ იმ თემაზე, თუ როგორ შეგიძლიათ მაქსიმალურად 

გამოიყენოთ ჩვენი დახმარება. 

  მაგრამ, ჯერ ჩვენ გვსურს დაგიცვათ იმ შეცდომისაგან, რომელმაც შეიძლება 

თქვენი ქმედებების სარგებლიანობა გაანულოს.  

 ალბათ ბევრმა თქვენგანმა უკვე იცის, თუ როგორი გამოაშკარავა მოხდება 

უახლოეს პერიოდში და მიხვდებით, თუ რაზეც მიდის საუბარი.  

 ჩვენს გზავნილებში, ჩვენ არ გვსურს დაწვირებით განვიხილოთ ის საშინელი და 

არაადამიანური დანაშაულებები, რომლების შესახებაც მთელი მსოფლიო მალე გაიგებს.  

ჩვენ ვთვლით, რომ ბევრად მნიშვნელოვანია, რომ შევიმუშავოთ ენერგეტიკული 

სტრარეგია კაცობრიობის ძლიერი შოკისგან გამოსასვლელად, რომელშიც ჩავარდებიან 

ადამიანები, როცა გაიგებენ, თუ ვინ მართავდა მსოფლიოს და მათი ბედი ვის ხელში 

იყო ამდენი საუკუნის განმავლობაში. 

 რეალობა უფრო საშინელი აღმოჩნდება თქვენთვის, ვიდრე ყველა საშინელებათა 

ფილმი ერთად აღებული. ხოლო როგორ ფიქრობთ, როგორი ენერგიებით ავისება 
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თქვენი პლანეტა, როდესაც მილიონობით დატანჯული ბავშვის შესახებ ინფორმაცია 

გაჟღერდება მასმედიაში და აჩვენებენ საშინელ კადრებს ტელევიზორის ეკრანებიდან?! 

 ამიტომაც, ახლა თქვენთვის საჭიროა რომ გააკეთოთ ყველაფერი, რათა 

შეამსუბუქოთ დარტყმა და არ მისცეთ დამანგრეველ ენერგიებს (აღშფოთებას და 

სასოწარკვეთილებას) “დატბოროს” თქვენი პლანეტა, რომელიც უკვე მეხუთე 

განზომილების პირას დგას.  

 ენერგეტიკული თვალსაზრისით დედამიწაზე სიტუაცია საკმაოდ 

ურთიერთსაწინააღმდეგო ხდება. ერთის მხრივ, რეფტილოიდების ყველა დანაშაულის 

გამოაშკარავება არის მთავარი პირობა ადამიანების ჩაგვრისგან გასათავისუფლებლად, 

ხოლო მეორეს მხრივ – ადამიანისათვის საკმაოდ რთული იქნება მხოლოდ რომ 

გააცნობიეროს, რომ ამ არსებების მიერ ჩადენილი დანაშაულებები სიმართლეა და ეს 

ყველაფერი ხდება დედამიწაზე და არც თუ ისე დაფარულად. 

 ადამიანები იგრძნობენ დანაშაულის გრძნობას, რადგანაც გულგრილები იყვნენ 

და არ მოქმედებდნენ, რადგანაც არაადამიანების ნებას მიჰყვებოდნენ, რომლებიც უკვე 

მრავალი წელია თავს ახვევენ საზოგადოებას ყველა სახის გარყვნილობას და 

შეურაცყოფდნენ ყველაზე სუფთა და წმინდა ადამიანურ ფასეულობებს.  

 ადამიანები მიხვდებიან, რომ ეს ყველაფერი ხდება მათი პასიურობის, მათი ჩუმი 

თანხმობის გამო და შიშისა და სასოწარკვეთილების ენერგიებს დაემატება დანაშაულის 

გრძნობა. შედეგად ამ დაბალვიბრაციულ ენერგიებს გამოასხივებს მილიონობით 

ადამიანი თქვენს პლანეტაზე. 

 ამიტომაც ახლა საჭიროა გამოიმუშავოთ კონკრეტული პროგრამა, რომელიც 

იქნება მიმართული ნეგატიური ენერგიების პოზიტიურად – სუფთა, ღვთაებრივ 

სინათლედ და სიყვარულად – ტრანსფორმაციისაკენ. ეს იმიტომაა აუცილებელი, რომ 

ჩვენ შეგვიძლია მუშაობა მხოლოდ დედამიწის ნატიფი დონიდან, თქვენ კი უნდა 

გახდეთ  ჩვენი ენერგიების ფიზიკური გამტარები და შემდეგ უნდა გაავრცელოთ 

მაქსიმალურად დიდ მანძილზე. 

 მაგრამ ამ ენერგეტიკული სამუშაოს გარდა, საჭიროა, რომ დაიწყოთ ფართო 

განმანათლებლური მუშაობა, აუხსნათ ადამიანებს მომხდარი მოვლენები არა უბრალო 

მესამე განზომილების ადამიანის თვალსაზრისით, არამედ სამყაროს კანონების და 

ღვთაებრივი მიზანშეწონილობის პოზიციიდან. ამის შესახებ კი უფრო დაწვრილებით 

შემდგომში ვისაუბრბთ. 

 თანავარსკვლავედი ანდრომედას უხუცესთა საბჭო საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 20 აპრილი 2020წ. 

 

 

  ანდრომედიანელების გზავნილების კრებული      

   (დიდი დუალური თამაში) 

  

ანდრომედიანელები, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 ჩვენო ძვირფასებო, მოდით შევხედოთ დედამიწაზე ახლა არსებულ სიტუაციას 

ღვთაებრივი მიზანშეწონილობის მიხედვით. 
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 როგორც თქვენ იცით, კონკრეტული ადამიანის, ქვეყნის ან მთელი 

პლანეტისათვის ყველაზე საშინელი და ტრაგიკული მოვლენები შეიცავენ დაფარულ 

აზრს, რომელშიც ჩაწვდომაც ყველას არ შეუძლია.  

 ადამიანები შეეჩვივნენ განსაჯონ მხოლოდ ის, რასაც ხედავენ და ესმით, ანუ 

იხელმძღვანელონ საკუთარი გრძნობის ფიზიკური ორგანოებით და ლოგიკური 

აზროვნებით. ეს სრულიად ნორმალური და ბუნებრივია მესამე განზომილების 

რეალობისათვის. 

 მომხდარი მოვლენების ღრმა აზრი, რომელიც ყოვლეთვის მდგომარეობს 

სამყაროს კანონებში, ხელმისაწვდომი იყო მხოლოდ განდობილებისათვის: უხსოვარ 

დროში ქურუმებისათვის, ხოლო ბოლო ასწლეულში ისეთი გასხივოსნებულებისათვის, 

როგორების არიან ოშო და სატია საი ბაბა.  

 ახლა კი აგიხსნით, თუ რამ მიგიყვანათ ასეთ ტრაგიკულ მოვლენებამდე. მაგრამ 

დავიწყებთ ჩვენ შორიდან – იმ მომენტიდან როდესაც ადამიანი-ღმერთები დაეშვნენ 

მესამე განზომილებაში. როცა ეს მოხდა, თამაშში ჩაება ბნელი მხარე, რომელიც ნათლის 

(სადაც კაცობრიობა საკუთარი არსებობის დასაწყისში სახლობდა) ანტიპოდია, შედეგად 

დაიწყო დიდი დუალური თამაში. მთელი მსოფლიო დაიყო ბნელებად და ნათლებად. 

მაგრამ, თანდათანობით, რადგანაც ბნელები თავიანთი ბუნებით მატერიალისტები 

იყვნენ, მათ მოუგეს ნათელ მხარეს პრაქტიკულად ყველა მიმართულებაში. 

 რატომ მოხდა ეს? უპირველეს ყოვლისა, მათ აქვთ მდაბალი ჩაკრალური სისტემა, 

რომელიც შეგუებულია მხოლოდ ფიზიკურ სამყაროში არსებობას. რეფტილოიდებმა, 

რომლებიც ფიზიკურ სხეულებში იყვნენ ინკარნირებულნი, შეასუსტეს სუფთა 

ადამიანური სულები, რომლებიც, მათგან განსხვავებით, უფრო მეტად მიილტვოდენ 

ზეცისკენ – იმ ღვთაებრივი სინათლისაკენ, საიდანაც ისინი დედამიწაზე მოვიდნენ. 

 მაგრამ იმ პერიოდისათვის, დედამიწის ვიბრაციები დადაბლდა იმდენად, რომ 

იყო კონფორტული მხოლოდ იმ დაბალვიბრაციული არსებებისათვის, რომლებიც 

რეზონირებდნენ ამ ენერგიებთან.  

 ამგვარად, ღმერთკაცების შემდეგ მოსული დრაკონების რასა და სხვა 

ცივილიზაციის წარმომადგენლები, რომელთა სულიერი განვითარების დონე მესამე 

განზომილებას არ სცდებოდა, გრძნობდნენ თავს დედამიწაზე  ყველკაფრის ბატონ-

პატრონებად.  

 ხოლო ადამიანები, საკუთარი ღვთაებრივი წარმოშობის გამო ბუნებრივად 

ფლობდნენ სულიერ სისუფთავეს, ღირსებას და სინდისს და ამიტომაც ვერ შეძლეს 

წინააღმდეგობა გაეწიათ “უცხოპლანეტელების” უხეში ზეწოლის მიმართ. მათთვის ხომ 

პირიქით, ეს ადამიანური თვისებები ითვლებოდა უპატიებელ სისუსტედ და 

სულელურად. 

 თუმცა, ისინი ადამიანების ამ სისუსტეებით სარგებელს იღებდნენ ყველგან და 

მოურიდებლად. მთავარი მათი “იარაღი” ადამიანებზე ზემოქმედებისა გახდა შიში, 

რომელსაც ისინი ცდილობდნენ ჩაენერგათ ადამიანების სულებში. რათა 

დაესუსტებინათ მათი ნება და დამოუკიდებლად ფიქრის უნარი.  

 ის, თუ რასთან მიგვიყვანა ამან, თქვენ იცით თქვენი პლანეტის ისტორიიდან. 

მაგრამ ისინი უფრო შორს წავიდნენ. მათ ეცოტავათ შიშისა და მორჩილების ენერგიები. 
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მათ სჭირდებოდათ უფრო დაბალი და ძლიერი ენერგიების გამოვლინება – ისეთების 

როგორიცაა აგრესია, ტანჯვა და სიკვდილის შიში. 

 მათ დაიწყეს ამ ენერგიების მიღება მრავალრიცხოვანი ომების გაჩაღებით. ისინი 

ერთმანეთზე “გეშავდნენ” სხვადასხვა ეროვნებისა და რწმენის ადამიანებს. რადგანაც 

ისინი ძალაუფლების მწვერვალზე იდგნენ და არ აგდებდნენ საკუთარ თავებსა და 

ახლობლებს ხიფათსი, ისინი ზეიმობდნენ და შთანთქავდნენ მილიონობით ადამიანის 

ტანჯვის ენერგიას. 

 როგორც ხედავთ, ეს გრძელდება დღემდე, რადგანაც იქიდან მოყოლებული, 

როდესაც დედამიწაზე რეფტილოიდებმა და მათმა ქვეშევრდომებმა ჩაიგდეს 

ძალაუფლება არცერთი დღე არ შეწყვეტილა ომები. სადღაც ყოველთვის იღვრებოდა 

სისხლი, როგორც მცირე მაშთაბებში, ასევე კატასტროფული სახითაც, როგორც ეს 

მოხდა წინა საუკუნეში პირველი და მეორე მსოფლიო ომების დროს.  

 ამ ასწლეულშიც კი არ შეწყვეტილა ომი არც ერთი დღე. ახლა კი ნათელ 

ძალებთან შედარებით ბნელი ძალების მიმართ არსებულმა ძალამ მიაღწია თავის 

აპოგეას.  

 შემდეგ ჩვენს გზავნილში ჩვენ დაწვრილებით მოგიყვებით ნათელი ძალების 

შესახებ, რომლებიც ჩრდილში ყოფნის მიუხედავად ასე თუ ისე ახდენდნენ 

ზემოქმედებას თქვენს ისტორიაზე და დაეხმარნენ ადამიანებს მათში ჩადებული 

ღვთაებრივი ნაპერწკლის შენარჩუნებაში. 

 თანავარსკვლავედი ანდრომედას  უხუცესთა საბჭო საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 21 მაისი 2020წ. 

 

  

 ანდრომედიანელების გზავნილების კრებული                                                                

           (ჩაუქრომელი ღვთაებრივი სინათლე) 

 

ანდრომედიანელები, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

მოდით გავაგრძელოთ საუბარი იმის შესახებ, თუ როგორ ავლენდა თავს ნათელი მხარე 

დედამიწაზე. 

 იმისდა მიუხედავად, რომ კაცობრიობა სულ უფრო და უფრო ეშვებოდა მესამე 

განზომილებაში, ზოგიერთმა ნათელმა სულმა შეძლო შეენარჩუნებისა ცოდნა საკუთარი 

ღვთაებრივი წარმოშობისა და სამყაროს კანონების შესახებ. ხდებოდა ეს იმიტომ, რომ 

გარდაცვალების შემდეგ, ეს სულები ხვდებოდნენ ამაღლებული ოსტატების ან უფრო 

მაღალ დონეზე. იქ კი მათთან ენერგეტიკულად და ინფორმაციულად მუშაობდნენ. 

შემდეგ კი ეს დიდებული სულები კიდევ ინკარნირდებოდნენ დედამიწაზე, მაგრამ უკვე 

ადამიანების მიმართ მსახურების გარკვეული მისიით. 

 უნდა ვთქვათ, რომ ყველა მათგანს ეს ერთნაირად კარგად არ გამოსდიოდა, 

რადგანაც ძალიან მძიმე იყო მათი ცხოვრების პირობები და დედამიწისა და მათი 

გარემომცველი ადამიანების ვიბრაციებიც დაბალი, რაც არ აძლევდათ საშუალებას 

შეენარჩუნებინათ ის მაღალი ცნობიერების დონე, რომლითაც დედამიწაზე მოვიდნენ.  
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 მაგრამ არც თუ ისე ცოტა იყვნენ დედამიწაზე ძველი და ბრძენი სულები, 

რომლებმაც კაცობრიობის ისტორიაში თავიანთი კვალი ნათლად დაამჩნიეს.  ამ 

ადამიანებს თქვენ ეძახით ბრძენებს, წმინდანებ, დიდ მასწავლებლებს, 

გასხივოსებულებს და ა.შ. ყოველი მათგანი ადამიანებს ჩუქნიდა სინათლეს და  

სიყვარულს და არა აგრესიას და დაყოფას.  

 შედეგად ადამიანები ინტუიციურად გრძნობდნენ, რომ სწორედ მათი ცოდნა იყო 

ჭეშმარიტი და არა ის, რასაც თავს ახვევდნენ პოლიტიკური და რელიგიური მოღვაწეები 

მათი ცნობილი პრინციპით “დაყავი და იბატონე”.  

 როგორც წესი, კაცობრიობის ეს დიდი მასწავლებლები იდევნებოდნენ 

მმართველი ელიტის მიერ, რადგანაც ის გრძნობფდა მათგან წამოსულ  საშიშროებას. 

მაგრამ სწორედ ეს დევდა და ზოგჯერ მათდამი ცხოველური მობყრობა გახდა იმის 

განმაპირობებელი, რომ შენარჩუნებულიყო ამ გამორჩეული ადამიანების სააქმეები 

კაცობრიობის ისტორიაში. მსგავსი მოვლენები წარიმათაა მაგალითად იოანე 

ნათლისმცემლის, იესო ქრისტეს და სხვა ბევრის ცხოვრებაში – ვისაც შედეგად 

წმინდანებად თვლით. 

 რაც უფრო მტანჯველი იყო მათი სიკვდილი, მით უფრო დიდი ხნის 

განმავლობაში ცოცხლობდნენ როგორც მათი სახელები, ასევე მათი საქმეები ადამიანთა 

გონებაში. ამგვარად, ადამიანების სულებში რჩებოდა ის ღვთაებრივი ნაპერწკალი, 

რომლის განელებასაც რეფტილოიდები მთელი ძალები ცდილობდნენ ადამიანში.  

 ასეთი გამორჩეული ადამიანების ცხოვრების სცენარი იწერებოდა ზეცაში მათ 

ინკარნაციამდე და  ისინი საშჯელს იღებდნენ ნებაყოფლობით, რადგანაც ხვდებოდნენ, 

რომ მხოლოდ თვალსაჩინო და კარგად დასამახსოვრებელ მოვლენას შეეძლო ეცოცხლა 

საუკუნეების მანძილზე.  

 ესენი იყო დაგეგმილი “საჩვენებითი მოქმედებები” თვალსაჩინო “სპექტაკლები”, 

რომლებიც სინათლისა და წყვდიადის ბრძოლას წამოაჩენდა. ეს იყო ჩაუქრობელი 

ღვთაებრივი სინათლე, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ჩირაღდნის მსგავსად 

გადაეცემოდა ხელიდან ხელში კაცობრიობის საუკეთესო წარმომადგენლებს შორის.  

 შედეგად, მათ მოიტანეს ეს “ჩირაღდანი” დღევანდელ დღემდე და ახლა მათ მიერ 

შენახული ღვთაებრივი  ნაპერწკლები იწყებენ აალებას თქვენში ჩვენო ძვირფასებო – იმ 

“ღვთაებრივ თესლში”, რომელიც მოვიდა დედამიწაზე იმისათვის, რომ გადავიდეს 

მასთან ერთად ახალ ენერგეტიკულ დონეზე და დაეხმარონ სხვებსაც ამის გაკეთებაში. 

 ჩვენ კი გვჯერა, რომ ეს თქვენ გამოგივათ. 

 თანავარსკვლავედი ანდრომედას უხუცესთა საბჭო საუბრობდა თქვენთან 

 გზავნილი მიიღო მართამ 21 მაისი 2020წ. 
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 ანდრომედიანელების გზავნილების კრებული                                                                        

   (აკრძალული ილეთები)  

  

 ანდრომედიანელები, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 ახლა კი განვიხილოთ, ჩვენო ძვირფასებო, თუ რაში მდგომარეობს დედამიწაზე 

ბნელ და ნათელ ძალებს შორის დაპირისპირებიაში ღვთაებრივი მიზანშეწონილობა.  

 უპირველეს ყოვლისა იმაში, რომ ადამიანმა ყველაფრისდა მიუხედავად შეძლო 

შეენარჩუნებინა თავისი უკვდავი და ღვთაებრივი სული და შემოქმედთან კავშირი. 

 გაიხსენეთ, რომ ხშირად ურწმუნო ადამიანებიც კი, როდესაც სიკვდილის პირას 

აღმოჩნდებოდნენ, იხსენებდნენ ღმერთის შესახებ, რაც მათ ხშირად ეხმარეოდათ 

სასწაულებრივად გადარჩენაში. როგორც წესი, ამის შემდეგ, ამ ადამიანების ცხოვრება 

კარდინალურად იცვლებოდა. ისინი იწყებდნენ ფიქრს ცხოვრების არსზე, მათ მისიაზე, 

იცვლებოდა მათი ფასეულობების სისტემა, მათში იღვიძებდა აქამედე არქონი 

შესაძლებლობები და ა.შ. 

 ამგვარად, შემოქმედთან მხოლოდ წამიერი შეხების წყალობით, მათი სული 

იღვიძებდა და უძღვებოდა მათ ცხოვრების გზაზე. ასეთი ადამიანი, რომელმაც 

სრულიად გააცნობიერა, რომ მისი არსი ღვთაებრივია, უკვე ვეღარ ემსახურებოდა 

წყვდიად. შედეგად კი, ასეთი ადამიანები იწყებდნენ გარემომცველი მოვლენების 

ნათლად და ჭეშმარიტი სახით დანახვას. ისინი უკვე აღარ განსჯიდნენ ადამიანებს მათი 

გარეგანი გამოვლინებებისდა მიხედვით, არამედ მათი ღრმა არსის დანახვა დაიწყეს. 

ამგვარად, ადამიანის ცხოვრებაში ყველაზე ტრაგიკულ მომენტებში იღვიძებდა მისი  

დაკარგული ღვთაებრივობა.  

 რაც შეეხებათ ადამიანთა სხეულებში ინკარნირებულ რეფტილოიდებსა და 

დაბალი დონის სხვა არსებებს, მათ, ადამიანებისგან განსხავებიოთ, სირთულეები და 

წარუმატებლობები მხოლოდ აბოროტებდა და უფრო დაბალ ვიბრაციებში წევდა. 

რადგანაც ენერგეტიკული აგებულების გამო შემოქმედთან კავშირი არ ქონდათ, ისინი 

კვებას იღებდნენ მხოლო ბნელი ძალებისა და ასტრალური არსებებისგან. 

 ამგვარად, ბნელი და ნათელი ძალების დაპირისპირება დედამიწაზე ხდებოდა 

ადამიანთა სხეულში ინკარნირებული დაბალი დონის არსებებისა და სუფთა და 

ღვთაებრივი სულის მქონე ქმნილებებს შორის, რომლებიც “ამიწებდნენ” იმ ვიბრაციის 

ენერგიებს, რომლებიც მათთან რეზონირებდნენ.  

 აქამდე ეს ხდებოდა ბუნებრივი გზით – ადამიანის პიროვნული თვისებებიდან 

გამომდინარე, ის დედამიწის ნატიფი დონიდან იზიდავდა ამა თუ იმ ენერგიას და 

“დამიწების” შემდგომ ის მატერიაში უკვე ვლინდებოდა კონცენტრირებული სახით. და 

როდესაც ადამიანი ცვლიდა თავის პიროვნულ თვისებებს და წმენდავდა თავის 

ცნობიერებას ნეგატიური პროგრამებისგან, მას შეეძლო უკვე უფრო მაღალი ვიბრაციის 

ენერგიების მიღება, რითიც ნათელი ძალების პოზიციას აძლიერებდა დედამიწაზე. 

 ხოლო რა ხდება თქვენს პლანეტაზე ახლა? 

 ჩრდილში მყოფი მმართველობა, რომელმაც დედამიწაზე ძალაუფლება ხელთ 

იგდო, ცდილობს წაართვას ადამიანს შესაძლებლობა, რომ თავად განკარგოს საკუთარი 

ენერგეტიკული რესურსები, გარდაქმნას თავისი ცნობიერება და სულეირი 

განვითარების ახალ დონეზე გადავიდეს.  
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 ისინი მთელს პლანეტაზე მიმართული მოქმედების მოწყობილობებს ათავსებენ 

და ადამიანის სხეულში ნანონაწილაკები შეყავთ, რომლებიც მათი “მიმღებები” არის.  

შემდგომ მათ შეეძლებათ გაუშვან “ბრძანებები”, რომელიც აიძულებს ადამიანს ამა თუ 

იმ ვიბრაციის ენერგიის გენერირებას, რითიც წაართმევენ ადამიანს საკუთარი 

ცნობიერებისა და ფიზიკური სხეულის განკარგვის თავისუფლებას.  

 ეს კი უკვე არის თავისუფალი ნების კანონის უხეში დარღვევა და დაუფარავი 

ენერგეტიკული მონობა. 

 ამგვარად, დედამიწაზე ბნელი და ნათელი ძალების ბუნებრივი ბრძოლის 

პროცესი შედის ახალ სტადიაში: “აკრძალული ილეთების” გამოყენებაში, სადაც ერთი 

მხარე მიმართული მოქმედების ტექნელოგიების გამოყენებით ერევა წმინდათა-

წმინდაში – სუფთა და ღვთაებრივი არსების სულსა და ცნობიერებაში. სწორედ ამიტომ 

იქნა მიღებული უპრეცედენტო გადაწყვეტილება, რომელიც სამყაროს ნათელი ძალების 

მხრიდან (იმ მაღალგანვითარებული ცივილიზაციების ჩათვლით, რომლებიც 

სინათლის გალაქტიკურ ფერერაციაში შედიან) დედამიწელების დაზხარებას ეხება. 

 ახლა კი კაცობრიობის გადასარჩენად დაწყებული ოპერაცია გადადის 

პრაქტიკულ ფაზაში. 

 თანავარსკვლავედი ანდრომედას უხუცესთა საბჭო საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 23 მაისი 2020წ. 

 

 

  ანდრომედიანელების გზავნილების კრებული                                              

    (ეს იქნება თქვენი გამარჯვება)  

 

 ანდრომედიანელები, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 დღეს ჩვენ გვსურს მოგიყვეთ კიდევ ერთი მიზეზის შესახებ, თუ რატომ 

გადავწყვიტეთ თქვენთან უფრო მჭიდრო კონტაქტზე გამოსვლა. 

 ჩვენ ველოდით იმ მომენტის დადგომას, როდესად შეგროვდებოდა ადამიანების 

ის კირიკული რაოდენობა, რომელიც მზად იქნებოდა მიეღოთ  თქვენი გალაქტიკური 

ძმების არსებობის ფაქტი, რომლის შესახებაც თქვენი მეცნიერება აქამდე დუმს. ასევე 

ბევრი სახელმწიფოს ხელმძღვანელიც, რომლებმაც ჩვენი არსებობის შესახებ იციან, 

დუმან, რადგანაც მათ ინტერესებში არ შედის სიმართლის მოყოლა. 

 სწორედ ამიტომაც ბევრი უცხოპლანეტური ხომალდი დედამიწასთან სიახლოვეს 

ჩნდება უკვე ღიად, თუმცა ჩვენ გვაქვს სრული ტექნოლოგიური შესაძლებლობა, რათა 

უხილავები დავრჩეთ.  

 რისთვის ვაკეთებთ ამას? 

 უპირველეს ყოვლია, რათა თქვენ შეეჩვიოთ ჩვენი არსებიბის ფაქტს და 

დაინახოთ ჩვენი მშვიდობიანი მიზნები. იმის გამო, რომ თქვენ ათწლეულობის 

განმავლობაში გავსებდნენ ფილმებით, რომლებიც ბოროტ და “ეშმაკ” 

უცხოპლანეტელებზე იყო, ახლა ჩვენ გვიწევს დავამსხვრიოთ ადამიანების 

ცნობიერებაში ღრმად აღბეჭდილი სტერეოტიპები და დემონსტარია გავუკეთოთ ჩვენს 

ლოიალურობას. 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 ჩვენ ვხედავთ, რომ ბევრი თქვენგანი ცას უყურებს იმედით და გრძნობენ ჩვენს 

სიყვარულის ენერგიას. ვიღაცა იჩენს უბრალო ცნობიესმოყვარეობას და აქამდე 

შეუცნობელის შესწავლის სურვილს, ხოლო ვიღაცა ხვდება, რომ ჩვენს აქ ყოფნას უფრო 

ღრმა აზრი აქვს. ძირითადად ეს ეხება იმ ადამიანებს, რომლებმაც იცხიან დედამიწის 

ამაღებისა და მასზე ენერგეტიკული ცვლილებების შესაზებ.  

 ბოლო წლების განმავლობაში ორივე ჯგუფის ადამიანების რაოდენობა 

დიდწილად გაიზარდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი გამოჩენა უკვე აღარ გამოიწვევს 

შიშსა და პანიკას თქვენი პლანეტის მოსახლეობის უმრავლესობაში. მაგრამ, ამასთან 

ერთად, ჩვენ ვხვდებით, რომ დედამიწაზე ჩვენი ფიზიკური გამოჩენა შესაძლებელი 

იქნება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ხელისუფლებაში მოვლენ ადამიანები, რომლებიც 

დაანგრევენ დამონების გლობალურ სისტემას – იმას, რომელიც საუკუნეების 

განმავლობაში რეფტილოიდების მიერ იქმნებოდა თევენს პლანეტაზე. ეს სისტემა 

მოიცავს ფულს, ძალაუფლებასა და ადამიანების ცნობიერების მართვას მასმედიის 

მერშვეობით.  

 ახლა ამ სისტემის დამსხვევა დაიწყო წირიდა ზევით – ამ ჯაჭვის ბოლო 

რგოლიდან. დედამიწაზე გამოჩნდნენ ბევრი გამბედავი და მამაცი ადამიანები, 

რომლებმაც დაამარცხეს შიში და დაიწყეს მსოფლიო მმართველობის ქმედებების  

დაწვრილებითი და სამართლიანი გამოძიება. გამოჩნდა დიდი რაოდენობით 

ინფორმაციის ოფიციალური წყაროები, რომლებიც იწვევენ ნდობას იმ ადამიანებში, 

რომლებსაც შეუძლიათ მიიღონ ახალი ცოდნა გულით და სულით.   

 ამაში წვლილი შეაქვთ იმ ახალ ენერგიებსაც, რომლებიც არა მხოლოდ ავსებენ 

დედამიწაზე და ადამიანებს სინათლითა და სიყვარულით, არამედ მესამე 

განზომილების ენერგეტიკულ “ბეჭდებს” ხსნიან. ამ ბეჭდების მიღმა ინახება ადამიანის 

სუფთა და ღვთაებრივი ცნობიერება, რომელიც როცა დუალურ სამყაროში მოხვდა, 

“შეიკუმშა” რეფტილოიდური ცნობიერების დონემდე, რომელსაც მხოლოდ 

მატერიალური ხასიათის ფასეულობები აქვს.  

 ახლა მიმდინაროებს ადამიანების მასობრივი გამოღვიძება და ჩვენ ვხედავთ, თუ 

როგორ იცვლება დედამიწის ზოგადი ენერგეტიკული ფონი. ჩვენ გვჯერა, რომ ამ 

გამოღვიძების წყალობით ჩვენ შევძელით თქვენს პლანეტაზე შექმნილი ძალაუფლების 

პირამიდის დანგრევა, რომელსაც უკვე აღარ შეუძლია ახალ ენერგიებში არსებობა. 

 თქვენ დაგრჩათ მხოლოდ “ხელი ჰკრათ” ამ კონსტრუქციას, რათა ის წაიქცეს 

საბოლოოდ. ჩვენ კი გვსურს, რომ ეს გააკეთოთ სწორედ თქვენ, რათა იგრძნოთ 

გამარჯვებისა და მოპოვებული თავისუფლების ტკბილი გემო. 

 თანავრსკვლავედი ანდრომედას უხუცესთა საბჭო საუბრობდა თქვენთან 

 გზავნილი მიიღო მართამ 26 მაისი 2020წ. 

 

 

 

 

 ანდრომედიანელების გზავნილების კრებული                                                                

   (კულისებში შეხედვა) 

 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 ანდრომედიანელები, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 დღეს ჩვენ გვსურს, რომ დაწვრილებით გავჩერდეთ იმაზე, თუ როგორ როლს 

თამაშობენ დედამიწის ამაღლებაში უკვე სხვა უცხოპლანეტური ცივილიზაციები, 

რომლებიც სინათლის გალაქტიკურ ფედერაციაში შედიან. 

 როგორც ხვდებით, დედამიწელებთან წარმატებული მუშაობისათვის, 

აუცილებელია ჩვენი მოქმედებების კოორდინირება და კაცობრიობის დახმარების ერთი 

პროგრამის შემუშავება, რომელიც მათ გაეწევათ ახალ რეალობაში გადასვლის ყოველ 

ეტაპზე.  

 ამგვარად, მთელი დედამიწა დაყოფილია სექტორებად, მაგრამ არა გეოგრაფიულ, 

არამედ ენერგეტიკულ, რომელთაგანაც ყოველზე პასუხს აგებს თქვენთვის 

მეგობრულად განწყობილი ცივილიზაცია. სწორედ ენერგიები თამაშობენ თქვენი 

ცხოვრების ყოველ დონეზე მთავარ როლს, ისინი ფარდას ხდიან ტყუილს და 

სააშკარაოზე გამოჰყავთ მსოფლიო მმართველების ყველა მოქმედების ჭეშმარიტი 

მოტივები.  

 ალბათ ბევრმა თქვენგანმა უკვე შეამჩნია, რომ ამ “ადამიანების” სახეები 

(ფინანსური მაგნატებისა და ზოგიერთი პოლიტიკური ლიდერისა) არ გავს 

ადამიანისას: ისინი უფრო გაგონებენ ცხოველის ნიღბებს მაშინაც კი, როცა იღიმიან. 

ამგვარად გარეთ ვლინდება მათი ჭეშმარიტი ბუნება და ეს მალე უფრო ნათლად იქნება 

წარმოდგენილი, რადგანაც დედამიწის ვიბრაციული ფონის ცვალებადობასთან ერთად, 

იცვლება იმ სიხშირეების დიაპაზნიც, რაც წარმოაჩენს იმას, რაც ადრე დამალული იყო 

მკვრივი ენერგეტიკული ფენების მიღმა. 

  შედეგად, მკვრივი მატერიალური (ფიზიკური) გარსის გარდა, თქვენ დაინახავთ 

ამ არსებების ნატიფ მატერიალურ დონესაც. თუმცა ამის დანახვას მხოლოდ ისინი 

შეძლებენ, ვისი ვიბრაციებიც დედამიწის ვიბრაციებთან რეზონანსში იქნება და ვინც 

ფსიქოლოგიურად უკვე მზად იქნება დედამიწაზე ადამიანთა სხეულებში არსებული 

არსებების მრავალფეროვნების ფაქტიის მისაღებად.  

 რატომ არის ეს აქამდე დაფარული თქვენთვის? მხოლოდ იმიტომ, რომ მესამე 

განზომილების ადამიანის დუალური აზროვნება და აღქმა არ არის მზად ასეთი 

შოკისმომგვრელი რეალობის აღსაქმელად და მისმა ფსიქიკამ შეიძლება ვერ 

გადაიტანოს მისთვის ასეთი უჩვეულო სანახაობა. სწორედ ამიტომ, უმრავლესობა 

ადამიანი ხედავს მხოლოდ იმას, რისი აღქმაც შეუძლია საკუთარი ფსიქიკის 

დაზიანების გარეშე – ისინი ხედავენ იმას, რაც არსებობს მესამე განზომილების 

სიხშირის მცირე დიაპაზონში.  

 ზოგჯერ ხდება ამ სიხშირეებში ხარვეზები და მაშინ წამიერად ჩნდება ნატიფი 

დონე. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ადამიანი “გამოდის” რეალობიდან,  მაგალითად 

ალკოჰოლური თრობისას ან  ნარკოტიკული ზემოქმედებისას, ხოლო ზოგჯერ ეს ხდება 

ძლიერი ემოციური შოკის დროსაც. ამგვარად ადამიანებმა შეიძლება დაინახონ 

ასტრალური არსებები ან თავიანთი ნათელი მფარველები. ეს დამოკიდებულია იმაზე, 

თუ რამ გამოიწვია მკვრივი მატერიიდან ასეთი “გამოსვლა”.  

 რატომ გიყვებით ჩვენ ამის შესახებ ასე დაწვრილებით? მხოლოდ იმიტომ, რომ 

თქვენ გააცნობიეროთ, თუ რამდენად ნატიფი და მრავალფეროვანია ახლა დედამიწაზე 

მომხდარი ენერგეტიკული პროცესები.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 იქ, სადაც ნეგატიური ენერგეიბის კონცენტრაცია განსაკუთრებით მაღალია, 

ხოლო ეს ადგილები ძირითადად დიდი ქალაქებია, ჩვენ ყველა შესაძლო ხერხით 

ვცდილობთ მათ განეიტრალებას. ამას იმიტომ ვაკეთებთ, რომ ამ უარყოფითმა 

ენერგიებმა არ შეაკავონ დედამიწის ამაღლება და ჩვენი ქმედებებით ვინარჩუნევთ 

ენერგეტიკულ ბალანსს თქვენს პლანეტაზე.  

 ამით აიხსნება დიდ ქალაქებს ზემოთ უცხოპლანეტური ხომალდების ხშირი 

გამოჩენა.  

 იმის მსგავსად, თუ როგორც თქვენი ავიაცია ფანტავს ღრუბლებს, იმისათვის, რომ  

აღლუმების და ნაციონალური ზემების დროს უზრუნველყოს კარგი ამინდი, ჩვენც 

ვფანტავთ ბნელი, ნეგატიური ენერგიის “ღრუბლებს”. ამ ქმედებებს კი მოაქვს თავისი 

ნაყოფი, რადგანაც ხელს უწყობს ამ ქალაქების მოსახლეობის ვიბრაციის აწევას.  

 მძიმე ცხოვრებისეული პირობებისდა მიუხედავად, ამ ადამიანების ცნობიერება 

სულიერებისაკენ იცვლება, რაც ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია, რადგანაც თქვენს 

პლანეტაზე ბნელი და ნათელი ძალების ბრძოლა შევიდა თავის დასკვნით სტადიაში. 

 თანავარსკვლავედი ანდრომედას უხუცესთა საბჭო საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 27 მაისი 2020წ.  

 

 

  ანდრომედიანელების გზავნილების კრებული (ნუ ავნებ)  

  

ანდრომედიანელები, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 ახლა კი ჩვენ გვსურს აგიხსნათ კიდევ ერთხელ იმის შესახებ, თუ რატომ არ 

შეგვიძლია უფრო აქტიურად ჩავერიოთ თქვენს ცხოვრებაში, რის შესახებაც ზოგიერთი 

თქვენგანი გვთხოვს. 

 ის, თუ სად მიგიყვანათ დედამიწელების ცხოვრებაში ნაცრისფრების კუალიციის 

ჩარევამ, თქვენ უკვე კარგად იცით. ყველა მათი ტექნოლოგია გამოყენებული იყო არც 

თუ ისე მშვიდობიანი მიზნებისათვის და მათ არ მოუტანეს კაცობრიობას ბედნიერება 

და სიხარული.  

 რაღათქმაუნდა ეს უპირველესად იმის გამო მოხდა, რომ ეს ტექნოლოგიები 

მოხვდა ისევ რეფტილოიდების განკარგულებაში, რომლებმაც თავიანთი მიზნებისთვის 

გამიყენეს ის.  სამხედრო ტქნოლოგიები დაეხმარა მათ ძლიერი კონფლიქტების 

წამოწყებაში, ხოლო ციფრული – მოსახლეობის სრულ კონტროლში და ადამიანების 

ყველაზე მდაბალ გრძნობებზე თამაშში, რომლებიც ინტერნეტის მერშვეობით ხდებოდა.  

 ამ შემთხვევაში ნაცრისფრებისა და რეფტილოიდების ინტერესები ერთმანეთს 

დაემთხვა, ხოლო კაცობრიობა მათი ჩარევის შედეგად უფრო დაეცა მესამე 

განზომილებაში და დაიწყო უფრო მეტი ენერგიის გენერირება, რომელიც ორივე მხარეს 

ესაჭიროებოდა.  

 როგორც ხედავთ, სანამ ძალაუფლება ჩრდილში მყოფი მსოფლიო  

მმართველობის ხელთაა, უცხოპლანეტური ტქნოლოგიები უბრალო ადამიანის ხელში 

ვერ მოხვდება: ისინი ან ადამიანების საწინააღმდეგოდ იქნება გამოყენებული, ან ყუთში 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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ჩაიდება შესანახად, რადგანაც მათი დანერგვა ფინანსურ მაგნატებს შემოსავლის წყაროს 

წაართმევს.  

 გვერწმუნეთ, ჩვენო ძვირფასებო, თქვენთვის საჭირო ყველა ტექნოლოგია უკვე 

არსებობს დედამიწაზე, მაგრამ ზედმიწევნით იმალება თქვენგან. ამიტომაც 

უპირველესი მიზანი უნდა გახდეს თქვენი განთავისუფლება დედამიწაზე არსებული 

ბნელი ძალების მბრძანებლობისგან და არსებული პოლიტიკოსების ახალი დროის 

ადამიანებით შეცვლა.  

 ყველაფერი ეს შესაძლებელი გახდება მაშინ, როდესაც გამოაშკარავდება ყველა 

მათი დანაშაული კაცობრიობისდა მიმართ. ეს ისაა, რასაც თქვენ ეძახით შოკურ 

თერაპიას. სწორედ მოსახლეობის ძლიერი ფსიქოლოგიური შენჯღრევაა ახლა საჭირო, 

რათა ახლანდელი მსოფლიო წესრიგი შეიცვალოს.  

 მაშინ კი ადამიანები დაიწყებენ უკვე სრულაიდ სხვა საზოგადოების 

მშენებლობას, რომელსაც საფუძვლად სამყაროს კანონები ედება და არა 

მმართველობითი კანონები, რომლებიც, როგორც წესი, შექმნილია ძალაუფლების მქონე 

პირთა მიერ და აიგნორებს უბრალო ადამიანის ინტერესებს.  

 ახლა თქვენ უკვე უნდა ხვდებოდეთ, რომ სანამ დედამიწაზე არსებობს 

ფინანსურ-ოლიგარქიული ძალაუფლების პირამიდა, ჩვენ უბრალოდ ვერავისთან 

მოვახერხებთ მოლაპარაკებას. ჯერ-ჯერობით ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ გარეშე 

მაყურებლად დავრჩეთ და დაგაზღვიოთ ენერგეტიკულად, რაც, დაგვიჯერეთ, არც თუ 

ისე მცირეა, რადგანაც მაღალი ვიბრაციის ენერგიებს უფრო მეტის გაკეთება შეუძლია, 

ვიდრე მიტინგებსა და დემოსნტაციებს. 

 გამოააშკარავეთ თქვენი საზოგადოების ყველა უარყოფითი მზარე, ყველა ის, 

ვინც დამნაშავეა ადამიანების სულიერ დეგრადაციაში და ვინც ცდილობს მათ სრულ 

დამონებას როგორც ენერგეტიკულს ასევე ფიზიკურსა და ფსიქიკურს. 

 თქვენ ახლა ამისათვის ყველაფერი გაქვთ. 

 თანავარსკვლავედი ანდრომედას უხუცესთა საბჭო საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 27 მაისი 2020წ. 

 

 

 

 ანდრომედიანელების გზავნილების კრებულ (ენერგეტიკული “რევოლუცია”)  

 

 ანდრომედიანელები, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 ახლა კი გადავიდეთ თქვენი მოქმედებების პრაქტიკულ მხარეზე. 

 ბევრ თქვენგანს გონია, რომ თქვენ უძლურები ხართ ძალაუფლების სახელმწიფო 

მანქანის წინაშე, რომ მას შეუძლია მარტივად  გათელოს ყოველი, ვინც შეეცდება მის 

შეწინააღმდეგებას. თუმცა რეალურად ეს ასე არ არის. რადგანაც ახლა ბევრ რამეს 

წყვეტს ენერგია და ხელისუდფლების ანტიადამიანური გადაწყვეტილებების მიმართ 

შეწინააღმდეგება თქვენ უკვე ახლებულად შეგიძლიათ.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 ჩვეულებრივ, იმისათვის, რომ გამოეხატათ მთავრობის გადაწყვეტილების 

მიმართ უკმაყოფილება, ხალხი გამოდიოდა დემონსტრაციებზე  ან აწყობდნენ 

გაფიცვებს.  

 ხოლო როგორი იყო მთავრობის პასუხი? 

 როგორც წესი ძალადობრივი. 

 რატომ ხდებოდა ეს? 

 იმიტომ, რომ მუშაობდა სამყაროს ერთ-ერთი მთავარი კანონი: “მსგავსი იზიდავს 

მსგავსს”. თქვენი აგრესიული განწყობა მმართველებისდა მიმართ იზიდავდა ასეთივე 

აგრესიას მათი მხრიდან.  

 ხოლო როგორ უნდა მოიქცეთ ახალ პირობებში, იმ მაღალვიბრაციული 

ენერგიების გათვალისწინებით, რომლებიც სულ უფრო და უფრო ავსებენ თქვეს 

პლანეტას?  

 უპირველეს ყოვლისა, საჭიროა მაქსიმალურად გამოიყენოთ ეს ენერგიები 

საკუთარი ცნობიერებისა და ფიზიკური სხეულის ტრანსფორმაციისათვის, რაც 

გააძლიერებს თქვენს სულს და მოგცემთ საკუთარი თავის რწმენას.  

 გახსოვდეთ, რომ სწორედ შიში იზიდავს დასჯას, ხოლო აგრესია ესეც 

შენიღბული შიშია.  

 შეეცადეთ წარმოიდგინოთ შემდეგი სურათი. ქალაქის ქუჩებში დადიან 

ადამიანები, რომლებსაც ხელებში არ უჭირავთ პლაკატები და არც პროტესტის 

ლოზუნგებს ყვირიან, არამედ მშვიდად და მდუმარედ ავრცელებენ სინათლესა და 

სიყვარულს, გრძნობენ საკუთარი თავის ღირსეულობას და ურყევრ რწმენას იმაში, რომ 

ისინი თავად არიან საკუთარი ცხოვრების ბატონ-პატრონები და მათი განზრახვა 

ურყევია.  

 მათ სულებში არ არის სიმკაცრე და სიძულვილი მთავრობის მიმართ, რადგანაც 

მათ მშვენივრად იციან, რომ სინათლე აუცილებლად გაიმარჯვებს წყვდიადზე, რაც არ 

უნდა იღონოს მან (წყვდიადმა). ხოლო თუ ისინი მოუხმოვბენ დასახმარებლად 

სამყაროს ზეციურ ძალებს, მაშინ ისინი იქნებიან ისეთი მაღალი ვიბრაციებით 

გარემოცულნი, რომ ვერცერთი მესამე განზომილების ადამიანი ვერ შეძლებს მათთან 

მიწვდომას. სწორედ ასეთ სულიერ მდგომარეობაში უნდა იყოთ გამუდმებით ჩვენო 

ძვირფასებო! 

 ხოლო რაც უფრო მეტი იქნება ასეთი ადამიანი დედამიწაზე, მით უფრო უძლური 

იქნება ანტისახალხო მთავრობა და მისი დამქაშები.  

 ამგვარად, ნელ-ნელა, დედამიწის ენერგეტიკული სივრცე შეიცვლება მაღალი 

ვიბრაციების მხარეს და ეს მოხდება მშვიდად, ომებისა და დემონსტრაციების გარეშე. 

ძველი სამყარო განიდევნება მისი დრომოჭმული დაბალვიბრაციული ენერგიებითა და 

ადამიანებით, რომლებიც მათ გენერირებენ.  

 ეს იქნება უსისხლო, ენერგეტიკული რევოლუცია – სრულიად უნიკალური 

თქვენი პლანეტისათვის. მაგრამ ახლა მასზე მომხდარი მოვლენებიც უნიკალურია. 

ასევე, ამ “რეოლუციისათვის” საერთოდ არ არის საჭირო მასებად შეგროვება, რაც 

გამოიწვევს უსიამოვნო შედეგებს. თქვენ შეგიძლიათ მოახდინოთ ის ყოველ წამს და 

სადაც გნებავთ, უბრალოდ იყავით თქვენი ცნობიერებით მეხუთე განზომილების 

სივრცეში. 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 შედეგად, რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება ამ ღვთაებრივი ქმედების მონაწილე, 

მით უფრო მალე გაიმარჯვებთ და საბოლოოდ განდევნით თქვენი პლანეტიდან მესამე 

განზომილების ენერგიებს და მათ გამტარებს. 

 თანავარსკვლავედი ანდრმედას უხუცესთა საბჭო საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 28 მაისი 2020წ. 

 

 

 

 

     ანდრომედიანელების გზავნილების კრებული                                                                                                                   

(დედამიწაზე ნათელი და ბნელი ძალების ბრძოლის აპოფეოზი) 

   

  ანდრომედიანელები, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 დღეს ჩვენ გვსურს შევაჯამოთ ჩვენი წინა გზავნილები. 

 ჩვენ ვხედავთ, რომ ბევრი თქვენგანი ჩვენგან უფრო სენსაციურ სიახლეებს 

მოელოდა, რომელიც თქვენი ცხოვრების ცვლილებას გამოიწვევდა. მაგრამ გვერწმუნეთ, 

ჩველო ძვირფასებო, ეს ცვლილებები უკვე ხდება, მაგრამ ჯერ დიდწილად ნატიფ 

დონეზე, თუმცა ჩვენი ფიზიკური ყოფნაც ბევრი თქვენგანისათვის შესამჩნევია. თუმცა 

ჩვენი გზავნილების მთავარი მიზანი იყო თქვენთან ენერგეტიკული კავშირის 

დამყარება და დედამიწაზე მომხდარი მოვლენების შესახებ ჩვენი ხედვის გადმოცემა 

თქვენთვის.  

 მაგრამ, ის რაც ბევრ ადამიანს ტრაგიკულად ეჩვენება, ზოგსაც კი აბსურდულად, 

რეალურად არის დედამიწაზე არსებული ბნელი და ნათელი ძალების ბრძოლის 

აპოფეოზი.  

 ახლა მიდის არა მხოლოდ თქვენი პლანეტის აგებულების ცვლილება, არამედ  

ენერგეტიკული, ისტორიული და გეოგრაფიული ეპოქის ცვლა, რადგანაც სულ უფრო 

და უფრო ზრდადი გლობალური კატასტროფები მიგვიყვანენ დედამიწის 

კონტინეტებისა და ზღვების კონფიგურაციის ცვილებამდე.  და რაც უფრო 

აბსურდულად წარიმართება დედამიწაზე სიტუაცია, მით უფრო მალე დადგება კვანძის 

გახსნა.  

 ახლა ყველაფერმა თავის პიკს მიაღწია, რადგანაც კუთხეში მიმწყვდეული 

მსოფლიო მმართველობის წევრები ვა-ბანკზე წავიდნენ. ამჯერად მიმდინარეობს 

მსოფლიო მაშტაბის მოვლენები: ის შეეხო არა მხოლოდ რომელიმე ცალკეულ ქვეყანას 

ან ადამიანთა ჯგუფს, არეამედ პრაქტიკულად ყველა ადამიანს და დააძალა მათ 

საკუთარ ცხოვრებაზე დაფიქრება. პარადოქსი კი იმაში მდგომარეობს, რომ 

ადამიანებისათვის დაგებულ მახეებში, თვითონ “მონადირეები” გაებნენ. ეს მოხდა 

იმიტომ, რომ  საკუთარი “ყოვლისშემძლეობის” გრძნობის გამო, მათ უკვე დიდი ხანია 

რაც რეალობასთან დაკარგეს კავშირი. საკუთარი ძალაუფლების და გავლენის გამო, 

ისინი მოელოდნენ, რომ ადამიანები, რომლებიც მათთვის ნაცრისფერ მასას 

წარმოადგენდნენ, მორჩილად მიჰყვებოდნენ ყველა მათ ინსტრუქციას და 

რეკომენდაციას.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 დასაწყისში რეალურად ჩანდა, რომ სპექტაკლის სახელად ”კორონავისრუსის”  

“გენერალური რეპეტიცია” წარმატებით ჩატარდა: ყველა მორჩილად იჯდა სახლში და 

იმალებოდა არარსებული მტრისგან. მაგრამ, შემდეგ მოხდა მსოფლიო ელიტის 

ქმედებების მძლავრი გამოაშკარავება. რაც მათთვის სრული მოულოდნელობა იყო.  

 რადგანაც მათ ხელთ ქონდათ მასობრივი საინფორმაციო საშაულებები, ისინი 

იმდენად იყვნენ საკუთარ დაუსჯელობაში დარწმუნებულები, რომ შეასრულეს 

თავიანთი დანაშაული თითქმის ყველას თვალსაჩინოდ. მაგრამ მათ ვერ შეაფასეს 

სწორად ადამიანები, რომელთა ღირსების შეგრძნებამ დაამარცხა შიში, როდესაც მათ 

გაიაზრეს, რომ ცდილობენ მათ ცხვრის მორჩილ ფარად გადაქცევას და ართმევენ 

საკუთარი ბედის მართვის უფლებას. ხოლო ასეთი მამაცი და გამბედავი ადამიანების 

არმია ყოველდღიურად სულ უფრო და უფრო იზრდება და სხვებს მაგალითს უჩვენებს.  

 ჩვენ ვხედავთ, რომ დედამიწაზე ახლა მიდის ინფორმაციული ომი, რომელშიც 

მონაწილეობს ორი მხარე. პირველი – მსოფლიო მმართველობის სრული 

დაქვემდებარების ქვეშ მყოფი მაასმედია, რომელიც შიშსა და პანიკას თესავს 

მოსახლეობაში, ხოლო მეორე – ღირსების მქონე და დამოუკიდებელი ჟურნალისტები 

და უბრალო ადამიანები (რომლებიც სიტუაციის მიმართ გულგრილნი არ არიან). 

რომლებიც აგროვებენ  ფაქტებს მსოფლიო ელიტის დანაშაულებების შესახებ და დებენ 

ინტერნეტში.  

 მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით ძალები არათანაბარია, გვერწმუნეთ, 

რომ ძალიან მალე უპირატესობა “უმცირესობის” მხარეს აღმოჩნდება  - იმათ მხარეს, 

ვინც გაუმკლავდა შიშს და საკუთარი სულის ნებას მიჰყვება. ხოლო ისინი, ვინც ფულს 

აკეთებენ პლანეტის მბრძანებების ჭუჭყტიანი სამუშაოს შესრულებისთვის, 

აღმოჩნდებიან წამგებ პოზიციაში. 

 ახალი მაღალვიბრაციული ენერგიები ეხმარება  სიმართლისთვის მებრძოლთ და 

აუნებელყოფენ მეორე მხარეს. ამ ენერგიებს გარეთ გამოაქვთ ყველაფერი, რაც იმალება 

ტყუილისა და ცრუ დაპირებების მიღმა.  

 ჩვენის მხრივ, ჩვენ ვხედავთ, რომ მიუხედავად ბნელი ძალების სასოწარკვეთილი 

შეწინააღმდეგებისა, როგორ იცვლება დედამიწაზე ძალების პოზიციები ნათელი მხარის 

სასარგებლოდ. ჩვენ გვიხარია, რომ ვართ ადამიანების მასობრივი გამოფხიზლების 

მოწმენი და რომ შემოვიტანეთ ჩვენი  წვლილი თქვენი პლანეტის ცხოვრების ამ 

დიდებულ მოვლენაში. 

 მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოხდა მხოლოდ ნატიფ დონეზე, ჩვენ ვიცით, რომ, 

უკვე მალე, ჩვენი თანამშრომლობა ახალ ფაზაში შევა – უფრო მოქმედებითში და 

ეფექტურში.  

 თანავარსკვლავედი ანდრომედას უხუცესთა საბჭო საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 29 მაისი 2020წ. 

 

 

   ანდრომედიანელების გზავნილების კრებული                                                              

   (საბედოისწერო არჩევანი) 
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 ანდრომედიანელები, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 დღეს ჩვენ ვამთავრებთ დედამიწელების მიმართ ჩვენი გზავნილების პირველ 

ნაწილს და გვსუსრ გაგიზიაროთ ჩვენი ხედვა ამ გზავნილების მიმართ თქვენი 

რეაქციების შესახებ. 

 რაღათქმაუნდა, ჩვენ ვხვდებით, რომ ყოველი თქვენგანი ვიბრაციის 

განსხვავებულ დონეზეა, ანუ მსოფლიოში და სამყაროში მომხდარი მოვლენების აღქმაც 

განსხვავებული გაქვთ. მაგრამ  ბევრმა თქვენგანმა ჩვენი ხმა მაინც გაიგონა,  თქვენ 

გაიგონეთ ჩვენი არა პირდაპირი მნიშვნელობით, არამედ უფრო იგრძენით ჩვენი ხედვა 

დედამიწაზე მომხდარი მოვლენების შესახებ და მიხვდით, თუ რამდენად რთული 

ამოცანა გვაქვს: ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად დავეხმაღოთ ადამიანებს მათვის ამ 

კრიტიკულ მომენტში და ამასთან ერთად დედამიწაზე მომხდარ მოვლენებში ძალზედ 

აქტიურად არ ჩავერთოთ.  

 ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თქვენ ხვდებით, რომ ჩვენი ფიზიკურ დონეზე გამოჩენა 

ახლა გამოიწვევდა უფრო მეტ ქაოსს, შიშსა და პანიკას პლანეტის მოსახლეობის 

უმეტესობაში.  

 მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ რაც უფრო აბსურდული ხდება თქვენს პლანეტაზე 

სიტუაცია და რაც უფრო მკაცრია სახელმწიფოების მიერ მიღებული ზომები, მით უფრო 

მეტი ადამიანი იღვიძებს და ხვდება, რომ   ცვლილებებს ვეღარავინ გაექცევა და მთელი 

პლნანეტის მოსახლეობას მოუწევს ამ პროცესში ჩაბმა.  თქვენ ახლა საბედისწერო 

არჩევანის წინაშე ხართ: შეინარჩუნოთ თავისუფლება მისი ყველა გამოვლინებიით, თუ 

გახდეთ უსულო მანქანის მონები, რომელმაც არა მხოლოდ ადამიანის ცნობიერება 

დაიმორჩილა, არამედ თქვენი ფიზიკური არსებობა საბრთხის ქვეშ დააყენა.  

 მსოფლიო ელიტის გეგმების შესახებ ინფრომაცია ახლა ყველასათვისაა 

ხელმისაწვდომი მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება ცდილობს მის ტყუილად 

წარმოჩინებას და ხალხისგან სიმართლის დამალვას.  

 ჩვენ ასევე ვხედავთ, რომ მამაცი ადამიანების რაოდენობა უფრო და უფრო 

იზრდება და არა მხოლოდ დამოუკიდებელი ჟურანისტებით და უბრალო ადამიანებით, 

არამედ სამხედროების, პოლიტიკოსების, მეცნიერების და ექიმების სახითაც იზრდება 

მათი რიგები. ადამიანები დაიღალნენ შიშში ცხოვრებით. სწორედ ის აყალიბებდა მათ 

ცნობიერებას და ყველა მათ ქმედებას. მაგრამ, როდესაც შიში მოიშორეს (როგორც მძიმე 

ტვირთი, რომელიც წინ სიარულის საშუალებას არ აძლევდა მათ), მათ იგრძნეს 

გამბედაობა და მიხვდნენ რომ  მათი შესაძლებლობები ჭეშმარიტად უსაზღვროა, 

რადგანაც ახლა მათ მიიღეს თვითგამოხატვისა და მოქმედების ნამდვილი 

თავისუფლება.  

 მაგრამ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს თავისუფლება არ გადაიზარდოს 

კაცობრიობის დამმონებლების მიმართ აგრესიაში, არამედ დადებითი კუთხით 

გამოვლინდეს. სწორედ ეს უნდა გახდეს უპირველესი დავალება.  

 ბევრი თქვენგანი გვეკითხება ჩვენც და საკუთარ თავსაც, თუ როგორ შეიძლება 

უსისხლოდ შეიცვალოს ეს მოძველებული და საშინელი მბრძანებლობა დედამიწაზე. 

ჩვენ კი გიპასუხებთ, რომ მხოლოდ მასობრივი შეწინააღმდეგებით, რომელიც მუდმივი 

და უძლეველი იქნება. ეს უნდა იყოს “მდუმარე” რევოლუცია: მასობრივი უარი 
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ვაქცინაციას, ჩიპიზაციას და  ადამიანებისათვის აბსურდულ და დამღუპველ 

კარანტინულ რეჟიმს. 

 თქვენ უნდა იცხოვროთ ისე, როგორც თავად თვლით საჭიროდ და არა ისე, 

როგორც ამას მსოვლიო მმართველობა გახვევთ თავს. თუ ხელისუფლებას შეუძლია 

გაუმკლავდეს ათობით და ასობით ადამიანს, ასობით ათას და მილიონობით 

ადამიანთან ისინი უკვე ვეღარაფერს გააწყობენ და იძულებულები იქნებიან უკან 

დაიხიონ. მით უმეტეს, თუ ეს მოხდება მათი დანაშაულებრივი ქმედებების მასობრივი 

გამოაშკარავების ფონზე.  

 მხოლოდ ასეთი მშვიდი, ბრძნული, მაგრამ მილიონობით ადამიანის შინაგანად 

და გარეგანად გამოვლინებული მედგარ შეწინააღმდეგებას შეუძლია გააჩეროს 

ადამიანების დამონების ეს მანქანა და დაუდოს საფუძველი დედამიწაზე ახალ 

ცხოვრებას.  

 ჩვენ გვჯერა, რომ თქვენ ყველაფერი გამოგივათ! ჩვენ ყოველთვის თქვენთან 

ვართ ჩვენო ძვირფასო ძმებო და დებო! მოუხმეთ ჩვენს ენეგრგიებს რაც შეიძლება 

ხშირად. ისინი შეუფასებელია, როგორც თქვენთვის, ასევე თქვენი პლანეტისათვის.  

 თანავარსკვლავედი ანდრომედას უხუცესთა საბჭო საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 1 ივნისი 2020წ.  

 

 

  მეგობრული დახმარება  

 

 აშტარ შერანი, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო დედამიწელებო!  

მე დღეს მოვედი თქვენთან, როგორც სინათლის გალაქტიკური ფედერაციის 

წარმომადგენელი და მისი ფლოტის მთავარსარდალი.  

 ჩვენ ვხედავთ, თუ როგორ იზრდება დედამიწაზე ბევრი ადამიანის ცხოვრების 

კარდინალურად შეცვლის გამო არსებული დაძაბულუბა. პლანეტის მოსახლეობის 

სრულმა უმრავლესობამ როგორც იქნა გააცნობიერა, რომ მათ უკვე აღარასოდეს 

შეეძლებათ უწინდელ ცხოვრებაში დაბრუნება, რომ მათი მომავალი სრულიად 

დამოკიდებულია მთავრობების გადაწყვეტილებებზე.   

 შედეგად ადამიანები დაიყვნენ ორ ბანაკად.  

 პირველი და სამწუხაროდ მოსახლეობის უფრო მრავალრიცხოვანი ნაწილი, 

შეეგუა ამ მდგომარეობას და მორჩილად ელოდება შემდგომ მითითებებს. ისინი მზად 

არიან ყველაფერზე მათ შორის ვაქცინაციასა და ჩიპიზაციაზეც. ესენი ის ადამიანები 

არიან, რომლებიც არ არიან დამოუკიდებლად ფიქრს შეჩვეული და რომლებიც ბრმად 

ენდობიან მასმედიას.  

 მეორე ბანაკი, რომელიც ჯერ-ჯერობით უმცირეშობაშია, მშვენივრად ხვდება, თუ 

რაც ხდება რეალურად და ცდილობს სხვებამდე მიიტანოს ეს სიმართლე ყველა 

ხელმისაწვდომი ხერხით. ამისათვის დრო კი სულ უფრო და უფრო მცირე რჩება, 

რადგანაც სპექტაკლის სახელად ”კორონავირუსის” რეჟისორები დაჩქარებულად 
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ემზადებიან მეორე აქტისათვის, რადგანაც ცდილობენ  გამოიყენონ ძალების ეს 

არათანაბარობა.  

  როგორ შეგვიძლია ჩვენ რომ დაგეხმაროთ ამ სიტუაციაში? 

 უპირველეს ყოვლისა საკუთარი თავის გამოაშკარავებით. ალბათ, ბევრმა 

თქვენგანმა უკვე შეამჩნია, რომ ჩვენი ხომალდები უკვე აღარ იმალება ღრუბლებს მიღმა, 

არამედ ნათლად წარმოაჩენენ თავიანთ ყოფნას დედამიწის გარშემო სივრცეში. ეს 

ფაქტები დაფიქსირებულია მრავალრიცხოვანი მოწმეებისდა მიერ.  

 მეორეს მხრივ, ჩვენ შევძელით ნაცრისფრების კუალიციასთან შეთანხმების 

მიღწევა. ამ შეთანხმების მთავარი პუნქტი იყო ჩვენი მოთხოვნა, რომ მათ ჩქარა 

დაეტოვებინათ დედამიწა. მათ კი მიიღეს ჩვენი შეთავაზება თავისუფალი კოლიდორის 

შექმნის სანაცვლოდ. მათ დატოვეს თავიანთი მიწისქვეშა ბაზები და დაბრუნდნენ 

თავიანთ პლანეტებზე.  

 ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი იმისათვის, რომ მათ მიერ დედამიწის დატოვების 

მომენტი დოკუმენტურად ყოფილიყო დაფიქსირებული და იმისდა მიუხედავად, რომ 

მთავრობები არ  ამხელენ ან ფაქტს, მილიონობით ადამიანმა შეძლო ამ კადრების ნახვა 

ინტერნეტში.  

 მესამეს მხრივ, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ადამიანები მიხვდნენ, რომ ჩვენ 

მოვედით სამშვიდობოდ. მაგრამ, სამწუხაროდ ჩვენი ძალისხმევები არ დამთავრდა 

წარმატებით.   

 თქვენს ცნობიერებაში მყარად ჩაიმარხა სტერეოტიპი, რომელიც 

უცხოპლანეტელების შემოჭრას და დედამიწის დაბყრობას ეხება, ამიტომაც ყველა ჩვენი 

მცდელობა, რომელიც ჩვენი თავის უფრო აქტიურად წარმოჩენას ეხებოდა, დამთავრდა 

ჩვენი ხომალდების მიმართ გახსნილი ცეცხლით და სამხედროებს შორის პანიკით.  

 ამიტომაც, ჯერ-ჯერობით, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მთელი ჩვენი 

ძალები მივმართოთ დედამიწაზე შექმინი  კრიტიკული სიტუაციის ენერგეტიკულად 

გადაჭრისაკენ. ჩვენ ვანეიტრალებთ ნეგატიურ ენერგიებს იმ ადგილებში, სადაც უფრო 

მეტად არის ის კონცენტრირებული.  

 თქვენ კი შეგიძლიათ ჩაერთოთ ამ სამუშაოში. 

 ამისათვის, თქვენ უნდა გამოხატოთ მკვეთრი განზრახვა, რომ გსურთ მიიღოთ 

დახმარება თქვენთვის მეგობრულად განწყობილი უცხოპლანეტრული 

ცივილიზაციებისგან და თხოვოთ მათ თქვენს გავლით გაატარონ ენერგიის 

მაღალვიბრაციული ნაკადი, რომელიც მიმართული იქნება დედამიწისა და 

კაცობრიობის კოლექტიური ცნობიერების ყველა ნეგატიური ენერგიისა და უცხო 

პროგრამებისაგან გაწმენდისაკენ. 

 ჩაატარეთ ეს პრაქტიკა რაც შეიძლება ხშირად, რათა გადაწონოთ სიტუაცია იმათ 

სასარგებლოდ, ვინც მზადაა შეეწინააღმდეგოს მსოფლიო მმართველობას და 

გადაარჩინოს კაცობრიობა გარდაუვალი სიკვდილისაგან. 

 ეს გახდება ჩვენი  მშვენიერი ერთობლივი მუშაობა. იგრძენით ჩვენი ენერგია და 

ჩვენი მხარში ამოდგომა! 

 აშტარ შერანი, რომელსაც გულწრფელად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან 

სინათლის გალაქტიკური ფედერაციის სახელით. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 10 ივნისი 2020წ. 
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   გადამწყვეტი მომენტი 

  

მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გადავერთო ჩვენი თემიდან და ვისაუბრო, თუ რა ხდება ახლა 

მსოფლიოში “კულისებს მიღმა”  

 ალბათ უკვე ბევრმა თქვენგანმა გააცნობიერა, რომ მსოფლიოს მმართველი ელიტა 

ასე ადვილად დანებებას არ აპირებს. ახლა ისინი მთელი ძალებით კონცენტრირებულნი 

არიან იმაზე, რომ ადამიანთა ცნობიერებაში გაამყარონ აზრი იმის შესახებ, რომ 

“პანდემიის” მეორე ტალღა გარდაუვალია და ვაქცინაცია არის კაცობრიობის 

გადარჩენის ერთადერთი გზა ახალი ვირუსისგან.  

 თქვენ კი ეჭვიც არ უნდა გეპარებოდეთ იმაში, რომ ორივე  მოვლენა მათ მიერ 

უკვე დიდი ხანია რაც მომზადებულია და უბრალოდ თავის დროს ელოდება 

გამოსავლენად. რას ელოდებიან ისინი? რატომ არ ახორციელებენ თავიანთ გეგმას 

დაუყოვნებლივ? ამას აქვს რამოდენიმე მიზეზი და მთავარი მათგანი ისაა, რომ მათ 

მშვენივრად იციან რომ მზადდება მათი მოქმედების გამოაშკარავება, ამიტომაც ეშინიათ 

მკვეთრად მოქმედების, რათა არ დააჩქარონ გამოაშკარავების პროცესი.  

 მაგრამ ახლა მათ აირჩიეს  კარგად გამოცდილი ტაქტიკა – “თავდაცვის 

საუკეთესო საშუალება თავდასხმაა”. ტყუილი, რომელიც ტელევიზორის ეკრანებიდან 

ვრცელდება და პროვოკაციული აქციები, რომლებშიც მონაწილეობენ პროფესიონალი 

ტერორისტები მიმართულია იმაზე, რომ ძალადობაში დაადანაშაულონ ისინი, ვინც 

ცდილობს სწორედ ამ ძალადობის შეჩერებას.  

 ახლა, როგორც არასოდეს, მსოფლიო მმართველობის ყველა მარიონეტმა 

გააერთიანა თავიანთი რიგები და მოქმედებენ ერთი პროგრამით რადგანაც ცდილობენ 

თავიანთი მოწინააღმდეგეები გაანადგურონ როგორც მორალურად ასევე ფიზიკურად. 

ხოლო რაც უფრო მეტად ვრცელდება მათი დანაშაულებების შესახებ ფაქტები, მით 

უფრო მკაცრდებიან ისინიც. 

 ამჟამად ისინი ცდილობენ განსაზღვრონ “ნებადართულობის” ერთგვარი 

საზღვარი. ანუ ის ზღვარი, რომლის მიღმაც ადამიანის მოთმინება მთავრდება და ის 

უკვე იწყებს აქტიურად შეწინააღმდეგებას.  

 როგორია მათი მოქმედების გეგმა?  

 როდესაც კორონავირუსის მეორე ტალღას გაუშვებენ, ისინი აპირებენ 

გამოვლინდნენ, როგორც კაცობრიობის კეთილმოსურნეები და იტყვიან, რომ ბოლოს და 

ბოლოს გამოიმუშავეს ვაქცინა, რომელიც გადაარჩენს კაცობრიობას სასიკვდილო 

ვირუსისგან.  

 მაგრამ, იმისათვის, რომ მათი “ქველმოქმედება” ეფექტური იყოს, ისინი 

დაავალდებულებენ წამყვანი ქვეყნების მთავრობებს რომ მიიღონ კანონები 

სავალდებულო ვაქცინაციის შესახებ, რომელიც უნდა გახდეს ნორმარული და 

სრულფასოვანი ცხოვრების “გასაღები”. ვაქცინის გაკეთების დამადასტურებელი 
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სერთიფიკატის გარეშე ადამიანი ვერ შეძლებს ვერც მუშაობას და ვერც მსოფლიოში 

გადაადგილებას.    

 ყველაფერი დაწვრილებითაა მოფიქრებული და დარტყმას ახორციელებს 

ყველაზე მტკივნეულ ადგილას – შემოსავლის წყაროზე და ახლობლებთან კონტაქტზე, 

რომლებიც თანამედროვე სამყაროში ხშირად პლანეტის სხვადასხვა კუთხეში ხვდებიან. 

მათ მშვენივრაც იციან, რომ ამისათვის ადამიანი მზადაა “გადაყლაპოს ნებისმირეი 

სატყუარა” – ისიც კი, თუ მას ინტუიციურად სახიფათოდ თვლის.  

 ახლა კი, ჩემო ძვირფასებო, დადგა ნამდვილად გადამწყვეტი მომენტი – ის, 

რომელსაც ასე ელოდებოდით. თქვენი მეხუთე განზომილებაში შემყვანი “გასაღები” 

უნდა გახდეს მყარი შეწინააღმდეგება მსოფლიო ელიტისგან მართული მთავრობების 

მიმართ და უნდა იყოთ დარწმუნებულები იმაში, რომ ვერავითარი ზეწოლა თქვენ ვერ 

გაიძულებთ ღმერთკაცის “სტატუსზე” უარის თქმას. ხოლო რაც უფრო მეტი იქნება 

დედამიწაზე ასეთი ადამიანი, მით უფრო მალე დანებდებიან ისინი, ვინც მოიფიქრა 

ადამიანებისთვის ეს დამღუპველი სპექტაკლი სახელად “პანდემია”. 

 ახლა თქვენ უკვე გაქვთ ორი გზა: დაანგრიოთ დედამიწაზე არსებული 

დანაშაულებრივი მმართველობის სისტემა და დაიწყოთ ახალი ცხოვრების აშენება უკვე 

ღვთაებივ საწყისზე დაყრდნობით, ან გახდეთ მარიონეტები ხარბი და უსულო 

არსებების ხელებში, რომლებმაც დაიბყრეს თქვენი პლანეტა. მესამე გზა ნამდვილად არ 

არსებობს. 

 ახალ ენერგეიბში ნათელი ადამიანური სულებისათვის ურთიერთობის 

უწინდელი სისტემის არსებობა შეუძლებელი გახდება. ხოლო რეფტილოიდები 

უბრალოდ ვერ შეძლებენ ამ ახალ ვიბრაციებში არსებობას. სწორედ ამიტომ, ეს 

უკანასკნელნი აკეთებენ ყველაფერს, რომ დააკავონ დედამიწა და ადამიანები იმ 

დონეზე, რომელზედაც შეძლებენ თავიანთი დანაშაულებრივი ქმედებების 

განხორციელებას, რაც კაცობრიობის რობოტიზაციას მოისაზრებს.  

 ამიტომაც, გთქოვთ, ჩემო ძვირფასებო, გააცნობიერეთ შექმნილი სიტუაციის 

საშიშროება და გააკეთეთ ყველაფერი, რათა თავიდან აირიდოთ ეს არაადამიანური 

გეგმა. აამოქმედეთ ყველა თქვენი რესურსი, როგორც ენერგეტიკული ასევე ფიზიკური. 

 გლოცავთ და განუზომლად მიყვარხართ! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 13 ივნილი 2020წ. 

 

 

 პლეიადიანელები. ჩვენი მონაწილეობა ამაღლებაში 

 

 სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია, პლეიადა. 

 მოგესალმებით ძვირფასო დედამიწელებო! 

 დღეს ჩვენ მოვედით თქვენთან იმ მისიით, რომ მოგიყვეთ ჭეშმარიტი 

ინფორმაცია  ჩევენი ქვენდამი  დახმარების შესახებ, რომელიც  დედამიწის მეხუთე 

განზომილებაში გადასვლის პერიოდში ხორციელდება.  
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 ახლა კი თანავარსკვლავედი პლეიადას უხუცესთა საბჭოს სახელით საუბრობს 

თქვენთან პლეიადიანელების ფლოტის მთავარსარდალი, რომელიც სინათლსი 

გალაქტიკური ფედერაციის ფლოტილიაში შედის და აშტარ შერანს ემორჩილება.  

 ჩვენ ვხედავთ, თუ როგორი დიდი რაოდენობით ვრცელდება ინტერნეტში 

ონფორმაცია ჩვენი სახელით. სამწუხაროდ ასეთი გზავნილების სრული უმრავლესობა 

ასტრალური არსებებისგანაა მიღებული, რომებიც ადამიანების თანავარსკვალვედი 

პლეიადის წარმომადგენლების მიმართ ნდობაზე თამაშობენ.  

 ჩვენ მართლა ვართ თქვენი ყველაზე მსგავსი, როგორც გარეგნულად, ასევე 

შინაგანადაც. განსხვავება მხოლოდ იმაშია, რომ ჩვენ  ვვარსებობთ მეხუთე 

განზომილების სივრცეში, ხოლო ზოგიერთი ჩვენი პლანეტა უკვე მეექვსე 

განზომილებაშია.  

 ამისდა მიუხედავად, ახლა დედამიწაზე არიან ჩვენი წარმომადგენლებიც 

ინკარნირებულნი, რომლებმაც ნებაყოფლობით აირჩიეს ადამიანების დახმარება 

ამაღლებაში და ჩამოეშვნენ მესამე განზომილებაში. ზოგიერთმა მათგანმა შეინარჩუნა 

საკუთარი წარმოშობის შესახებ ინფორმაცია და ჩვენთან მუდმივ კონტაქტში არიან. 

სხვები ინკარნირდნენ წაშლილი მახსოვრობით, მაგრამ, ამისდა მიუხედავად, ჩვენ 

ნატიფი დონიდან ზედმიწევნით ვადევნებთ მათ ცხოვრებას თვალყურს და ვეხმარებით, 

რომ შეინარჩუნონ საკმარისად მაღალი ვიბრაციები. 

 რატომ გიყვებით ამის შესახებ? 

 პირველ რიგში, ჩვენ გვსურს, რომ თქვენ იცოდეთ, თუ რამდენად ერთნი და 

დაკავშირებულნი ვართ ყველანი ერთმანეთთან. ეს ერთობა და კავშირი გამოიხატება 

დნმ-ს დონეზე და არსებობს იმისდა მიუხედავად, რომ ჩვენ ამჟამინდელად სხვადასხვა 

სიმკვრივის სამყაროებში ვცხოვრობთ. 

 მეორეს მხრივ, რადგანაც სინათლის გალაქტიკური ფედერაციის 

წარმომადგენლები ვართ, ჩვენ საკუთარ თავზე ავიღეთ პასუხისმგებლობა, დედამიწის 

კურირების შესახებ და ვცდილობთ დავეხმაროთ დედამიწელებს გადალახონ ბოლო 

წინაღობები მეხუთე განზომილებისაკენ მიმავალ გზაზე.  

 ახლა კი, როდესაც კრიტიკული მომენტი დადგა, ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, 

რათა თავიდან ავირიდოთ თქვენს ნობიერებაში და ფიხიკურ სხეულში უცხო 

ელემენტების შემოჭრა. ჩვენ ვიყენებთ ჩვენს ტექნოლოგიებს და ვცდილობთ 

მაქსიმალურად გავანეიტრალოთ მასობრივად გამოფრქვეული ნანონაწილაკები და 

ვცვლით მათ ენერგეტიკულ სრტრუქტურას. ჩვენ ასევე ყველაფერს ვაკეთებთ, რათა 

მინინუმამდე დავიყვანოთ ადამიანზე საზიანო ელექტრო მაგნიტური გამოსხივების 

ზეგავლენა. 

 მაგრამ ის თუ რისი გაკეთება არ შეგვიძლია არის, რომ უშუალო ზეგავლენა 

ვიქონიოთ ადამიანის სხეულში უკვე შეყვანილ ჩიპებზე და ნანონაწილაკებზე, 

რომლებიც მიმართული მოქმედების ელექტრომაგნიტური გამოსხივბების მიმღებია. 

ამიტომაც, ჩვენო ძვირფასო დებო და ძმებო, გთხოვთ, რომ გააკეთოთ ყველაფერი, რათა 

არ დაუშვათ საყოველთაო ვაქცინაცია და ჩიპიზაცია. ეს პროცესები მზადდება 

ჩრდილში არსებული მთავრობის მიერ, რომელიც ცდილობს დედამიწაზე არსებული 

ძალაუფლების შენარჩუნებას. 
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 ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს თქვენი დაგეგმილი და  გააზრებული 

გადაწყვეტილება. ჩვენ ვიცით, რომ ახლა თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ საკმარისი 

ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რას წარმოადგენს რეალურად მსოფლიო მმართველობის 

გეგმები. ჩვენ ძალიან გვსურს, რომ ამ საპასუხისმგებლო მომენტში ჩვენ ყველანი რომ 

ვმუშაობდეთ ერთობლივად: თქვენ მატერიაში, ხოლო ჩვენ ნატიფ დონეზე.  

 მხოლოდ ასე შეგვიძლია გავანეიტრალოთ ყველა დანაშაულებრივი საქმიანობა, 

რომელიც ადამიანის ღვთაებრივი არსის  განადგურებისკენაა მიმართული და მის 

ელექტრონულ მარიონეტად (რომელიც ბნელი ძალების მიერ იქნება მართული) 

გადაქცევას მოისაზრებს,  

 ჩვენ დარწმუნებულები ვართ თქვენს სიბრძნესა და სულიერ გამძლეობაში და არ 

დაგტოვებთ რთულ მომენტში! 

 თქვენი გალაქტიკური ძმები – პლეიადიანელები საუბრობდნენ თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 14 ივნისი 2020წ. 

 

 

 

  ამაღლების ენერგიის ნათელი 

 

 მამა აბსოლუტი, პრაქტიკები 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს  გასწავლოთ კიდევ ერთი პრაქტიკა, რომელიც დაგეხმარებათ 

უფრო გაცნობიერებულად შეხედოთ იმას, რაც თქვენს გარშემო ხდება.  

 ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არა მხოლოდ ადევნოთ თვალყური 

მსოფლიოს მოვლენებს, რომლებიც სულ უფრო და  უფრო სწრაფად ვითარდება, არამედ 

დაეხმაროთ მას საჭირო მიმართულებით რომ განვითარდეს.  

 როგორც უკვე მიხვდით, სიტუაცია, რომელიც ბოლო დროს მსოფლიოს ბევრ 

ქვეყანაში არსებობს, მიდის აბსურდამდე და ეს აიხსნება იმით, რომ ბნელი ძალები, 

რომელთა ინტერესიც ემთხვევა მმართველი ელიტის ინტერესებს, იბრძვიან ყოველი 

გამოღვიძებული სულის ხელებში ჩასაგდებად.  

 რაში გამოიხატება ეს? 

 როგორც კი ადამიანში გაიელვებს ეჭვები, გაღიზიანება ან საკუთარი თავის 

რწმენა შემცირდება, ასტრალური არსებები, რომლებიც თვალყურს ადევნებენ 

ადამიანის ემოციონალურ მდგომარეობას და მისი ქმედების ყველა ნიუანსს, ცდილობენ 

ყველა ხერხით “გააღვივონ” ნეგატიური ენერგიების ეს პატარა “ნაპერწკლები” და 

აქციონ ნამდვილ “კოცონად”.  ამას იმიტომ აკეთებე, რათა “მოწამლონ” ადამიანის 

ცნობიერება და სულიერი გზიდან გადაახვევინონ.  

 ამაში განსაკუთრებით ეხმარება მათ მასმედია, რაც ხელს უწყობს ფიზიკურ 

(აზრობრივ) აღვსებას და ეხმარება ბნელი ძალების ენერგეტიკულ მუშაობას. ისინი 

ცდილობენ ყველა შესაძლო გზით დაფარონ ადამიანებისგან სიმართლე იმის შესახებ, 

თუ რაც ხდება რეალურად და  დააბრუნონ ადამიანები უკან ბრბოში, რომლის მართვაც 

ასე იოლია.  
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 თქვენ კი ასე შეგეძლებათ ამ ზემოქმედებისგან თავის დაცვა.  

 შეეჩვიეთ, რომ   გააკეთოთ შემდგომი პრაქტიკა ყოველ ჯერზე, როდესაც 

გრძნობთ, რომ თქწვენზე მოდის ენერგეტიკლი შეტევა თქვენი ახლობლებისგან, 

ნაცნობებისგან ან მასმედიისგან, ასეთი ზემოქმედების ნიშანი ისაა, რომ რაიმეში თქვენი 

ღრმა რწმენა შეირყა, ხოლო სულში გრძნობთ ეჭვებს, მაგრამ ინტუიციურად ხვდებით, 

რომ ეს ფიქრები თქვენი არაა.  

 სწორედ ამ დროს მოუხმეთ ამაღლების ენერგეას. სთხოვეთ მას “გაანათოს” 

თქვენი ცნობიერება, გაწმინდოს ის შემოჭრილი უცხო პროგრამებისაგან.  

წარმოიდგინეთ, თუ როგორ შემოდის ის თქვენს სხეულში გვირგვინოვანი ჩაკრის 

გავლით, ავსებს მას სითბოთი და შემდეგ ეშვენბა ქვემოთ. ის ავსებს ასეთივე სითბოთი 

თქვენს მეექვსე ჩაკრას და ეპიფიზს. თქვენი “ოქროს სამკუთხედი”  თბება და 

პულსაციას იწყებს. თქვენი ვიბრაციები იწევს იმ სიმაღლეზე, სადაც ნეგატიური 

ენერგიები და მესამე განზომილების პროგრამები ვერ მისწვდება. თქვენ შეგიძლიათ 

დაატრიალოთ ენერგიის ნაკადი საათის ისრის მიმართულებით და სულ უფრო და 

უფრო გაზარდოთ მოქმედების რადიუსი.  

 ეს დაგიცავთ არა მხოლოდ თქვენ არამედ თქვენს გარემოცვასაც ნეგატიური 

ენერგიებისგან, რომელიც მოედინება მგალითად ტელევიზორის ეკრანიდან ან 

ადამიანებისგან, რომლებიც ცდილობენ ჩაგითრიონ ნეგატიური ხასიათის საუბარში.  

 ეს პრაქტიკა, რომელსაც შეგვიძლია ვუწოდოთ “ამაღლების ენერგიის ნათელი”, 

არის დედამიწაზე ღვთაებრივი ენერგიის “დამიწება” თქვენი ცნობიერების გავლით. 

მერწმუნეთ, ჩემო ძვირფასებო, რომ ეს პრაქტიკა ძალიან ეფექტურია და შეუძლია 

თქვენი გავლით ადამიანების კოლექტიურ ცნობიერებაზე იქონეოს ზეგავლენა, 

რომელსაც ძალიან სჭირდება გამოღვიძებაში დახმარება, რადგანაც დედამიწის 

ამაღლების პროცესი სრული ტემპით მიმდინარეობს. 

 გლოცავთ, ჩემო ძვირფასებო, და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 26 ივნისი 2020წ.  

 

 

 ცხოვრება ახალ დედამიწაზე                                                                                                                  

(ყველაფერი დაფარული გამოაშკარავდება)  

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს იმის შესახებ, თუ როგირი იქნება მეხუთე 

განზომილების დედამიწაზე ადამიანებს შორის ურთიერთობა.  

 რადგანაც ამ ახალ და მაღალვიბრაციულ სივრცეში ყველა აზრი და ემოცია 

“გამჭირვალე” გახდება, იქ მხოლოდ შესაძლებელი იქნება ღია და ერთმანეთის მიმართ 

ნდობაზე დაამყარებული ურთიერთობა. ისეთი ემოციები, როგორიცაა სიეშმაკე, 

პირფერობა, სიძუნწე ან თვალთმაქცობა თავიანთი დაბალვიბრაციულობის გამო ვერ 

შეძლებენ არა მხოლოდ გამოვლინებას, არამედ უკვე აღარც გაიელვებენ ადამიანთა 
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გულებში, რადგანაც ასტრალური არსებები, რომლებიც მათ პროვოცირებას იწვევენ, 

მეხუთე განზომილებაში ვეღარ იარსებებენ.  

 მაგრამ ამ გარდამავალ პერიოდში, რომელსაც პირობითად შეგვიძლია ვუწოდოთ 

მეოთხე განზომილება, თქვენ უკვე შეგიძლიათ შეამჩნიოთ, თუ როგორ აშკარავდება 

ყველაფერი, რაც ადრე დაფარული იყო. თქვენ დაინახავთ იმათ ჭეშმარიტ არსს, ვინც 

მსოფლიოს მართავს და ვინც ცდილოს საკუთარი ბოროტმოქმედებების მიუხედავად 

საზოგადოებაში დადებითი სტატუსი შეინარჩუნოს.  ეს კი უკვე მთელი პლანეტის 

მაშთაბით ხდება.  

 ის, ვინც ყურადღებით ადევნებს თვალყურს კორონავირუსთან დაკავშირებულ 

მოვლენებს ხედავს, რომ  ძალაუფლების მქონე ადამიანები და მათ დაქვემდებარებაში 

მყოფი მასმედია ცდილობს გაამტყუვნოს და დასცინოს იმათ, ვინც ავრცელებს 

სიმართლეს და ვისაც მოაქვს უდავო ფაქტები, რომლებიც მსოფიო მმართველობის 

დანაშაულებებს ეხება და ააშკარავებს მათ სურვილს ადამიანების საბოლოოდ 

დამონების შესახებ.  

 მიუხედავად იმისა, რომ მასმედია და მთავრობის წარმომადგენლები  უხეშად, 

შეურაცმყოფელად და მოუხერხებლად აკრიტიკებენ სიმართლის მთქმელ ადამიანებს, 

ბევრ ადამიანს მაინც სჯერა მათი, რადგანაც მათი ცნობიერება იმდენად  დამონებულია 

და დახშულია, რომ მათ არ შეუძლიათ გაარჩიონ თეთრი შავისგან, სიმართლე 

ტყუილისგან, პირფერობა გულწრფელობისგან.  

 თუმცა, ამასთან ერთად, დედამიწაზე ჩნდება სულ უფრო და უფრო მეტი 

ადამიანი, რომელიც გამოფხიზლდა მესამე განზომილების ძილისგან და 

რომელთათვისაც როგორც იქნა გამოჩნდა მსოფლიოში მომხდარი მოვლენების 

ჭეშმარიტი სურათი. შედეგად, ისინი იწყებენ მმართველი ელტის რეალური მოტივების 

დანახვას.  

 ამგვარად, ჩემო ძვირფასებო, ყველა ნიღაბი ჩამოხსნილი იქნება და როგორ 

ძლიერადაც არ უნდა ებღაუჭებოდნენ ძალაუფლებას, მსოფლიოს მმართველები ვეღარ 

შეძლებენ გააჩერონ დედამიწაზე წარმართული ახალი ენერგეტიკული პროცესები.  

 მკაცრი და არაადამიანური კანონები (რომელიც პიროვნების როლს ამცირებდა 

და რომლებიც რეფტილოიდების მიერ იყო დამტკიცებული) შეიცვლება სამყაროს 

კანონებით, რომლების მიხედვითაც  ცხოვრობს ყველა მაღალვიბრაციული 

ცივილიზაცია და რომლების მიხედვითაც მოუწევთ ცხოვრება იმ ადამიანებს, ვინც 

შეძლებს დედამიწასთან ერთად მეხუთე განზომილებაში გადასვლას.  

 ეს ყველაფერი საკმაოდ სწრაფად მოხდება, რადგანაც უკვე ახლა არიან თქვენს 

პლანეტაზე ის ლიდერები, ვინც მზადაა “სადავეები ხელთ აიღოს” და საზოგადოების 

განვითარების კურსი მკვეთღად შეცვალოს. ესენი არიან დიდებული სულების 

მრავალრიცხოვანი ნაწილები და ასევე მაღალგავნითარებული ცივილიზაციების 

წარმომადგენლები, რომელიც ინკარნირდნენ ადამიანთა სხეულებში რათა 

დახმარებოდნენ ადამიანებს ახალ განზომილებაში გადასვლაში  

 ბევრმა მათგანმა უკვე დაიწყო მსახურება, მაგრამ სანამ ძალაუფლება 

რეფტილოიდებსა და მათ მომხრეების ხელებშია, მათ არ შეუძლიათ გამოავლინონ 

საკუთარი თავი ღიად და უფრო ფართო მაშთაბებით. ამისათვის ძალიან 

მნიშვნელოვანია, რომ მოგროვდეს ადამიანების ის კრიტიკული რაოდენობა, რომლებიც 
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შეიგრძნობენ ენეგიას და არ განსჯიან ადამიანს მხოლოდ სიტყვების მიხედვით, რაც 

ხშირად მათ დანაშაულებრივ გეგმებს მალსავს. მაშინ კი საბოლოოდ გაიხსნება ფარდა, 

რომელიც წყვდიადს ნათლისგან მალავდა და ადამიანები საბოლოოდ დარწმუნდებიან, 

რომ “მეფე  არა მხოლოდ შიშველი იყო, არამედ მას ადამიანური არსი საერთოდ არ 

ქონდა”. 

 ბევრისათვის ეს ძალიან მტკივნეული იქნება, რადგანაც მათ თვალწინ დაინგრევა 

მათი ჩვეული ცხოვრების ყოფა და ისინი დაინახავენ მსოფლიო ლიდერების (როგორც 

ადრეულიების, ასევე ახლანდელების) ჭეშმარიტ სახეს, რომლებსაც ისინი ენდობოდნენ, 

მაგრამ რომლებმაც ჩაიდინეს იმდენად არაადამიანური დანაშაული, რომ ბევრი 

ადამიანის ცნობიერება სიმართლის დაჯერებაზე უარს იტყვის.  

 მაგრამ მხოლოდ სიმართლის მიღებით, როგორი საშინელიც არ უნდა იყოს ის, 

თქვენ შეძლებთ განვითარების ახალ დონეზე გადასვლას.  

 ხოლო რაც მთავარია და რის შესახებაც მუდმივად უნდა გახსობდეთ არის ის, 

რომ სიმართლე უნდა მიიღოთ აგრესიისა და განსჯის გარეშე, როგორც მძიმე და 

სამწყხარო გამოცდილება, რომლის გავლაც მოგიწიათ არა როგორც ცალკეულ 

ადამიანებს, არამედ მთლიან კაცობრიობას. ახლა კი, ამ ტვირთის მოშორების შემდეგ, 

გადახვალთ არსებობის ახალ დონეზე მეხუთე განზომილების სივრცეში. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 21 ივნისი 2020წ. 

 

  

 

 

   ახალ დედამიწაზე ცხოვრება                                                 

 (თავისუფლებიდან მონობისკე და პირიქით) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 ახლა კი ჩვენ გადავდივართ ახალ დედამიწაზე საზოგადოების მოწყობისა და 

ადამიანებ შორის ურთიერთობის აწყობის პრაქტიკულ ნაწილზე.  

 მე ვიცი, რომ ბევრი თქვენგანისათვის ჯერ რთულია რომ წარმოიდგინოთ 

საზოგადოება, სადაც არ არის ძალაუფლების ორგანოები, უფროსები და ქვეშემდომები, 

სოცლიალური და ფინანსური ინსტიტუტები – ერთი სიტყვით ის 

მრავალსაფეხუროვანი იერარქიული სტრუქტურა, რომელიც უდევს დღევანდელ 

საზოგადოებას საწყისად.  მაგრამ მოდით ჩავუღრმავდეთ ისტორიას და ვნახოთ, თუ 

როგორ წარმოიქმნა ეს იერარქიული სისტემა და რა კვებავდა მას. 

 როგორც უკვე იცით, კაცობრიობის დასაბამისას, როდესაც ის რეფტილოიდების 

გავლენისგან თავისუფალი იყო, ადამიანები ცხოვრბდნენ კომუნებად, სადაც მათ შორის 

ურთიერთობა  დამყარებული იყო ნატურალურ გაცვლაზე და სადაც ყოველ ადმიანს 

მისი შესაძლებლობების და ნიჭების მიხედვით  შეჰქონდა საკუთარი წვლილი 

საზოგადოებაში.  
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 ვიღაც დაკავებული იყო მიწათმოქმედებით, ვიღაც ვაჭრობით, მშენებლობით, 

ხოლო ზოგიერთი ბავშვების აღზრდით. ყოველი მათგანი აკეთებდა იმ საქმეს, რაც მას 

ყველაზე კარგად გამოსდიოდა და რასაც მისთვის და გარემომცველი ადამიანებისთვის 

სიამოვნება მოჰქონდა.  

 უფროსები, თქვენი დღევანდელი გაგებით, არავის ყავდა. ეს აიხსნება იმით, რომ 

ადამიანისათვის არ იყო საჭირო რაიმეს გაკეთების დაძალება და შესრულებული 

სამუშაოსადმი თვალყურის დევნება. რადგანაც ყველა ადამიანი საყვარელი 

საქმიანობით იყო დაკავებული, ისინი ყველაფერში ბოლომდე იხარჯებდნენ და 

შედეგიც შესაბამისი ჰქონდათ.  

 ადამიანებს შორის ურთიერთობა შეიცვალა მხოლოდ რეფტილოიდების 

დედამიწაზე მოსვლის შემდგომ, რადგანაც მათ არ შეეძლოთ ადამიანების მიერ 

გამოსხივებული მაღალვიბრაციული ენერგიებით კვება. შედეგად, რეფტილოიდებმა 

დედამიწაზე მოიტანეს დუალობა, რამაც ურთიერთობის ახალი ტიპი წარმოქმნა, 

რომელიც დამყარებული იყო ერთადერთ პრინციპზე - “დაყავი და იბატონე”.  

 ამგვარად, ადამიანებმა, რომლებსაც წაართვეს მათთვის ჩვეული მაღალი 

ვიბრაციის ენერგიები, რომლებიშიც ისინი თავისუფლად მოქმედებნდენ და 

უსაბრთხოდ გრძნობდნენ თავს,  შეიცნეს შიშის ენერგია, რომელმაც, თავის მხრივ, 

წარმოქმნა ყველაზე დაბალვიბრაციული გრძნობები და ემოციები. (ისეთები როგორიცაა 

ეჭვიანობა, სიხარბე, აგრესია, პირფერობა,  თვალთმაქცობა და ბევრი სხვა). 

 თუ კაცობრიობის ოქროს ხანაში საზოგადოების სათავეში იყვენენ ყველაზე 

ბრძენი და ნათელი სულები, რომლებიც კი არ მართავდნენ ადამიანებს, არამედ 

ეხმარებოდნენ მათ კეთილი რჩევებით, ახლა ადამიანები აღმოჩნდნენ იმ არსებების 

ძალაუფლების ქვეშ, რომლებიც ყველა ხელმისაწვდომი გზით ცდილობდნენ 

ადამიანეში დაბალვიბრაციული ენერგიების პროვოცირებას, რადგანაც სწორედ მათი 

მერშვეობით არსებობდნენ ისინი.  

 გარკვეული პერიოდის შემდეგ, რეფტილოიდებმა შეძლეს დედამიწაზე თავიანთი 

მსგავსი საზოგადოების შექმნა. დრაკონების  მრავალსაფეხუროვანმა იერარქიულმა 

სტრუქტურამ გადმოინაცვლა დედამიწაზეც და  დაინერგა ადამიანის ცხოვრების ყველა 

სფეროში: პოლიტიკურში, სოციალურში, რელიგიურსა თუ ფინანსურში.  

 მსგავსად, რეფტიილოიდების კოლექტიურმა ცნობიერებამაც, რომელიც 

მუშაობდა გარკვეული პროგრამებით და ადამიანის კოლექტიურ ცნობიერში დაინერგა, 

მასზე დიდი ზეგავლენა იქონია. შედეგად თავისუფალი ადამიანი გადაიქცა მონად, 

რომელიც ზემდგომის ბრძანებებს მორჩილად ასრულებს.  

 ახლა კი შედგა ისეთი სიტუაცია, როდესაც  თქვენს პლანეტაზე ძალაუფლების 

მთავარი სადავეები მხოლოდ რეფტილოიდებს და მათ ქვეშევრდომებს უბყრიათ 

ხელებში. სწორედ ისინი განკარგავენ მილიონობით ადამიანის ბედს და ცდილობენ 

მათი ცნობიერების სრულ დამონებას, რისთვისაც იყენებენ რეფტილოიდებისა და 

ნაცრისფრების კუალიციის მიერ შექმნილ ტექნოლოგიებს. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 23 ივნისი 2020წ.  

 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
 

სულიერი განვითარების ცენტრი “აღორძინება” 

77 

 

    ბოლო მასკარადი 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს ვისაუბრო თქვენთან იმის შესახებ, თუ როგორ ვითარდება 

დედამიწაზე ახლა მოვლენები და თუ როგორ უნდა იმოქმედოთ, რათა არ დაადაბლოთ 

თქვენი ვიბრაციები და ამასთან ერთად არ მისცეთ ნება რომ თქვენი თავი გადააქციონ 

უნებო და დამჯერ მარიონეტად, რომელიც მორჩილად ასრულებს “ზევიდან” მიცემულ 

ბრძანებებს. 

 როგორც ხედავთ, ბევრი ქვეყნის მთავრობა განზრახ ამკაცრებს ვირუსისგან 

“დაცვის” ნორმებს, რომელმაც მათი მოლოდინი ვერ გაამართლა და ახლა მათ უწევთ 

ადამიანებს სხვა საშუალებებით დახოცვა.  

 რადგანაც ბევრი განვითარებული ქვეყნის მოსახლეობა ეწინააღმდეგება 5G-ს 

ანტენების განთავსებას, ჩრდილში მყოფმა მმართველობამ გადაწყვიტა ფსონი ნიღბების 

აუცილებელ ტარებაზე დაედო.   

 იმისათვის, რომ ვერავინ ვერ შეძლოს ამ მომაკვდინებელი ვალდებულებისგან 

თავის არიდება, მათ მოაწყვეს თვალთვალი და დააწესეს ჯარიმები არა მხოლოდ 

მათთვის, ვინც არ ატარებს ნიღაბს, არამედ მათთვისაც, ვინც “ნებას რთამს” მათ 

ამისათვის. მაგალითად: მაღაზიების მფლობელებისათვის, ვინც ნებას აძლევს 

ადამიანებს მის მაღაზიაში ნიღბის გარეშე რომ შევიდნენ.  

 ნიღბები კლავს ადამიანებს არა მხოლოდ ფიზიკურად (რადგანაც ჯანმრთელ 

ადამიანს ხელს უშლის სწორად სუნთქვაში, რაც წამლავს მის ორგანიზმს და ამძაფრებს 

მის ყველა დაავადებას), არამედ მორალურადაც (რადგანაც პიროვნების  და ღირსების 

შეგრძნებას ართმევს მას). 

 ამის გარდა, რეფტილოიდების საყვარელი პრინციპი – “დაყავი და იბატონე” 

მასიურად არის ადამიანების ცნობიერებაში ჩანერგილი და ერთმანეთს უპირისპირებს 

“დამჯერებს” და “დაუმორჩილებლებს”. პირველი ჯგუფი მორჩილად ასრულებს 

მთავრობების ყველა ინსტრუქციას და განსჯიან იმათ, ვინც ეწინააღმდეგება ნიღბების 

ტარებას, რითიც სხვებს “საბრთხეში” აგდებენ. ისინი კი, ვინც ხვდება, თუ რაც ხდება 

რეალურად დედამიწაზე, აღშფოთებულები არიან სხვების მორჩილებით. ამას კი  არ 

მივყავართ არცერთი მხარისათვის დადებით შედეგებამდე. 

 ხოლო, რადგანაც ადამიანების ვიბრაციული დაყოფა ყოველდღიურად უფრო და 

უფრო იზრდება, ნიღბების ტარების მომხრეებისა და მოწინააღმდეგეების ბრძოლაც 

ასევე ძლიერდება. ალბათ, თქვენ უკვე დააკვირდით ასეთ მოვლენას. 

 რატომ ვუთმობ ასეთ დიდ ყურადღებას ნიღბების ტარებას? 

 მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვენ, ჩემო ძვირფასებო, ნამდვილად იმყოფებით “წინა 

ხაზზე” და უკან დახევის გზა უკვე აღარ არის.  ერთი შეხედვით უწყინარი სამედიცინო 

ნიღაბი, რომელიც დედამიწაზე ძალაუფლების მქონე დამნაშავეების ხელთ მოხვდა, 

გახდა ნამდვილი მკვლელობის იარაღი.  
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 სიტუაცია დედამიწაზე პარადოქსულად ჩამოყალიბდა: ადამიანებს აჯარიმებენ 

იმისათვის, რომ ისინი უარს ამბობენ თავიანთი თავი რომ ნელ-ნელა მოკლან. უფრო 

დამამცირებელ მდგომარეობაში ადამიანი არასოდეს მოხვედრილა: მას ართმევენ 

საკუთარი ჯანმრთელობის მართვის უფლებას და თავისუფლად სუნთქვის ნებას არ 

აძლევენ.  

 მაგრამ სწორედ ეს აბსურდამდე მიყვანილი წესები უნდა გახდეს ადამიანის 

მოთმინების ფიალის ამვსები, რაც აიძულებს მას გამოღვიძებას და შექმნის ადამიანების 

იმ კრიტუკულ რაოდენობას, რომელიც შეძლებს  დედამიწაზე არსებული სიტუაცის 

სინათლის მხარეს გარდატეხას. 

 ის, რაც ახლა ხდება, არის ბნელი ძალების აგონია თქვენს პლანეტაზე და სწორედ 

ახლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენი ენერგეტიკული მუშობა და არა განსჯა და 

განხილვა მოცემული სიტუაციისა.  

  ამიტომ, რაც შეიძლება ხშირად გააკეთეთ პრაქტიკა, რომელიც მიმართულია 

დედამიწისა და კაცობრიობის კოლექტიური ცნობიერის ნეგატიური ენერგეიბისა და 

უცხო პროგრამების განწმენდისაკენ. ამით თქვენ შეინარჩუნებთ საჭირო დონეზე არა 

მხოლოდ საკუთარ, არამედ თქვენი ქალაქის, ქვეყნის და მთლიანდ პლანეტის 

ვიბრაციებსაც. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 19 ივლისი 2020წ. 

 

 

 

   ვის მხარეზეა კანონი 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, თუ როგორ გააკონტროლოთ თქვენი ემოციები ეგრეთ 

წოდებული “ძალაუფლების მქონე პირების” მიმართ, რომლებიც მსოფლიოს ბევრ 

ქვენყანაში აკონტროლებენ ადამიანებს საზოგადოებრივ ადგილებში და 

განსაკუთრებით დახურულ შენობებში, სადაც ნიღბების ტარება სავალდებულოა. 

 ეს საყოველთაო კონტროლი არის რეფტილოიდების მიერ კაცობრიობის წინაშე 

ჩადენილი დანაშაულებების სიაში ერთ-ერთი პუნქტი და წარმოადგენს ადამიანის 

თავისუფალი ნების შეზღუდვის ძლიერ ინსტრუმენტს. ამგვარად ირღვევა არა მხოლოდ 

სამყაროს კანონები, არამედ ჩვეულებრივი მიწიერი კანონებიც, რადგანაც ჯანმრთელი 

ადამიანის მიერ ნიღბის ტარება ეწინააღმდეგება ჯანსაღ აზრს და ყველა სამედიცინო 

მონაცემს. 

 ადამიანს უნებლიედ უწევს ისუნთქოს არა მისთვის ჩვეული ჟანგბადით, არამედ 

ნახშიროჟანგით, როემლიც ქმნის ადამიანის ორგანიზმისათვის მომაკვდინებელ 

გარემოს და მიჰყავს ის სამწუხარო შედეგებამდე.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
 

სულიერი განვითარების ცენტრი “აღორძინება” 

79 

 ეს გამოიხატება უფრო მკვეთრად, მაშინ, როდესაც ნიღბის ტარება ადამიანს 

უწევს ყოველ დღე და მრავალი საათის განმავლობაში.  

 როგორ შეგიძლიათ შეეწინააღმდეგოთ წამების ამ “ეგზოტიკურ”  საშუალებას? 

 პირველი, რაც უნდა გააკეთოთ არის, რომ მოიძიოთ ჩემი სიტყვების 

დოკუმენტური დამამტკიცებელი საბუთები, შეიარაღდეთ ფაქტრბითა და კვლევებით, 

რომლებიც ჩატარებულია დამოუკიდებელი და სამართლიანი მეცნიერებისა და 

მედიკოსების მიერ.   

 ყოველდღიურად ასეთი ადამიანი სულ უფრო და უფრო მეტი ხდება, რადგანაც 

დედამიწაზე შექმნილი აბსურდული სიტუაცია ეხება უკვე ყველა ადამიანს. ხოლო 

საკუთარი თავისა და ახლობლების დაცვის სურვილი ამა სოფლის ძლიერთა მიმართ 

შიშს ამარცხებს მათში. 

 მოცემულ სიტუაციაში ერთობიან დამოუკიდებელი იურისტებიც, რომლებიც 

შეძლებენ დაამტკიცონ სავალდებულო ნიღბების ტარებისა და ამ წესის მიმართ 

დაუმორჩილებლების დაჯარიმების არაკანონიერება. 

 მერწმუნეთ ჩემო ძვირფასებო, თუ თქვენ მშვიდად და დარწმუნებით აუხსნით 

თქვენს პოზიციას და წარმოადგენთ მთავრობიეს ქმედებების არაკანონიერების 

დამადასტურებელ საბუთებს, თქვენ შეიყვანთ ჩიხში “წესრიგის” დამცველებს, 

რომლებიც როგორც წესი დაუფიქრებლად ახორციელებენ უფროსებისგან მოსულ 

ინსტრუქციებს, ზოგჯერ კი უბრალოდ მათი ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობენ. 

 მაგრამ ამასთან ერთად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აკონტროლოთ თქვენი 

ემოციები: თქვენ არ უნდა გრძნობდეთ ამ ადამიანების მიმართ გაღიზიანებას, კრიტიკას 

ან აგრესიას და არ შეეცადოთ ძალით მოახვიოთ თავს თქვენი სიმართლე.  

 თქვენ შეგიძლია თქვენი თანაგრძნობაც კი გამოავლინოთ ასეთი ადამიანის 

მიმართ, რადგანაც ის სინდისიერად ასრულებს საკუთარ საქმიანობას, მაგრამ, ამისდა 

მიუხედავად, თქვენ გაქვთ თქვენი მოსაზრება მომხდარი მოვლენებისდა მიმართ და ამ 

მოსაზრებაზე დარჩებით ბოლომდე. 

 თუ “მაკონტროლებელი” აგრესიულად მოიქცევა და დაგემუქრებათ ჯარიმით, არ 

შეშინდეთ და უთხარით, რომ თქვენ გაქვთ ლოგიკური მიზეზი, რომ გააპროტესტოს ეს 

ჯარიმა და დაამტკიცოთ, რომ ნიღბების ტარების დაძალება არის ადამიანთა 

უფლებების დარღვევა.   

 რაღათქმაუნდა, ჩემო ძვირფასებო, არის მრავალი განსხვავებული სიტუაცია და 

თქვენ ზოგჯერ გიწევთ წახვიდეთ კონპრომისზე, რათა არ ჩააგდოთ საბრთხეში 

უდანაშაულო ადამიანები. მაგალითად: მცირე მაღაზიების ან სილამაზის სალონების 

მფლობელები, რომელბიც შეიძლება დააჯარიმონ თქვენი “დაუმორჩილებლობის” გამო.  

 მაგრამ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ სრულიად განიშოროთ 

ძალაულფების მქონე ადამიანების მიმართ შიში და იგრძნოთ თქვენი თავი თავისუფალ 

და პატივსაცემ ადამიანად. ამით თქვენ აჩვენებს სხვებსაც მაგალითს, რომ ნებისმიერ 

სიტუაციაში შესაძლებელია მოაზროვნე ადამიანად დარჩენა, რომელსაც  საკუთარი 

მყარი პოზიცია აქვს.  და არ ეგუება  მისი ჯანმრთელობისათვის სახიფათო და 

აბსურდულ წესებს. 

 ამგვარად, ნელ-ნელა თქვენ შეცვლით რეალობას არა მხოლოდ ენერგეტიკულად, 

არამედ ფიზიკურადაც, რაც წაგადგებათ თქვენც და თქვენ გარემოცვასაც.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 სანამ ნიღბებზე საუბარს დავასრულებდეთ, მე მსურს გითხრათ კიდევ ერთი 

რამე. აღიქვით მომხდარი მოვლენები იუმორით, როგორც თამაში. ხოლო ეს ბოლო 

მასკარადი – როგორც იმის სიმბოლო, რომ როგორც იქნა დედამიწაზე ყველაფერი 

დაფარული გამოაშკარავდება და  უკვე მალე ყველა ნიღაბი მოხსნილი იქნება მაგრამ არა 

მხოლოდ მათ მიერ, ვისაც ძალით ატარებინებდნენ, არამედდ იმათგანაც,  ვინც ასეთი 

დიდი ხანი დანაშაულებრივად მოქმედებდა თქვენს პლანეტაზე. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნიოლი მიიღო მართამ 20 ივლისი 2020წ.  

 

  

   

   აშტარის სახელს ამოფარებულნი 

 

 აშტარ შერანი, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო დედამიწელებო! 

 დღეს მე მოვედი თქვენთან არა როგორც გალაქტიკური ფლოტის 

მთავარსარდალი, არამედ როგორც თქვენი ძმა აშტარი, რომელიც მთელი სულით მხარს 

გიჭერთ ყველაფერში, რაც ახლა ხდება დედამიწაზე.  

 მე ვხედავ, თუ როგორ გამძაფრდა ბნელი და ნათელი ძალების ბრძოლა ფიზიკურ 

დონეზე და ჩემთვის მტკივნეულია ის ფაქტი, რომ ჩემს სახელსაც კი ბოროტად 

იყენებენ.  

 სინათლის გალაქტიკური ფედერაციის ქმედებების შესახებ ჭეშმარიტ 

ინფორმაციასთან ერთად, ახლა გაჩნდა ბევრი გზავნილი, რომელიც თითქოსდა ჩემგან 

არის, თუმცა ჩემთან არანაირი კავშირი არ აქვს. 

 რეალურად მე მაქვს მხოლოდ სამი საიმედო არხი, რომელთა მერშვეობით მე 

გადმოვცემ ადამიანებისათვის აუცილებელ ინფორმაციას და ვაკეთებ ამას 

დოზირებულად, ზდმეტი დეტალებისა და უსაფუძვლო დაპირებების გარეშე. ყველა 

დანარჩენი გზავნილს, რომლებიც ათობით არის ინტერნეტში, ადამიანები იღებენ 

ასტრალური არსებებისგან, რომლებსაც მიზნად აქვთ თქვენი ყურადღება მოადუნონ, 

რათა თავად არანაირი ქმედება არ განახორციელოთ და დაელოდოთ გარეშე 

დახმარებას. 

 რადგანაც მათ მესამე განზომილების ადმიანის ფსიქოლოგია კარგად იციან, 

ყველა დონის ასტრალური არსება ეუბნება კაცობირობას იმას, რისი მოსმენაც სურთ. 

პირველ რიგში კი მათ სურთ შთააგონონ ადამიანებსის აზრი, რომ კეთილი 

უცხოპლანეტელები დაამარცხებენ დედამიწაზე არსებულ ბნელ ძალებს და 

დაეხმარებიან კაცობრიობას ახალი საზოგადოების აშენებაში. 

 ამგვარად მცირდება და შეიძლება ითქვას, რომ ნულდება კიდეც თავად 

ადამიანის როლი  დედამიწის მეხუთე განზომილებაში გადასვლის პროცესსში. 

რეალუირად კი სწორედ თქვენ გაქვთ მთავარი როლი ამ პროცესსში. 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 თქვენ თავად მოგიწევთ შექმნათ ახალი რეალობა თქვენს პლანეტაზე, 

განთავისუფლდეთ მესამე განზომილების შაბლონებისგან, ქვეცნობიერული 

რეფტილოიდების პროგრამებისგან, თავსმოხვეული ხელოვნურად შექმნილი 

ფასეულობებისგან და პირველ რიგში იმ ჩვევისგან, რომელიც გაიძულებთ 

პასუხისმგებლობის სხვებზე გადაბარებას. 

 ის, თუ რისი გაკეთება შეგვიძლია არის, რომ დაგეხმაროთ ამ მისწრაფებაში, 

დაგაზღვიოთ და დაგიცვათ საფრთხისგან, მაგრამ, რადგანაც თავისუფალი ნების კანონს 

ვიცავთ, ჩვენ არ გვაქვს უფლება აქტიურად ჩავერიოთ დედამიწელების საქმიანობაში. 

 მერქწმუნეთ, ჩემო ძვირფასებო, ნაცრისფრების კუალიციისგან განსხვავებით, 

რომელიც სამყაროს ყველა კანონს არღვევს და უკვე დიდი ხანია რაც 

რეფტილოიდებთან (რომლებმაც თქვენს პლანეტაზე ძალაუფლება ხელთ იგდეს) 

თანამშრომლობს, ნათელ ძალებს არ შეუძლიათ ამაზე წასვლა. ეს ხდება არა იმიტომ, 

რომ ჩვენ ბნელებზე სუსტები ვართ, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენი ძალა სხვა რამეში 

მდგომარეობს: ერთობასა და ერთმანეთის მიმართ უანგარო დახმარებაში. 

 თუ ბნელი ძალები მოქმედებენ საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე და  

განუზომლად იყენებენ დედამიწის და ადამიანურ რესურსებს, ჩვენ ხელმძღვანელობთ 

ჩაურევლობის პრინციპით და ვიცავთ თავისუფალ ნებას, როგორც კონკრეტული 

ადამიანისა, ასევე მთელი ცივილიზაციისასაც. 

 ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კაცობრიობის კოლექტიური გონი 

გადავიდეს იმ დონეზე, საიდანაც უკან დაბრუნება აღარ მოხდება და რომ ადამიანებმა 

გამოხატონ მკვეთრი სურვილი ცხოვრების ახალ საწყისებზე დამყარებისა. ხოლო ეს 

ახალი საწყისები დაეფუძვნება სამყაროს კანონებს, რომლებიტაც ცხოვრობს ყველა 

მაღალგანვითარებული ცივილიზაცია. 

 როგორც კი ეს მოხდება, ჩვენ შევძლებთ თქვენთან კონტაქტში შემოსვლას და 

ახალი საზოგადოების ასაშენებლად აქტიური თანამშრომობის დაწყებას, რის შესახებაც 

უკვე ბევრჯელ ითქვა ჩემს გზავნილებში.  

 მაგრამ მე გთხოვთ, რომ იყოთ ყურადღებით, ნუ დაიჯერებთ ყველაფერს, რასაც 

კითხულობთ და უსმენთ. ისწავლეთ გზავნილების ვიბრაციის გრძნობა, რათა გაარჩიოთ 

ჭეშმარიტი, ზეციური ძალების გზავნილი იმ მრავალრიცხოვანი  ყალბი 

გზავნილებისგან, რომლებიც დიდი რაოდენობით მიიღება კუთხეში მიმწყვდეული 

ბნელი ძალებისა და მათი დამქაშებისგან.  

 აშტარ შერანი, რომელსაც გულწრფერლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 25 ივლისი 2020წ. 

 

 

 

 

  ერთობლივი კავშირი დედამიწის გადასარჩენად 

 

 აშტარ შერანი, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 მოგესალმებით ჩვენო ძვირფსო დედამიწელებო! 
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 დღეს მე მოვედი თქვენთან, რათა გადმოქცეთ სინათლის გალაქტიკური 

ფედერაციის გზავნილი. 

 ნატიფი დონიდან ჩვენ კარგად ვხედავთ, რომ ბნელი ძალების ბრძოლა თქვენი 

პლანეტისათვის შედის თავის ბოლო ფაზაში. 

 რაში გამოიხატება ეს? 

 ისინი მშვენივრად ხვდებიან, რომ დედამიწის ვიბრაციები იმდენად სწრაფად 

იცვლება, რომ საუბარი მიდის თვეებზე და კვირებზეც კი. თუ ისინი ვერ შეძლებენ 

მცირე ვადებში “გატეხონ” ნათელი ადამიანის სულები, რომლებსაც თქვენი პნაეტის 

მაღალვიბრაციულ სივრცეში შესვლა შეუძლიათ დააჩქარონ, მაშინ ბოლო მოეღება არა 

მხოლოდ მათ მბრძანებლობას დედამიწაზე, არამედ მათი ფიზიკური არსებობაც 

დამთავრდება, რადგანაც ახალ ენერგეტიკულ სივრცეში მათ ცხოვრება არ შეეძლებათ 

თავიანთი  ნატიფი სხეულების აგებულებისდა გამო.  

 ამიტომაც ისინი მაქსიმალურად აჩქარებენ მათ პროგრამას, რომელიც 

კაცობრიობის დამონებას მოისაზრებს. მთელს მსოფლიოში, დაჩქარებული ტემპით 

მიდის 5G ანტენების დაყენება, ბევრს ქვეყანაში ცხადდება ვაქცინაციის დაწყება, 

მასმედიაში მასიურად აშინებენ ხალხს თითქოსდა მუტირებული ვირუსით და ქმნიან 

აუცილებლობას მასთან ბრძოლის ზომების გასამკაცრებლად. 

 ასევე, ნიღბების მუდმივი ტარება სავალდებულო ხდება ადამიანებისთვის. 

იზრდება დაპირისპირება პლანეტის იმ მოსახლეობას შორის, ვინც ბრმად მიჰყვება 

ოფიციალურ პროპაგანდას და ვინც ხვდება, თუ რაც ხდება ახლა მსოფლიოში 

რეალურად. 

 რა შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ მოცემულ სიტუაციაში? 

 პირველი: არავითარ შემთხვევაში არ აჰყვეთ შიშსა და პანიკას. სწორედ ასეთ 

რეაქციას ვარაუდობენ მსოფლიო მმართველები ამ მოქმედებებით და ეს არის მათი 

მთავარი კოზირი, რომელიც ხელებიდან უნდა გამოსტაცოთ. 

 მეორე: მაქსიმალურად გაავრცელეთ ჭეშმარიტი ინფორმაცია მათი 

დანაშაულებებისა და თავსმოხვეული კარანტისინ შესახებ.  

 გვერწმუნეთ, რომ პლანეტაზე ადამიანთა უმრავლესობა უკვე მზადაა ამ ცოდნის 

მისაღებად, რადგანაც დედამიწაზე ახალ, მაღალვიბრაციული ენერგიების მოსვლასთან 

ერთად ხდება კაცობრიობის კოლექტიური  ცნობიერების მძლავრი განბლოკვა. მასში 

ნეიტრალიზირდება უცხო პროგრამები, რომლებიც ადამიანისთვის არ იყო ბუნებრივი. 

ამას ხელს უწყობს გამოღვიძებული მოსახლეობის მუშაობაც ღვთაებრივ ენერგიებთან. 

 მესამე: შეეცადეთ მუდმივად იყოთ მაღალვიბრაციული ენერგიების ნაკადში. 

ამით თქვენ უზრუნველყობთ ფიზიკურ დონეზე ნათელი ძალების სასარგებლოდ 

(რომლებიც გაერთიანდნენ ერთ კავშირად დედამიწის გადასარჩენად) ენერგეტიკულ 

გადაწონვას.    

 ამგვარად, თქვენი გავლით მუდმივად მოხდება ჩვენი ენერგიების დედამიწაზე 

“დამიწება”, რაც მრავალჯერ გაზრდის მათ ზემოქმედებას მომხდარ პროცესებზე. 

 მეოთხე: არავითარ შემთხვევაში, როგორც არ უნდა გაშინებდნენ და რითიც არ 

უნდა გემუქრებოდნენ,  არ მისცეთ ნება თქვენს სხეულში რაიმე რომ შეიყვანონ.  

 იცოდეთ, რომ დედამიწაზე არ არსებობს არცერთი ქვეყნა, რომელიც სრულიად 

თავისუფლაია მსოფლიო მმართველობის გავლენისაგან და არ არსებობს არცერთი 
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უსაბრთხო ვაქცინა. მათმა დანაშაულებრივმა ქსელმა მოიცვა მთელი დედამიწა და მათი 

წარმომადგენლები დანერგილები არიან ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში. 

 ეს თვეები დედამიწისათვის გადამწყვეტია, ამიტომაც ყოველი ადამიანისათვის 

მთავარი პრიორიტეტი უნდა გახდეს ბოროტებასთან შეწინააღმდეგება. მაგრამ ეს 

შეწინააღმდეგება არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს აგრესიული, რაც თქვენს  

დამბყრობლებს წაადგებათ.  

 მხოლოდ სულიერ ძალას, საკუთარი თავის ღირსეულობის შეგრძნებას და 

საკუთარი თავის რწმენას, როგორც ღვთაებრივი ქმნილებისა, შეუძლია შეაჩეროს 

დედამიწაზე ბნელი ძალების ეს ვაკხალნალია.  

 და მაინც, ბნელი ძალების წინააღმდეგ თქვენი მთავარი “იარაღი” უნდა გახდეს 

თქვენი მუდმივი ყოფნა უპირობო სიყვარულის ენერგიის ნაკადში და მისი ძალისა და 

განუსაზღვრელი შესაძლებლობების გაცნობიერება. 

 გახსოვდეთ რომ ჩვენ ყოველთვის თქვენთან ვართ! 

 აშტარ შენრანი საუბრობდა თქვენთან სინათლის გალაქტიკური ფედერაციის 

სახელით. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 5 აგვისტო 2020წ. 

 

 

   ახალ დედამიწაზე ცხოვრება                                           

(რეფტილოიდების კოლექტიური ცნობიერების ენერგეტიკული ბადის განეიტრალება) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 ახლა, როდესაც თქვენ იცით დედამიწაზე მომხდარი მოვლენების ყველა 

დაფარული მოტივი, ჩვენ გადავალთ მათთან მუშაობის შემდეგ ეტაპზე. 

 მაგრამ, როგორც უკვე მიხვდით, იმისათვის, რომ ფიზიკური რეალობა 

შეიცვალოს, საჭიროა თავიდან ენერგეტიკულად ანუ ნატიფ დონეზე მუშაობა.  

 ხოლო ამ ჯერზე, თქვენი მუშაობა იქნება უფრო ზუსტი და მიმართული, 

რადგანაც, ახლა თქვენ შეგიძლიათ მკვეთრად და ნათლად წარმოიდგინოთ 

ძალაუფლების გადანაწილების სტრუქტურა და დაინახოთ მოვლენების ყველა 

მონაწილე.   ეს, ერთის მხრივ, შეგიმსუბუქებთ სამუშაოს, ხოლო მეორეს მხრივ, თქვენ 

უნდა გესმოდეთ, თუ რამდენად მყარია საუკუნეების განმავლობაში შექმნილი კავშირი 

ძალაუფლების სხვადასხვა საფეხურებს შორის.  

 რადგანაც რეფტილოიდების კოლექტიური ცნობიერების “ბადემ” მოიცვა მთელი 

დედამიწა და სწორედ ის არის დრაკონების და დრაკორეფტილოიდების (ყველაზე 

მაღლა მდგომი ელიტა) ბრძანებების შესრულების მთავარი გარანტი, თქვენ უნდა 

დაიწყოთ სწორედ ამ სტრუქტურის დანგრევით.  ამისათვის გამოგადგებათ სამყაროს 

სიყვარულის ცეცხლი.  მაგრამ მე მსურს, რომ ეს იყოს არა მედიტაცია, ან ერთჯერადი 

სეანსი, არამედ ყოველი თქვენგანის სისტემატიური მუშაობა. და აი რაში მდგომარეობს 

ის: 
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 შეეცადეთ რაც შეიძლება ხშირად – მინიმუმ დღეში ერთხელ – მოუხმოთ 

სამყაროს ყველა ზეციურ ძალას იმისათვის, რომ ერთობლივად გაანეიტრალოთ 

რეფტილოიდების კოლექტიური ცნობიერების ბადე სამყაროს სიყვარულის ცეცხლით. 

ამ მომენტში თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ მთელი დედამიწა და უყუროთ, თუ 

როგორ წვავს სამყაროს სიყვარულის ცეცხლი ექვსკუთხა უჯრედებს, რომლებიც ქმნიან 

“ეშმაკის ქსელე” თქვენი პლანეტის გარშემო.   

 თუ თქვენ ხელებით მუშაობას ხართ შეჩვეულნი, მაშინ აუცილებლად იგრძნობთ 

მათგან გამოსულ ნაკადს, რომელიც მრავალჯერ გაიზრდება ნატიფი დონიდან 

მოხმობილი დამხმარეების გამო.  

 ამ შემთხვევაში თქვენ იქნებით მაღალი ვიბრაციების ენერგიების კონცენტრაციის 

წერტილი. იმის წყალობით, რომ თქვენ ხართ დედამიწაზე  და გაქვთ ფიზიკური 

სხეული, თქვენ იმოქმედებთ, როგორც განეიტრალების პროცესის “დეტონატორი”. ეს 

იმას ნიშნავს, რომ სასურველი შედეგი უფრო სწრაფად განხორციელდება, ვიდრე იმ 

შემთხვევაში, როდესაც პროცესში მხოლოდ ზეციური ძალები არიან ჩართულნი. სხვა 

სიტყვებით რომ ვთქვათ, თქვენ დააჩქარებთ მოვლენების მატერიალიზაციას, ანუ 

დედამიწის ნატიფი დონიდან მათ მატერიაში ჩამოსვლას. 

 როგორ მოვლენებს ვგულისხმობ მე? 

 პირველ რიგში საშუალო და დაბალი კასტის რეფტილოიდების 

დეზორიენტაციას, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია. სწორედ ისინი არიან იმ გეგმის 

უშაულო შემსრულებლები, რომელიც მოიცავს კაცობრიობის დამონებას, 

თავსმოხვეული კარანტინით, შემდგომი ვაქცინაციითა და ჩიპიზაციით. 

 მაგრამ, თუ თქვენს ენერგეტიკულ მუშაობას დაამატებთ კონკრეტულ 

მოქმედებებს მშვიდობიანი აქციების და მრავალრიცხოვანი პეტიციების სახით, 

რომლებიც თავსმოხვეული და აბსურდული წესების წინააღმდეგ იქნება მიმართული, 

ეს მოგვცემს უფრო სწრაფ და  დადებით შედეგს.  

 დაყოვნება უკვე აღარ შეიძლება, რადგანაც “დაჭრილი მხეცი” ორმაგად საშიში 

ხდება და თქვენ ამას მშვენივრად ხედავთ ჩინოვნიკების ქაოტურ და სწრაფ 

მოქმედებებში. 

 იმუშავეთ მშვიდად, საკუთარ თავში დარწმუნებულად და სისტემატიურად. რაც 

შეიძლება ხშირად წარმოიდგინეთ საბოლოო შედეგი: ბედნიერი და გახარებული 

ადამიანები, რომლებმაც გამოიღვიძეს მესამე განზომილების ძილისგან და მოიპოვეს 

დიდი ხნის ნანატრი თავისუფლება. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 20 აგვისტო 2020წ. 

 

 

            ახალ დედამიწაზე ცხოვრება                                                                

 (დაიცავით თქვენი ცხოვრება და თავისუფლება) 

 

 მამა აბსოლუტი 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს ვისაუბრო იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ირეაგიროთ 

ვაქცინაციასთან დაკავშირებულ შემოთავაზებაზე, რომელიც მალე მოგივათ.  

 როგორც უკვე იცით ჩემი და სხვა ბევრი ნათელი ძალის გზავნილებიდან, თქვენ 

არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ თქვენს სხეულში ამ უცხო ნივთიერების 

შემოშვება. მე მსურს, რომ თქვენ იცოდეთ, რომ ამჟამად არ არსებობს არცერთი ვაცინა, 

რომელიც არ აზიანებს თქვენს ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. ამიტომაც 

დაიცავით თქვენი თავი და განსაკუთრებით თქვენი შვილები, რომლებსაც თავიანთი 

თავის დაცვა ჯერ არ შეუძლიათ.   

 თუ თქვენ გაქვთ მცირე ეჭვიც კი, რომ აცრა შეიძლება გაუკეთდეს თქვენს 

შვილებს თქვენთან შეთანხმების გარეშე (სკოლაში ან საბავშვო ბაღში), უკეთესია, რომ 

თქვენი ბავში ამ დაწესებულებიდან წამოიყვანოთ.  

 რაღათქმაუნდა ყველა სიტუაციის, რომელიც თქვენს ცხოვრებაში შეიძლება 

შეიქმნას, განხილვა ძალიან რთულია. მაგრამ მე მაინც მოგცემთ საერთო 

რეკომენდაციებს, რათა თავიდან ავიცილოთ რეფტილოიდების მიერ უკვე შექმნილი 

საყოველთაო ვაქცინაციის/ჩიპიზაციის პროგრამა. 

 პირველი, თუ რაც უნდა გააკეთოთ, არის რომ შეიარაღდეთ იურიდიული 

საბუთებით, რომლებიც ძალდატანებითი ვაქცინაციის არაკანონიერებას ეხება. ეს 

დოკუმენტები უკვე მსოფლიოს მრავალ ენაზეა შექმნილი სამართლიანი და 

დამოუკიდებელი იურისტების მიერ.  

 დამოუკიდებელი იურისტების მირე შედგენილი  ასეთივე საბუთები არსებობს 

“ნიღბის რეჟიმთან” დაკავშირებით. ისინი ეხება ნიღბის არტარების გამო დაჯარიმებას 

და განიხილავს ამ ფაქტს, როგორც უკანონოს, რადგანაც ნიღბები ზიანს აყენებს 

ჯანმრთელ ადამიანს, არღვევს მის ბუნებრივ სუნთქვით პროცესს და შესაბამისად მისი 

სიცოცხლის უფლებასაც უგულვებელყოფს.  

 ახლა მსოფლიოში გამოჩნდა სულ უფრო და ფურო მეტი ადამიანი, რომლებსაც 

ესმით, თუ რაც ხდება რეალურად. მათ შორის არიან მედიკოსები, იურისტები და 

მასწავლებლები. ამიტომაც, მოვიდა დრო, რათა გაერთიანდეს ყველა ჯანსაღად 

მოაზროვნე, სამართლიანი და წესიერი ადამიანი იმისათვის, რომ დაიცვან თავიანთი 

თავები და სხვებიც სასიკვდილო საბრთხისგან.  

 მთელი კაცობრიობა უბსკრულის პირას აღმოჩნდა და თქვენი პლანეტის 

დამბყრობელი ბნელი ძალების “ბანდა” მზად არის მას ხელი ჰკრას. ნუ მისცემთ მათ 

ამის გაკეთების საშუალებას! და ნუ მოელოდებით გარეშე პირისგან გადარჩენას!  

 ყოველი თქვენგანი არის გადამრჩენელი – ღვთაებრივი არსება, რომელსაც 

განუზომელი შესაძლებლობეი აქვს! დაიწყეთ მათი განვითარება! ჰარმონიულად 

შეათავსეთ მუშაობის ყველა სახე: სულიერი, ენერგეტიკული და პრაქტიკული.  

 თქვენი სულიერი მუშაობა, რომელიც თქვენი ცნობიერების დუალობისგან 

განთავისუფლებას ეხება უკვე სრული სვლით მიდის წინ. გააგრძელეთ ის და ნუ 

დაკმაყოფილდებით მიღწეული შედეგებით.  

 თქვენი ენერგეტიკული მუშაობა, რომელიც თქვენი და თქვენი პლანეტის 

ნეგატიური და უცხო პროგრამებისგან განწმენდას ეხება გვაძლევს მშვენიერ შედეგენბს.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
 

სულიერი განვითარების ცენტრი “აღორძინება” 

86 

 ახლა კი თქვენ დაგრჩათ “ჩამოიტანოთ” თქვენი სულიერი და ენერგეტიკული 

მუშაობა ფიზიკურ დონეზე და გაამყაროთ ეს კონკრეტული მოქმედებებით.  

 ისწავლკეთ თქვენი ინტერესების, თქვენი თავისუფლებისა და ცხოვრების 

უფლების დაცვა.  

 განთავისუფლდით ძალაუფლების მქონე პირთა მიმართ შიშისაგან, რომლებსაც 

თავად თქვენი ეშინიათ, რადგანაც ხედავენ, თუ უკვე რამდენი ადამიანი გამოფხიზლდა 

მესამე განზომილების ძილისგან.  

 იგრძენით თავები თქვენი ცხოვრების და პლანეტის მფლობელებად! გახდით 

ერთი მთლიანი და ასხივეთ სინათლე და სიყვარული! 

 მაშინ კი ეს აბსურდული და საშინელი სიტუაცია, რომელიც არაადამიანებმა 

მოაწყვეს, მოგეჩვენებათ ცუდ სიზმრად, რომლისაგანაც როგორც იქნა გამოიღვიძეთ.  

 გაიხსენეთ ჩემო ძვირფასებო, რომ თქვენ ხართ შემოქმედის ნაწილები, ანუ ასევე 

შემოქმედები, რომლებსაც შეუძლიათ შექმნან ის რეალობა, რომელიც თავად სურთ და 

არა გაჩერდნენ იმაში, რომელშიც ხელოვნურად მიიმწყვდიეს უცხო არსებებმა, 

რომლებიც მათი ენერგიისგან იკვებებიან და მათ ღვთაებრივ პოტენციალს მათივე 

საწინააღმდეგოდ იყენებენ. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 22 აგვისტო 2020წ. 

 

 

    ბოლო ზარი  

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო 

 დღეს ჩვენ გადავუხვევთ ჩვენი თემიდან და ვისაუბრებთ, თუ როგორ ვითარდება 

დედამიწაზე მოვლენები სექტემბრის ამ პირველ დღეებში.  

 ახლა დგება ისეთი პერიოდი, როდესაც თქვენ ყოველღიურად გიწევთ არა 

მხოლოდ ენერგეტიკულად, არამედ ფიზიკურადაც დაიცვათ თქვენი და თქვენი 

შვილების უფლებები, რომლებიც ჯერ-ჯერობით სრულიად თქვენზე არიან 

დამოკიდებულნი.  

 როგორც თქვენ უკვე იცით, რეფტილოიდების გეგმის ბოლო ნაწილი, რომელიც 

კაცობრიობის დამონებას მოისაზრებს, არის საყეოველთაო ვაქცინაცია-ჩიპიზაცია და 5G 

მოწყოილობების მთელს მსოფლიოში განლაგება, რომელელთა მერშვეობითაც 

გააკონტროლებენ ადამიანებს მთელს დედამიწაზე.  

 ახლა მიმდინარეობს ომი ყოველი ადამიანური სულისათვის.  თუმცა ეს ბრძოლა 

არც ისეთი თანასწორია, რადგანაც რეფტილოიდების ხელთ არის ძალაუფლების ყველა 

ორგანო და მასმედია, ანუ ადამიანის ცნობიერების მართვის ყველა სადავე.  

 ხოლო, ამისდა მიუხედავად, თქვენ პლანეტაზე მილიონობით ადამიანი გამოდის 

ქუჩაში და აპროტრესტებს მათ მიმართ განხორციელებულ ძალადობას. ეს იმას 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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მიგვანიშნებს, რომ ადამიანთა კოლექტიური ცნობიერებვა გამოფხიზლდა და 

წარშულში დაბრუნება უკვე აღარ შეიძლება.  

 მე გილოცავთ ამას, ჩემო ძვირფასებო, მაგრამ, იმისათვის, რომ გავამყაროთ ეს 

შედეგი, თქვენ მოგიწევთ კიდევ ბევრი შრომა.  

 რაში უნდა გამოიხატებოდეს თქვენი ეს შრომა მოცემულ მომენტში? უპირველეს 

ყოვლისა, თქვენ უნდა გააგრძელოთ თქვენი ენერგეტიკული მუშაობა, რომელიც 

კაცობრიობის კოლექტიურ ცნობიერებაში არსებული ნეგატიური ენერგეიბისა და უცხო 

პროგრამების განეიტრალებას ეხება და ასევე უნდა წარმოიდგინოთ ვიზუალურად 

ახალი საზოგადოება, სადაც ყველა ადამიანი თავისუფალი და ბედნიერია.  

 მაგრამ ახლა თქვენ განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა იყოთ მთავრობების 

მოქმედებების მიმართ. მით უმეტეს, თუ ეს თქვენს შვილებს ეხება. თქვენ რათქმაუნდა 

არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მისცეთ ნება თქვენს შვილებს ნიღბის ტარება რომ 

დააძალონ და ამ შემთხვევაში ასაკს მნიშვნელობა არ აქვს. რადგანაც, ჟანგბადის 

უკმარისობამ ბავშვის ჯერ კიდევ განვითარებად ორგანიზმში შეიძლება გამოიწვიოს 

მრავალი დაავადება.  

 მაგრამ, საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ ნიღბის ტარება ბავშვში აყალიბებს მონურ 

ფსიქოლოგიას და სრულიად უკარგავს მას ინდივიდუალურობას, რადგანაც მან ჯერ 

ვერ მოასწრო საკუთარი განუმეორებელი ინდივიდუალურობის ჩამოყალიბება. სწორედ 

ამას ცდილობს ახლა რეფტილოიდების ელიტა: ბავშვობიდანვე აღზარდონ ადამიანები 

დამჯერ და ინდივიდუალურობა დაკარგულ რობოტებად.  

 გახსოვდეთ იმის შესახებ ჩემო ძვირფასებო, რომ  თქვენ დიდი პასუხისმგებლობა 

გაკისრიათ, რათა არ უნდა დაუშვათ ეს დანაშაული და ყველაფრისდა მიუხედავად, 

აღზარდოთ თავისუფალი და ბედნიერი ადამიანები, რომლებმაც უნდა შექმნან ახალი 

საზოგადოება მეხუთე განზომილების დედამიწაზე.  

 მე მესმის, რომ ბევრ თქვენგანს მოუწევს შეცვალოს თქვენთვის ჩვეული 

ცხოვრების წესები და სრულიად ახალი საქმით დაკავდეს, თუმცა სხვა გამოსავალი 

ახლა არ არსებობს, რადგანაც საქმე ეხება თქვენი ბავშვების ჯანმრთელობასა და 

ბედნიერებას.  

 ხოლო, რაც ყველკაზე მთავარია, თქვენ უნდა დაიცვათ თქვენი შვილები 

ვაქცინაციისაგან, რომელსაც ყველა საშუალებით შეეცდებიან თავს მოახვიონ ბავშვებს 

საბავბშვო ბაღებში, სკოლებსა თუ  უმაღლეს სასწავლებლებში.  

 ახლა უკვე იცით, რომ ამჟამად დედამიწაზე არ არსებობს ვაქცინა, რომელიც არ 

დააზიანებს ადამიანის როგორც ფიზიკურ ასევე ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. ყოველ 

მათგანში არის არამხოლოდ თქვენთვის სასიკვდილო უცხო გენები, არამედ 

ნანონაწილაკები, რომელთა მერშვეობითაც მსოფლიო ელიტას შეუძლია ადამიანის 

ცნობიერებაზე უშუალო ზეგავლენა იქონიოს. 

  ახლა თქვენი შვილების  სიცოცხლე და ბედნიერება თქვენს ხელთაა, რადგანაც 

თავად ისინი უუფლებონი არიან და არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად 

გადაწყვეტილების მიღება.  

 გთხოვთ, ჩემო ძვირფასებო, ძალიან სერიოზიულად მოეკიდეთ ჩემს სიტყვებს და 

დაე ეს გახდეს თქვენი მთავარი შემოწმება იმაში, თუ როგორ აითვისეთ ამ წლების 

განმავლობაში მიღებული ცოდნა. 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 5 სექტემბეტი 2020წ. 

 

 

 

   გადამწყვეტი მომენტი 

  

 აშტარ შერანი, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო დედამიწელებო! 

 დღეს მე მსურს გაგიზიაროთ ჩემი აზრი დედამიწაზე მომხდარი ბოლო 

მოვლენების შესახებ და მოგიყვეთ, თუ რა როლს თამაშობენ მათში სინათლის 

გალაქტიკური ფედერაციის წარმომადგენლები. 

 წლევანდელი შემოდგომა მოგიტანთ ბევრ სიურპრიზს,  რომელიც ყოველი 

ადამიანის ცხოვრებაზე იქონიებს ზეგავლენას. თქვენ მოგიწევთ გადახედოთ ბევრ 

რამეს, რაც ადრე ბუნებრივი გეჩვენებოდათ. ბევრი თქვენგანი შეეჩეხევბა ტირანიას და 

მთავრობების აგრსიულ ქმედებებს თქვენი ბავშვების მიმართ.  

 საზოგადოებიაში მოხდება უფრო მეტი გაყოფა იმათ შორის, ვინც ემხრობა 

თავსმოხვეული “პანდმიის” გამო შემოღებულ შეზღუდვებს და ვინც მშვენივრად 

ხვდება მათ დაფარულ მოტივებს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ყოველი 

თქვენგანისათვის გადამწყვეტი მომენტი დგება. ხოლო ეს გადაწყვეტილება ყველას 

განსხვავებულე ექნება, რადგანაც ადამიანს შეუძლია მიიღოს ის რეალობა, რომლის 

აღქმაც მის ცნობიერებას შეუძლია.  

 ეს მოვლენა სრულიად ბუნებრივია, რადგანაც დედამიწა არის განსხავებული 

ადამიანური სულების სახლი – როგოც ახალგაზრდა, ასევე საკმაოდ ძველის. ასევე 

ადამიანთა სხეულებში გვხვდებიან სხვა არსებებიც.  

 ახლა კი დედამიწაზე ჩვენ ვუყურებთ შემდგომ სურათს: ადამიანები იწყებენ 

გამოღვიძებას და მათი ცნობიერება სწრაფად იცვლება. ამას კი მივყავართ კაცობრიობის 

კოლექტიური ცნობიერების ვიბრაციების გაზრდისაკენ.  

 რაც შეეხებათ კლონებს, რეფტილოიდებს და სხვა, დაბალგანვითარებული 

ცივილიზაციების წარმომადგენლებს (რომლებიც ადამიანთა სხეულში არიან 

ინკარნირებულნი), მათი ცნობიერება პირიქით, ყოველდღიურად უფრო და უფრო 

დაბალ ვიბრაციებში ეცემა. ეს იმიტომ ხდება, რომ მათ სიკვდილისა და კეთილდღეობის 

დაკარგვის შიში აქვთ, ხოლო მათი ენერგეტიკული აგბულება საშუალებას არ აძლევთ 

მაღალი ვიბრაციის ენერგიების ასათვისებლად. 

 ამიტომაც, სწორედ ისინი არიან ის სრული უმრავლესობა, რომლებიც დამჯერად 

ასრულებენ ზემოდან მიღებულ მითითებებს და აგრესიულად რეაგირებენ იმათზე, 

ვინც ამ ინსტრუქციებს არ მიჰყვება. ამგვარად, სუფთა ადამიანურ სულებსა და თქვენი 

პლანეტის ყველა დანარჩენ მაცხოვრებლებს  შორის  ვიბრაციული დაყოფა სულ უფრო 

და უფრო იზრდება. 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 ხოლო დედამიწისა და კაცობრიობისათვის ამ საბედისწერო პერიოდში, 

სინათლის გალაქტიკურმა ფედერაციამ მიიღო გადაწყვეტილება, რათა 

ენერგეტიკულად დავეხმაროთ ადამიანებს რადგანაც მათ შეძლონ რეფტილოიდების 

მიერ დაგებული მახეების განეიტრალება. შედეგად კი დაბალვიბრაციული 

უმრავლესობა ვერ შეძლებს ადამიანების უკან – მესამე განზომილებაში დაბრუნებას,  

სადაც მათი ცნობიერება ადვილად სამართავი იქნება.  

 მე ვფიქრობ, რომ ბევრმა თქვენგანმა უკვე იგრძნო ჩვენი დახმარება, რადგანაც 

თქვენი სულებიდან შიშმა გასვლა დაიწყო, ხოლო თქვენი ძალების მიმართ რწმენა 

იზრდება და მყარდება.  

 ნელ-ნელა, მაღალვიბრაციული  ენერგიები, რომლებიც ეხლა მოდიან 

დედამიწაზე, დაიწყებენ მაღალვიბრაციული სივრციდან იმათ განდევნას, ვინც ვერ 

შეძლებს იქ არსებობას და ამასთან ერთად, “გამოკვებავენ” იმათ რომელთა ვიბრაციებიც 

ყოველდღიურად მაღლა იწევს.  

 ფიზიკურ დონეზე ეს გამოვლინდება იმ სახით, რომ ძალა, ნელ-ნელა, მაგრამ 

სტაბილურად გადაინაცვლებს ადამიანთა მხარეს და მთავრობები უკვე ვეღარ შეძლებენ 

მათზე ზეგავლენის მოხდენას. დაიწყება მასობრივი გაერთიანება იმ ადამიანებისა, ვინც 

შეძლო მესამე განზომილების ფარგლებს გარეთ გასვლა. ამის შედეგად კი მასობრივი 

ვაქცინაცია, რომელსაც რეფტილოიდები ათწლეულობის განმავლობაში გეგმავდნენ, 

შეეხება მხოლოდ იმათ, ვინც ამაზე ნებაყოფლობით წავა. ისინი კი სრული 

უმრავლესობით იქნებიან არა ადამიანები, არამედ ის არსებები, რომელთა შესახებაც 

ჩემი გზავნილის დასაწყისში იყო საუბარი. 

 ახლა კი, ჩვენი როლი მდგომარეობს იმაში, რომ თვალყური ვადევნოთ 

ადამიანების ვიბრაციებს და დავეხმაროთ იმათ, ვისაც გადაწყვეტილება ჯერ ბოლომდე 

არ მიუღიათ და გავაძლიეროთ ისინი ენერგეტიკულად.  

 ახლა მიმდინარეობს ადამიანების მასობრივი სკანირება და ინდივიდუალური 

დახმარება. გთხხოვთ, მოგვიხმეთ ყოველ ჯერზე, როდესაცც იგრძნობთ, რომ 

გჭირდებათ დახმარება და საკუთარ თავში რწმენის გამყარება. 

 ჩვენ ყოველთვის გვესმის თქვენი და მოვალთ თქვენთან პირველივე მოხმობისას. 

 აშტარ შერანი, რომელსაც გულწრფელად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან 

 გზავნილი მიიღო მართამ 5 სექტემბერი 2020წ. 

 

 

   ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (არჩევანის თავისუფლება) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

  დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, თუ როგორ ურთიერთქმედებენ ბნელი და ნათელი 

ძალები, რაც თქვენი პლანეტის ნატიფ დონეზე ხშირად ხდება. 

 რეალურად მათ შორის არ მიდის ომი (როგორც თქვენ თვლიდით ამას ადრე). 

ისინი უფრო არსებობენ სხვადასხვა ენერგეტიკულ სივრცეში. მათ შორის 

დაპირისპირება ხდება მაშინ, როდესაც დგება კრიტიკული მომენტი, როდესაც 
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ბალანსის აღდგენა აუცილებელია. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, როდესაც ბნელი 

ძალები უხეშად არღვევენ სამყაროს კანონებს, რასაც სერიოზულ ზიანამდე მივყავართ. 

სწორედ ეს ხდება ახლა თქვენს პლანეტაზე. 

 როგორ გამოუვიდათ ბნელ ძალებს, რომლებიც თქვენს პლანეტას მართავენ, 

კაცობრიობის გადაშენების პირამდე მიყვანა? და რატომ “დაუშვეს ნათელმა ძალებმა ეს” 

(როგორც ბევრი თქვენგანი მეკითხება) ?  

 ამ შეკითხვებზე პასუხების საპოვნელი გასაღებია თავისუფალი ნების კანონი. 

საქმე ისაა, რომ მრავალი საუკუნის განმავლობაში ადამიანები თავად იღებდნენ 

რეფტილოიდების მიერ დაწესებულ წესებს როგორც აუცილებელს, გარდაუვალს და 

ბუნებრივს… ცოტა თუ დაფიქრდებოდა საზოგადოებაში არსევბულ უსამართლობაზე. 

 მაშინაც კი, როდესაც საქმე ამბოხებასა და რევოლუციამდე მიდიოდა, მათ 

სათავედ ისევ შიში და აგრესია იყო, ანუ ის ენერგიები, რომლებიც რეფტილოიდებს 

სჭირდებოდათ ადამიანების გასაკონტროლებლად.  შედეგად, ერთი შეხედვით კეთილი 

წამოწყება, ადამიანებს თავადვე ნეგატიურად უბრუნდებოდათ.  

 რატომ ხდებოდა ისე, რომ რევოლუციებს იწყებდნენ ადამიანები ნათელი 

განზრახვებით, თუმცა გადატრიალებების შემდგომ მმართველობაში ისევ 

რეფტილოიდები მოდიოდნენ?  

 ეს ხდებოდა იმიტომ, რომ ბრძოლის, სიძულვილისა და ძალადობის ენერგეიბში 

არცერთ ნათელ სულს უბრალოდ არ შეეძლო არსებობა.  

 სწორედ ამიტომ, ჩემო ძვირფასებო, მე ისევ და ისევ გახსენებთ, რომ 

დედამიწისათვის ამ საბედისწერო პერიოდში ზედმიწევნით აკონტროლოთ თქვენი 

ფიქრები და ემოციები, რათა არ გამოასხივოთ შიშისა და აგრესიის ენერგიები, 

რომლების თქვენში პროვოცირებას მსოფლიოს ელიტა მუდმივად ცდილობს.  

 უკვე აღარ არის დრო ადრე გაუვლელი გაკვეთილების გამეორებისათვის, 

რადგანაც ახლა კაცობრიობა რეალურად აღმოჩნდა გადაშენების პირას და არა მხოლოდ 

ფიზიკური თვალსაზრისით. ამჯერად რეფტილოიდები შეიჭრნენ თქვენთვის ყველაზე 

ძვირფასში – თქვენს ღვთაებრივ სულში. ისინი ცდილობენ თქვენი გენეტიკური კოდის 

შეცვლას, რითიც დამჯერ  მარიონეტებად გაქცევენ.  

 მაშინ რატომ არღვევენ ნათელი ძალები ამ ბალანსს და იწყებენ ბნელ ძალებთან 

შებრძოლებას? 

 ეს აიხსნება იმით, რომ დედამიწაზე დაგროვდა  ადამიანების ის “კრიტიკული 

რაოდენობა”, რომელთა ცნობიერებაც მზადაა ამაღლებისათვის და ვინც ნათელ ძალებს 

დახმარების თხოვნით მიმართა.  

 ამგვარად დაცული იყო თავისუფალი ნების კანონი. ანუ ზეციური ძალების 

ჩარევა დედამიწის მეხუთე განზომილებაში გადასვლის პროცესში შეიცავს ღვთაებრივ 

მიზანშეწონილობას, რაც გამოიხატება ნათელი და სუფთა ადამიანური სულების 

მიმართ დახმარებით, რომელთა ცნობიერებაც უკვე მზადაა ამაღებისათვის.  

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 31 აგვისტო 2020წ. 
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  გამბედაობის საბოლოოდ მოკრება 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს ვისაუბრო დედამიწაზე ამჟამად არსებულ სიტუაციაზე.  

 ახლა თქვენს პლანეტაზე მიმდინარეობს ძლიერი ენერგეტიკული ბრძოლა, 

რომელიც დასასრულის სტადიაში შედის. როგორც უკვე იცით, ნათელი და ბნელი 

ძალების ბრძოლა არ შეჩერებულა არც ერთი წუთი, როგორც ნატიფ, ასევე ფიზიკურ 

დონეზეც.  

 თუმცა ამ პროცესშიც არსებობს ერთგვარი ციკლურობა, რომელიც იხსნება ბევრი 

ფაქტორით, როგორც მიწიერი, ასევე არამიწიერი. არამიწიერ ფაქტორებში შედის ციური 

სხეულების შეცვლილი მდგომარეობა, როგორიცაა პლანეტების “აღლუმი”, მთვარისა 

და მზის დაბნელება, სავსემთვარეობა და ასევე ატმოსფერული მოვლენები, რომლებიც 

დედამიწის საზღვრებს გარეთ ხდება. მაგალითად ამობრქვევები მზეზე.  

 ყველა ეს მოვლენა ასე თუ ისე ზეგავლენას ახდენს თქვენი პლანეტასა და მის 

მოსახლეობაზე, რადგანაც არღვევს ჩვეულ რიტმს და შემოაქვს თქვენს გალაქტიკის 

ენერგო სივრცეში დისბალანსი. 

 მაგრამ, დედამიწის და მის მოსახლეობის  მდგომარეობაზე უფრო დიდ 

ზეგავლენას ახდენს შიდა ენერგეტიკული ფაქტორები, როგორიცაა სოციალური, 

პოლიტიკური თუ ეკონომიკური კრიზისები, ომები და რევოლუციები.  

 ის, თუ რაც ახლა ხდება დედამიწაზე, შეგვიძლია აღვწეროთ, როგორც სრული 

ენერგეტიკული კოლაფსი, რადგანაც ბნელი ძალები, როგორც ნატიფი დონიდან, ასევე 

მათი ინკარნირებული წარმომადგენლებიც, ცდილობენ შეინარჩუნონ ძალაუფლება. 

ამისათვის ისინი იყენებენ მეთოდებს, რომლებიც დაუშვებელია, როგორც სამყაროს, 

ასევე მიწიერი კანონების მიხედვით. 

 თუ ყველაფერს თავის სახელს ვუწოდებთ, მაშინ უნდა ითქვას, რომ როდესაც 

რეფტილოიდებმა თავიანთი აღსასრული იგრძნეს, მათ გადაწყვიტეს საბოლოოდ 

ეჩვენებინათ თავიანთი ძალაუფლება ადამიანებზე და წარმოეჩინათ ისინი, როგორც 

დამჯერი, მდუმარე და დაშინებული მონები.  

 ისინი სიამოვნებას იღებენ თავიანთი ძალაუფლებით და  “ყოვლისშემძლეობით”, 

რადგანაც უყურებენ, თუ თითქმის მთელმა მსოფილომ როგორ გაიკეთა ნიღბები, 

რითიც გაინადგურა საკუთარი ინდივიდუალურობა და თავისუფლად სუნთქვის 

საშუალება წაართვა თავს.  

 იმათ, ვინც ცდილობს ამ აბსურდულობას რომ შეწინააღმდეგოს, ამის გაკეთებას 

აიძულებენ და დაუმორჩილებლობისათვის დიდ ფულად ჯარიმებს აწესებენ. ამგვარად, 

ისინი სიამოვნებას იღებენ მათი მარავალსაუკუნოვანი მუშაობისგან, რომელიც 

ადამიანის ცნობიერების მართვას ეხება. ისინი აჭერენ თითს იმ “ღილაკებს”, რომლებიც 

თავადვე შექმნეს ადამიანთა ცნობიერებაში.           

 ახლა კი თქვენს პლანეტაზე ამ ბნელმა ძალამ კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე 

მსხვილ მაშტაბებში დაიწყო თავისი ძალაუფლების წარმოჩინება.  
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 რადგანაც ისინი ხვებიან, რომ მათ დასაკარგი უკვე აღარაფერი აქვთ, ისინი 

ცდილობენ ბოლომდე მიიყვანონ თავიანთი დემონური გეგმა, რომელიც მოსახლეობის 

რობოტიზაციას მოისაზრებს, და ანხორციელებენ საყოვლეთაო ვაქცინაციისა და 

ჩიპიზაციის გაძლიერებულ პროპაგანდას.  

 ამისათვის მთელს მსოფლიოში იყენებენ კლონების დიდ არმიას, რომელიც 

დაბალი კასტის რეფტილოიდების მსგავსად დაპროგრამებულნი არიან სიკვდილის 

შიშზე და მათ აქვთ ძლიერი სურვილი, რომ რადაც არ უნდა დაუჯდეთ გაიკეთონ 

ვაქცინა. 

 სწორედ ისინი დგებიან რიგებში ვაქცინის გასაკეთებლად და აკრიტიკებენ მათ, 

ვინც ნიღბებს არ ატარებს.  

 ამგვარად, რეფტილოიდები ცდილობენ ადამიანში ბრბოს ჩვევები გააღვიძონ, 

რასაც ისინი საუკუნეების განმავლობაში ნერგავდნენ დედამიწაზე. შედეგად ისინი 

ცდილობენ დათრგუნონ სუფთა ადამიანების პროტესტი, რომლებმაც გააცნობიერეს იმ 

მცირე ჯგუფის ჭეშმარიტი მიზნები, რომლებიც თანამედროვე მსოფლიოს მართავს.  

 სწორედ ამიტომაა, ჩემო ძვირფასებო, თქვენვის ასეთი რთული სიტუაციის 

გამოსწორება და წყვდიადზე გამარჯვება,  რომელიც ადამიანს სიკვდილის შიშით 

მართავს. მაგრამ ახლა თქვენს დასახმარებლად მოდის ისეთი სიმძლავრის ენერგიები, 

რომლებსაც უკვე ვერ შეეწინააღმდეგებიან ვერავითარი კლონები, რეფტილიდები, თუ 

მათი მსგავსი დაბალგანვითარებული ცივილიზაციის წარმომადგენლები, რომლებიც 

ფიზიკურ სხეულში არიან ინკარნირებულნი. მათი დრო ნელ-ნელა მთავრდება და 

ნათელი ძალების გამარჯვებაც უკვე ახლოსაა. 

 ამიტომაც გთხოვთ, რომ არ ჩამოუშვათ ხელები მიუხედავად იმისა, თუ 

რამდენად უიმედოდ არ უნდა გეჩვენებოდეთ თქვენს გარშემო სიტუაცია. გახსოვდეთ, 

რომ ეს ბნელი ძალების ბოლო აგონიაა, ხოლო თქვენ შეგიძლიათ დააჩქაროთ მათი 

აღსასრული თუ ენერგეტიკულად იმუშავებთ (ამის შესახებ კი  უკვე ბევრი ვისაუბრეთ). 

 რაც შეიძლება ხშირად მოუხმეთ ამაღლების ენერგიას და დაამიწეთ ის თქვენს 

გარემომცველ სივრჩეში. ამით თქვენ დაეხმარებით ნათელ ძალებს, რომლებიც არიან 

როგორც მატერიაში, ასევე ზეცაში, რათა მათ დააჩქარონ თქვენი საერთო გამარჯვება. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 31 დეკემბერი 2020წ. 

 

 

  

 

   მიზნამდე მისვლა    

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს ისევ გადავუხვიო ჩვენი თემიდან და ვისაუბრო დედამიწაზე 

ახლა მიმდინარე პროცესებზე.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 ნოემბერი ბევრი მიზეზის გამო არის თქვენი პლანეტისათვის გარდამტეხი 

პერიოდი. უპირველეს ყოვლისა ეს ეხება ადამიანების დამოკიდებულებას 

კორონავირუსის ახალი ისტერიის მიმართ. როგორც ხედავთ, ეს პანიკა 

ყოველდღიურად იზრება და მოიცავს მსოფლიოს პრაქტიკულად ყველა ქვეყანას.  

 რატომ ხდება ეს?  

 რაღათქმაუნდა არა იმიტომ, რომ იზრდება დაავადებულთა რიცხვი, რომელიც 

თუ აჭარბებს ჩვეულებრივ სეზონურ სტატისტიკას, ეს ხდება მხოლოდ იმიტომ, რომ 

ადამიანები აყვნენ სიკვდილის შიშს. ამაში ასევე დიდი როლი ითამაშა ნიღბების 

მუდმივმა ტარება, რომელმაც შეამცირა იმუნიტეტი და ყველა მათი ქრონიკული 

დაავადება გაამწვავა. 

 მსოფლიო ელიტის მიერ დაგეგმილი მეორე “უფრო ძლიერი” ტალღა მიზნად 

ისახავს ადამიანის კუთხეში მიმწყვდევას, რათა მას სხვა არჩევანი არ დაუტოვოს: 

იცხოვროს ისე როგორც ადრე და ვაქცინა გაიკეთოს, ან დარჩეს არსებობისათვის 

აუცილებელი სახსრების გარეშე და განირიყოს საზოგადოებისგან.  

 როგორც ხედავთ, პლანეტის მოსახლეობის სრული უმრავლესობა უკვე მზადაა 

მიიღოს პირველი ვარიანტი და არ ფიქრობს მის შედეგებზე.  

 მაგრამ, ამასთან ერთად, კაცობრიობის გონივრულად მოაზროვნე ნაწილმა (იმ 

ნათლემა და სუფთა  სულებმა, რომლებიც მოვიდნენ დედამიწაზე, რათა 

დახმარებოდნენ ადამიანებს ამაღლებაში) შეძლო საბოლოოდ გაერთიანება და დაიწყო 

საერთაშორისო ასოციაციების შექმნა, რომლებიც შედგება პროფესიონალი 

პოლიტიკოსების, ექიმების, იურისტების, ეკონომისტებისა და საზოგადო 

მოღვაწეებისგან. 

 ისინი აგროვებენ მრავალრიცხოვან ფაქტებს და უტყუარ სამხილებს, რომლებიც 

მსოფლიო მმართველობის დანაშაულებებს ეხება. ამას იმიტომ აკეთებე, რომ აპირებენ 

სასამართლოებში და საერთაშირისო ტრიბუნალებში სარჩელის შეტანას. სწორედ 

ამიტომ ასე ჩქარობენ ეს დამნაშავეები თავინათი დაწყებული საქმის ბოლომდე 

მიყვანას. 

 მმართველი ელიტა ხვდება, რომ ადამიანის ცნობიერების მართვის გარეშე, 

რომელიც ვაქცინებში არსებული ნანონაწილაკებით მოხდება, მათ უკვე აღარ შეუძლიათ 

პლანეტის მოსახლეობის მართვა. ეს იმიტომ ხდება, რომ გამბედავი და მამაცი 

ადამიანები, რომლებმაც შეძლეს ძალაუფლების მქონე პირთა მიმართ შიშის დამარცხება 

და ადამიანებისათვის მსახურება დაიწყეს, აპირებენ გამოააშკარავონ მათი 

ბოროტმოქმედებები. 

 ახლა დედამიწაზე მიმდინარეობს ადამიანთა სულებისათვის ნამდივილი 

შერკინება ბნელსა და ნათელ ძალებს შორის, როგორც ფიზიკურ, ასევე ნატიფ დონეზეც.  

 ნათელ ძალებს დიდი დახმარებას უწევს მაღავიბრაციული ენერგიები, 

რომლებიც “გამოდევნიან” ადამიანის ცნობიერებიდან მესამე განზომილების 

პროგრამებს და ანეიტრალებენ ნეგატიურ ენერგიებს რომლებიც მათ ნატიფ სხეულში 

დაგროვდა. 

 მაგრამ, როგორც ჩემს ერთ-ერთ გზავნილში ვთქვი, მსოფლიო ელიტა იყენებს 

დაბალი კასტის რეფტილოიდებს, კლონების დიდ არმიას და სხვა 

დაბალგანვითარებულ არსებებს, რომლებიც ფიზიკურ სხეულში არიან 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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ინკარნირებულნი და რომელთა ცნობიერებაც ადვილად იმართება. მათი მიზანია 

პლანეტის მოსახლეობის დარჩენილ ნაწილს (ახალგაზრდა სულები, რომლებიც მესამე 

განზომილების პროგრამებით ცხოვრობენ) აჩვენონ მაგალითი, რითიც ხელს შეუწყობენ 

ჩრდილში მყოფი ელიტის გეგმის განხორციელებას.  

 რადგანაც ასეთი ახალგაზრდა სულები დედამიწაზე დიდი რაოდენობითაა, მე 

გთხოვთ, ჩემო ძვირფასებო, არასდროს და არავითარ შემთხვევაში არ აჰყვეთ ბრბოს, 

ახლობლების რჩევებს, უფროსობის და  მთავრობების მუქარას. 

 უკვე ძალიან მალე დედამიწაზე ეს ვაკხალნალია დასრულდება და ძალიან 

მნიშვნელოვანია, რომ ბოლო მომენტში არ დაიხიოთ უკან, არ გაფლანგოთ ფუჭად 

თქვენი სულიერი მუშაობა და მიხვიდეთ მიზანთან, რომელზედაც ასე ოცნებობდით. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 6 ნოემბერი 2020წ. 

 

 

 

  მასობრივი ტყუილის საშუალებები 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესამლმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 ჩემი წინა გზავნილის გასაგრძელებლად მე მსურს აგიხსნათ კიდევ რამოდენიმე 

ნიუანსი იმისა, თუ რაც ხდება ახლა თქვცენს პლანეტაზე. 

 ეს ძალიან მნიშნვნელოვანია, რადგანაც მასობრვმა საინფორმაციო საშუალებებმა, 

რომლებიც მსოფლიო მმართველობის ხელთაა, დაიწყეს ნამდვილი ინფორმაციული 

ომი ნათელი ძალების წინააღმდეგ.  ისინი არაფერს თაკილობენ. ყველა ოფიციალური 

წყაროდან ახლა მოედინება მტკნარი წყლის სიცრუე და ამის გამო ბევრ თქვენგანს 

ჰგონია, რომ ბნელი ძალები იმარჯვებენ. მაგრამ მერწმუნეთ, ჩემო ძვირფასებო, რომ ეს 

ასე არაა.  

 ის, თუ რაც ხდება ახლა დედამიწაზე არის ჭეშმარიტად ბნელი ძალების ბოლო 

აგონია, რომლებიც ხვდებიან, რომ დამარცხდნენ, მაგრამ ამ ფაქტთან შეგუება არ სურთ. 

აქ სწორედ იმ “დაჭრილ მხეცთან” გვაქვს საქმე, რომელიც მრისხანედ იბრძვის 

სიცოცხლისათვის. მაგრამ, ჩვენს შემთხვევაში, ის იბრძვის არა თავად, არამედ მისი 

მარიონეტების მერშვეობით, რომლებიც მთავრობის ყველა დონეზე ჰყავს და 

დანერგილია ცხოვრების ყველა სფეროსა და პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში. 

 გაიხსენეთ ჩემი გზავნილები ბნელი ძალების იერარქიის შესახებ, რომელმაც, 

აბლაბუდას მსგავსად, მოიცვა მთელი თქვენი პლანეტა. მან ჩანერგა თავისი ადამიანები 

და უფრო დიდ წილად არაადამიანები მმართველობით, ეკონომიკურ, ფინანსურ და 

საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს მარიონეტები, პრეზიდენტიდან დაწყებული მცირე 

ჩინოვნიკით დამთავრებული, მოქმედებენ ჩრდილში მყოფი მმართველობის ერთიანი 

პროგრამით. 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 ნებისმიერი ყურადღებიანი ადამიანი შეამჩნევს, რომ პლანეტის სხვადასხვა 

კუთხეში, სხვადასხვა ქვეყნებში და სხვადასხვა ენაზე მასმედიის წარმომადგენლები 

საუბრისას თითქოს ერთმანეთის აკოპირებენ.  

 სხვისი ნების დამჯერი შემსრულებლების მიერ მუშავდება “ზომბირების” და 

დეზიმფორმაციის პროგრამა, რომელიც მაშტაბით მთელს დედამიწას მოიცავს. აე 

ერთგვარი ინფორმაციის ნაკადი მოქმედებს ჩვეულებრივი ადამიანის ცნობიერებაზე 

თითქმის ჰიპნოზურად.  ის (ჩვეულებრივი ადამიანი) ეუბნება თავის თავს “მაგრამ 

მილიონობით ადამიანი ხომ არ შეიძლება რომ სეცდეს?!”. სამწუხაროდ, ჩემო 

ძვირფასებო, შეიძლება და მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილი ვერც კი წარმოიდგენს 

კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი ამ დანაშაულის მაშტაბების შესახებ.   

 ადამიანები აგრძელებენ მთავრობების დაჯერებას და ვერც კი ხვდებიან იმას, თუ 

როგორია იმათი ჭეშმარიტი მიზნები, რომლებიც სიტყვიერად მათდამი ზრუნვას 

გამოხატავენ. და თუ მათ ესმით ალტერნატიული ინფორმაცია იმ ადამიანებისგან, 

რომლებიც ცდილობენ მათთვის სიმართლის გამხელას, მათ არ სურთ ამის დაჯერება.  

 ეს იმიტომ ხდება, რომ მათ არ სურთ შეცვალონ თავიანთი უწინდელი ცხოვრების 

წესი, განაახლონ მსოფხედველობა და იმედები გაუცრუვდეთ მთავრობების მიმართ, 

რომლებსაც ისინი ენდობოდნენ. ერთადერთი მათი სურვილია, რომ ყველაფერი ჩვეულ 

რიტმს დაუბრუნდეს და ამისათვის ისინი ყველაფერზე წავლენ.  

 სამწუხაროდ ბევრი ჯერ ვერ ხვდება, რომ უწინდელი ცხოვრება უკვე 

აღარასოდეს იქნება. ახლა ადამიანს აქვს მხოლოდ ორი გზა: გახდეს მონა ან მოიპოვოს 

თავსუფლება. მესამე უკვე აღარ არსებობს.  

 ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გააგებინოთ იმათ, ვინც მზადაა ამის 

მოსასმენად. გამოიყენეთ ამისათვის, ჩემო ძვირფასებო, ყველა ხელმისაწვდომი 

საშუალება და საბუთი.  

 ენერგეტიკული მუშაობის გარდა საჭიროა გააძლიეროთ განმანათლებლობითი 

საქმიანობაც.  დაე თქვენ მოგცეთ ძალა იმ ფაქტმა, რომ უკვე ძალიან მალე დაიწყება 

სასამართლო გარჩევები იმ მრავალი სარჩელის გამო, რომელიც ნაციონალურ და 

საერთაშორისო სასამართლოებში იქნება შეტანილ გამბედავი და სამართლიანი 

ადამიანების მიერ, რომლებმაც კაცობრიობის მიმართ მსახურება აირჩიეს.  

 სწორედ ამიტომ ასე ჩქარობს “ნაცრისფერი კარდინალი”, რომ ადამიანის ნება 

დაიქვემდებაროს და პიროვნების შეგრძნება სრულიად წაართვას. მათ არ სჭირდებათ 

გათვითცნობიერებული ადამიანები. მათ შჭირდებათ მონები. ეს გახდა მათი 

თავსმოხვეული იდეა და გადარჩენის საშუალება. გახსოვდეთ ეს, ჩემო ძვირფასებო, და 

არავითარ შემთხვევაში არ გაებათ მათ მახეში. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 7 ნოემბერი 2020წ. 
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        ვინ ვინ არის  

 

 აშტარ შერანი, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო დედამიწელებო! 

 დიდი ხანია, რაც არ მოვსულვარ თქვენთან, რადგანაც ნატიფ დონეზე 

მიმდინაროებდა დედამიწისათვის საბედისწერო პროცესები და მე ახლა მოგიყვებით 

მათ შესახებ. 

 პირველი და ყველაზე მთავარი არის ნათელი ძალების საბოლოო გამარჯვება 

როგორც ნატიფ, ასევე ფიზიკურ დონეზე. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ჯერ კიდევ 

გეჩვენებათ, რომ წყვდიადი მართავს თქვენს პლანეტას,  ეს ასე აღარ არის. იმათ, ვინც 

ადრე წყვეტდა მსოფლიოს ბედს, უკვე აღიარეს დამარცხება და ის, რაც ახლა ხდება 

დედამიწაზე, შეიძლება ვთქვათ, რომ არის “ინერციული მოძრაობა”, რომელიც ადრე 

არჩეული მიმართულებით მიმდინარეობს. 

 იმის მსგავსად, როგორც მანქანას დამუხრუჭევბისას არ შეუძლია წამიერად 

გაჩერდეს, ასევე არ შეუძლია მკვეთრად შეწყვეიტოს მოძრაობა მათ მიერ გაშვებულ 

ადამიანთა დამონმების მექანიზმსაც.  

 უახლოეს დღეებში, კვირებსა და თვეებში თქვენ დაინახავთ, თუ როგორ 

“დატოვებენ ვირთხები ჩაძირვისთვის გამზადებულ გემს”. ისინი შეეცდებიან “ფერი 

შეიცვალონ” და მოერგონ ახალ რეალობას. ეს მოვლენები კი უკვე მაშტაბურად ხდება.  

 მაგრამ მათ არ გამოუვათ დამალვა, რადგანაც დედამიწის ახალი ვიბრაციები, 

პროჟექტორის მსგავსად, გაანათებს ყველა ადამიანს და ვერავითარი ლამაზი სიტყვები 

ვეღარ დაფარავს მათ ჭეშმარიტ არსს. სწორედ ამგვარად იწყებს დედამიწის ნატიფი 

დონე ფიზიკურთან შეერთებას.  

 ის, თუ რაც ხდება ადამიანის გარდაცვალების შემდეგ, როდესაც მას უკვე აღარ 

შეუძლია “როლების თამაში” და ის თავისი ჭეშმარიტი სახით ვლინდება, ახლა მოხდება 

უკვე ინკარნაციის პერიოდშიც – ფიზიკურ სხეულებში ყოფნისას. სწორედ ამას 

გულისხმობდნენ ზეციური ძალები, როდესაც ამბობდნენ, რომ მალე ყველაფერი 

დაფარული გამოაშკარავდება. 

 თქვენ დაინახავთ ადამიანების და არაადამიანების სულებს და აღშფოთდებით, 

რომ გაიგებთ, თუ ვინ მართავდა თქვენს პლანეტას მთელი ეს პერიოდი მაგრამ ეს არის 

ამაღლების განუყოფელი ნაწილი. ადამიანებიმა ბოლომდე უნდა გაიაზრონ თუ ვინ ვინ 

არის და მიიღონ მწარე სიმართლე, რომელსაც ამდენი საუკუნის განმავლობაში 

გიმალავდნენ თქვენი ბედის წარმართველები. 

 თქვენ ეს არ უნდა გაშინებდეთ, რადგანაც, მიუხედავად დრაკორეფტილიების 

ბოლო აგონიისა,  ყველაზე საშიში მოვლენები უკვე უკან დარჩა. მათ წინ “ფარდა უკვე 

ეშვება” და იწყება “სპექტაკლის”  ახალი აქტი, რომელსაც უკვე ბედნიერი დასასრული 

აქვს.  იწყება ნათელი პერიოდი თქვეენი პლანეტის ცხოვრებაში, რომელიც თავისი 

არსებობის ახალ დონეზე გადადის. ამაში კი დიდი როლი სინათლის გალაქტიკურმა 

ფედერაციამ ითამაშა.  

 სინათლის გალაქტიკური ფედერაციის წარმომადგენლებმა გასწიეს დიდი 

სამსახური ნატიფ დონეზე, რათა უზრუნველყოთ “კარანტინი” – დედამიწის  თქვენს 

მიმართ მტრულად განწყობილი უცხოპლანეტური ცივილიზაციებისგან დაცვა. ისინი 
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ასევე მჭიდროდ მუშაობდნენ დედამიწაზე ფიზიკურ სხეულებში ინკარნირებულ 

თავიანთ წარმომადგენლებთან რომლებსაც შეეძლოთ ზეგავლენა მოეხდინათ ამ 

გადამწყვეტ მომენტში მომხდარ მოვლენებზე.  

 რატომ დადგნენ ნათელი ძალები დედამიწის დასაცავად? ან რატომ ვეძახით 

თქვენს პლანეტას “სამყაროს მარგალიტს”?  

 უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ დედამიწის მცხოვრებები წარმოადგენენ 

ერთგვარ გენეტიკურ სიმბიოზს ბევრი მაღალგანვითარებიული ცივილიზაციისა, 

რომლებიც ბევრჯელ ინკარნირდნენ თქვენს პლანეტაზე და დატოვეს თავიანთ 

ნაწილები ადამიანის დნმ-ში.  

 ეს იყო დიდებული ექსპერიომენტი, რომლის მიზანიც იყო იდეალური, 

ღვთაებრივი არსების შექმნა, რომელსაც ექნებოდა ყველაფერი საუკეთესო, რაც 

შექმნილი იყო სხვა პლანეტებსა და სხვა ცივილიზაციებში. მაგრამ, რგორც თქვენ იცით, 

ორიონელებისა და დრაკორეფტილიების ჩარევამ (რომლებმაც არა მხოლოდ 

ძალაულფება იგდეს ხელთ დედამიწაზე, არამედ თქვენი სხეულებიც დაიქვემდებარეს) 

შემოიტანა თავისი არაღვთაებრივი ნაწილი, რამაც კაცობრიობაი მრავალი ტანჯვა 

გამოიწვია. 

 ახლა კი ჩვენ მოგვიწია ამ შეცდომის გამოსწორება და ადამიანებისა და სუფთა 

ადამიანური სულების გადარჩენა გარდაუვალი სიკვდილისაგან.  

 ჩვენ გვახარებს ის, რომ ეს გამოგვივიდა და ახლა ჩვენ ყველა ერთად უნდა 

გადავდგათ ბოლო ნაბიჯი საბოლოო გამარჯვებისათვის – დედამიწისა და მისი 

საუკეთესო წარმომადგენლების ახალ, მაღალვიბრაციულ სივრცეში გადასაყვანად. ამით 

ჩვენ ბოლომდე მივიყვანთ ჩვენი შემოქმედის ღვთაებრივ იდეას და გავაერთიანებთ 

მაღალგანვითარებული ცივილიზაციების წარმომადგენლებს ერთ გალაქტიკურ 

ოჯახად.  

 ჩვენ გვჯერა თქვენი ჩვენო ძვირფასო დედამიწელებო და ჩვენ ყოველთვის  

თქვენთან ვართ! 

 აშტარ შერანი, რომელსაც გულწრფელად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან 

სინათლის გალაქტიკური ფედერაციის სახელით. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 12 ნოემბერი 2020წ. 

 

 

   მეფე კი შიშველი აღმოჩნდა! 

 

 მამა  აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გავაგრძელო აშტარ შერანის გუშინდელი გზავნილი და მოგიყვეთ 

იმ კულისებსმიღმა ბრძოლაზე, რომელიც ეხლა მიმდინარეობს მსოფლიოს ბევრ 

ქვეყანაში. 

 იმისდა მიუხედავად, რომ ბნელმა ძალებმა იგრძნეს თავიანთი დამარცხება, ისინი 

ძალაუფლების ყველა დონეზე მაინც აგრძელებენ ინერციით სვლას. ამან შეიძლება 
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მოუტანოს კიდევ ბევრი გასაჭირი იმ ადამიანებს, რომლებიც მათზე დამოკიდებულები 

არიან.  

 ახლა კი ვისაუბრებთ, თუ როგორ შეიძლება მათი თქვენზე ზეგავლენის  

მინიმიზირება და ამასთან ერთად მათი საბოლოო დაცემის დაჩქარება.  უპირველეს 

ყოვლისა უნდა გააცნობიეროთ, რომ ნატიფ დონეზე მათი გავლენა დასრულდა. ისინი 

დამარცხებულები არიან.  

 ხოლო ის, თუ რაც ხდება ახლა თქვენს პლანეტაზე შეგვიძლია შევადაროთ 

მხოლოდ ფანტომს, დრაკორეფტილიების მიერ ოდესღაც შექმნისლი გეგმის 

“ანარეკლს”, რომელსაც უკვე აღარ  აქვს საკვები თავისი პატრონებისგან. ის შეიძლება 

შევადაროთ მაღალი და მყარი შენობის ანარეკლს წყალში, რომელიც სულ უფრო და 

უფრო ბინდდება მძლავრი “ტალღების” წყალობით – ახალი მაღალვიბრაციული 

ენერგიებით, რომლებიც ახლა დედამიწაზე მოდის.  

 ეს “შენობა” ააგეს ორიონისა და დრაკოლერფტილოიდების წარმომადგენლებმა 

მრავალი საუკუნის განმავლობაში. ხოლო განსაკუთრებული “დეკორაციები” მან 

შეიძინა ბოლო ათწლეულებში, როდესაც თქვენთვის მტრულად განწყობილმა 

ცივილიზაციებმა გადაწყვიტეს სრულიად დაექვემდებარებინათ ადამიანთა არა 

მხოლოდ სხეულები, არამედ მათი ცნობიერებაც.  

 დამბყრობლების მთავარი ცენტრი – მათი “შტაბ-ბინა” მდებარეობდა დედამიწის 

ნატიფ დონეზე. იქ იმუშავებდნენ სტრარეგიებსა და გეგმებს, რომლებიც ადამიანების 

დამონებას ეხებოდა. მაგრამ ის, თუ რაც ხდება ახლა დედამიწაზე, სულ უფრო და უფრო 

შლის მათ გეგმებს და მათ მრავალსაუკუნოვან შრომას ანულებს. 

 ისინი წააწყდნენ მათთვის სრულიად მოულოდნელ წინაღობას – კაცობრიობის 

გამოღვიძებულ ცნობიერებას. რადგანაც მათ ღრმად სჯეროდათ ადამიანებზე თავიანთი 

ზეგავლენისა და საკუთარი დაუსჯელობის, მათ სრულიად დაკარგეს რეალობის აღქმა.  

 ისინი აგრძელებენ ინერციით მოქმედებას მრავალსაუკუნავანი ჩვევების 

მიხედვით, მაგრამ ის, რაც მათ არდე გამოსდიოდათ წამიერად და ზედმეტი ძალისმევის 

გარეშე, ახლა ხარვეზებს იძლევა. მათი უხეში მეთოდები პლანეტის მოსახლეობის 

უმეტესობაში უარყოფითად აღიქმება და ამის გარდა, ისინი თვითონაც “ხილულები” 

ხდებიან როგორც “შიშველი მეფე” თქვენი საყვარელი ზღაპრიდან. 

 ისინი არც კი ცდილობენ თავიანთი “სიშიშვლის” დამალვას. უფრო სწორად მათ 

არ შეუძლით დაიფარონ თავი, რადგანაც დედამიწის ახალ ვიბრაციებში მათი ძველი 

“ტანისამოსი” უკვე აღარ გამოდგება, ხოლო ახლის “შეკერვა” მათ არ შეუძლიათ მათი 

ნატიფი სხეულების აგებულების გამო, რომლესაც არ შეუძლია დედამიწის და 

გამოღვიძებული ადამიანთა კოლექტიური ცნობიერების მაღალვიბრაციულ 

ენერგიებთან რეზონირება. 

 ახლა კი, ჩემო ძვირფასებო, როდესაც თქვენ იცით ნათელი და ბნელი ძალების 

რიგებში არსებული ჭეშმარიტი მდგომარეობა, თქვენ შეგიძლიათ გამოიმუშავოთ 

მოქმედების საკუთარი პროგრამა, რომელსაც სათავედ ედება ახალი რეალოვბის თქვენი 

ხედვა და თქვენი თავისუფალი ნება. თქვენი სოციალური მდგომარეობის და 

საცხოვრებელი ადგილის გათვალისწინებით თქვენ შეგიძლიათ იმოქმედოთ როგორც 

მარტომ, ასევე ჯგუფებად, რათა დაიცვათ ადამიანების უფლებები და ინტერესები. 
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 დაე თქვენი სულები გაათბოს იმ ცოდნამ, რომ ბნელი ძალები საბოლოოდ 

დამარცხდნენ და თქვენ უბრალოდ გჭირდებათ გააუნებელყოთ ამ მაღალი “შენობის” 

წყალზე არსებული ანარეკლი. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 13 ნოემბერი 2020წ. 

 

 

  

   უკან გზა აღარ არის 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე კიდევ ერთხელ მსურს შეგახსენოთ, რომ ის რეალობა, რომელსაც 

შეეჩვიეთ, უკვე აღარ არსებობს.  

 უკვე თითქმის ერთი წელია, რაც პლანეტის მოსახლეობის უმეტესობა აღარ 

ცხოვრობს საკუთარი ცხოვრებით, არამედ იმით, რომელიც თავს მოახვიეს 

დამნაშავეებმა, რომლებმაც დედამიწაზე ძალაუფლება ხელთ იგდეს.  მთელი 

უბედურება კი ისაა, რომ ისინი მოქმედებენ ჩუმად, მათ მიერ ძალაუფლების 

ინსტანციებში დანერგილი მარიონეტების მერშვეობით.  

 რატომ მიჰყვებიან ბრმად ეს ადამიანები და ხშირად არაადამიანები თავიანთ 

უხილავ უფროსებს?  რატომ მოიცვა ამ მჭიდრო კავშირმა ადამიანების ცხოვრების 

ყველა სფერო: ფიზიკური, ფსიქიკური თუ მორალური და რატომ წაართვა მათ 

თავისუფლება?  

 რატომ დაეცა მასობრივი საინფორმაციო საშუალებები იმდენად, რომ გადაქიქცა 

ჩრდილში მყოფი მმართველობის ერთიან რუპორად, რომელსაც პლანეტის 

მოსახლეობისთვის მიაქვს ინ სინფორმაცია, რაც წაადგებათ მხოლოდ ამ დამნაშავეებს 

და რაც ხელს შეუწყობს კაცობრიობის სრული დამონების გეგმის განხორციელებას?  

 ეს აიხსნება სიხარბითა და შიშით. რადგანაც მთელი ფინანსები ჩრდილში მყოფ 

მთავრობას აქვს ხელთ, ის ისყიდავს ყველას და ყველაფერს. პლანეტის ეს 

“მმართველები” უხდიან დიდი ოდენობით ფულს ქვეყნების მთავრობებს, ჩინოვნიკებს, 

პრეზიტენტებსა და პრემიერ მინისტრებს.  ისინი ნერგავენ თავიანთ ხალხს წამყვან 

საინფორმაციო არხებში და ანიჭებენ გრანტებს მსხვილ ფარმაცეფტულ კონპანიებს, 

შედეგად ისინი ამ სფეროში სრულუფლებიან ბატონებად თვლიან თავიანთ თავებს 

 ისინი ურცხვად იჭრებიან სხვადასხვა ქვეყნის შიდა საქმეებში, თავს ახვევენ 

თავიანთ “მორალურ” ფასეულობებს, რომლებიც მიმართულია უნივერსალური 

ფასეულობების გასანადგურებლად და ადამიანებს თავს ახვევს ყველაფერს ჭუჭყიანს და 

არაბუნებრივს, რისი წარმოდგენაც კი შეიძლება.  

 ისინი ტანჯავენ ბავშვების სულებს, რადგანაც ართმევენ ღირსეული აღზრდისა 

და განათლების უფლებას, ბავშვობიდანვე აქცევენ ერთიან და მარტივად მართვად 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
 

სულიერი განვითარების ცენტრი “აღორძინება” 

100 

ბრბოდ და თავს ახვევენ საკაოდ საეჭვო ცხოვრებისეულ პრინციპებსა და მორალურ 

ფასეულოპბებს.  

 სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ისინი ცდილობენ გადააქციონ პლანეტის მთელი 

მოსახლეობა “უსახო”, უსქესო, უნებო, უსულო და დამჯერ ბრბოდ. ამისათვის ისინი კი 

არ ზოგავენ ფულს და ისყიდავენ მათი ნების შემსრულებლებს – იმათ, ვინც რეალობაში 

ანხორციელებს მათ მიერ  შემუშავებულ კაცობრიობის დამონების პოლიტიკას. 

მოსყიდულნი კი, თავიანთ მხრივ, ანხორციელებენ  მიცემული ფულის შესაბამის 

სამუშაოს, რადგანაც ეს თანხები ბევრად აღემატება იმას, რისი გამომუშავებაც 

ჩვეულებრივ ადამიანს შეუძლია თავისი პატიოსანი შრომით.  

 ხოლო ამ საყოველთაო შეთქმულების მეორე მიზეზია შიში.  

 ამ არსებებს, რომლებმაც ეშმაკს სული მიყიდეს, ყველაზე მეტად ეშინიათ 

თავიანთი პრივილიგირებული ცხოვრების დაკარგვის. მათ კიდევ ეშინიათ 

გამოაშკარავების, რადგანაც ხვდებიან, რომ ეს მსოფლიო დონოს ტყუილი ადრე თუ 

გვიან გამომჟღავნდება და ისინი დაისჯებიან ყველა მათი კაცობრიობის ჭინაშე 

ჩადენილი დანაშაულებისათვის.  

 ახლა კი ეს შიში აიძულებთ მათ იმოქმედონ უფრო თავხედურად და 

აგრესიულად. რადგანაც ხვდებიან, რომ მათი გეგმები გამოაშკარავებულია და უკან 

დასახევი გზა აღარ დარჩა, ისინი ცდილობენ დაჩქარებულ რეჟიმში დაამთავრონ ის, 

რაც ადრე ქონდათ დაგეგმილი.  

 ისინი იყენებენ თავსმოხვეულ პანდემიას, როგორ საყოველთაო ვაქცინაციის 

მიზეზს და ჩქარობენ “გააციფრულონ” მთელი პლანეტის მოსახლეობა. ამისათვის კი 

იყენებენ ყველაზე გულისამრევ და ძალადობრივ მეთოდებს.  

 ახლა კი ძალიან მნიშვნელოვანია გაერთიანდეთ და წინააღმდეგობა გაუწიოთ ამ 

ბნელი ძალების წარმომადგენლებს, რომლებიც თქვენი საზოგადოების ყველა 

ძალაუფლების მქონე სტრუქტურაში არიან ჩანერგილები. გახსოვდეთ, რომ მათ შიში 

მართავს, რაც თქვენში უკვე აღარ არის, ამიტომაც მათი დამარცხება არც ისეთი ძნელი 

იქნება თქვეთვის.  

 ისინი ვერ შეეწინააღმდეგებიან თქვენს სულიერ ძალას და თქვენს ენერგეტიკულ 

სისუფთავეს, თქვენს ერთობას და თქვენს ნებას იცხოვროთ ახალ სამყაროში 

განახლებულ დედამიწაზე.  

 გახსოვდეთ, რომ ისინი უკვე არიან დამარცხებულები ნატიფ დონეზე და თქვენ 

მხოლოდ დაგრჩათ, რომ უკვე ფიზიკურ დონეზე ბოლომდე მიიყვანოთ ნათელი 

ძალების და თქვენი გაალქტიკური ძმების მიერ შესრულებული სამუშაო. 

 გლოცავთ და მოყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 9 დეკემბერი 2020წ. 

 

 

 

  შეინარჩუნეთ სიმშვიდე 
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 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! მე მსურს 

 გავაგრძელო ჩემი გუშინდელი გზავნილი და გავჩერდე დედამიწაზე ახლა 

მომხდარი მოვლენების კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ნიუანსზე.  ის ეხება მოქმედებებს, 

რომლებსაც თქვენ პლანეტაზე არსებული ბნელი ძალები ჩადიან. ეს ეხება როგორც 

მანიპულატორებს – ჩრდილში მყოფ მმართველობას, ასევე იმათ, ვინც იმართებიან – 

თავიანთი “უფროსების” ნების შემსრულებლებს, რომლებიც ძალაუფლების ყველა 

დონეზე არიან.  

 ახლა ისინი გაერთიანდნენ, რათა გაუძლონ ხიფათს, რომელიც მათ ელით. ეს 

ხიფათი არის არა მხოლოდ მაღალვიბრაციული ენეგიები, რომლებიც დიდი 

რაოდენობით მოდის ახლა დედამიწაზე, არამედ გამოაშკარავების მთელი რიგი, 

რომელიც კაცობრიობის ჭინაშე ჩადენილ დანაშაულებს ეხება და მოიცავს 

ძალაუფლების მაღალ დონეებს, ანუ ჩრდილში მყოფი მთავრობის სათავბეს.  

 ეს ადამიანები, დიდწილად კი არაადამიანები, მშვენივრად ხვდებიან რომ 

საფრთხე უახლოვდებათ და უკვე მათ ქვეცნობიერში გამყარებული ჩვევის მიხედვით 

ცდილობენ თვითდამკვიდრდნენ ჩვეულებრივი ადამიანების ხარჯზე. ისინი 

ცდილობენ დაუმტკიცონ მათ და თავიანთ თავებს საკუთარი ძალაუფლება და 

სიამოვმნებას იღებენ ბრბოს მართვით.  

 სწორედ ამიტომ საყოველთაოდ მკაცრდება თავსოხვეული პანდემიის 

წინააღმდეგ მიღებული ზომები. მკაცრდება კარანტინი ხოლო ნიღბების ტარება 

სავალდებულო ხდება ყველგან. ამით ისინი არა მხოლოდ ანადგურებენ ადამიანის 

ინდივიდუალურობას და აქცევენ მათ დამჯერ ნაცრისფერ ბრბოდ, არამედ კლავენ 

ადამიანებს ფიზიკურად, რადგანაც არ აძლევენ ბუნებრივი გზით სუნთქვის 

საშუალებას.  

 ისინი კიდევ იმედოვნებენ საყოველთაო ვაქცინაციას და ჩიპიზაციას, რადგანაც 

იყენებენ პლანეტის მოსახლეობის ყველაზე დაბალვიბრაციული ნაწილის პანიკასა და 

შიშს. ისინი იყენებენ “აკრძალულ ზომებს”, რადგანაც არ აძლევენ ადამიანებს 

საშუალებას ამ ეშმაკის (ანტიქრისტეს) “ბეჭდის” გარეშე პლანეტაზე გადაადგილებისა 

და ახლობლების მონახულებისა.  

 ახლა მიმდინაროებს პლანეტის მოსახლეობის დაყოფა არა მხოლოდ 

ვიბრაციულად, არამედ სიტუაციის მიმართ განწყობის მიხედვითაც. სწორედ ეს იყო 

ბნელი ძალების წარმომადგენლების გეგმა – როგორც ადამიანთა სხეულში 

ინკარნირებულებისთვის, ასევე ნატიფ დონეზე არსებული ბნელი არსებებისა.  

 ამგვარად, ისინი იყენებენ თავიანთ მთავარ პრინციპს – “დაყავი და იბატონე”, 

რითიც  მტრობას აღვივებენ  მთავრობებსა და მოსხლეობაში, მეგობრებსა და 

კოლეგებში, ახლობლებსა და ნათესავებს შორის, რომლებსაც სხვადასხვა შეხედულება 

აქვთ ეგრეთ წოდებული “პანდემიის” შესახებ.  

 ისინი აკეთებენ ამას იმისათვის, რომ ამ ჯგუფებს შორის აგრესია გაიზარდოს 

ყოველდღიურად, რითიც შეამცირებენ პლანეტის ვიბრაციებს. შედეგად თქვენ ხედავთ, 

თუ როგორი ცხარე დისკუსიები იმართება ახლა საზოგადოებაში, როგორი აგრესიით 

იცავენ ადამიანები თავიანთ სიმართლეს და როგორ  წყდება მრავალრიცხოვანი 

კავშირები.  
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 ამგვარად, ბნელ ძალებს გამოუვიდათ არა მხოლოდ გაეყოთ საზოგადოება, 

არამედ მათში ნეგატიური ენერგიების გენერირება მოეხდინებინათ, რომელიც ახლა ასე 

ძაან ესაჭიროებათ.  

 ამიტომაც, ჩემო ძვირფასებო, დედამიწისათვის ამ საბედისწერო დეკემბრის 

ბოლო დღეებში მიმართეთ მთელი ძალისხმევა იმაზე, რათა ჩააქროთ ამ ვნებების 

ხანძარი. ამისათვის, რაც შეიძლება ხშირად გაწმინდეთ თქვენი პლანეტა და 

კაცობრიობის კოლექტიური ცნობიერება ყველა ნეგატიური ენერგიისა და უცხო 

პროგრამებისგან და “დაწვით” ისინი სამყაროს სიყვარულის ცხეცხლით.  

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 15 დეკემბერი 2020წ.  

 

    

 

   საბოლოო არჩევანი 

  

მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო!  

 დღეს მე მსურს შევაჯამო 2020 წელი, რომელიც დედამიწის ისტორიაში 

გარდამტეხი აღმოჩნდა.  

 ის, თუ რაც მოხდა ერთი წლის განმავლობაში, შეგვიძლია შევადაროთ მთელს 

ეპოქას, რადგანაც სულ რაღაც რამოდენიმე თვეში გამოვლინდა ყველა ნათელი და 

ბნელი მხარე როგორც თქვენი საზოგადოებისა, ასევე იმათიმ ვინც ხალხს მართავდა. ეს 

ყველაფერი მოხდა ძალიან სწრაფად და თქვენთვის მოულოდნელად. ასე არაა ჩემო 

ძვირფასებო?! 

 განა ერთი წლის წინ წარმოიდგენდით, რომ სრულიად მალე თქვენ მოგიწევთ 

უკვე სხვა დედმიწაზე ცხოვრება, სადაც თავისუფლად გადაადგილება, სუნთქვა და 

აზროვნება იქნებოდა შეზღუდული? თუმცა ეს ყველაფერი მოხდა და თქვენ ნება 

მიეცით მას!  

 რაღათქმაუნდა ეს სიტუაცია დედამიწაზე შემთხვევით არ იყო შექმნილი. 

როგორც უკვე ბევრჯელ ითქვა ჩემს გზავნილებში: მშვიდ, ზომიერ და უდარდელ 

ცხოვრებას არ შეუძლია ადამიანი მესამე განზომილების “ანაბიოზისგან” გამოიყვანოს 

და გამოაღვიძოს მასში მისი ღვთაებრივი არსი.  ამიტომაც კაცობრიობის 

გადასარჩენად აუცილებელი იყო უკიდურესი ზომების მიღება – იმის, რასაც თქვენ 

უწოდებთ “შოკურ თერაპიას”. ეს პროცესი განხორციელდა მათ მიერ, ვინც ამ სულიერი 

“ანაბიოზის” მდგომარეობამდე მიგიყვანათ.  

 მათ შესაძლებლობა მიეცათ გამოევლინათ თავიანთი რეალური სახე და საკუთრი 

თავის დაფარვის გარეშე შეესრულებინათ თავიანთი არაადამიანური გეგმები, 

რომლებიც თქვენი პლანეტის განადგურებას მოისაზრებდა.  
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 ამასთან ერთად  კაცობრიობას შანსი მიეცა საკუთარი თვალით რომ დაენახა, თუ 

ვინ მართანვ მსოფლიოს და ვის გადასცა ძალაუფლება თავისი პასიურობით, 

მორჩილებითა და შორმსჭვრეტელობის უნარის არქონით.  

 ხელოვნურად შექმნილ ვირუსთან და მსოფლიოს თავსმოხვეულ “პანდემიასთან” 

დაკავშირებულმა სიტუაციამ გახსნა “ფარდა” და ადამიანებმა დაინახეს თუ როგორი 

დანაშაულებები ხდება თქვენს პლანეტაზე “კულისებს მიღმა”. მაგრამ ეს ყველამ ვერ 

დაინახა, არამედ მხოლოდ იმათ, ვისაც ამის დანახვა სურდა და ვინც მზა იყო მოეხსნათ 

ის “ვარდისფერი სათვალეები”, რომლებიც მათგან მწარე სიმართლეს მალავდა.  

 დედამიწის მოსახლეობის სრული უმრავლესობა დარჩა ამ “სათვალეებში”, 

რომლებიც უკვე შეეზარდა მათ ცნობიერებას და ქვეცნობიერს მსოფლიოს ელიტისა და 

მათი დამქაშების წყალობით.   

 შედეგად თქვენი პლანეტისათვის ამ საბედისწერო პერიოდში კაცობრიობა ორ 

ბანაკად გაიყო: გამოღვიძებულად და ღრმა ძილში მყოფებად და როგორც ხედავთ, 

მძინარენი ბევრად უფრო მეტნი აღმოჩნდნენ ვიდრე გამოღვიძებულნი. მაგრამ ეს მათი 

არჩევანია, რადგანაც გამოღვიძებისათვის პირობები ყველას ერთნაირი ქონდა. მხოლოდ 

შიშმა და გონების სიზარმაცემ არ მისცა ამ ადამიანებს უფრო ხშირად კი არაადამიანებს, 

გარკვეულიყვნენ მომხრადის არსში და დაენახათ ის, რაც მათ ცხვირწინ დევს.  

 ახლა მსოფლიო მმართველობის დანაშაულებებზე, ცრუ პანდემიაზე და 

ადამიანებისათვის დამღუპველ ვაქცინებზე ინფორმაცია საკმარისზე მეტადაა. 

კაცობრიობის საუკეთესო წარმომადგენლები სამართლიანი და გაბედული 

პოლიტიკოსების, იურისტების, ექიმების, მასწავლებლების, ჟურნალისტებისა და ბევრი 

სხვა სუფთა და ნათელი სულის სახით ცდილობენ ადამიანებამდე სიმართლე მიიტანონ, 

რასაც გაუბათილებელი ფაქტებითა და მტკიცებულობებით ახორციელებენ.  

 მაგრამ დედამიწის მილიონობით მცხოვრები დარჩა ბრმა და ყრუ, რადგანაც 

დამჯერად მიჰყვებოდნენ რეფტილოიდების მიერ მათში დანერგილ პროგრამებს. ახლა 

კი მიღებული იქნება მძინარეთა გაღვიძების ბოლო მცდელობა, რადგანაც ჩრდილში 

მყოფი მმართველების დანაშაულებრივი ქმედებები მისაწვდომი იქნება ყველსათვის, 

რადგანაც ისინი გავრცელდება მთელს მსოფლიოში ყველა საიმფორმაციო საშაულებით. 

 მაგრამ ეს უკვე იქნება ბოლო შანსი, რათა გადარჩნენ ისინი, ვინც მოისურვებს 

გადარჩენას და აირჩევს ცხოვრებას უკვე ახალ მსოფლიოში, სადაც სხვა კანონები 

მეფობს: სამყაროსეული, ღვთაებრივი და საერთო საკაცობრიებო, რომელთა 

მიხედვითაც ცხოვრობს ყველა მაღალგანვითარებული ცივილიზაცია თქვენს 

გალაქტიკაში.  

 ამგვარად დაცული იქნება დედამიწის თითოეული მაცხოვრებლების 

თავისუფალი ნება და ყველა გააკეთებს საკუთარ და საბოლოო არჩევანს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან.  

 გზავნილი მიიღო მართამ 29 დეკემბერი 2020წ. 

 

  

 

    2021 
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  დეკორაციები მალე ჩამოინგრევა 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღევანდელი ჩემი გზავნილი თქვენთვის გარკვეულწილად მოულოდნელი 

იქნება, რადგანაც, როგორც თქვენ მიხვდით, ჩემს წესებში არ შედის დედამიწაზე 

მომხდარი მოვლენების დედალურად განხილვა. მე მსურს, რომ თქვენ თავად 

განსაჯოთ, ჩართოთ თქვენი ინტუიცია და საკუთარი დასკვნები გამოიტანოთ. 

 ახლა მე ჩავთვალე საჭიროდ უფრო დაწვრილებით მოგიყვეთ იმაზე, თუ რა 

ხდება თქვენს პლანეტაზე, რადგანაც თქვენ შორის ყველაზე მდგრადებიც კი ერთგვარ 

დაბნეულ მდოგმარეობაში იმყოფებიან და თავიანთ მთავარ  “ფსონს დებენ” ადამიანზე, 

რომელსაც ბნელი ძალები ცდილობენ ძალაუფლება წაართვან.  

 ისინი, ვინც განეშორა სიცრუის მორვში ჩაძირულ მასმედიას და დაიწყო 

რეალური ფაქტების გამოკვლევა, მშვენივრად ხვდებიან ახლა შექმნილი სიტუაციის 

არსს და იციან, რომ ფიზიკურ სხეულში ინკარნირებულმა ნათელი ძალების 

წარმომადგენლებმა უკვე დაიწყეს მოქმედება და კაცობრიობის გადარჩენის 

დედატულად შედგენილ გეგმას ახორციელებენ.  

 მაგრამ თქვენც კი გაბნევთ ის ფაქტი, რომ მსოფლიოს პრაქტიკულად ყველა 

ქვეყანაში მკაცრდება ეგრეთ წოდებულ პანდემიასთან ბრძოლის ზომები, რომელსაც, 

როგორც თქვენ იცით, არ არქვს არანაირი საფუძლველი.  

 რატომ ხდება ეს? 

 მხოლოდ იმიტომ, რომ ასე მუშაობს რეფტილოიდების კოლექტიური 

ცნობიერება. რადგანაც ნათელმა ძალებმა თავიანთი ოპერაცია დაიწყეს, მსოფლიო 

ელიტა ძალზედ შეშინდა და ჯაჭვურად გადასცემს თავის შიშს საშუალო და დაბალ 

კასტებში, რომლებშიც თავიანთი წარმომადგენლები და ნების შემსრულებლები ჰყავთ.  

 ამგვარად ამ შიშმა მოიცვა დედამიწაზე არსებული რეფტილოიდების მთელი 

“თანამეგობრობა”, მაგრამ ფიზიკურ დონეზე ის ვლინდება სხვადასხვა გვარად. ეს 

დამოკიდებულია იმაზე, თუ სოციალური ფენის რომელ დონეზე არის ესა თუ ის 

რეფტილოიდი.  

 ამგვარად, ხელმძღვანელობითი დონე (კასტა), რომელიც მიჩვეულია ზემოდან 

შემოსული ბრძანებების შესრულებას და ვერ ხვდება, თუ რეალურად რა ხდება 

მსოფლიო პოლიტიკის კულისებს მიღმა, აგრძელებს თავისი უფროსობის მითითებების 

დამჯერად შესრულებას.  

 ეს გადაწყვეტილება განპირობებულია იმავე შიშით. მათ არ სურთ მათმა 

მფარველებმა რთულ მომენტში მარტო დატოვონ, რადგანაც რეფტილოიდების 

“ცხოველური” ინტუიცია მათ კარნახობთ, რომ  მოახლოებულია ძალიან 

მნიშვნელოვანი, მაგრამ მათთვის ჯერ არც თუ ისე გასაგები მოვლენები. 

 ამის გარდა, ისინი შეჩვეულები არიან გარკვეული პროგრამებით მოქმედებას და 

არ შეუძლიათ მათ ამ პროგრამების განეიტრალება, რადგანაც მათი ცნობიერება ან 

განიხილავს თავისუფალ არჩევანს.  

 რაც შეეხება რეფტილოიდების დაბალ კასტას – ეგრეთ წოდებულ ჩვეულებრივ 

მოქალაქეებს, ისინი ცხოვრობენ სიკვდილის შიშში და მზად არიან ყველაფერზე 
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წავიდნენ, რათა სიცოცხლე შეინარჩუნონ, თუნდაც  ეს ვაქცინაცია და ჩიპიზაცია იყოს. 

ამ შემთხვევაში მათ უკვე დასაკარგი არაფერი აქვთ, რადგანაც ისინი ისედაც არიან 

თავიანთი კოლექტიური ცნობიერების პროგრამების ზეგავლენის ქვეშ. 

 ნათელი ძალებებს მკაცრად ებრძვის რეფტილოიდების ის ნაწილი, რომელიც 

დანერგეს მმართველობით სტრუქტურებში და რომლებსაც პირადად მოუწევთ პასუხი 

აგონ კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი ყველა დანაშაულებისათვის, რომლებსაც 

საუკუნეების განმავლობაში მათი უხილავი უფროსები ანხორციელებდნენ. 

 სწორედ ასეთ სიტუაციას ადევნებთ თვალყურს ახლა. 

 რაღათქმაუნდა ამ “ადამიანებს” შორის არიან სხვა დაბალგანვითარებული 

რასების წარმომადგენლებიც (მათ შორის ორიონელები), მაგრამ სრული უმრავლესობა 

მაინც რეფტილოიდები და ნახევრად რეფტილოიდები არიან. 

 ეს ბოლო ბრძოლა დიდი ხანი არ გაგრძელდება და მე მსურს, რომ არ ჩაებათ 

მასში ენერგეტიკულად და მენტალურად, რადგანაც ამით თქვენ დაიდაბლებთ 

ვიბრაციებს. 

 ყველაზე კარგი, თუ რაც შეგიძლიათ გააკეთოთ არის, რომ ვიზუალურად 

წარმოიდგინოთ ახალი მსოფლიო განახლებულ დედამიწაზე, სადაც მეფობს სინათლე 

და სიყვარული, ერთობა და ძმობა, ურთიერთ პატივისცემა და პლანეტის მთელი 

მოსახლეობისათვის სასიკეთოდ მიმართული შემოქმედებითობა. 

 ფიზიკურ დონეზე კი დაიწყეთ მშვიდი და თანმიმდევრული განათლებითი 

საქმიანობა თქვენს ახლო გარემოცვაში. ამ საკითხში კი დაგეხმარებათ ჩემი გზავინების 

ახალი სერია. 

 შეინარჩუნეთ სულიერი ძალა და საკუთარი სულის მიმართ რწმენა! 

 ახლა ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული თქვენზე – კაცობრიობის საუკეთესო 

წარმომადგენლებზე! 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 14 იანვარი 2021წ. 

 

 

  

       დაასრულეთ რათა დაიწყოთ 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გავაგრძელო ჩემს წინა  გზავნილში დაწყებული საუბარი და 

აგიხსნათ, თუ რატომ ჭიანურდება ჩრდილში მყოფი მთავრობის საქმეების 

გამოაშკარავება მიუხედავად იმისა, რომ მათზე ყველა ფაქტი უკვე დიდი ხანია რაც  

შეგროვებულია. 

 ბევრ თქვენგანს უსამართლოდ მიაჩნიათ ის ფაქტი, რომ მთელს მსოფლიოში 

ამკაცრებენ კარანტინს და შემოაქვთ სულ უფრო და უფრო მეტი შეზღუდვა. თქვენ 

გგონიათ, რომ რეალობა ყოველი მხრიდან შემოსული ინფომრაციასთან, რომელიც 
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ნათელი ძალების გამარჯვებას ეხება, წინააღმდეგობაში მოდის. რეალურად კი 

ყველაფერი საკმაოდ მარტივად აიხსნება. 

 სწორედ ამგვარად წმენდავენ დედამიწაზე შემოსული მაღალვიბრაციული 

ენერგიები თქვენს პლანეტაზე დაგროვილ მთელს ჭუჭყს და სიშავეს. ეს გავს იმას, თუ 

როგორ ყალიბდება აბსცესი (ჩირქგროვა) ადამიანის სხეულზე. იმისათვის, რომ ეს ჩირქი 

გამოვიდეს, საჭიროა, რომ აბსცესი ბოლომდე ჩამოყალიბდეს და ფორმირდეს. ახლა კი 

დედამიწაზე ბნელი ძალების ყველა ქმედება სწორედ ამგვარად “ფორმირდება”.  

 ყველაფერი აბსურდამდე, თავის ლოგიკურ დასასრულამდე მიდის. ახლა კი 

“ღრმა ძილში მყოფნიც” კი “ახელენ თვალებს” და ხვდებიან რომ დედამიწაზე 

ყველაფერი რიგზე არ არის. ხოლო როდესაც დედამიწაზე მოსახლეობის კრიტიკული 

რაოდენობა გაიღვიძებს ეს აბსცისი საბოლოოდ გაიხსნება.  

 ენერგეტიკული თვლასაზრისით კი ეს შემდეგნაირად მოხდება. მსოფლიო 

ელიტისა და მათ დაქვემდებარებარებაში მყოფი სტრუქტურების მიერ გენერირებული 

ნეგატიური ენერგია თავის აპოგეას მიაღწევს და “გასკდება”. ხოლო დარჩება მხოლოდ 

“ჩირქოვანას” კვალი მცირე კლერკების სახით, რომლებიც მათთვის ჩვეული 

ხელმძღვანელობის გარეშე დარჩებიან.  

 ამას ხელს შეუწყობს დადებითი – მაღალვიბრაციული ენერგიების ასეთივე 

კონცენტრაცია, რომლებსაც გამოასხივებენ დიდი ხნის ძილისგან გამოღვიძებული 

ადამიანები. სწორედ ამიტომ მე ისევ და ისევ მოგიწოდებთ, რომ არ დაეყრდნოთ 

მხოლოდ გარეშე დახმარებას, არამედ თავადაც აქტიურად იმოქმედეთ როგორც 

ენერგეტიკულად ასევე ფიზიკურადაც.  

 როგორც უკვე ბევრჯელ ითქვა ზეციური ძალების გზავნილებში, ფიზიკურ 

სხეულში ინკარნირებული ადამიანი როდესაც ნატიფი დონიდან მოსულ 

მაღალვიბრაციულ ენერგიას ატარებს, ის “ამიწებს” მას და აძლიერებს მრავალ 

ასეულჯერ და ზოგჯერ მრავალ ათასელჯერადაც – ეს დამოკიდებულია პიროვნების 

ვიბრაციულ დონეზე.  

 როგორც დედამიწაზე ბნელი ძალები ერთიანდებიან, რათა ბოლომდე მიიყვანონ 

კაცობრიობის წინაშე მოფიქრებული დანაშაული, ასევე ადამიანებიც უნდა 

გაერთიანდნენ, რათა ამ გეგმებს დაუპირისპირდნენ და დედამიწაზე მეხუთე 

განზომილების ახალი საზოგადოება შექმნან.  

 მაგრამ ასეთი გაერთიანება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მაშინ, როდესაც 

ადამიანები სრულაიდ გააცნობიერებენ მათ სულიერ სისუსტეებს და შეცდომებს. 

სწორედ მათი წარმოჩინება ხდება ახლა დედამიწაზე, რათა ადამიანებმა დაინახონ, თუ 

როგორ დაბლა დაეცნენ და თავიანთი დამცირებისა და კონტროლის ნება მისცეს სხვებს.  

 მოცემულ მომენტში კაცობრიობაც უდა მივიდეს სიტუაციის საკუთარ ლოგიკურ 

დასასრულამდე, რაც ამ შემთხვევაში მოისაზრებს რომ ადამიანები მიხვდნენ საკუთარი 

მდგომარეობის სრულ აბსურდულობას და გააცნობიერონ თავიანთი თავები როგორც 

ღირსეულ, თავისუფლ და პატივსაცემ ღვთაერივ ქმნილებებად.  

 სწორედ ეს ხდება ახლა დედამიწაზე: ადამიანთა სხეულში ინკარნირებული 

სხვადასხვა რასებისა და ცივილიზაციების (ღვთაებრივი და არაღვთაებრივი) შეჯახება, 

რათა გაწმინდონ კარმა, რომელიც წარმოიქმნა ამ პლანეტაზაე ათასწლეულების 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
 

სულიერი განვითარების ცენტრი “აღორძინება” 

107 

განმავლობაში მათი ერთობლივი ცხოვრებით. ეს ეხება დედამიწის აბსოსუტურად 

ყველა მცხოვრებს.  

 ახლა ყველას უწევს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება თუ რომელ მხარეს 

აღმოჩნდებიან – ნათელსა თუ ბნელში.  

 ამჟამად თქვენ ხართ ორი ეპოქის გასაყარზე და ამაღლების აქტიურ ფაზაში. 

ამიტომაც, იმაზე თუ როგორ იმოქმედებთ ამ საპასუხისმგებლო პერიოდში, 

დამოკიდებულია არა მხოლოდ თქვენი ბედი, არამედ მთელი კაცობრიობისაც, 

რადგანაც თქვენ ხართ მისი განუყოფელი ნაწილი. 

 გლოცავთ ჩემო ძვირფასებო და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 28 იანვარი 2021წ. 

 

 

   თევზი ლპობას თავით იწყებს  

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესამლმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გესაუბროთ თქვენი სულიერი მდგომარეობის შესახებ, რომელიც 

ამ გარდამავალ პერიოდში ბევრ თქვენგანს არასტაბილური აქვს. ამის მიზეზები კი 

ბევრია. 

 უპირველეს ყოვლისა ეს არის მსოფლიოში მომხდარი მოვლენების ანარეკლი. 

ბევრი ადამიანისათვის დიდი შოკი აღმოჩნდა ის, რომ მსოფლიოს წამყვანი ქვეყანაში, 

რომელიც ბოლო პერიოდში ყველაფერში ლიდერობდა და აწესებდა პოლიტიკურ თუ 

ეკონომიკულ ნორმებს, ახლა მიმდინარეობს მისთვის სრულაიდ უჩვეულო მოვლენები. 

ადამიანებს გონიათ, რომ მათი არსებობის საფუძველი შეირყა, რის შედეგადაც ინგრევა 

მათი ჩვეული სამყარო. ეს კი რეალურად ასეა. 

 თვენ გაქვთ ასეთი გამონათქვამი: “თევზი ლპობას თავით იწყებს”. ჩრდილში 

მყოფი მთავრობის ასეთი “თავი” კი არის ამ ქვეყნის სამთავრობო უწყებები.  უკიდურეს 

შემთქვევაში ინისი თვალსაჩინონი იყვნენ და მსოფლიო ელიტის საიმედო ფარს 

წარმოადგენდნენ.  

 სწორედ ისინი “გეშავდნენ” ერთმანეთზე სხვადასხვა ქვეყნებს, აჩაღებდნენ 

ომებსა და ორგანიზებას უკეთებდნენ  ფერად რევოლუციებს, აწყობნდნენ ეკონომიკურ 

კრიზისებსა და ურცხვად ერეოდნენ სხვა სახელმწიფოების საქმეებში. ბევრი მათ 

განსჯიდა, მაგრამ ამასთან ერთად მათი ეშინოდათ, ხოლო საზოგადოდ კი ისინი უკვე 

შეეჩვივნენ ასეთ სიტუაციას და მათ ძალასა და ყოვლისშემძლეობას აღიარებდნენ.  

 ახლა კი როდესაც ეს ქვეყუანა მძლავრ კრიზისშია, ისინიც კი, ვინც ამ მსოფლიო 

გიგანტის დასუსტებით ხარობენ, ქვეცნობიერის დონეზე განიცდიან მომავლის წინაშე 

შიშს. ეს იმიტომ ხდება, რომ ისინი ხვდებიან, რომ უწინდელ ცხოვრებას უკვე ვეღარ 

დაუბრუნდებიან, რადგანაც იცვლება მსოფლიო პოლიტიკური, ეკონომიკური და 

ფინანსური სტრუქტურა. ეს ცვლილებები კი რეალურად ასეც ხდეება, რადგანაც 
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შესუსტდა მსოფლიო ელიტა, რომლის ხელშიც იყო მთელი ძალაუფლება, ფინანსები და 

მასობრივი საინფორმაციო საშუალებები. 

 ძველი სისტემის განადგურების პროცესი უკვე გაშვებულია: თავდაპირველად 

ნგრევას დაიწყებს კორუფციაში ჩაფლული და დაწყევლილი წრით დაკავშირებული 

ძალაუფლების სტრუქტურები. მას მოჰყცება ფინანსური ბაზარი, რომელიც მსოფლიო 

ელიტის მიერ ხელოვნურად იყო შექმნილი და შენარჩუნებული. საბოლოოდ კი დაეცემა 

უფროსების მიერ მიტოვებული მასმედია.  

 სწორედ ამ თანმიმდევრობის განვითარდება ახლა მოვლენები და თქვენ 

ამისათვის მზად უნდა იყოთ.  მაგრამ თქვენ არ უნდა გრძნობდეთ შიშს მოსალონელი 

ცვლილებების წინ. გახსოვდენთ, რომ ახალი ცხოვრების სათავე, მისი ფუნდამენტი 

უკვე ჩაყრილია. ამაში კი თქვენი დამსახურებაცაა, რადგანაც ენერგეტიკულ დონეზე 

თქვენ აქტიურად ეხმარებოდით ამ პროცესს. 

 მაგრამ ძირითადი სამუშაო გააკეთეს კაცობრიობის საუკეთესო 

წარმომადგენლებმა თქვენს გალაქტიკურ ძმებთან ერთად. ისინი მრავალი წლის 

განმავლობაში იმუშავებდნენ ჩრდილში მყოფი მთავრობის გნადგურების გეგმას. ისინი 

ასევე ადგენდნენ ახალი სოციალური და ფინანსური ინსტრუმენტების შექმნის გეგმას, 

რომელის სათავეშიც უკვე სულ სხვა კანონები იქნება. 

 ხოლო როდესაც დაინგრევა ძველი სისტემა და მისი ყველა სტრუქტურა, 

როლებიც მეტასტასების მსგავსად თქვენი ცხოვრების ყველა სფეროში ჩაინერგა, 

ადამიანების ცხოვრება კარდინალურად შეიცვლება. ეს ყველაფერი  კი მატერიალური 

დროსი თვალსაზრისით ძალიან სწრაფად მოხდება – მხოლოდ რამოდენიმე წლის 

განმავლობაში.  

 ამიტომაც თქვენი სულიდან განდევნეთ შიში და იფიქრეთ მხოლოდ იმაზე, თუ 

რამდენად ბედნიერი, თავისუფალი და სასიხარულო იქნება თქვენი ცხოვრება, 

რომელსაც საწყისად ედება სამყაროს კანონები და სადაც არ იმეფებს ძალაუფლება და 

ფული, არამედ ერთობა და ძმობა. ხოლო ყოველი ადამიანის არსებობის მიზანი იქნება 

ყველასათვის სასიკეთო გზით თვითრეალიზაცია. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 29 იანვარი 2021წ. 

 

 

      რეფტილოიდების ბატონობის დასასრული 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გესაუბროთ იმაზე, თუ რა მოსდით რეფტილოიდების სულებს, 

რომლებიც დედამიწაზე ადამიანთა სხეულებში არიან ინკარნირებულნი.  

 მათთვის დადგა ძალიან მძიმე პერიოდი და ეს კავშირშია არა მარტო იმასთან, 

რომ დედამიწაზე მათთვის შეუთვისებელი მაღლვიბრაციული ენერგიები მოდის, 

არამედ, იმიტომაც, რომ ადამიანები მათზე უკვე აღარ რეაგირებენ როგორც ადრე.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 რეფტილოიდებს უფრო რთული გაუხდათ ადამიანებში ნეგატიური ენერგიების 

გამოწვევა იმიტომ, რომ ადამიანზე, რეფტილოიდებისგან განსხვავებით, ეს ენერგიები 

მოქმედებენ ძალზედ სასიკეთო კუთხით. ისინი ატრანსფორმირებენ ადამიანების 

ცნობიერებას მძიმე მესამე განზომილების ენერგიებისგან და რეფტილოიდების 

პროგრამებისგან, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში ინერგებოდა ადამიანების 

ცნობიერებასა და ქვეცნობიერში.  

 უმრავლესობა ადამიანი იწმინდება მათთვის შეუმჩნევლად. ისინი უბრალოდ 

სხვანაირად იწყებენ ქცევას და უკვე აღარ ეგებიან რეფტილოიდების ანკესებზე. ამის 

ნათელი მაგალითია გამოღვიძებული ადამიანების უფრო და უფრო ზრდადი 

რაოდენობა, რომლებიც უარს ამბობენ მათთვის დამამცირებელი მოთხოვნების 

შესრულებაზე. 

 რაც უფრო მეტს ცდილობენ ყველა დონის რეფტილოიდები “ადამიანთა 

გისოსებში მიმწყვდევას” და აძალებენ მათ მიიღონ უკვე  თითქმის სავალდებულო 

ვაქცია, მით უფრო მეტად იზრდება ადამიანების შინაგანი და გარეგანი 

შეწინააღმდეგება.  

 იგივე ხდება ოჯახებში, სადაც წევრებში არიან რეფტილოიდები და ნახევრად 

რეფტილოიდები. რადგანაც მათ არ შეუძლიათ გადაიტანონ მაღალვიბრაციული 

ენერგიების ზემოქმედება, რეფტილოიდები ცდილობენ შექმნან დაბალვიბრაციული 

სივრცე თავინათ გარემოცვაში მაინც და საკუთარ ახლობლებს აპროვოცირებენ 

ნეგატიური ენერგიების გამოფრქვევაზე. მაგრამ ადამიანები უკვე აღარ რეაგირებენ 

მანიპულატორების ძველ ხრიკებზე და მედგარ წინააღმდეგობას უწევენ როგორც 

ენერგეტიკულ ასევე სიტყვიერ თავდასხმას.  

 სწორეს ასე ხდება პლანეტიდან ყველა უცხო და არაღვთაებრივის განდევნა, 

რაზეც უკვე ბევრი ითქვა ჩემს გზავნილებში. ჯერ-ჯერობით კი ისინი ჩერდებიან აქ იმის 

ხარჯზე, რომ პლნაეტის მოსახლეობის უმეტესობა სიკვდილის შიშს გრძნობს და ამით 

კვებავს რეფტილოიდებს მათთვის სასურველი და საყვარელი ენერგიით.  

 სწორედ ამიტომ “ყვირის” ყველა მასობრივი საინფორმაციო საშუალება 

კორონავირუსის გავრცელების საშიშროებაზე და სიკვდილიანობის “შემაშფოთებელ” 

სტატისტიკას ავრცელებენ, რასაც რეალობასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ამგვარად 

ისინი წარმოქმნიან უკვე მასობრივ შიშს, რითიც ცდილობენ ფარის მსგავსად დაიფარონ 

თავიანთი თავები საბრთხისგან. 

 ახლა დედამიწაზე მიმდინაროებს ნამდვილი ბრძოლა გადარჩენისათვის, 

რომელსაც თქვენი პლანეტის ბევრი მცხოვრები ვერ აცნობიერებს, რადგანაც ყველაფერი 

მათთვის უხილავ ენერგეტიკულ სივრცეში ხდება.  

 რაც შეეხება ამ ბრძოლის ფიზიკურ გამოვლინებას, ის კულისებს მიღმა ხდება და 

ხშირად მათი შემსრულებლები ასრულებენ თავიანთ როლს და ვერ ხვდებიან მის 

ჭეშმარიტ არსს, არამედ უბრალოდ დაუფიქრებლად ასრულებენ უფროსობის ბრძანებას.  

 მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ამ სპექტაკლის სცენარისტებიც ახლა არიან 

სრულ დაბნეულობაში, რადგანაც მათ მიერ დაწვრილებით შემუშავებული გეგმა 

იშლება თვალსა და ხელს შუა.  ადამიანები მათ არ ემორჩილებიან და რეფტილიოდებზე 

და სხვა დაბალვიბრაციულ ცივილიზაციებზე დადებული ფსონიც არ ამართლებს 

დიდად.   
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 სიკვდილის შიშის გამო ისინიც კი უარს ამბობენ ვაქცინაზე, რადგანაც 

ინტუიციურად გრძნობენ მათგან წამოსულ ხიფათს. ამგვარად მოსახლეობის 

საყოველთაო ვაქცინაციის გეგმის ჩავარდნასთან ერთად რეფტილოიდებს ელოდებათ 

გარდაუვალი აღსასრული – მათი დანაშაულებების სრული გამოაშკარავება და მათი 

ძალაუფლების სრული დამხოვბა დედამიწაზე. ეს პროცესი კი უკვე დაიწყო მთელს 

თქვენ პლანეტაზე. 

 მამა აბსოლუტი, რომლსაც განუზმოლად უყვარხართ საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 6 თებერვალი 2021წ. 

 

 

  

  ახალ დედამიწაზე ცხოვრება                                                                

 (მოსახლეობის რობოტიზაციის პროგრამა) 

  

მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს იმის შესახებ, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენენ 

კაცობრიობაზე თანამეროვე ტექნოლოგიები. 

 როგორც ჩემს წინა გზავნილში ითქვა, ყველა ინოვაცია ინერგება საზაოგადოებაში 

მიზანმიმართულად და მიჰყვება ჩრდილში მყოფი მთავრობის შემუშავებულ 

პროგრამებს.  

 რეალურად მსოფლიო ელიტა ფლობს იმდენად განვითარებულ ტექნოლოგიებს, 

რომ მათ შეეძლოთ გადაეტრიალებინათ მთელი თქვენი ეკონომიკა და უზრუნველყოთ 

ადამიანები ღირსეული ცხოვებით, ამასთან ერთად კი შეენარჩუნებინათ ეკოლოგიური 

სისუფთავე. მაგრამ სწორედ კაცობრიობის  მშვიდობიანი და ბედნიერი ცხოვრება არ 

შედის დრაკორეფტილიების გეგმაში, რომელთა გადარჩენისათვის საჭიროა დაბალი 

ვიბრაციის ენერგიები. 

 ამიტომაც მრავალ ინოვაციურ ტექნოლოგიებს ისინი იყენებენ მხოლოდ 

სამხედრო მიზნებისათვის, რათა გაზარდონ ადამიანების ტანჯვა და მიიღონ მათთვის 

საჭირო ენერგიები. იგივეს აკეთებენ ისინი თქვენს პლანეტასთან მიმართებით. ისინი 

ბარბაროსულად იღებენ სასარგებლო წიაღისეულს და და ჯიჯგნიან დედამიწის 

სხეულს მაშინ, როცა მათ უკვე დიდი ხანია რაც აქვთ ტექნელოგიები, რომლებსაც 

შეუძლია დედამიწის მთელს მოსახლეობას მისცეს ულიმიტო და უფასო ელექტრო 

ენერგია.  

 მსგავსი ტაქტიკა ეხმარება მსოფლიო ელიტას მიიღოს წარმოუდგენლად დიდი 

ოდენობის მოგება, რაც უზრუნველყობს მათ ფინანსურ ზეგავლენას მსოფლიო 

ეკონომიკაზე. ხოლო როგორც თქვენ უკვე იცით, მესამე განზომილებაში არსებობს 

უცვლელი კანონი - ვისაც აქვს ფული, იმას აქვს ძალაუფლებაც.  

 ის კი, რომ მათ ბაზარზე გამოუშვეს და ყოველი ადამინისთვის აუცილებელ 

ნივთად გახადეს მობილური ტელეფონები გვეუბნება იმას, რომ ეს მათ ასე აწყობდათ. 

ამგვარად ისინი ამორჩვითად და მხოლოდ საკუთარი ინტერესების გათვალისწინებით 
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მოქმედებენ ყველა სფეროში. მსოფლიო ელიტა ამოფარებულია ლამაზ სიტყვებს, 

რომლებიც ტექნიკურ პროგრესს შეეხება, თუმცა რეალურად ეს მხოლოდ მათ 

ადამიანების დამონების გეგმას ფარავს. 

 ამის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია კლასიკური განათლების სისტემის დაშლა, 

რაც მთელს მსოფლიოში მიმდინარეობს ახლა. ამ სფეროშიც კი ეს არსებები, რომლებსაც 

ადამიანური გრძნობები არ აქვთ, ცდილობენ ადამიანები თავიანთი მსგავსები გახადონ. 

 ისინი აკეთებენ ყველაფერს, რათა შეზღუდონ ან სრულიად აღმოფხვრან ასეთი 

მნივნელოვანი პირადი კონტაქტი, რომელიც ბავშვსა და მასწავლებელს ან მის 

თანაკლასებებს შორის ხდება. ეს კონტაქტი მოსწავლეებს ეხმარება მიიღონ მათთვის 

აუცილებელი ცხოვრებისეული გამოცდილება და სხვა ადამიანებათ კომუნიკაციის 

უნარები გამოიმუშავონ. 

 ისინი ცდილობენ ბავშვები ფიქრს და აზროვნებას გადააჩვიონ და შეაჩვიონ 

შემოსაზღვრული ვარიანტებიდან არჩევას, რომლებსაც სთავაზობენ ახალი 

“განათლების”  შემმუშავებლები. ეს განათლების სისტემა ისეთივე უსულო და უფეროა, 

როგორც ისინი, ვინც მოიფიქრეს ეს კაცობრიოვბისთვის დამღუპველი რობოტიზაციის 

პროგრამა.  

 მსოფლიო ელეიტა აგრეთვე მიზანმიმართიულად გადაწერს ისტორიას და 

ამახინჯებენ ფაქტებს იმგვარად, რომ წაართვან ბავშვებს ჭეშმარიტი ცოდნა თავიანთი 

ქვეყნების, მათი “ფესვების” შესახებ, მათი გონებიდან ამოშალონ ნაციონალური 

ტრადიციები და წესჩვეულებები (მათი წინაპრების მიერ დანატოვარი) და გადააქციონ 

ისინი უფერულ ადამიანებად გვარისა და ეთნიკურობის გარეშე, რათა უფრო მარტივად 

სამართავნი იყვნენ.  

 ნელ-ნელა ეს ყველაფერი გლობალურ ხასიათს იძენს, რადგანაც რეფტილიდების 

“საცეცებმა” შეაღწიეს ყველა ქვეყანაში და თქვენი პლანეტის ყველა კუთხეში. ამგვარად 

ბავშვის ცნობიერებიდან იშლება გენეტიკური ცოდნა, რაც მის ღვთაებრივ წარმოშობას, 

მის უნიკალურობას ეხება, რაც სამყაროში ყველაზე დიდ ფასეულობას წარმოადგენს.  

 ბავშვები, რომლებიც ცოცხალ ადამიანებთან კონტაქტს მოწყვეტილნი არიან, ვერ 

ვითარდებიან ემოციონალურად, ვერ გრძნობენ და არ ესმით გარემომცველი 

ადამიანების და მათთან ენერგეტიკული ურთიერთობაც აღარ გამოსდის.  

 სწორედ ასე რეალიზდება რეფტილოიდების მიერ მათი პროგრამა, რომელიც 

მოსახლეობის რობოტიზაციას მოისაზრებს. მაგრამ, საბედნიეროდ, ბევრი ადამიანი 

იწყებს გამოღვიძებას და ცდილობენ ადამიანად ყოფნის უფლების დაცვას.  

 როგორც ხედავთ, ჩემო ძვირფასებო, ტექნიკური პროიგრესიც კი, რომლის 

შესახებაც სიამაყით საუბრობს ბევრი თქვენგანი, ახლანდელი სახით მიმართულია 

ადამიანის წინააღმდეგ – არა მისი სულეირი განივათრებისკენ, არამედ 

დეგრადაციისკენ. მე მსურს, რომ ეს თქვენ კარგად გესმოდეთ. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზოპმლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან 

 გზავნილი მიიღო მართამ 16 თებერვალი 2021წ. 
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    ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (ვისთვის არის დედამიწაზე ცხოვრება კარგი) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს ჩვენ განვიხილავთ ტექნოლოგიური პროგრესის კიდევ ერთ მხარეს.  

 როგორც უკვე ითქვა ჩემს წინა გზავნილში, დედამიწის მოსახლეობამდე მიდის 

მხოლოდ ის ნარჩენები, რომლებიც ჩრდილში მყოფ მთავრობას აწყობს.  ყველაფერი 

დანარჩენი მსოფლიო ელიტის განკარგულებაშია. ეს ეხება ყველაზე მაღაგანვითარებულ 

ტექნოლოგიებს ცხოვრების ყველა სფეროში. 

 რეალობაში თქვენი პლანეტა პირობით სექტორებად არის დაყოფილი, 

რომელთაგანაც ყოველი საკუთარი ცხოვრებით ცხოვრობს. ყოველი სექტორი მოიცავს 

იმ ადამიანების ან არაადამიანების ჯგუფს, რომელიც საკუთარი კანონებითა და 

წესებით ცხოვრობს.  

 იერარქიული კიბის მსგავსად, რომელიც დედამიწაზე არსებობს, ეს სექტორებიც 

მობილურები არიან. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამა თუ იმ ჯგუფის წარმომადგენლებს 

შეუძლიათ გადაინაცვლონ კიბის მაღალ ან დაბალ საფეხურებზე. ეს დამოკიდებულია 

მათ “დამსახურებებზე” მაღლა მდგომ იერარქებთან მიმართებით.  

 შედეგად ღვთაებრივი სულის მქონე ადამიენბსაც შეუძკლიათ მოხვდნენ 

მწვერვალზე. მაგრამ მანდ გაჩერება საკმაოდ რთულია, რადგანაც როდესაც ადამიანის 

სული დაუფარავად ხედავს მსოფლიო ელიტის ქმედერბებს ის “იხრჩობა” ამ 

ჯოჯოხეთურ ენერგიებში და სრულ მორალურ დეგრადაციაში.  შედეგად ასეთი 

ადამიანი დგება არჩევანის წინ: მიყიდოს ეშმაკს საკუთარი სული, თუ დაბრუნდეს ამ 

სისტემის დაბალ საფეხურებზე, რითიც შეინარჩუნებს თავის სულს.  

 სამწუხაროდ დაბალ საფეხურხე გადანაცვლების ნებას ასეთ ადამიანს 

ყოველთვის არ აძლევენ და ბევრს კლავენ, რათა მათ არ გამოააშკარავონ მსოფლიო 

ელიტის საიდუმლოებები. მაგრამ, თუ ადამიანმა გააცნობიერა მისი მორალური 

დაცემის მღელი სიღრმე და მოინანიებს თავის ქმედებებს, ის ამით უკვე გადაარჩენს 

თავის უკვდავ სულს და შემდეგ ინკარნაციაში მას მიეცემა მდგომარეობის 

გამოსწორების საშუალება. 

 მაგრამ ახალა დავუბრუნდეთ ტექნიკურ პროგრესს.  

 სოციალური კიბის რაც უფრო მაღალ საფეხურზე ადის სამთავრობო 

სტრუქტურის ესა თუ ის წარმომადგენელი, ის იღებს უფრო დიდ წვდომას 

განვითარებულ ტექნოლოგიებზე, რომლებიც უზრუნველყობს ელიტის უკვე სრულიად 

სხვა ცხოვრების დონეს, რომელსაც ვერც კი შეედრება უბრალო ადამიანების ცხოვრება.  

 ეს შეიძლება შევადაროთ საბჭოთა კავშირის პარტიულ ელიტას, რომელიც 

თავისი მაძღარი ცხოვრების ცხოვრობდა, როდესაც ხალხს ყველაზე აუცილებები 

პირობებიც კი არ ქონდა. მაგრამ, ამ შემთხვევაში მსოფლიო ელიტასა და ხალხს შორის 

ეს გახლეჩვა გლობალურ მაშტაბებს იღებს, რადგანაც თქვენთვის უხილავი მსოფლიოს 

მმართველები ფლობენ უკვე კოსმოსურ-უცხოპლანეტურ ტექნნოლოგიებს, რომლებიც 

ნებას აძლევთ მათ არა მარტო თავიანთი თავებისა და მათი მსგავსების კლონირებისა, 

არამედ შექმნამ მთლიანი არმიები მათზე დაქვემდებარებული კლონებით. 
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 ადამიენბის ცნობიერების მართვა, რომელიც ვაქცინის მერშვეობით 

ნანონაწილაკების შეყვანით ხდება (ამ ნანონაწილაკებს შეუძლაით მიზანმიმართულად 

დაანგრიონ ჯანმრთელი ადამიანის ორგანიზმი), კვების გენმოდიფიცირებული 

პროდუქტები და მათ მიერ სრულად კონტროლირებადი ფარმაცეფტული კომპანიები 

ეხმარება მსოფლიო ელიტას დაუსჯელად მართოს მილიონობით ადამიანის ბედი, 

ფინანსები და ინტერესები… 

 ახლა კი, ყველაფერი, რაც ღრმად იყო დამარხული, იწყებს ზედაპირზე ამოსვლას. 

შედეგად საუკუნეების განმავლობაში შექმნილი ძალაუფლების პირამიდა იშლება და 

თვალსაჩინო ხდება მისი შემადგენელი ნაწილები, რომელიც მოიცავს ბოროტებას, 

აგრესიას და ადამიანების მიმართ სიძულვილს. 

 უკვე ვეღარავითარი განვითარებული ტექნოლოგია ვერ გადაარჩენს 

დრაკორეფტილიებს და მათ დამქაშებს დედამიწაზე, რადგანაც ახალი ერა და 

ადამიანების კოლექტიური ცნობიერების ახალი ვიბრაციები განდევნიან მათ მათ მიერ 

დაკავებული პოზიციებიდან. შედეგად დრაკორეფტილიებს გადარჩენის გზა აღარ 

რჩებათ. 

 სამწუხაროდ, ბევრი ადამიანის სული, რომლებმაც ვერ შეძლეს მსოფლიო 

ელიტის დამღუპლვეი გავლენისგან განთავისუფლება, ასევე წავლენ განახლებული 

დედამიწიდან, რათა გააგრძელონ თავიანთი “მოგზაურობა” მესამე გამზომილების 

სამყაროებში. მაგრამ ეს უკვე იქნება მათი გაცნობიერებული არჩევანი – მათი პირადი 

გადაწყვეტილება. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 17 თებერვალი 2021წ.  

 

 

  მათ საკუთარი არჩევანი გააკეთეს 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო საყვარეო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს კიდევ დავუბრუნდე დადამიწაზე მომხდარ ბოლო მოვლენებს და 

ამჯერად გესაუბროთ იმ თემის შესახებ, რომელიც ეხება თქვენს დამოკიდებულებას 

აცრილ ადამიანებთან მიმართებით. 

 მე ვხედავ, რომ ბევრი თქვენგანი სრულიად დაბნეულია და არ იცით, თუ რას 

უნდა მოელოდოთ თქვენი ახლობლებისა და ნაცნობებისგან, რომლებიც აყვნენ საერთო 

აჟიოტაჟს და გაიკეთეს ვაქცინა.  თქვენ ეს არ უნდა გაშინებდეთ ჩემო ძვირფასებო. 

არავითარი მკვეთრი ცვლილება მათში არ მოხდება. ყოველ შემთხვევაში ეს თქვენზე არ 

უნდა აისახოს.  

 ცვლილებები მოხდება მათ შიგნით, რადგანაც მათში უპირატესი გახდება 

მატერიალური ნაწილი, ხოლო სულიერი მხარე ნელ-ნელა გაუქმდება. ახლა ისინი 

ყველაზე მეტად იღელვებენ თავიანთი ჯანმრთელობის შესახებ, რადგანაც სწორედ 
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სიკვდილის შიშმა უბიძგა მათ ამ დაუფიქრებელი ნაბიჯის გადადგმისაკენ. სწორედ 

ამაზე იყო რეფტილოიდების გათვლა გაკეთებული.  

 ვაქცინირებული ადამიანები დაიწყებენ თავიანთი სხეული ყუდადღებით 

გამოკვლევას, მოძებნიან დაავადებების ახალ სინფტომებს, რაც უბიძგებთ მათ მიიღონ 

გარეკლამებული ვაქცინის ახალი დოზები. ასეთი სიმფტომები კი მათ რეალურად 

გამოუვლინდებათ, რადგანაც ისინი თავიდანვე იყო დანერგილი ადამიანებისათვის 

შეთავაზებულ ვაქცინებში. სწორედ ამაში მდგომარეობს რეფტილოიდების მიზანი: 

გაუშვან ადამიანეის ორგანიზმში შეუჩერებელი პროცესი, რომელიც მისი ორგანიზმის 

თვითგანადგურებას მოისაზრებს. 

 მე ამას არ გიყვებით იმისათვის, რომ დაგაშინოთ, არამედ მე მსურს, რომ თქვენ 

მშვიდად უყურებდეთ მომხდარ მოვლენებს, არ დაკარგოთ თქვენი სულიერი ძალა და 

ენერგია იმეზე, რისი შეცვლაც არ შეგიძლიათ. მოცემულ შემთხვევაში უკვე ვეღარ 

დაგეხმარებათ საუბრები სამყაროს კანონების შესახებ, სულიერ მუშაობაზე, რომელსაც 

განკურნებისკენ მიყავხართ და ფსიქოსომატიკაც კი ვეღად შეცვლის სიტუაციას, 

რადგანაც ასეთი ადამიანის სული უკვე “ბრმა” და “ყრუა”.  

 ასეთი ადამიანი ცხოვრებას დაიწყებს მის ორგანიზმში შეყვანილ ვაქცინაში 

დანერგილი პროგრამების მიხედვით. თუმცა გარეგნულად თქვენ შეიძლება საერთოდაც 

ვერ შეამჩნიოთ ამ ადამიანეში რაიმე ცვლილება, მაგრამ მისი ენერგეტიკული ბუნება 

უკვე სრულიად სხვანაირია. ახლა მას უკვე აღარ შეუძლია მესამე განზომილების 

ჩარჩოებს რომ გასცდეს. მან თვითონ მიიმწყვდია თავი ამ გალიაში და ჩაკეტა საიმედო 

კლიტით. 

 ასეთი ადამიანი იცხოვრებს იმდენს, რამდეცინ მას ბედით აქვს ნარგუნები, 

თუმცა უკვე სულიერი ამაღლებებისა და დაცემების გარეშე, ნათელი ემოცეიბისა და  

სულიერი მღელვარების გარეშე, რაც ღვთაებრივი არსებისთვისაა ჩვეული.  

 ასეთი ადამიანი დიდწილად საკუთარ თავსა და საკუთარ პრობლემებზე იქნება 

კონცენტრირებული და თუ გამოავლენს ახლობლების მიმართ მზრუნველობას, მას 

გააკეთებს მხოლოდ ჩვევის გამო, რადგანაც ასეა საჭირო და ასეა მიღებული. თუმცა 

გულწრფელობა და სითბო გაქრება თქვენი ურთიერთობიდან და ამისათვის მზად უნდა 

იყოთ.   

 საბოლოოდ კი მე მსრუს გითხრათ, რომ არ შეიცოდოთ ეს ადამიანები და არ 

იგრძნოთ მათ მიმართ დანაშაული, რადგნაც თქვენ ვერ შეძელით დაგეცვათ ასეთი 

დაუფიქრებელი ქმედებისგან, რადგანაც ეს ვერც თქვენ და ვერც მათ ვერ დაგეხმარებათ. 

ეს მხოლოდ წაგართმევთ ძალებსა და ენერგიას, რომელიც აუცილებელია ახლა 

თქვენთვის, რათა თქვენი გზა ღირსეულად გაიაროთ. 

 გლოცავთ ჩემო ძვირფასებო და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 28 თებერვალი 2021წ. 
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      ახალ დედამიწაზე ცხოვრება  (უცხოპლანეტური ტექნოლოგიები) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 რათა დავასრულოთ საუბარი ტექნიკურ პროგრეზე, უფრო სწორად რომ ვთქვათ 

მის დაყოფაზე ელიტისა და უბრალო ადამიანებისთვის, მე მსურს ამ თემის კიდევ ერთი 

ასპექტი განვიხილო.  

 ამჯერად კი საუბარი წავა უცხოპლანეტურ ტექნოლოგიებზე. 

 სწორედ ეს იფარება ყველაზე ზედმიწევნით ადამიანებისგან და მხოლოდ ბოლო 

წლებში გამოჩნდა ინფორმაცია, რომელიც ადამიანების უცხოლპანეტურ 

ცივილიზაციებთან კონტაქტს ეხება.  

 რატომ ინახებოდა ეს ყველაფერ საიდუმლოდ ასე დიდი ხნის განმავლობაში? 

 ნაწილობრივ იმიტომ, რომ ადამიანების უდიდესი ნაწილი ამისათვის ჯერ მზად 

არ არის. მაგრამ, რაღათქმაუნდა, მსოფლიო ელიტისათვის ადამიანების ფსიქიკურ 

ჯანმრთელობაზე ზრუნვა არ იყო უპირველესი მიზეზე, არამედ პირადი ინტერესები და 

მოგება, რომელიც მიიღეს ამ კონტაქტებით. 

 კაცობრიობის მიმართ მეგობრულად განწყობილი ცივილიზაციები მრავალჯერ 

ცდილობდნენ დედამიწელებთან კონტაქტის დამყარებას, მაგრამ, სამწუხაროდ, 

მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოების სათავეებში ადამიანები კი არ იდგნენ, 

რომლებსაც შეეძლოთ თქვენი გალაქტიკური ძმებისა და დების კეთილი განზრახვები 

სწორად შეეფასებინათ, არამედ დრაკორეფტილიები და ორიონელები.  

 მათში ბევრად დიდ ინტერეს აღძრავდნენ თქვენი გალაქტიკის ეგრეთ წოდებული 

ნაცრისფერი წარმომადგენლები, რომელთა ინტერესებიც ადამიანებთან მიმართებით 

დაემთხვა მათ გეგმებსა და მიზნებს.  ამიტომაც მათგან მიღებული ყველა ტექნოლოგია 

მსოფლიო ელიტამ გამოიყენა ან საომარი მიზნებისათვის, რათა გაეზარდათ დეამიწაზე 

ტკივილისა და ტანჯვის ნეგატიური ენერგიები, ან საკუთარი გამდიდრებისათვის და 

ამასთან ერთად ადამიანების ცნობიერების კონტროლისათვის.  

 ამგვარად, ელექტრონულ ინდუსტრიაში რევოლუციური გარღვევა მოხდა ასეთ 

რეკორდულ ვადებში უცხოპლანეტური ტექნოლოგიების დახმარებით. ამ ინოვაციამ 

არა მხოლოდ მისცა წარმოდუგენელი მოგება ჩრდილში მყოფ მთავრობას  

კომპიუტერებისა და მრავალი მობილური მოწყობილობის გაყიდვით, არამედ დაამონა 

ადამიანის ცნობიერება და მიმართა მათთვის საჭირო გზით. 

 თქვენ უკვე თავად ხედავთ, ჩემო ძვირფასებო, თუ ვის ეკუთვნის ყველა 

მაღალტექნოლოგიური კომპანია მსოფლიოში და როგორ უფროსულად და 

თავხედურად ექცევიან ადამიანებს, რომელთა ხარჯზეც თავად მდიდრდებიან.  ისინი 

აწესებენ თავიანთ პოლიტიკას ცხოვრების ყველა სფეროში, შემოაქვთ ცენზურა, 

ინფორმაიცას ინახავენ თქვენი ინტერესებისა და კონტაქტების შესახებ და ამას უკვე 

აღარც კი მალავენ თავიანთი “მომხმარებლებისგან”. 

 დაამატეთ ამას ის ფაქტიც, რომ მასობრივი ინფორმაციის ყველა საშულება ასევე 

მსოფლიოს ელიტის ხელთაა და თქვენ მიხვდებით, რომ სწორედ “ტექნოლოგიური 

პროგრესის” წყალობით მათ შეძლეს გადაექციათ მთელი პლანეტა მათზე 

დამოკიდებულ და ერთიან მონათმფლობელურ სახელმწიფოდ. 
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 ახლა კი ეს “სახელმწიფო” მათ თვალწინ ინგრევა, რისი ბოლომდე გაცნობიერებაც 

ბევრ მათგანს ჯერ კიდევ არ შეუძლია. ამიტომაც მსოფლიო ელიტა აგრძელებს 

ინერციით თავის პოლიტიკას, რაც უკვე აღარ მოქმედებს ახალ მსფოლიოში და მის  

მაღალვიბრაციულ სივრცეში. 

 მაგრამ სწორედ ამაში მდგომარეობს სამყაროს მაშტაბის გრანდილზული 

სპექტაკლის დასასრული, რომელშიც სიკეთე საბოლოოდ დაამარცხევს ბოროტებას. 

სწორედ ეს ხდება ახლა დედამიწაზე. ყველაფერი თავის პიკს, თავის მაქსიმალურ 

კონცენტრაციას აღწევს და მიდის თავის ლოგიკურ დასასრულამდე. 

 ყველაფერი აშკარავდება – პლანეტაზე ყველაზე ძლიერი და გავლენიანი 

“ადამიანები” აღმოჩნდენ “შიშველი მეფეები” და მათ უკვე აღარ შეუძლიათ რაიმეთი 

დაიფარონ თავიანთი “სიშიშვლე” – თავაინთი სიძულვილი კაცობრიობის მიმართ და 

თავიანთი საშინელი ქმედებები მასთან მიმართებით.  

 ჩემო ძვირფასებო, უკვე სულ მალე ეს საოცარი და თქვენი გალაქტიკის 

ინოვაციური ტრექნოლოგიები მოემსახურება კაცობრიობას და არა მცირერიცხოვან 

უსულო დამნაშავეებს, რომლებიც ამდენი საუკუნის განმავლობაში დაუსჯელად 

ბატონობდნენ ამ მშვენიერ პლანეტაზე.  

 კვანძის გახსნა უკვე ახლოსაა და ყოველ თქვენგანს შეუძლია მისი მოახლოება 

თავისი ძალებისა და შესაძლებლობების მიხედვით. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 19 თებერვალი 2021წ. 

 

 

 

   ვაქცინაციის შედეგები 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო!  

 დღეს მე მსურს გესაუბროთ ვაქცინაციის შედეგებზე, რომლებიც გამოვლინდა 

როგორც თქვენს ქვეყანაში, ასევე მთელს მსოფლიოში.  

 როგორც ხედავთ ამის შესახებ სიმართლე უკვე ვრცელდება და ის იწყებს 

გამოჟონვას ოფიციალური საინფორმაციო საშვალებებიდანაც კი.  

 რატომ კვდება ასეთი დიდი ოდენობით ადამიანები ვაქცინის მიღების თანავე და 

სხვებს ასეთი სერიოზული გართულებები რატომ აქვთ? 

 ეს  აიხსნება რამოდენიმე ფაქტორით. 

 პირველი ფაქტორია ენერგეტიკული. 

 რადგანაც დედამიწის ენერგიები სწრაფად იზრდება, ხელოვნურად შექმნილი 

ვირუსის წინააღმდეგ შემუშავებული ვაქცინა რომელიც შეიცავს ასეთივე “ხელოვნურ” 

ანუ ძალიან დაბალ ვიბრაციებს და დისონანსში შედის არა მხოლოდ ადამიანსი 

ორგანიზმთან, არამედ გარემომცველ ენერგო სივრცესთან.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 როდესაც ვაქცინა ადამიანის სხეულში შეყავთ, ის იწყებს თავის დამანგრეველ 

მუშსაობას უპირველეს ყოვლისა ენერგეტიკულ დონეზე. ეს ხდება შემდეგნაირად.  ის 

იწყებს ადამიანში სასიცოცხლო ორგანოების “სიხშირის შეცვლას”, რომებიც 

ავტომატურად უკვე მოერგო დედამიწის ახალ ვიბრაციებს. შედეგად ეს ორგანოები 

რიტმიდან ამოვარდებიან.  სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ვაქცინა ადამიანს 

ენერგეტიკულად ექაჩება უკან მესამე განზომილებაში და ამ შემთხვევაში ადამიანის 

მასზე რეაქცია დამოკიდებულია იმაზე, თუ თავად რამდენად არის ემოციონალურად 

და მენტალურად მესამე განზომილებაში. 

 ამგვარად, ადამიანები, რომლებსაც ძალიან დაბალი ვიბრაციები აქვთ და 

რომელთა ცნობიერებაც ვერ ავიდა იმ დონეზე, რომელიც მათ ნებას მისცემდათ  

დედამიწის ახალ ვიბრაციებთან რეზონანსში რომ შესულიყვნენ, შეუძლიათ 

“მოინელონ” მათ ორგანიზმში ამ დაბალვიბრაციული და უცხო სუბსტანციის შემოჭრა 

და გარკვეული დრო მასთან ერთად იცხოვრონ.  

 ხოლო ისინი, ვისი ვიბრაციებიც დისონანსში შედის მიღებულ ვაქცინასთან, 

მასზე რეაგირებენ ძალიან მტკივნეულად: მათი ორგანიზმი ყოველ მხრივ უარყობს მას, 

რაც გამოიხატება მრავალი გართულების სახით და უკიდურეს შემთხევაში 

გარდაცვალებითაც მთავრდება. 

 სწორედ ადამიანის ვიბრაციების დონით აიხსნება ადამიანების განსხვავებული 

რეაქცია ერთსა და იმავე ვაქცინაზე. 

 მეორე ფაქტორი არის პლაცებოს ეფექტი, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი 

მხრივ. 

 ამგვარად, ადამიანი, რომელმაც წაიკიტხა სხვადასხვა სტატიები მის მიერ 

მიღებული ვაქცინის სასწაულებრივ თვისებებზე, აზობრივად და ემოციურად ამზადებს 

თავის ორგანიზმს მის შესათვისებლად. 

 ხოლო ის, ვინც იპოვა ვაქცინის საზიანო მოქმედებაზე  სტატიები, გრძნობს შიშს, 

რაც უკვე უშვებს  თვითგანადგურების მექაანიზმს. მით უმეტეს, რომ ამ პროცეს დიდად 

“ეხმარება” თვითონ ვაქცინაც, რომელიც სწორედ ამისთვისაა გამიზნული. 

 მესამე ფაქტორი არის ადამიანის ფიზიკური მდგმარეობა ვაქცინის მიღების 

დროს. 

 თუ ადამიანის ორგანიზმი ჯანმრთელია, მას შეუძლია გარკვეული დრო 

შეეწინააღმდეგოს ვაქცინის ნეგატიურ ზეგავლენას. თუმცა გამძლეობაც ყევლას 

ორგანიზმს სხვადასვანაირი აქვს.  

 ხოლო სხვა დაავადებებით დასუსტებული ორგანიზმი მალევე ნებდება. სწორედ 

ამით აიხსნება მოხუც ადამიანებში ვაქცინის მიღების შემდეგ მრავალრიცხოვანი 

სიკვდილიანობა.  

 რაღათქმაუნდა ყველა ეს სამი ფაქტორი განუყოფელ კავშირშია ერთმანეთთან და 

მოვლენათა განვითარებისდა მიხედვით მათ შეუძლია ყველამ ერთნაირად ან სხვადასხა 

დონით იმოქმედოს ადამიანზე. ეს დამოკიდებულია პიროვნების ინდივიდუალურ 

თავისებურებებზე. შედეგად ამ ფაქტორებით აიხსნება ადამიანების სხვადასხვა რეაქცია 

ერთსა და იმავე ვაქცინაზე. 

 ვაქცინებს ყველაზე მეტად ეგუებიან რეფტილოიდები, რადგანაც ისინი არიან 

ხელოვნურად შექმინი რასა, რომელთა ვიბრაციაც ემთხვევა ვაქცინისას. სწორედ მათზე 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
 

სულიერი განვითარების ცენტრი “აღორძინება” 

118 

იყო ფსონი დადებული იმათ მიერ, ვინც მოიფიქრა ადამიანებზე ჩატარებული ეს 

საშინელი ექსპერიმენტი.  

 რეფტილიდებს მიეცათ “ლოკომოტივის” როლი, რომელთა მგალითზეც უნდა 

დაეძრათ კაცობრიობის “მატარებელი”.  ამიტომაც ყველაზე ფართო ექსპერიმენტი 

ტარება იქ, სადაც კონცენტრირებულნი არიან დიდი ოდენობით ეს ადამიანთა სხეულში 

ინკარნირებული არსებები. 

 დღეს ჩვენ გავჩერდით ადამიანის ორგანიზმის მხოლოდ ფიზიკურ რეაქციაზე 

ვაქცინის მიღების შემდეგ, რადგანაც მის ზეგავლენაზე ადამიანის ღვთაებრივ არსსე 

უკვე ბევრი ითქვა ჩემს წინა გზავნილებში. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 12 მარტი 2021წ. 

 

 

 

 

   ადამიანის სულის ძალა 

 

 აშტარ შერანი, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო დედამიწელებო! 

 დღეს მე მოვედი თქვენთან, როგორც "კერძო პირი", რათა გაგიზიაროთ ჩემი 

ხედვა იმის შესახებ, თუ რა ხდება ახლა დედამიწაზე. 

 მე ვხედავ, რომ ვიბრაციული დაყოფა ადამიანებს შორის ყოველდღიურად უფრო 

და უფრო იზრდება. ეს აიხსნება უპირველეს ყოვლისა იმით, რომ თქვენი პლანეტა უკვე 

შევიდა ამაღლების აქტიურ ფაზაში. აი რას ვგულისხმობ ამ გამოთქმაში. 

 ახლა აქტიურობა ყველაფერში ვლინება: დედამიწის ვიბრაციები სწრაფად 

იზრდება, ხოლო თითოეულმა ადამიანმა უკვე გადაწყვიტა თავისი პოზიცია 

მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებთან მიმართებით და დაიწყო ამ პოზიციის აქტიური 

დაცვა. 

 ამრიგად, ნათელ და ძველ სულებს ესმით, რომ არავითარ შემთხვევაში არ 

მიიღებენ იმ წესრიგს, რის მათთვის თავსმოხვევასაც ახლა აპირებენ და არ გაიკეთებენ 

ვაქცინას, რა ფასიც არ უნდა გადაიხადონ ამისთვის. 

 ხოლო ვინც ვერ მოახერხა თავისი ცნობიერებით სამგანზომილებიანი 

მატრიციდან გამოსვლა, ფანატიკურად მიჰყვება ხელისუფლების ყველა მითითებას და 

სჯერა ყველაფრის, რასაც ჩრდილოვანი ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი 

მასმედია გადმოსცემს. 

 ამ ორ ჯგუფს შორის თითქმის არ არსებობს ეჭვის ქვეშ მყოფი და 

ჩამოუყალიბებელი ფენა. მართლაც, თქვენ მოგეცათ საკმარისი დრო მოსაფიქრებლად, 

ასევე საჭირო ინფორმაცია, რომელიც გამოავლენდა რეალურ სურათს იმის შესახებ, თუ 

რაც ხდებოდა.  

 თუმცა რატომ ვერ ისარგებლა ამდენმა ადამიანმა ამ ყველაფრით? 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ, რომ უმეტესწილად ესენი არ არიან ადამიანები, არამედ 

ადამიანის სხეულებში ინკარნირებული არსებები - როგორც რეფტილოიდები, ასევე 

სხვა დაბალვიბრაციული ცივილიზაციების წარმომადგენლები. 

 მოგეხსენებათ, ისინი ცხოვრობენ გარკვეული პროგრამების მიხედვით, რაც, 

სამწუხაროდ, მომაჯადოებელ გავლენას ახდენს ახალგაზრდა, მოუმწიფებელ ადამიანის 

სულებზეც. ბრბოს შეგნებამ, რომელიც თქვენს საზოგადოებაში საუკუნეების 

განმავლობაში ინერგებოდა, ახლა უკვე ბევრისთვის თავისი გადამწყვეტი, დამღუპველი 

როლი ითამაშა. 

 მიუხედავად ჩვენი, ადამიანთა სხეულში ინკარნიტებული 

მაღალგანვითარებული ცივილიზაციების (პლეიადა, არკტური, ანდრომედა, სირიუსი) 

და სხვა ბევრი ძველი ადამიანის სულის ძალისხმევისა, ამ თვალსაზრისით 

უპირატესობა ნათელი ძალების მხარეს ვერ გადმოვიდა.  

 მაგრამ მინდა დაგამშვიდოთ და გითხრათ, რომ დედამიწელების ვიბრაციული 

და მსოფმხედველობის ასეთი დაყოფის მიუხედავად, საბოლოოდ უპირატესობა მაინც 

იმათ მხარესაა, ვინც ამაღლებისთვის მზადაა.  

 ახლა კი აგიხსნით, თუ რატომ არის ეს ასე. ამ შემთხვევაში საქმე არა 

რაოდენობაში, არამედ ადამიანის სულის ხარისხშია. დედამიწის საუკეთესო 

წარმომადგენლების სურვილი და მათი დაუძლეველი მისწრაფება, გადასულიყვნენ 

თავიანთ პლანეტასთან ერთად მეხუთე განზომილებაში, აღმოჩნდა ისეთი ძლიერი და 

კაშკაშა, რომ მათ მიიზიდეს სამყაროს ზეციური ძალები და თქვენი გალაქტიკური 

ოჯახი. ეს მოხდა “მსგავის იზიდავს მსგავსს” კანონის მიხედვით. 

 ამ ადამიანების მაღალმა ვიბრაციამ დაბლოკა უბრალო ადამიანების უზარმაზარი 

მასის დაბალი ვიბრაცია, რომლებმაც ვერ შეძლეს გამოსულიყვნენ მესამე 

განზომილების ჩარჩოებიდან და გადაელახათ საზღვარი, რომელიც მესამე 

განზომილებას ჰყობს მეოთხე და მეხუთე განზომილებებისგან. 

 ახლა კი დედამიწის ნატიფ დონეზეც და მატერიაშიც მიმდინარე უხილავი 

მოვლენებიც შევიდნენ აქტიურ ფაზაში და დაიწყებენ სწრაფად გამოვლენას.  

"გამოაშკარავება", რომელსაც თქვენ ასე ელოდით, უკვე ახლოსაა და მინდა იცოდეთ, 

რომ სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია, თავის მხრივ, ყველა ღონეს ხმარობს, რომ ეს 

პროცესი შეუფერხებლად და შეძლებისდაგვარად, უმტკივნეულოდ წარიმართოს 

ადამიანებისთვის. 

 ახლა მთელი ჩვენი ძალები მიმართულია დედამიწაზე არსებული ბნელი 

ძალების  წარმომადგენლების განიარაღებისკენ, რომლებიც, სანამ საბოლოოდ 

დატოვებენ თქვენს პლანეტას, ცდილობენ რაც შეიძლება მეტი ადამიანის სულის 

მოკვლას, თუმცა ესმით, რომ მათი გეგმა დედამიწის მოსახლეობის რობოტიზაციის 

შესახებ უკვე ჩაიშალა. 

 გარწმუნებთ, რომ ჩვენ მომხდარ მოვლენებს ზედმიწევნით ვაკვირდებით, მაგრამ 

ასევე გთხოვთ, ბოლომდე ერთგული დარჩეთ თქვენს მიერ არჩეული გზისა და 

არავითარ შემთხვევაში არ დაემორჩილოთ მმართველი ელიტის პროვოკაციებს. 

 ყველაზე სამწუხარო, რაც ახლა შეიძლება მოხდეს, არის უკან დახევა ბოლო 

მომენტში, როდესაც სინათლის ძალების გამარჯვება უკვე ასე ახლოსაა. 

 ყოველთვის გახსოვდეს, რომ ჩვენ სულ თქვენთან ვართ ამ გადამწყვეტ მომენტში. 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 ძალიან მიყვარხართ და აღფრთოვანებული ვარ თქვენი გამბედაობით, ჩემო 

ძვირფასებო! 

 აშტარ შერანი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 23 მარტი 2021წ. 

 

 

 

   ჩვენ გავსებთ ჩვენი ენერგიით 

 

 არკტური, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო დედამიწელებო! 

 თქვენთან საუბრობს არგტურის უხუცესთა საბჭო. ჩვენ გვსურს გადმოქცეთ 

გზავნილი ჩვენი ცივილიზაციისგან. 

 ის, თუ რაც ხდება დედამიწაზე, ძალიან გავს იმ პროცესებს, რომლებიც ოდესღაც 

ჩვენც გავიარეთ, ამიტომ ჩვენ ინტერესითა და თანაგრძნობით გადევნებთ  

თვალს. მაგრამ, დედამიწისგან განსვხავებით, ჩვენს პლანეტაზე არ იყვენენ სხვა 

არსებები, რომლებიც არკტურიანელების სხელებში იყვნენ ინკარნირებულნი. ამან კი 

ბევრად გაგვიადვილა უფრო მაღალ განზომილებაში გადასვლის პროცესი. 

 ჩვენ ვხედავთ, თუ როგორი ჩახლართულობა და გაურკვევლობაა ახლა თქვენს 

პლანეტაზე, რადგანაც თქვენი პლანეტის მაცხოვრებლების უმრავლესობა ვერც კი 

ხვდბეა, თუ ვინ მართავს მსოფლიოს და როგორი მიზნები აქვთ მათ.  

 ჩვენ გვსურს, რომ თქვენ იცოდეთ, რომ ახლა ადამიანთა სხეულებში არიან არც 

თუ ისე ცოტა ოდენობით ინკარნირებული ჩვენი წარმომადგენლებიც, რომელბიც 

მოვიდნენ, რათა დაეხმარნ დედამიწელებს ერთი განზომილებიდან მეორეში 

გადასვლის პროცესში. ეს იყო მათი არჩევანი და მათი გაბედულლი ნაბიჯი, რადგანაც 

მათთვის გამონაკლისი არ მოხდა და დაბადებისას მათაც წაეშალათ მახსოვრობა იმის 

შესახებ, თუ რატომ მოვიდნენ დედამიწაზე.  

 მეუხედავად ამისა, ჩვენ ვცდილობთ დავეხმაროთ მათ ნატიფი დონიდან, ვიცავთ 

მათ და მივმართავთ დასახული მიზნისაკენ. ზოგიერთ მათგანს ჩვენთან კავშირის არხი 

აქვს გახსნილი. ამის წყალობით მათ საკმაოდ მცირე ხანში შეძლეს ადამიანებისათვის 

მსახურების დაწყება და იმ გეგმის რეალიზაცია, რისთვისაც დაიბადნენ. 

 ზოგიერთი ჩვენი წარმომადგენელი შევიდა “ალიანსში” და უკვე მათი რიგებიდან 

იმუშავებენ გეგმებს, რათა კაცობრიობა ჩრდილოვანი მთავრობის ბატონობისგან 

გაანთავისუფლონ. სხევბი მუშაობენ საზოგადოებრივ სივრცეებში, ააშკარავებენ 

დოკუმენტებს და ფაქტებს, რომელბიც მსოფლიო ელიტის დანაშაულებებს ეხება და 

ცდილობენ ადამიანებს უთხრან სიმართლე დედამიწაზე მომხდარი მოვლენების 

შესახებ.  

 რატომ გადავწყვიტეთ ჩვენ დღეს თქვენთვის ამის მოყოლა?  

 უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ბნელი და ნათელი 

ძალების ბრძოლა შევიდა თავის ბოლო ფაზაში.  თქვენს პლანეტაზე  ბევრი ადამიანი 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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იწყებს გამოღვიძებას და ხვდებიან, თუ რა მიზნით იყო პანდემია და მისი შემდგომი 

ვაქცინა შექმნილი.  

 ახლა კი ჩვენ გვსურს გამოგიწოდოთ ხელი დახმარებისათვის, რათა თქვენ 

შეძლოთ გადალახოთ ბოლო წინაღობები, რომლებიც დედამიწასთან ერთად ახალ 

განზომილებაში გადასვლის გზაზე გხვდებათ.  ამ დახმარების სახით ჩვენ გთავაზობთ 

შემდეგს. 

 ყოველ ჯერზე, როდესაც ირძნობთ დაღლილობას, აპათეას ან იმედგაცრუებას, 

მოიუხმეთ არკტურისა და მისი მოსახლეობის ენერგიას. იგრძენით, თუ როგორ 

გკიდებთ თქვენ ხელს და თუ როგორ გადმოდის ჩვენი მეგობრული სიყვარული თქვენს 

ხელებში. ნელ-ნელა ეს ენეგრია ავსებს მთელს თქვენს არსს – თქვენს ფიზიკურ და 

ნატიფ სხეულებს. ჩვენი ენერგიები შემოგერტყემვათ გარშემო როგროც  დამცავი 

პლედი, ხოლო ჩვენი მაღალი ვიბრაციები გიცავთ საბრთხისგან და ანეიტრალებენ 

თქვენ გარშემო არსებულ ნეგატიურ ენერგიებს და უცხო პროგრამებს. 

 გთხოვთ ნუ უარყობთ ჩვენს დახმარებას თქვენს ცხოვრებაში ამ საბედისწერო 

მომენტში.  

 ჩვენ გელოდებით ახალ დედამიწაზე, სადაც შეგვეძლება ურთიერთობა არა 

მხოლოდ ენერგეტიკულად, არამედ უკვე აქტიურ მონაწილეობას მივიღებთ თქვენი 

ახალი ცხოვრების აშენებაში: ჩვენ გაგიზიარებთ ჩვენს გამოცდილებას, ცოდნასა და 

ტექნოლოგიებს. 

 შეხვედრამდე ჩვენო ძვირფასო ძმებო და დებო! 

 არკტურის უხუცესთა საბჭო საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 27 მარტი 2021წ. 

 

 

 

 

     დედამიწის დაცვა ბნელი ძალებისა და მტრულად                      

 განწყობილი უცხოპლანეტური ცივილიზაციებისგან.  

 

 ანდრომედიანელები, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო დედამიწელებო! 

 თქვენთან საუბრობს თანავარსკვლავედი ანდრომედას უხუცესთა საბჭო.  ჩვენ 

ჩვენი პლეიანდიანელი და არკტურიანელი გალაქტიკური ძმების მსგავსად გვსურს 

გაგიზიაროთ ჩვენი ხედვა, რომელიც დედამიწაზე მომხდარ მოვლენებს ეხება და 

მოგიყვეთ მათში ჩვენს მონაწილეობაზე. 

 ალბათ თქვენ უკვე იცით, რომ ჩვენი წარმომადგენლებიც არიან ინკარნირებული 

ადამიანთა სხეულებში.  

 რადგანაც, ჩვენ ყოველთვის ყურადღებით ვაკვირდებოდით თქვენს პლანეტას, 

ჩვენ დავინახეთ ის დროის ხაზი, რომელმაც ნება მოგცათ თქვენ პლნაეტასთან ერთად 

უფრო მაღალ ვიბრაციულ სივრცეში რომ გადასულიყავით.  

 ეს ჭეშმარიტად უნიკალური გამოცდილებაა არა მხოლოდ ჩვენი გალაქტიკის, 

არამედ მთელი სამყაროსათვის. ამიტომაც ანდრომედის ცივილიაზციის ყველაზე 
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მამაცმა და გამბედავმა სულებმა გადაწყვიტეს ამ გამოცდილების მიღება და 

ინკარნირდნენ ადამიანთა სხეულებში.  

 ახლა ბევრი მათგანი აქტიურად მონაწილეობს ამაღლების მოსამზადებელ 

პროცესში. ისინი გადანაწილებული არიან მთელს დედამიწაზე - სხვადასხვა ქვეყნებსა 

და კონტინენტებზე და მუშაობენ სოციალური ფენის ყველა დონეზე – უბრალო 

მოქალაქეებიდან ყველაზე მაღალ ჩინოვნიკებამდე.  რაღათქმაუნდა ყველა მათგანს არ 

გამოუვიდა მსახურების დაწყება. ამის მიზეზები იყო დაბადებისას წაშლილი 

მეხსიერევა მათი წარმოშობის შესახებ და ის სოციალური სფერო, რომელშიც მოხვდნენ.  

თუმცა ჩვენი წვლილი თქვენი პანეტის ამაღლებაში საკმაოდ დიდია, რადგანაც ჩვენ 

თვალყურს ვადევნებთ მოვლენებს ნატიფი დონიდან და ვცდილობთ მათ 

კორექტირებას როგორც ნატიფ ასევე ფიზიკურ დონეზე. 

 ნატიფ დონეზე ჩვენი მუშაობა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ვაკავებთ 

ენერგეტიკულ “წრეს” დედამიწის გარშემო, რომელიც ხელს უშლის ბნელ ძალებს 

დედამიწაზე რომ შემოვიდნენ.   ის კი, რაც ეხლა ხდება თქვენთან, გადაჭარბების გარეშე 

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ადამიანთა სხელში ინკარნირებული ბნელი ძალების 

წარმომადგენლების ბოლო აგონია.  

 ჩვენი ქმედებების წყალობით, ისინი არ იღებენ არა მხოლოდ ენერგეტიკულ 

დახმარება ზევიდან, არამედ თავიანთი პატრონების ხელმძღვანელობით ბრძანებებსაც.  

 ასევე ჩვენი ხომალდები შედიან აშტარ შერანის გალაქტიკათაშორის 

ფლოტილიაში და აქტიურ მონაწილეობას იღებენ დეამიწის დაცვაში მტრულად 

განწყობილი უცხოპლანეტური ცივილიზაციებისგან. 

 რაც შეეხება თქვენს დახმარებას ფიზიკურ დონეზე, ჩვენ აქტიურად ვეხმარებით 

ადამიანთა სხეულში ინკარნირებულ ჩვენს მოძმეებს, რათა მათ დაასრულონ 

დედამიწაზე ახალი საზოგადოების მოწყობის მზადება, რომელიც უკვე სხვა საწყისებზე 

იქნება აგებული. 

 ეს მზადება მიმდინარეობს თქვენი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებში: ფინანსურ, 

სოციალურ, განათლებითსა და სამედიცინოში. თქვენ კი უკვე მალე ნახავთ ჩვენი 

ერთობლივი ქმედებების შედეგებს. 

 დღეს კი გვსურს, რომ დაგეხმაროთ მორალურად და დაგარწმუნოთ, რომ 

კაცობრიობას უკვე აღარ შეუძლია დაბრუნდეს უწინდელ ცხოვრებაში. თქვენი 

დედამიწა სტაბილურად მიიწევს წინ ისევე, როგორც ბევრი ნათელი სული, რომლებმაც 

საბოლოოდ გააკეთეს თავიანთი არჩევანი, რომ გადასულიყვნენ დედამიწასთან ერთად 

ახალ მაღალვიბრაციულ ენერგეტიკულ სივრცეში. 

 ჩვენ კი გავაგრძელებთ თქვენ დახმარებას ამ გზაზე ჩვენთვის ყველა 

ხელმისაწვდომი საშუალებით. 

 ჩვენ გიგზავნით მთელს ჩვენს სიყვარულს და აღფრთოვანებულები ვართ თქვენი 

სულის გამძლეობით! 

 თანავარსკვლავედი ამნდრომედას უხუცესთა საბჭო საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 29 მარტი 2021წ. 
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 რადიაციისა და დამაზიანებელი ელექტრო-მაგნიტური                                      

                    გამოსხივების ნეიტრალიზაცია  

 

 სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია, სირიუსი 

 მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო დედამიწელებო! 

 სირიუსის უხუცესთა საბჭო საუბრობს თქვენთან. ჩვენი გალაქტიკური ძმების 

მსგავსად, დღეს ჩვენ მოგიყვებით დედამიწაზე ჩვენი მისიის შესახებ, რომელიც ახლა 

დასკვნით ფაზაში შევიდა.  

 თქვენ შეგიძლიათ ხშირად დაინახოთ ჩვენი ხომალდები ცაზე და არა მხოლოდ 

ღამით, არამედ დღისითაც. როგორც წესი ჩვენ ვინიღბებით სქელი, ცოტათი ბრტყელი 

და ბუნებრივთან შედარებით უფრო იდეალური ფორმის ღრუბლებით.  

 რა მიზანი აქვს ჩვენს დედამიწაზე ყოფნას? 

 უპირველეს ყოვლისა ეს არის რადიაციისა და ელექტრო მაგიტური გამოსხივების 

კონტროლი. ჩვენ ვფლობთ ტექნოლოგიებს, რომლებსაც შეუძლია მათი ზედმეტი 

დოზის განეიტრალება, რომელიც ჯანმრთელობისთვისაა სახიფათო. ამიტომაც ჩვენ ამ 

ტექნოლოგიებს ფართოდ ვიყენებთ თქვენს პლანეტაზე.  

 ყველაზე ზედმიწევნით ვაკვირდებით ატომურ ელექტრო სადგურებს, 

კავშირგაბმულობის ანძებსა და ნაწილაკების ამაჩკარებელს, რათა ისინი არ გამოვიდეს 

მათი შემქმნელების კონტროლიდან. სწორედ ამიტომაც ჩვენი ხომალდები 

დედამიწასთან მაქსიმალურად ახლოს მდებარეობენ.  

 ჩვენი აპარატურა ასკანირებს თქვენი პლანეტის ენერგეტიკულ ველს, რათა 

გამოავლინოს თქვენთვის შედარებით მეტად სახიფათო ანომალიები და დროულად 

გავანეიტრალოთ მათი ზემოქმედება. მაგრამ ზოგჯერ ჩვენ გვიწევს დავუშვათ საზიანო 

ელექტრო-მაგნიტური გამოსხივების “გამოპარვა”, რათა ადამიანებმა თავად იხილონ 

მოახლოებული საბრთხე და განსაზღვრონ მისი წყარო.  

 სწორედ ამით აიხსნება ჩიტების, თევზებისა და ზღვის სხვა ცხოველების 

მასობრივი სიკვდილი დედამიწის ზოგიერთ კუთხეში. ისინი თავს წირავენ 

ადამიანებისდა სასიკეთოდ და ისინი ამაზე სრულიად გაცნობიერებულად მიდიან.  

 საქმე ისაა, რომ ჩვენ გვაქვს უფლება თქვენს ცხოვრებაში ჩავერიოთ მხოლოდ 

გარკვეულ დონემდე, რათა კაცობრიობა არ დაიღუპოს. მაგრამ ამასთან ერთად ჩვენ 

გაძლევთ საშუალებას თავად გადაწყვიტოთ თქვენი საჭირბოროტო საკითხები და 

იპოვოთ თქვენს პლანეტაზე ბოროტების წყარო.   

ეს პროცესი კი ახლა უკვე მიმდინარეობს. 

 ჩრდილოვანი მთავრობის ქმედებების შესახებ ინფორმაცია საბოლოოდ 

გავრცელებას იწყებს და ყველას, ვისაც შეუძლია მიხვდეს და მიიღოს ეს ინფორმაცია 

აქვს შესაძლებლობა გაეცნოს მრავალრიცხოვან ფაქტებსა და დოკუმენტებს, რომლებიც 

მათ არაადამიანურ გეგმებს ადასტურებს.  

 ჩვენ კი უბრალოდ ვეხმარებით ნათელ და სუფთა სულებს, რომ შეინარჩუნონ 

ვიბრაციული დონე და დაცულები ამაღლდნენ დედამიწასთან ერთად. შეიძლება 

ითქვას, რომ ჩვენ თქვენთვის ვაკავებთ ენერგეტიკულად სუფთა კოლიდორს, რომელიც 

აერთებს მესამე და მეხუთე განზომილებებს. თავად კოლიდორი კი არის მეოთხე 
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განზომილება, სადაც თქვენი ცნობიერება სრულიად თავისუფლდება მესამე 

განზომილების შაბლონებისა და პროგრამებისგან.  

 ჩვენთვის სასიამოვნოა იმის გაცნობიერება, რომ ჩვენ ქმედებებს გამოაქვს ნაყოფი 

და სულ უფრო და უფრო მეტი სუფთა სული იღვიძებს და გამოდის მესამე 

განზომილების მატრიციდან, რომელშიც იყვენენ ისინი როგორც ციხეში მრავალი 

ათასწლეულის განმავლობაში. 

 ახლა კი, ამაღლების დასკვნით სტადიაში, ჩვენი სამუშაო იძენს განსაკუთრებით  

დიდ მნიშვნელობას, რადგანაც თქვენს პლანეტაზე არსებულმა ბნელმა ძალებმა იგრძნეს 

თავიანთი აღსასრული და ცდილობენ დააჩქარონ თავიანთი პროგრამა დედამიწის 

მოსახლეობის რობოტიზაციის შესახებ. ამისათვის კი უკვე უკან აღარაფერზე იხევენ.  

 ჩვენ გვჯერა, რომ ჩვენი მუდმივი და გეგმაზომიერი მუშაობა დამთავრება 

წარმატებით და ჩვენ მალე შევძლებთ ჩავეხუტოთ ჩვენს ძვირფას დედამიწელ ძმებსა და 

დებს, რომლებიც გადავლენ განახლებულ და ლამაზ მეხუთე განზომილების 

დედამიწაზე. 

 გულწრფელად გვიყვარხართ და პატივს გცემთ. 

 სირიუსის უხუცესთა საბჭო საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 29 მარტი 2021წ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   კაცობრიობის აღდგომა 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო!  

 დღეს, მართლმადიდებლური აღდგომის წინ, მე მსურს შევაჯამო ბოლო 

მოვლენები, რომლებიც ხდებოდა, როგორც დედამიწის ნატიფ დონეზე, ასევე 

მატერიაშიც. 

 იმისდა მიუხედავად, რომ გარეგნულად თქვენ გეჩვენებათ, რომ ცოტა რამე თუ 

შეიცვალა, რეალურად ყველაზე სახიფათო პერიოდი უკვე უკან დარჩა. დედამიწაზე 

ინკარნირებულმა ძველმა ადამიანთა  სულებმა გადაწონეს ხარისხობრივად სიტუაცია 

სინათლის მხარეს. ეს ჯერ-ჯერობით არ არის მკვეთრად შესამჩნევი, რადგანაც 

დედამიწის მოსახლეობის სრული უმრავლესობა არის ჩრდილოვანი მთავრობის 

ზეგავლენის ქვეშ, რომელმაც დაიქვემდებარა ყველა მასობრივი საინფორმაციო 

საშუალება. 

 მაგრამ მნიშვნელოვანია გაიაზროთ, რომ საუბარი ეხება სწორედ ადამიანთა 

სულებს, რომლებიც პროცენტული თანაფარდობით ბევრად ნაკლებნი არიან ადამიანთა 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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სხეულში ინკარნირებულ დაბალვიბრაციულ არსებებთან შედარებით. პროცენტული 

ფარდობა უფრო მცირდება თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბოლო ათწლეულებში 

დედამიწაზე გამოჩნდა კლონების დიდი რაოდენობა. 

 მსოფლიო ელიტა მიხვდა, რომ ადამიანთა ცნობიერებაზე ბატონობა მათ არ 

შეუძლიათ, ამიტომაც ”ფსონი დადეს” კლონებზე, რომლებითაც აავსეს მსოფლიოს 

ბევრი ქვეყანა, განსაკუთრებით კი ევროპული ქვეყნები, სადაც ინკარნირებულია ბევრი 

ნათელი ადამიანური სული 

 სწორედ ამით აიხსნება ამ ქვეყნების მთავრობების წარმომადგენელთა 

აბსურდული იმიგრაციული პოლიტიკა, რადგანაც ამ მთავრობების წევრების 

უმრავლესობა ჩრდილოვანი მმართველების დასმულები არიან.  

 ამ ქვეყნებში ათასობით უცხოელის შეჭრა, რომელთა შორისაც ბევრი კლონია, 

რომელთა ცნობიერებაც მათი შემქმნელების მიერ იმართება, დამღუპველად მოქმედებს 

მაღალგანვითარებულ სახელმწიფოებზე, რომელბსაც საკუთთარი ტრადიციები, 

კულტურა და ეროვნული თავისებურებები გააჩნია. 

 ეს ქმნის წარმოუდგენელ ქაოსს ენერგეტიკული, ფიზიკური და მორალური 

თვალსაზრისით. შედეგად დაბლდება როგორც მთლიანი ქვეყნის ვიბრაციები, ასევე 

მისი მაცხოვრებლებისაც, რომლებიც ცხოვრობენ მუდმივ შიშსა და გაღიზიანებაში. 

 ამგვარად, რეფტილოიდები ცდილობენ ადამიანების ცნობიერება თავიანთ 

დონეზე შეაკავონ, რადგანაც ხვდებიან, რომ დედამიწის ვიბრაციების გაზრდასთან 

ერთად იცვლება სუფთა ადამიანური სულების ცნობიერებაც და გამოდის მათი 

კონტროლიდან. თუმცა რეფტილიდებს მაინც არ გამოუვიდათ დაემარცხებინათ ეს 

ნათელი სულები, რომლებიც ინკარნირდნენ დედამიწაზე მის გადასარჩენად ამ 

უნიკალურ პერიოდში.  

 “კოსმოსური თესლი” გაიზარდა და თან გაიყოლა დანარჩენებიც – ვინც შეძლო 

თავისი ცნობიერებით მესამე განზომილების მატრიციდან გამოსვლა და მიხვდა, თუ რა 

ხდება რეალურად დედამიწაზე და ვინ მართავს მათ.  

 სწორედ ეს ძველი სულები გადმოგცემენ ჭეშმარიტ ინფორმაციას, ორგანიზებას 

უწევენ საპროტესტო აქციებს, ქმნიან ასოციაციებს მთავრობების ტირანიისგან 

დასაცავად და შეაქვთ სარჩელი საერთაშორისო სასამართლოებში.  მათი წყალობით 

მიმდინარეობს ადამიანთა მასობრივი გამოღვიძება, რაც ცვლის კაცობრიობის 

კოლექტიურ ცნობიერებას და ქმნის ნატიფ დონეზე ერთგვარ გამოღვიძების ეგრეგორს. 

 ახლა კი, ეს ეგრეგორი იზრდება სულ უფრო და უფრო. ის მოიცავს მთელს 

ქვეყნებსა და კონტინენტებს და გამოდევნის ადამიანთა სხეულებში ინკარნირებულ 

დაბალვიბრაციული არსებების კოლექტიურ ცნობიერებებს. 

 ეს ახალი მაღალვიბრაციული გამოღვიძების ეგრეგორი შევიდა რეზონანსში 

დედამიწის ვიბრაციებთან და იმ ნათელ ძალებთან, რომლებიც გეხმარებიან ნატიფი 

დონიდან, რომ გადალახოთ ბოლო წინაღობა, რომელიც გაშორებთ მეხუთე 

განზომილებას. 

 ამასთან ერთად ეს ეგრეგორი სიმბოლიზირებს კაცობრიობის თავისუფალი ნების 

გამოხატვას და მის სურვილს შევიდეს ახალ ერაში და გახდეს გალაქტიკური ოჯახის 

სრულუფლებიანი წევრი – ერთგავრი “მორწმუნეები”, რომელბიც შედგებიან 

დედამიწის საუკეთესო წარმომადგენლებისგან და ენდობიან თავიანთ გალაქტიკურ 
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ძმებს, რომელბიც იღებენ აქტიურ მონაწილეობას ბნელ ძალებთან ჭიდილში როგორც 

კოსმოსში ასევე დედამიწაზეც. 

 ამგვარად, მიუხედავად თქვენი დამბყრობლების მცდელობებისა, თქვენ შეძელით 

შეგეგროვებინათ მაღალვიბრაციული, ღვთაებრივი ცნობიერების ის კრიტიკული 

ოდენობა, რომლის წყალობითაც დედამიწის და მისი მაცხოვრებლების ამაღლება 

შეუჩერებელი პროცესი გახდა და ის ყოველდღიურად სულ უფრო და უფრო 

სწრაფდება. 

 მე გილოცავთ გამარჯვებას ჩემო ძვირფასებო და დაე ეს აღდგომის ნათელი 

დღესასწაული გახდეს თქვენთვის კაცობრიობის მესამე განზომილებიდან აღდგომისა 

და მისი შესვლისა მეხუთე განზომილების ახალ და საოცარ სამყაროში.  

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 1 მაისი 2021წ. 

 

 

          კაცობრიობის დიდებული გამოღვიძება 

 

 ანდრომედიანელები, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 მოგესალმებით ძვირფასო დედამიწელებო!    

 დღეს ჩვენ გვსურს გაგიზიაროთ ნატიფ დონეში მომხდარი ბოლოდროიდნელი 

მოვლენები და ჩვენი ხედვა თუ რა ხდება ახლა დედამიწაზე. 

 მთავარი სიახლე არის ის, რომ აშტარ შარანის კოსმოსურმა ფლოტილიამ 

საბოლოოდ დაამარცხა ბნელი ძალების არმია, რომელშიც შედიოდა ნაცრისფრების 

კუალიცია, რომელმაც თავისი მიწისქვეშა ბაზები დატოვა.  

 ამგვარად თქვენი პლანეტის ჩრდილოვანი მთავრობის წარმომადგენლები 

დარჩნენ თავიანთი მთავარი მოკავშირეების გარეშე. ახლა კი მათი გადარჩენის 

ერთადერთი საშუალებაა მიწისქვეშა ქალაქები, რომლებსაც ისინი მრავალი წლის 

განმავლობაში აშენებდნენ მოულოდნელი საბრთხის გამოჩენის შემთხვევაში.   

 თუმცა ამათდა გასაოცრად ასეთი საბრთხე აღმოჩნდნენ ადამიანები, რომლებსაც 

ისინი ყოველთვის ზევიდან უყურებდნენ და თვლიდნენ თავიანთ მონებად. ეს 

არაადამიანები დარწმუნებულები იყვენნ თავიანთ დაუსჯელობაში და ამიტომაც 

დაკარგეს რეალობის აღქმის უნარი. შედეგად კი წინდახედულობას აღარ იჩენდნენ. 

მსოფლიო ელიტა აგრძელებდა თავისი ჩვეული თავხედური მეთოდებით მოქმედებას, 

რომელიც ტყუილზეა დაფუძნებული. შედეგად მათ ვერ გაითვალისწინეს ის ფაქტი, 

რომ დედამიწის ვიბრაციები უკვე სხვა არის.  

 ამიტომაც ბევრი ადამიანი, რომელთა ვიბრაციებიც დედამიწის ახალ 

ვიბრაციებთან რეზონანსში შევიდა, ბუნებრივად უგულვებელყობს ყველაფერს, რის 

მათთვის თავსმოხვევასაც ცდილობენ მთავრობები და მასმედია. ადამიანები 

ინტუიციურად გრძნობენ მათ ქმედებებებში და სიტყვებში ტყუილს. და პირიქით, 

მწყურვალედ იღებენ და სულითა და გულით გრძნობენ ყველაფერს, რაც მოდის სუფთა 

ინფორმაციული წყაროებიდან, რომლებიც მთავრობების ზეგავლენის ქვეშ არ არის. 
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 მოხდა სწორედ ის “გადატვირთვა” რომლის შესახებაც ასე ოცნებობდა მსოფლიო 

ელიტა, თუმცა მოხდა ეს მათთვის სრულიად მოულოდნელი მიმართულებით. 

რეალურად, ახლა მიმდინარეობს ადამიანთა ცნობიერების “გადართვა” უფრო მაღალ 

ვიბრაციულ დონეზე, რომელიც მათ დაეხმარება ამაღლდნენ დედამიწსათან ერთად 

მეოთხე და შემდგომ მეხუთე განზომილებაში. 

 რაც შეეხება მსოფლიო მმართველობის გეგმას მოსახლეობის საყოვლეთაო 

ვაქცინაციისა და ჩიპიზაციის შესახებ, მათ დაემორჩილნენ უმეტესწილად 

დაბალვიბრაციული რასები და ცივილიზაციები, რომლებიც ინკარნირებულნი არიან 

ადამიანთა სხეულებში და ასევე ახალგაზრდა ადამაინთა სულები, რომლებიც ჯერ 

კიდევ მესამე განზომილების პროგრამებით ცხოვრობენ. 

 ახლა თქვენს პლანეტაზე დადგა გარდამტეხი მომენტი ბნელსა და ნათე ძალებს 

შროსი ბრძოლის პერიოდში. ეს შეჯახება ეჭვგარეშეა, რომ ნათელი ძალეგბის 

გამარჯვებით დასრულდება, რადგანაც მათ მხარეზეა სიმართლე. მხოლოდ მას 

შეუძლია შევიდეს ახალი დედამიწის ვიბრაციებთან რეზონანსში. 

 ტყუილი, თვალთმაქცობა, სიძულვილი და აგრესია განეიტრალდება ღვთაებრივი 

ენერგიებით და განიდევნება თქვენი პლანეტიდან როგორც დრომოჭმული ცნებები.  

 ყოველდღიურად ეს სულ უფრო და უფრო შესამჩნევი ხდება: სინათლეზე 

გამოდის მმართველი ელიტის ყველა საშინელი ბოროტმოქმედება, მათი მხეცური 

ღიმილი და მათ თვალებში ადამიანთა მიმართ სიძულვილი. მათ უკვე აღარ შეუძლიათ 

დაფარონ თავიანთი გრძნობები სწორი სიტყვებითა და ხელოვნური ღიმილით. მათი 

ჭეშმარიტი არსი გარეთ გამოდის. მათი ძალაუფლების იერარქიული პირამიდა თვალსა 

და ხელს შუა ინგრევა. მათ უკვე აღარ შეუძლიათ ზეგავლენა იქონიონ სუფთა 

ადამიანთა სულებზე, რომლებიც ღვთაებრივი “წვიმით” არიან გაწმენდილნი.  

 კაცობრიობის დიდებული გამოფხიზლება სრული სვლით მიმდინარეობს და 

ჩვენ გვიხარია ამ დიდებული სურათის ხილვა, თქვენი ცნობიერების აღორძინება და 

თქვენი შემოქმედთან დაბრუნება.  

 ჩვენ მოუთმენლად ველოდებით თქვენთან შეხვედას, რათა გაგიზიაროთ ჩვენი 

გამოცილება და ტექნოლოგიები, რათა მიგიღოთ მაღალგანვითარებული 

ცივილიზაციების გალაქტიკურ თანამეგობრობაში, რგორც ძვირფასი და სასურველი 

სტუმრები. 

 ჩვენ ძალიან გვიყვარხართ და ძალიან ვამაყობთ თქვენით. 

 თანავარსკვლავედი ანდრომედას უხუცესთა საბჭო საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 5 მაისი 2021წ. 

 

 

 

  “წესებიდან” გამონაკლისი 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 დღეს მე მსურს შევეხო იმ თემას, რომელიც, როგორც მე ვიცი, აღელვებს ბევრ 

თქვენგანს. საუბარი ისევ ვაქცინაციაზე წავა.  

 თქვენი სულ უფრო და უფრო მეტი მეგობარი, ნათესავი და ახლობელი იტარებს 

ამ პროცედურას, რაც თქვენ გულს გტკენთ. მე მესმის, ჩემო ძვირგფასებო, რომ ძალიან 

რთულია დარჩეთ მშვიდები და სიტუაციაში არ ჩაერიოთ განსაკუთრებით მაშინ, როცა 

თქვენ ყველაფერი გააკეთეთ, რათა თქვენი ახლობლები დაგეცვათ ამ დაუფიქრებელი 

ნაბიჯისგან. 

 მაგრამ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ გამონაკლის გარემოებებზე, რომლებიც იქმნება 

ზოგიერთი ადამიანისათვის იმგვარად, რომ მათ არ შეუძლიათ თავი  აარიდონ 

ვაქცინაციას. მიზეზები შესაძლოა მრავალგვარი იყოს და ჩვენ მათზე არ გავჩერდებით, 

არამედ ვისაუბრებთ ასეთი ადამიანების მომავალზე. 

 მაგრამ დავიწყოთ იქიდან, რომ არსებობს დიდი განსხვავება იმათ შორის, ვისაც 

ვაქცინაცია მოუწია გარემოებების ზეგავლენით და ვინც აჰყვა ბრბოს შეგნებას და 

საერთო შიშს და თავად გადაწყვიტა ამ პრეცედურის ჩატარება. მიუხედავად იმისა, რომ 

მათ იცოდნენ შესაძლო ნეგატიურ ზეგავლენაზე, რომელსაც უკვე ვეღად მალავს 

მასმედიაც კი, მათ მაინც გაიკეთეს ვაქცინა.  

 პირველი ჯგუფის ადამიანებისათვის ვაქცინაციის შედეგები განსხვავებული 

იქნება მათი ვიბრაციული დონისა და ცნობიერებისდა მიხედვით.  

 მათ შორის არის ადამიანთა მცირე ფენა, რომლებმაც გადადგეს ეს ნაბიჯი, რათა 

გაეგრძელებინათ სხევისათვის დახმარების გაწევა. ისინი ისეთ პირობებში ჩააყენეს, რომ 

აცრის გარეშე მათ წაართმევდნენ ამ შესაძლებლობას. ესენი შესაძლოა იყვენენ იმ 

ქვეყნების ექიმები, მასწავლებლები და სოციალური მოხელეები, რომლებშიც მათ არ 

მისცემნენ მუშაობის შაშუალებას ვაქცინაციის გარეშე. ეს იმის ტოლფასია, რომ მათ 

ძალით აიძულო ვაქცინის გაკეთება. 

 თუ ეს არის რეალურად სუფთა, ნათელი და ძველი სული, რომელიც ამ ნაბიჯს 

ნებაყოფლობით არასოდეს არ გადადგამდა, მაშინ ზეციური ძალები ყველაფერს 

გააკეთებენ, რათა ის გადაარჩინონ.   

 ასეთი ადამიანის ბედი წყდება ნატიფ დონეზე “ზედა ინსტანციებში”, რომელიც 

ითვალისწინებს ბევრ ფაქტორს, რომელთაგანაც მთავარია შემდგომი ფაქტორები: 

პირობები, რომლებშიც ეს ადამიანი იყო ჩაყენებული, დაირღვა თუ არა მისი 

თავისუფალი ნება, როგორია მისი სულის ამოცანები და როგორია მისი სულიერი 

პოტენციალი. საზოგადოდ კი განიხილება მისი სარგებლიანობის დონე საზოგადოებასა 

და  დედამიწის ამაღლების პროცესში.  

  თუ ასეთ ადამიანს მსახურება უკვე აქვს დაწყებული ან მისთვის პოტენციაურად 

მზადაა, მაშინ ზეციურ ძალებს შეუძლიათ გაანეიტრალონ ვაქცინაში დანერგილი 

ადამიანის გენეტიკურად მოდიფიცირების მექანიზმი და ასევე ნანონაწილაკებიც, 

რომლებიც არის ადამიანის ცნობიერებაზე გარეგანი ზემოქმედების კატალიზატორი. 

ასეთი ერთეული შემთხვევები კი უკვე არსებობს. 

 თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავად ადამიანმაც მიიღოს ამ პროცესში 

მონაწილეობა და გააცნობიეროს სრულიად, თუ რა მოხდა მის თავს. მთავარია, რომ ის 

არ გრძნობდეს შიშს და სრულიად მიენსდოს ზეციურ ძალებს და ასევე განუზომლად 

უნდა სჯეროდეს საკუთარი შესაძლებლობების, რომ მას რეალობის შეცვლა ძალუძს.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 თუმცა, ჩემო ძვირფასებო, თქვენ უნდა გააცნობიეროთ, რომ ასეთი 

შესაძლებლობა ეძლევა მხოლოდ ერთეულებს, რადგანაც ადამიანთა უმრავლესობა 

იკეთებს ვაქცინას მხოლოდ შიშის გამო.  ისინი მიჰყვებიან მთავრობათა აბსურდულ და 

არაადამიანურ მოთხოვნებს. ეს არის მათი თავისუფალი ნების გამოვლინება და მათი 

ცნობიერების ასახვა. ამ შემთხვევაში კი უკვე აღარავის შეუძლია მათ არჩევანში ჩაერიოს 

და გაანაეიტრალოს ვაქცინაციის შედეგები. 

 ამიტომაც გააკეთეთ ყველაფერი, რათა თავი აარიდოთ თქვენთვის ამ დამღუპველ 

პროცედურას, არ გაებათ იმათ მახეებში, რომლებმაც შექმნა ეს ფსევდოპანდემია.  

 უკვე ძალიან მალე ეს გლობალური თეატრალური წარმოდგენა, რომელიც 

დამნაშავეთა მცირე ჯგუფის მიერ არის ორგანიზებული, დამთავრდება და თქვენ 

დაიწყებთ განახლებულ დედამიწაზე ახალი საზოგგადოების შენებას. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნიული მიიღო მართამ 25 მაისი 2021წ. 

 

 

 

  დედამიწაზე არსებული სიცოცხლის სახელით  

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გესაუბროთ თქვენს პლანეტაზე მომხარი ბოლო მოვლენების 

შესახებ, რადგანაც მე ვხედავ, რომ ბევრი თქვენგანი დაითრგუნა სულ უფრო და უფრო 

გამკაცრებული ზომების გამო, რომლებიც ვაქცინაციას ეხება.  

 თქვენ გგონიათ, რომ მდგომარეობა ყოველდღიურად უარესდება, ხოლო თქვენი 

თავისუფლება სულ უფრო და უფრო იზღუდება. ბევრი თქვენგანი საკუთარ თავს 

უსვამს შეკითხვას: “სად არის ის მშვენიერი ცხოვრება, რომლის შესახებაც ასე ბევრს 

გვიყვებიან ზეციური ძალები და ჩვენი გალაქტიკური ოჯახი? როდის დადგება ეს 

ცხოვრება ბოლოს და ბოლოს?”  

 მე მესმის თქვენი მოუთმენლობისა ჩემო ძვირფასებო, რომელთანაც გამკლავება 

ასე ძაან გიჭირთ. თუმცა რაღათქმაუნდა, მსოფლიო მმართველობის დანაშაულებრივი 

ქმედებების გამოაშკარავების გადადება შემთხვევითი არ არის.  

 ნუ დაგავიწყდებათ ისიც, რომ მსოფლიო ელიტის ბოროტმოქმედებების 

გამოაშკარავების ოპერაცია მიმდინარეობს მთელს მსოფლიოში. პრაქტიკულად 

არცერთი ქვეყანა არ დარჩა ამ პროცესის მიღმა, რადგანაც დედამიწაზე არსებული 

ძალაუფლების ყველა დონე საკმაოდაა კორუფციაში ჩაფლული.  

 ამ კაცობრიობის წინააღმდეგ შეთქმულებამ, საცეცების მსგავსად, მოიცვა მთელი 

თქვენი პლანეტა. ეს “საცეცები” კი იმდენი აღმოჩნდა, რომ მათი ერთდროულად 

“მოჭრა” შეუძლებელია.  

 ამისათვის საჭირო გახდა მრავალი ათასი ადამიანის ბეჯითი შრომა. ეს სამუშაო 

კი საკმაოდ სახიფათოა, რადგანაც თქვენი დამბყრობლების ძალაუფლების სტრუქტურა  
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ფორმირდებოდა საუკინეების განმავლობაში. ის კარგადაა ორგანიზებული და მასში 

შედიან არა მხოლოდ საიდუმლო საზოგადოებების წევრები, არამედ სახელმწიფოების 

მოქმედი მეთაურებიც, რომელთა ხელშიც არის რეალური ძალაუფლება ადამიანებზე.  

 ჯერ-ჯერობით კი მათ შეუძლიათ გამოიყენონ ეს ძალაუფლება თქვენთვის 

დამღუპველად. ამიტომაც კაცობრიობის განთავისუფლებისათვის მებრძოლმა ყველა 

ძალამ, როგროც დედამიწაზე, ასევე კოსმოსშიც, ზედმიწევნით უნდა მოიფიქროს 

ყოველი ნაბიჯი, ყოველი მოქმედება და ყოველი სიტყვა, რათა არ დაგაზიანონ და 

წარმატებით დაასრულონ თავიანთი ოპერთაცია. 

 არ დაგავიწყდეთ ისიც, რომ თქვენს პლანეტაზე ადამიანთა უმრავლესობა მზად 

არ არის სიმართლის მოსასმენად, რადგანაც ის დაანგრევს მათ ჩვეულ სამყაროს და 

მიიყვანს მათ მძიმე ფსიქიკურ აშლილობამდე.  

 ამ სიტუაციაში ძალზედ ბევრი რამ აღმოჩნდა ჩართული და თქვენმა 

გადამრჩენელებმა აუცილებლად უნდა იპოვონ ის ბალანსი, რომელიც დაეხმარება მათ 

დაამხონ მსოფლიო მმართველობა მოსახლეობაში უმცირესი ფიზიკური და ფსიქიკური 

დანაკრაგებით.  

 თუ რეფტილოიდებისა და მათი მომხრეებისათვის ადამიანის სიცოცხლე 

ფასეულობას არ წარმოადგენს, ნათელი ძალებისათვის ყოველი სული შეუფასებელია 

და ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისათვბის, რომ მათ არა მხოლოდ სიცოცხლე 

შეუნარჩუნონ, არამედ არ დააზიანონ ძალიან მკაცრი და მკვეთრი მოქმედებებით.  

 ამ მიმართულებით კი ჭეშმარიტად იუველირული მუშაობა მიმდინარეობს. 

ამიტომაც, ჩემო ძვირფასებო, შეეცადეთ კი არ ინაღვლოთ, არამედ პირიქით, 

დაეხმაროთ ამ მამაც არსებებს (დედამიწაზეც და ნატიფ დონეზეც) მიიყვანონ საკუთარი 

მიზანი ბოლომდე, გაუგზავნეთ მათ თქვენი სიყვარული და მადლიერება.  

 დაეხმარეთ მათ მენტალურად, ენერგეტიკულად და ფიზიკურად. აავსეთ 

კაცობრიობის კოლექტიური ცნობიერება თქვენი მაღალი ვიბრაციებით.  

 გააგზავნეთ სამყაროში თქვენი სუფთა და გულწრფელი განზრახვა გამოხვიდეთ 

მესამე განზომილების მატრიციდან და დაიწყოთ ახლებურად ცხოვრება მეხუთე 

განზომილების დედამიწაზე. 

 რაც შეიძლება ხშირად  და ნათლად წარმოიდგინეთ ვიზუალურად ეს ახალი 

ცხოვრება, სადაც მეფობს ერთობა, თანასწორობა და ძმობა, ის რისთვისაც თქვენი 

ცნობიერება უკვე მზადაა და ის, რამაც მიიღო უკვე სხვა – ღვთაებრივი განსაზღვრება. 

 მერწმუნეთ, თქვენი დახმარება შერუფასებელია და ყოველ თქვენგანს შეუძლია 

შეიტანოს თავისი წვლილი ამ აქამდე არმომხრად მოვლენაში, რომელიც 

ითვალისწინებს მთლიანი პლანეტისა და მისი საუკეთესო წარმომადგენელების 

ევოლუციის ახალ დონეზე გადაყვანას. 

 მე გლოცავთ ამით! 

  მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 2 ივნისი 2021წ. 
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   თოჯინების თეატრი 

 

 მთავარანგელოზები, დიდებული სულები 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო გამოღვიძებულო სულებო! 

 მე გადავწყვიტე მომეთხრო თქვენთვის თუ რა ხდება ახლა მსოფლიო პოლიტიკის 

კულისებს მიღმა, რადგანაც ეს მოვლენები გაუხელს თვალებს ბევრ ადამიანს ეგრეთ 

წოდებული “მსოფლიო ლიდერების” თვალთმაქცობასა და ტყუილებზე.  

 დადგა გადამწყვეტი მომენტი და ყველა ვისაც შეუძლია იგრძნოს ადამიანების 

ენერგეტიკა დაინახავს იმათ სიცარიელეს და თოჯინებთან მსგავსებას, ვინც ახლა 

იკრიბება ევროპაში მსოფლიოს ბედის გადასაჭრელად.  

 რეალურად ისინი ადამიანებს ნაკლებად გვანან და მათი ასეთად აღქმა შეუძლია 

იმას, ვინც თვითონ ადამიანი არ არის. ხოლო იმისდა მიუხედავად, რომ ეს 

მარიონეტები, რომლებიც პუბლიკის თვალსაჩინოდ დასვეს მათმა მმართველებმა, 

ცდილობენ თქვან, რაც სწორია და მათგან მოითხოვება, ეს ყველაფერი უკვე კომიკურად 

და არადამარწმუნებლად გამოიყურება. 

 მათი ჟესტები, გამოხედვა და სიტყვები გავს უნიჭო მსახიობების თამაშს, რომლის 

დაფარვასაც ცდილობენ კეთილგანწყობისა და მეგობრულობის ნიღბით. მაგრამ ეს 

თეატრალური წარმოდგენა მალე დასრულდება ჩემო ძვირფასებო და აი რატომ. 

 მრავალწნიანი ბრძოლა ჩრდილოვან მთავრობასთან, რომელსაც აწარმოებდნენ 

ნათელი ძალები (როგორც ნატიფ ასევე ფიზიკურ დონეზე) დასასრულს უახლოვდება. 

ახლა მიმდინარეობს დაპატიმრებები არა უბრალო შემსრულებლების, არამედ 

ჩრდილოვანი მთავრობის მეთაურებისა.  

 ეს პროცესი კი მხოლოდ იმიტომ არის გაჭიანურებული, რომ მსოფლიო ელიტის 

წარმომადგენლები მიხვდნენ, რომ დამარცხდნენ და ბევრი მათგანი იმალება თავიანთ 

საიდუმლო მიწისქვეშა ბუნკერებში რათა სასჯელი თავიდან აირიდონ. 

მრავალრიცხოვანი ორეულები და კლონები, რომლებიც მათ როლს ასრულებენ მიწის 

ზედაპირზე, ურთულებენ მეომრებს საქმეს, რომლებიც ნათელი ძალების ალიანსში 

შედიან. 

 მაგრამ, თუ მათი ორიგინალები ვერ მოიძებნებიან, კაცობრიობის წინაშე 

სასჯელის მოხდა მოუწევთ მათ ორეულებს, რადგანაც მხოლოდ სანახაობით კანონიერ 

(იურიდიულ) პროცესს შეუძლია დაუსვას წერტილი კაცობრიობის ცხოვრებაში ამ 

ტრაგიკულ პერიოდას. 

 ნათელ ძალებს არ შეუძლიათ ითამაშონ ბნელი ძალების წესებით, რომლებიც 

მოქმედებენ უჩუმრად, ურცხვად და სასტიკად.  სწორედ ამაში მდგომარეოს ალიანსის 

ოპერაციის მთელი სირთულე და სწორედ ამით აიხსნება გამოაშკარავებაში შეფერხება, 

რაც ასე ადარდებს ბევრ თქვენგანს.  

 მთავარი განსხვავება ნათელი ძალებისა ბნელი ძალებისგან არის, რომ მათთვის 

ფასეულია და მნიშვნელოვანია ყოველი ადამიანის სიცოცხლე და თუ ბნელ ძალებს 

თავიანთი მიზნის მისაღწევად შეუძლიათ მოკლან მილიონობით ადამიანი, რასაც უკვე 

აკეთებდნენ ათასწლეულების განმავლობაში, ნათელ ძალებს უწევთ იმოქმედონ ნელა 

და ბრთხილად, რათა ადამიანები დაიცვან საბრთხისგან. 
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 ის, თუ რაც ხდება ახლა დედამიწაზე, არის ადამიანის სულების შემოწმებაც: 

შეძლებენ თუ არა ისინი იგრძნონ მათ წინ გათამაშებული სპექტაკლის მთელი 

აბსურდულობა და თვალთმაქცობა, რომელშიც მონაწილეობენ “მსოფლიო ლიდერები”, 

თუ აითქვამენ ყველაფერს როგორც რეალურს. 

 ვაღიარებ, რომ მეც ვიღებ ამ გრანდიოზულ მოქმედებაში მონაწილეობას. მე 

ვაცდუნებ ამ სპექტაკლში  ჩართულ ადამიანებს და ვქმნი ისეთ სიტუაციებს, რომლებიც 

უბიძგებთ მათ ამა თუ იმ ქმედებისკენ.  

 ახლა კი მათ აღარ რჩებათ სხვა არჩევანი გარდა ნათელი ან ბნელი ძალების 

მხარეს დადგომისა. მესამე გზა უკვე აღარ არსებობს. კომპრომისების დრო დამთავრდა. 

ყოველი ადამიანის სული გადის შემოწმებას გამძლეობაზე.  

 მათ მოუწევთ უკვე საბოლოო არჩევანის გაკეთება, რომელზედაც მათი ბედია 

დამოკიდებული: გააგრძელებენ მესამე განზომილებაში “მოგზაურობას”, თუ ავლენ 

მეხუთე განზომილებაში და შეასრულებენ აქამდე არმომხდარ სულიერ ნახტომს 

თავიანთი ბოლო ინკარნაციის განმავლობაში. 

 ჩემი თქვენს ცხოვებაში ჩართულობა შეუძლია იგრძნოს ყოველ თქვენგანს, 

რადგანაც ყოველ თქვენგანს უწევს გააკეთოს არჩევანი დიდსა თუ მცირე სიტუაციაში, 

დადგეთ ნათელი თუ ბნელი მხარისაკენ. 

 გახსოვდეთ, რომ თქვენ ყოველ აზრი, ემოცია და ქმედება მოიცავს ამ არჩევანს, 

რადგანაც ადამიანის ცხოვრებაში არ არსებობს წვრილმანები: ყველაფერს აქვს ესა თუ ის 

ენერგია. ხოლო იმისდა მიხედვით, თუ როგორი ენერგიით აავსებთ თქვენს ყოველ 

ნაბიჯს, თქვენ კვებავთ დედამიწაზე არსებულ ან ნათელ, ან ბნელ ძალებს. 

 მაგრამ მე მსურს, რომ თქვენ უკვე აღარ წამოეგოთ ჩემს ცდუნებებზე. მათი დროც 

უკვე მთავრდება ამ დალოცვილ დედამიწაზე, რომელსაც უკვე სხვვა ბედი ელოდება. 

 მე  კი გისურვებთ, რომ ყველა თქვეგანი გახდეთ ამ ბედის მონაწილეები და 

შეხვიდეთ თქვენს პლანეტასთან ერთად ახალ და მშვენიერ ეპოქაში. 

 მთავარანგელოზი ლუციფერი, რომელსაც გულწრფელად უყვარხართ 

საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 15 ივნისი 2021წ. 

 

 

 

 

       ახალ დედამიწაზე ცხოვრება                                                      

 (ამაღლების პერიოდში ბნელი და  ნათელი ძალების ჭიდილი) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ამაღლების პერიოდში ბნელი და ნათელი ძალების 

ჭიდილზე. 

 რატომ არის ეს ობიექტური რეალობის ერთ-ერთი ფაქტორი? 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 მხოლოდ იმიტომ, რომ დუალურ სამყაროოში ყოველთვის არსებობს ორი 

ურთიერთსაწინააღმდეგო ძალა – სინათლე და წყვდიადი. ხოლო დუალობიდან 

გამოსვლა ითვალისწინებს პოლარობის გაუქმებას და ცალმხრივობას.  

 რადგანაც ამ ახალ ცალმხრივ და  მაღალვიბრაციულ სამყაროს შეუძლია დაიტიოს 

მხოლდ ისინი, ვისაც მასთან რეზონირება შეეძლება, დაბალვიბრაციულ სულებს, 

რომლებიც არიან დედამიწაზე ბნელი ძალების წარმომადგენლები, რთული პერიოდი 

დაუდგათ. 

 ისინი ხვდებიან, რომ თქვენს პლანეტაზე მათი ბატონობა დასასრულს 

უახლოვდება, თუმცა ისინი ბოლო მომენტამდე ცდილობენ დაიცვან თავიანთი 

ძალაუფლება დედამიწაზე და შეინარჩუნონ სიცოხლე. ისინი მშვნეივრად 

აცნობიერებენ, რომ დადგა ენერგიის ერა (და არა სიტყვის) და შედეგად ყველაფერს 

აკეთებენ, რათა მაქსიმალურად დაადაბლონ ადამიანთა ვიბრაციები. 

 ამისათვის ისინი ქმნიან ისეთ პირობებს, რომ ადამიანი უნებლიედ იწყებს 

სიკვდილის შიშის, აგრესიის, გაღიზიანების, უძლურებისა და ამ უძლურების გამო 

დანაშაულის გრძნობიე ენერგიების გენერირებას.  სწორედ ეს ხდება ახლა დედამიწაზე. 

 სხვადასხვა ადამიანი განსხავებულად რეაგირებს თავსმოხვეულ ცრუ 

პანდემიაზე, ნიღბების რეჟიმსა და ვაქცინაციაზე. მაგრამ თუ ამ ადამიანების რეაქცია 

ურთიერთ საწინააღმდეგოა, ეს ემოციები ძირითადად მაინც ნეგატიურია.  

 ადამიანთა ერთი ჯგუფი გრძნობს სიკვდილის პანიკურ შიშს და დამჯერად 

ასრულებენ მთავრობების ყველა დადგინებას, ხოლო მეორე ჯგუფი აცნობიერებს 

მოცმემული სიტუაციის მთელ აბსურდულობას და იცის, თუ ვინ დგას კაცობრიობის 

წინაშე ჩადენილი ამ დანაშაუებების უკან. თუმცა ამისდა მიუხედავად, ისინი მაიც 

გენერირებენ ნეგატიურ ენერგიებს მთავრობებისა და იმათ მიმართ, ვინც ამის უკან 

დგას. 

 ამის გარდა, ორივე ჯგუფი ერთმანეთის მიმართ გაღიზიანებასაც გრძნობს. 

შედეგად, რადგანაც ბნელმა ძალებმა ადამიანები ერთმანეთზე “დაგეშეს”, ისინი იღებენ 

ნეგატიური ენერგიის დიდ პორციას. ეს მათ ეხმარებათ შეინარჩუნონ ძალაუფლება და 

ამასთან ერთად ამუხრუჭებს ახალ დედამიწაზე გადასვლის პროცესს, სადაც მათთვის 

უკვე აღარ არის ადგილი. 

 ეს არის ობიექრტური რეალობა, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ. თუმცა, 

სამწუხაროდ, დედამიწაზე ადამიანთა უმრავლესოვა აგრძელებს საკუთარი 

სუბიექტური რეალობით ცხოვრებას. მაგრამ ეს ადამიანები კიდევ ორ ჯგუდფად 

იყოფიან. 

 პირველი ჯგუფი დამჯერად ასრულებს მთავრობების ყველა მოთხოვნას 

ვაქცინაციის ჩათვლით. ისინი ცხოვრობენ იმის იმედით, რომ ამგვარად დაიბრუნებენ 

ცხოვრების ჩვეულ წესს. მათ ღრმად სწამთ, რომ თავიანთი დამჯერობით აახლოებენ  

დიდი ხნის ნანატრ “თავისუფლებას”.  

 მეორე ჯგუფი, ვინც ხედავს მომხდარი მოვლენების ჭეშმარიტ სურათს, გადადიან 

მეორე უკიდურესობაში და ცხოვრობენ მხოლოდ ამაღლებაზე ოცნებებით. ამგვარად 

ისინი ქვეცნობიერულად გამოეყოფიან გარემომცველ რეალობას. შედეგად ისინი ქმნიან 

თავიანთ სუბიექტურ რეალობას. 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 რალურად კი სწორი იქნებოდა, რომ საკუთარ ცნობიერებაში გაგეერთიანებინათ 

ორი რეალობა – ობიექტური და სუბიექტური, რაც დააჩქარებდა დედამიწის ამაღლების 

პროცესს. თუმცა ეს შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა თქვენ 

ისწავლით მაღალ ვიბრაციებში მუდმივად ყოვნას, რაც ხელს შეუშლის ბნელ ძალებს 

თქვენგან ენერგია რომ მიიღონ. შედეგად თქვენ აავსებთ მაღალვიბრაციული 

ენერგიებით საკუთარ თავს, კაცობრიობის კოლექტიურ ცნობიერს და მთელს თქვენს 

პლანეტას.  

 რაღათქმაუნდა ეს სამუშაო რთულია და ყოველ თქვენგანს არ შეწევს ამის უნარი. 

მაგრამ, თუ თქვენ ისწავლით ყოველი თქვენი აზრისათვის თვალყურის დევნებას და 

ყოველი ნეგატიური აზრის დადებითად გარდაქმნას, ეს უკვე იქნება შეუფასებელი 

წვლილი დედამიწის ამაღლების პროცესში და კაცობრიობისთვის გაწეული დახმარება.  

 ხოლო რაც შეეხება თქვენს გარშემო უსიამოვნო მოვლენებს, როდესაც თქვენ 

გამოეყოფით უსიამოვნო რეალობას, თქვენ საკუთარ თავს ართმევთ იმ უნიკალური 

გამოცდილების მიღების საშუალებას, რომელიც ბნელ ძალებთან ღია დაპირისპირებას 

მოიცავს. ამ ჭიდილმა კი შეიძლება მიიღოს განსხვავებული ფორები და ხასიათი. 

 ამგვარად თქვენ შეძლებთ სრულიად და ყოველმხრივ შეიცნოთ ეს აქამდე 

არმომხდარი უნიკალური ექსპერიმენტი, რომელიც მოისაზრებს მთლიანი პლანეტისა 

და მისი მაცხოვრებლების მეხუთე განზომილებაში გადაყვანას. 

 ამასთან ერთად ეს დაგეხმარებათ ჰარმონიულად შეათავსოთ თქვენს 

ცნობიერებაში ობიექტური და სუბიექტური რეალობები. 

 ამით გლოცავთ! 

 მამა აბსოლუტი, რომლესაც განუზომლად უყვარხართ საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 9 ივნისი 2021წ. 

 

 

 ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (დედამიწის ამაღლების პროცესში კაცობრიობის                                                                                                                   

მიმართ მეგობრულად განწყობილი ცივილიზაციების მონაწილეობა)  

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს ჩვენ გადავდივართ იმ თემის ბოლო პუნქტზე, რომელიც განსაზღვრავს 

დედამიწის ამაღლების პროცესის ობიექტურ რეალობას და ვისაუბრებთ ამ პროცესში 

თქვენი გალაქტიკური ძმების მონაწილეობაზე. 

 რითია გამოწვეული მათი მონაწილეობა თქვენს ბედში? 

 უპირველეს ყოვლისა იმით, რომ თქვენ ხართ ნათესავები – ერთიანი 

გალაქტიკური ოჯახი. თქვენს ვენებში მათი სისხლიც მიედინება, რადგანაც ადამიანის 

დნმ-ში არის თქვენი გალაქტიკის ბევრი რასისა და ცივილიზაციის წარმომადგენელთა 

ნაწილებიც. მათ არ შეუძლიათ უბრალოდ გაჭირვებაში რომ მიატოვონ თავიანთი ოჯახი 

მიუხედავად იმისა, რომ მათ ვიბრაციებამდე ჯერ ვერ აღწევთ.  

 დიდი ხნის განმავლობაში ისინი უბრალოდ თვალყურს ადევნებდნენ 

დედამიწაზე მომხდარ მოვლენებს და არ ერეოდნენ მათში. მაგრამ, იმასთან ერთად, რაც 

თქვენს პლანეტაზე სიტუაცია დაიძაბა და კაცობრიობა გადაშენების პირას დადგა 
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როგორც სახეობა, მათ მიიღეს გადაწყვეტილება თქვენს ცხოვრებაში უფრო აქტიური 

მონაწილეობის შესახებ. მით უმეტეს, როდესაც თქვენს მიმართ მტრულად განწყობილი 

ცივილიზაციები უკვე დიდი ხანია რაც მბრძანებლობენ დედამიწაზე.  

 სინათლის გალაქტიკურმა ფედერაციამ შეიმუშავა სპეციალური პროგრამა, 

რომელიც მკაცრად განსაზღვრავს თქვენს ცხოვრრებაში მათი წარმომადგენლების 

ჩარევას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მათ შეიმუშავეს კონკრეტული ჩარჩოები, 

რომლის მიღმაც თქვენ გალაქტიკურ ძმებს გადასვლა არ შეუძლიათ.  

 როგორც თქვენ უკვე იცით, თავისუფალი ნების კანონი დაცულია ყველა 

ცივილიზაციის მიერ, რომელიც განვითარების საკმარისად მაღალ დონეზეა. 

გამონაკლისს შეადგენს მხოლოდ დაბალვიბრაციული ცივილიზაციები და არსებები, 

რომლებშიც სამწუხაროდ შეგვიძლია შევიყვანოთ თქვენი პლანეტის მოსახლეობის 

სრული უმრავლესობა.  

 რაც შეეხება მაღალ რასებსა და ცივილიზაციებს, რომლებიც სინათლის 

გალაქტიკურ ფედერაციაში შედიან, დედამიწაზე ახლა არსებული სიტუაციის მთელი 

ტრაგიზმის მიუხედავად, ისინი არ აძლევენ საკუთარ თავს უფლებას, რომ მასში 

ჩაერივნონ და ამით წაგართვან უფლება თავად რომ გასაზღვროთ თქვენი ბედი. 

 თუმცა, მიუხედავად ამისა, მათი თქვენდამი დახმარება შეუფასებელია, რადგანაც 

მათი ჩარევის გარეშე ბუნებრივი და ტექნიკური კატასტროფების შედეგები ბევრად 

სერიოზული იქნებოდა.  

 მაგრამ ახალ, როდესაც დედამიწაზე გამოჩნდა ნათელი ადამიანების სულების 

ფართო ფენა, რომლებმაც არა მხოლოდ იციან თქვენდამი მეგობრულად განწყობილი 

ცივილიზაციების არსებობა, არამედ გაცნობიერებულად მიმართავენ მათ, მათმა 

(გალაქტიკური ძმების) მოქმედებებმა უკვე სხვა სახე მიიღო. 

 ისინი აკეთებენ ყველაფერს, რათა დაგიცვან დრაკორეფტილიების გავლენისგან 

როგორც ნატიფ ასევე ფიზიკურ დონეზე. ეს კი გახდა ობიექტური რეალობა იმისდა 

მიუხედავად, რომ მათი მოქმედება არის უხილავი და მიუწვდომელი  ჩვეულებრიბვი 

ადამიანებისათვის. 

 ხოლო მხოლოდ მათთვის, ვისაც შეუძლიათ თავიანთი ცნობიერებითა და 

ვიბრაციებით მიხვდნენ თქვენი გალაქტიკური ძმების როლს თქვენს ცხოვრებაში, ეს 

რეალობა ხდება სუბიექტური. 

 რაღათქმაუნდა ეს პირველ რიგში ეხება მათ, ვისაც შეუძლია უცხოპლანეტურ 

ცივილიზაციებთან კონტაქტი ტელეპატიური ან იშვიათ შემთხვევებში ფიზიკური 

სახითაც. 

 მეორე მიზეზი იმისა, თუ რატომ იღებენ თქვენი გალაქტიკური ძმები დედამიწის 

ამაღლებაში მონაწილეობას არის მათი პირდაპირი ინტერესი იმისა, რომ თქვენი 

პლანეტა გამოვიდეს მისთვის დამღუპველი მესამე განზომილების მატრიციდან და 

დაიკავოს ღირსეული ადგილი მაღალგანვითარებულ ცივილიზაციათა რიგში. 

 რადგანაც თქვენ ყველანი ერთიანი ხართ, თქვენი სულიერი ამაღლება აისახება 

თქვენი გალაქტიკური ოჯახის ყველა დანარჩენ წევრზეც და შეიტანს შეუფასებელ 

წვლილს საერთო კოლექტოიურ ცნობეირში.  

 სწორედ ასე ამიმდინარეობს ფიზიკური და სულიერი ურთიერთ გამდიდრება 

თქვენი გალაქტიკის ფარგლებში. ძალიან მალე თქვენ ამას იგრძნობთ ჩემო ძვირფასებო. 
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მანამდე კი ხშირად იყურეთ ცაში და მადლობა გადაუხადეთ თქვენს ძმებს ადამიანების 

სასიკეთოდ მუდმივი მუშაობისათვის. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 12 ივნისი 2021წ. 

 

  

 

 ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (რთული არჩევანი) 

 

 მამა აბლოსუტი   

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვაელო შვილებო! 

 დღეს ჩვენ განვიხილავთ, თუ როგორი ენერგეტიკული პროცესები მიმდინარეობს 

იმ ადამიანთა აურაში, რომელთა ცნობიერებაც “ორ ცეცხლს შუა არის მოქცეული”. 

ერთის მხრივ მათ ვირუსის ეშინიათ, ხოლო მეორსეს მხრივ უფრთხიან გამოუცდელ 

ვაქცინას, რომელსაც შეუძლია დააზიანოს ისინი. ეს არიან ჩვენს კლასიფიკაციაში მეორე 

ჯგუფის ადამიანები.  

 რეალურად მათი ენერგფტიკა მცირედით თუ განსხავდება პირველი ჯგუფისგან, 

მათ მხოლოდ განსხვავებული შიში აქვთ. შეიძლება ითქვას, რომ უფრო 

მრავალფეროვანი შიში. 

 ეს ადამიანები ფლობენ ინფორმაციას, რომ შემოთავაზებულმა ვაქცინამ არა 

მხოლოდ არ გაიარა საჭირო გამოცდა, არამედ არის ექსპერიმენტალური პრეპარატი, 

რომელიც ჯერ კიდევ არასდროს არ იყო ადამიანებზე გამოყენებული.   

 ეს ნიშნავს, რომ პირველი ჯგუფისგან განსხვავებით, ისინი აცნობიერებენ, რომ 

ნებაყოფლობით ეთანხმებიან ექსპერიმენტში მონაწილეობას, რომელიც არა მხოლოდ 

მათ სხეულს შეეხება, არამედ მათ ცნობიერებასაც. ზოგიერთი იმასაც ხვდება, რომ ეს 

ერთგვარი გენეტიკური ექსპერიმენტია, რომელიც კაცობრიობაზე ტარდება.  

 ისინი არჩევანის წინაშე დადგნენ: ერთის მხრივ მათ სიკვდილის ეშინიათ და არ 

სურთ, რომ მთავრობამ მათზე შეზღუდვები დააწესოს, ხოლო მეორს მხრივ – მათ 

ეშინიათ გვერდითი მოვლენების, რომლებიც უჩნდება ბევრ ვაქცინირებულს და ასევი 

იმის შიში, რომ არ გახდნენ მთავრობების მიერ მოტყუებულნი, რადგანაც ამ 

უკანასკნელთა პოლიტიკა მუდმივად იცვლება. 

 მოცემულ სიტუაციაში კი მათთვის ძალიან რთულია სწორი არჩევანის გაკეთება.  

ასეთი გადაუწყვეტელობა ნეგატიურად აისახება როგორც მათ ფსიქიკურ ასევე 

ენერგეტიკულ მდგომარეობაზე. 

 ენერგეტიკული ქაოსი, რომელიც მათ ნატიფ სხეულებში წარმოიქმნება, იზიდავს 

ასტრალური არსებების მთელ გუნდს, რომლებიც ცდილობენ მათში ნეგატიური 

ენერგიის დაკავებას და უგზავნიან სულ ახალ და ახალი შიშისა და ეჭვების ემოციებს. 

 ხოლო, იმისდა მიუხედავად, რომ ზეციური ძალები და ამ ადამიენების 

მფარველი ანგელოზები ყველაფერს აკეთებენ, რათა დაიცან ისინი მათთვის 
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დამღუპველი გადაწყვეტილებისგან, ხშირად გამარჯვება მაინც ბნელი ძალების მხარეს 

რჩება, რადგანაც ისინი უფრო მომგებიან პოზიციაში არიან. 

 ბნელი ძალები, ნათელისგან განსხვავებით, მაქსიმარულად ახლოს არიან 

დედამიწასთან, რადგანაც ცხოვრობენ მის ასტრალურ სფეროში. ამიტომაც ამ 

ადამიანების ქაოტური ემოციები, ქმედებები და აზრები (რომლებიც ნეგატიურ 

ენერგიებს შეიცავს) ადვილად შედის რეზონანსში დაბალი და შუა ასტრალის 

არსებებთან. 

 ამგვარად, მსგავსი იზიდავს მსგავსს კანონის მიხედვით, სწორედ ეს არსებები 

მიიზიდებიან ადამიანებთან, რომლებიც შებყრობილნი არიან ეჭვებით და საკუთარ 

თავში დაურწმუნებლობით.  

 რაც შეეხებათ ზეციურ ძალებსა და მფარველ ანგელოზებს, მათ შეუძლიათ 

“მიწვდნენ” ასეთ ადამიანებს მხოლოდ გასხივოსნების იშვიათ მომენტებში, როდესაც ამ 

ადამიანების წინ გამოჩნდება ჭეშმარიტი ინფორმაცია ან მათთან ერთად გამოჩნდებიან 

ნათელი და სუფთა სულები, რომლებსაც მაღალი ვიბრაციები აქვთ. 

 მათ ველში ასტრალურ არსებევს უკვე აღარ შეუძლიათ ყოფნა, ამიტომაც ისინი 

დროებით ტოვებენ ეჭვებში მყოფ ადამიანს. შედეგად კი ხდება მისი ცნობიერების 

გასხივოსნება და ის იწყებს ნათელი ძალების მინიშნებების მიღებას. 

 რაც უფრო დიდი ხნის განმავლობაში არის ასეთი ადამიანი მაღაღალვიბრაციულ 

სივრცეში, მით უფრო მეტი შანსი აქვს მის სულს უკარნახოს მას სწორი გადაწყვეტილება 

და ამით ხიფათისგან დაიცვას.  

 მაგრამ თუ ადამიანმა ვერ შეძლო საკუთარ ცნობიერებაში გაემყარებინა ეს 

მდგომარეობა და მოსმენილის ან გაგებულისგან გამოწვეული განცობიერება 

შეენარჩუნებინა, მაშინ, როდესაც მაღალვიბრაციული სივრციდან გამოვა, ის ისევ საწყის 

მდგომარეობას დაუბრუნდება. შემდგომ კი პირველივე ნეგატირუი აზრის ან ემოციის 

შემთხვევაში მასთან ისევ მიდიან ასტრალური “სტუმრები” და აგრძელებენ თავიანთ 

დამანგრეველ მუშაობას. 

 სწორედ ასეთი ენერგეტიკული არასტაბილურობით აიხსნება, ჩემო ძვირფასებო, 

ბევრი თქვენი ახლობლის ქცევა. როდესაც ისინი თქვენს ენერგეტიკულ ველში არიან, 

ისინი გეთანხმებიან და იღებენ მათთვის ახალ ინფორმაციას, ხოლო როდესაც მარტო 

რჩებიან, მათი არასტაბილური შინაგანი მდგომარეობის და მათი დაბალი ვიბრაციების 

გამო ყველაფერი ძველებურ მდგომარეობას უბრუნდება და ისინი მზად არიან 

მოუსმინონ ნებისმიერ სხვა აზრს, რომელიც მათ ცნობიერებასთან ვიბრაციულად უფრო 

ახლოსაა. 

 თუმცა არ დაიდანაშაულოთ თავები, რადგანაც თქვენ ვერ შეძელით მათი დაცვა, 

რადგანაც თქვენ არ შეგიძლიათ მუდმივად გყავდეთ თქვენს ენერგეტიკულ ველში 

მთელი თქვენი გარემოცვა. ადამიანებმა თვითონ უნდა გამოავლინონ თავიანთი 

თავისუფალი ნება და გამოიჩინონ ძალისხმევა იმისათვის, რომ სულიერი განვითარების 

ახალ დონეზე გადავიდნენ. თქვენ მათ უბრალოდ აძლევთ შანსს, ხოლო გამოიყენებენ 

ამას თუ არა – ეს უკვე მათი გადასაწყვეტია. 

 თქვენთვის მთავარია, რომ არ ჩაეფლოთ თქვენთვის უცხო ენეგიების “ჭაობში”, 

რაც თქვენც უკან დაგწევთ და არც თქვენს ახლობლებს დაეხმარება. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 
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 მამა აბსოლუტი, რომლესაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 18 ივნისი 2021წ. 

 

 

   ახალ დედამიწაზე ცხოვრება                                                                                     

  (ღირსეულად დაასრულეთ თქვენი როლი) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს ვისაუბრო თქვენს დამოკიდებულებაზე იმ ადამიანებთან 

მიმართებით, ვინც ღიად ავლენს აგრესიასი იმათ მიმართ, ვისაც არ სჯერა მასმედიისა 

და ეწინააღმდეგეა მთავრობების აბსურდულ მოთხოვნებს.  

 ამჟამად ადამიანების მოქცევაში ასეთი უკიდურესი გამოვლინება არის სწორედ 

ის, რისკენაც მიისწრაფოდნენ რეფტილოიდები და რისთვისაც “გეშავდნენ” ადამიანებს 

ერთმანეთზე.  

 მაგრამ თქვენ უკვე კარგად პოულობთ მათ “მახეებს” ასე არაა ჩემო ძვიფასებო? 

ამიტომაც მთელი იმედები თქვენზეა: მხოლოდ თქვენ შეგიძლიათ შეაჩეროთ ამ 

ადამიანებისგან წამოსული აგრესიის ენერგიების ტალღა.  

 თქვენ ხვდებით, რომ მათი შეცვლა უკვე შეუძლებელია, ისინი არიან 

ოფიაციალური პროპაგანდის ტყვეები და ბრმად სჯერათ ყველაფრის, რასაც 

ტელევიზრიდან ეუბნებიან.  

 როგორ მოიქცეთ ასეთი კატეგორიის ადამიანებთან, განსაკუთრებით თუ თქვენს 

ახლო გარემოცვაში აღმოჩნდნენ?  

 უპირველეს ყოვლისა ნუ შეეწინააღმდეგებით მათ და ნუ ჩაებვებით მათთან 

კამათში, რათა საკუთარი სიმართლე დაუმტკიცოთ.  

 ასეთი ადამიანების უმეტესობა უკვე ვაქცინირებულია, ანუ მათი ვიბრაციები 

ძალიან დაბალია. შედეგად კი მათ არ შეუძლიათ აღიქვან რაიმე, რაც მათი 

მსოფხედველობის ჩარჩოებს ცდება. 

 ამისდა გარდა ისინი ინტუიციურად ცდილობენ დაიმუხტონ ნებისმიერი 

შეხვედრილი ადამიანისგან. როგორც უკვე იცით, ვაქცინებში არის ადამიანის 

ორგანიზმისათვის უცხო გენი, რაც ძალიან დაბალ ვიბრაციებს შეიცავს, რაც  ასუსტებს 

ადამიანის იმუნიტეტსა და აზიანებს ფსიქიკას. ამიტომაც ვაქცინირებული ადამიანები 

უნებლიედ ხდებიან ენერგეტიკული ვამპირები. 

 მაგრამ, რადგანაც მათ მხოლოდ დაბალი ვიბრაციებით შეუძლიათ კვება, სწორედ 

მათ გამოვლენას ცდილობენ გარემომცველი ადამიანებისგან.  

 მე მესმის, ჩემო ძვირფასებო, რომ ამის გაძლება საკმაოდ რთულია, ამიტომაც 

გთავაზობთ ასეთ ადამიანებთან შემდეგი ტაქტიკის შემუშავებას: შეეცადეთ აღიქვათ 

ყველაფერი, როგორც სპექტაკლი, ხოლო ეს ადამიანები, როგორც მსახიობები, 

რომლებსაც ცუდი როლი შეხვდათ. თუმცა, რადგანაც თქვენ გიწევთ მოვლენებში 

მონაწილეობა, ითამაშეთ მათთან ერთად, აღიქვით ყველაფერი იუმორითა და აგრესიის 

გარეშე. 
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 მთავარია, რომ დარჩეთ მშვიდები და კეთილგანწყობილნი, რადგანაც თქვენ ამ 

პიესაში შეგხვდათ კეთიულისმყოფელი გმირის როლი დაე ითამაშეთ ეს როლი 

ბოლომდე ღირსეულად და არ დაეშვათ ვულგარული რეპლიკების დონემდე.  

 ნუ გააუფასურებთ ამ მშვენიერ სპექტაკლს, რომელსაც “დედამიწის ამაღლება” 

ქვია. მას აუცილებლად ექნება ბედნიერი დასასრული, თუმცა ყოველ მონაწილეს 

თავისი ამპულა და სიუჟეტური ხაზი აქვს. მოებყუარით ყოველ მათგანს პატივისცემითა 

და  გაგებით. 

 როგორი რთულიც არ უნდა იყოს თქვენთვის, გადააქციეთ თამაშად ამ 

დიდებული აქტის კულმინაცია, რომელიც არც ისე შორსაა. 

 დღეს ამაზე გავჩერდებით. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 30 ივნისი 2021წ. 

 

  

 

     ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (საბედისწერო გამოცდა) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესამლებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს აგიხსნათ თუ რატომ მიმდინარეობს ერთი შეხედვით 

ადამიანების სულების ამორჩევის ასეთი მკაცრი პროცესი.  

 როგორც თქვენ იცით მეხუთე განზომილებაში გადასვლას შეძლებს თქვენი 

დედამიწის მოსახლეობის მხოლოდ მცირე ნაწილი – ისინი, ვინც გაუძლებს 

გლობალისტების წნეხს, რომლებიც ახორციელებენ დედამიწის მოსახლეობის 

შემცირების არაადამიანურ პროგრამას. 

 იმისდა მიუხედავად, რომ არსებობს უკვე დიდი რაოდენობით დოკუმენტები და 

ფაქტები მათი ბოროტმოქმედებების შესახებ და ასევე სამეცნიერო კვლევებიც, 

რომლებიც ვაქცინის ჭეშმარიტ სახეს აჩვენებენ, ეს პროგრამა მაინც ხორცილედება 

სკმაოდ სწრაფი ტემპებით. 

 რეფტილოიდები იყენებენ დაშინებას, შანტაჟს, უსამართლო კანონებს, რომლებიც 

ადამიანს კუთხეში ამწყვდევს და აიძულებს რთული არჩევანის გაკეთებას: სამუშაო და 

მატერიალური კეთილდღეობა, თუ მისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა.  

 როგორც ხედავთ, ძალიან ბევრი გადაწყვეტილებას იღებს სამუშაოს 

სასარგებლოდ, რადგანაც გრძნობენ პასუხისმგებლობას საკუთარი ოჯახისა და 

ბავშვების მიმართ. სწორედ ამაზე გააკეთეს გათვლა იმათ, ვინც მოაწყო ეს ვაკხალნალია 

დედამიწაზე. ისინი თამაშობენ ადამიანთა დადებით გრძნობებზე: სიყვარულსა და 

ახლობლებზე ზრუნვაზე. 

 შედეგად კი ის ადამიანებიც კი, ვისაც სმენია აცრის სახიფათოობაზე და მის მძიმე 

შედეგებზე, დგამენ ამ ნაბიჯს. თავს კი იმით იმართლებენ, რომ ამას ახლობლებისთვის 

აკეთებენ ანუ იქცევიან სწორად, რაც მათ საქციელს გმირობის ელფერს ანიჭებს.  
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 თქვენ საზოგადოებაში მართლაც ყოველთვის ითვლებოდა კეთილ საქციელად 

და სულიერების აღმნიშვნელად ახლობელი ადამიანებისათვის მსხვერპლზე წასვლა. 

მაგრამ, თუ ახლობელი ადამიანისათვის შესაძლებელია დათმოთ საკუთარი 

ინტერესები, თავისუფალი დრო, დაეხმაროთ მათ ფულით, რჩევით ან მეგობრული 

დახმარება გაუწიოთ, მისთვის სულის გაწირვა კი უკვე სხვა რამეს ნიშნავს. 

 როდესაც თქვენ თქვენს ღვთაებრივ ნაპერწკალს თმობთ, თქვენ არა მხოლოდ 

საკუთარ სულს ღუპავთ, არამედ ართმევთ თქვენ ახლობლებს იმ ყველაზე ფასეუყლს, 

რაც ადამიანს აქვს -  საკუთარი გულისა და სულიერ სითბოს. 

 სწორედ ესეთი ხდება ვაქცინირებული ადამიანი. ის გარდაიქმნება უსულო 

არსებად, რომლისათვისაც ინტერესის საგანს წარმოადგენს მხოლოდ მატერიალური 

ფასეულობები და მოსაზრებები.  

 რათქმაუნდა მესამე განზმომილებაში ესეც საკამოდ მნიშვნელობანია, მაგრამ 

ახლა, როდესაც ეს სამყარო ნელ-ნელა ქრება, მასთან ერთად ქრება ყველა ის ატრიბუტი, 

რომელსაც ასე ძალიან შეეჩვიეთ. 

 მხოლოდ ის, ვინც ამის არა მხოლოდ გაცნობიერებას (ანუ გონებით მიღებას 

შეძლებს), არამედ იგრძნობს მთელი სულით (მისი არსების ყოველი უჯრედით), 

შეძლებს მედგრად დაუდგეს ბნელი და ნათელი ძალების ამ ბოლო და მკაცრ 

შერკინებას. სწორედ ამისათვის გეძლევათ დასახმარებლად ღვთაებრივი ენერგიები და 

სულიერი პრაქტიკები, რათა თქვენი რწმენა გამყარდეს “ხელშესახები 

ინსტრუმენტებით”. 

 როდესაც ხედავთ, თუ ამ ენერგის ნათელში როგორ იცვლის ფერს თქვენი სული, 

გარემომცველი სამყარო და ადამიანები, თქვენ უფრო გიადვილდებათ წინ სიარული და 

აღარ უყურებთ იმათ, ვინც მცირე შეწინააღმდეგების გზით წავიდა და დაუჯერა 

მთავრობების იმ დაპირებას, რომელიც ვაქცინირებული ადამიანებისათვის ჩვეული 

ცხოვრების დაბრუნებას მოისაზრებდა. 

 თუმცა უწინდელი ცხოვრება უკვე აღარასოდეს იქნება. ახლა მთელი პლანეტის 

მოსახლეობა ორ ნაწილად იყოფა: ისინი, ვინც დატოვებს დედამიწს უახლოესი 

რამოდენიმე წლის განმავლობაში და ისინი, ვინც გადავა მასთან ერთად ახალ და 

მშვენიერ ერაში. 

 ესენი იქნებიან ის ადამიანები, რომლებიც შეძლებენ ყველაზე მკაცრი ამორჩევის 

გავლას – ანუ ის “ოქროს მარცვლები”, რომლებიც დარჩება სამყაროს “ღვთაებრის 

საცერზე”. ხოლო ტონობით “ქვიშა”, რაც არის ადამიანთა სხეულში ინკარნირებული 

დაბალვიბრაციული არსებები და ახალგაზრდა ადამიანთა სულები, დატოვებს მას. 

 მე კი მჯერა, რომ ვინც ახლა კითხულობს ამ გზავნილს, შეძლებს გაუმკალვდეს ამ 

ყველაზე მნიშვნელოვან და საბედისწერო გამოცდას, რომელიც კი შეგხვედრიათ თქვენი 

მრავალი ინკარაციისას სხვადასხვა სამყაროში. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საბურობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 1 ივლისი 2021წ. 
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    გაერთიანდით სულიერად ჩვენო ძვირფასებო! 

  

აშტარ შერანი, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასეო დედამიწელებო! 

 დღეს მე მოვედი თქვენთან, როგორც კოსმოსური ფლოტის მთავარსარდალი, 

რათა მოგიყვეთ იმის შეახებ, თუ რაც ხდება ახლა დედამიწის ირგვლივ სივრცეში. 

 ალბათ ბევრი თქვენგანი უკვე მიხვდა, რომ  დედამიწაზე ბნელსა და ნათელ 

ძალებს შროის შერკინება თავის დასკვნით ფაზაში შევიდა. ახლა ეს ვლინდება 

ცხოვრების ყველა დონეზე. მიმდინარეობს ის რამაც უნდა გაჰყოს ძველი მესამე 

განზომილების სამყარო ახლისგან და საბოლოოდ “დამარხოს” ის.  

 მხოლოდ ამგავარდ შეუძლია ახალ სამყაროს, რომ სრულიად გამოვლინდეს, 

ხოლო ადამიანებს, რომ გარდაქმნან ახალი მაღალვიბრაციული გარემო არა მხოლოდ 

ენერგეტიკულად, არამედ პრაქტიკულადაც. ადამიანები შეძლებენ გააუქმონ 

ძალაუფლების ძველი ინსტიტუტები და შემნან საზოგადოების მართვისა და 

კოორდინაციის ახალი ცენტრები. 

 ახლა მიმდინარეობს ბოლო მცდელობა, რათა გაიღვიძონ იმათ, ვინც 

პოტენციურად მზადაა ამისათვის. ამიტომაც მსოფლიო ჩრდილოვანი მთავრობის 

მოთხოვნები არის მიყვანილი აბსურდამდე და თითქოს ისინი თავიანთი თავის 

საზიანოდაც მოქმედებენ. თუმცა, რეალურად, ეს ყველაფერი არის შემოქმედის გეგმის 

ნაწილი, რათა გააღვიძოს თქვენი მშვენიერი პლანეტის მოსახლეობა, რომლებიც 

არაადამიანთა ტყვეობაში მოხვდნენ მრავალი საუკუნის განმავლობაში. 

 ყველაფერი ისე მკაფიოდ ვლინდება, რომ ამის დანახვა მხოლოდ ბრმას არ 

შეუძლია. ხოლო ადამიანთა მასობრივი გამოღვიძების წყალობით ჩვენი საქმიანობაც 

თავის დასკვნით ფაზაში შედის. 

 გვერწმუნეთ ჩემო ძვირფასებო, ჩვენ გეხმარებით არა მხოლოდ ნატიფ დონეზე  

თქვენთვის გადამრჩენელი ენერგეიბის გამოგზავნით, არამედ ფიზიკურადაც. ჩვენ 

ვეხმარებით იმათ, ვინც ატარევს დედამიწის ადამიანთა სხეულში ინკარნირებული 

ბნელი ძალების წარმომადგენლებისგან განთავისუფლების ოპერაციას. 

 დედამიწაზე არსებული ბნელი ძალების რაოდენობა საკმაოდ 

მრავალრიცხოვანია, რადგანაც მთელი თქვენი საზოგადოება და მსოფლიოს ყველეა 

ქვეყანა ჩაფლულია კორუფციის ჭაობში, რომელიც ჩრდილოვანმა მთავრობამ შექმნა. ამ 

ჭაბში მოხვდა პრაქტიკულად ყველა სახლემწიფოს მეთაური, მთავრობა და 

ძალაუფლების მქონე ჩინოვნიკები. 

 თქვენ ხედავთ, თუ მსოფლიო ელიტა როგორ ურცხვად და დაუსჯელად კლავს იმ 

ქვეყნების მათთვის არასასურველ ლიდერებს, რომლებიც მათ არ ემორჩილებიან. 

სამწუხაროდ ჩვენ ყოველთვის არ გამოგვდის ამ ლიდერების დაცვა ხიფათისგან. მაგრამ 

ჩვენ სრულიად შეგვიძლია თქვენი საჰაერო სივრცის კონტროლი, რომლის გარშემოდაც  

ჩვენმა ხომალდებმა შექმნეს მჭიდრო წრე. 
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 დედამიწაზე არსებული ბნელი ძალების ბოლო ციხესიმაგრე არის მათი 

მიწისქვეშა ციხეები, რომლებიც მდებაროებს ანტარქტიკაში. ეს ბაზები უკვე სრულიად 

დაბყრობილია და გაწმენდილია მათ პროექტში მონაწილეებისგან. 

 ახლა კი ჩვენი მთავარი ყურადღება მიმართულია იმისაკენ, რომ ნატიფი 

დონიდან დავეხმაროთ ნათელი ძალების მიწიერ ალიანსს. ჩვენ კოსმოსურ სივრცეში 

ყველა გადაადგილებას ვაკვირდებით, რათა არ დავუშვათ მცირე ხარვეზიც კი მათი 

გამოაშკარავების პროექტში, რომელიც უახლოეს პერიოდში ამოქმედდება. 

 ასეთი დაცვა სჭირდებათ ამ მამაც ადამიანებს იმიტომ, რომ ისინი არა მხოლოდ 

საკუთარ სიცოცხლეს რისკავენ, არამედ იგერიებენ ბნელი ძალების მუდმივ 

ენერგეტიკულ შეტევებს, რომლებიც ჯერ კიდევ დარჩნენ თქვენს პლანეტაზე და 

რომლებიც ბოლო ამოსუნთქვამდე ცდილობენ შეასრულონ თავიანთი “მფარველების” 

ბრძანება. 

 მე ჩვენი მუშაობის დეტალებში არ ჩავღრმავდები, რადგანაც ჩემი გზავნილის 

მიზანია, რომ დაგერხაროთ მორალურად და დაგარწმუნოთ, რომ ნატიფ დონეზე 

ყველაფერი ჩვენს კონტროლშია. 

 ახლა კი თქვენ დაგრჩათ სამუშაოს თქვენი ნაწილის შესრულება. თქვენ უნდა 

გამოიჩინოთ თავისუფალი ნება და გააკეთოთ საბოლოო არჩევანი დედამიწასთან 

ერთად მეხუთე განზომილების ახალ ერაში გადასასვლელად. 

 გაერთიანდით სულიერად ჩვენო ჩვირფასებო! გამოიჩინეთ მედგრობა თქვენი 

ინტერესებისა და თქვენი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უფლების დასაცავად!  მაშინ 

კი ჩვენ ერთად და სწრაფად გავიმარჯვებთ და გავანთავისუფლებთ კაცობრიობას 

ათასწლოვანი მონობისგან. 

 აშტარ შერანი, რომელსაც ჭეშმარიტად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 15 ივლისი 2021წ. 

  

 

 

   “აკრძალული ილეთი”  

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 ჩემი დღევანდელი გზავნილი იქნება ერთგვარი გაბრთხილება იმათი, ვინც 

კარგად ვერ გრძნობს ენერგიას და შეჩვეულია სიტყვებს ენდოს. განსაკუთრებით იმ 

ადამიანების სიტყვებს, რომლებსაც თვლიან სუფთა და ნათელ სულებად. 

 საქმე ისაა, რომ, ახლა, როდესაც ნათელ და ბნელი ძალებს შორის შერკინება 

თავის დასკვნით სტადიაში შევიდა, ამ უკანასკნელებმა დაიწყეს “აკრძალური 

ილეთების” გამოყენება.  რეფტილოიდები და ორიონელები იყენებენ ყველა 

საშუალებას, რათა დაიმორჩილონ იმ ადამიანთა ცნობიერება, რომლებისაც სჯერათ 

ათასობით ნათელ სულს და რომლებსაც თვლიან  

თავიანთ მასწავლებლებად და მეხუთე განზომილების ახალ სამყაროში მიმავალ გაზაზე 

გამცილებლებად. 
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 ალბათ ბევრმა თქვენგანმა უკვე შეამჩნია, რომ ახლა ეზოთერიულ სამყაროში 

მიმდინარეობს ყველასათვის საყვარელი და პატივსაცემი ბლოგერების (რომლებიც უკვე 

მრავალი წელია უყვებიან ადამიანებს ამაღლების შესახებ), ერთგვარი “გადახარისხება”.  

 ისინი, ვინც კარგად გრძნობს ნატიფ ენერგიებს, ამჩნევენ, თუ როგორ იცვლება ამ 

ბლოგერების ვიბრაციები, როგორ იცვლება მათ მიერ მიწვეული “ავტორიტეტები”.  

ხდება ეს თანმიმდევრულად, ამიტომაც გამოუცდელი ადამიანისათვის ამის შემჩნევა 

რთულია. 

 თითქოდა ადამიანი აგრძელებს საუბარს მაღალი მატერიებისა და  ამაღლებული 

გრძნობების შესახებ, თუმცა ინფორმაციაში, რომელიც მას მიაქვს ადამიანებთან, უკვე 

ჩნდება აზრებისა და ფაქტების ერთობლიობა, რომელიც ჯანსაღ აზრს ეწინააღმდეგება.  

 მათი საუბარი ხდება მოტკბო, რაც უკვე ამბობს თვალთმაქცობაზე, ხოლო 

ზოგჯერ მათში ჩნდება აგრესიისა და გაღიზიანების ელფერიც. ასეთი ცვლილებები 

ადამიანებში აისახება მათ თვალებზე – ისინი ხდება სხვანაირი. 

 სტუმრებს, რომლებსაც ისინი იწვევენ, ძალიან დაბალი ვიბრაციები აქვთ, ხოლო 

მათ ნაამბობს ადამიანები სხვა გზით მიჰყავს, ის ტვირთავს მათ გონებას “სენსაციური” 

სიახლეებით, ხოლო სულს საერთოდ არ კვებავს. 

 მაგრამ განსაკუთრებით სახიფათოა მათი დებულება იმის შესახებ, რომ ვაქცინები 

არც ისეთი საშიშია, როგორც ამას ცდილობენ წარმოგვიდგინონ სამართლიანი ექიმები 

და მეცნიერები და ასევე ადამიანები, რომლებიც ნატიფი დონიდან იღებენ 

ინფორმაციას. 

 “ყველაფერი გამოსწორებადია” – ამბობენ ისინი, “თქვენ ხომ ადამიანი-

შემოქმედები ხართ და თქვენ შეგიძლიათ გაანეიტრალოთ ნებისმიერი პრეპარატი, 

რომელიც თქვენს ორგანიზმში მოხვდება”.   

 ეს კი უკვე არის ნამდვილი დანაშაული კაცობრიობის წინაშე. რადგანაც ამგვარად 

ადუნებენ ადამიანთა ყურადღებას და მოტივაციას უზრდიან ვაქცინის გასაკეთებლად, 

რასაც მათი სულებისთვის მოაქვს საშინელი და გამოუსწორებელი ზიანი.  

 როგორც უკვე ითქვა ჩემს ერთ-ერთ წინანდელ გზავნილში, “ვაქცინის” 

ზემოქმედების განეიტრალება შეუძლიათ მხოლოდ სამყაროს ზეციურ ძალებს. მაგრამ 

ამის გაკეთებას ისინი შეძლებენ მხოლოდ მაშინ, თუ ეს ადამიანი მოვიდა დედამიწიაზე 

დიდი მისიით. ხოლო ასეთი ადამიანები დედამიწაზე ერთეულები არიან. 

 ამიტომაც, ჩემო ძვირფასებო, იყავით ძალზედ ყურადღებით და ნუ წამოეგებით 

ბნელი ძალების პროვოკაციაზე, რომლებიც ნებისმიერი ხერხით ცდილობენ ვაქცინა 

გააკეთებინონ რაც შეიძლება მეტ ნათელ და სუფთა ადამიანის სულებს.  

 გაუბრთხილდით თქვენს თავებს და თქვენს შვილებს! ნუ მისცემთ ნებას, რომ 

ჩაგიტარონ არაადამიანური და დანაშაულებრივი ექსპერიმენტი, რომელიც გადააქცევს 

ღვთაებრივ ქმნილებას გენმოდიფიცირებულ არსებად, რომელსაც არც გვარი და არც 

ეთნოსი არ გააჩნია. დაიცავით ხელშეუხებლად თქვენი სული – ის, რაც ყველაზე 

ძვირფასი გაქვთ თქვენ! 

 ამით გლოცავთ. 

 მამა აბსოლუტი, რომლესაც განუზომლად უყვარხართ საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავინი მიიღო მართამ 22 ივლისი 2021წ. 
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         თქვენი ცნობიერების სასწორი 

 

 სამყაროს დედა 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მოვედი თქვენთან კარგი სიახლით. 

 როგორც იქნა, ღვთაებრივი სასწორი, რომელზედაც იდო თქვენი აზრები და 

მოქმედებები გათანაბრდა.  მე ვხედავ, ჩემო ძვირფასებო, რომ თქვენმა მუშაობამ ნატიფ 

დონეზე გამოიღო შედეგი და ის, თუ რაც ახლა ხდება დედამიწაზე, არის ამის ნათელი 

მაგალითი. სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი თავისუფლდება მომავლისა და 

მთავრობების მიმართ შიშისგან და ხვდება რომ მათი მომავალი მათ საკუთარ ხელთაა. 

 მაგრამ ყვლაზე მთავარი ისაა, რომ ადამიანები მიხვდნენ, რომ რაც არ უნდა 

გააკეთონ, როგორი დამცირებაც არ უნდა აიტანონ, მათი უწინდელი ცხოვრება უკვე 

აღარასოდეს დაბრუნდება. 

 მათ იგრძნეს უხილავი მეტოქის რკინის ხელის ჩაჭიდება, რომელიც მოქმედებს 

თავისი დანიშული მოხელეების მერშვეობით, აწესებს ადამიანების სრული 

დაქვემდებარების პოლიტიკას აბსურდული, არაადამიანური და 

ურთიერთსაწინააღმდეგო ბრძანებების მიმართ. ეს ბრძანებები კი ადამიანებს უფლებას 

ართმევს, რომ მათ თავად განსაზღვრონ თავიანთი ბედი, სხეული და ჯანმრთელობა. 

 მსოფლიო ელიტა არ იწყალებს ბავშვებსაც კი და ართმევს მათ ბედნიერ 

ბავშვობას და თანატოლებთან ურთიერთობის საშუალებას. საცოდავი ბავშვები 

სრულიად ორიენტირება დაკარგულები და დაშინებულები არიან. მათთვის რთულია 

გაიგონ, თუ ზრდასრული ადამიანები და მათი მშოიბლები რატომ არ აძლევენ ნებას 

თავისულად რომ ისუნთქონ, ისეირნონ და სიცოცხლით იხალისონ. 

 მაგრამ მათი მსხვერპლი ფუჭად არ დაიკარგა. სწორედ ბავშვები, უფრო სწორად 

მათი ტანჯვა და შიში ცხოვრებისა და ჯანმრთელობის დაკარგვის მიმართ, გახდა ბევრი 

ადამიანისათვის საკვანძო მომენტი, რომელმაც მათი ცნობიერება შეცვალა. ეს 

(ბავშვების ტანჯვა) გახდა ის ღვთაებრივი ზარი, რომელმაც გამოაღვიძა ხალხი 

დღევანდელი რეალობის კოშმარული სიზმრიდან.  

 სუფთა, რბილი, და დაუცველი ქმნილება, რომელიც არის ყველა ბავშვი, გახდა 

გადამწყვეტი ფაქტორი დედამიწაზე ბნელი და ნათელი ძალების ფინალურ 

შერკინებაში. ხოლო ის, რაც მალე მსოფლიოს განუცხადდება, იქნება შემაშინებელი 

თქვენი პლანეტის ყველაზე ღრმად “მძინარე” მოსახლეობისათვისაც კი. მხეცობა, რასაც 

დაუცველი ბავშვების მიმართ ახორციელებდნენ თქვენი პლანეტის “მფლობელები” 

აღაშფოთებს კაცობრიობას.  

 სწორედ ამ ფაქტების გამოვლენით დაიწყება ის გამოაშკარავება, რომელსაც ასე 

ძაან ელოდით. ეს მოვლენა გახდება ის “არიანდეს ძაფი”, რომელიც გამოგიყვანთ 

რთული და ჩახლართული მესამე განზომილების ლაბირინთიდან, სადაც ასე დიდი 

ხნის გამნავლობაში დახეტიალობდნენ თქვენი სულები. 
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 რთული დრო გელოდებათ წინ ჩემ ძვირფასებო, თუმცა თქვენი ცნობიერების ამ 

კრისისის, თქვენი კუმირების გამოაშკარავებისა და ჩრდილოვანი მთავრობის 

დანაშაულებების გახსნის გარეშე, შეუძლებელი იქნება ახალი მსოფლიოს აშენება.  

 როგორც საკუთარი შეცდომების აღიარების და მათზე მუშაოობის გარეშე 

ადამიანს სულიერად განვითარება არ შეუძლია, ასევე საზოგადოებაც ვერ შეძლებს 

განვითარებას, თუ არ განთავისუფლდება ძველი, დრომუჭმული ცხოვრებისეული 

წარმოდგენებისგან, ძალაუფლების ინსტიტუტებისგან, რომლებსაც კაცობრიობა 

დამონებისკენ მიჰყავს და მათი წარმომადგენლებისგან, რომლებიც დანაშაულებებისა 

და კორუფციის ჭაობში არიან ჩაფლულნი.  

 თქვენ საბოლოოდ შეძელით გადაგელახათ ეს დიდი წინაღობა, რომელიც თქვენს 

გზაზე იყო და არ გაძლევდათ ბედნიერად და მშვიდად ცხოვრების ნებას. მთელი 

მსოფლიო ამხედრდა იმ შეშლილთა მცირე ჯგუფის წინააღმდეგ, რომელბმაც 

გადაშენების პირას მიიყვანა თქვენი პლანეტია და მთელი კაცობრიობა. 

 ერთ წელიწადზე ცოტათი მეტი დაგჭირდათ, რათა ბოლომდე 

გაგეცნობიერებინათ თქვენი დაცემა. ახლა კი დედამიწის მოსახლეობის დიდი ნაწილი 

დაიძრა თავისი ჩვეული ადგილიდან და დაიწყო წინ – მეხუთე განზომილებისკენ 

სიარული. გზიდან კი იშორებს ყველას, ვინც ამაში ხელს უშლის მათ. 

 ჩვენთვის სასიხარულოა იმის დანახვა, თუ ცნობიერების როგორი გიგანტური 

ნახრტომი მოხდა თქვენი პლანეტის უმეტეს მაცხოვრებელში ამ ბოლო პერიოდში. მე კი 

მსურს, რომ თქვენ იცოდეთ, რომ ყოველ გამოღვიძებულ ადამიანს შეუძლია გაიყოლოს 

თან ასობით სხვაც, აავსოს ისინი თავისი ნათელი ენერგიით, თავისუფლების 

გრძნობითა და გამარჯვების რწმენით. 

 სწორედ ეს ხდება ახლა მთელს დედამიწაზე, რაც ენერგეტიკულად ათანაბრებს 

და ჰარმნიულს ხდის უმრავლესობა ადამიანების კეთილ ზრახვებს. შედეგად ეს 

ზრახვები ფიზიკურ დონეზე კეთილ საქმეებად გარდაიქმნება.  

 სწორედ ამას მოველოდით თქვენგან ჩვენო ძვირფასებო და თქვენ სრულიად 

გაამართლეთ ჩვენი იმედები. დგება სწორედ ის გაერთიანება ინკარნირებული და 

ნატიფ დონეზე მყოფი ნათელი სულებისა, რომელსაც სასწაულების მოხდენა შეუძლია. 

 ეს სასწაულები კი არც ისე შორსაა. 

 სამყაროს დედა, რომელსაც ნაზად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 23 ივლისი 2021წ. 

 

 

 

 ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (გამოცდა უპირობო სიყვარულში)  

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღევანდელი ჩემი გზავნილი ეხება იმათ, ვისაც მოგიწიათ, ან მომავალში 

მოგიწევთ ვაქცინირებულ ადამიანებთან უშაულო კონტაქტი.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 ეს რთული გამოცდა და ერთგვარი თქვენი გამძლეობის შემოწმებაა. ეს გამოცდაა 

თქვენს შესაძლებლობაზე იგრძნოთ უპირობო სიყვარული ყველა არსების მიმართ ამ 

პლანეტაზე.   

 ახლა კი განვიხილავთ სხვადასხვა ასპექტს ამ ადამიანებთან თქვენი 

ურთიერთობისა.  მაგრამ დავიწყოთ იმით, რომ თქვენ უნდა მიიღოთ ის ფაქტი, რომ ამ 

ადამიანებს ენერგეტიკულად უკვე ვეღარ დაეხმარებით, რადგანაც მათი ნატიფი 

აგებულება შეიცვალა და მისი უწინდელ მდგომარეობაში დაბრუნება შეუძლებელია. 

თქვენ მხოლო შეგიძლიათ მათი მდგომარეობა შეამსუბუქოთ კეთილი სიტყვითა და მათ 

მიმართ თბილი განწყობით. 

 რაღათქმაუნდა აქაც შეუძლებელია მოგცეთ ერთადერთი რჩევა ცხოვრების ყველა 

შემთხვევისათვის, რადგანაც დედამიწაზე ყველა ცოცხალი არსბეა იმდენად 

განუმეორებელია, რომ ერთი და იგივე პრეპარატი მათ მიერ აღიქმება 

სხვადასხვანაირად და რეაქციაც განსხავებული ექნებათ. ამიტომაც ჩვენ დავყობთ ასეთ 

ადამიანებს პირობით დგუფებად. 

 პირველი ჯგუფი 

 ამ ჯგუფში შევიყვანთ იმათ, ვინც იოლად გადაიტანა ეს პროცედურა და 

თვითონაც ვერ გრძნობს რაიმე ცვლილებას საკუთარ თავში. ისინი ამას აფიშირებასაც 

უკეთებენ და ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ ვაქცინაციის სახიფათოობის შესახებ 

დებულებები მცდარია.  

 ფიზიკურად ისინი ჯერ კიდევ ჯამრთელები არიან, ხოლო შინაგანად, ნატიფ 

დონეზე მომხდარი ცვლილებების შეგრძნება მათ არ შეუძლიათ მათი 

მატერიალისტური გონების გამო და იმიტომაც, რომ მათ უბრალოდ აღარ აქვთ 

გრძნობის ნატიფი ორგანოები (ჩაკრები). 

 როგორც წესი, ასეთი ადამიანები ბრმად უჯერებენ მასმედიას და ამიტომაც 

დარწმუნებულები არიან, რომ როდესაც მათ მიიღეს “გადამრჩენელი” ვაქცინა, მათ 

მოიხადეს თავიანთი სამოქალაქო ვალი და დაიცვეს საკუთარი თავი და გარემომცველი 

სამყარო “საშინელი” დაავადებისაგან. 

 სამწუხაროდ ასეთი ადამიანები დეამიწაზე საკმაოდ ბევრია. სწორედ ესენი არია, 

ვინც მოდუნდნენ და ცდილობენ ჩვეული ცხოვრების წესის გაგრძელებას. ისინი 

ხარობენ, რადგანაც მათ ნება დართეს მოგზაურობისა და ისეთ ადგილებში შესვლისა, 

სადაც  ვაქცინაციის წინააღმდეგ გამოსულ მოქალაქეებს წვდომა ჩაკეტილი აქვთ.  

 გარკვეული დოზით მათ იგრძნეს თავიანთი გამორჩეულობა – თავიანთი 

პრივილეგირებული მდგომარეობა დანარჩენებთან შედარებით. სწორედ ისინი ავლენენ 

ყველაზე მეტ აგრესიას უნიღბო ადამიანებისა და იმათ მიმართ, ვინც ვაქცინის 

წინააღმდეგ გამოდის. 

 როგორ მოიქცეთ ასეთ ადამიანებთან? 

 უპირველეს ყოვლისა ნუ იგრძნობთ საკუთარ თავებს დამნაშავეებად, ცუდ 

პოზიციაში მყოფებად ან ნაკლებად თავისუფლებად. რეალურად სწორედ თქვენ ხართ 

თავისუფლები, რადგანაც ნება მიეცით საკუთარ თავს თავად მიგეღოთ 

გადაწყვეტილება და საკუთარ სიცოცხლეზე პასუხისმგებლობა აგეღოთ. თქვენ არ 

გაჰყევით “დაჭაობებული” სისტემის ნებას, რომლისათვისაც ადამიანები უკვე დიდი 

ხანია, რაც გადაიქცნენ გადასამუშავებელ მატერიალად, რომელიც შეიძლება არც კი 
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გაითვალისწინო. აგრეთვე, ეს სისტემა არეგულირებს მოსახლეობის რაოდენობას 

თავისი შეხედულებებისდა მიხედვით. 

 ასევე, რაღათქმაუნდა, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა უპასუხოთ აგრესიას 

აგრესიით, რაც ხშირად მოსდით იმათ, ვინც ცდილობს საკუთარი სიმართლის 

დამტკიცებას და იწვევს საკამათოდ უკვე ვაქცინირებულ ადამიანებს. 

 ასე თქვენ მიჰყვებით იმათ ნებას, ვინც ცდილობს “დაგეშოს” დეამიწის 

მოსახლეობა ერთმანეთზე. სისტემა ყოფს მოსახლეობას ვაქცინირებულებად და 

არავაქცინირებულებად ამით კი იღებს საჭირო ენერგიებს, რაც მას ეხმარება 

ძალაუფგლების შენარჩუნებაში. 

 ყველაზე კარგი, თუ რაც შეგიძლიათ გააკეთოთ, არის, რომ რაც შეიძლება ცოტა 

იურთიერთეთ ასეთ ადამიანებთან, ხოლო თუ მათთან შეხვედრა გარდაუვალია, 

შეეცადეთ არ შეეხოთ ამ თემას, რათა თავიდან აირიდოთ არასასურვლეი შედეგები.. 

  ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 14 ივლისი 2021წ. 

 

 

 ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (გარემოებების ზეწოლის გამო)  

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე გავაგრძელებ ჩემს გუშინდელ გზავნილს და განვიხილავთ 

ვაქცინირული ადამიანების მეორე ჯგუფს. 

 ამ ჯგუფში შედიან ისინი, ვინც ასეთი სარისკო ნაბიჯი გადადგა გარემოებების 

ზეწოლის გამო. ისინი ჩველებრივ პირობებში ამას არასოდეს იზამდნენ, რადგანაც უკვე 

იცოდნენ ამ ვაქცინის უკუჩვენებებზე, მის საეჭვო შემადგენლობასა და გამოცების 

არასაკმარისად გავლაზე. თუმცა მათ ამის გაკეთება “ცხოვრებამ დააძალა”. 

 რეალურად მათ ეს ცხოვრებამ კი არ “დააძალა”, არამედ დაუნდობელმა და 

არაადამიანურმა სისტემამ, რომელიც რეფტილოიდებმა დედამიწაზე შექმნეს. სწორედ 

მათი დამქაშები აძლევენ განკარგულებებს, რომლებიც ადამიანს კუთხეში ამწყვდევს და 

აიძულებს სამედიცინო ექსპერიმენტში მიიღოს მონაწილეობა, წინააღმდეგ შემთხვევაში 

კი ემუქრებიან სამსახურიდან დათხოვნითა და სხვადასხვა შეზღუდვებით.  

 რეფტილოიდები როგორც წესი იყენებენ მათ საყვარელ “იარაღს” – შიშს, მისი 

ყვლეა გამოვლინებითა და სახით. შედეგად ადამიანები მიჰყვებიან შიშს, რათა არ 

დაკარგონ საკუთარი შემოსავლის წყარო და დალაგებული ცხოვრება და იღებენ ისეთ 

გადაწყვეტილებას, რომელსაც მათი სული არ ეთანხმება.  

 ის იტანჯება და ეწინააღმდეგება, და ზოგჯერ უკიდურეს ზომებსაც კი იღებს და 

ქმნის ნათელი ძალებისა და მფარველი ანგფელოზის დახმარებით ისეთ სიტუაციებს, 

რომ მაგალითად, როდესაც ამ ადამიანისათვის ვაქცინა აღარ რჩება, ან ის ვერ ახერხებს 

საჭირო ადგილამდე დროულად მისვლას.  
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 თუმცა, თუ ასეთ ადამიანს არ შეუძლია თავისი სულის ზედა ასპექტების ასეთი 

ნათელი მინიშნების გაგება და საკუთარ სურვილზე რჩება, მაშინ მის სულს არ რჩება 

სხვა გამოსავალი გარდა იმისა, რომ მიიღოს ეს არჩევანი.  

 ხოლო, როდესაც არჩევანი უკვე გაკეთებულია და ადამიანი ვაქცინირებულია, მის 

სულს აღარ შეუძლია რაიმე რომ შეცვალოს და ის ან ტოვებს ფიზიკურ დონეს, რათა 

გადაირჩინოს თავი, ან ირჩევს იმ  ადამიანთან ერთად ნელ-ნელა “ჩაქრობას”, რომლის 

სხეულშიც ინკარნირდა.  

 რაც შეეხება  ორი სულის მფლობელებს, უმეტეს შემთხვევაში მათ ტოვებს 

ადამიანური სული და მათთან მარტო რჩება დაბალვიბრაციული “მეზობელი”. 

შედეგად, სწორედ ნახევრად რეფტილოიდები და ნახევრად ადამიანები იცვლებიან 

ყველაზე სწრაფად, რადგანაც “ბედისგან ორ დარტყმას იღებენ”: ისინი იძენენ უცხო 

გენს და ამასთან ერთად მათ ტოვებს მათი მეორე უფრო მაღალვიბრაციული ნახევარი. 

ასეთი შემთხვევები კი დედამიწაზე საკმაოდ ბევრია. 

 მეორე ჯგუფის ადამიანების ცნობიერება ინერციის შედეგად შეიძლება 

გარკვეული პერიოდი კიდევ დარჩეს უწინდელად, თუმცა რაც უფრო მეტი დრო გავა 

ვაქცინაციის შემდგომ, მით უფრო გამყარდება  მათ სხეულებში არსებული უცხო გენი 

და მით უფრო მეტად დეგრადირდებიან ფიზიკურად და ფსიქიკურად.  

 სწორედ ასეთ ადამიანებს უნდა მოექცეთ განსაკუთრებით ბრთხილად. 

გარკვეული დროის გავლის შემდეგ, ისინი გაანცობიერებენ თავიანთ შეცდომას და 

მიხვდებიან, რომ უწინდელი ცხოვრება, რასაც ვაქცინაციის შემთხვევაში პირდებოდნენ, 

უკვე ვეღარ დაბრუნდება. შედეგად ისინი შესაძლოა ჩავრდნენ ღრმა დეპრესიაში და 

მათი ტანჯვა რეალური და საკმაოდ ღრმა იქნება.  

 შეეცადეთ შეამსუბუქოთ მათი ტკივილი ჩემო ძვირფასებო. ნუ გააკრიტიკებთ 

მათ, ნუ მოუყვებით მათ იმ სამწუხარო შედეგებზე, როლებიც ვაქცინირებულ 

ადამიანებს ელით, არამედ შეეცადეთ აავსოთ მათი ცხოვრება სინათლითა და 

სიყვარულით.  

 ნუ “გაამუქებთ” დედამიწააზე მათი ყოფნის ბოლო თვეებს. ნუ მიეცემით მათთან 

მიმართებით აღმატებულობის გრძნობას, ნუ აღნიშნავთ მათთან შედარებით თქვენს 

“პრივილეგირებულ” მდგომარეობას.  

 მათი ცხოვრების ამ ტრაგიკულ პერიოდში გახდით მათი კეთილი დამხმარენი და 

მათი მფარველი ანგელოზები. დაე ისინი წავლენ მშვიდობით და უკეთესი მომავლის 

რწმენით. 

 მერწმუნეთ ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია თქვენი სულებისათვის, რომლებიც 

ამაღლების პირას არიან. მაღალი ვიბრაციების შენარჩუნებას შეძლებთ მხოლოდ მაშინ, 

როდესაც მიიღებთ და გაიაზრებთ თქვენი პლანეტის ნებისმიერი მაცხოვრებლის 

გადაწყვეტილებას, რომლებსაც თავისუფალი ნება აქვთ და შეუძლიათ გამოიყენონ ის 

თავიანთი შეხედულებებისდა მიხედვით. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 14 ივლისი 2021წ. 
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    ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (თავდაჯერებულობის მახეში) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ვაქცინირებული ადამიანების კიდევ ერთ კატეგორიაზე, 

რომელიც პირობითად შეგვიძლია მივაკუთნოთ მესამე ჯგუფს. 

 ამ ჯგუფში შედეიან ადამიანები, რომლებმაც ეს სარისკო ნაბიჯი გადადგეს 

გაცნობიერებულად, რათა დაემტკიცებინათ საკუთარი თავისა და სხვებისათვის, რომ 

მათი სული იმდენად ძლიერია, რომ მას ვერ გაუმკლავდება ვერანაირი ვაქცინა – რაც არ 

უნდა შედიოდეს მასში.  

 უნდა ითქვას, რომ ასეთი ადამიანები მცირე ოდენობით არიან. მათი 

თვითდარწმუნების საფუძლვად ძევს საკუთარ ძალებში რწმენა და  მათი უწინდელი 

სულიერი მუშაობის გამოცდილება, რომელიც რეალურად დაეხმარა მათ 

ცხოვრებისეული სირთეულეების გადალახვაში. თუმცა, სამწუხაროდ, ეს ადამიანები არ 

ითვალისწინებენ ერთ მნიშვნელოვან ასპექტს. 

 ადრე  ყველაფერი, რასაც ისინი აკეთებდნენ რეალურად დამოკიდებული იყო 

მათზე – მათ ცნობიერების დონეზე და მათ უნარზე მოუსმინონ საკუთარ სულს და 

იხელმძღვანელონ მისი მინიშნებებით, ანუ  ინტუიციით. ამით ისინი თავიანთ 

თავისუფალ ნებას ავლენდნენ, თუმცა ახლა ამ ყველაფერს ისინი მოკლებულნი 

იქნებიან. 

 ეს მოხდება იმის გამო, რომ მათ ღვთაებრივ სულს შეცვლის მისი “სუროგატი”. 

შედეგად მათი შემოქმედთან და მათი სულების ზედა ასპექტებთან კავშირი გაწყდება.  

რადგანაც შეიცლვება მათი დნმ. ის გაუშვებს სხვა პროგრამებს, რომლებიც 

გამორიცხავენ თავისუფალი ნების გამოვლინებას, რადგანაც თავიდანვე შეიქმნა, 

როგორც სრული დაქვემდებარების და კონტროლის პროგრამები. 

 ასეთ ადამიანებს უკვე აღარ შეეძლებათ გამოიყენონ ცხოვრებაში მათთვის 

ჩვეული “ინსტრუმენტით” ინტუიციის და უეცარი ”გასხივოსნების” სახით, რომლებიც 

უკავშირდება ნატიფ დონეზე მყოფ მათ ზეციურ დამხმარეებს. ეს ადამიანები 

“ჩაოიჭრებიან” ამ ღვთაებრივი წყაროდან. 

 ხოლო, თუ ისინი შეეცდებიან სამყაროს ზეციურ ძალებთან დაკავშირებას, მათ 

თხოვნაზე გამოეხმაურებიან მხოლოდ ასტრალური არსებები, რომლებიც ვიბრირებენ 

იმავე სიხშირეზე, რაზეც ახლა თავად არიან. 

 თუმცა ისინი უკვე ვეღარ შეძლებენ ამის გააზრებას, რადგანაც მათი 

თვითდარწმუნებულობა და სიამაყე არ მისცემთ ნებას, რომ დაეჭვდნენ მათ მიერ 

მიღებულ ინფორმაციაში. სწორედ ამ თვისებებმა უბიძგეს მათ ასეთი დაუფიქრებელი 

ქმედებისაკენ. ამიტომაც ასტრალური არსებები მათში ამ თვისებებს სულ უფრო და 

უფრო გააღვივებენ. 

 ამ ადამიანებს აღარ შეეძლებათ მიხვდნენ, თუ როგორ “მახეში” მოიქციეს თავი 

და მათი გადარწმუნების მცდელობებიც ფუჭი იქნება.  ამიტომაც, თუ მოგიწევთ ასეთი 
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კატეგორიის ვაქცინირებულ ადამიანებთან შეხვერდა, უკეთსია, რომ მათ არავითარ 

შემთხვევაში არ შეეკამათოთ, რათა არ გამოიწვიოთ მათში აგრესია. ეს დაგიცავთ 

თქვენც და ამ ადამიანებსაც ნეგატიური ენერგიის დამატებითი პორციისგან. 

 მათ უკვე ვეღარაფრით დაეხმარებით და უკეთესია, რომ ისინი საკუთარ 

ილუზიებში იყვნენ, ვიდრე გააცნობიერონ საშინელი სიმართლე. თუმცა ისინი, ვინც 

შეძლებენ თავად ამოიცნონ ეს “მახე” რომელშიც საკუთარი თავი გააბეს და ჭეშმარიტად 

მოინანიებენ, ამ შემთხვევაში მათ გადარჩენის შანსი ექნებათ. 

 თუმცა მოხდება ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი დაიწყებენ 

სრულფასოვან მსახურებას კაცობრიობის სასარგებლოდ. შედეგად ზეციური ძალები 

გაანეიტრალებენ მათ სხეულში შეყვანილ უცხო გენს ღვთაებრივი 

მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე. 

 სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები თითზე ჩამოსათვლელი იქნება და ჩვენ 

განვიხილეთ ისინი მხოლოდ იმისათვის, რომ თქვენ გქონოდათ დედამიწაზე მომხდარი 

მოვლენების სრული სურათი. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 17 ივლისი 2021წ. 

 

 

 

 

 

  ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (მისია: მოწყალების გამოვლინება) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო.  

 დღეს ჩვენ შევაჯამებთ ჩემი გზავნილების მცირე სერიას, რომელიც ეხებოდა იმას, 

თუ როგორი დამოკიდებულება და ურთიერთობა უნდა გქონდეთ ვაქცინირებულ 

ადამიაებთან.  

 ჩვენ ისინი დავყავით სამ პირობით ჯგუფად, თუმცა, რაღათქმაუნდა, ეს ჯგუფები 

რეალურად ბევრად მეტია, რადგანაც ყოველი ადამიანი ვაქცინის გაკეთების შესახებ 

გადაწყვეტილებას იღებს ბევრი ფაქტორიდან გამომდინარე.  

 ეს ფაქტორებია: მისი ხასიათის თავისებურებები და მსოფხედველობა, 

ცხოვრებისეული პირობები, სხვის აზრზე დამოკიდებულება, ჯანმრთელობის 

მდგომარეობა და კიდევ ბევრი სხვა. თუმცა კრიტიკული ფაქტორია მისი ცნობიერების 

დონე და საკუთარი სულის მოსმენის უნარი. 

 ახლა, როდესაც დედამიწის ვიბრაციები იზრდება თანდათანობით, ადამიანისა 

და მისი სულის კავშირი მრავალჯერ ძლიერდება. ეს იმიტომ ხდება, რომ ამ ენერგიების 

წყალობით ადამიანის გონება (მისი ცნობიერების ფიზიკური ნაწილი) ნელ-ნელა 

მიიწევს სულისაკენ (მის ცნობიერების ნატიფმატერიალურ ნაწილამდე). 

 ხოლო ის, ვინც შეძლებს იპოვოს გონებასა და სულს შორის ბალანსი, არა 

მხოლოდ გააცნობიერებს, რომ მისთვის მიუღებელია ასეთ არაადამიანურ 
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ექსპერიმენტში მონაწილეობა, არამედ მოძებნის ძალებსა და საშუალებებს, რათა 

თავიდან აიცილოს ეგრეთ წოდებული ვაქცინაცია.  

 ახლა კი ქვენ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა გეკისრებად, შეიძლება ითქვას 

ერთგვარი მისიაც, რომ გამოიჩინოთ გულმოწყალეობა იმათ მიმართ, ვისთვისაც ასეთი 

ნაბიჯის გადადგმა რთული აღმოჩნდა და ვისაც ახლა არასახარბიელო ბედი ელის.  

 იმისდა მიუხედავად, თუ რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობდა ადამიანი, 

რომელმაც ეს პროცედურა ჩაიტარა, მან თქვენში არ უნდა გამოიწვიოს ისეთი 

გრძნობები, როგორიცაა: განსჯა, აგრესია, შეცოდება, უპირატესობის შეგრძნება და ა.შ. 

მიიღეთ მათი გადაწყვეტილება და ნუ დაიწყებთ მათთვის მტკივნეულ თემაზე საუბარს, 

რადგანაც რაიმეს შეცვლა უკვე შეუძლებელია.  

 თქვენ მათთვის მხოლოდ იმის გაკეთება შეგიძლიათ, რომ გააგრძელოთ მათი 

სიყვარული ისეთების, როგორებიც არიან. თუმცა, ამავდროულად, თქვენ უნდა 

იზრუნოთ როგორც თქვენს ენერგეტიკულ, ასევე ფიზიკურ უსაბრთხოებაზე.  

 რატომაა ეს ასე აუცილებელი? 

 საქმე ისაა, რომ კაცობრიობა გაიყო იმათ, ვინც დარჩა ღვთაებრივი სულის მქონე 

ადამიანად და იმათ, ვისმა სხეულებმაც მიიღეს მათთვის უცხო გენომი, რომელიც ნელ-

ნელა მოდიფიკაციას უკეთებს მათ ფსიქიკურ, ფიზიკურ და ენერგეტიკულ 

პარამეტრებს. შედეგად დედამიწაზე დგება ერთგავრი ენერგეტიკული კოლაფსი. 

სწორედ ამისკენ ისწრაფოდნენ ისინი, ვინც ორგანიზება გაუწია ამ არაადამიანურ 

ექსპერიმენტს. 

 ახლა კი თქვენ მოგიწევთ არა მხოლოდ გაანეიტრალოთ ეს ენერგეტიკული 

კოლაფსი, არამედ გააკეთოთ ყველაფერი, რათა შეინარჩუნოთ ხელშეუხებლად 

საკუთარი ენერგეტიკული სისუფთავე.  

 ეს ხდება თქვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, რადგანაც თქვენთვის 

ჩვეული დაბალვიბრაციული ენერგიებისა და მესამე განზომილების პროგრამების 

გარდა (რომლებზედაც თქვენ უკვე გაქვთ გამომუშავებული ერთგვარი იმუნიტეტი და 

რომლების მართვაც ისწავლეთ), დეამიწის ენერგეტიკულ სივრცეში გამოჩნდება ახალი 

ენერგიები და პროგრამები, რომლებიც მილიონობით ადამიანის სხეულშია დანერგილი 

ვაქცინის მერშვეობით. 

 ეს ახალი პროგრამები კი არ მოისაზრებენ თავისუფალი ნების გამოვლინებას, 

რადგანაც თავად გენომი შემუშავდა იმგვარად, რომ დაამყაროს სრული კონტროლი და 

გახადოს დამჯერები ეს უკვე ახალი გენმოდიფიცირებული არსებები. 

 ამგვარად, თქვენ მოგიწევთ გაიაროთ ამ არსებებთან ერთობლივი ცხოვრების 

საკმაოდ რთული პერიოდი, სანამ არ მოხდეა სამყაროების ვიბრაციულად სრული 

გაყოფა. შედეგად ყოველი ადამიანი მოხვდება იქ, სადაც მიიზიდება. 

 განსაკუთრებით რთული იქნება იმათთვის, ვინც გვერდი-გვერდ ცხოვრობ ასეთ 

ადამიანებთან, რადგანაც თქვენთვის რთული იქნება შეეჩვიოთ იმას, რომ მათი 

ცნობიერება სრულიად იმართება და მათ შეუძლიათ სრულიად არაადეკვატურად 

იმოქმედონ თქვენს ქმედებებზე და სიტყვებზე. 

 შემდეგ ჩემს გზავნილში მე მოგცემთ რამოდენიმე საჭირო პრაქტიკულ რჩევას, 

რათა შეამციროთ ფსიქოლოგიური დარტყმა, რომელიც თქვენზე უნებლიედ ხდება, 

როდესაც ასეთი ადამიანების ენერგეტიკულ ველში ხართ. 
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 მამა აბსოლუტი, რომლესაც განუზომლად უყვარხართ საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიირო მართამ 19 ივლისი 2021წ. 

 

 

 

     ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (რთული მეზობლობა) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 მე მსურს გავაგრძელო ჩემი წინა გზავნილი და მოგცეეთ რამოდენიმე რჩევა იმის 

შესახებ, თუ როგორ მოიქცეთ იმ ადამიანებთან, რომლებმაც მიიღეს ექსპერიმენტლი 

პრეპარატი, რომელსაც თქვენი დამმონებლები ვაქცინას უწოდებენ. 

 როგორც უკვე გითხარით, ყოველი ადამიანი მასზე განსხავებულად ირეაგირებს. 

ამიტომაც ზოგიერთს გარე გამოვლინება საკმაოდ ნათელი ექნება, ხოლო ვიღაცისათვის 

– თითქმის შეუმჩნეველი. ძირითადად ეს დამოკიდებულია ადამიანის ხასიათსა და 

შინაგან ბუნებაზე. 

 თუმცა, რადგანაც ამ ვაქცინაში არსებული უცხო გენები ატარებს კონტროლისა და 

დაქვემდებარების პროგრამებს, ბევრი ვაქცინირებული შეეცდება სხვები დაარწმუნონ, 

რომ მათ მაგალითს გაჰყვნენ, ხოლო უარმა შესაძლოა მათში აგრესია გამოიწვიოს. 

ამიტომაც, რათა ისინი დააწყნაროთ, თქვენ შეგიძლიათ უთხრათ, რომ აუცილებალდ 

განიხილავთ ასეთ შესაძლებლობას და შეეცადეთ გადაიტანოთ საუბრის თემა. 

 მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ ღირს, რომ მათ შეეწინააღმდეგოთ, რადგანაც, 

ასეთ ადამიანს მართავს სრულიად სხვა ცნობიერება და მასთან კამათისას, თქვენ 

მხოლოდ საკუთარ ვირაციებს იდაბლებთ. ამასთან ერთად, თქვენ გამოკვებავთ 

ასტრალურ არსებებს, რომლებიც მხოლდო იმას ელოდებიან, რომ მათმა “დონორმა” ან 

მისმა თანამოსაუბრემ კიდევ ერთხელ გამოაბრქვიოს გარეთ ნეგატიური ენერგიები.  

 იგივე სიტუაცია გვხვდება ნიღბებთან დაკავშირებით. ეს ადამიანები უკვე 

ჩარჩოებში აღიქვამენ გარშემო მომხდარ მოვლენებს. ნებისმიერი ადამიანი, ვინც არ 

ემორჩილება წესებსა და მთავრობების მითითებებს, მათთვის პირადი მტერი ხდება, 

რადგანაც მათი პროგრამით არ ცხოვრობს.  

 როგორც წესი, ასეთი ადამიანები ვაქცინაციამდეც იყვენენ ზემოდან მიღებული 

მითითებების დამჯერი შემსრულებლები, თუმცა მათ სხეულში შეყვანილი პრეპარატი 

მრავალჯერ აძლიერებს და ამყარებს უფროსებთან მორჩილების პროგრამას.   

 ამიტომაც ნუ გაგიკვირდებათ, რომ ისინი თქვენი თვალთახედვით 

არაადეკვატურად იქცევიან, რადგანაც უკვე ხვდებით, რომ ამ ადამიანების ცნობიერებას 

მართავს მათში შეყვანილი დაბალვიბრაციული პროგრამები. ასევე უნდა 

გაითვალისწინოთ, რომ ეს პრეპარატი მოქმედებს არა მხოლოდ ადამიანის ფიზიკურ 

სხეულზე, არამედ მის ფსიქიკაზეც, რადგანაც თავის ტვინის კაპილარებს ბლოკავს. 

 სწორედ ეს არის ვაქცინაციის უკუჩვენების ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი 

მაგალითი. როდესაც ეს პრეპარატი ადამიანის დნმ-ს ცვლის, ის ამავდორულად ცვლის 

სისხლის შემადგენობასაც, რომელიც დნმ-ს მთავარი მატარებელია.  
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 ადამიანის თრომბები იმ არსებების თრომბებთან შედარებით, რომელთა 

გენეტიკური მატერიალიც ვაქცინებშია გამოყენებული უფრო მეტად სახიფათოა, 

რადგანაც მისი ბუნებრივი სისხლს აქვს უფრო “ნატიფი” შემადგენლობა და სხავნაირი 

ტექსტურა.  

 საზოგადოდ რომ ითქვას, ადამიანებზე ასეთი ექსპერიმენტის ჩატარება იმდენად 

დანაშაულებრივი და წინასწარ განუსჭვრეტადია, რომ მაისი ყველა შედეგის განხილვა 

პრაქტიკულად შეუძლებელია.   

 ამიუტომაც ყურადღება მიაქციეთ თქვენი ახლობლებისა და ნაცნობების ქცევას, 

რომლებმაც ვაქცინა მიიღეს, რათა დროულად შეცვლოთ თქვენი ქცევა მათთან 

მიმართებით და შეამციროთ მათი ტანჯვა. 

 თუმცა, თქვენი დახმარება შესაძლებელია მხოლოდ კეთილი სიტყვითა და 

გულიდან წამოსული სითბოთი, რადგანაც ენერგეტიკულად თქვენ ვეღარ 

დაეხმარებით, რადგანაც თქვენი ვიბრაციები ერთმანეთისგან ძალზედ განსხვავებულია.  

 გაცვალეთ თქვენი გამოცდილება თანამოაზრეებთან. ეს დაგეხმარებათ 

შეიმუშავოთ ვაქცინირებულ ადამიანებთან მოქცევი საერთო ტაქტიკა. ამის გაკეთება 

მნიშვნელოვანია, რადგანაც ეს უკვე თქვენი რეალობა ხდება და თქვენთვის ის 

სრულიად უცხოა.  

 ესეც სულის ერთგვარი გამოცდილებაა, რომელიც უნდა გაიაროთ ამაღლების 

მოცემულ ეტაპზე. მე მსურს, რომ გაიაროთ ის ღირსეულად და არ მიაყენოთ ზიანი არც 

საკიუთარ თავს და არც იმათ, ვინც იმ გზით წავა, რომელიც მათ თქვენი პლანეტის 

მმართველებმა აურჩიეს. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 19 ივლისი 2021წ. 

 

 

 

   ახალ დედამიწაზე ცხოვრება                                                                                       

(ცნობიერებაში ერთობისა და მსგავსების კანონების გაერთიანება) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გესაუბროთ, თუ როგორ შეგიძლიათ გააერთიანოთ თქვენს 

ცნობიერებაში ერთობისა და მსგავსების კანონები, რათა ორივე პასუხობდეს 

დღევადნელი დღის მოთხვნებს. სწორედ ეს ორი კანონი განსაზღვრავს ახლა 

კაცობრიობის როგორც საუკეთესე, ასევე უარესი ნაწილების მოძრაობის მიმართულებას.  

 როგორც ხედავთ, ბოლო პერიოდში სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ხვდება, 

რომ ისინი მოატყუეს. ისინი ხედავენ უკვე მომხდარი მოვლენების ჭეშმარიტ არსს და 

არა იმას, რასაც გადმოსცემს მთავრობები და მოსყიდული მასმედია თავისი 

პირფერობითა და ცრუ დებულებებით.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 ეს გააზრება გამოიხარება არა მხოლოდ შინაგანად – შინაგანი უარყოფის სახით, 

არამედ გარეგანადაც – სხვადასხვა პეტიციებისა და საპროტესტო აქციების სახით. 

თუმცა ამ შეწინააღმდეგების ფასს ამცირებს ის ნეგატიური ენერგიები, რომლებსაც 

ასხივებენ მოტყუებული და სასოწარკვეთამდე მიყავანილი ადამიანები.  

 ამ შემთხვევაში ადამიანთა ერთობა გამოიხატება მათი საერთო აგრესიის 

ენერგიით, რომელიც მსგავსი იზიდავს მსგავსს პრინციპით იზიდავს სულ უფრო და 

უფრო მეტ აგრესიულ განწყობას. შედეგად, როდესაც ეს ადამიანები თავიანთ უფლებებს 

იცავენ, ამავდროულად ისინი თავიანთ დამმონებლებს აძლევენ მათთვის საჭირო 

ენერგიებს, რაც ადაბლებს ამ ადამიანებისა და დედამიწის ვიბრაციებს. 

 განა რეფტილოიდებსა და მათ მომხრეებს სწორედ ეს არ სურდათ?! ხოლო რა 

უნდა ქნათ ამ შემთხვევაში ჩემო ძვირფასებო? როგორ შეამციროთ აგრესია და ამასთან 

ერთად გააძლიეროთ თავსმოხვეული ქცევის ნორმებთან და განსაკუთრებით 

ადამიანებზე ჩატარებულ მცეხურ ექსპერიმენტთან ბრძოლის ზომები? 

 ეს  ძალზედ რთული ამოცანაა, რადგანაც ყოველდღიურად სულ უფრო და უფრო 

მეტი ადამიანი აღმოაჩენს ამ სამყაროსეული მაშტაბის ტყუილს, რომელიც 

ცრუპანდემიის სახით მოახვიეს მათ თავს. შედეგად ისინი გამოფხიზლდებიან და ამ 

უბედურებაში დამნაშავეების მიმართ გამოავლენენ აგრესიას.  

 მათი უმრავლესობა კი, რადგანაც მესამე განზომილების ცნობიერებას ფლობს, 

იმოქმედებს შაბლონურად და აგრესიას აგრესიით უპასუხებს. ამგვარად გამოვლინდება 

ერთობისა და მსგავსების კანონები დედამიწის მოსახლეობის დიდ ნაწილში, რომელიც 

მესამე  განზომილების ტყვეობაში იმყოფება.  

 ასეთი ადამიანები გაიზრება ვაქცინირებულების ხარჯზეც, რაგანაც ისინი 

საკუთარ თავზე გამოცდიან ამ ექსპერიმენტის უკუჩვენებებს მრავალრიცხოვანი 

დაავადებებისა და ფსიქიკური აშლილობის სახით.  

 თქვენ კი, ჩემო ძვირფასებო, უნდა დაუპირისპიროთ მათ თქვენი გააზრება და ეს 

დიდებული სამყაროს კანონები ცხოვრებაში გამოიყენოთ. თქვენი ერთობის სათავედ 

უნდა იყოს თავისუფლების, თანასწორობისა და ძმობის პრინციპები. თქვენ ამასთან 

ერთად უნდა აცნობიერებდეთ, რომ ეს მდგომარეობა თქვენთვის არის სრულიად 

ბუნებრივი და თქვენთვის დაბადებიდან  მონიჭებული უფლებაა. ანუ თქვენ მათთვის 

ბრძოლა არ გჭირდებათ, არამედ თქვენ უბრალოდ უნდა იცხოვტოთ ამ დებულებებით 

და იგრძნოთ რომ თქვენთან ერთად ყოველი ადამიანი ფლობს ასეთ უფლებებს. 

 ამას კი უკვე სრულიად სხვა ენერგეტიკული აღვსება ექნება. მის სათავედ იქნება 

თქვენი შინაგანი რწმენა თქვენს თავსა და თქვენს უფლებებში, თქვენი პლანეტის ყოველ 

მაცხოვრებელთან თქვენი ერთობის გააზრება (კანის ფერის, ნაციონალურობისა და 

სოციალური სტატუსისდა მიუხედავად) და ასევე იმის გააზრება, რომ თქვენ ყველანი 

ხართ შემოქმედის შვილები და ნაწილები. 

 ამაში მდგომარეობს ადამიანის ღირსების შეგრძნება და ამის ენერგეტიკა ისეთი 

ძლიერია, რომ მას შეუძლია არა მხოლოდ შეეწინააღმდეგოს უცხოს ჩარევას თქვენს 

ცხოვრებაში, არამედ თან გაიყოლოს დანარჩენი ადამიანებიც.  

 განსაკუთრებით თვალსაჩინოდ ეს ვლინდება ახლა იმაში, თუ ვინ და როგორ 

გადმოქცემთ ინფორმაციას მომხდარ მოვლენებზე.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 გაიხსენეთ, თუ როგორი განსხავებული რეაქცია გაქვთ იმათზე, ვინც გიყვებათ 

ყველაფერს მშვიდად და ბრძნულად, რითიც პატივს სცემს საკუთარ თავსა და მის 

მსმენელებს და იმათგან, ვინც ცოდნას თავს გახვევთ, ზედმეტი ემოციებითა და ყველას 

განსჯით. 

 თუ პირველი ადამიანს უბიძგებს, რომ დაფიქრდეს და მშვიდად ეძებოს ამ 

რთული სიტუაციიდან გამოსავალი, მეორე მას აპროვოცირებს აგრესიისაკე, 

ორიენტაციას უბნევს მას და თესავს პანიკასა და ქაოსს ამ ადამიანის სულში. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს და შემდგომ გზავნილში მე მოგიყვებით, თუ როგორი 

უნდა იყოს იმ ადამიანის ქცევა, რომელიც მესამე განზომილების პროგრამების ჩარჩოებს 

გასცდა. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 1 აგვისტო 2021წ. 

 

 

    საპროტესტო აქციაზე მყოფების მიმართ ენერგეტიკული დახმარება 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღევადნელი ჩემი გზავნილი მიმართულია იმათკენ, ვისაც ამა თუ იმ მიზეზის 

გამო არ შეუძლია საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა, რომლებიც სულ უფრო და 

უფრო მეტ ქვეყანაში იწყება.  

 მე ვიცი, ჩემო ძვირფასებო, რომ ბევრი თქვენგანი ენერგეტიკულად ეხმარება 

მანიფესტაციებზე გამოსულ ადამიანებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან მთავრობების 

აბრუსრულ მოთხოვნებსა და ვაქცინაციის დამადასურებელ პასტორტებს. დღეს კი 

მსურს, რომ მოგცეთ რამოდენიმე რჩევა, თუ როგორ შეძლებთ მათ უფრო უკეთესად 

დახმარებას. 

 უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა ისწავოთ, რომ სიტუაციაში არ ჩაერთოთ 

ემოციონალურად, რაც ჯერ-ჯერობით ბევრ თქვენგან არ გამოსდის. 

 რატომ არის ეს ასე აუცილებელი? 

 საქმე ისაა, რომ ყოველ ჯერზე, როდესაც თქვენ თქვენი გაგებით ცდილობთ 

განსაჯოთ, თუ როგორ უნდა განვითარდეს სიტუაცია და როგორი შედეგები უნდა 

მოგვიტანოს პროტესტზე გამოსული ადამიანების ამა თუ იმ მოქმედებამ, თქვენ ნებას 

რთავთ თქვენს გონებას, რომ უპირატესობა აიღოს 

 თუმცა, ჩვენ უკვე არაერთხელ ვისაუბრეთ, რომ თქვენი გონება ხელმძღვანელობს 

მისთვის ჩვეული მესამე განზომილების სტერეოტიპებით და თქვენი ცხოვებისეული 

გამოცდილებით. ახლა კი დგება ისეთი პერიოდი, როდესაც ყველა შაბლონი იმსხვრევა, 

რადგანაც თქვენ ხართ ახალი სამყაროს პირას, რომელიც კარდინალურად განსხავდება 

იმისგან, რომელსაც თქვენ ასე შეეჩვიეთ. ამიტომაც, სრულიად შესაძლებელია, რომ 

პროგრამა ,რომელსაც თქვენს განზრახვაში დებთ, უკვე დიდი ხანია რაც დაძველდა და 

აღარ პასსუხობს ახალი რეოლობის მოთხოვნებს. 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 მაგალითად: თქვენ გსურთ ქვეყნის პრეზიდენტის შეცვლა და ხედავთ მის 

წინამდგომს, რომელიც გგონიათ ღირსეული ადამიანი, თუმცა სრულაიდ 

შესაძლებელია, რომ ახლანდელი პრეზიდენტის წინამდგომზე უფრო უკეთესი 

ვარიანტიც არსებობს, რომლის შესახებაც თქვენ ჯერ კიდევ არ იცით. 

 ან ავიღოთ სხვა მაგალითი: თქვენ მხარს უჭერთ საპროტესტო აქციებზე 

გამოსული ადამიანების გარკვეულ მოთხოვნებს, თუმცა რეალურად, ყველაზე კარგი 

ვარიანტი იქნება ძალუფლების მთელი სისტემის მოშლა, როგორც კონკრეტულ 

ქვეყანაში, ასევე მთელს თქვენს პლანეტაზე.  

 ამიტომაც, რადგანაც სიტუაციის სრულ სურათს ვერ ხედავთ და დედამიწაზე 

ნატიფ დონეზე მომხდარი ენერგეტიკული პროცესების მრავალფეროვნებას ვერ 

აღითქვამთ, თქვენთვის უკეთესია, რომ ჩაატაროთ სეანსები და მედიტაციები საერთო 

განზრახვით: “სიტუაციის ყველასათვის სასიკეთო გზით გადასაჭრელად”.  

 კიდევ ერთი რჩევა, თუ რისი მოცემაც მსურს არის ის, რომ ძალიან 

მნიშვნელოვანია დაეხმაროთ აქციებზე გამოსულ ადამიანებს, რომ აგრესიას თავი 

აარიდონ, რადგანაც ასეთი ღონისძიების ზოგიერთმა მონაწილემ შეიძლება მოახდინოს 

ნეგატიური ენერგიების პროვოცირება. ამისათვის აზრობრივად “შემოსეთ” 

დემონსტრანტების კოლონდა და უკეთესია მთელი ქალაქი, ამაღლების ენერგიით. 

 ეს ენერგია საკმაოდ უნივერსალურია, ის არის მესამე და მეხუთე განზომილებაში 

ერთგვარი “ხიდი”. ამიტომაც მას შეუძლია ადაპტირდეს განსხვავებული ადამიანების 

ვიბრაციებთან და ამით შეარბილებს მათ ემოციებს და უფრო ჰარმონიულს გახდის მათ 

შინაგან მდგომარეობას. 

 თქვენ შეგიძლიათ დააფაროთ უზილავი “პლედი”, რომელიც ამაღლების 

ენერგით იქნება შექმნილი, მთელს ქალაქებს ან ქვეყნებსაც კი, რომლებშიც ხდება 

მიტინგები ადამიანების უფლებისა და თავისუფალი ნების დასაცავად. მაშინ კი 

დადებითი ზემოქმედება მოხდება ყველა ურთიერთსაწინააღმდეგო მხარეზე, მათ 

შორის პოლიციელებზეც და სამხედროებზეც, თუ ისინი პროტესტის ჩასახშობად იყვნენ 

გამოყვანილნი. 

 ამიტომაც ჩაატარეთ მედიტაციები მშვიდად და ზედმეტი ემოციების გარეშე, 

შეეცადეთ, რომ გამორთოთ თქვენი გონება და იმოქმედოთ თქვენი სულის ნებით. ასევე 

სიტუაციის გადაჭრის გზა მიანდეთ შემოქმედისა და ნათელი ძალების ნებას, 

რომლებიც თქვენგან განსხვავებით, ხედავენ არა მხოლოდ ამ სიტუაციის ყველა 

ნიუანსს, არამედ დროის ყველაზე წარმატებულ ხაზებს სიტუაციის ყველასთვის 

სასიკეთოდ გადასაჭრელად. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა ასოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიღო მართამ 8 აგვისტო 2021წ. 

 

 

  ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (ბუმერანგი უკან ბრუნდება) 

 

 მამა აბსოლუტი 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

დღეს მე მსურს გავაგრძელო ჩემი წინა გზავნილი და ვისაუბრო არეკვლის კანონზე, თუ 

როგორ მოქმედებს ის დედამიწაზე შექმნის ახლანდელ სიტუაციაზე.  

 ის, თუ რაც ხდება ახალ თქვენს პლანეტაზე, გადაჭარბების გარეშე შეგვიძლია 

ვთქვათ, რომ არის ბნელი და ნათელი ძალების გადამწყვეტი შერკინება. იმისდა 

მიუხედავად, რომ ნატიფ დონეზე ის უკვე დამთავრდა ნათელი ძალების გამარჯვებით, 

მატერიაში ეს ბრძოლა გრძლედება და ზოგიერთ თქვენგანს გონია, რომ უპირატესობა 

ჯერ კიდებ ბნელი ძალების მხარესაა.  

 როგორ მოქმედებს ამ სიტუაციაში არეკვლის კანონი? 

 ეს კანონი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და აი ამიტომ: რადგანაც 

დედამიწაზე არსებული ბნელი ძალების წარმომადგენლები ზემოდან კვებას 

მოწყვეტილები არიან, ისინი მოქმედებენ არათანმიმდევრულად და ქაოსურად. ისინი 

ძალიან ჩქარობენ, რადგანაც ხვდებიან, რომ მათი გეგმების შესასრულებლად დრო 

თითქმის აღარ დარჩათ. 

 პირველ რიგში: დედამიწის ვიბრაციები მკვეთრად იზრება, რაც მათ სრული 

განადგურების საბრთხეს უქმნის. 

 მეორეს მხრივ კი: ასევე სწრაფად იღვიძებენ ადამიანები და ყოველდღიურად 

სულ უფრო და უფრო მეტად ხვდებიან, თუ ვინ და რატომ ცდილობს მათ ციფრულ 

საზოგადოებად გადაქცევას ვაქცინაციის დაძალების გზით.  

 როგორც თქვენ უკვე იცით, გენები, რომლებიც შედის ადამიანის ორგანიზმში ამ 

პროცედურის შედეგად, არა მხოლოდ დაბალვიბრაციაულია, არამედ შეიცავს ქცევის იმ 

მოდელს, რომელიც მახასიათებელია იმ რასის წარმომადგენლებისათვის, რომლისგანაც 

ეს გენები აიღეს.  

 სწორედ ამიტომ ოფიციალური მთავრობები, რომლებიც ჩრდილოვანი 

მთავრობის სრულ დაქვემდებარებაში არიან, ძალზედ ცდილობენ გაზარდონ 

ვაქცინირებული ადამიანების რაოდენობა. ამგვარად ისინი ცდილობენ ჩაახშონ მთელს 

მსოფლიოში ცრუპანდემიისა და სავალდებულო ვაქცინაციის საწინააღმდეგოდ 

დაწყებული საპროტესტო აქციები.  

 მთავრობების წარმომადგენელთა უმრავლესობა არ მუშაობს ბრმად – ისინი 

ფლობენ ვაქცინის შემადგენლობის შესახებ ინფორმაციას და თუ როგორ ზემოქმედებას  

ახდენს ის ადამიანში ფიზიკურ და ფსიქიკურ მდგომარეობაზე. თუმცა, რადგანაც მათ 

სჭირდებათ ხალხისგან სიმართელ რომ დამალონ, ისინი ვაქცინაციას წარმოაჩენენ, 

როგორც დედამიწის მოსახლეობის მიმართ ზრუნვას.  

 რა ხდება ამ დროს ნატიფ დონეზე? 

 მათ მატერიალურ სამყაროში გამოსდით, რომ შეინარჩუნონ პრესტიჟი და 

გამოჩნდნენ, როგორც საკუთარი მოქალაქეების ბედით შეწუხებულნი. თუმცა ნატიფ 

დონეზე არეკვლის კანონის მოქმედების შედეგად, მათ ასმაგად უბრუნდებათ მთელი 

ბოროტება, რაც მათ ადამიანებს უკეთეს. 

 ეს ხდება შემდეგნაირად: ამ ადამიანებს ხვდებათ წარუმატებლობა ცხოვრების 

სხვადასხვა დონეზე. ეს ეხება მათ ჯანმრთელობას, პროფესიანალურ და ფინანსურ 

სფეროებს, ოჯახურ ურთიერთობებსა და მცირე თუ მსხვილ უსიამოვნებებს.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 რაღათქმაუნდა ეს შემთხვევით არ ხდება, სამყარო მათ უბრუნებს იმ ბოროტებას, 

რაც მათ ადამიანებს გაუკეთეს და იმ ადამიანების რეაქციაც, ვინც უშუალოდ დაზიანდა 

მათი დანაშაულებრივი ქმედებების გამო, არის სარკისებული ანარეკლი მსოფლიო 

ელიტის ბოროტმოქმედებებისა.  

 თქვენ ხედავთ ადამიანების მასობრივ პროტესტებს, რომლების ყოველდღიურად 

სულ უფრო და უფრო იზრდება. ასე გაგრძელდება მანამ, სანამ სიტუაცია არ შეიცვლება, 

მაგრამ რადგანაც მსოფლიო ელიტის წარმომადგენლებს არ სურთ ნებაყოფლობით 

დათმონ თავიანთი ძალაუფლება, ამიტომაც ისინი ბოლომდე ჩაეჭიდებიან მას და სულ 

უფორ და უფრო გაამკაცრებენ ზომებს საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ.  

 ბოლოს და ბოლოს არეკვლის კანონი იმუშავებრს როგორც ბუმერანგი და 

“ჩამოყრის” მათ პოსტებიდან. ეს კი მოხდება ძალიან მალე.  

 რაც შეეხება ხელმძღვანელების ახალ თაობას, რომლებიც უკვე გამოჩნდნენ 

ჰორიზონტზე, მათი ბედიც ასევე დამოკიდებულია იმ ენერგიებზე, რომლებსაც მათი 

განზრახვები არტარებს. თუ ისინი არიან სუფთები, უანგაროები და ადამიანების 

ცხოვრების გაუმჯობესებისკენ მიილტვიან, სარკისებული პასუხი მათთვის იქნება 

მოსახლეობის მიერ პატივისცემა და სიყვარული. 

 ყოველთვის გახსოვთ ჩემო ძვირფასებო, რომ ნატიფი დონის მოტყუება 

შეუძლებელია. იქ ყველაფერი ჭეშმარიტი სახითაა გამოვლინებული, ტყუილი, 

თვალთმაქცობა და სიხარბე ბრუნდება ძალიან სწრაფად და ზოგჯერ სრულიად 

მოულედნელი ფორმით. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 4 აგვისტო 2021წ. 

 

 

 ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (მსხვერპლი და ჯალათი) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს ჩვენ განვიხილავთ არეკვლის კანონის კიდევ ერთ ასპექტს, რომელიც დიდ 

წილად დღევანდელ რეალობას შეესაბამება. 

 დღეს საზოგადოება დაიყო ორ ნაწილად: იმათ, ვინც დამჯერად ასრულებს 

მმართველი ელიტის მითითებებს და სჯერათ მისი და იმათ, ვინც არავითარ 

შემთხვევაში არ დათანხმდება მის მოთხოვნებს. შედეგად კი არეკვლის კანონი ორივე 

ჯგუფისათვის სხვადასხვაგვარად მუშაობს. 

 მოდით განვიხილოთ, თუ რა ხდება პირველი ჯგუფის შემთხვევაში, რომლებიც 

დამჯერი შემსრულებლები არიან. 

 მათი დამჯერობა და მორჩილება მთავრობების მიმართ მიიზიდავს საპირისპირო 

ენერგიებს. ეს ენერგიებია დამორჩილებისა და ძალაუფლების.  
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 თქვენ შეიძლება ეს უჩვეულოდ მოგეჩვენოთ, რადგანაც ირღვევა მსგავსების 

კანონი: ადამიანთან მიიზიდება იმის საწინააღმდეგო ენერგია, რასაც თვითონ ასხივებს. 

თუმცა რეალურად ყველაფერი ლოგიკურადაა. 

 მესამე განზომილების დუალურ სამყაროში, სადაც ყველაფერს აქვს თავისი 

საპირისპირო, მსხვერპლი ხშირად მიიზიდავს ჯალათს, ხოლო თავისუფლაი და 

დამოუკიდებელი ადამიანი პირიქით, ჯალათში შიშს აღძრავს. სწორედ ეს ხდება 

დედამიწაზე ახლა. 

 ადამიანთა მეორე ჯგუფს აქვს შინაგანად სულიერი სიმყარე და მზადაა ბოლომდე 

დაცვას საკუთარი თავისუფლების ულფება. შედეგად კი ის იზიდავს იმათ პანიკასა და 

შიშს, ვინც ცდილობს რომ ეს თავისუფლება. წაართვას.  

  სხავა სიტყვებით რომ ვთვქთ, მესამე განზომილებაში არეკვლის კანონს აქვს 

დუალობის ელფერი ბევრი ნიუანის თანხლებით. თუმცა მისი ძირი უცვლელია: იმ 

ენერგიის სანაცვლოდ, რომელსაც ადამიანი გარეთ ასხივებს, ის იღებს პასუხს, თუმცა 

სრულიად მოულოდნელი კუთხით. 

 მოცემულ შემთხვევაში გვხვდება სამყაროს ორი კანონის “გადაჯაჭვა” ოღონდ 

თავიანთ დუალურ ვარიანტში. ამგვარად, პირველი ჯგუფი საკუთარი დამჯერობის 

შედეგად ერთის მხრივ იღებს უფრო მეტ დამონებას, ხოლო მეორეს მხრივ, მასზე უფრო 

ძლიერება მთავრობების გავლენა.  

 ამაში კი თქვენ თავადაც შეძელით დარწმუნება, როდესაც ცრუპანდემიასთან 

დაკავშირებულ მოვლენებს ადევნებდით თვალყურს. როდესაც ადამიანებმა ნიღბები  

გაიკეთეს, მათ შესთავაზეს ხელთათმანებიც და მოსახლეობამ ესეც მიიღო. შემდგომ მათ 

მიიღეს იზოლაციის პირობა და დამჯერად ისხდნენ სახლებში. როდესაც მმართველმა 

ელიტამ იგრძნო თავისი ძალაუფლება, მათ შემოიღეს სავალდებულო ტესტები, 

რომებიც ფასიანი იყო. ესეც ბევრმა ადამიანმა მიიღო როგორც ბუნებრივი. მაშინ 

მთავრობები უფრო შორს წავიდნენ და შემოიღეს თითქმის სავალდებულო ვაქცინაცია. 

შედეგად კი მილიონობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ამ ექსპერიმენტში და 

იმისათვისაც კი არ გაისარჯნენ, რომ გაეგოთ, თუ რას შეიცავს ეგრეთ წოდებული 

ვაქცინები. 

 ახლა კი რაც ხდება მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში გადაჭარბების გარეშე შეგვიძლია 

ვთქვათ, რომ არის ადამიანთა გენოციდი, რადგანაც “კანონმდებლობით” დონეზე 

შემოდის ეგრეთ წოდებული ვაქცინაციის პასპორტები (მწვანე პასპორტები), რაც უკვე 

საბოლოოდ ანიჭებს ადამიანს სისტემის მონის სტატუსს.  

 ამგვარად იმუშავეს ეთდროულად მსგავსებისა და არეკვლის კანონებმა თქვენი 

პლანეტის მოსახლეობის პირველი – დამჯერი ჯგუფისათვის. მათ თავად მიიზიდეს ეს 

სიტუაცია, რადგანაც მათი ცნობიერება ჯერ კიდევ სრულიად მდებარეობს მესამე 

განზომილებაში და მის საუკუნეების განმავლობაში დანერგილ პროგრამებში.  

 სწორედ ამაზე იყო გათვლა გაკეთებული დრაკოლეფპილიებისა და მათი 

დამქაშების მიერ. სამწუხაორდ კი მათი მოლოდინები დიდწილად გამართლდა.  

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 5 აგვისრო 2021წ.  
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  ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (ურჩნი) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგსესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გავაგრძელო ჩემი წინა გზავნილი და განვიხილოთ თუ როგორ 

მოქმედებს არეკვლის კანონი მეორე ჯგუფის ადამიანებზე, რომლებიც არ გაჰყვნენ 

მმართველი ელიტის ნებას და რომელთათვისაც ცხოვრებისეული პრიორიტეტია 

შინაგანი და გარეგანი თავისუფლება. 

 ეს ადამიანები, როგორც წესი, ეძებენ ინფორმაციის ალტერნატიულ წყაროებს, 

რადგანაც უკვე დიდი ხანია, რაც აღარ ჯერათ კორუმპირებული მასმედიის. შედეგად კი 

ისინი ამ წყაროებს პოულობენ. შემდგომ, როდესაც ისინი ეცნობიან დამოუკიდებელი 

ექიმების, მეცნიერების, იურისტების და უბრალო ადამიანების აზრს, ისინი ხვდებიან 

დედამიწაზე ახლა შექმნილი სიტუაციის მთელ ტრაგიკულობას და იწყებენ საკუთარი 

თავისა და თავიანთი ახლობლების გადარჩენის გხზების ძიებას.  

 მათ შემთხვევაში არეკვლის კანონი ვლინდება იმაში, რომ საკუთარ სიმართლეში 

მათი ურყევი რწმენის და მატერიაში შესაბამისი მოქმედებების სანაცვლოდ 

მთავრობების “ძალადობრივი” მოქმედებები მათ გვერდ უვლის. იმ შემთხვევაშიც კი, 

თუ ისინი ხვდებიან ისეთ სიტუაციაში, სადაც მათ უწევთ დაიცვან საკუთარი აზრი და 

თავისუფლება, ამას ისინი აკეთებენ ღირსეულად, მშვიდად და საკუთარ თავში 

რადწმუნებულად. ამას კი ჩიხში შეჰყავს ისინი, ვინც შეეჩვია შიშს და დამჯერ 

მოქმედებას თავიანთი ქვეშემდომების მხდირან.  შედეგად მათი სულიერი სიძლიერე 

იცავს მათ ძალადობისგან, ხოლო ძალაუფლების მქონე პირები, რომლებიც ცდილობენ 

დააძალონ მათ მათთვის არასასურველი ქმედება, ეს ამ “მოძალადეების” სისუსტისა და 

უძლურების ენერგიების სახით უბრუნდებათ.  

 თქვენ ამის დანახვა შეგიძლიათ არა მხოლოდ კონკრეტული ადამიანების 

შემთხვევაში არამედ მთლიან ქვეყნებშიც, მაგალითად როგორც ეს ხდება საფრანგეთში.  

მთელი ქვეყანა ეგრეთ წოდებული “პანდემიის” შესახებ შეხედულებებისდა 

მიუხედავად აღდგა გლობალისტების წინააღმდეგ, რომლებიც ცდილობენ შეზღუდონ 

ადამიანების უფლებები და თავისუფლება.   ნაციის განწყობა ამგვარად გამოიხატება 

და მე მჯერა, რომ ეს არის კარგი მაგალითი იმ ხალხებისათვის, რომლებმაც ჯერ კიდევ 

ვერ გაბედეს გამოსულიყვნენ საკუთარ ქვეყნებში მყოფი დამნაშავე მოხელეების 

წინაღმდეგ.  

 როგორც ხედავთ ამ შემთხვევაშიც ურთიერთკავშირშია სამყაროს ორი კანონი – 

არეკვლისა და მსგავსების კანონები. ადამიანების სულიერი ძალა, რომელიც ქვეყნის 

“ბირთვს” წარმოადგენს, იზიდავს ასეთი თვისებების მქონე ადამიანებს, რომლებმაც ვერ 

გაბედეს მარტო მოქმედება, თუმცა როცა იგრძნეს “ენერგეტიკული თანამოაზრეების” 

მხარდაჭერა, მათ საკუთარი თავის რწმენა  დაუბრუნდათ.  
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 ასეთი ერთობის შედეგად, “მტრის” ბანაკში, რომელსაც შეადგენს ოფიციალური 

მთავრობების წარმომადგენლები, შეიქმნა შიში და პანიკა მათი დაუმორჩილებელი 

მოსახლეობისდა მიმართ. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ისინი ცდილობენ საპროტესტო 

აქციების ძალისმიერი გზით ჩახშობას, ეს მათ სისუსტეს აჩვენებს. შედეგად მათ ეს 

ქმედება უკან უბრუნდებათ იმ სახით, რომ უფრო და უფროდ იძაბება სიტუაცია და 

ძლიერდება ადამიანების წინააღმდეგობა.  

 ამ  მაგალიზე უკვე შეგვიძლია დავინახოთ სამყაროს სამი კანონის მოქმედება: 

ერთობის, მსგავსების და არეკვლის კაონების. დედამიწის და მისი მოსახლეობის  

ვიბრაციების გაზრდასთან ერთად კი ამ კანონების მოქმედება ყოველდღიურად უფრო 

და უფრო შესამჩნეველი ხდება.  

 ეს აიხსნება იმით, რომ თქვენ ცხოვრებაში ამ საბედისწერო მომენტში არა 

მხოლოდ თქვენი პლანეტა და თქვენ, არამედ სამყაროს კანონებიც უკვე ახალ რითმში 

მუშაობენ.  როდესაც ენერგეტიკულ სივრცეში მომხდარი პროცესები (როგორც 

ცალკეული ადამიანის, ასევე მთელი ქვეყნის შემთხვევაში)  აღივსება მაღალი ვიბრაციის 

ღვთაებრივი ენერგიებით, ისინი ძლიერდება მრავალჯერ და ვლინება მატერიაში უკვე 

“კონცენტრირებული” სახით. ეს მშვენივრად იციან მათ, ვინც კულისებს მიღმა მართავს 

თქვენს პლანეტას და ამიტომაც ისინი ასე ჩქარობენ და უკვე აღარც მალავენ საკუთარ 

გეგმებს.  

 ახლა კი, ჩემო ძვირფასებო, თქვენი მიზანია, რომ შემაციროთ “ენერგეტიკული 

დარტყმა” თქვენი პლანეტის განსხვავებული ვიბრაციების მქონე მოსახლეობას შორის, 

რათა არ დაუშვათ პანიკა, ქაოსი და აგრესია დედამიწააზე. ამის გაკეთება თქვენ 

მხოლოდ ენერგეტიკულად შეგეძლებათ. თქვენ უნდა გახდეთ ნატიფ და ფიზიკურ 

დონეებს შორის “შუამავლები” და რაც შეიძლება ხშირად გაატაროთ ღვთაებრივი 

ენერგეიბი დედამიწაზე. ეს ენერგიები გაწმენდენ ადამიანთა ცნობიერებას ნეგატიური 

ენერგიეებისგან, მესამე განზომილების პროგრამებისგან და ამით ისინი შეამსუბუქებენ 

სოციალურ კონფლიქტებს, რომლებიც დედამიწაზე ახლა მიმდინარეობს. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 7 აგვისტო 2021წ. 

 

 

 ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (კოლექტიური პასუხისმგებლობა) 

 

 მამა აბსოლუტი  

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო!  

 დღეს მე მსურს მოგიყვეთ სამყაროს კიდევ ერთ კანონზე, რომელიც ახლა 

ძალზედ მნიშვნელოვანია. საუბარი წავა მიზეზ-შედეგობრიობის კანონზე.  

 ალბათ, ბევრი თქვენგანი უკვე მიხვდა, რომ დედამიწაზე ალხა მომხდარ ყველა 

მოვლენას აქვს თავისი მიზეზები და შედეგები. ამგვარად, მთავარი მიზეზი იმისა, რომ 

მთავრობების დანაშაულებრივმა ქმედებებმა მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში 

მიაღწია თავის აპოგეას, არის მოსახლეობის ინერტულობა, რადგანაც ისინი თავიდანვე 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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აყვნენ პანიკასა და შიშს, რომელიც მასობრივი საიმფორმაციო საშუალების ყველა 

წყაროდან მოედინებოდა.  

 ეს იმით აიხსნება, რომ ადამიანები გადაეჩვივნენ დამოუკიდებლად ფიქრს და 

საკუთარ ცხოვრებაზე პასუხისმგებლობის აღებას. მათ ცნობიერებაში თანდათანობით 

ინერგებოდა ძალაუფლების მქონე პირთა მიმართ მორჩილებისა და ზემოდამ მოსულ 

მითითებებზე დამოკიდებულების პროგრამები. შედეგად, ადამიანებმა დაკარგეს 

საკუთარი თავის რწმენა და გადაიქცნენ მათი ნების დათრგუნვის გიგანტურ 

“მექანიზმში” მცირე “ჭანჭიკებად”.  

 ეს ხდებოდა საკმაოდ ნატიფად, რათა ადამიანებს თავად არ გაეგოთ, რომ მათ 

აზრებსა და მოქმედებებს მართავენ უხილავი ძალები. მათ რჩებოდათ მხოლოდ იმის 

ილუზია, რომ თავად, დამოუკიდებლად იღებდნენ გადაწყვეტილებებს. მხოლოდ ახლა, 

როდესაც ადამიანთა ჩვეული ცხოვრება  ძალზედ შეიცვალა, ბევრმა დაიწყო  

“გამოღვიძება” და გაკვირვებით შეხედეს გარემომცველ სამყაროს. 

 სამწუხაროდ, საქმე მასობრივ გამოღვიძებამდე მაინც ვერ მივიდა. რადგანაც 

უმრავლესობა უპირატესობას ანიჭებს დინების მიმართულებით ცურვას. ისინი უარს 

ამბობენ იმ ფაქტის დაჯერებაზე, რომ მათი მთავრობები არა მხოლოდ არ ცდილობენ 

მათ გადარჩენას “საშინელი” დაავადებისაგან, არამედ აკეთებენ ყველაფერს, რათა 

გაანადგურონ რაც შეიძლება მეტი საკუთარი მოქალაქე. ეს საშინელი სიმართლე ვერ 

მყარდება უმრავლესობა ადამიანის ცნობიერებაში, რომლებიც შეჩვეულნი არიან 

საკუთარი მთავრობების და ექიმების მიმართ (რომლებიც ადამიანების გონებაში 

გადამრჩენელებთან ასოცირდებოდნენ) ნდობას.  

 ის ფაქტიც, რომ ექიმების უმრავლესობა ამ ტყუილს გაჰყვა (იმის მიუხედავად 

გაცნობიერებულად გააკეთეს ეს თუ არა), ასევე არის იმის მიზეზი, რომ მილიონობით 

ადამიანს გაუკეთდა სასიკვდილო პროცედურა, რომელიც არა მხოლოდ მრავალ 

დაავადებას იწვევს, არამედ ართმევს ადამიანს ღვთაებრივ ნაპერწკალსა და 

შემოქმედთან კავშირს.  

 მოცემულ შემთხვევაში მიმზეზ-შედეგობრიობის კანონი ვლინდება არა 

კონკრეტული ადამიანის ცხოვრების დონეზე, არამედ მთელი სახელმწიფოებისა და 

მთლიანად პლანეტის მაშტაბით. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, პროგრამებმა, 

რომლებიც რეფტილოიდების მიერ ინერგებოდა ათასწელულების განმავლობაში, 

მიგვიყვანეს ასეთ სამწუხარო “შედეგებამდე”. 

 ადამიანებმა მერ შეძლეს გამოეცნოთ სიმართლე და ნდობით მიიღეს 

მთავრობების მიმართ მათდამი “მზრუნველობა”. მათი ამაში დადანაშაულება კი 

რთულია, რაადგნაც ძალიან საშინელი და წარმოუდგენელია ის, რაც მოიფიქრა 

დამნაშავეთა მცირე ჯგუფმა, რომელმაც თქვენი პლანეტა ხელთ იგდო.  

 ადამიანები ჯერ კიდევ უფრო უჯერებენ საკუთარ მთავრობებს, ვიდრე იმ 

გამბედავ ადამიანებს, ვინც ცდილობენ, რომ მათ თვალები აუხილონ და ვინც მიდიან 

დედამიწაზე არსებული ძალაუფლების და კონტროლის სისტემის წინააღმდეგ. სწორედ 

ამიტომაც თქვენს პლანეტაზე მილიონობით ადამიანი წავიდა მცირე შეწინააღმდეგების 

გზით და ნება მისცეს, რომ მათ სხეულში შეეყვანათ ექსპერიმენტალური პრეპარათი, 

რათა ჩვეულ ცხოვრებას არ მოწყვეტილიყვნენ.  
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 ამგვარად მიზეზ-შედეგობრიობის კანონი წარმოგიდგათ სრული ელფერით - მან 

თავისი შეუპოვრობითა და ტრაგიკულობით შეცვალა თქვენი პლანეტის მთელი 

მოსახლეობის ცხოვრება და ბედი.  

 ახლა კი ჩემო ძვირფასებო თქვენ მოგიწევთ “გადააპროგრამოთ” ეს კანონი, რათა 

გადაარჩინოთ ისინი, ვისთვისაც ეს ჯერ კიდევ შესაძლებელია. ეს ადამიანები არიან 

ისინი, ვინც დაიწყო ფიქრი იმის შესახებ, რომ ყველაფერი რიგზე არ არის და ვინც 

შეძლო შეწინააღმდეგებოდა თავსმოხვეულ ვაქცინაციას, რადგანაც ინსტინქტურად 

იგრძნეს საბრთხე. 

 შემდეგ ჩემს გზავნილში მე დაწვრილებით მოგიყვებით ამის შესახებ. 

 მამა აბსოულტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 9 აგვისტო 2021წ. 

 

 

  გადაარჩინეთ თქვენი შვილების სულები 

 

 სამყაროს დედა 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 მე მომინდა თქვენთან კიდევ ერთხელ საუბარი, რადგანაც თქვენ წინ გელოდებათ 

დიდებული მოვლენები, რომლებიც შეცვლიან მთელს თქვენს ჩვეულ ცხოვრებას. 

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ მიიღოთ ეს ცვლილებები პანიკისა და შიშის გარეშე 

და გქონდეთ უკეთესი მომავლის რწმენა, რომელიც უკვე ახლოსაა.  

 როგორც ხედავთ მოვლენები სწრაფად ვითარდება. ძალაუფლების მქონე 

ჩრდილოვანი მთავრობის მარიონეტებმა უკვე უკიდურესი ზომების გამოყენება 

დაიწყეს. ისინი თითქმის უკვე ძალით აიძულებენ ეჭვებში მყოფ მოსახლეობას, რომ 

მიიღოს სასიკვდილო ვაქცინა და ამ მხრივ ბავშვებსაც არ ინდობენ.  

 ჩემთვისაც, როგორც თქვენთვის, მტკივნეულია იმის დანახვა, თუ როგორ 

იტანჯებიან უდნაშაულო ბავშვები (სუსტები და დაუცველები), რომლებიც მათ 

მშობლებს მიჰყავთ ამ არაადამიანურ პროცედურაზე. მაგრამ მე მსურს დაგამშვიდოთ 

და დაგარწმუნოთ, რომ კრისტალური ბავშვების სუფთა სულები, რომლებსაც ეს 

პროცედურა ჩაუტარეს, არიან ნათელი ძალების დაცვის ქვეშ და გადარჩებიან. ეს 

მოხდება იმიტომ, რომ ეს გადაწყვეტილება მათ თავად არ მიუღიათ, არამედ 

ძალადობრივად გაუკეთეს მათ ვაქცინა. ეს იმას ნიშნავს, რომ სამყაროს ერთ-ერთი 

მთავარი თავისუფალი ნების კანონი დაირღვა.  

 ბავშვების მიმართ ასეთი საშინელი დანაშაული არ შეიძლება უპასუხოდ დარჩეს, 

ამიტომაც ყოველი ზრდასრული ადამიანი, რომელსაც წვლილი მიუძღვის მასში, 

სამართლის მიხედვით დაისჯება.  

 მე ვიცი, რომ ახლა ბევრი მშობელი არჩევანის წინაშე დააყენეს, რადგანაც 

ზოგიერთ ქვეყანაში მთავრობა არავაქცინირებული ბავშვების სკოლებსა და საბავშვო 

ბაღებში მიყვანის ნებას არ რთავს მათ. ამისდა გარდა ეს  ძალაუფლების მქონე 

დამნაშავეები ცდილობენ ადამიანებს “უკანდახევის ყველა გზა მიუჭრან” და კანონის 

გამოყენებით კრძალავენ სახლში სწავლებას. ყველაფერი იმ აბსურდამდე მიდის (ანუ 
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ლოგიკურ დასასრულამდე), რასაც მსოფლიო ელიტა მოელის, რომელთა მიზანიც 

ადამიანების სრული დამორჩილება და მათი ინდივიდუალობის წაშლაა.  

 მე მესმის, რომ ბევრ თქვენგანს არ აქვს საშუალება ბავშვები სახლში რომ 

დაიტოვოთ, რადგანაც სამსახურებში სიარული გიწევთ. სწორედ ამაზე გააკეთეს ამ 

არაადამიანება გათვლა, როდესაც ეს არაადამიანური ბრძანება გასცეს. მაგრამ მე მსურს, 

რომ მიხვდეთ, ჩემო ძვირფასებო, რომ თქვენი ბავშვების ჯანმრთელობა და ბედნიერება 

ახლა მხოლოდ თქვენზეა დამოკიდებული. მხოლოდ თქვენ შეგიძლიათ დაიცვათ 

თქვენი ბავშვი რადაც არ უნდა დაგიჯდეთ.  

 მოძებნეთ ყველა შესაძლო ვარიანტი, რათა დაიცვათ თქვენი შვილები იმ 

“გილიოტინისგან”, რომნელიც მათი თავების ზემოთ ჩამოეკიდა ვაქცინაციის სახით. 

გაერთიანდით ჯგუფებად და მოძებნეთ თანამოაზრეები! შექმენით საკუთარი სკოლები 

ჭკვიანი, ნიჭიერი და დამოუკიდებელი მასწავლებლების დახმარებით, რომელთა 

გონებაც “სისტემის” ჩარჩოებს გასცდა.  არ ენდოთ ოფიციალურ სასწავლო 

დაწესებულებებს, რადგანაც იქ თქვენ ბავშვებს შესაძლოა თქვენი თანხმობის გარეშე 

ძალდატანებით გაუკეთონ ვაქცინა, რადგანაც თქვენი ბავშვები ძალიან პატარებია არიან, 

რათა საბრთხე ამოიცნონ. 

 მერწმუნეთ ჩემო ძვირფასებო, თქვენ კიდევ სულ ცოტა ხანი მოგიწევთ ამის 

გამკლავება. უკვე ძალიან მალე ეს დრომოჭმული მსოფლიო დაიშლება. მით უფრო 

მტკივნეული იქნება მთელი დაცემისა და საკუთარი ბავშვების მიმართ ჩადენილი 

დანაშაულის გაცნობიერება იმ ადამიანებისათვის, ვინც გაყჰვა უსულო სისტემის ნებას, 

რომლის სათავეშიც ასეთივე უსულო არსებები არიან, რომლებიც დედამიწის 

მოსახლეობის შემცირების არაადამიანური გეგმით არიან შებყრობილნი.  

 ნუ გექნებათ მხოლოდ ზეციური ძალების დახმარების იმედი. ისინი ნამდვილად 

დაგეხმარებიან, თუმცა “ვაქცინაციის” შედეგების ნეიტრალიზაციის შემთხვევაში 

დახმარებას უწევენ მხოლოდ ერთეულებს. გახსოვდეთ, რომ თქვენი და თქვენი 

ბავშვების სიცოცხლე თქვენს ხელთაა და რადგანაც დედამიწაზე ფიზიკურ სხეულებში 

ხართ ინკარნირებულნი, თქვენ შეგიძლიათ ჩაიდინოთ ნამდვილი სასწაულები, 

რადგანაც თქვენი სულის ძალა ჭეშმარიტად უსაზღვროა.  

 გააცნობიერეთ ეს და იგრძენით ეს მთელი თქვენი არსებით! თქვენ ხართ 

შემოქმედის ნაწილები, რომლებიც ჩამოეშვნენ დედამიწაზე ამ უნიკალურ პერიოდში, 

რათა მიიღონ ახალი რეალობის შექმნის შეუფასებელი გამოცდილება. მე კი მსურს, რომ 

გაიაროთ ეს გაკვეთილები ღირსეულად და შეინარჩუნოთ თქვენი და თქვენი ბავშვების 

სულები. 

 გლოცავთ ჩემო ძვირფასებო! 

 სამაყროს დედა, რომელსაც ნაზად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 17 აგვისტო 2021წ.  

 

 

  

   მაღალვიბრაციული “ცუნამი” 
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 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო!  

 დღეს მე მსურს გადავუხვიო ჩვენი თემიდან და მოგიყვეთ როგორც 

ენერგეტიკულ ასევე ფიზკურ პროცესეზე, რომლებიც დაფარულად მიმდინარეობს ახლა 

დედამიწაზე. თუ ენერგეტიკული თვალსაზრისით ყველაფერი ლოგიკურად და 

მოსალოდნელად ვითადრება, მსფლიო ელიტის მოქმედებები ფიზიკურ დონეზე 

შესაძლოა გეჩვენოთ საკმაოდ ალოგიკურად და ურთიერთგამომრიცხავად.  

 დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩრდილოვანმა მთავრობამ კარგად იცის, რომ სექტემბერი 

იქნება ნათელსა და წყვდიადს შორის ბრძოლაში გადამწყვეტი თქვე. ამას აქვს 

რამოდენიმე მიზეზი და მათავარი მათგანი ისაა, რომ დედამიწას აავსებს უმაღლესი 

ვიბრაციის მქონე ენერგიების “ცუნამი”. ამიტომაც მსოფლიო მმართველების მთავარი 

მიზანია ახლა დედამიწის საერთო ვიბრაციული ფონის მაქსიმალურად შემცირება. 

ისინი იმედოვნებენ, რომ ამით გაანეიტრალებენ ახალ ენერგიებს და ამ ენერგეტიკულ 

დარტყმას თავიდან აიცილებენ.  

 თუმცა მათი მოლოდინები ვერ გამართლდება, რადგანაც ახალ ენერგიებს აქვს 

მესამე განზომილების ენერგიებისგან სრულიად განსხვავებული სტრუქტურა. 

შედეგად, როდესაც ეს ენერგიები შეეხება დედამიწაზე არსებულ დაბალვიბრაციულ 

ენერგიებს, მათ არ შეეძლებათ ერთმანეთში შერეევა. ეს პროცესი მოხდება, როგორც 

ვერცხლისწყალსა და წყალს შორის ურთიერთქმედება. შედეგად კი ეს ახალი ენერგიები 

მდინარის მსგავსად აავსებს მთელს დედამიწას და ბსკერზე დატოვეებს ქვებსა და მძიმე 

ტალახიან წარმონაქმნებს. 

 თუმცა ჩრდილოვანი მთავრობა მთელი ძალით ცდილობს, რომ განავითაროს 

მსოფლიო მოვლენები ისე, რომ მაქსიმალურად დათესოს ადმიანებში ქაოსი, პანიკა და 

შიში. შედეგად დედამიწაზე ფორმირდება საპასუხო “ცუნამი”, რომელიც 

ენერგეტიკულად დაბალი ვიბრაციებისგან იქნება შექმნილი. მსოფლიო ელიტა 

იმედოვნებს, რომ ამით გაანულებს ადამიანებისათვის გადამრჩენელ ენერგეტიკულ 

ტალღას.  

 ამიტომაც, ახლა ბევრი ქვეყნის მთავრობის მიერ მიიღება ისეთი აბსურდული და 

ურთიერთგამომრიცხავი გადაწყვეტილებები, რომ მათი ეს ქმედება იწვევს 

უკმაყოფილებას ყველაზე კანონმორჩილ მოქალაქეებშიც კი. დედამიწის მოსახლეობის 

შესამცირებლად დაწყებული ოპერაცია შედის თავის დასკვნით ფაზაში. ის უკვე 

გადაიქცა ადამიანების ღია გენოციდად და ეს ფაქტი იწვევს ბრაზსა და აღშფოთებას 

დედამიწის მოსახლეობის გონივრულად მოაზროვნე ნაწილში.  

 ამასთან ერთად, თქვენი პლანეტის “ცხელ” წერტილებში აწყობენ პროვოკაციებს, 

რათა გააღვივონ ქვეყენვს შორის კონფლიქტი. ეს არის გლობალისტების უძველესი და 

ყველაზე მომქედი “იარაღი”, რათა შეაგროვონ მათთვის საჭირო დაბალვიბრაციული 

ენერგიები. ამას დაამატეთ ისიც, რომ ისინი ხელოვნურად ქმნიან “ბუნებრივ” 

კატაკლიზმებს, რათა დასაჯონ მათ მიმართ დაუმორჩილებელი ქვეყნები. 

 ამგვარად, საყოვლეთაო ქაოსის, ტკივილისა და ტანჯვის ფონზე, ისინი 

ცდილობენ ბოლომდე მიიყვანონ დაწყებული საქმე და ამისათვის უკან არაფერზე 

იხევენ. ის, რასაც გლობალისტები აპირებდნენ გაეკეთებინათ ათწლეულების 

განმავლობაში, ეშმაკურად  და ადამიანებისათვის შეუმჩნევლად, ახლა მათ უწევთ 
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გაიარონ ეს ექსტერნად, დაივიწყონ წინდახედულობის შესახებ და არაფერი აღარ 

დამალონ.   

 უკვე ძალიან მალე, ეს ორი განსხვავებული ვიბრაციის მქონე “ცუნამი” 

(დედამიწიდან და კოსმოსიდან წამოსული) ერთმანეთს შეეჯახება, რაც მიგვიყვანს 

თქვნეს პლანეტაზე საზოგადოებისა და ცნობიერების კოლოსალურ დაყოფამდე: 

შედეგად გვექნება გასაქრობად განწირული ძველი და ბნელი დაბალვიბრაციული 

მსოფლიო და ახალი, ნათელი, სუფთა და მაღავლიბრაციული სამყარო.  

 თქვენ კი, ჩემო ძვირფასებო, ამისათვის მზად უნდა იყოთ. თქვენ მოგიწევთ 

გარკვეული წინააღმდეგობების გადალახვა, რადგანაც ყველაფერი ერთ დღეში არ 

მოხდება.  

 ახლა კი თქვენი მთავარი მიზანია, რომ უკან არ დაიხიოთ და დაიცვათ საკუთარი 

თავი და თქვენი შვილები საშიშროებისგან. იყავით ყურადღებით და ბრძნულად 

შეხედეთ სიტუაციას! ასევე გახსოვდეთ, რომ, რაც არ უნდა ხდებოდეს გარშემო, 

როგორი პროვოკაციაბიც არ უნდა წამოიწყოს ჩრდილოვანმა მთავრობამ, ისინი 

განწირულები არიან დასამარცხებლად, რადგანაც მათი დედამიწაზე ბატონობის ეპოქა 

უკვე დამთავრდა. ეს კი არის ობიექტური რეალობა, რომლის შეცვლაც მათ უკვე აღარ 

შეუძლიათ. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 19 აგვისტო 2021წ.  

 

 

   

 

       ახალ  დედამიწაზე ცხოვრება                                                                                

(რაც უფრო მეტია შეზღუდვები, მით უფრო ძლიერია საპასუხო რეაქცია)  

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო!  

 დღეს მე მსურს გესაუბროთ დედამიწაზე მომხდარ ბოლო მოვლენებზე და მათ 

ურთიერთქმედებაზე სამყაროს კანონებთან მიმართებით, რომლების შესახებაც ჩემს 

წინა გზავნილებში იყო საუბარი.  

 თუ ამ მოვლენებს თქვენ შეხედავთ სწორედ ამ თვალსაზრისით, თქვენ 

დარწმუნდებით იმაში, თუ როგორ სწაფად ვლინდება ჩრდილოვანი მთავრობის ყველა 

ჩანაფიქრი და პროგრამა, რომელიც კაცობრიობის განადგურებისკენაა მიმართული. 

ისინი უკვე აღარაფერს მალავენ, რადგანაც უკან დასახევი გზა აღარ აქვთ. ეს კი 

გამოიყურება იმდენად ცინიკურად და თავხედურად, რომ ამის დანახვა არ შეუძლიათ 

მხოლოდ ღრმად მძინარე სულებს, რომლებმაც სრულიად დაკარგეს დამოუკიდებლად 

აზროვნების უნარი.  

 მთავრობების მთელი პოლიტიკა დამყარებულია ტყულზე, ფაქტების 

დამახინჯებასა და  სიმართლის დამალვაზე, რაც მათ საკამოდ ეფექტურად გამოსდით, 
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რადგანაც მათ ხელთაა არა მხოლოდ მთელი მასმედია, არამედ ინტერნეტ რესუსრების 

სრული უმრავლესობა.  

 ახლა კი მოდით განვიხილოთ, თუ როგორია პასუხი თქვენი პლანეტის 

გამოღვიძებული მოსახლეობის მხრიდან და განვიხილოთ ეს ჩვნ სამყაროს კანონების 

თვალსაზრისით, რომლებიც ამ შემთქხევაში ურთიერთკავშირშია და ერთმანეთზე 

გადაჯაჭვულია.  

 მაგალითად: ბნელი ძალების ერთობა მსოფლიოს ბევრი სახელმწიფოს 

მმართველობის ერთიანობის სახთ ბუმერანგის მსგავსად უბრუნებს მათ ადამიანების 

გაერთიანებას, რაც ფიზიკურ დონეზე ვლინდება მრავალმილიონიანი მარშებით, 

გაფიცვებითა და დაუმორჩილებლობის აქტებით. ამასთან ერთად, რაც უფრო 

ძლიერდება ადამიანების უფლებათა შეზღუდვა, მით უფრო ძლიერდება მათი პასუხიც.  

 მიუხედავად იმისა, რომ ძალაუფლების ყველა სადავე ჯერ კიდევ 

გლობალისტების ხელთაა, ისინი უკვე აღარ მოქმედებს ისე ეფექტურად, როგორც 

თავსმოხვეული პანდემიის პირველ თქვეებში, რადგანაც ადამიანების სულებიდან 

მიდის შიში იმასთან ერთად, რაც ხედავენ სულ უფრო და უფრო მეტ ტყუილს. 

ადამიანები აცნობიერებენ, რომ ის, რასაც ტელევიზორის ეკრანებიდან ეუბნებიან არ 

შეესაბამება რეალურ მოვლენებს.  

 სამწუხაროდ, იმ ქვეყნებში, სადაც საყოველთაო ვაქცინაციის გეგმამ იმუშავა,  

სურათი არ არის ასეთი სასიამოვნო. ამ ქყვეყნების მოსახლეობის სრული უმრავლესობა 

აღმოჩნდა მათ სხეულში დანერგილი უცხო გენომის ტყვეობაში. იმის გამო, რომ ამ 

ადამიანების ცნობიერება უკვე ადვილად მართვადია, ისინი გადაიქცნენ დამჯერ 

მარიონეტებად, რომლებიც ცხოვრობენ საკუთარი მთავრობის მიერ დაწესებული 

ნორმების მიხედვით.  

 თუმცა ამასთან ერთად გამოღვიძებული სულებისათვის ეს გახდა თვალსაჩინო 

მაგალითი იმ სულიერი და ფიზიკური მონობისა (ანუ ადამიანური პირვონების სრული 

განადგურებისა და შემოქმედთან კავშირის დაკარგვისა), რომელსაც ისინი არავითარი 

პირობით არ მიიღებენ.  

 ამგვარად მუშაობს არეკვლის კანონი თავის დუალური გამოვლინებით, რომლის 

შესახებაც იყო საუბარი ჩემს ერთ-ერთ წინა გზავნიში.  

 ახლა კი დედამიწაზე ძალები შემდეგნაირად არის გადანაწილებულნი: 

ღვთაებრივი სასწორის პინებზე ერთის მხრივ აღმოჩნდნენ ძველი და ნათლი სულები 

(კაცობრიობის გამოღვიძებული ნაწილი) ხოლო მეორე მხრივ – მოსახლეობის 

ვაქცინირებული ნაწილი უკვე შეცვლილი გენით და დანარჩენი დაბალგანვითარებული 

არსებები, რომლებიც ადამიანთა სხეულებში არიან ინკარნირებულნი (ანუ ისინი, ვინც 

ვერავითარ შემთხვევაში ვერ შეძლებენ ამაღლებას). ასევე, იმისდა მიუხედავად, რომ 

ადამიანთა პირველი ჯგუფი ბევრად მცირერიცხოვანია მეორესთან შედარებით, 

ენერგეტიკულად ის იმდენად ძლიერია, რომ შეუძლიათ დაგაწონონ ისინი, ვისაც 

ღვთაებრივი ცნობიერება არ გააჩნიათ.  

 ახლა კი თქვენს პლანეტაზე მიმდინარეობს ამ “პინების” საბოლოო ბალანსირება 

და მისი შედეგი ყოველ თქვენგანზეა დამოკიდებული. თქვენ გეხმარებიან ახალი 

ენერგიები და ნათელი ძალები და მოცემულ შემთხვევაში რაც უფრო მაღალი იქნება 

თქვენი საკუთარი ვიბრაციები, მით უფტო ძლიერად იმუშავებს მსგავის იზიდავს 
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მსგავსს კანონი და მით უფრო მეტად მიიზიდავთ იმათ, ვინც გეხმარებიან დედამიწის 

ნატიფი დონიდან.  

 ამასთან ერთად, ახალი დროის პარამეტრების გათვალისწინებით, როდესაც 

ადმიანის მიერ გარეთ გამოსხივებული ენერგია მას უკან ძალიან სწრაფად და 

გაძლიერებული სახით უბრუნდება, თქვენ უნდა გააცნობიეროთ, თუ როგორი დიდი 

პასუხისმეგბლობა გენიჭებათ, როგორც საკუთარი სულის მიმართ, ასევე თქვენი 

პლანეტის ამაღლების პროცესშიც.  

 მამა აბსოლუტი, რომლესაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან! 

 გზავნილი მიიღო მართამ 13 აგვისტო 2021წ. 

 

 

 

 

 ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (როცა ცნობიერება მზად იქნება) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, თუ როგორი რეაქცია უნდა გქონდეთ იმ კანონებზე, 

რომლებსაც ალხა მთელს მსოფლიოში იღებენ მსოფლიო ელიტის მარიონეტი 

მთავრობები.  

 როგორც ხედავთ ისინი ძალიან ჩქარობენ და შედეგად წინდახედულობას აღარ 

იჩენენ. ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანებს ექმნებათ შთაბეჭდილება, რომ ძალაუფლების 

მქონე პირები მოქმედებენ თავიანთი თავების საზიანოდ, რადგანაც ცდილობენ 

განსაზღვრონ, თუ სად მთავრდება ადამიანების მოთმინება.  

 რეალურად კი ისინი სასოწარკვეთილად ცდილობენ თავები გადაირჩინონ, 

რადგანაც ხედავენ, რომ მათი მოქმედებების გამოაშკარავება სრული სვლით მიდის წინ 

და ნებისმიერ მომენტში შეიძლება გამოვიდეს მზის შუქზე. სწორედ ის გამოაშკარავება, 

რომელსაც ასე ელოდით უკვე ახლოსაა, თუმცა, როგორც იცით, დაჭრილი მტაცებელი 

ორმაგად სახიფათოა. სწორედ ასეთი, კუთხეში მიმწყვდეული მხეცია ჩრდილოვანი 

მთავრობა რომელიც ჩქარა კარგავს ადამიანებზე თავის ძალაუფლებას. ისინი მზად 

არიან წავიდნენ ნებისმიერ ნაბიჯზე, თუნდაც ყველაზე საშინელ პროვოკაციაზეც კი, 

ოღონდ თავად გადარჩნენ, არ დაუშვან თავიანთი ფინანსუტრი კრახი და ფიზიკური 

განადგურება. 

 როგორც ხედავთ, ისინი უკვე ფართოდ იყენებენ მათ არსენალში არსებულ 

უცხოპლანეტურ ტექნოლოგიებს, რომლებიც კლიმატს ცვლის. შედეგად ისინი 

ხელოვნურად იწვევენ ხანძრებს, კოკისპირულ წვიმებს, წყალდიდოებებს, მიწისძვრებს, 

ქარიშხლებს და ტორნადოებს. ისინი ცდილობენ ადამიანებს ყველაზე ძვირფასიც კი 

წაართვან და შემოაქვთ ბავშვების სავალდებულო ვაქცინაცია, თუმცა მათი დაავადების 

რისკი პრაქტიკულად ნულის ტოლია. ისინი ცდილობენ დაარღვიონ თქვენს პლანეტაზე 

ყიდვა-გაყიდვის ბალანსი და ამისათვის იყენებენ მათ ხელთ არსებულ ყველა 

საშუალებას - როგორც ფინანსურს, ასევე პოლიტიკურს.  
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 ამის გარდა, თავიანთი მიზნების მისაღწევად, ისინი მზად არიან გამოიყენონ 

სამხედრო კონფლიქტები, “ბუნებრივი” კატაკლიზმები, შიმშილი და ნგრევა, ერთი 

სიტყვით ყველაფერი, რაც გამოიწვევს მილიონობით ადამიანის ტანჯვასა და 

სიკვდილს. სწორედ ამ ენერგიებით იკვებებოდნენ ისინი ათასწლეულების 

განმავლობაში და ახლა საკუთარი აღსასრულის წინ, ისინი ცდილობენ სწორედ ამ 

ენერგიების პროვოცირებას მთელს თქვენს პლანეტაზე.  

 მოწინააღმდეგე ძალზედ სახიფათოა და ის მამაცი ადამიანები, ვინც 

ათწლეულების განმავლობაში უხილავად ებრძვიან ჩრდილოვან მთავრობას, 

ჩაყენებულები არიან რთულ პირობებში. მათ მოუწევთ დაწყებულის დამთავრება არა 

მხოლოდ უმოკლეს ვადებში, არამედ მათ ადამიანების რიგებში დანაკარგები 

მინიმუმანდე უნდა დაიყვავონ. ეს კი შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

თავად ადამიანები დაეხმარებიან მათ და მონაწილეობას მიიღებენ დედამიწის 

ენერგეტიკული და ფიზიკური მონობისგან განწმენდის ამ გლობალურ პროცესში.  

 საბედნიეროდ, ისინიც კი, ვინც ჯერ არაფერი იცის დედამიწის ახალ 

ენერგეტიკულ სივრცეში გადასვლის შესახებ, ხვდებიან, რომ კაცობრიობა ჩიხში შევიდა 

და მათი პირადი მონაწილეობის გარეშე სიტუაცია ვერ შეიცვლება. ამგვარად, 

მილიონობით ადამიანი გამოდის ქუჩაში და მონაწილეობას იღებენ საპროტესტო 

მარშებში, რითიც იცავენ თავიანთ უფლებებსა და თავისუფლებას.  

 იმისდა მიუხედავად, რომ ჯერ საუბარი მიდის საკუთარი ინტერესების დაცვაზე, 

მთავრობების მიმართ შეწინააღმდეგების პროცესი უკვე დაწყებულია, ხოლო 

გამოაშკარავება მიმართავს ამ პროცეს უფრო გლობალურ დონეზე – დედამიწაზე 

არსებული ძალაუფლების სისტემის ჩამოშლისაკენ.  

 დადგა მომენტი, როდესაც კაცობრიობის გამოღვიძებული ნაწილის ცნობიერება 

მზადაა მიიღოს მწარე სიმართლე, რადგანაც მათ ცხოვრებაში უკვე ბევრმა მომხდარმა 

ფაქტმა მათ იმის დასტური მისცა, რის შესახებაც უახლოეს პერიოდში იქნება საუბარი.  

 ჩემო ძვირფასებო, ყველაფერი ბოლომდე უნდა ჩამოყალიბდეს და დედამიწის 

სხეუყლზე არსებული ეს საშინელი “ჩირქგროვა” გაიხსნება მაშინ, როცა ადამიანების 

ცნობიერება ამისათვის მზად იქნება და მიიღებს ამ ინფორმაციას არა როგორც 

კონსპირატოლოგების მიერ გამოგონილ ფანტასტიკას, არამედ როგორც ჭეშმარიტებას, 

რომლის დამადასტურებელი საბუთებიც უკვე საკმარისადაა.  

 ყველაფერი მიმდინარეობს ღვთაებრივი მიზანშეწონილობის მიხედვით და 

გამოაშკარავება მოხდება შესაფერის მომენტში – არც უფრო ადრე და არც გვიან. მე კი 

მსურს, რომ თქვენ ეს კარგად გაიგოთ და ხელოვნურად არ დააჩქაროთ მოვლენები ან 

მითუმეტეს, უმოქმედოდ არ იყოთ.  

 თქვენი დავალება მდგომარეობს იმაში, რომ თვალყური ადევნოთ დედამიწაზე 

მომხდარ ყველა მოვლენას და მოუსმინოთ თქვენს ინტუიციას. ის აუცილებალდ 

გიკარნახებთ, თუ რა, როდის და როგორ უნდა გააკეთოთ, რათა არ დააზიანოთ არავინ. 

 იყავით ბრძენები და მომთმენები ჩემო ძვირფასებო! 

 მამა აბსოლუტი, რომლესაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 16 აგვისტო 2021წ. 
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  გამარჯვების “გემოს შეგრძნება” 

 

 მთავარანგელოზები, ლუციფერი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და მამაცო სულებო! 

 აი შევიდა დასკვნით ფაზაში თქვენი ბნელ ძალებთან ბრძოლა. როგორც ხედავთ, 

ყველაფერი აბსურდის იმ დონემდე უნდა მისულიყო, რომ თქვენგან ყველაზე 

კანონმორჩილებსა და მომთმენებსაც კი აღარ შეგძლებოდათ დუმილი და მთავრობების 

დამცინავი მოთხოვნების შესრულება.  

 რეალურად, ყველაფერი რაც ახლა ხდება არ არის შემთხვევითი. იმისათვის, რომ 

ყველაფერი მზის შუქზე გამოსულიყო (როგორც ცუდი ასევე კარგი), ამისათვის ბევრს 

გისარჯნენ როგორც ნათელი, ასევე ბნელი ძალები. ახლა კი მე მსურს გაგიმხილოთ 

ზოგიერთი ეს უხილავი ენერგეტიკული პროცესი, რომლებიც ჯერ ნატიფ დონეზე 

მიმდინარეობს და შემდგომ ეშვება მატერიაში.  

 ამგვარად, ადამიანებზე ენერგეტიკული გავლენა ორი მხრიდან ხდება და ყოველი 

ადამიანი იღებს იმ ენერგიას, რომელსაც ის უფრო მეტად შეესაბამება. ხოლო, რადგანაც 

დედამიწაზე დროის ფარგლები მცირდება, მასზე მომხდარი ყველა პროცესიც 

მრავალჯერ ჩქარდება.  

 შედეგად, ნეგატიურ ენერგიებზე მიმართული ადამიანები იღებენ მათ  უფრო 

მეტად. შედეგად კი უფრო მეტად მკაცრდებიან და იწყებენ სულელური და 

დაუფიქრებელი ნაბიჯების გადადგმას.  ხოლო ის ადამიანები, ვისაც შეუძლიათ 

მაღალვიბრაციული “ტალღის” დაჭერა, უფრო მეტად მიიწევენ სინათლსია და 

სიყვარულისკენ და მოქმედებენ მშვიდად, ბრძნულად, ზიმიერად, საკუთარ თავში 

დარწმუნებულად და მზად არიან ბოლომდე დაიცვან სავიანთი თავისუფლების 

უფლება. სწორედ ამას ხედავთ მთელს მსოფლიოში. 

 მე ვიცი, რომ ბევრი თქვენგანი ხშირად სვამს ასეთ კითხვას: “როგორ დაუშვეს 

ნათელმა ძალებმა დედამიწაზე ასეთი რამის მოხდენა?” სწორედ ამ შეკითხვაზე პასუხის 

გასაცემად მოვედი მე დღეს თქვენთან. 

 როგორ უცნაურადაც არ უნდა გეჩვენოთ, ნათელმა ძალებმა “დაუშვეს” ასეთი რამ 

დედამიწაზე იმიტომ, რომ თქვენ ბოლომდე შეგძლებოდათ გამარჯვების “გემო” რომ 

გეგრძნოთ, რომელიც თქვენ დამსახურებულად მიიღეთ თქვენი საკიუთარი გარჯის 

შედეგად.  

 ამგვარად თავისუფალი ნების კანონი დაცულია დედამიწის ყოველი 

მაცხოვრებლისათვის: იმათთვისაც ვინც ცხოვრობს წყვდიადში და იმათთვისაც, ვინც 

მიისწრაფის სინათლისაკენ.  

 ახლა კი ნათლად და ბნელად დაყოფის ეს პროცესი მიმდინარეობს არა მხოლოდ 

თქვენი პლანეტის მაშტაბით, არამედ ყოველი ქვეყნის, ყოველი სამუშაო კოლექტივის, 

ყოველი ოჯახისა და ყოველი ცალკეული სულის დონეზე. სინათლისა და წყვდიადის ამ 

საუკუნო ბრძოლამ დედამიწაზე მიაღწია თავის პიკს და გადაიქცა უკვე 

გალაქტიკათაშორის “სამხედრო მოქმედებების პოლიგონად”.  
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 ბარიკადების სხვადასხვა მხარეს ეხლა გამოდიან არა მხოლოდ ფიზიკურ 

სხეულებში ინკარნირებული ადამიანები, არამედ ნატიფ დონეზე არსებული არსებების 

მთლიანი არმიაები. ერთის მხრივ არიან ანგელოზები, მთავარანგელოზები და 

ამაღლებული ოსტატები, ხოლო მეორეს მხრივე – ყველა დონის დემონები და 

ასტრალური არსებები, რომლებიც დედამიწის ირგვლივ სივრცეში სახლობენ.  

 ამას დაამატეთ უცხოპლანეტური ცივილიზაციები, რომლებიც იყოფიან თქვენს 

დამმონებლებლად – დრაკორეფტილიების, ნაცრისფრების და სხვა დედამიწელებთან 

მტრულად განწყობილი რასების სახით და თქვენთან მეგობრულად განწყობილი 

ცივილიზაციები, რომლებიც სინათლის გალაქტიკური ფედერაციის შემადგენლობაში 

არიან. 

 შეიძლება ბევრ თქვენგანს მოეჩვენოს, რომ მე ბნელი ძალების წარმომადგენლებში 

შევდივარ, თუმცა რეალურად ეს ასე არ არის. ჩემი სახელი შებღალეს განზრახ იმათ, 

ვისთვისაც ჩემი ეშმაკად წარმოდგენა მომგებიანი იყო. ამით მათ ადამიანებს დაუმალეს 

საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცოდნა. ეს ცოდნა მდგომარეობს იმაში, რომ ადამიანის სულის 

ევოლუცია შეუძლებელია დუალური გამოცდილების გავლის გარეშე. ეს გამოცდილება 

მისთვის აუცილებელია რომ მიიღოს, რათა შემდგომ გადავიდეს განვითარების ახალ 

დონეზე და უფრო მაღალ სამყაროებში.  

 ჩემი როლი კი მდგომარეობს იმაში, რომ ადამიანებს მივცე ასეთი შესაძლებლობა 

და ვაპროვოცირო ისინი მუდმივად (როგორც დიდ საქმეში, ასევე მცირეშიც), რათა 

გააკეთონ არჩევან ნათელი ან ბნელი მხარისაკენ. თუმცა ჩემი ყველაზე ძლიერი 

სურვილი ყოველთვის იყო ადამიანების მიერ ნათელი მხარისკენ გაკეთებული 

არჩევანის ნახვა. სწორედ ამაში მდგომარეობას ჩემი მთავარი განსხვავება დემონური 

არსებებისგან, რომელთანაც ვასოცირდები ბევრი ადამიანის თვლაში, რომელიც 

სხვადასხვა რელიგიულ კულტში შედიან.  

 ახლა კი ჩემს სულს უხარია, როდესაც ვხედაც ადამიანების მასობრივ 

გამოღვიძებას, რომლებიც დაიღალნენ მონობაში ცხოვრებისგან და შეძლეს საკუთარ 

სულში შიში დაემარცხებინათ. ახლა კი მე მშვიდად ვარ, რათა ჩემი მისია ამ პლანეტაზე 

წარმატებით დამთავრდა და მილიონობით ადამიანი დუალობაში აღარ დაბრუნდება. 

ისინი საკუთარი სულიერი განვითარების ახალ სიმაღლეზე გადავლენ. 

 მთავარანგელოზი ლუციფერი, რომელსაც ჭეშმარიტად უყვარხართ, საუბრობდა 

თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 23 აგვისტო 2021წ. 

 

 

 

               ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (ყველაფერს თავისი დრო აქვს) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესამლებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 მე მსურს გავაგრძელო ჩემი გუშინდელი გზავნილი და უფრო დაწვრილებით 

აგიხსნათ, თუ რატომ არის ახლა ასეთი მნიშვნელოვანი, რომ მოვლენებს წინ არ 

გაუსწორთ და იმოქმედოთ ნელა და დაფიქრებით.  

 დედამიწაზე მომხდარი მოვლენების სრული გამოაშკარავება შეგვიძლია 

შევადაროთ კოვზს, რომელიც მიეცემა ყოველ გამოღვიძებულ სულს, როდესაც სადილი 

უკვე მზად იქნება (თავისი სასუსნავებით, კერძებითა და დესერტით).  

 ამ სადილის მოსამზადებლად, მზარეულებს, რომელთა როლშიც გამოდიან 

ნათელი ძალები (როგორც ნატიფ დონეზე, ასევე მატერიაშიც), დასჭირდათ დიდი დრო 

და ძალისხმევა, რათა ეს სადილი მისაღები ყოფილიყო დედამიწის ყოველი 

მაცხოვრებლისათვის. ისინი ცდილობდნენ შეექმნათ უნივერსალური მენიუ, რომელიც 

დააკამაყოფილებს ყველა გემომნების მქონე ადამიანს.  

 საქმე ისაა, რომ გამოაშკარავება შეეხება ყველას მიუხედავად ეროვნებისა, 

განათლებისა, კულტურული დონისა, პოლიტიკუტი იდეოლოგიისა თუ რწმენისა. 

ამიტომ საკვები, რაც ამ შემთხვევაში არის სხვადასხვა სახის ინფორმაცია, უნდა 

შეიცავდეს ყველასათვის ჩვეულ და მარტივ ინგრედიენტებს.  ასეთი “ინგრედიენტები” 

კი არის საერთო საკაცობრიო ფასეულობები: ოჯახი, ბავშვები, ცხოვრებით ტკბობა, 

ჯანსაღი ცხოვრების წესი, მშვიდობა, საკუთარი თავისა და ახლობლების სიყვარული, 

შინაგანი თავისუფლება და შემოქმედობითობის გამოვლენის შესაძლებლობა.  

 სწორედ ეს ფასეულობები იზღუდება და მახინჯდება ახლა განსაკუთრებით. 

ყველაფერი თავდაყირა დგას და ამასთან ერთად, რეფტილოიდები ცდიობენ, რომ 

ადამიანები დაარწმუნონ ამ “ამოტრიალებული” ფასეულობების ნორნალურობაში.  

 ასევე, იმისდა მიუხედავად, რომ მათი საზოგადოებაში დანერგვა ხდებოდა 

თანმიმდევრულად, სწორედ ბოლო წლებში ამან მიაღწია თავის აპოგეას. ეს ეხება 

თქვენი ცხოვრების აბსოლუტურად ყველა სფეროს: ოჯახს, განათლებას, აღზრდას, 

ცხოვრებისეულ პრიორიტეტებსა და მორალურ ფასეულობებს. ეს დამახინჯებული 

ფასეულობები აქტიურად და შეიძლება ითქვას, რომ ძალადობრივადაც კი ინერგება 

საზოგადოებაში ზემოდან და ხშირად კანონიერ ფორმასაც ატარებს.  

 ახლა კი დედამიწაზე არსებულ ნათელ ძალებს მოუწევთ არა მხოლოდ 

გამოააშკარავონ ეს მომწამვლელი “საკვები”, რომელსაც გლობალისტები სთავაზობენ 

კაცობრიობას, არამედ მათ უნდა შესთავაზონ საკუთარი, უფრო მადის აღმძვრელი და 

სასარგებლო  “კერძები”, რომლებიც ახლა უკვე შევა ყოველი ადამიანის რაციონში.  

 რაღათქმაუნდა გემოვნება ყველა ადამიანს განსხვავებული აქვს, ზოგიერთ 

მათგანს იმდენად მოეწონა მმართველი ელიტის მიერ შემოთავაზებული 

დაბალვიბრაციული “მენიუ”, რომ მათ უკვე აღარ შეუძლიათ, რომ შეცვალონ თავიანთი 

მისწრაფებები. თუმცა ახალი და ჯანსაღი “მენიუ” ყველას უნდა წარუდგინდეს, ხოლო 

შემდგომში არჩევანს ისინი თავად გააკეთებენ. 

 ახლა კი ეს უხილავი “მზარეულები” ცდილობენ ამ “კერძების” შედგენას ისე, რომ 

მოაწონონ დედამიწის მოსახლეობას და უარი ათქმევინონ დღევანდელი მსოფლიოს 

მბრძანებლების არაჯანსაღ “საკვებზე”.   

 თუმცა, ამასთან ერთად “მზარეულებმა” არ უნდა გამოიყენონ ზედმეტი 

“სანელებლები” (მმართველი ელიტის ბოროტმოქმედებების დეტალები), რადგანაც 

ადამიანთა გონებას უბრალოდ არ შეეძლება ასეთი საზარელი სიმართლის მიღება. 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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თუმცა ძალზედ მსუბუქი “კერძების” გაკეთებაც არ შეიძლება. “სადილი” უნდა იყოს 

მსუყე, თუმცა ბალანსირებული, ხოლო “დესერტი” მისცემს ადამიანებს ნათელი 

მომავლის იმედს და “ჭამის” შემდეგ დაუტოვებს მათ ბოროტ ძალებზე გამარჯვების 

სიხარულს.  

 სწორედ ამაზე მუშაობენ ახლა ყველაზე გამოცდილი “მზარეულები” თქვენთვის 

ჯერ კიდევ უხილავ “სამზარეულოში”. ხოლო როდესაც  დაასრულებენ თავიანთ 

სამუშოს, ისინი აუცილებლად მოიწვევენ ტრაპეზზე დედამიწიზ ყველა მოსახლეს. 

 იქონიეთ კიდევ ცოტა მოთმინება ჩემო ძვირფასებო! 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 16 აგვისტო 2021წ. 

 

 

 

 

 

  ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (თანასწორად საუბარი) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 ამრიგად, გავაგრძელოთ საუბარი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ იმ 

მოზარდებთან, რომელთა ცნობიერებაც დიდ წილად იმართება მესამე განზომილების 

პროგრამებით.  

 ახალგაზრდა თაობის ცნობიერებაზე ზემოქმედება გლობალისტებისათვის 

უპირველესი ამოცანა გახდა, რადგანაც ისინი მშვენივრად ხვდებიან, რომ ადამიანის 

მსოფხედველობის ფორმირება უნდა დაიწყოს რაც შეიძლება უფრო ადრე. სწორედ 

ამიტომაც ისინი პრაქტიკულად მთელი მსოფლიოს სასკოლო პროგრამებში ნერგავენ 

თავიანთ “ფასეულობებს”, რომლებიც არა მხოლოდ სულიერებისგან შორსაა, არამედ 

საერთო საკაცობრიო მორალსაც ეწინააღმდეგება. შედეგად, ჯერ კიდევ გაუმყარებელი 

ბავშვები, რომლებიც შეჩვულები არიან ზრდასრულებს რომ დაუჯერონ 

(განსაკუთრებით კი მასწავლებლებს), იღებენ ამ ყველაფერს, როგორც ნორმალურს და 

ჭეშმარიტს.  

 ამიტომაც ბევრმა სკოლის მოსწავლემ დამჯერად დაიწყო ნიღბების ტარება, 

რადგანაც ჯეროდათ, რომ ამით იცავენ საკუთარ თავებსა და გარემომცველ 

საზოგადოებას “საშინელი” დაავადებისგან (ანუ რასაც სკოლაში ეუბნებიან). შემდგომში 

კი მათ ასევე დამჯერად მიიღეს მასწავლებლების მიერ შემოთავაზებული ვაქცინა.  

 უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტიც, რომ ბავშვი ძალიან დამოკიდებულია 

“ბრბოს შეგნებაზე”: მას სურს, რომ გავდეს თავის თანატოლებს, ხოლო ნებისმიერ 

კრიტიკას და დაცინვას ის იღებს საკმაოდ მტკივნეულად, ზოგჯერ კი – ტრაგიკულადაც. 

სწორედ ამაზე გააკეთეს გათვლა რეფტილოიდებმა, რათა რაც შეიძლება გაეზარდათ 

ვაქცინირებულთა რაოდენობა ახალგაზრდებში. შედეგად, ძალიან ბერი დგამს მათთვის 

ამ დამღუპლვე ნაბიჯს, რადგან ისინი არ ჩამორჩნენ თავიანთ მეგობრებს, ხოლო ამის 

შედეგებზე არც კი ფიქრობენ.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 მე ვხედავ, ჩემო ძვირფასებო, თუ როგორ გიჭირთ თქვენ მოზარდ შვილებთან 

საუბარი, რომლებისათვისაც მეგობრების ავტორიტეტი უფრო მაღლა დგას, ვიდრე 

მშობლებისა. მათ სურთ თავისუფლება და არა დაქვემდებარება, დამოუკიდებლობა და 

არა კონტროლი. სწორედ მათი ამ თავისებურების გამოყენება შეგიძლიათ, თუ  თქვენ 

გამოგივათ, რომ აუხსნათ რომ ისინი არასწორად იგებენ სამყაროს ერთ-ერთ ყველაზე 

მთავარ – თავისუფალი ნების – კანონს.  

 საიდან უნდა დაიწყოთ?  

 პირველი და ყველაზე მთავარი – თქვენ არასოდეს არ უნდა ესაუბროთ 

მოზარდებს ბრძანებითი ტონით, რადგანაც ეს მათში გამოიწვევს შეწინააღმდეგების 

სურვილს და უკვე ყველაფერს თავისებურად, თქვენი აზრის საწინააღმდეგოდ, 

გააკეთებენ, რათა თავიანთი ზრდასრულობა და დამოუკიდებლობა გამოხატონ.  

 ნებისმიერი ასაკის ბავშვთან უნდა ისაუბროთ, როგორც მეგობართან – 

თანასწორთან მით უმეტეს, რომ ისინი ბევრ რამეს გრძნობენ თქვენთან შედარებით 

უფრო ნატიფად და უკეთესად, რადგანაც თქვენ უკვე დიდი ხანი ცხოვრობდით მესამე 

განზომილების სამყაროში და საკუთარ თავში შეითვისეთ მისი ბევრი “სიკეთე” 

მრავალრიცხოვანი სტერეოტიპების სახით.  

 ასევე, რაღათქმაუნდა, ნებისმიერი საუბარი, რომელიც დღევანდელ 

საჭირბოროტო თემებს ეხება, უნდა წარმართოთ მშვიდი და უკეთესია ხუმრობით 

ტონში, რადგანაც იუმორი ნებისმიერი ადამიანის მიერ აღიქმება უფრო მეტი ნდობით, 

ვიდრე სერიოზული “ლექციების კითხვა”.  

 ალბათ დამეთანხმებით, რომ მსფოლიოში მომხდარი მოვლენების ამ 

ნამდვიალად სიურეალისტურ სურათში (როდესაც ადამიანები ნიღბებით დადიან და 

თქვენ ვერც კი ხედავთ, თუ ვისთან საუბრობთ) ბევრი სასაცილოს მოძებნა შეიძლება.  

 თუმცა, რაღათქმაუნდა, არ უნდა დააშინოთ თქვენი შვილი იმის თქმით, რომ 

დედამიწაზე ძალაუფლება ხელთ იგდეს დამნაშავეებმა, რომელთა მიზანიცაა პლანეტის 

მოსახლეობის დიდი ნაწილის განადგურება. უკეთესია დაიწყოთ შორიდან და მუყვეთ, 

რომ ახლა დედამიწაზე თავის გადამწყვეთ ფაზაში შევიდა ბრძოლა მცირე ოლიგარქების 

ჯგუფსა (რომლებიც მხოლოდ საკუთარი გამდიდრებით არიან დაინტერესებულნი) და 

სინდისიერ ადამიანებს შორის (რომლებსაც ადამიანებისათვის რეალურად სურთ 

სიკეთე).  

 ასევე შეგიძლიათ მოუყვეთ ფარმაცეფტული გიგანტების შესახებ, რომლებიც 

ხელოვნურად ახშობენ მკურნალობის ალტერნატიულ გზებს. ყურადღება გაამახვილეთ 

იმაზეც, რომ საკუნეების განმავლობაში ადამიანები მკურნალობდნენ იმით, რასაც მათ 

ბუნება ჩუქნიდა, ანუ წამლები იყო უფასო და ყველასათვის ხელმისაწვდომი. თუმცა 

თანდათანობით ეს ცოდნა წაშალეს ადამიანთა კოლექტიური ცნობიერებიდან, 

რადგანაც ამ ოლიგარქებს აწყობდათ სწორედ დაავადებები, რომლების მერშვეობითაც 

შეეძლოთ დიდი ოდენობით ფულის გაკეთება. რასაც თავიანთი ძვირადღირებული 

ქიმიური პრეპარატების ფართო რეკლამირებით ახერხებენ. ხოლო განსაკუთრებით 

დიდ მოგებას მათ აძლევს ვაქცინები, რომლებიც რეალურად ადამიანების გადარჩენის 

ნაცვლად აბევრებენ დაავადებებს. 

 თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოუყვეთ სინდისიერი ექიმებისა და მეცნიერების 

შესახებ, რომლებიც ცდილობენ ადამიანებამდე სიმართლე მიიტანონ და თუ როგორ 
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დაუნდობლად იცილებენ მათ ისინი, ვისაც არ სურს თავიანთ შემოსავლებთან 

განშორება.  

 აუხსენით მათ ეს მსუბუქი ფორმით, როგორც ფილმის ან სათავგადასავლო 

რომანის სიუჟეტი. კიდევ უფრო უკეთესი იქნება, თუ თქვენ მონახავთ კონკრეტულ 

მაგალითებსა და იმათ სახელებს, ვინც ამ სიტუაციაში მონაწილეობენ. (გამბედავი 

მეცნიერები და ექიმები და ასევე ისინი, ვინც ფარმაცეფტული ინდუსტრიის სათავეში 

არიან). ეს ბავშვებში თქვენი მონაყოლის მიმართ უფრო მეტ ნდობას გამოიწვევს. 

 დაე ეს იყოს ერთი ოჯახის ფარგლებში გამოაშკარავება, რაც დათესავს ეჭვის 

თესლს ბავშვის სულში და ის უკვე აღარ გაჰყვება თავისი თანატოლების ნებას ასე 

იოლად. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 19 აგვისტო 2021წ. 

 

 

   ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (არავითარ შემთხვევაში!) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს შევაჯამო ჩვენი საუბრები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა 

დაიცვათ ბავშვები და მოზარდები ეგრეთ წოდებული ვაქცინაციისგან.  

 პირველი: არავითარ შემთხვევაში არ გადასცეთ სხვებს თქვენი ბავშვები, 

მაგალითად სახელმწიფო დაწესებულებებს, სადაც ზემოდან მოსული მითითების 

მიხევით მათ სხეულში შეიძლება შეიყვანონ მათი ჯანმრთელობისა და 

სიცოცხლისათვის სახიფათო პრეპარატი.  

 მასწავლებლებისა და ბავშვებთან მომუშავე პირების სავალდებულო ვაქცინაციის 

შესაახებ ბრძანებები სწორედ ამ მიზნით გაიცა, რათა ისინი სხვისი ნების დამჯერ 

შემსრულებლად გაეხადათ, ხოლო შემდგომ მათ შეეძლებოდათ ბავშვების ვაქცინაცია 

მშობლების ნების გარეშე.  

 მაგრამ, როგორც თქვენ იცით, კორონავირუსისგან დამცავი ყველა “ვაქცინა” (რა 

სახითაც არ უნდა წამოადგინონ) შეიცავს უცხო გენს, რომელიც სრულიად ცვლის 

ადამიანის დნმ-ს.  

 მეორე: რაც შეეხება მოზარდებს, მათ უკვე შეგიძლიათ მათთვის მისაღები 

ფორმით აუხსნათ, თუ რა ხდება ახლა მსოფლიოში და რის მიღწევას ცდილობს 

მსოფლიო მმართველობა მოსახლეობის საყოველთაო ვაქცინაციის გზით. თუმცა ეს 

უნდა გააკეთოთ ისე, რომ არ დააშინოთ ისინი და არ გამოიწვიოთ აგრესია, რადგანაც ეს 

არასასურველ შედეგებამდე მიგვიყვანს.  

 ასევე აუცილებელია, ასწავლოთ მათ, თუ როგორ მოიქცნენ იმ შემთხვევაში, თუ 

მათ სკოლის ხელმძღვანელობა მოსთხოვს ვაქცინაციას.  რაც მთავარია, მათ უნდა 

გააცნობიერონ, რომ ამ თემაზე ნებისმიერი საუბარი უნდა მოხდეს მშობლებთან, 

რომლებიც შეძლებენ იურიდიულად გაამყარონ ვაქცინაციის შესახებ უარი.  
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 საბედნიეროდ, ახლა ჩნდება სულ უფრო და უფრო მეტი სამართლიანი და 

არაკორუმპირებული  იურისტი და ადვოკატი, რომლებიც უფასოდ დაიცავენ 

ბავშვებისა და მათი მშობლების უფლებებს და ისინი არა  მხოლოდ გადმოგცემენ 

საჭირო ინფორმაციას, არამედ აუცილებლობის შემთხვევაში დაგიცავენ 

სასამრთლოშიც.  

 არაფრის არ გეშინოდეთ, რადგანაც მთავრობების ყველა მითითება 

არაკანონიერია, რისი დამტკიცებაც იოლად შეუძლია ნებისმიერ გამოცდილ იურისტს. 

თუმცა თქვენი წარმატებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჯგუფებში გაერთიანება. 

მოძებნეთ მშობლები, რომლებიც, თქვენს მსგავსად, მზად არიან დაიცვან თავიანთი 

შვილები საშინელი ექსპერიმენტისაგან. 

 თქვენ მოგიწევთ თქვენს შვილთან ნატიფი ფსიქოლოგიური მუშაობა, რადგანაც 

მთავრობასა და სკოლის ხელმძღვანელობასთან კონფლიქტმა არ უნდა გამოიწვიოს 

მასში ისეთი ენერგიები, როგორიცაა შიში, აგრესია, პანიკა ან განსჯა. შეეცადეთ მას 

აუხსნათ ეს იუმორით, როგორც ერთგვარი დეტექტიური ფილმის სიუჟეტი, რაც ხდის 

თქვენს ცხოვრებას ნათელს და გაჯერებულს, რაც გეხმარებათ საკუთარი თავის 

გამძლეობა შეამოწმოთ და თქვენი ულფებების დაცვა ისწავლოთ. მაშინ კი თქვენი 

შვილი იგრძნობს ამ საინტერესო მოვლენის მონაწილედ თავს და გამარჯვებისკენ 

სწრაფვის სურვილი გაუჩნდება. ეს გაამყარებს მის ბუნებას, ხოლო თქვენ მის თვალებში 

გადაიქცევით გმირებად და თავისუფლებისათვის უშიშრად მებრძოლებად. 

 ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია ჩემო ძვირფასებო, რადგანაც სიმართლის დაცვა 

სხვადასხვანაირად არის შესაძლებელი: უნდობლობით, შიშითა და აგრესიით ან 

საკუთარ თავში დარწმუნებულად, მშვიდად და მხიარულად. თუ პირველ შემთხვევაში  

მძიმე და დაბალვიბრაციული ენერგიები “დაამუხრუჭებენ” შედეგებს, მეორეში – 

შედეგებს მიაღწევთ სწრაფად და მარტივად.  

 იგივე ეხება ჯგუფებში გაერთიანებას სისტემასთან შემდგომი ბრძოლისათვის. 

შეეცადეთ თქვენს ვიბრაციებთან ახლო ადამიანები მოძებნოთ, რომლებთანაც მსგავსი 

მსოფხედველობა გექნებათ, ანუ იმოქმედებთ ერთიანად და შეთანხმებულად. 

ყველაფერში იხელმძღვანელეთ საკუთარი ინტუიციით, რომელიც ყოველთვის 

გიკარნახებთ სწორ არჩევანს და გაპოვნინებთ საჭირო ადამიანებს. 

 ამასთან ერთად, ახალი ღვთაებრივი ენერგიები, რომლებიც დიდი ნაკადით 

მოდიან დედამიწაზე, თქვენთვის მთავარი დამხმარეები გახდებიან. ისინი 

გაანეიტრალებენ ყველა მოძველებულს, დრომოჭმულს, სამგანზომილებიანსა და 

დაბალვიბრაციულს. 

 გლოცავთ ჩემო ძვირფასებო და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 24 აგვისტო 2021წ. 

 

 

 

 

      ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (გამოაშკარავება) 
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 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მსოფლიოში მომხდარ ამჟამინდელ მოვლენებზე და 

განვიხილავთ მათ ღვთაებრივი მიზანშეწონილობის მიხედვით. 

 როგორც თქვენ უკვე იცით, წყვდიადი მზის ამოსვლის წინ ყვლეაზე მკვეთრად 

ვლინდება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ყველაფერმა თავის აპოგეას უნდა მიაღწიოს, 

მანამ მოხდება ის აპოკალიფსი, რომლესაც ასე ელოდბა კაცობრიობა.  

 ვიღაცა მას ელოდება შიშით, რადგანაც მისთვის ეს ასოცირდება სამყაროს 

აღსასრულთან (როგორც ეკლესიის მოხლელენი ასწვალიან). ხოლო ვიღაცა ელოდება 

მას რწმენითა და უკეთესი მომავლის იმედით, რადგანაც ხვდება ამ სიტყვის ჭეშმარიტ 

მნიშვნელობას, რომელიც მოისაზრებს თქვენი ცხოვრების ყველა სფეროში ჭეშმარიტი 

სურათის გამოაშკარავებას.  

 ახლა კი მე მსურს მოგიყვეთ უფრო დაწვრილებით, თუ რას მოისაზრებს 

მოახლოვებული გამოაშკარავება. რეალურად ის მოისაზრებს ბევრ კონპონენტს, 

რომელიც არის როგორც გლობალური, ასევე პირადი ხასიათის. გამოაშკარავების 

გლობალურ ხასიათზე ჩვენ უკვე ბევრი ვისაუბრეთ, ამიტომაც დღეს მე მსურს გავჩერდე 

ინდივიდუალურ გამოაშკარავებაზე, რომელიც უნდა მოხდეს ყოველი ადამიანის 

სულში და რომელიც აჩვენებს მას მისი განვითარების შემდგომ გზას.  

 რაღათქმაუნდა გამოაშკარავების ყველა ასპექტი ერთმანეთთან განუყოფელ 

კავშირშია, რადგანაც ადამიანი ცხოვრობს საზოგადოებაში და მის ზეგავლენას 

მუდმივად განიცდის. თუმცა როგორც თქვენ იცით ამ საზოგადოების დაყოფა საკამოდ 

დიდია, რადგანაც მასში შემავალი ადამიანებისა და არაადამიანების ვიბრაციებს შორის   

განსხვავება ძალზედ დიდია. შედეგად მოახლოვებული გამოაშკარავება თქვენი 

პლანეტის ყოველი მაცხოვრებლის მიერ აღქმული იქნება სხვადასხვანაირად. 

 ამგვარად, იმისდა მიუხედავად, რომ საუბარი ერთსა და იმავე მოვლენებზე 

იქნება, ყოველი პიროვნება მას აღიქვამს თავისი სულიერი განვითარების დონის 

მიხედვით, ხოლო ზოგიერთი კი ბოლომდე ვერც გააცნობიერებს მათ.  ეს იმის მსგავსი 

იქნება, როდესაც კლასში მასწავლებელს შემოაქვს ახალი მატერიალი და ზოგიერთი 

მოსწავლე მას აითვისებს წამიერად, ხოლო ზოგიერთი საერთოდ ვერ გაიგებს მას. 

მაგრამ ამ შემთხვევაში მატერიალის ათვისების კრიტერიუმი იქნება არა გონებრივი, 

არამედ სულიერი. 

 გამოაშკარავება თქვენი პლანეტის ყოველი მოსახლისათვის წარმოადგენს 

სულიერ გამოცდას. მისი ჩაბარება კი ყველას თავად მოუწევს -  ვინმეს დახმარების 

გარეშე. მას დახმარებას უწევდნენ და მინიშნებებს აძლევდნენ მთელი ცხოვრების 

განმავლობაში და თუ მან ვერ შეძლო მათი აღქმა ამ მომენტამდე, ეს იმას ნიშნავს, რომ 

სული ჯერ ვერ მომწიფდა და არ შეუძლია მას განსვითარების ახალ საფეხურზე 

გადასვლა.  

 ასევე უნდა ითქვას, რომ გლობალურ (პლანეტის მაშტაბით) და ინდივიდუალურ 

(ყოველი ადამიანის სულში) გამოაშკარავებებს შორის არის მრავალი “საფეხური”, 

რომელსაც შეუძლია დააჩქაროს დედამიწაზე გამოცდილების მიღების პროცესი. 

 შემდეგ გზავნილში კი მოგიყვებით ამის შესახებ უფრო დაწვრილებით. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 
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 გზავნილი მიიღო მართამ 25 აგვისტო 2021წ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (გამოაშკარავების საფეხურები) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო!  

 ამრიგად, გავაგრძელოთ ჩვენი წინა საუბარი და ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ 

რას ვგულისხმობ “გამოაშკარავების საფეხურებში”.  

 ალბათ, ბევრ თქვენგანს შეუძლია განსაზღვროს საკუთარი სულიერი 

განვითარების გზაზე გარკვეული ეტაპები. ზოგიერთმა თქვენგანმა დიდი ხნის წინ  

გააცნობიერა თავისი დანიშნულება ან შეიძლება მისიაც კი, ხოლო ზოგიერთმა ეს 

მხოლოდ ბოლო წლებში შეძლო, როდესაც დედამიწაზე დაიწყო ცრუპანდემიასთან 

დაკავშირებული მოვლენები და თქვენ იხილეთ მსოფლიოს ბნელი მხარე.  

 ნებისმიერ შემთხვევაში ყოველ ადამიანს თავისი გზა აქვს, რომელიც 

განისაზღვრება სხვადასხვა ფაქტორით. ამიტომაც თავად მცნება “გამოაშკარავება” 

სუბიერტურია ყოველი თქვენგანისათვის. ამასთან ერთად, ეს მცნება ობიექტურია 

დედამიწის მაშტაბით, რადგანაც მის გარეშე შეუძლებელია ამაღლება და მით უმეტეს 

ადამიანთა ცნობიერების განვითარების ახალ დონეზე გადაყვანა.  

 იმისათვის, რომ დაიწყოთ რაიმე ახალი, აუცილებელია ბოლომდე დაამუშავოთ 

ყველაფერი, რაც ძველია, რათა მოიშოროთ ის, როგორც გაცვეთილი და დაძველებული 

ტანსაცმელი. ასეთი “ტანსაცმელი” თქვენთვის არის მესამე განზომილების ცნობიერება, 

რომელიც გირების მსგავსად გექაჩებათ უკან და არ გაძლევთ ახალ დონეზე “აფრენის” 

ნებას. ხოლო იმისათვი, რომ განთავისუფლდეთ ამ გირებისგან, თქვენ დიდი 

ძალისხმევის გაღება მოგიწევთ. თქვენ თანდათანობით უნდა შეცვალოთ მესამე 

განზომილების ჩვეული მცნებები ახლით რომელთა სათავედ იქნება არა დუალობა, 

არამედ დედამიწაზე და სამყაროში მყოფ ყველა არსებასთან ერთობის პრინციპი. ამაში 

კი დიდად დაგეხმარებათ გამოაშკარავება, რომელიც უკვე დაიწყო და ყოველდღიურად 

სულ უფრო ვრცელდება.  

 რატომ დაგეხმარებათ მაინცა და მაინც გამოაშკარავება ამაღლებისკენ მიმავალ 

გზაზე ბოლო წინაღობის გადალახვაში?  

 უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ თქვენ სრულიად გააცნობიერებთ მესამე 

განზომილების ილუზურულობას რომელიც არ აღმოჩნდება ისეთი, როგორსაც თქვენ 

ყოველთვის წარმოიდგენდით. სიმართლე, რომელიც მალე გამოვა მზის შუქზე, ბევრ 

ადამიანს  შოკში ჩააგდებს თუმცა ის ადამიანები, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში 
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მედგრად მიდიოდნენ ამაღლებისაკენ, უკვე მზად არიან რომ შეითვისონ ის (როგორი 

საშინელიც არ უნდა იყოს).  

 ამასთან ერთად, როცა დაიმსხვრევა ავტორიტეტები, რომლებსაც უკამათოდ 

უჯერებდით და ჩვეული მცნებები სრულაიდ სხვა კუთხით წარმოჩინდება, თქვენი 

ცნობიერება ტრანსფორმირდება და განთავისუფლდება იმისგან, რაც გიჭერთ ამ 

დრომოჭმულ მსოფლიოში. 

 თქვენ რაკეტის მსგავსად გაემართებით ზემოთ და ერთი მეორეს მიყოლებით 

მოიშორებთ განვითარების ძველ “საფეხურებს” (სულიერი, ფიზიკური და მოლარული 

თვალაზრისით). თუმცა ამ შემთხვევაშიც ყველაფერი ინდივიდუალურად მოხდება. 

ვიღაცას შეეძლბეა ძველისგან განთავისუფლება სწრაფად და მწუხარების გარეშე, ხოლო 

ვიღაცას ეს გაუძნელდება, რადგანაც ძალიან შეეჩვივნენ ამ სამყაროს, რომელიც 

მათთვის, მიუხედავად თავისი მანკიერებებისა, მაინც მშობლიური გახდა. ხოლ ვიღაცა 

საერთოდ ვერ შეძლებს დუალური სამყაროსგან განთავისუფლებას, რომელიც მათი 

განუყოფელი ნაწილი გახდა. ისინი არ მოისურვებენ თავიანთი აზროვნებისა და ქცევის 

მოდელის შეცვლას რაიმე სრულიად  ახლისა და უცნობისათვის.  

 ამიტომაც ყოველი ადამიანის ცნობიერების დონიდან გამომდინარე, 

გამოაშკარავება მათში შეაღწევს სხვადასხვაგვარად. ხოლო ამ შეღწევის ხარისხი 

დამოკიდებულია ადამიანის სურვილსა და უნარზე რომ შეიცვალოს.  

 გაგიკვირდებათ, თუმცა, მიუხედავად გარშემო მრავალი დამადასრურებელი 

საბუთისა, ბევრი ვერ შეძლებს საკუთარ ცნობიერებაში შეუშვას არა მხოლოდ 

ამაღლების შესახებ ფაქტი, არამედ ისიც, რომ დედამიწაზე ათასწლეულების 

განმავლობაში ძალაუფლება ხელთ ქონდათ თქვენთან მტრულად განწყობილი რასის 

წარმომადგენლებს. ისინი აირჩევენ თავიანთ უმეცრებაში დარჩენას, ვიდრე ასეთ 

საშინელ და შოკისმომგვრელ რეალობაში შესვლას. ასეთები კი მილიონობით იქნებიან. 

 თქვენ მზად უნდა იყოთ, რომ თუ გამოაშკარავება დაიწყება, მაინც არაფერი 

შეიცვლება ერთ დღეში, რადგანაც ყველა ვერ შეძლებს რეალობის დაჯერებას. თუმცა 

თავად უნდა შეხედოთ ამ ყველაფერს მშვიდად, ჩემო ძვირფასებო, და გაიაზროთ, რომ 

ამაღლება თავიდანვე ყველასათვის არ იყო გამიზნული, არამედ ის ეხებოდა მხოლოდ 

იმათ, ვინც ამისათვის რეალურად მზად იყვნენ.  

 ამასთან ერთად, თქვენ კიდევ ერთი რამის გაკეთება მოგიწევთ. თქვენ უნდა 

დაეხმაროთ იმათ, ვინც სულიერ გზაზე ჩამოგრჩებათ, ამის ძალა კი თქვენ სრულიად 

შეგწევთ. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრბდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 25 აგვისტო 2021წ.  

 

 

 

 

   საბედისწერო სექტემბერი 

 

 მამა აბსოლუტი 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს მოგიყვეთ იმის შესახებ, თუ რა გელოდებათ სექტემბერში. 

სწორედ ეს თვე გახდება ფიზიკურ დონეზე ბნელი და ნათელი ძალების ბრძოლაში 

გარდამტეხი. ეს გამოვლინდება მთელს მსოფლიოში და პრაქტკულად ყველა ქვეყანასა 

და კონტინენტზე. 

 ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა ორივე მხრიდნ 

ენერგიების კონცენტრაცია. ერთის მხრივ იზრდებოდა მაღალვიბრაციული ენერგიები, 

რომლებიც კოსმოსიდან მოდიოდნენ და კაცობრიობის საუკეთესო წარმომადგენლების 

მიერ მიწდებოდნენ და მეორეს მხრივ -  დაბალვიბრაციული ენერგიბი, რომლებსაც 

ასხივებდნენ ჩრდილოვანი მთავრობის დამქაშები.   

 შედეგად მაღალი ვიბრაციების დიდმა როადენობამ დაიწყო დედამიწაზე 

არსებული ბნელი ძალების წარმომადგენელთა ნეგატიური ენერგიების განეიტრალება, 

რადგანაც ნათელი ენერგიებისგან განსხვავებით, ბნელ ენერგიებს ზემოდან საკვები 

წყარო აღარ აქვს.  

 ეს მიმიტომ ხდება, რომ თქვენი პლანეტა ახლა კარანტინშია და დაცულია 

სიანთლის გალაქტიკური ფედერაციის ხომალდებით. ამის წყალობით დაბალი 

ვიბრაციის ენერგიები “ჩაიკეტნენ” დედამიწაზე და თავის წყაროსთან კავშირი 

დაკარგეს.  

 მაღალვიბრაციული ენერგიების შემთხვევაში კი პირიქით, ისინი იღებენ 

კოლოსალურ დახმარებას გარედან, რაც ხელს უწყობს ადამიანების მეტად 

გამოღვიძებას, რომლებიც თავის მხრივ იწყებენ ერთობის, თანასწორობისა და ძმობის 

ნათელი  ენერგიების გამოსხივებას.  

 რატომ გახდება მაინც და მაიც სექტემბერი კაცობრიობის ისტორიაში 

გარდამტეხი?  

 უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ სწორედ ამ თვეში მოდის  მაღალვიბრაციული 

ენერგიების პიკი – სწორედ ის ენერგეტიკული “ცუნამი”, რომლის შესახებაც ჩემს ერთ-

ერთ წინა გზავნილში იყო საუბარი.  

 აგრეთვე, ამაში მნიშვნელოვან წვლის შეიტანს ის ფაქტიც, რომ ჩრდილოვანი 

მთავრობის ყველა დანაშაულებრივი ქმედება აშკარავდება. ამაღლების თემის 

არმცოდნეთათვისაც კი ნათელია ძალაუფლების მქონე კორომპირებული ადამიანების 

შექმნილი სისტემის არსი.  

 გამოაშაკრავება უკვე დაიწყო და ყოველდღიურად იძენს სიჩქარეს. ადამიანების 

მასობრივი მოძრაობები, რომლებიც თავიანთი უფლებების შესანარჩუნებლად არის 

დაწყებული, მალე გადაიზრდება პოლიტიკურ პროტესტებად, რომლებიც 

თანამდებობიდან გადააყენებს ძაულფების მქონე დმანაშავეებს.   

 ხოლო ის, რასაც მთავრობები ახლა ცდილობენ საკუთარ ხალხს რომ გაუკეთონ, 

მათსავე საწინააღმდეგოდ უბრუნდებათ. ეს იმიტომ ხდება, რომ ცრუპანდემიასთან 

დაკავშირებული მათი მითითებები ზედმეტად აბსურდული და ჯანსაღ აზრს არის 

მოკლებული. 

 მსოფლიო მმართველობის ამ მარიონეტებმა არასწორად შეაფასეს თავიანთი 

ძალები და  ძალაუფლება, რის გამოც თავიანთ დაუსჯელობაში ეჭვიც არ ეპარებოდათ. 

უბრალო ადამიანებთან მათი ცინიზი და ზემოდან ყურება მთავრობების 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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წარმომადგენლებს ნეგატიურად დაუბრუნდათ. ახლა ისინი თავად გახდნენ მათივე  

მოქალაქეებისთვის დაცინვისა და აბუჩად აგდების საგანი.  ხოლო ეს დაცინვა 

გაგრძელდება და გაიზრდება მანამ, სანამ დღევანდელი მთავრობების 

წარმომადგენლებს ძალაუფლებას არ ჩამოართმევენ.  

 ხოლო, რადგანაც არმია დიდწილად ასევე უბრალო ადამიანებისგან შედგება, ის 

ხალხის მხარეს დადგება და მსოფლიოს უმრავლეს ქვეყანაში მთავრობების შეცვლის 

პროცესი საკმაოდ მშვიდობიანად – სისხლის ღვრის გარეშე – ჩაივლის.  

 ამას ხელს შეუწყობს ის მაღალვიბრაციული ენერგიები, რომლებიც არა მხოლოდ 

კოსმოსიდან მოდის, არამედ ისინიც, რომლებსაც ასხივებენ გამოღვიძებული 

ადამიანები, რომლებმაც გააცნობიერეს მოახლოვებული ცვლილებების მნიშვნელობა.  

 ჩემო ძვირფასებო, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც თქვენგან მოითხოვება, არის ის, 

რომ შეინარჩუნოთ თქვენი მაღალი ვიბრაციები, თავი აარიდოთ ემოციონალურ 

აფეთქებებსა და გააგრძელოთ განმანათლებლობითი სამუშაო იმათ შორის, ვინც ჯერ 

გადაწყვეტილება ბოლომდე ვერ მიიღო (ამის შესახებ კი საუბარი ჩემს შემდგომ 

გზავნილებში იქნება). ეს ხელ შეუწყობს დედამიწის ზოგადი ენერგეტიკული ფონის 

საჭირო დონეზე შენარჩუნებას, რათა გამოაშკარავების შემდგომი ეტაპი წარმატებით 

დასრულდეს.  

 ახლა ბევრი რამე თქვენზეა დამოკიდებული, თუმცა ყველაზე ცუდი უკვე 

წარსულში დარჩა, რადგანაც მიუხედავად ბოლო აგონიისა, ჩრდილოვანი მთავრობის 

წარმომადგენლები უკვე დამარცხდნენ. ახლა კი თქვენ იმის ძალა შეგწევთ, რომ რაც 

შეიძლება მალე “დაუსვათ წერტილი” თქვენი პლანეტის ისტორიაში ამ ბნელ თავს.  

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 1 სექტემბერი 2021წ. 

 

 

 ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (საკუთარი თავის გამოაშკარავება) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 ჩემს ერთ-ერთ წინა გზავნილში ვსაუბრობდით ადამიანის განვითარების 

საფეხურებზე, რომელიც ასე თუ ისე ზეგავლენას ახდენს დედამიწაზე უკვე დაწყებლი 

გამოაშკარავების აღქმაზე.  

 თუმცა თავად მცნება “გამოაშკარავება” საკმაოდ ზოგადია და მოიცავს 

პიროვნული თვისებების მრავალ ასპექტს. მთავარი მათგანი კი საკუთარი თავის 

გამოაშკარავებაა, ანუ საკუთარი თავის შემოქმედის ნაწილად აღქმა, რომელსაც აქვს 

ინდივიდუალურობა და თავისუფალი ნება. ამის გააზრება არის ის გამშვები პუნქტი, 

საიდანაც იწყება არსებული რეალობის გამოაშკარავება. 

 რატომაა ეს აუცილებელი? 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ თქვენ მხოლოდ ამგვარად შეძლებთ თქვენს 

თავებს გვერდიდან შეხედოთ, ანუ გამოეყოთ “მძინარე” ადამიანებს, რომლებიც 

სტერეოტიპულად აზროვნებენ.  

 ამ შემთხვევაში კი გვაქვს ძალიან ნატიფი მომენტი თქვენ თქვენი გამორჩეულობა 

კი არ უნდა იგრძნოთ, არამედ თქვენი ინდივიდუალური ხასიათი. ამ ორ მცნებას შორის 

არის ძალიან დიდი განსხვავება. მაგალითად: რეფტილოიდები ქვეცნობიერულ 

დონეზეც კი თვლიან თავიანთ თავებს გამორჩეულად. ეს ხდება იმიტომ, რომ ეს 

პროგრამა მათ კოლექტიურ ცნობიერშია ჩანერგილი: ისინი პლანეტის დამბყრობლები 

არიან და ყველა მისი მოსახლე მათი საკუთეებაა.  

 მათგან განსხვავებით კი ადამიანი კანონიერი მოსახლეა და თავს გრძნობს 

დედამიწაზე ბუნებრივად – როგორც სახლში. მისი ინდივიდუალურობა კი ვლინება მის 

ნიჭრებსა და შესაძლებლობებში, რომლებსაც ის სხვებს გულუხვად უნაწილებს.  

 თუმცა რეფტილიდების ათასწლოვანმა მეფობამ დედამიწაზე ბევრი 

ადამიანისგან გამოდევნა მათი ბუნებრივი ღირსების შეგრძნება, თავისუფლება და 

დამოუკიდებლობა. ახლა კი მოვიდა დრო, რომ ადამიანი დაუბრუნდეს თავის ნამდვილ 

მეს და  გამოავლინოს ოდესღაც დაკარგული ღვთაებრივი შესაძლებლობები, რომლებიც 

ჭეშმარიტად უსაზღვროა.  

 მსოფლიოს დღევანდელ “მბრძანებლებს”  (რომლებიც ამდენი საუკუნის 

განმავლობაში ადამიანს ამწყვდევდნენ მონობის ჩარჩოებში) კი სწორედ ამისი ეშინიათ. 

ახლა კი ისინი ხედავენ, რომ ნათელი ადამიანის სულები თავიანთი “გალიების” 

კლიტეებს ტეხენ და ჩიტების მსგავას ერთი მეორეს მიყოლებით  მიფრინავენ შორს და 

უკან იტოვებენ თავიანთ “პატრონებს”.  

 მსოფლიო მმართველობამ კარგად იცის, რომ როდესაც ადამიანები 

თავისუფლების გემოს იგრძნობენ, მათ აღარ მოუნდებათ უკან დაბრუნება, ამიტომაც 

ახლა მათ მთელი ძალები მიმართეს იმისაკენ, რომ ამ გალიაში შეაკავონ რაც შეიძლება 

მეტი “ჩიტი” ამისათვის კი ისინი მათ აჭმევენ მომწამლავ “საკენკს”, რომელიც მათ 

თავისუფალ ნებას აქვეითებს.  

 ხოლო როგორც თქვენ ხედავთ, მათ ეს ჯერ-ჯერობით გამოსდით. ადამიანებმა, 

რომლებმაც ვაქცინა მიიღეს აღარ შეუძლიათ გახდნენ თავისუფალი და დამუკიდებელი 

პიროვნებები და თავიანთი ღვთაებრივობა დაიბრუნონ, რადგანაც სწორედ ამისათვის 

იყო შემუშავებული მათ ორგანიზმში შეყვანილი უცხო გენი, რომელიც სხვა – 

დაბალვიბრაციული რასის წარმომადგენელს ეკუთვნოდა.  

 ახლა კი სწორედ თქვენ ჩემო ძვირფასებო, ვინც შეძელით შეგენარჩუნებინათ 

თქვენი სისუფთავე, მოგიწევთ ისეთი დიდებული მისიის შესრულება, როგორიცაა 

საკუთარი ბუნებრივი თვისებების გამოაშკარავება და იმ რეალობის განცობიერება, 

რომელშიც მოხვდით. მხოლოდ ამის შემდეგ შეძლებთ გახდეთ იმ ადამიანების 

დამხმარენი, რომლებიც მხოლოდ ცოტა ხნის წინ შეუდგნენ თავიანთი თავებისა და 

სამყაროს შეცნობის გზას და რომელთა სულებიც სუფთაა და მზად არიან თქვენ 

გამოგყვნენ, რათა მეხუთე განზომილების განახლებულ დედამიწაზე ერთად ააშენოთ 

ახალი მსოფლიო. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განაუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 
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 გზავნილი მიიღო მართამ 26 აგვისტო 2021წ.  

  

 

          ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (გზაგასაყარზე დაკარგულები) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს ჩვენ გავაგრძელებთ ჩემს გუშინდელ გზავნილს და ვისაუბრებთ იმის 

შესახებ, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ იმ ადამიანებთან, ვინც თქვენი აზრით 

გზაგასაყარზე არიან და დაიბნენ ურთიერთ საწინააღმდეგო ინფორმაციებით.  

 ჩემი გზავნილების სერიაში, რომელიც ეხებოდა იმას, თუ როგორ უნდა 

მივაწოდოთ ინფორმაცია “ახალბედებს”, უკვე ბევრი ითქვა, რომ ამის გაკეთება საჭიროა 

საკმაოდ დოზირებულად და ბრთხილად. ამასთან ერთად კი უნდა გაითვალისწინოთ 

ბევრი ფაქტორი, პირველ რიგში კი თქვენი მოსაუბრეს ინდივიდუალური 

თავისებურებები. თუმცა ჩვენ დღეს ამას ცოტა სხვა კუთხით შევხედავთ.  

 ამჟამინდელი გამოაშკარავება შეიძლება შევადაროთ “ფარდის აწევას” 

სპექტაკლის დამთავრების შემდეგ, როდესაც გამოდის სცენაზე მისი ყველა მონაწილე. 

თუმცა სპექტაკლი იყო ხანგრძლივი,  მისი სცენარი კი რთული და მრავალდონიანი, 

ხოლო მისი მონაწილეები – მრავალრიცხოვანი.  მთავარი პერსონაჟები საკმაოდ 

განსხვავებულები იყვნენ: ბოროტმოქმედები და დამნაშავეები მათი თანამოაზრეების 

მთელი არმიით,  თავისუფლებისათვის მამაცურად მებრძოლები და დიდი 

რაოდენობით ხალხის მასა, რომელიც დაბნეულობის გამო ერთი უკიდურესობიდან 

მეორეში ვარდებოდა რადგანაც არ იცოდა, თუ ვისი მხარე დაეჭირა.  

 ახლა კი ამ გრანდიოზული აქტის ყველა მონაწილე სცენაზე გამოვიდა, რათა 

მოიხსნან ნიღბები და მაყურებლების წინ თავიანთი ჭეშმარიტი არსით წარსდგნენ. ამის 

დანახვას კი ყველა ვერ შეძლებს, არამედ მხოლოდ ისინი, ვინც გრძნობს ადამიანის 

ენერგეტიკას და განსაზღვრავს მის არსს არა გარეგნული, არამედ შინაგანი  

მახასიათებლებით. 

 საქმე ისაა, რომ ბევრი “მსახიობი” იმდენად მოერგო როლს, რომ ნიღბები უკვე 

სახეზე “შეეზარდათ” და მათი შინაგანი ჭიდილიც აღარ ვლინდება გარეთ. ადამიანები 

მათთვის ჩვეული ამ როლების მიღმა იმალებიან, რათა მათთვის შემაშინებელ 

რეალობას დაემალონ. ისინი, აგრეთვე, საკუთარ თავს არწმუნებენ, რომ ყველაფერი არც 

ისე ცუდადაა, როგორც ჩანს, თუმცა ინტუიცია საპირისპიროს კარნახობს.  

 სწორედ ამ ეჭვებში მყოფი ადამიანების გადარჩენა ჯერ კიდევ შესაძლებელია, თუ 

მათ დროულად ამოუდგებით მხარში და მათ ეჭვებს გაფანტავთ. მაგრამ იმისათვის, 

რომ არ დააშინოთ ისინი, ძალიან მნიშვნელოვანია მათი დაუცველი ადგილების პოვნა, 

ანუ უნდა იპოვოთ ადამიანის სულის ის “სიმები”, რომლებიც მათთან შეხებისას 

შესაბამის “ხმას გამოსცემენ”.  

 რაღათქმაუნდა საუბარი აქ არ ეხება ისეთ ცხოველურ გრძნობებს, როგორიცაა 

სიკვდილის შიში ან ცხოვრების სტატუსის და “კონფორტული” ცხოვრების 

შენარჩუნების ეგოისტური სწრაფვა. ასეთ ადამიანებს მაინც არ შეუძლიათ ჩქარი 
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სულიერი გარდასახვა, რაც მოითხოვება მათგან, ვინც დედამიწასთან ერთად ახალ 

ენერგეტიკულ სივრცეში გადავა.  

 ახლა თქვენ მთელი თქვენი ყურადღება უნდა გადაიტანოთ იმათზე, ვისი 

სულებიც ამ საბედისწერო მოვლენების წყალოით რეალურად გამოფხიზლდნენ და არა 

იმათზე, ვინც თავისი უწინდელი ცხოვრების დაბრუნებას ითხოვს. თუმცა, სამწუხაროდ 

ამ უკანასკნელი ტიპის ადამიანები საკამოდ ბევრია იმათში, ვინც საპროტესტო აქციებში 

იღებს მონაწილეობას. მთელი მათი სურვილი იმაში მდგომაროებს, რომ მათ 

დაუბრუნონ ის, რაც წაართვეს (ანუ გადაადგილებისა და არჩევნის თავისუფლება). 

 მიტინგებზე გამოსულთ შორის ძალიან ცოტაა ისეთი ადამიანი, ვინც რეალურად 

აცნობიერებს დედამიწაზე მომხდარი ტრანსფორმაციის მთელს არსს და ხვდება, რომ 

დათმობა აღარ შეიძლება და რომ მოვიდა დრო მათ ქვეყნებსა და მთელს პლანეტაზე 

არსებული ძალაუფლების სისტემის დაშლისა.  

 ხოლო მათ შორის ამაღლების შესახებ უფრო მცირერიცხოვანმა ნაწილმა იცის. 

ამიტომაც ახლა, როდესაც დედამიწაზე ენერგეტიკული პროცესები ჩქარდება, არ ღირს 

დროის იმათზე ხარჯვა, რომელთა ცნობიერებაც ჯერ არ არის მზად მიიღოს ის, რაც 

მათი ჩვეული არსებობის და ეგოისტური სურვილების ჩარჩოებს ცდება.  

 ახლა საჭიროა გადაარჩინოთ ისინი, ვინც სულიერად მზადაა 

ცვლილებებისათვის. ხოლო ჩემს შემდეგ გზავნილში მოგიყვებით იმის შესახებ, თუ 

როგორ უნდა ამოიცნოთ ასეთი ადამიანები. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 27 აგვისტო 2021წ. 

 

 

 

   ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (ზომიერების გრძნობა) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 ამგვარად, გავაგრძელოთ ჩემი წინა გზავნილი და ახლა ვნახოთ, თუ როგორ უნდა 

ამოიცნოთ ის ადამიანები, ვინც მზადა სულიერად რომ შეიცვალოს, განთავისფლდეს 

ცხოვრების მიმართ ეგოისტური დამოკიდებულებისგან და მესამე განზომილების 

სტერეოტიპებისგან.  

 მათი ჩვეულებრივი მაცხოვრებლებისაგან მთავარი განსხვავება არის მომხდარი 

მოვლენების მიმართ ინტერესი არა ყოველდღიური ცხოვრებისეული დონიდან, არამედ 

მსოფლიოს გლობალური ხედვის თვალსაზრისით. ისინი გულწრფელად ცდილობენ 

გაიგონ ჭეშმარიტება და მიხვდნენ, თუ რა უდევს საფუძლვად მათი მთავრობების ასეთ 

მითითებებსა და ბრძანებებს, რომლებიც ძალზედ ურთიერთ საწინააღმდეგო და 

აბსურდულია ჩვეულებრივი ლოგიკის მიხედვითაც კი.  

 მოვლენების გარეგანი გამოვლინების მიღმა ასეთ ადამიანებს სურთ მათ ფარულ 

არსს ჩაწვდნენ, შედეგად კი ისინი იწყებენ ინფორმაციის ალტერნატიული წყაროების 

ძიებას და უკვე აღარ ენდობიან ოფიციალურ პროპაგანდას.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 სწორედ ეს არის გამოღვიძებისაკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯი, როდესაც 

ადამიანი ბრბოს გამოეყოფა და საკუთარ ინდივიდუალურობას გრძნობს. მათი 

გამოღვიძების ამ ეტაპზე კი თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ მათი ერთგული დამხმარეები, 

რადგანაც თავად უკვე საკამაოდ ფლობთ მათთვის საინტერესო ინფორმაციას.  

 გულუხვად გაუზიარეთ თქვენი ინფორმაცია, მაგრამ შეეცადეთ, რომ ამ დროს 

თქვენი ემოციები ზედმეტად არ ჩააქსოვოთ ამ პოცესში, რადგანაც თქვენი ზედმეტი  

ენთუსიაზმით არ დააშინიოთ ასეთი ადამიანები. პირველ ეტაპზე უკეთესია, რომ 

უბრალოდ მისცეთ მათთვის სასარგებლო წყაროებზე წვდომა, რომლებშიც იქნება 

როგორც ზოგადი სახის ინფორმაცია, ასევე გაცემული იქნება პრაქტიკული 

რეკომენდაციები საკუთარი უფლებების დაცვის მიმართულებით.  

 ხოლო, როდესაც ადამიანი თავად დაგისვამთ მოცემულ თემაზე შეკითხვებს, 

თქვენ შეგიძლიათ ჩაერთოთ ამ პროცესში და დაეხმაროთ თქვენი განმარტებებით.  

 მე ვხედავ, ჩემო ძვირფასებო, რომ სწორედ ეს არის თქვენთვის დიდი წინაღობა, 

რადგანაც თქვენ არ შეგიძლიათ ინფორმაციის დოზირებულად გაცემა, რაც ხშირად 

აშინებს ადამიანებს, რომლებსაც არ შეუძლიათ ასეთი დონის სიახლის აღქმა. შედეგად 

კი ისინი გთვლიან ფანტაზიორებად, ფანატიკოსებად, კონსიპაროლოგებად ან 

სექტანტებად.  

 ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ზედმეტი ემოციები (მიუხედავად იმისა დადებითი 

სურვილით არის გამოწვეული თუ არა) ატარებს აგრესიისა და საკუთაროი აზრის 

თავსმოხვევვის ელფერს, რაც უკვე არის თავისუფალი ნების დარღვევა. ამიტომაც 

შეეცადეთ დროულად შეჩერდეთ.  

 ზომოერების გრძნობა არის ძალზედ ძვირფასი თვისება და ატარებს მაღალ 

ვიბრაციებს. ხოლო ფუჭად და ხანგრძლივად მეტყველება ადაბლებს ადამიანის 

ვიბრაციებს, შედეგად ადვილად შეიძლება დაიკარგოს ის აზრი, რისი სხვისთვისაც 

გადაცემა გსურდათ. 

 ამგვარად, იმის შემდეგ, რაც იგრძნობთ, რომ ამჟამინდელ მოვლენებზე 

პირველადი ინფორმაცია ადამიანის ცნობიერებაში გამყარდა, თქვენ შეგიძლიათ 

გამოაშკარავების მეორე საფეხურზე გადახვიდეთ და მოუყვეთ თქვენს თანამოსაუბრეს 

თქვენს პლანეტაზე ენერგეტიკული ცვლილებების შესახებ და მათ ზეგავლენაზე 

მომხდარ მოვლენებთან მიმართებით. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 27 აგვისტო 2021წ. 

 

 

 

 ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (გამოაშკარავების მეორე ეტაპი) 

  

მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 დღეს გავაგრძელებთ ჩემს წინა გზავნილს და ვისაუბრებთ გამოაშკარავების 

მეორე ეტაპის შესახებ, რაც ადამიანს ყველაზე მთავართან მიყვანს, ანუ გაუმხელს მას 

დედამიწასთან ერთად თავისი ფიზიკური სხეულით არსებობის ახალ დონეზე 

გადასვლის შესაძლებლობას.  

 როგორც უკვე ხვდებით, ასეთი სახის ინფორმაციის მიღება და ათვისება საკმაოდ 

ცოტას თუ შეუძლია. თქვენი პლანეტის მოსახლეობის სრულ უმრავლესობას ის 

მოეჩვენება უბრალო ფანტაზიად, რომელსაც რეალობასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. 

ასეთი რეაქცია კი პირველ რიგში მოსალოდნელია ადამიანთა სხეულში 

ინკარნირებული დაბალგანვითარებული ცივილიზაციების წარმომადგენლების 

მხრიდან. მათ არ შეუძლიათ ასეთი ინფორმაციის მიღება მათი მდაბალი 

ნატიფმატერიალური აგებულებისდა გამო. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, იმოტომ, რომ 

მათ არ აქვთ ზედა ღვთაებრივი ჩაკრები, რომლებიც ადამიანს შემოქმედთან აკავშირებს. 

 ამიტომაც, ჩემო ძვირფასებო, იყავით ძალზედ ყურადღებით და სულიერ 

თემებზე საუბარს ნუ გააბავთ მსგავს არსებებთან, რადგანაც ეს არანაირ შედეგს არ 

მოგცემთ და ამასთან ერთად დაბალი ვიბრაციის ენერგიებით აგავსებთ.  

 თუ თქვენ ჯერ არ შეგიძლიათ ადამიანის ვიბრაციების განსაზღვრა, თქვენ ასეთი 

არსებების ამოცნობა შეგიძლიათ მათი თვალების მიხედვით – ისინი თითქოს ჩამქრალი 

და უსიცოცხლოა.   

 მაგრამ, თუ თქვენს გარემოცვაში აღმოჩნდება ადამიანი, რომელსაც საკამოდ 

აინტერესებს ის, თუ რეალურად რა ხდება ახლა დედამიწაზე და მან გაიარა 

გამოღვიძების პირველი ეტაპი, თქვენ შეგიძლიათ სცადოთ შორიდან და ბრთხილად 

მოუყვეთ მათ დედამიწის ახალ განზომილებაში გადასვლის გლობალურ ენერგეტიკულ 

პროცესებზე.  

 ყველაზე კარგი იქნება, თუ თქვენ  დაიწყებთ არა თეორიით, არამედ პრაქტიკით 

და მოუყვებით მათ საკუთარ დაკვირვებებზე იმ ცვილებებთან მიმართებით, რაც ხდება 

ახლა დედამიწაზე. შემდგომ კი შეგიძლიათ გაამყაროთ ეს აზრები მეცნიერების 

კონკრეტული დაკვირვებებითა და დასკვნებით. მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ 

აჩვენოთ მას გრაფიკები, რომელზედაც გამოსახულია გიგანტური ენერგეტიკული 

გამობრქვევები, რომლებიც წინა მაჩვენებლებს მრავალჯერ აღემატება.  

 ადამიანისათვის, რომელიც შეჩვეულია ლოგიკურად აზროვნებას და 

ყველაფერში სამეცნოერო საბუთს ეძებს, ეს შეიძლება იყოს კარგი დახმარება და 

სტიმული ამ თემის შემდგომი გამოძიებისათვის. თუმცა ყურადღება უმეტესად უნდა 

გაამახვილოთ იმაზე, რომ ახალი ენერგიების წყალობით იცვლება არა მხოლოდ თქვენი 

პლანეტა, არამედ  იმ ადამიანების სხეულებიც, რომლებსაც შეუძლიათ ადაპტირდნენ 

დედამიწის ახალ ენერგეტიკულ პარამეტრებთან.  

 მე ვიცი, რომ ბევრმა თქვენგანმა უკვე იგრძნო საკუთარ თავზე ეს ცვლილებები, 

ანუ თქვენ შეგიძლიათ ნათლად და კონკრეტულ მაგალითზე მოუყვეთ სხვებს თქვენი 

შეგრძნებების შესახებ. მით უმეტეს, რომ სრულიად შესაძლებელია, რომ ისინი თავადაც 

შეამჩნევენ თქვენში როგორც გარეგან, ასევე შინაგან ცვლილებებს და მათ მოუნდებათ, 

რომ თქვენს მაგალითს გაჰყვნენ.  

 ჩემო ძვირფასებო, ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანთან საუბრისას 

ამჟამინდელი საბედისწერო მოვლენები წარუდგინოთ არა როგორც რაიმე შორეული და 
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მიუღწევადი, არამედ როგორც უკვე მომხდარი, ახლობელი და ნაცნობი. თქვნმა 

თანამოსაუბრემ უნდა გააცნობიეროს, რომ “გახურებისათვის” დრო უკვე აღარ დარჩა  

და თუ მას სურს ამ გლობალულ ენერგეტიკულ პროცესზე იქონიოს გავლენა, მან უნდა 

დაიწყოს უკვე ახლა და არა ხვალ, ერთი კვირის ან ერთი თვის შემდეგ.  

 ხოლო თუ თქვენ იგრძნობთ, რომ ადამიანი ამისათვის რეალურად მზადაა, თქვენ 

შეგიძლიათ დაიწყოთ მასთან თანმიმდევრული მუშაობა, რათა მისი ცნობიერების და 

ფიზიკური სხეულის ტრანსფორმაციის პროცესი დააჩქაროთ. იმათ, ვინც 

დაკავებულიები არიან მკურნალობითა და ენერგეტიკული პრაქტიკებით, შეუძლიათ 

გაუკეთონ ასეთ ადამიანს მისი ღვთაებრივი შესაძლებლობების გახსნის სეანსი. ეს 

იქნება მათთვის ძლიერი დახმარება მესამე განზომილების პროგრამებისგან 

გათავისუფლებასა და ჩაკრალური სისტემის განბლოკვაში.  

 თუმცა ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ აუხსნათ ასეთ ადამიანს, რომ ეს სეანსი არ 

არის მისთვის პანაცეა, არამედ ნამდვილი შედეგის მიღება მხოლოდ მას შეუძლია, თუ 

ის ყოველდღიურად გააკონტროლებს საკუთარ აზრებს, ემოციებსა და ქმედებებს და 

გადაიყვანს მათ უკვე ახალ ენერგეტიკულ დონეზე. თქვენი სეანსი არის “ჟანგბადის 

ბალონი”, რომელსაც თქვენ აძლევთ მას, როდესაც მან “დახრჩობა” დაიწყო მისთვის 

უცხო მსოვლიოში, თუმცა მან ახლა თავად უნდა დაიწყოს “სუნთქვა” და გაიაროს 

ტრანსფორმაციის მთელი გზა მისი შინაგანი და გარეგანი გაწმენდის საშუალებით.  

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 30 აგვისტო 2021წ. 

 

 

 

       იგრძენით ერთობა! 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღევანდელი ჩემი გზავნილი შეეხება დედამიწაზე ბოლოს მომხდარ მოვლენებს 

და ჩვენ განვიხილავთ, თუ რა პრაქტიკული მოქმედებები უნდა გააკეთოთ, რათა 

შეაჩეროთ მსოფლიო მმართველობის დანაშაულებრივი ქმედებები.  

 მე ვიცი, რომ ბევრ თქვენგანს ჰგონია, რომ ყველაფერი ნელა ვითარდება და დიდი 

ხნის ნანატრი გამოაშკარავება აღარა და აღარ დგება.  რეალურად კი ყველაფერი 

პირიქითაა, რადგანაც ჩრდილოვანი მთავრობის მიერ დედამიწის მოსახლეობის 

შემცირების პროგრამა არა მხოლოდ “ექსტერნად” ვითარდება, არამედ ხორციელდება 

მაქსიმალურად შემცირებულ ვადებში. შედეგად ადამიანები ვერ ეწევიან მათ იმ 

გაგებით, რომ მათი უფლებების სულ უფრო ახალ და ახალ შეზღუდვებზე საკმარისად 

სწრაფად ვეღარ რეაგირებენ.  

 აგრეთვე, ბევრ ადამიანს არ შეუძლია დაიჯეროს ის ფაქტი, რომ მათი 

მთავრობების ყველა მოქმედება მათ გადასარჩენად კი არა, არამედ მათი ფიზიკური და 

მორალური განადგურებისკენაა მიმართული. მთელს პლანეტაზე ახლა მომხდარი 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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კაცობრიობის გენოციდის აღქმა ნამდვილად რთულია და სწორედ ის კოგნიტური 

დისონანსი, რომლის შესახებაც ასე ბევრი ვისაუბრეთ, ანელებს ადამიანების ადეკვატურ 

რეაქციას მსოფლიო მმართველობის დანაშაულებრივი ქმედებების მიმართ.  

 როგორც ხედავთ, მთელს მსოფლიოში მრავალმილიონიან აქციებს ჯერ-ჯერობით 

არ შეუძლია შეაჩეროს მთავრობები, რომლებიც საპასუხოდ უფრო ამკაცრებენ ზომებს 

სავალდებულო ვაქცინაციის მიმართ და ბავშვებსაც კი არ ინდობენ.  

 რა უნდა გააკეთოთ, ჩემო ძვირფასებო, ამ სიტუაციაში? 

 სიტუაცია კი ნამდვილად კრიტიკულია, რადგანაც ყოველი დაყოვნებული დღის 

გამო შეიძლება დაიკარგოს მილიონობით უდანაშაულო ადამიანის სიცოცხლე, 

რადგანაც ახლა მიმდინარე ბიოლოგიური ომი არავის არ ინდობს.  

 ამჟამად თქვენთვის ერთადერთი გადარჩენის საშუალებაა ცხოვრების ყველა 

დონეზე (ოჯახურ, სოციალურ და პროფესიონალურ) გაერთიანება. 

 ახლა მხოლოდ იმ ადამიანების გაერთიანებას შეუძლია გარდატეხოს სიტუაცია 

და მთავრობებს უკან დაახევინოს, ვინც ხვდება, თუ რეალურად რა ხდება დედამიწაზე 

და ინფორმაციას იღებს დამოუკიდებელი მასმედიიდან.  

 უფრო კონკრეტულად რა უნდა გააკეთოთ ამისათვის? 

 უპირველეს ყოვლისა უნდა განთავისუფლდეთ შიშისაგან და დაიბრუნოთ 

თქვენი თავის რწმენა. როგორც უკვე გითხარით ჩემს ერთ-ერთ წინა გზავნილში, 

მთავრობების ყველა მითითება უკანონოა და ამიტომაც სამართალი თქვენს მხარესაა. 

ასევე მთავობებს ახლა თქვენი უფრო მეტად ეშინიათ ვიდრე თქვენ მათი.  

 შემდგომ კი შეკრიბეთ თქვენს გარემოცვაში თანამოაზრეები და აგრესიის გარეშე 

დააიგნორეთ მთავრობების ყველა მითითება.  

 მხოლოდ ამგვარად შეძლებთ სიტუაციის გადაჭრას – თუ ერთად იქნებით და არა 

ცალ-ცალკე.  

 მე ვიცი, რომ თქვენ გგონიათ, რომ სისტემის დაქვემდებარებაში მყოფი ადამიანი 

ძალიან ბევრია, თუმცა საქმე ისაა, რომ ისინი ვერ ბედავენ სისტემის მიმართ 

წინააღმდეგობის მარტო გაწევას. ხოლო, თუ თქვენ დაიწყებთ ჯგუფებად შეგროვებას, 

რომლებიც ყოველდღიურად გაიზრდება, თქვენი მორალური სულისკვეთებაც ასევე 

მრავალჯერ გაიზრდება. შედეგად თქვენ ერთმანეთთან ერთობას იგრძნობთ და 

ცხოვრების რთულ სიტუაციაში ერთი მეორეს მხარში ამოუდგებით.  

 ახლა კი დადგა სწორედ ისეთი მომენტი, როდესაც საქმე თქვენს, როგორც 

სახეობის, გადარჩენას ეხება, რადგნაც საბრთხეშია თქვენი და თქვეი ბავშვების 

სიცოცხლე და ჯანმრთელობა.  მიმდინარეობს ნამდვილი ომი ჩემო ძვირფასებო. ახლა 

კი როდესაც თქვენ გამოიცანით ეშმაკი, ბოროტი, ცინიკური და მკაცრი მტერი, მოვიდა 

დრო აქტიური მოქმედებებისა, რადგანაც კაცობრიობის რიგებში დანაკარგები ძალზედ 

დიდია.  

 აუცილებელია, რაც შეიძლება მალე შეაჩეროთ კაცობრიობის განადგურების ეს 

მანქანა, რომელიც შექმნეს ძალუფლების მწვერვალზე მყოფმა არაადამიანებმა, 

რომლებიც მოქმედებენ პრაქტიკულად მთელს მსოფლიოში მათ მიერ დასმული 

მარიონეტების მერშვეობით. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 გზავნილი მიიღო მართამ 6 სექტემბერი 2021წ. 

 

 

 

   გულის შიშისგან განთავისუფლება 

 

 მთავარანგელოზები, ლუციფერი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ნათელო სულებო! 

 მე ისევ გადავწყვიტე თქვენთან მოსვლა, რათა გაგიზიაროთ დედამიწის ნატიფი 

დონის ბოლო სიახლეები. მე ვფიქრობ, რომ ისინი თქვენ გაგახარებთ და გამარჯვბაში 

რწმენას გაგიმყარებთ.  

 სექტემბრის პირვლემა დღეებმა შეომოიტანა დედამიწაზე ძალების 

გადანაწილებაში ბევრი ცვლილება. ეს მოხდა მძლავრი ენერგეტიკული ნაკადის 

წყალობით, რომელმაც მის გზაზე არსებული ყველა ნეგატიური ენერგია გაანეიტრალა, 

რომლებითაც დედამიწაზე დაბალვიბრაციული არსებები იკვებებოდნენ. ისინი 

მოხვდნენ იზოლაციაში, თავიანთი ჩვეული ეგრეგორებისგან გამოყოფით, რადგანაც 

მათ ენერგიებს უკვე აღარ შეუძლიათ ახალი მაღალვიბრაციული ენერგეიბის მკვრივი 

ფენის გარღვევა. ამგვარად შეწყდა მათთვის ჩვეული ენერგოცვლის ციკლი. 

 ხოლო რაც შეეხება სუფთა ადამიანთა სულებს, მათი ურთიერთქმედება ნათელ 

ძალებთან ყოველდღიურად უფრო და უფრო ძლიერდება. დედამიწის ამაღლების 

ეგრეგორი, რომელიც ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ფორმირდებოდა, მუდმივად 

ივსება ორმხრივად: როგორც თავად ამაღლების ენერგიის მერშვეობით, ასევე 

ადამიანსების დახმარებით, რომლებიც ამ ენერგიას დედამიწის მატერიალური 

დონიდან ასხივებენ.  

 ხოლო ასეთი ადამიანების რიცხვი ყოველდღიურად სულ უფრო და უფრო 

გაიზრდება, რადგანაც დეამიწის ახალ განზომილებაში გადასვლის შესახებ 

ინფორმაციას აითვისებენ ახალბედებიც, რომლებიც თავიანთი ცნობიერებით აღიქვამენ 

ამ გლობალური მაშტაბის მოვლენის მნიშვნელობას.  

 ამას დიდ წილად ხელს უწყობს მეცნიერების დაკვირვებაც, რაც აფიქსირებს 

დედამიწის ვიბრაციის მკვეთრ, აქამდე არნახულ, გაზრდას. აგრეთვე, ზოგიერთი 

ადამიანი ამ ენერგიებს შეუიარაღებელი თვალითაც ხედავს, ხოლო ვიღაცას მათთვის 

სურათი ან ვიდეოს გადაღებაც კი გამოსდის ეს ყველა მოვლენა ხელს უწყობს 

ადამიანების მასობრივ გამოღვიძებას და ამ პროცესის შეჩერება უკვე შეუძლებელია. 

 ხოლო რაც შეეხება ჩემი “მომქედების სფეროს”, აქაც გვაქცს მნიშვნელოვანი 

ცვლილებები. ბევ ადამიანში იღვიძებს სინდისი და ისინი ირჩევენ სინათლეს 

მიუხედავად იმისა, რომ ისინი რისკავენ საკუთარ და მათი ახლობლების სიცოცხლეს. 

მათი გულებიდან შიში მიდის, რადგანაც ის განიდევნება ახალი ღვთაებრივი 

ენერგიების წყალობით. შედეგად კი ისინი იწყებენ იმ სიმართლეზე საუბარს, რომელიც 

ადრე ზედმიწევნით იმალებოდა ჩვეულებრივი ადამიანებისგან.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 დიდწილად ეს ეხებათ ექიმებსა და მეცნიერებს, რომლებიც გამოფხიზლდნენ და 

უკვე აღარ სურთ, რომ გაჰყვნენ ფარმაცეფტიკული გიგანტების ნებას, რომლებიც 

დედამიწის მოსახლეობის განადგურების გეგმას მიჰყვებიან.  

 ამ გამოხიზლებაში დიდი როლი ითამაშა მსოფლიო მმართველობის გეგმამ 

ბავშვთა ვაქცინაციის შესახებ. ბევრი ადამიანისათვის სწორედ ეს გახდა მათი 

ცნობიერრების შეცვლის წერტილი. მათ თითქოს გამოიღვიძეს და დაინახეს ყველაფერი 

თავისი ჭეშმარიტი არსით. პირველ ადგილას მათი მშობლიური ინსტინქტი გამოვიდა, 

შემდგომ კი მას გამოჰყვა დედამიწაზე ახლა მომხდარი მოვლენების მიმართ 

განცობიერება.  

 სამწუხაროდ ეს ნაკლებად ეხება უკვე ვაქცინირებულ ადამიანებს, რადგანაც მათი 

ცნობიერება პირიქით, იწყებს დეგრადაციას, ხოლო მათი ვიბრაციები მცირდება.  

 ახლა კაცობრიობა ორ ნაწილად გაიყო: იმათ, ვინც ვერ შეძლეს მსოფლიო 

მმართველობის საშინელი გეგმის მიმართ შეწინააღმდეგება და იმათ, ვინც გაუძლო ამ 

ყველაფერს. მეოთხე განზომილების კოლიდორი კი ამ ადამიანებს გაჰყობს სულ უფრო 

და უფრო, სანამ ეს ორი განსხვავებული სამყარო საბოლოოდ არ განცალკევდება 

ერთმანეთისგან.  

 ახლა ყოველ თქვენგანს დაუდგა გადამწყვეთი მომენტი, როდესაც უნდა 

გააკეთოთ საბოლოო არჩევანი: მოიშოროთ ყველა შიში და ეჭვში და გადახვიდეთ 

დედამიწასთან ერთად მეხუთე განზომილებაში, ან დარჩეთ მესამეში თქვენთვის ჩვეულ 

სამყაროში, თქვენთვის ახლობელ, მაგრამ ჯერ კიდევ “მძინარე” ადამიანებთან.   

 ეს არჩევანი კი ნამდვილად საბედისწეროა, რადგანაც საკუთარ ფიზიკურ 

სხეულში ცხოპვრების ახალ დონეზე გადასვლის ასეთ შანს თქვენ კიდევ მიიღებთ არა 

უმცირეს ოცდაექვსი ათასი წლისა. 

 მე კი გულწრფილედ გამიხარდება ყოველი თქვენგანის გამო, ვინც შეძლებს ამ 

შანსის გამოყენებას და იმედებს არ გაუცრუებს საკუთარ სულს, რომელიც სწორედ 

ამისათვის ინკარნირდა ახლა დედამიწაზე. 

 მთავარანგელოზი ლუციფერი, რომელსაც გულწრფელად უყვარხართ, 

საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 7 სექტემბერი 2021წ. 

 

 

 ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (ნათელ მხარეში გადასვლა) 

  

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გავაგრძელო ჩვენი საუბარი და მოგცეთ რამოდენიმე რჩევა იმის 

შესახებ, თუ როგორ დაეხმაროთ ჩამორჩენილებს, ანუ იმ ადამიანებს, ვინც ეს ესაა რაც 

გამოიღვიძეს და მზად არიან შეიცვალონ, თუმცა არ იციან, თუ როგორ გააკეთონ ეს. 

 პირველი: არავითარ შემთხვევაში არ გამოავლინოთ თქვენს თანამოსაუბრესთან 

თქვენი უპირატესობა, რადგანაც ამით თქვენ შექმნით ისევ იმ დუალობას, რომლისგანაც 

თქვენ ორივე საბოლოოდ უნდა გამოხვიდეთ. უბრალოდ უითხარით მას, რომ თქვენ 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
 

სულიერი განვითარების ცენტრი “აღორძინება” 

191 

ძალიან გაგიმართლათ, რომ ეს ინფორმაცია მასზე ადრე იპოვეთ და ახლა ბედნიერები 

ხართ, რომ მას უზიარებთ იმას, რაც თავად იცით და გამოცდილი გაქვთ. 

 მეორე: ნუ დატვირთავთ მას ერთდროულად ყვეაფრით, არამედ გაეცით 

ინფორმაცია ძალზედ დოზირებულად და შეეცედათ ყურადღება გაამახვილოთ 

ცხოვრებისეულ ფაქტებზე და არა თეორიულ განსჯებზე.  

 ახლა, როდესაც ამაღლების პირას ხართ, ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანს 

უბიძგოთ მოქმედებისაკენ, რათა მან თქვენს პლანეტას “ფეხი აუწყოს” ანუ მასთან 

მსგავს ენერგეტიკულ დონეზე იყოს. ამისათვის, თქვენ შეგიძლიათ ასწავლოთ მას 

ადვილი პრაქტიკები და მედიტაციები, რომლებიც არ მოითხოვს მრავალსაათიან 

მუშაობას და რომლებიც მას შეუძლია სწრაფად, მარტივად და თამაშით რომ გააკეთოს. 

შედეგად კი მალევე იხილავს თავისი მუშაობის შედეგს. ასეთი პრაქტიკები კი თქვენ 

დიდი რაოდენობით მოგეცათ. 

 მესამე: ნუ მიატოვებთ თქვენს თანამოსაუბრეს იმ იმედით, რომ ახლა მას 

დამოუკიდებლად შეეძლება განვითარება. სამწუხაროდ ცოტას გამოსდის ახალი 

ცხოვრებისთვის გემოს მალევე გაგება და მისთვის ამ უჩვეულო მაღალვიბრაციულ 

სივრცეში დამკვიდრება.  

 რადგანაც ადამიანი ცხოვრობს საზოგადოებაში, რომლის წევრებსაც 

განსხვავებული ვიბრაციები აქვთ, ის უნებლიედ  “ჩაეშვება ძირს” მის მიმართ ყოველი 

ენერგეტიკული შეტევის გამო. იმისათვის, რომ “დარტყმის გამკლავება” ისწავლოს, 

საჭიროა მრავალწლიანი პრაქტიკა და საკუთარი ძალებისადმი ურყევი რწმენა.  

 ამიტომაც შეეცადეთ თქვენი “მოსწავლე” არ გაუშვათ თქვენი თვალთახედვის 

არიდან და იშვიათად მაინც გააკეთეთ მისი სულიერი და ფიზიკური მდგომარეოვბის 

შეჯამება. ხოლო თუ დაინახავთ, რომ მისი ვიბრაციები ეცემა, შეეცადეთ გამოავლინოთ 

ამის მიზეზი, რათა ერთად გაერკვეთ მასში და გამოასწოროთ მდგომარეობა. 

 მეოთხე: გაუზიარეთ მას ყველა სიახლე, რათა მან იგრძნოს დედამიწაზე 

მომხდარი საბედისწერო მოვლენებში თანამოაწილეობა. ეს დაეხმარება მას სწრაფად 

განვითარდეს და მოერგოს ამჟამინდელ სიტუაციას.  

 მოდით განვიხხილოთ ეს კონკრეტულ მაგალითზე. დავუშვათ, რომ თქვენ 

გაიგეთ ახალი ენერგეტიკული  ნაკადის შემოსვლის ვადების შესახებ ან თქვენ უკვე 

თავად იგრძენით ის. გაუზიარეთ ამ ადამიანს თქვენი დაკვირვება და სთხოვეთ, რომ 

თავადაც მიაქციოს ყურადღევა საკუთარ თავს.  

 ძლიერი ენერგეტიკული დღეების დროს, როდსაც დედამიწა ივსება 

მაღალვიბრაციული ენერგიების ახალი პორციით, ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ 

რეზონანსში შეხვიდეთ ამ ენერგეიბთან და გადადოთ თქვენი ყოველდღიური საქმეები. 

ეს იმიტომაა აუცილებელი, რომ ასეთი დღეები ეხმარება ადამიანს თავის სულიერ 

განვითარებაში დიდი ნახტომი რომ მოახდინოს და გადავიდეს ახალ ენერგეტიკულ 

დონეზე. მას შეეძლება მცირე ვადებში გაწმინდოს საკუთარი ცნობიერება მესამე 

განზომილების პროგრამებისგან, ხოლო ფიზიკური სხეული – დაბალვიბრაციული 

ენერგიებისგან. 

 და მეხუთე: გადაეცით ასეთ ადამიანს ახალ “განდობილებთან” მუშაობის თქვენი 

გამოცდილება, რადგანაც მან თავადაც გადასცეს დედამიწის ამაღლების შესახებ 
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ინფორმაცია იმათ, ვისაც თავად ჩათვლის საჭიროდ და გამოიჩინოს ისეთივი სიბრძნე 

და მოთმინება, როგორიც თქვენ გამოავლინეთ მის შემთხვევაში. 

 გლოცავთ, ჩემო ძვირფასებო, და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 30 აგვისტო 2021წ. 

 

 

 

 

 

 

   ოცი წელი ტყუილში 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღევანდელი ჩემი გზავნილი ეძღვნება დედამიწის ისტორიაში მნიშვნელოვან 

თარიღს. ოცი წელი გავიდა რაც ჩრდილოვანმა მთავრობამ ჩაიდინა ერთ-ერთი დიდი 

დანაშაული კაცობრიობის წინაშე და ააფეთქა მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის ცათამჯენები 

ნიუ იორკში.  

 მთავარი მისი მიზანი იყო ადამიანების ყურადღება მიებყროთ ეგრეთ წოდებული 

“ისლამური პრობლემის” მიმართ, რაც არის არაფერი გადრა დრაკოლრეფტილოდების 

საყვარელი მცნების - “დაყავი და იბატონეს” – პრაქტკაში განხორციელება.  

 ყველაფერი, რასაც მსოფლიო მთავრობის დამქაშების ხელები შეეხო დამახინჯდა 

და გადაიქცა ერთი და იმავე მიზნის მისაღწევ მანიპულაციის ინსტუმენტად. ეს მიზანი 

მოიცავს პირად გამდიდრებას და ადამიანებისგან დაბალი ვიბრაციის ენერგიის 

ამოტუმბვას. ამ დაბალი ენერგიებიდან კი მათთვის განსაკუთრებით ფასეულია 

სიკვდილის შიშის, ტკივილისა და ტანჯვის ენერგიები.  

 რატომ გადაწყვიტეს მათ ასეთი საშინელი ნაბიჯის გადადგმა, რაც მოისაზრებს 

შენობების დანგრევას, რამაც გამოიწვია უდანაშაულო მოქალაქეების სიკვდილი თან 

ასეთი მაშტაბით?  

 უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ ეს გახდა სანახაობა, რომელიც გადაიცემოდა 

ტელევიზორით და შეეხო პრაქტიკულად ყველა ადამიანს დედამიწაზე. თქვენ მხოლოდ 

წარმოიდგინეთ, თუ როგორი კოლოსალური ოდენობის შიშის, ტკივილისა და ტანჯვის 

ენერგიების გამობრქვევა მოხდა ყოველ ქვეყანაში, ყოველ ქალაქსა და ყოველი 

ნორმალური ადამიანის სულში.  

 ამ აარაადამიანებს ასეთი ენერგეტიკული “ქეიფი” უკვე დიდი ხანია რაც არ 

ქონიათ და ის გაიწელა თვეები და წლებიც კი, რადგანაც ახლობლები დაკარგეს 

ათასობით ადამიანმა და ეს მოხდა არა ომში, რამაც შეიძლება როგორმე მაინც 

გაამართლოს ასეთი დანაკარგები, არამედ მშვიდობიან პერიოდში – ჩვეულებრივ 

სამუშაო დღეს.  

 დრაკორეფტილიების დამდგარ ამ სპექტაკლში პირველად იყო სახალხოდ  

გამოყენებული უცხოპლანეტური ტექნელოგიები – ეგრეთ წოდებული ჰოლოგრამები, 
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რომლებიც ანსახიერებდა თვითმფრინავს, რომელიც ცათამჯენს “შეასკდა”. რეალურად 

კი მოხდა დაგეგმილი და ზედმიწევნით განსაზღვრული აფეთქებები შენობის შიგნით. 

ეს ისე იყო გაკეთეული, რომ მაქსიმალურად დაემალათ დანაშაულის კვალი და 

ამიტომაც დაანგრიეს მთლიანი შენობები.  

 ამ “ჩვენებითი აქტის” სხვა მიზანი იყო საზოგადოების მომზადება ახლო 

აღმოსავლეთში ომის გასაჩაღებლად.  

 რატომ სჭირდებოდათ მათ ხალხისგან “ნებართვის აღება”? 

 ისინი მშვენივრად ხვდებოდნენ, რომ იმისათვის, რათა შეჭრილიყვნენ უცხო 

ქვეყანაში და დაეხცათ უდანაშაულო მოსახლეობა, არმიას სჭირდებოდა სტიმული და 

იმის ნათელი ახსნა, თუ რისთვის მიდიოდნენ საომრად და ვისთვის სწირავდნენ 

თავებს. ასეთი სტიმული კი მილონობით ადამიანისათვის გახდა ტყუპი ცათამჯენების 

აფეთქება, რის შედეგადაც სიტყვა “ისლამისტი” გადაიქცა მთელი არაბული სამყაროს 

იარლიყად. 

 ამგვარად ისლამური ტერორისტული სამყაროსთან ბრძოლოს სახელით 

მთავრობას გამოუვიდა ბევრი დივიდენტის მიღება. მათ გაუშვეს სრული სიმძლავრით 

სამხედრო ინდუსტრიული კომპლექსის მუშაობა რამაც მათ წარმოუდგენელი მოგება 

მოუტანა. მათ ასევე გამოუვიდათ ახლო აღმოსავლეთში დაუმორჩილებელი 

მთავრობების გადაყენება და ასევე მიეღოთ მათთვის ასეთი ფასიანი დაბალი ვიბრციის 

ენერგიები, რომლებიც გამოიხატებოდა ამ ხალხების ტკივილითა და ტანჯვით. 

 თუმცა, მიუხედავად მრავალრიცხოვანი გაუბათილებელი ფაქტებისა და 

სამართლიანი და მოუსყიდავი ჟურნალისტების, მეცნიერებისა და სამხედროების 

ჩვენებისა, რომლებმაც ეს დანაშაული გამოიძიეს და გლობალისტების “ვერსია” 

გააბათილეს, ბევრი ადამიანი აქამდე ოფიციალურ ვერსიას ემხრობა.  

 ამ ტყუილის დაცვა მათ გამოუვიდათ მხოლოდ იმიტომ, რომ მასმედიის და 

ინტერნეტის ყველა საშუალება არის გლობალისტების ხელთ.  

 ამგვარად ისინი მანიპულირებენ და მართავენ ადამიანის ცნობიერებას და 

თამაშობენ იმ ადამიანების გრძნობებზე ვინც იხსენებს ამ ოცი წლის წინანდელ საშინელ 

ტრაგედიას, რადგანაც დრაკორეფტილიები ახლაც ცდილობენ მიიღონ 

დაბალვიბრაციული ენერგიების პორცია. ამიტომაც ჩემო ძვირფასებო გთხოვთ ნუ 

აჰყვებით მათ პროვოკაციას და ნუ მიიღებთ მონაწილეობას ამ ახლად ორგანიზებულ 

სპექტაკლში. არამედ უბრალოდ გაუგზავნეთ მთელი თქვენი სიყვარული იმ ადამიანის 

სულებს, რომლებიც დაიხოცნენ არა მხოლოდ ცათამჯენების აფეთქების შედეგად, 

არამედ იმ მრავალრიცხოვან ომებში, რომლებიც ამ მოვლენას მოჰყვა შედეგად. 

 ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ახლა გადაფაროთ  ნეგატიური ენერგიების 

ნაკადი, რომლის პროვოცირებასაც მსოფლიო მმართველობა და მისი დამქაშები 

ცდილობენ სუფთა და ნათელი ადამიანური სულების თანაგრძნობის ემოციებზე 

თამაშით. 

 მერწმუნეთ ჩემო ძვირფასებო, ყველა მათი ქმედება უკვე დაუბრუნდა მათ უკან 

და ამის მოწმე მალე უკვე მთელი სმოფლიო გახდება. 

 ახლა კი იყავით ბრძენები! ყურადღებით ადევნეთ თვალყური ყველაფერს, რაც 

თქვენს გარშემო ხდება, რათა არ მისცეთ ნება პროვოკაციაში რომ ჩაგითრიონ. ეს 

პროვოკაციები კი მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში გარდაუვლად იქნება მოწყობილი ამ დღეს 
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იმათ მიერ, ვინც ჯერ კიდევ ეჭიდება ძალაუფლებას და შეეცდება ადამიანებისათვის ამ 

ტრაგიკული დღის ტანჯვის სიმბოლოდ გამოყენებას. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საბურობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 10 სექტემბერი 2021წ. 

 

 

 

  

 

   ბრთხილად, დღესასწაული! 

 

 სამყაროს დედა 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს დაგიცვათ იმ შეცდომისაგან, რომელიც შეიძლება უნებლიედ 

დაუშვათ უცოდინრობის გამო. საუბარი წავა  თქვენს მონაწილეობაზე ამა თუ იმ 

დღესასწაულებში ან მასობრივ ღონისძიებებში – სახალხო თუ რელიგიურში, სევდიანსა 

თუ სახალისოში.  

 მე მსურს აგიხსნათ, თუ რა ხდება ნატიფ დონეზე ყოველ ჯერზე, როდესაც 

მატერიაში გვაქვს დიდი დაოდენობით ადამიანების შეგროვება.  

 როგორც უკვე იცით, საუკუნეების განმავლობაში თქვენი დამბყრობლები 

ინარჩუნებდნენ ძალაუფლებას და ადამიანებზე კონტროლის შესაძლებლობას 

სხვადასხვა მანიპულაციებისა და მათი ცნობიერების მართვის მერშვეობით. ამისათვის 

კი ისინი სხვადასხვა საშუალებას იყენებდნენ. ხშირად ეს იყო მაგიური რიტუალები 

ადამიანთა მსხვერპლშეწირვით. ეს მათ თავს აგრძნობინებდა დედამიწის ყოვლის 

შემძლე ღმერთებად, ხოლო ადამიანებს უყურებდნენ როგორც თავიანთ ფარას – უსახო 

და მორჩილი რობოტების ბრბოს.  

 “მსოფლიოს ეს მბრძანებლები” იმდენად შეეჩვივნენ ადამიანებთან ასეთ 

ურთიერთობას და თავიანთ ყოვლისშემძლეობას, რომ ახლა, როდესაც ბევრი თქვენგანი 

გამოღვიძებას იწყებს და ხვდება, თუ რა ხდება რეალურად თქვენს პლანეტაზე, ისინი 

დაშინდნენ, რადგანაც კარგავენ ძალაუფლებად და ყველა საშუალებით ცდილობენ მის 

დაბრუნებას.  

 სწორედ ამით აიხსნება ცრუპანდემიასთან ბრძოლის ზომების გამკაცრება, 

რომელიც ადამიანების თავისუფალ ნებას ზღუდავს მსოფლიოს პრაქტიკულად ყველა 

ქვეყნაში. ამგვარად საიდუმლო მსოფლიო მმართველობა ცდილობს დაიბრუნოს 

ძალაუფლება და იგრძნოს საკუთარი ყოვლისშემძლეობა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 

მათ სურთ დარწმუნდნენ, რომ ადამიანები ისევ მათი დამჯერი რობოტები არიან, 

რომლების მართვაც მათ დაუსჯელად შეუძლიათ.  

 თუმცა ახლა დედამიწაზე ძალების გადანაწილებაში თავისი კორექტირება 

შემოაქვს ახალ მაღალვიბრაციულ ენერგიებსაც, რომლებიც ადამიანთა ცნობიერებაში 

ანეიტრალებენ ძველ მესამე განზომილების პროგრამებს და წმენდავენ დედამიწას 

საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილი ნეგატიური ენერგიებისგან.  
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 ამიტომაც სმოფლიო მმართველობის წევრები და მათი მარიონეტები ცდილობენ 

აღადგინონ ენერგეტიკული ბალანსი, რაც დაეხმარება მათ გააგრძელონ თავიანთი 

მმართველობა. ამისათვის კი ისინი ეძებენ თავიანთი არსებობისათვის სულ ახალ და 

ახალ ენერგეტიკულ კვებას. ასეთი კვების მთავარი წყარო კი საუკუნეების 

განმავლობაში იყო ადამიანების მასობრივი შეყრა სხვადასხვა დღესასწაულის დროს, 

გასაკუთრებით კი რელიგიური დღესასწაულებისას.  

 ხოლო იმისათვის, რომ შეემცირებინათ სახალხო დღესასწაულების ენერგეტიკა, 

მათ შექმნეს კონკრეტული ტრადიციები, რომლებმაც ადამიანებისათვის შეუმჩნევლად 

გარდაქმნა სიხარულისა და ბედნიერების ნათელი ენერგიები უხეშ დაბალვიბრაციულ 

ენერგიებად, რომელიც მაძღრობასა და სიმთვრალეს მოჰყვება. ამისათვბის მათ 

ადამიანთა ცნობიერებაში შემოიტანეს დიდი ოდენობით საკვებითა და სასმელით 

დატვირთული სუფრები.  

 როგორც უკვე იცით, ნებისმიერი ალკოჰოლური სასმელი ადამიანისათვის 

დამღუპველია, რადგანაც ის არა მხოლოდ ბინდავს მის ცნობიერებას, არამედ იზიდავს 

მრავალ დაბალი ასტრალის არსებას.  

 იგივე ხდება ზედმეტი ჭამის შემთხვევაშიც. ამ დროს არა მხოლოდ ინგრევა 

ადამიანის ორგანიზმი, რასაც მის ფიზიკურ ტანჯვამდე მივყავართ, არამედ ალკოჰოლის 

მსგავსად ბინდავს ადამიანის ცნობიერევას და ასულელებს ადამიანს.  

 ამგვარად დღესასწაულების დროს მასობრივი ქეიფი ნატიფ დონეზე ბნელი 

ძალებს დიდი ოდენობით საკვებს აწვდის. შემდგომ კი ეს ძალები ადამიანებსგან 

მიღებულ დაბალვიბრაციულ ენერგიას იყენებენ მათივე საწინააღმდეგოდ და ქმნიან ამ 

ენერგიების ერთგვარ ცირკულაციას ნატიფ და ფიზიკუს დონეებს შორის. შედეგად 

ადამაიანები ვერ ხვდებიან თუ რას ჩადიან და “კლავენ” საკუთარ თავს საკუთარივე 

ენერგიებით.  

 თუმცა ბნელი ძალეიბსათვის, როგორც ინკარნირებული, ასევე ნატიფ დონეზე 

მყოფთათვის, განსაკუთრებით ფასეულია სიკვდილთან დაკავშირებული ენერგიები 

განსაკუთრებით კი როცა საქმე ეხება სხვადასხვა ომებში დახოცილ მილიონობით 

ადამიანს.  

 ასეთი ენეგეიების გამოსაწვევად და გასაზრდელად შეიქმნა აღლუმების 

ტრადიცია, რომლებიც ტარდებოდა მრავალრიცხოვან ომებში დაღუპული ადამიანების 

საპატივსაცემულოდ. ეს აღლუმები სწორედ რეფტილოდების მიერ იყო ორგანიაებული, 

რომლებიც ცდილობენ მიეღოთ დივიდენტები მათი ძველი ნამოქმედარისგან ომის 

დამთავრებიდან მრავალი წლის შემდეგაც. ამას კი ისინი ახერხებენ  ადამიანის საშინელ 

და სისხლისმღვრელ მოვლენებზე ფიქრებში ხელოვნურად ჩაგდებით.  

 ამიტომაც, ჩემო ძვირფასებო, მე მსურს, რომ თქვენ დაიბრუნოთ დღესასწაულის 

მცნება მისი პიდვანდელი ფორმით, რაც მდგომარეობს ბუნებასთან ურთიერთობასა და 

ერთმანეთში სიხარულის, ბედნიერებისა და სიყვარულის ენერგიების მიმოცვლაში. 

თქვენი გარდაცვლილი ახლობლებიც კი სწორედ ამ ენერგიებს საჭიროებენ და არა 

თქვენს ტირილს, მწუხარებას და ტანჯვას. 

 გახსოვდეთ ამის შესახებ, ჩემო საყვარლებო, და არ მისცეთ გამოიყენონ თქვენი 

ენერგია (თქვენი შეუფასებელი ღვთაებრივი საჩუქარი) იმათ, ვინც ცდილობს 
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გაგანადგურონ როგორც ფიზიკურად ასევე მორალურად, შედეგად კი ზღუდავენ 

თქვენს ნებას და ტანჯავენ თქვენს სულებს. 

 სამყაროს დედა, რომლესაც ნაზად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 11 სექტემბერი 2021წ. 

 

 

  ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (სასმელი) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 ამრიგად, გავაგრძელოთ საუბარი იმის შესახებ, თუ ცნობიერების დონის როგორი 

პარამეტრები სჭირდება ადამიანს, რათა მეხუთე განზომილებაში გადავიდეს.  

 მეოთხე პარამეტრი არის ადამიანის მიერ მიღებული სითხე. ადამიანის მიერ 

მიღებული სასმელი საჭმლის მსგავსად ზეგავლენას ახდენს მის ცნობიერებაზე. 

განსაკუთრებით კი ეს ეხება ალკოჰოლურ სასმელებს, რომლებიც ბევრი 

ადამიანისათვის სუფრის განუყოფელი ნაწილი გახდა. სწორედ ისინი, თანაც 

ნებისმიერი დოზეით, დამღუპველ ზეგავლენას ახდენენ ადამიანის ცნობიერებაზე, 

რადგანაც აკარგვინებენ მას სისუფთავეს და შესაბამისად ღვთაებრივობასაც.  

 ნებისმიერი ალკოჰოლური სასმელი შეიცავს ფერმენტებს, რომლებიც ადამიანის 

ცნობიერებაზე მოქმედებს. ეს კი ხდება შემდეგნაირად: როდესაც ეს ფერმენტები 

სისხლში ხვდება, ისინი გადანაწილდება მთელს სხეულში. შედეგად კი იწამლება და 

ბინძურდება მისი ორგანიზმი. განსაკუთრებით ნეგატიურ ზემოქმედებას ახდენს 

ალკოჰოლი ადამიანის ტვინზე, რადგანაც სწორედ ის აგებს პასუხს ადამიანის 

ცნობიერების სისუფთავეზე, რადგანაც მისი შესაბამისი ფიზიკური ორგანოა.  

 ერთი სიტვით რომ ვთქვათ, არაფერი არ ადაბლებს ადამიანის ვიბრაციებს ისე, 

როგორც ალკოჰოლური სასმელები. ხოლო როგორც თქვენ უკვე მიხვდით, ეს 

სასმელებიც, ხორცის მსგავსად, არის დრაკორეფტილიების შემოღებული, რათა 

მაქისმალურად შეემცირებინათ ადამიანის ვიბრაციები და დაებინდათ მისი 

ცნობიერება. მათ ეს იმიტომ სურდათ, რომ ისინი მხოლოდ მაშინ შეძლებდნენ 

ადამიანის დამორჩილებას და თავიანთ იარაღად გამოყენებას, როდესაც მას 

წაართმევდნენ მის ბუნებრივ ღვთაებრივ ნაწილს.  

 შედეგად შეიქმნა ღვინის დამზადების, ლუდის ხარშვისა და სხვა ძლიერი 

ალკოჰოლური სასმელების მთელი ინსტიტუტები. ეს ყველაფერი კი შემოვიდა მოდაში 

იმგვარად, თითქოს ალკოჰოლი მრავალი დაავადების მკურნალი ყოფილიყოს და თავად 

ექიმებმაც კი დაიწყეს მისი მცირე დოზებით “გამოწერა”  თითქოსდა ორგანიზმის 

გასაძლიერებლად.  

 რეალურად კი ალკოჰოლურ სასმელებსა და სხვადასხვა მცენარის სპირტოვან 

ნაყენებს ზიანის გრდა სხვა რამის მოტანა არ შეუძლიათ. სპირტული ხსნარები 

შეიძლება გამოყენებული იყოს, როგორც შემნახველები (კონსერვატორები), თუმცა არ 

შეიძლება მათი გამოყენებბა, როგორც რაიმე მცენარის სამკურნალო ეფექტის 

ფიქსატორად.  
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 ხოლო როგორი სასმ,ელი იქნება ადამიანისათვის სასარგებლო, რომელსაც სურს 

მეხუთე განზომილებაში გადასვლა? 

 უპირველეს ყოვლისა – სუფთა წყალი, რომელიც არის ადამიანისათვის ყველაზე 

ბუნებრივი სასმელი. ასევე შესაძლებელია სასარგებლო მცენარეების ნაყენების 

გამოყენება, თუმცა აუცილებელია ადამიანის ინდივიდუალური თავისებურებების 

გათვალისწინება. ძველად ადამიანიბი იყვნენ კარგი ჰერბალისტები. მათ ყოველი 

მცენარე და ყოველი ფესვისგან შეეძლოთ სამკურნალო ძლა მიეღოთ. ახლა კი ეს ცოდნა 

თითქმის დაკარგულია და მხოლოდ ენთუზიასტების მცირე ჯგუფი ცდილობს მის 

აღდგენას და ცხოვრებაში გამოყენებას. ამიტომაც ყველაფერში დაიცავით ზომიერება. 

 იგევე ეხება ისეთ სასემლებს, როგორიცაა ჩაი, ყავა და კაკაო. ბევრისათვის მათი 

მიღება უკვე გახდა ჩვევა ან ერთგვარი რიტუალი.  გადახედეთ თქვენს მათთან 

ურთიერთობას და მოიხმარეთ ისინი მხოლოდ მაშინ, როდესაც თქვენი ორგანიზმი ამას 

რეალურად გთხოვთ.  

 ნებისმიერ შემთხვევაში სითხის მიღებამ უნდა მოგიტანოთ ფიზიკური 

სიამოვნება. თუ დალევის შემდეგ თქვენ გრძნობთ სიმსუბუქეს და ენერგიას, მაშინ ეს 

თქვენი სასმელია.  

 თქვენ ასევე აუცილებლად იგრძნობთ სასარგებლო სასმელებსა და ალკოჰოლს 

შორის განსხვავებას, თუ გაიხსენებთ თქვენს შეგრძნებებს სადღესასწაულო სუფრების 

შემდგომ. 

 ამაზე გავჩერებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზმოლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 1 სექტემბერი 2021წ. 

 

 

 

 ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (საკუთარი უფლებების დაცვის უნარი) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ რას წარმოადგენს საკუთარი უფლებების 

დაცვის უნარი. 

 რეალურად ეს უნარი ყველას არ აქვს და ისიც კი, ვისაც ეს გამოსდის, ამას 

საკუთარი თავის დაზიანების გარეშე ყოველთვის ვერ ახერხებს. როგორც უკვე 

ბევრჯელ ითქვა ჩემს გზავნილებში, სულიერი ადამიანისათვის შეწინააღმდეგების 

მთავარი კრიტერიუმი უნდა იყოს იმის უნარი, რომ ესაუბროს მეტოქეს ისე, რომ არ 

გამოავლინოს აგრესია. რაღათქმაუნდა ამის გაკეთება რთულია, თუმცა ეს 

შესაძლებელია.  

 ახლა კი მე მოგცემთ რამოდენიმე რჩევას, რომლებიც დაგეხმარება შეიმუშავოთ 

მოქმედების და ქცევის მანერა ძალაუფლების მქონე პირებთან ურთიერთობისას. 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 პირველი: ნებისმიერ სიტუაციაში იყავით მაქსიმალურად კეთილგანწყობილი. 

თუმცა ეს კეთილგანწყობა ჩვენებითი ან სარკასტული კი არ უნდა იყოს, არამედ 

გულწრფელი და გულიდან წამოსული.  

 როგორი უსიამოვნოც არ უნდა გეჩვენოთ გარეგნულად ადამიანი პირველი 

შეხედვით, შეეცადეთ გარეგანი გამოვლინებების მიღმა დაინახოთ დაშინებული და 

დათრგუნული არსება, რომელიც სამსახურიდან დათხოვნის შიშის გამო იძულებულია 

შეასრულოს თავისი უფროსების ბრძანება.  

 მერწმუნეთ, ის თქვენზე ბევრად ცუდ მდგომარეობაშია, რადგანაც სულის 

სიღრმეში ხვდება, რომ ის თავისი სინდისისა და ღვთაებრივი კანონების 

საწინააღმდეგოდ მიდის, თუმცა მან უკვე გააკეთა თავისი არჩევანი და ახლა 

იძულებულია ბოლომდე გაჰყვეს მას. დიდწილად სწორედ ამით აიხსნება მცირე 

მოხელეების აგრესია, რომლებიც ასრულებენ თავიანთი უფროსების აბსურდულ 

ბრძანებებს. ისინი გრძნობენ თავიანთ უძლურებას და ცდილობენ გაიმყარონ პოზიცია 

იმათ ხარჯზე, ვინც მათზეა დამოკიდებული.  

 ამიტომაც შეეცადეთ დაინახოთ მომხდარი მოვლენები არა შავ-თეთრად, არამედ 

იგრძნოთ ის ნიუანსები, რომლებიც დაგეხმარებათ უპოვოთ გასაღები ნებისმიერი 

ჩინოვნიკის, უფროსის თუ ბიოროკრატის გულს, რომელიც თქვენს გზაზე წინაღობებს 

შექმნის. იმისათვის, რომ ეს გასაღები იპოვოთ, თავდაპირველად საჭიროა ამ ადამიანის 

მიმართ გამოავლინოთ მაქსიმალური კეთილგაწყობა.  

 მეორე: მუქარას მუქარით ნურასოდეს უპასუხებთ. ეს მიგვიყვანს მხოლოდ 

იქამდე, რომ თქვენი საუბარი დასაწყისშივე მიიღებს აგრესიულ ხასიათს და ნეგატიური 

ენერგიები, რომლებიც სულ უფრო და უფრო გაიზრდება, არ მოგცემთ საჭირო შედეგის 

მიღწევის საშუალებას.  

 ამიტომაც სასურველია თავიდანვე შეიარაღდეთ საკანონდებლო აქტებით და სხვა 

აუცილებელი დოკუმენტებიღ, რომლებიც ნებისმიერ სიტყვაზე უკეთესად დაგიცავენ. 

შეეცადეთ თავიდანვე გადაიყვანოთ საუბარი იურიდიულ მხარეზე, რითიც ანახებთ 

თქვენს ამ საკითხში გათვითცნობიერებას და საკუთარ სიმართლეში რწმენას 

გამოავლენთ. როგორც წესი ეს განაიარაღებს ჩინოვნიკებს, რომლებიც მოქმედებენ 

დაჩქარებით და სრულიად შესაძლებელია, რომ  არ არიან გაცნობიელები თავიანთი 

მოქმედებების იურიდიულ ნაწილებს. 

 მესამე: ყოველთვის შეეცადეთ მისცეთ საუბარს ადამიანური და არა 

ბიუროკრატიული ხასიათი.  

 გახსოვდეთ, რომ ყოველი ადამიანი, როგორი მაღალი რაგისაც არ უნდა იყოს, 

არის ვიღაცის შვილი, ძმა, და, დედა, მამა, ბებია ან ბაბუა. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ 

ყოველთვის შეგეძლებათ მოძებნოთ საერთო თემები და ინტერესები. ხოლო თუ თქვენ 

შეძლებთ მშრალი საქმიანი საუბარიდან გადახვიდეთ თბილი ადამიანური საუბრის 

დონეზე, თქვენ დაინახავთ, თუ როგორ ჯადოსნურად შეიცვლება ყველაფერი.  

 ასევე შეეცადეთ ჩემო ძვირფასებო, რომ ადამიანებში არ დაინახოთ მტრები, 

არამედ გააცნობიერეთ, რომ ადამიანს შეეძლო დაკარგულიყო ამ მკაცრ და დაუნდობელ 

მესამე განზომილების სამყაროში და რომ მისი დღევანდელი სულიერი დეგრადაცია 

კიდევ არ ამბობს იმას, რომ ის ამ მხრივ  სრულიად უიმედო მდგომრეოობაშია. 

ამიტომაც  შეეცადეთ ყველა ადამიანში გააღვიძოთ ღვთაებრივი ნაპერქწკაი, დაინახოთ 
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მისი სუსტი და დაუცველი სული მოუხედავად იმისა, თუ ის იმალება ძალაუფლებისა 

და კონტროლის ნიღბის მიღმა.  

 ყველაფერში გამოავლინეთ სიბრძნე და სიმშვიდე ჩემო ძვირფასებ. ნუ აჰყვებით 

ემოციებს, რომლებსაც თქვენი მხოლოდ ჩიხში შეყვანა შეუძლია. ამით თქვენ რთულ 

სიტუაციას გადაჭრის ნაცვლად უფრო გააღრმავებთ.   

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიღო მართამ 6 სექტემბერი 2021წ. 

 

 

 

 

 

 

 ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (ემციური თავდაჭერა) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს ჩვენ განვიხილავთ მეხუთე განზომილებაში გადასასვლელად მზად მყოფი 

ადამიანის ცნობიერების შემდეგ პარამეტრს.  

 მეცხრე პარამეტრი არის უნარი ემოციურად გამოეყოთ გარშემო მომხდარ 

მოვლენებს და ნებისმიერ სიტუაციაში შეძლეოთ თქვენს შინაგან შეგრძნებებზე 

კონცენტრირება. სწორედ ეს არის თქვენთვის ჯერ-ჯერობით ყველაზე რთული, 

რადგანაც გარშემო მომხდარ მოვლენებში ჩართულობა ადამიანისათვის ბუნებრივი 

მდგომარეობაა. განსაკუთრებით კი ახლა, როდესც ჩვეული მსოფლიო თვალწინ იშლება, 

თქვენთვის განსაკუთრებით რთულია რომ გარშემო გამეფებულ ქაოსში ემოციურად არ 

ჩაერიოთ. 

 ჩემს გზავნილებში მე უკვე არა ერთხელ გირჩიეთ, რომ აღგეთქვათ ეს ყველაფერი, 

როგორც გრანდიოზული სპექტაკლი, რომლის ბოლო აქტიც უკვე მალე დამთავრდება. 

თუმცა დღეს მე მსურს ამ საკითხს ცოტათიი სხვა კუთხით შევხედოთ.  

 შეეცადეთ გააცნობიეროთ, რომ რაც უფრო აბსურდულია მთავრობების 

მითითებები და რაც უფრო მკაცრი ზომები მიიღება მოქალაქეების წინააღმდეგ, მით 

უფრო სწრაფად დამთავრდება მათ მიერ შექმნილი სპექტაკლი სახელად 

“ცრუპანდემია”.  

 მე ვიცი, რომ უმრავლესობა იმათგან, ვინც კითხულობს ამ გზავნილს, 

მშვენივრად ხედავს მომხდარი მოვლენების ჭეშმარიტ სურათს, ანუ იცის, თუ რა ხდება 

კულისებს მიღმა.  მსოფლიო ჩდრილოვანი მთავრობის მომქედებეების პარალელურად 

მიმდინარეობს მიმდინარეობს ნათელი ძალების ძლიერი მუშაობა (როგორც ნატიფ 

დონეზე, ასევე დედამიწაზეც) რათა გამოაშკარავონ გლობალისტების ყველა 

დანაშაული. ხოლო, თუ ეს ჩვეულებრივი მაცხოვრებლებისათვის, რომლებიც მესამე 

განზომილების მატრიცის გავლენის ქვეშ არიან, ჯერ არ არის შესამჩნევი, თქვენ უკვე 
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შეგიძლიათ იხილოთ მისი შედეგები როგორც ენერგეტიკულად, ასევე გარეგანი 

გამოვლინებების სახით.  

 ახლა კი, კრიტიკულ მომენტში, როდესაც სრულმაშტაბიანი გამოაშკარავება 

მოხდება, თქვენ მოგიწევთ არა მხოლოდ თავად დარჩეთ მშვიდები და მომთმენები, 

არამედ უნდა დანერგოთ გარემომცველ ხალხში იმედი  ბნელსა და ნათელ ძალებს 

შორის ომის საკეთილდღეოდ დასრულების შესახებ. თქვენ მოგიწევთ გახდეთ 

სინათლის “კუნძულები” და საიმედო თავშესაფარები იმათთვის, ვინც სულიერი გზის 

დასაწყისშია და ვინც უკვე დაიწყო დედამიწაზე მომხდარი გლობალური მოვლენების 

შეუქცევადობის გააზრება.  

 აგრეთვე, იყავუით მზად იმისათვის, რომ თქვენ მოგიწევთ გაიაროთ ქაოსის 

ერთგვარი პერიოდი, რადგანაც თქვენი პლანეტის მართვის ძველი სისტემის დაშლა 

ყველა თქვენგანისათვის უმტლკივნეულოდ ვერ ჩაივლის. ძალზედ ბევრი ადამიანი იყო 

ძალაუფლების სტრუქტურაში ჩართული მის ყველა დონეზე – უმაღლესი 

ხელმძღვანელობიდან დაწყებული მცირე აღმსრულებლებით დამთავრებულნი, 

რომლებსაც მოსალოდნელი რევოლუციური გადრაქმნები უშუალოდ შეეხებთ და 

სულის სიღმემდე შეძრავს. ბევრ მათგანს მოეჩვენება, რომ მათ ფეხებს შუა მიწა 

ეცლებათ, რადგანაც მთელი მათი ჩვეული ცხოვრება და ფასეულობების სისტემა 

თვალწინ დაეშლებათ. განსაკუთრებით რთული კი იქნება იმ ადამიანებისათვის, ვისაც 

წარმოდგენაც კი არა აქვ მსოფლიოში მომხდარი ენერგეტიკული ცვლილენბების 

შესახებ, რომლებიც მოისაზრებს ეპოქის, მორალური ფასეულობების და განზომილების 

ცვლას… 

 ამიტომაც სწორედ თქვენ – ვინც უკვე მრავალი წელია რაც ამ ცვლილებების 

შესახებ არა მხოლოდ იცით, არამედ მიზანმიმართულად მუშაობთ იმისათვის, რომ 

“ფეხდაფეხ მიჰყვეს” პლანეტას, მოგიწევთ გახდეთ საიმედო ციხესიმაგრე იმ ადამიანთა 

სულებისათვის, ვინც ახალი გაღვიძებულია. სწორედ თქვენ დაეხმარებით მათ 

უმოკლეს ვადებში რომ შეცვალონ თავიანთი ცნობიერება, რათა ჰარმონიულად 

შეუერთდნენ ახალ საზოგადოებას, რომლის შენებასაც თქვენ ერთად დაიწყებთ  

უახლოეს პერიოდში.   

 ამისათვის კი ჩემო ძვირფასებო, თქვენ უკვე ეხლა უნდა ისწავლოთ გარშემო 

მომხდარ ყველა მოვლენაზე მშვიდად რეაგირება და პირველ რიგში თვალყური 

ადევნოთ საკუთარ შინაგან მდგომარეობას, რათა ნებისმიერ სიტუაციაშ დარჩეთ მაღალ 

ვიბრაციებში და დაეხმაროთ უფრო სუსტ და გამოუცდელ ადამიანებს. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 20 სექტემბერი 2021წ. 

 

 

 

 

      ახალ დედმიწაზე ცხოვრება (საკუთარი გრძნობის ნატიფი ორგანოების მართვა)  

 

 მამა აბსოლუტი 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 მოდით გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი და ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ როგორ 

“გაუძლოთ დარტყმას”, ანუ როგორ შეინარჩუნოთ სიმშვიდე ნებისმიერ სტრესულ 

სიტუაციაში. 

 იმისათვის, რათა ეს შეძლოთ, თქვენ უნდა ისწავლოთ ჩაკრების დონეზე თქვენი 

გრძნობების აღქმა, ანუ იგრძნოთ, თუ თქვენი რომელი ჩაქკრა “ჟღერს”  უფრო ხმამაღლა 

ამა თუ იმ სიტუაციაში. მაგალითად, როდესაც ადამიანი გრძნობს შიშს, ის ამბობს, რომ 

მის შიგნით ყველაფერი “ცივდება” . რას ნიშნავს ეს? ამგვარად რეაგირებენ მისი ქვედა 

ჩაკრები, რომლებიც შიშის ენერგიით არიან შებყრობილები. თუმცა თუ ადამიანი 

ვიღაცასთან არასიამოვნო პოლემიკაში შედის, როგორც წესი ამ სიტყვიერ “ისრებზე” 

რეაგირებს მისი მეხუთე ჩაკრა.  ხოლო ახლობლების გამო მღელვარება ვლინდება 

მეოთხე ჩაკრაზე, რაც ფიზიკურ დონეზე გულის სპაზმების სახით ვლინდება.  

 თუმცა ახლა, ჩემო ძვირფასებო, როდესაც გადახვედით თქვენი სულიერი 

განვითარების საკმაოდ მაღალ დონეზე, მოვიდა დრო თქვენი გრძნობის ნატიფი 

ორგანოები გათვითცნობიერებულად რომ მართოთ. ეს იმისათვისაა აუცილებელი, რომ 

არ დაუშვათ ნეგატიური ემოციები თქვენს ენერგეტიკულ სივრცეში. ეს კი შესაძლებელი 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვენ ნებას არ მისცემთ თქვენს ნატიფ სხეულებში 

დაბადებულ ნეგატიური ენერგიების “ნაპერწკლებს” რომ გაღვივდნენ, რადგანაც მათი 

ჩაქრობა უფრო ადვილია, ვიდრე ავარვარებული კოცონისა, რომელმაც უკვე დაიწყო 

ფიზიკურ დონეზე თავისი დამანგრეველი მუშაობა.   

 ამიტომაც აღიქვით ყოველი თქვენი დღე როგორც “გამოსაცდელი პოლიგონი”, 

რომელიც დაგეხმარებათ დაეუფლოთ საკუთარი ემოციების მართვისა და ვიბრაციების 

ჩაკრების დონეზე აღქმის მეცნიერებას. ამისათვის კი უკვე ბევრი პრაქტიკა გადმოგეცათ, 

ამიტომაც დღეს მე მსურს თქვენი ყურადღება გავამახვილო ზოგიერთ ნიუანსზე და 

მოგცეთ რამოდენიმე რჩევა ცვალებადი სიტუაციისდა მიხედვით, რომელიც 

ყოველდღიურად სულ უფრო და უფრო იძაბება.  

 ჩემო ძვირფასებო, თქვენ უკვე კარგად იცით, რომ განთიადისას წყვდიადი 

ყველაზე მეტად ვლინდება, რაც უკვე ხდება მთელს თქვენ პლანეტაზე.  ზოგჯერ თქვენ 

გეჩვენებათ, რომ სიბნელე უკვე ბოლომდე გამოვლინდა, თუმცა მსოფლიო 

მმართველების მარიონეტებმა თავიანთი სურვილის გამო, ემსახურონ თავიანთ 

უფროსებს, ყველა მითითება უკვე სრულ აბსურდამდე მიჰყავთ. შედეგად კი ეს 

გვაძლევს საწინააღმდეგო შედეგს: ღრმად მძინარე ადამიანებიც კი იწყებენ 

გამოღვიძებას და გრძნობენ რომ ყველაფერი რიგზე არ არის.  

 ამიტომაც იმის ნაცვალდ, რომ ამ აბსურდული მოქმედებების გამო აღშფოთდეთ, 

გიხაროდეთ, რადგანაც ყველაფერი დასკვნისაკენ– თავისი ლოგიკური დასასრულისაკენ 

– მიდის, რადგანაც კაცობრიობის თავზე მდოგომი ჯალათები თავად ითხრიან 

საფლავს… შედეგად კი მესამე განზომილების ადამიანის თვალსაზრისით ნებისმიერ 

ნეგატიურ სიტუაციაზე რეაგირებას გააკეთებენ უკვე თქვენი ზედა ჩაკრები, რომლებიც 

შეიცავენ შემოქმედის ნაწილს, ანუ მის სიბრძნესაც. შედეგად, თქვენ ყველაფერს 

აღითქვავთ როგორც გლობალური მაშტაბის თამაშის დასასრულს, რომელშიც 

ადამიანებმა შძზლეს მსოფლიოს მმართველები (კაცობრიობის დამმონებლები) 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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დაემარცხებინათ, რადგანაც მიხვდნენ მათ ეშმაკურ გეგმებს და შეძლეს 

გაერთიანებულიყვნენ საკუთარი თავისუფლების საბრძოლველად.  

 როგორც ხედავთ, მთელს დედამიწაზე საპროტესტო მოძრაობები სულ უფრო და 

უფრო მძლავრდება. მშვიდობიანი მანიფესტაციები იცვლება დაუმორჩილებლობებით, 

გაფიცვებითა და საკუთარი მთავრობების გადადგომის მოთხოვნებით, რომლებიც 

ჩრდილოვანი მთავრობის სრულ დაქვემდებარებაში არიან და მოქმედებენ საკუთარი 

მოსახლეობის საწინააღმდეგოდ.  

 ამიტომაც აღიქვით ყველა მომხდარი მოვლენა სიხარულითა და ნათელი ძალების 

გამარჯვების რწმენით, საკუთარი ყურადღება გადაიტანეთ დედამიწაზე ძალების 

გადანაწილებაში ამ დადებით ცვლილებებზე და არა ბნელი ძალების “კრუნჩხვაზე”, 

რომლებმაც უკვე წააგეს თავიანთი პარტია. შედეგად კი იგრძნობთ, თუ რამდენად 

გააქტიურდება თქვენი ზედა ჩაკრები, როგორ დადებითად გამოეხმაურებიან ისინი 

თქვენს სიბრძნესა და მომხდარი მოვლენების მშვიდ აღქმას. შედეგად სწორედ თქვენი 

ზედა ჩაკრები  დაიწყებენ თქვენი ვიბრაციული დონის განსაზღვრას და აწევენ მას 

საჭირო დონეზე, შემდგომ კი საკუთარ ღვთაებრივ დონეზე მიიზიდავენ თქვენს ყველა 

დანარჩენ ჩაკრებსაც, რომლებიც უკვე ვეღარ შეძლებენ დაბალი ვიბრაციის ენერგიებთან 

რეზონირებას. 

 ამით გლოცავთ ჩემო ძვირფასებო! 

 მამა აბსოლუტი, რომლესაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან 

 გზავნილი მიიღო მართამ 21 სექტემბერი 2021წ. 

 

 

   უკანასკნელ ადამიანამდე 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს ჩვენ გადავუხვევთ ჩვენი თემიდან და ვისაუბრებთ დედამიწაზე მომხდარ 

ბოლო მოვლენებზე.  

 როგორც ხედავთ, ჩემო ძვირფასებო, მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში საპროტესტო 

აქციები უკვე მოქმედებით ხასიათს იღებს.  ეს აიხსნება იმით, რომ ამაღლების თემასთან 

შორს მყოფი ადამიანებიც კი ხვდებიან, რომ მოხვდნენ მახეში. ისინი უკვე 

დარწმუნდნენ საკუთარ მაგალითზე, რომ მთავრობების ყველა დაპირება და მითითება 

უბრალო წრეზე სიარულია.  ბევრ ადამიანს ეჩვენება, რომ მათ კისერთან 

ჩამოკიდებულია სახრჩობელას ერთი და იგივე მარყუჟი და ისინი აცნობიერებენ, რომ 

მასში თავი თავადვე გაჰყვეს.    

 ახლა ბევრი ადამიანი ამოქმედდა და ცდილობს გამოასწოროს სიტუაცია და 

მონაწილეობას იღებენ საპროტესტო აქციებში, ამით კი ისინი ისინი თავს ძალადობის 

კიდევ ერთ მახეში იგდებენ თავს, რადგანაც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში საპროტესტო 

აქციებზე გამოსულთა საწინააღმდეგოდ მთავრობებს კლონები (მათი ნების უსულო 

შემსრულებლები) გამოჰყავთ. სწორედ ამით აიხსნება, ჩემო ძვირფასებო, პოლიციის 

ფორმაში მყოფი არსებების არაადამიანური ქმედებები. რადგანაც მსოფლიო 
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ჩრდილოვანი მთავრობა საკუთარ აღსასრულს გრძნობს, ის იყენებს მის ბოლო კოზირს, 

რაც მდგომარეობს ადამიანების ცნობიერების მართვასა და კლონების გარკვეულ 

მოქმედებებისკენ დაპროგრამებაში.  

 თქვენ შეგიძლიათ შემეკითხოთ, თუ რატომ უშვებენ ამას ნათელი ძალები. მე კი 

გიპასუხებთ, რომ მხოლოდ იმიტომ, რათა გამოიღვიძოს იმ ადამიანების ბოლო 

“ეშელონმა”, რომელიც პოტენციურად მზადაა ამაღლებისათვის.  

 რეალურად პლანეტი ამაღლების პროცესი უკვე მიმდინარეობს არაერთი 

ათწლეულის განმავლობაში და თუ პირველი “ეშელონმა” (ღვთაებრივმა თესლმა, 

რომელიც დედამიწაზე სწორედ ამ მისიისათვის მოვიდა) იცის ამაღლების შესახებ და 

უკვე დიდი ხანია, რაც ემზადება მისთვის (ოთხმოცდაათიანი წლების ბოლოდან 

დაწყებული), ბოლო “ეშელონი” გამოღვიძებას მხოლოდ ახლა იწყებს – ცრუპანდემიის 

პერიოდში, რომელიც ნათელმა ძალებმა “დაუშვეს” იმავე მიზეზით, რათა მიეცათ 

ამაღლების შესაძლებლობა მაქსიმალურად ბევრი ადამიანის სულისათვის.  

 როგორც ხედავთ, ნათელი და ბნელი ძალები ერთი მედლის ორი მხარეა და 

სწორედ ბნელი ძალების მოქმედებების შედეგად იღვიძებენ ადამიანები სინათლისაკენ 

მსგავსად იმისა, თუ ტანჯვის შედეგად როგორ აღწევენ ისინი სულიერ ზრდას.  

 ის, თუ რაც ხდება ახლა დედამიწაზე, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის 

უკვე მასობრივი გამოღვიძება, რადგანაც პირველ ეშელონს “გაჰყვა” უკვე ბევრი 

ადამიანი, რომლებიც ბოლო წლების განმავლობაში თამნიმდევრულად გამოდიან 

მესამე განზომილების პროგრამებიდან.  ამგვარად, ფენა-ფენა ადამიანთა კოლექტიური 

ცნობიერებისგან ირეცხება მესამე განზომილების “ჭუჭყსგან”, სადაც კაცობრიობა 

ამდენი საკუნის განმავლობაში იმყოფებოდა თქვენს მშვენიერ პლანეტაზე.  

 დედამიწაზე ახლა არსებული ბრძოლის ველი  წარმოადგენს მრავალფეროვან 

სურათს, რომელიც სხვადასხვა ვიბრაციის მქონე “მეომრებისგან” შედგება, რომლებიც 

იღებენ მასში მონაწილეობას არა უკვე ენერგეტიკულად, არამედ ფიზიკურადაც. 

ენერგეტიკულ დონეზე თქვენი მედიტაციებისას  იმართება ასტრალური ბრძოლები, 

რომლებსაც უერთდება ნატიფ დონეზე არსებული ყველა ნათელი ძალა.  ფიზიკურ 

დონეზე კი ბნელ ძალებს წინააღმდეგობას უწევენ საპროტესტო აქციებისა და 

დაუმორჩილებლობით.   

 ამის წყალობით ნათელი ძლების უპირატესობა (როგორც ნატიფ დონეე ასევე 

მატერიაში) ყოველდღიურად სულ უფრო აღქმადი ხდება და მე ვიცი, რომ ბევრი 

თქვენგანი ამას გრძნობს  მიუხედავად ცრუპანდემიასთან დაკავშირებული ზომების 

მუდმივი გამკაცრებისა.  

 ახლა ძალზედ მნიშვნელოვანია თქვენი მოქმედებები ფიზიკურ დონეზე 

გამარჯვებამდე მიიყვანოთ, რადგანაც ნატიფ დონეზე, თქვენ უკვე გაიმარჯვეთ.   

 მე ვიცი, რომ მოახლოებული გამოაშკარავება გაგაბრთიანებთ და აგავსებთ 

გასაოცარი ძალით და საკუთარი გამარჯვების რწმენით.  

 თქვენ ხართ დედამიწაზე მომხდარ ყველაზე დიდებული მოვლენების პირისპირ 

და მე მსურს, რომ თქვენ შეინარჩუნოთ ეს სიმაღლე, გაიაროთ გამოაშკარავების 

“გზაჯვარედინი”, შეინარჩუნოთ თქვენი ვიბრაციები და დაეხმაროთ სხვებს მღლა 

ასვლაში მათი გამარჯვებისა და ამაღლებისადმი რწმენის გამყარებით.  

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 
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 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავინი მიიღო მართამ 2 ოქტომბერი 2021წ.  

 

 

     ერთიან ნაკადში 

 

 მამა აბსოლუტი, პრაქტიკები 

 მოგესალმებით ჩემო საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გესაუბროთ დედამიწაზე მომხდარ ამჟამინდელ მოვლენებზე. 

 მე ვხედავ ჩემო ძვიფასებო, რომ თქვენი მოთმინების ფიალა უკვე ისება, რადგანაც 

დედამიწაზე არსებული ბნელი ძალების აგონია გაჭიანურდა და თქვენ ზოგჯერ 

გგონიათ, რომ ისინი იმარჯვებენ. რეალურად კი ასე არ არის.  

 იმას, თუ რაც ხდება პლანეტა დედამიწაზე სამყაროში ანალოგი არ აქვს. თუ ადრე 

ეპოქების ცვლა მიდიოდა გლობალური კატაკლიზმების (რომლებიც დედამიწიდან 

აქრობნენ მთლიან კონტინენტებს მისი მაცხოვრებლებიანად) ან უცხოპლანეტური 

რასების ჩარევის გამო (რომლებიც ხოცავდნენ თქვენი პლანეტის მაცხოვრებლებს 

მასობრივი განადგურების იარაღების საშუალებით), ახლა დედამიწის სხვა 

ენერგეტიკულ სივრცეში გადაყვანა მიმდინარეობს მისი მაცხოვრებლებიანად, 

რომლებიც შეძლებენ უმოკლეს ვადებში გაიარონ თავიანთი სულიერი ევოლუციის გზა 

და აწევენ თავიანთ ვიბრაციებს იმ დონეზე, რომელიც დაეხმარებათ ამაღლებაში. თუმცა 

ის, ვინც ამდენი საუკუნის განმავლობაში ფლობდა თქვენს ოლანეტას არ სურს შეეგუოს 

იმ ფაქტს, რომ კარგავს თავის ნადავლს და ბოლო ძალებით ცდილობს შეინარჩუნოს 

დედამიწაზე თავისი ბატონობა.  

 გაიხსენეთ ჩემი გზავნილები დედამიწაზე არსებული ძალაუფლების პირამიდის 

შესახებ. თუ ეს პირამიდა ნატიფ დონეზე უკვე პრაქტიკულად დანგრეულია, 

კაცობრიობის განადგურების პროგრამის შემსრულებლები, რომლებიც ფიზიკურ 

სხეულებში არიან ინკარნირებულნი ჯერ კიდევ აქტიურად იბრძვიან თავიანთი 

გადარჩენისათვის. სწორედ ისინი თესავენ დედამიწის მოსახლეობაში პანიკასა და შიშს 

და აძალებენ ადამიანებს გაიარონ  მათთვის დამღუპლევი პროცედურა, რომელიც 

ეშმაკურად არის შენიღბული “ვაქცინაციის” სახით, რაც უმეტესობა ადამიანში 

ასოცირდევა გადამრჩენელ საშუალებასთან, რომელიც მრავალი დაავადებისგან იცავს 

მათ.  

 ხოლო, სანამ მასმედია დედამიწის დამბყროვბელ დამნაშავეების ხელთაა, 

სიტუაციის გარდატეხა სასასიკეთო კუთხით საკმაოდ რთულია. ათასობით მამაცი 

ადამიანის სულის ხმა, რომლებიც ცდილობენ ადამიანებთან ჭეშმარიტება მიიტანონ, 

იხშობა ტყუილის კოლოსალურ ნაკადში, რომელიც მოედინება ტელევიზორის 

ეკრანებიდან, ჟურნალებისა და გაზეთების ფურცლებიდან და ასევე ინტერნეტიდან.  

 თქვენ ხედავთ, თუ როგორ განიდევნება ინტერნეტ რესურსებიდან ინფორმაციის 

ალტერნატიული წყაროები, როგორ ბატონობს ცენზურა და როგორი ნადირობა მიდის 

სამართლიან ექიმებზე, იურისტებსა და ჟურნალისტებზე.  დრაკორეფტილიების 

“საცეცები” თქვენი პლანეტის ყველა კუთხეს და ყველა ადამიანს მისწვდა. ის 
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თვალყურს ადევნებს მათ ქმედებებს და იწყებს ნიდობას ყოველთვის, როდესაც 

ვინმესგან საფრთხეს გრძნობს.  

 თქვენ მხოლოდ წარმოიდგინეთ ჩემო ძვირფასებო, თუ როგორი დიდი სამუშაოს 

გაწევა უწევთ დედამიწაზე არსებულ ნათელ ძალებს, რომლებიც ყოველ წუთას საკუთარ 

სიცოცხლეს რისკავენ, რათა გაანთავისუფლონ კაცობრიობა ციფრული მონობისგან და 

დაეხმარონ მის საუკეთესო წარმომადგენლებს ამაღლდნენ ახალ განზომილებაში 

თავიანთი ფიზიკური სხეულებით.  მათი საქმე მოითხოვს სიზუსტეს და რეგულირდება 

ზედა განზომილებებიდან. მათ დახმარება კოლოსალური მისდით, თუმცა არც 

ნაკლებად კოლოსალურია მათი მოქმედებიბის ველი, რომელიც მოიცავს არა ერთ 

ქვეყანას, არამედ მთელს პლანეტას.  

 მტერი ძალზედ სახიფათოა, ჩემო ძვირფასებო, და მას დასაკარგი უკვე 

აღარაფერი აქვს. რადგანაც თავიანთი მოახლოებული აღსასრული იგრძნეს, 

ჩრდილოვანი მთავრობების მარიონეტები წავიდნენ ვა-ნბანკზე და მაქსიმალურად 

წაართვეს ადამიანებს თავისუფლება. თუმცა მათი მოქმედებებით ისინი უკი 

შედეგებამდე მივიდნენ, რადგანაც მილიონობით ადამიანი თავისი უფლებების 

დასაცავად აღდგა.  მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში ეს არათანაბარი 

მაშტაბით მიდის, კაცობრიობის კოლექტიურ ცნობიერებაზე თავსუფლებისა და 

საკუთარი ბედის თავად განკარბვის სურვილის ენერგიებმა უკვე გადააჭარბა აპათეისა 

და მორჩილების ენერგიებს, რომლებიც ჩვეულებრივი მოქალაქეებისთვიაა შვეული.  

 სინათლე ყოვლეთვის დაამარცხებს წყვდიადს, ხოლო ერთობისა და 

თავისუფლების ენერგიები – შიშსა და მონობას, რადგანაც მათი ვიბრაციები ურთიერთ 

შეუთავსებადია. ამიტომაც, ჩემო ძვირფასებო, გთხოვთ როდესაც თქვენ მოგიცავთ 

სასოწარკვეთილება და თქვენ მოგეჩვენებათ, რომ თქვენი ძალები უკვე გამოილია, 

შედით მედიტაციურ მდგომარეობაში და გაუგზავნეთ თქვენი დახმარება და 

სიყვარული სინათლის ყოველ მებრძოლს – როგორც დედამიწაზე, ასევე ზეცაში.  მაშინ 

კი თქვენი ენერგიის ნაკადული შეერწყმება კაცობრიობის საკეთესო წარმომადენლების 

მაღალვიბრაციულ ნაკადს, რაც დედამიწიდან განდევნის წყვდადის ყველა ნარჩენს და 

დააჩქარებს დიდი ხნის ნანატრ გამოაშკარავებას, რომელიც არის დედამიწისა და მისი 

საუკეთესო წარმომადგენლებისათვის გარდამტეხი მომენტი. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 10 ოქტომბერი 2021წ. 

 

 

 

   ახალ დედამიწაზე ცხოვრებ (თქვენი წვლილი დედამიწის ამაღლების პროცესში) 

 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღევანდელი ჩემი გზავილი ეხება იმათ, ვინც უკვე შეძლო უმრავლესობის 

აზრისგან და მით უმეტეს ძალაუყფლების ორგანოების “მოსაზრებებისგან” 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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განთავისუფლება. ახლა კი ვისაუბრებთ იმის შესახბ, თუ როგორ შეგიძლიათ 

ენერგეტიკულად და ფიზიკურად დაიცვათ თავი მათი ჩარევისგან.   

 რადგანაც თქვენ ჯერ კიდევ მესამე განზომილებაში ხართ, თქვენი ახალი 

მსოფხედველობის გამო, თქვენ უნებლიედ მოხვდით ერთგვარ ვაკუუმში, რადგანაც 

თქვენი გარემომცველი ადამიანების სრული უმრავლესობა ჯერ კიდევ თამაშობს ამ 

სამყაროში დაწესებული წესებისდა მიხედვით. ეს წესები კი მდგომარეობს იმაში, რომ 

“ბრბოდან” (სწორედ ასე აღიქვავს ჩდრილოვანი მთავრობა დედამიწის პრაქტიკულად 

მთელს მოსახლეობას) არავინ არ უნდა გამოვიდეს.  

 იმისათვის, რომ ადამიანები მორჩილებაში ყავდეთ, იქმნებოიდა და იქმნება 

ყველა შესაძლო კანონი და წესდება მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. ყველა ეს წესი 

მიმართულია იმისაკენ, რომ შეამციროს ადამიანთა თავისუფლება და არ მისცეს მათ 

ნება იფიქრონ და იმოქმედონ დამოუკიდებლად.  

 მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის კონსტუციებში არსებული ის სტატიებიც კი, 

რომლებიც თისქოსდა იცავს ადამიანთა უფლებებს, მრავალმხრივ ითრგუნება 

სხვადასხვა რეგულაციებით და წესდებებით, რომლებიც გამოწვეულია “აუცილებელი 

საჭიროებებითა” და “საგანგებო მდგომარეობებით”. სწორედ ამას ხედავთ თქვენ მთელს 

მსოფლიოში. 

 ხელოვნურად შექმნილი ხიფათის წყალობით, რომელიც ცრუპანდემიაზეა 

დამყარებული, ადამიანბს არა მხოლოდ თავისუფლად სუნთქვის (ამ სიტყვის 

პირდაპირი მნიშვნელობით) უფლებას ართმევენ, არამედ თავიანთი ბედის განკარგავის 

ნებასაც უზღუდავენ, რადგანაც უზღუდავენ გადაადგილების და სამოქალაქო 

უფლებებს, ხოლო სამსახურიდან დათქხოვნის მუქარით აიძუჯლებენ მონაწილეობა 

მიიღონ საშინელ ექსპერიმენტში, რომელსაც ეწოდება “საყოველთაო ვაქცინაცია”.  

 როგორც ხედავთ, ჩემო ძვირფასებო, პლანეტის მოსახლეობის სრულმა 

უმრავლესობამ მიიღო “თამაშის ეს წესები” და გადაწყვიტა წასულიყო უმცირესი 

შეწინააღმდეგების გზით, რადგანაც დაუჯერეს მთავრობების პირობას, რომ 

დამორჩილების შემთხვვაში მათ ჩვეულ ცხოვრებას დაუბრუნებდნენ. ეს აიხსნება იმით, 

რომ მათმა ცნობიერება იმდენად შეითვისა მესამე განზომილების პროგრამები, რომ 

ისინი უკვე მათი მეორე ნატურა – მათი არსი და ცხოვრების წესი გახდა.  

 სუფთა ადამიანურის სულების მხოლოდ მცირე ნაწილი, რომლიც აცნობიერებს, 

თუ რეალურად რა ხდება თქვენს პლანეტაზე ახლა, ცდილობს შეეწინააღმდეგოს 

ადამიანის ნების დათრგუნვის ამ გიგანტურ “მანქანას”. მე ასევე ვხედავ, რომ ბევრ 

თქვენგანს გიწევთ მარტო მუშაობა, როგორც მტრის ზურგში არსებულ პარტიზანებს. 

მაგრამ იცოდეთ, ჩემო ძვირფასებო, რომ რაც უფრო რთულია გაკვეთილები, რომლებსაც 

დაბალვიბრაციულ სამყაროებში გადიხართ, მით უფრო ფასეულია ისინი, რადგანაც 

სწორედ ამგვარად, უმოკლეს ვადებში თქვენ ავსებთ თქვენი სულის მარაგს ჭეშმარიტად 

შეუფასებელი გამოცდილებით, რომელიც კაცობრიობისათვის მტრულად განწყობილი 

სისტემისადმი შეწინააღმდეგებას მოისაზრებს.  

 ახლა კი, დედამიწის მეხუთე განზომილებაში გადასვლის ბოლო ეტაპზე, 

როდესაც თქვენს პლანეტაზე ბნელსა და ნათელ ძალებს შორის შერკინებამ თავის 

აპოგეას მიაღწია, სწორედ თქვენ ხართ ნათელი ძალების ციხესიმაგრეები, რადგანაც, 

ფიზიკურ სხეულებში ხართ და მხოლოდ თქვენ შეგიძლიათ დაამიწოთ და 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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მაქსიმალურად ეფექტური გახადოთ ყველა მათი მოქმედება თუმცა იმისათვის, რომ 

თქვენი მუშაობა უფრო ნაყოფიერი გახდეს, აუცილებელია გაცნობიერებულად 

გაატაროთ არა მხოლოდ მაღალვიბრაციული ენერგიები, არამედ შექმნათ მკვეთრი 

განზრახვა მესამე განზომილების პროგრამების გასანეიტრალებლად, რომლებიც თქვენი 

პლანეტის მოსახლეობის ქვეცნობიერშია ჩანერგილი.  

 შემდეგში კი ვისაუბრებთ უფრო დაწვირელიბთ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა 

იმოქმედოთ შექმნილ რთულ სიტუაციაშიო, რათა არც საკუთარი თავი და არც სხვები 

არ დააზიანოთ. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 15 ოქტომბერი 2021წ.  

 

 

 ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (გზააბნეული სულის დახმარება) 

 

 მამა აბოსლუტი, პრაქტიკები 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 ამრიგად, გავაგრძელოთ ჩემი წინა გზავნილი და ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ 

როგორ უნდა იქონიოთ გავლენა გარემომცველებზე, რათა დაეხმაროთ ნათელ ძალებს 

გაანეიტრალონ მათ ქვეცნობიერში ჩანერგილი პროგრამები.  

 დავიწყოთ იქიდან, რომ თქვენ უნდა ისწავლოთ მიზანმიმართულად მუშაობა. 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მნიშვნელოვანია მიხვდეთ შეუძლია თუ არა ამა თუ იმ 

ადამიანს აღიქვას ახალი რეალობა, თუ მისი ცნობიერება იმდენად დაბლაა, რომ ყველა 

თქვენი მოქმედება ფუჭი აღმოჩნდება. მე ვფიქრობ, რომ ბევრმა თქვენგანმა უკვე 

ისწავლა ადამიანთა და არაადამიანთა სულების ამოცნობა, ანუ შეგიძლიათ ნათლად 

შეაფასოთ თქვენი შესაძლებლობები.  

 როგორც უკვე ითქვა ბევრ ჩემს გზავნილში, ახალ ენერგიებს, რომლებიც 

დედამიწაზე მოდიან, აქვთ თავიანთი ცნობიერება, ამიტომაც ისინი მოქმედებენ 

ამორჩევითად. ანუ ეხმარებიან ვიბრაციების აწევაში იმათ ვისაც შეუძლია მათი მიღება, 

ხოლო გვერდს უვლიან იმათ, ვისთვისაც ეს ენერგიები დამღუპველი იქნება. სწორედ 

ამით აიხსნება ის ფაქტი, რომ დაბალვიბრაციული არსებები ჯერ კიდევ აგრძლებენ 

დედამიწაზე არსებოობას, რომელიც ახალ განზომილებაში გადადის.  

 ეს ხდება კიდევ იმიტომ, რომ ბოლო მომენტამდე თქვენი პლანეტის ყველა 

მცხოვრებს ეძლევა შანსი, რომ შეიცვალოს ანუ თუ სულიერ ევოლუციაზე ნახტომს ვერ 

შეასრულებს, მცირე ნაბიჯი მაინც გადადგას. შედეგად თქვენ ხედავთ, რომ 

მატერიალურ სამყაროში ჩაფლული ადამიანებიც კი იწყებენ გამოღვიძებას და ხედავენ 

მთავრობების ტყუილსა და თვალთმაქცობას,  

 ასევე, ზოგიერთ ასეთ ადამიანს მოსდის იმის გაცნობიერება, რომ ეს სამყარო 

არასრულყოფილია და ეძებს ინფორმაციის ალტერნატიულ წყაროებს, რომლებიც 

ეხმარება მას სულიერი განვითარების გზაზე დადგომაში. სწორედ ასეთ ადამიანებს 

აქვთ შანსი გაიარონ ეკსტერნად სულიერი ევოლუციის “კურსი”, რომელიც მესამე 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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განზომილებაში მიმდინარეობს, რადგანაც დედამიწაზე ახლა მომხდარი როგორც 

დადებითი, ასევე უარყოფითი პროცეები მრავალჯერ ჩქარდება.  

  თქვენ სწორედ ასეთი ადამიანების დახმარება შეგიძლიათ და არა იმათი, ვინც 

შეეგუა თავის ბედს და მორჩილად ასრულებს მთავრობების ყველა მითითებას, როგორი 

აბსურდულიც და არაადამიანურიც არ უნდა იყოს ისინი. 

 ამრიგად, თუ თქვენს გზაზე შემოგხვდებათ ასეთი მოაზროვვნე ადამიანი, 

რომელსაც უკვე აეხილა თვალები იმაზე, თუ რა ხდევა დედამიწაზე, თქვენ შეგიძლიათ 

შეეცადოთ მის დახმარებას.  

 ჩემი გზავნილების სერიაში, რომელიც ეხებოდა გამოღვიძებულ ადამიანების 

დახმარებას, უკვე მოგეცათ ბევრი რჩევა, თუ რითი დაიწყოთ და როგორ ბრთხილად 

უნდა იმოქმედოთ, რათა არ დაიზიანოთ თავი და არც თქვენი მოსაუბრე. ამიტომაც 

ახლა მე მსურს შემოგთავაზოთ ენერგეტიკული  პრაქტიკა რომელიც დაგეხმარეათ 

თქვენ განმანათლებლობით სამუშაოში,  

 იმისათვის, რომ არ დაარღვიოთ ადამიანის თავისუფალი ნება, თქვენ თავიდანვე 

უნდა დაიზღვიოთ თავი და აი როგორ უნდა გააკეთოთ ეს. ჩაატარეთი მისი 

ენერგეტიკული სივრცის სკანირების მედიტაცია და შეეცადეთ მის სულთან გახვიდეთ 

კავშირზე. სწორედ მას შეუძლია მოგცეთ კონკრეტული პასუხი იმის შესახებმ მზადაა 

თუ არა ეს ადამიანი ამაღლებისათვის და შედის თუ არა ეს მის გეგმებში.  

 რაღათქმაუნდა ყველა თქვენგანს არ შეუძლია მიიღოს პასუხი სიტყვიერად, 

თუმცა ბევრ თქვენგანს უკვე შეუძლია ტელეპატიურად წაიკითხოს ინფორმაცია 

შეგრძნებების დონეზე. მე მჯერა, რომ ამა თუ იმ გზით, თქვვენ აუცულებლად მიიღებთ 

პასუხს. ხოლო თუ პასუხი დადებითი იქნება, მოუხმეთ სამყაროს სიყვარყულის ცეცხლს 

და სთხოვეთ მას იმუშავოს მის ცნობიერებასთან და ქვენცობიერთან, რათა “დაწვას” 

მესამე გაზნომილების ყველა პროგრამა, შაბლონი და სტერეტიპი და დაიცვას ადამიანი 

მათი დამღუპველი ზეგავლენისგან. ხოლო როდესაც ამ ენერგიის ნაკადი შეწყდება, 

მოუხმეთ ამაღლების ენერგიას და სთხოვეთ გარს შემოერტყას ამ ადამიანს და აავსოს 

მისი სხეულის ყველა უჯრედი თავისი ღვთაებრივი განმწმენდი ენერგიით. 

 დროსთან ერთად ეს პრაქტიკა ჩვევაში გადაგივათ და გონიერი ენერგიების 

მსგავსად თქვენ დაინახავთ ბრბოში დაკარგულ სუფთა ადამიანების სულებს, 

რომლების დახმარება ჯერ კიდევ შეიძლება.  

 მე გლოცავთ ამით! 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 16 ოქტომბერი 2021წ. 

 

 

    მესამე რეალობა 

 

 მთავარანგელოზები, ლუციფერი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ნათელო სულებო! 

 დღეს მე მოვედი თქვენთან, რათა გაგიზიაროთ დედამიწის როგორც ნატიფ 

დონეზე, ასეფე მატერიაში მომხდარი სიახლეები.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 როგორც ხედავთ, ყველაფერი დაჩქარებული ტემპით ვითარდება, რადგანაც 

ისინი, ვინც დედამიწაზე ეს სასიკვდილო თამაშები წამოიწყეს, ჩქარობენ დაასრულონ 

დაწყებული უმოკლეს ვადებში.  

 ახლა თქვენს პლანეტაზე შეიქმნა უნიკალური სიტუაცია: ორი პარალელური 

რეალობა მიედინება საკუთარი ტემპით. პირველი ვითარდება გლობალისტების გეგმის 

მიხედვით და მოიცავს თქვენი პლანეტის უმეტესობა მოსახლეს, რომლებმაც მიიღეს 

მათი თამაშის წესები. მეორე კი მოიცავს გამოღვიძებული ადამიანების მცირე ფენას, 

რომლებიც მათთვის ყველა შესაძლო საშუალებით ცდილობენ გამოააშკარავონ 

დედამიწაზე მომხდარი საშინელი ექსპერიმენტი, რომელიც მისი მოსახლეობის 

განადგურებას მოისაზრებს მათ ორგანიზმში უცხოპლანეტური გენომის შეყვანის გზით.  

 თუმცა არსებობს კიდევ მესამე რეალობა, რომელიც წინა ორისგან განსხავებით, 

ჯერ-ჯერობით თქვენგან დაფარულია. ეს ჩრდილოვანი მთავრობის წინააღმდეგ 

მიმდინარე ბრძოლაა, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში გრძელდება და მოიცავს 

თქვენი გალაქტიკის საუკეთესო შვილებს. მისი მთავარი მონაწილეები არიან სინათლის 

გალაქტიკური ფედერაციის წარმომადგენლები, რომლებიც ყოველთვის თვალყურს 

ადევნებდნენ დედამიწას, რადგანაც სწორედ აქ ეშვებოდნენ მათი ძმები და დები მესამე 

განზომილების უნიკალური გამოცდილების მისაღებად.  

 ხოლო, როდესაც თქვენი პლანეტის მოსხლეობა რეალური საბრთხის ქვეშ 

აღმოჩნდა, რომელიც მოიცავდა არა მხოლოდ მათ ფიზიკურ განადგურებას, არამედ 

ადამიანის, როგორც სახეობის გაქრობას (რომელიც ხდებოდა გენეტიკური ცვლილებით, 

რაც ადამიანს თავის ღვთაებრივ საწყისთან კავშირს აკარგვინებს), მათ მიიღეს 

გადაწყვეტილება, რომ გადაერჩინათ ყველაზე სუფთა და ნათელი სულები, რომლებიც 

ახლა არიან დეამიწაზე ინკარნირებულნი.  

 თუმცა ამის გაკეთება შესაძლებელი იქნებოდა მხოლოდ ამ ინკარნირებულ 

სულებთან გაერთიანებით, რათა ერთობლივად ემოქმედათ. ამ გზით ეს სულები 

გახდებოდნენ თავიანთი უცხოპლანეტელი მოძმეების “ხელები” დედამიწაზე. ასეთი 

გაერთიანება მოხდა და სწორედ მისი წყალობით დაიწყო დრაკორეფტილიებისა და 

ნაცრისფრების მიწისქვეშა ბაზების განადგურების უნიკალური ოპერაცია. ამ სამუშაოს 

მაშტაბები ჭეშმარიტადი დიდებულია და ახლა ეს ბრძოლა, რომელიც არა მხოლოდ 

დედამიწაზე, არამედ თქვენი გალაქტიკის სხვა პლანეტებზეც მიმდინარეობს, შევიდა 

თავის დასკვნით სტადიაში.   

 მსოფლიო ჩრდილოვანი მთავრობის მარიონეტებს ფეხებს შუა მიწა ეცლებათ და 

მათმა უმრავლესობამ უკვე მიიღო დამსახურებული სასჯელი თავიანთი 

ქმედებებისათვის. ხოლო ისინი, ვისაც თქვენ ტელევიზორის ეკრანებიდან ხედავთ, 

უმეტესწილად ორეულები და კლონები არიან. თუმცა ისინი, ვინც დარჩნენ თავიანთ 

პოსტებზე, ბოლო წუთამდე ეჭიდებიან ძალაუფლებას და გაბოროტებულები 

ცდილობენ თან გაიყოლონ რაც შეიძლება მეტი სუფთა ადამიანური სული, რომლებსაც 

ისინი ვერ იტანენ იმის გამო, რომ მათ აქვთ ღვთაებრივი პოტენციალი, რომელიც თავად 

არ ერგოთ.  

 რატომ გადავწყვიტე სწორედ მე რომ მომეყოლა თქვენთვის ამის შესახებ? 

 საქმე ისაა, რომ დედამიწაზე ახლა მოსული ენერგიები სრულიად ცვლიან 

ძალების გადანაწილებას არა მხოლოდ მის ზედაპირზე, არამედ მის გარშემო 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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სივრცეშიც, რადგანაც განდევნიან ყველა დონის ასტრალურ არსებებს. სწორტედ ამით 

აიხსნება დედამიწაზე არსებული ყველა დაბალვიბრაციული არსების ბოლო და 

ყველაზე ძლიერი აქტიურობის პიკი, რადგანაც მათ ერთმევათ საკვები ნატიფი 

დონიდან. ისინი ცდილობენ მათი სიცოცხლსათვის აუცილებელი ნეგატიური ენერგიის 

შიგნიდან გენერირებას აღვივებენ თავიანთ თავში ადამიანების მიმართ სიძულვილს, 

თუმცა ამასაც მალე ბოლო მოეღება, რადგანაც დედამიწის ახალ ენერგიებში ცხოვრება 

მათ უკვე აღარ შეეძლებათ.  

 დედამიწაზე მათი საშინელი მოქმედებებბის მაშტაბური და ყოვლისმომცველი 

გამოაშკარავება უკვე სულ ახლოსაა და ყველს, ვინც ღირსეულად გაიარა 

თავსმოხვეული პანდემიის რთული პერიოდი, ელოდება განახლებულ დედამიწაზე 

მშვნიერი და ნათელი მომავალი.  

 ადამიანის სულების “შეცდენის” ჩემი როლი ბოლომდეა ნათამაშები და მე 

თქვენთან ერთად გადავალ ჩემი ევოლუციის ახალ დონეზე, რომელიც ჩემს სულთან 

ბევრად ახლოსაა. 

 მთავარანგელოზი ლუციფერი, რომელსა ჭეშმარიტად უყვარხართ, საუბრობდა 

თქვნთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 20 ოქტომბერი 2021წ. 

 

 

 

   მშვიდობისმოქმედნი 

  

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს მოგმართოთ თხოვნით. ის უკავშირდება იმას, რომ ახლა ბნელსა 

და ნათელ ძალებს შორის ბრძოლის კულმინაცია ახლოვდება.  

 მე ვიცი, რომ თქვენ უკვე დიდი ხანია, რაც ელოდებით ამ მომენტს და თქვენ 

გეჩვენებათ, რომ სრულიად მზად ხართ მიიღოთ გამოაშკარავება მშვიდად და 

სიხარულით. თუმცა მე მაინც მსურს შეგახსენთ, რომ სწორედ თქვენ მოგიწევთ გახდეთ 

ბევრი ადამიანის ახალ სამყაროში გამცილებლები. ეს ადამიანები იქნებიან ისინი, ვინც 

არ იციან, თუ რა ხდება გარშემო და შეიძლება დაიბნენ და აჰყვნენ შიშსა და პანიკას.  

 როგორც უკვე იცით, ასეთი დაბალი ვიბრაციის ენერგიები არ მისცემს ადამიანს 

ნებას სულიერი განვითარების ახალ დონეზე რომ გადავიდეს და მით უმტეს, რომ 

ამაღლდეს. თუმცა ისე მოხდა თქვენ სამყაროში, რომ ადამიანის პირველი რეაქცია 

ნებისმიერ განუსაზღვრელ სიტუაციაზე როგროც წესი ნეგატიურია. მას ეუფლება ისეთი 

ემოციები, როგორიცაა მომავლის შიში, დაბნეულობა, უიმედობა და იმის შეგრძნება, 

რომ მისი სამყარო თვალსა და ხელს შუა ინგრება.  

 თუმცა, სამწუხაროდ, სწორედ ამის გადალახვა მოგიწევთ ყველა თვენგანს მალე. 

თქვენი ჩვეული მსოფლიო რეალურად დაიწყებს დაშლას, რადგანაც მან თავისი თავი 

უკვე ამოწურა. მაგრამ თქვენდა სასიკეთოდ ახალი მსოფლიო არ წავა ჩრდილოვანი 

მთავრობის დიდი ხნის წინ შემუშავებული გეგმის მიხედვით, რომელიც მოისაზრებს 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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დედამიწაზე ციფრული კონცლაგერის აშენებას და მოსახლეობის სრულ კონტროლს. ეს 

სცენარი აღარ შედგება და დიდ წილად ეს თქვენი დამსახურებაცაა ჩემო ძვირფასებო.  

 თქვენმა სუფთა განზრახვამ, რომელიც მოისაზრებდა დედამიწასთან ერთად 

მეხუთე განზომილებგაში გადასლას გადაწია “სასწორის პინები” კაცობრიობისათვის 

სასიკეთო სცენარისაკენ. შედეგად უკვე ძალიან მალე თქვენი “გემი”, რომელსაც ბნელი 

ძალები ცდილობენ წარემართათ მისთვის დამღუპველი კურსით, შემობრუნდევა და 

თავისი სვლის კურს საწინააღმდეგოთი შეცვლის. თუმცა ეს მოტრიალება თქვენი 

პლანეტის მცხოვრებთა უმეტესობისათვის მტკივნეული აღმოჩნდება, რადგანაც ბევრი 

ადამიანი, რომელსაც თქვენ იცნობდით, გიყვარდათ და პატივს სცემდით “გემბანზე” 

ვეღარ დარჩება.  

 ბევრი გაველიანი და პოპულალური პიროვნება, რომლებიც აღბრთოვანებას 

იწვევდნენ მილიონობით ადამიანში და იყვნენ მათი კუმირები, ახლა მათ წინ სრულიად 

სხვა კუთხით წარსდგებიან. მათი დანაშაულებრივი ქმედებები ადამიანებს შოკში 

ჩააგდებს და ისინი არ დაუჯერებენ საკუთარ თვალებსა და ყურებს. ხოლო რადგანაც 

ყველაფერი ეს მასობრივ ხასიათს მიიღებს, მილიონობით ადამიანის აღშფოთებისა და 

სასოწარკვეთის ენერგიები თქვენს პლანეტას აავსებს და გამოიწვევს დედამიწის 

ვიბრაციების დადაბლებას.   

 რაში მდგომარეობს ჩემი თქვენდამი თხოვნა? 

 პლანეტის მოსახლეობაში თქვენი განმანათლებლობითი სამუშაოს გარდა, 

რომლის შესახებაც უკვე ბევრი ვისაუბრეთ, მე გთხოვთ ჩაატაროთ მიზანმიმართული 

ენერგეტიკული სამუშაო პანიკის, შისის, იმედგაცრუების, სიძულვილის, აგრესიისა და 

ზოგადად ყველა ნეგატიური ენერგიის გასანეიტრალებლად, რომლებსაც გამოსახივებენ 

თქვენი პლანეტის ის მაცხოვრებლები, რომლებიც ვერ შეძლებენ ადეკვატურად აღიქვან 

ინფორმაცია, რომელსაც მოუტანს მათ სრულმაშტაბიანი და ყოველმხრივი 

გამოაშკარავება.  

 სწორედ თქვენზე არის ნათელი ძალების მთელი იმედები, რომლებიც 

კაცობრიობას ნატიფი დონიდან ეხმარებიან. ამიტომაც “დაამიწეთ” მაღალვიბარაციული 

ენერგიები, რომლებსაც ისინი გულუხვად გიგზავნიან, რათა დაეხმაროთ კაცობრიობის 

მოუმზადებელ ნაწილს გაიარონ ერთი განზომილებიდან მეორეში გადასვლის ეს 

რთული პერიოდი უმცირესი მორალური დანაკარგებით. აგრეთვე გახდით ასეთი 

ადამიანებისათვის ხელჩასაჭიდები და გამოიჩინეთ სულიერი გამძლეობა 

დედამიწისათვის ამ რთულ და საბედისწერო პერიოდში.  

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 23 ოქტომბერი 2021წ.  

 

 

  

 ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (ბარიკადების სხვადასხვა მხარეს) 

 

 მამა აბსოლუტი 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღევანდელი ჩემი გზავნილი ეხება იმათ, ვინც ჯერ კიდევ ვერ შეძელით 

განთავისუფლებულიყავით თქვენ ახლობლებზე ენერგეტიკული 

დამოკიდებულებისგან, რომლებიც ცხოვრებასა და დედამიწაზე ახლა შექმნილ 

სიტუაციასთან დაკავშირებით არ იზიარებენ თქვენს შეხედულებებს. 

 მე ვხედავ, თუ როგორ გიჭირთ მსოფხედველობების შეუთანხმებლობის ამ 

ბარიერის გადალახვა. იმისდა მიუხედავად, რომ ჩვენ უკვე ბევრი ვისაუბრეთ იმის 

შესახებ, რომ ყოველ სულს თავისი გზა და მოცემულ ინკარცაციაში სულიერი 

განვითარების საკუთარი დონე აქვს, ბევრი თქვენგანი მაინც ცდილობს გააკეთოს 

შეუძლებელი და ძალით მიჰყავს თან თავის ნათელ მომავალში ნათესავები და 

მეგობრები, რომლებიც ამისათვის მზად არ არიან.  

 თუმცა მოდით განვიხილოთ, თუ რა ხდება თქვენი ასეთი მცდელობებისას ნატიფ 

ანუ ენერგეტიკულ დონეზე. მე მსურს, რომ გაიგოთ, თუ რატომ არ ეხმარება თქვენი 

ქმედებები თქვენ ახლობლებს და უფრო მტიც, რატომ შეიძლება, რომ მათ დაგწიონ უკან 

მესამე გაზნომილებაში, რაც გააბათილებს თქვენს მრავალწლიან სულიერ სამუშაოს.  

 ამრიგად, ავიღოთ ყველაზე გავრცელებული შემთხვევა, როდესაც ცოლი და 

ქმარი არიან განსხვავებულ სულიერი განვითარების დონეზე. მაგალითად ცოლი 

მშვენივრად ხვდება, თუ რა ხდება ახლა დედამიწაზე და ყველაფერს აკეთებს, რათა მის 

ვიბრაციულ დონეს გაჰყვეს. ამით კი ის ეხმაება თქვენს პლანეტასაც და თავის თავს 

ამაღლებაში.  

 როგორც თქვენ იცით, ასეთი ქცევა ჩვეულია ძალიან ძველი და ნათელი 

სულებისათვის, რომლებიც ინკარნირდნენ თქვენს პლანეტაზე საკუთარ ფიზიკურ 

სხეულში ამაღლების უნიკალური გამოცდილების მისაღებად.  თუმცა სრულიად 

შესაძლებელია, რომ ქმარი ახალგაზრდა სულია, ან სრულიადაც დაბალვიბრაციული 

არსება, რომელიც ადამიანის სხეულშია ინკარნირებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის 

სრულიად მატერიალური ადამიანია, რომელიც მშვენივრად გრძნობს საკუთარ თავს 

დუალურ სამყაროში, სადაც მისთვის ყველაფერი ახალი და საინტერესოა.  

 ამ ორი ადამიანის ვიბრაციული ვერშეწყობა იმდენად დიდია, რომ მათი 

ენერგიები ერთმანეთისგან განიზიდებიან, რადგანაც არ შეუძლიათ ერთმანეთთან 

იურთიერთქმედონ მათი ვიბრაციის დონეებს შორის დიდი განსხვავების გამო. 

გარეგნულად ეს ვლინდება ერთმანეთის გამო მუდმივ გაღიზიანებაში, რის ახსნაც ამ 

ადამიანებს თავად არ შეუძლიათ. მათ ეჩვენებათ, რომ კამათი იწყება რაიმე ნათელი 

მიზეზის გარეშე.  

 ჩვეულებრივ ეს ხდება ნელ-ნელა. იმ ადამიანის ვიბრაციები, რომელიც სულიერი 

განვითარებითაა დაკავებული იზრდება, ხოლო იმის, ვინც მესამე განზომილების 

ზეგავლენის ქვეშაა – ეცემა. განსაკუთრებით შესამჩნევია ეს ახლა, როდესაც სიკვდილის 

შიშმა რომელიც ეგრეთ წოდებულ “პანდემიასთანაა” დაკავშირებული, მოიცვა 

ახლაგაზრდა სულები. რაც შეეხება ძველ სულებს, მათთან სულ უფრო და უფრო მეტად 

მოდის იმის გაცნობიერება, რომ სიტუაციის კვანძის გახსნა და დრომოჭმული მესამე 

განზომილების სისტემის საბოლოოდ დაცემის პერიდი ახლოვდება.  

 ამგვარად, ცალკე აღებულ ოჯახშიც მიმდინარეობს იგივე ნათელ და ბნელ ძალებს 

შორის ბრძოლა  როგორც გარეგანად ასევე შინაგანდ – უხილავად. ხდება სწორედ ის 
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დაყოვა, რაც ასეთი განსხვავებული ვიბრაციების მქონე ადამიანების ერთად ცხოვრებას 

შეუძლებელს ხდის. ხოლო თუ ფიზიკურ დონეზე უთანხმოების გადალახვა უკვე 

შეუძლებელია, ენერგეტიკულად ამის გაკეთება ჯერ კიდევ შეიძლება. 

 ამრიგად, როგორ შეინარჩუნოთ ერთობა და სიყვარული იმ ადამიანთან, 

რომელიც თქვენს გვერდით ცხოვრობს და რომელიც უარგყობთ არსებობის ყველა 

დონეზე? 

 ამ შემთხვევაში არსებობს ერთადერთი გამოსავალი, რომე ენერგეტიკულად 

სრულიად გამოეყოთ ამ ადამიანს. მხოლოდ ამას შეუძლია გაგათავისუფლოთ 

არაჯანსაღი და სამყაროს ყველა კანონის საწინააღმდეგო დამოკიდებულებისაგან და 

დაგეხმაროთ წახვიდეთ თქვენი გზით, რომელიც თქვენმა ძველმა სულმა აირჩია, 

რომელიც ოცნებობს მესამე განზომილების ტყვეობიდან გამოვიდეს. ხოლო ეს მეორე 

ადამიანს დაეხმარება გააგრძელოს მისი ახალგაზრდა სულის მიერ არჩეული გზა, 

რომელმაც ჯერ კიდევ ვერ დაამთავრა მესამე გზნომილების თამაშების თამაში.  

 შემდეგ ჩემს გზავნილში კი მოგცემთ მედიტაციას, რომელიც დაგეხმარებათ 

სრულ ენერგეტიკულ გამოყოფაში, რაც ნებას მოგცემთ განთავისუფლდეთ 

დამოკიდებულების მძიმე ტვირთისგან და სხვა ადამიანზე ცრუ პასუხისმგებლობისგან. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 22 ოქტომბერი 2021წ. 

 

 

 ახალ დედამიწაზე ცხორება (ენერგეტიკული განთავისუფლება) 

 

 მამა აბსოლუტი, პრაქტიკები 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 ამრიგად, გავაგრძელოთ ჩემი წინა გზავნილი და გადავიდეთ მედიტაციაზე, 

რომლის მიზანიცაა სხვა ადამიანისაგან სრული ენერგეტიკული გამოყოფა. 

 დავარქვათ მას “ენერგეტიკული განთავისუფლება”. ის მოითხოვს დროსა და 

მედიტაციურ მდგომარერობაში სრულ ჩაფლობას. მოუხმეთ მთავარანგელოზ მიქაელს, 

ყველა თქვენს ზეციურ დამხმარეს და სამყაროს სიყვარულის ცეცხლის ენერგიას.  

 იმის შემდგომ, რაც ბოლომდე მოდუნდებით და მოიშორებთ ყველა ხელის 

შემშლეს ფიქრს, ვიზულაურად წარმოიდგინეთ ის ადამიანი, რომლის ზეგავლენისაგანც 

სრულად გსურთ, რომ განთავისუფლდეთ. აგრეთვე, ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, 

რომ მის მიმართ არ იგრძნოთ არავითარი ემოცია - არც დადებითი და არც უარყოფითი. 

მხოლოდ განსჯის არქონის დროს შეგიძლიათ ჩაატაროთ ეს მედიტაცია ნამდვილად 

ეფექტურად. ეს აიხსნება იმით, რომ ნებისმიერი თქვენი აზრი და ემოცია, რომელიც 

მიმართულია ამ ადამიანისკე, შემოიტანს დარღვევებს იმ ენერგეტიკულ სივრცეში, 

რომელშიდაც ატარებთ პრაქტიკას. 

  შეეცადეთ წაროიდგინოთ ეს ადამიანი და თქვენი თავი ორი სილუეტის სახით, 

რომლებსაც ერთნაირი ფერი და ზომა აქვს. ეს სლიუეტები ერთმანეთთან პირისპირ 

დგანან საკმაოდ დიდ მანძილზე. შემდეგ შედით ცნობიერებით “თქვენს” სილუეტში და 

შეერწყით მას ფიზიკურად და ენერგეტიკულად. შეიგრძნენით თქვენი ჩაკრები და 
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ნატიფი სხეულები. შემდგომ კი წარმოიდგინეთ, თუ მეორე ადამიანისგან, როგორ 

მოდის კანალები, რომლებიც უერთდენბა თქვენს ჩაკრებსა და ნატიფ სხეულებს.  

 როგორც წესი ასეთი შეერთებები გვხვდება დაბლითა ჩაკრებზე – პირველიდან 

მეხუთეს ჩათვლით. ხოლო მაღალ ჩაკრებზე არსებული შეერთებები ყოველთვის 

დადებითია, რადგანაც შეიცავს ერთობას და უპირობო სიყვარულს.  

 სრულაიდ შესაძლებელია, რომ თქვენ ფიზიკურ დონეზე იგრძნობთ, თუ თქვენი 

რომელი ჩაკრა დაზიანდა ყველაზე მეტად ამ ადამიანთან ენერგეტიკული შეერთებისას. 

ძალზედ ხშირად ასეთ “კაბელებს” აქვს ბოლოებში “ვილკები” , რომლებიც ეხმარება მათ 

შეკავდნენ სხვა ადამიანის ენერგეტიკულ ველში და ამგვარად შეინარჩუნონ “კავშირის 

არხი”. სწორედ ისინი აკეთებენ ადამიანის ნატიფ სხეულებში ხვრეკებს და ეჭიდებიან 

მის ბოლოებს. იმის შემდგომ, რაც დაინახავთ მთელს სურათს, მოუხმეთ სამყაროს 

სიყვარულის ცეცხლს და სთხოვეთ მას დაწვას ყველა ენერგეტიკული “კაბელი” და 

“ვილკა” – მყარი ნაწილები მის ბოლოებზე. დააკვირდით იმას, თუ ერთი მეორეს 

მიყოლებით როგორ წვავს ყველა არხს მათ მთელს სიგრძეზე – თქვენი ჩაკრებიდან 

მეორე ადამიანის ჩაკრებამდე. ვიღაცას შეუძლია დაინახოს თავის ნატიფ სხეულებში 

ხვრელებიც კი, რომლებიც ამ “კაბელების” შეერთების ადგილად დარჩება.  

 იმის შემდგომ, რაც ეს ოპერაცია დასრულდება, მოუხმეთ სამყაროსეული 

პლაზმის ენერიას და სთხოვეთ მას “შეახორცოს” თქვენს აურაში არსებული ხვრელები. 

იგრძენით, თუ როგორ რბილად და ამასთან ერთად მკვეთრად მუშაობს ეს ენერგია და 

აერთებს უხილავ ქსოვილებს თქვენს ნატიფ სხეულებზე. თქვენი ნატიფი  სხეულები 

თვალსა და ხელს შუა მთლიანდება და ხდება სწორი, მოქნილი და მოცულობითი.  

 იგივე ხდება მეორე ადამიანის ნატიფ სხეულებთანაც, რომელიც ენერგეტიკულად 

გამოგეყოთ თქვენ.  

 გამოდით მედიტაციიდან მხოლოდ მაშინ, როდესაც დაინახავთ ორ სუფთა და 

ერთმანეთისგან სრულიად გამოყოფილ სილუეტს, რომლებაც არც ერთი 

ენერგეტიკული მიბმა აღარ აქვს.   

 ამ მედიტაციის წყალობით თქვენ გადაწყვეთავთ ერთდოულად ორ პრობლემას: 

გაითავისუფლებთ ენერგეტიკული დამოკიდებულებისაგან საკუთარ თავებს და ასევე 

დაუბრუნებთ დამოუკიდებლობას სხვა ადამიანსაც. ახლა ყოველი თქვენგანი 

იცხოვრების იმ ენერგიებში, რომლებიც მისთვის უფრო ახლოსაა და თქვენ ერთმანეთ 

აღარ გადაქაჩავთ საკუთარი თავისაკენ, რაც იქნებოდა დამღუპველი ორივესათვის.  

 ფიზიკურ დონეზე კი ორივე თქვცენგანი დაიწყებთ ცხოვრებას საკუთარი 

ინტერესებით და აღარ მოახვევთ სხვა ადამიანს იმას, რისთვისაც ის მზად არ არის. 

ამრიგად, როდესაც შინაგან თავისუფლებასა და დამოუკიდებლობას მიიღებთ, თქვენ 

შეძლებთ იარსებოთ მესამე განზომილებაში სრული ჰარმონიით, გადაწყვიტოთ საერთო 

ყოველდღიური საქმეები და არ ჩაებათ “სახიფათო” თემებზე საუბრებში, რომლებსაც 

ყოველი თქვენგანი სხვანაირად ხედავს. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 22 ოქტომბერი 2021წ. 
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   ახალ დედამიწაზე ცხოვრება                                                                       

(ადამიანის ცნობიერებაზე ზეგავლენის ენერგეტიკული მექანიზმი)  

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 იმისათვის, რომ დავასრულოთ საუბარი თქვენი ცნობიერების ახალ დონეზე 

გადასვლის შესახებ, მე მსურს შევეხო მის კიდევ ერთ ასპექტს.   რადგანაც ადამიანის 

ცნობიერება ძალზედ მოძრავი სუბსტანციაა, “ამა სოფლის ძლიერნი” მუდმივად 

ცდილობენ დაიქვემდებარონ ის და ათამაშონ საკუთარი წესებით. ხოლო ის, რაც ახლა 

ხდება არის ადამიანზე ზეგავლენის აპოგეა. ამიტომაც მე მსურს, რომ უფრო 

დაწვრილებით გაგიმხილოთ ადამიანის ცნობიერებაზე ზეგავლენის ენერგეტიკული 

მექანიზმი.  

 როგორც უკვე ითქვა ჩემს წინა გზავნილში, რადგანაც ცნობიერება 

ენერგეტიკული სუბრტანციაა, მას ახასიათებს ვიბრაციული ცვალებადობა. გარეგანი და 

შინაგანი ფაქტორებისდა მიხედვით მისი ვიბრაციები შეიძლება თითქმის წამიერად 

როგორც დადაბლდეს, ასევე ამაღლდეს. სწორედ ამას იყენებენ ისინი, ვისაც არ აწყობთ 

ბედნიერი, თავისუფლადი და მაღალვიბრაციული კაცობრიობა.  

 მსოფლიო ჩრდილოვანი მმართველობა და მათი დამქაშები, რომლებიც 

პრაქტიკულად ყველა ქვეყნის ხელმძღვანელობაში არიან, აკეთებენ ყველაფერს, რათა 

მუდმივად შეამცირონ ადამიანთა და ზოგადად კაცობიობის კოლექტიური 

ცნობიერების ვიბრაციები. სწორედ ამაიტომ ტელევიზორის ეკრანებიდან და ყველა 

მასობრივი საინფორმაციო საშუალებიდან დღე და ღამ მოედინება ნეგატიურ 

სიახლეები, რომელთა მიზანიცაა ჩანერგოს ადამიანში ყველა სახის შიში.  შედეგად კი 

ადამიანების ცნობიერევა არის მუდმივ სტრესში, მღელვარებასა და ხვალინდელი დღის 

მიმართ ურწმუნოებაში.  

 ეს ნეგატიური ენერგიები წნეხავენ ადამიანის ცნობიერებას, რაც ფიზიკურ 

დონეზე ვლინდება ნაღვლიანობაში, აპათეაში, გაღიზიანებაში, აგრესიასა და საკუთარი 

ცხოვრებით დაუკმაყოფილებლობაში.  ის ადამიანებიც კი, ვინც თითქოსა მიაღწიეს 

მატერიალურ კეთილდღეობაში წარმატებას, ვერასოდეს ახერხებენ რეალურად 

მოდუნებას, რადგანაც მსოფლიო მმართველობის მიერ ხელოვნურად იქმნება 

არასტაბილურობა.  

 თქვენ ალბათ უკვე შეამჩნიეთ, რომ როდესაც კი დგება შედარებით მშვიდი 

პერიოდი და ადამიანებს ჰგონიათ, რომ მათ ბოლოს და ბოლოს შეუძლიათ 

ამოისუნთქონ თავისუფლად, მათ თავს დაატყდებათ სოციალური, სამხედრო თუ 

ფინანსური კრიზისი.  რაღათქმაუნდა ყველაფერი ეს არ არის შემთხვევითი, რადგანაც 

დრაკორეფტილიებისა და ორიონელებისათვის, რომლებიც თქვენ პლანეტას მართავენ, 

არ შეიძლება იყოს რაიმე იმაზე საშინელი, რაც უბრალო ადამიანების ბედნიერი ანუ 

მაღალვიბრციული ცხოვრებაა.  

 ეს იმიტომ ხდება, რომ ბედნიერების და სიხარული ენერგია მათითვის არა 

მხოლოდ სახიფათოა, არამედ სასიკვდილოც შეიძლება იყოს. ასეთი კანონზომიერება 

თქვენს ენაშიცაა ასახული: “რათა ცხოვრეება თაფლად არ მოეჩვენოთ” («чтобы жизнь 

медом не казалась»)… ჭეშმარიტად, ის რაც ადამიანისათვის “თაფლია”, 
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დაბალვიბრაციული არსებისათვის, როგორებიც არიან დრაკორეფტილიები და 

ორიონელები, “შხამს” წარმოადგენს. მათთვის “თაფლლი” არის ადამიანების ტკივილი 

და ტანჯვა, რასაც ისინი ცდილობენ კაცობრიობაში რომ გამოიწვიონ.  

 ამრიგად, რა უნდა გააკეთოთ ჩემო ძვირფასებო, რომ არ მისცეთ ნება მართონ 

თქვენი ცნობიერება და შეინარჩუნოთ მაღალი ვიბრაციები? 

 უპირველეს ყოვლისა უნდა გაიაზროთ, თუ რახდება – ვის და რატომ სჭირდება 

“ადამიანების კუთხეში მიმწყვდევა”, მათი ტანჯვა და მათში შიშის გამოწვევა როგორც 

საკუთარი ასევე ახლობლების სიცოცხლის მიმართ.  უკვე ეს დაგეხმარებათ, რომ არ 

წამოეგოთ თქვენი დამბყრობლების მახეებზე, რომლებიც რეალურად საკამოდ 

პრიმიტიული და სტანდარტულია.  

 შეეცადეთ, ჩემო ძვირფასებო, დაინახოთ მთელი სურათი – მათ მიერ დაწერილი 

ყველა სცენარი, ყველა მათი მიზანი და დავალება. ხოლო როდესაც მათ აღმოაჩენთ, 

აღარ ითამაშოთ მათი წესებით! შექმენით საკუთარი ცხოვრებისეული სცენარი, 

რომელშიც თქვენი ცნობიერება იქნება თავისუფალი და “ითამაშებს” სამყაროს წესებისა 

და კანონების მიხედვით. მაშინ კი ის გაივრცობა მთელი სამყაროს მაშტაბით და 

მიიღებს მათალ ვიბრაციებს, ხოლო თქვენ იფიქრებთ უკვე მაღალი განზომილების 

კატეგორიებით  

 მე გლოცავთ ჩე,ო ძვირფასებო! 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 3 ნოემბერი 2021წ. 

 

 

 

 შემოქმედის გეგმა კაცობრიობის გამოღვიძების შესახებ 

 

 სამყაროს დედა 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გესაუბროთ თქვენს დამოკიდებულებაზე დედამიწაზე მომხდარ 

მოვლენებთან მიმართებით, რომლებიც ასეთი რთული და ზოგჯერ ტრაგიკულიცაა. 

 მე ვხედავ, ჩემო ძვირფასებო, რომ ბევრი თქვენგანი კარგავს მოთმინებას და 

თქვენ გეჩვენებათ, რომ ყველაფერმა უკვე პიკს მიაღწია. ახლა კი მე შევეცდები 

აგიხსნათ, თუ რაში მდგომარეობს შემოქმედის ჭეშმარიტი გეგმა, რომელიც მოისაზრებს 

კაცობრიობის გლობალური მაშტაბით გამოღვიძებას.  

 უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა გჯეროდეთ, რომ თქვენ არაფერი ცუდი არ 

მოგივათ, სანამ ცხოვრობთ საკუთარი სულისა და ინტუიციის მიხედვით და არ 

მიჰყვებით მთავრობების აბსურდულ მითითებებს და თქვენი ახლობლების რჩევებს 

განსაკუთრებით იმ საკითხში, რომელიც ეხება თქვენი სულისათვის სასიკვდილო 

“ვაქცინის” მიღებას. სწორედ თქვენი სულიერი ძალა და თქვენი მეხუთე 

განზომილებაში გადასვლისადმი რწმენა არის ნათელი ძალების მხრიდან თქვენი 

დაცვის გარანტი .  

 ახლა კი აგიხსნით, თუ რატომ არის ეს ასე. 
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 როგორც თქვენ იცით, თქვენი პლანეტა არის უნიკალური გამოსაცდელი 

“პოლიგონი” მესამე განზომილების ცხოვრების შესასწავლად. ბევრი სული, რომელიც 

ახლაა ინკარნირებული დედამიწაზე, მოვიდა აქ ასობით და ათასობით ინკარნაციაში და 

ახლა მათ ელოდებათ “გამოსაშვები გამოცდა” რათა დაამტკიცონ თავიანთი სულიერი 

ზრდასრულობა.  

 თუმცა მოცემულ შემთხვევაში შეფასდება არა თქვენი ერუდიცია, ნაკითხობა ან 

განათლება, არამედ სულიერი ძალა და საკუთარი სულის მოსმენის უნარი. მხოლოდ 

ისინი, ვინც შეძლებენ მიიღონ “სულიერი ზრდასრულობის ატესტატი”, შეძლებენ 

გადავიდნენ დედამიწასთან ერთად მეხუთე განზომილებაში, შეწყვიტონ მესამე 

განზომილების სამყაროებში წრეზე სიარული და გადავიდნენ სულიერი განვითარების 

ახალ დონეზე.  

 როგორც ხედავთ, ჩემო ძვირფასებო, მესამე და მეხუთე განზომილებაში 

საცხოვრებლად აუცილებელი კრიტერიუმები ადამიანისათვის სრულიად 

განსხვავებულია.  თუ მესამე განზომილებაში ადამიანს შეუძლია მიაღწიაოს დიდ 

სიმაღლეებს საკუთარი განათლების და მახვილი გონების წყალობით და არ გამოიყენოს 

სულიერი თვისებები, მეხუთე განზომილების სამყაროში სულიერიების გარეშე ის ვერ 

გადავა, რადგანაც ძალზედ განსხავდება გონებისა და სულის ვიბრაციები.  

 სამწუხაროდ დუალურ სამყაროში სულსა და გონებას შორის ბალანსი იმდენად 

იშვიათი თვისებაა, რომ არის უფრო წესებიდან გამონაკლისი. მეხუთე განზომილებაში 

კი პირიქით გვხვდება, ასეთი ბალანსი იქ ნორმაა, რადგანაც გონება მიჰყვება სულს და 

ვითარდება იმ მიმართულებით და იმ დარგში, რომელიც სიამოვნებს თავად ადამიანს 

და მის გარემოცვას – რასაც ჩვენ ვეძახით “ყველასათვის სასიკეთო კუთხით”. 

 შემოქმედის გეგმა კი არის, რომ ახალ დედამიწაზე გადაიყვანოს ის ადამიანები, 

რომლებმაც უკვე სრულიად გააცნობიერეს, რომ ყველაზე ფასეული რაც ადამიანს აქვს, 

ეს არის სუფთა და უობროტო სული, რომელმაც უნდა ატაროს ის ცხოვრების გზაზე, 

როდესაც ადამიანი განთავისუფლდება მესამე განზომილების ყველა მიჯაჭვულობისა 

და კრიტერიუმისგან. თუმცა სულის სისუფთავე ვლინდება არა სისუსტესა და 

დამორჩილებაში, არამედ სამყაროს კანონებით ცხოვრების უნარში, როდესაც ადამიანი 

არც თავად არღვევს მათ და არც სხვებს აძლევს ამის გაკეთების ნებას.  

 ხოლო  “სულიერი ზრდასრულობის გამოცდის” გავლის პირობები ასეთი ძნელი 

იმიტომაა, რომ სამყაროში პირველად ეძლევათ მის მცხოვრებლებს შანსი, რომ 

გადავიდნენ უფრო მაღალ განზომილებაში სრული ცნობიერებით საკუთარ ფიზიკურ 

ხეულებში. დედამიწა ამისათვის შემთხვევით არ არჩეულა, რადგანაც თქვენი პლანეტა 

არის ბევრი უცხოპლანეტური ცივილიზაციის წარმომადგენელთა “სკოლა”, რომლებიც 

მოდიან აქ თავისი სულის ევოლუციისათვის შეუფასებელი გამოცდილების მისაღებად.  

 ახლა კი, შემოქმედის ეს დიდებული გეგმა დასასრულს უახლოვდება, ხოლო 

თქვენ ხართ მისი უშუალო მონაწილეები, რომლებსაც დარჩათ სულ მცირე რათა 

საოცნებო ღვთაებრივი  “ატესტატი” მიიღონ, ანუ გადავიდნენ ახალ სამყაროში. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად ჩემო ძვირასევბო! 

 სამყაროს დედა საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 11 ნოემბერი 2021წ.  
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   ღირსების შეგრძნება 

 

 მთავარანგელოზები, ლუციფერი.  

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ნათელო სულებო! 

 მე კიდევ მომინდა თქვენთან საუბარი და აი რა თემაზე. მე ვიცი, რომ ბევრი 

ქვენგანი აღშფოთებულია იმის გამო, რომ ნათელმა ძალებმა დაუშვეს ის მასობრივი 

მკვლელობები, რომლებიც ახლა მიმდინარელობს მთელს მსოფლიოში ეგრეთ 

წოდებული “ვაქცინაციის” გზით. ხოლო ეს პროცესი კი არ მცირდება, არამედ პირიქიდ 

უფრო დიდ მაშტაბებს იძენს.  

 რაღათქმაუნდა ამას ბევრი მიზეზი აქვს და მთავარი მათგანი მდგომარეობს 

იმაში, რომ უმრავლესობა ადამიანმა დაკარგა ღირსების შეგრძნება. ამასთან ერთად, ეს 

მოხდა ჯერ კიდევ დიდი ხნის წინ – თავსმოხვეული პანდემიისა და მასთან 

დაკავშირებული შეზღუდვების დაწყებამდე. მომხმარებლობითმა მსოფლიომ და 

პლანეტის მოსახლეობის უმეტესობის დახშულა ცნობიერებამ გადააქცია ადამიანები 

ჩრდილოვანი მთავრობის მარიონეტებად.  

 “მსოფლიოს ეს მმართველები” თოკით ამოძრავებნენ  მოსხლეობას და საჭირო 

“ღილაკებს” აჭერდნენ ადამიანის ცნობიერებაში. ისინი ერთობოდნენ როცა 

უყურებდნენ, თუ როგორ იღებდნენ ადამიანები მათ მიერ მიცემულ სულ უფრო ახალ 

და ახალ “სათამაშოებს”, რომლებსაც ისინი მუდმივად ახვევდნენ სულ უფრო და უფრო 

ნათელ და მიმზიდველ შეფუთვაში. ასე იქმნებოდა მოდა ყველაფერში: გაჯეტეზე, 

ტანსაცმელზე, მანქანებზე, გართობაზე, საკვებზე, სახლსა თუ მოგზაურობაზე, ხოლო 

ადამიანები სულ უფრო და უფრო კარგავდნენ თავიანთ ინდივიდუალურობას და 

დაავიწყდათ, თუ როგორ უნდა გაერჩიათ საკუთარი სურვილი თავსმოხვეულისგან.  

 ეს არსებები კი (დრაკორეფტილიები და ორიონელები), რომლებმაც თქვენს 

პლანეტაზე ძალაუფლება ხელთ იგდეს, არა მხოლოდ ერთობოდნენ ამით, არამედ ბევრ 

ფულსაც აკეთებდნენ და ამასთან ერთად ადამიანებს “ნაგვებად” თვლიდნენ. თუმცა 

იმისდა მიუხედავა, რომ მათ სძულდათ ადამიანები, ისინი ხვდებოდნენ, რომ ამ 

“ნაგვის”, უფრო სწორად რომ ვთქვათ მათი ენერგიების გარეშე მათ არ შეეძლებოდათ 

არსებობა. მაშინ კი მათ გადაწყვიტეს წასულიყვნენ საკმაოდ სარისკო ექსპერიმენტზე, 

რომელსაც ისინი გეგმავდნენ უკვე ათწლეულები. ეს გეგმა მოისაზრებდა პლანეტის 

მოსახლეობის მაქსიმალურად შემცირებას, არასაჭირო “ბალასტისგან” 

განთავისუფლებას და ამასთან ერთად დარჩენილების ვიბრაციების იმდენად 

შემცირება, რომ ენერგეტიკული კვება უზრუნველყოფილი ქონოდათ.  

 იმისათვის, რომ შეენიღბათ თავიანთი ჭეშმარიტი განზრახვა, ამ ჯერზე, მათ 

არიჩიეს ბიოლოგიური იარაღი, რომელიც ჩვეულებრივი ადამიანისათვის უხილავია და 

გაიმეტეს ადამიანები ნებაყოფლობითი ევტონაციისათვის მათ სხეულში სასიკვდილო 

“ვაქცინის” შეყვანის გზით.  
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 ეს გეგმა მუშავდებოდა დიდი ხნის განმავლობაში და მისი ასრულების გარანტად 

ჩათვალეს ჩვეულებრივ მაცხოვრებლებში არ არსებული ღირსების შეგრძნება. ისინი 

მოქმედებდნენ თანმიმდევრულად და სულ უფრო და უფრო რწმუნდებოდნენ იმაში, 

რომ  თავიანთ გამოთვლებში არ შეცდნენ. ახალი და გამოუკვლევი “ვირუსის” გამო 

დაშინებულმა ადამიანებმა დამჯერად გაიკეთეს ნიღბები, შემდეგ თავები სახლებში 

ჩაიკეტეს და აღფრთვანებით მიღეს სასწაულმოქმედი “ვაქცინა”, რომელიც უფასოდ 

გაუკეთდათ მთავრობების მიერ.  

 ამაში ეჭვი შეიტანეს და შეეწინააღმდეგნენ მხოლოდ ერთეულები, რომლებმაც 

შეძლეს სულში ღირსების შეგრძნება შეენარჩუნებინათ და დაინახეს სიყალბე გარშემო 

არსებულ ფანტასმაგორიაში.  

 ამგვარად მიმდინარეობს ბუნებრივი გადარჩევა: ადამიანური სულები 

“გაიცრნენ” როგორც ოქრონარევი ქვიშა, რომელიც ტონობით გაიფანტა, ხოლო იშვიათი 

ოქროს ნატეხები ანათებდნენ ისე ნათლად, რომ მიიბყრეს ყურადღება სამყაროს ყველა 

ნათელი ძალის, რომლებიც მოვიდნენ ამ სუფთა და ნათელი ადამიანური სულების 

დასახმარებლად, რომლებმაც შეინაჩუნეს ჩაუქრობლეი ღვთაებრივი ნაპერწკალი.  

 ახლა კი ეს “ქვიშა” იცრება მეორე ჯერზედ, რათა არ გამორჩეს არც ერთი ოქროს 

ნატეხი, რმელიც შეიძლება დაცულად იყოს გადაყვანილი ამ დრომოჭმული მესამე 

განზომილებიდან მეხუთე განზომილების დედამიწაზე, სადაც ღირსების შეგრძნება 

არის ამ ახალი და მშვენიერი მსოფლიოს ყველა მცხოვრების განუყოფელი ნაწილი.  

 თუმცა ადამიანებში დაკარგული საკუთარი თავის პატივისცემი შეგრძნების 

გამოღვიძება შესაძლებელია მხოლოდ ექსტრემალურ პირობებში, როდესაც ადამიანი 

გადარჩენის პირობებში დგება. სწორედ ეს ხდება ახლა თქვენს პლანეტაზე.  

 ახალ დედამიწაზე გადავლენ გამორჩეულები – ისინი, ვინც საკუთარი 

სიცოცხლის ფასადაც კი მზად არიან დაიცვან თავიანთი ღმეთისგან დაბადებიდნავე 

ბოძებული შინაგანი თავისუფლებისა და ღირსების შეგრძნება.  

 მე კი ვამაყობ თქვენით ჩემო ძვირფასებო, ვინც არ დაეცით და არ გაებით ამ 

დრომოჭმული სისტემის მახეში, რომელიც ადამიანების დამონებასა და განადგურებას 

მოისაზრებს. თქვენ დაიცავით თქვენი უფლებები საკუთარი მატერიალური 

კეთილდღეობის ფასად და შეინარცუნეთ საკუთარი სულიერი ფასეულობები და 

ღვთაებრივი სული. 

 მთავარანგელოზი ლუციფერი, რომელსაც ჭეშმარიტად უყვარხართ, საუბრობა 

თქვენთან. 

 გზავნიული მიიღო მართამ 12 ნოემბერი 2021წ. 

 

 

 

     ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (სულების მკურნალები) 

  

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 
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 დღეს მე მსურს გესაუბროთ ღვთაებრივ ცნობიერებაზე, როგორც მესამე 

განზომილებაში თქვენი გადარჩენის ინსტრუმენტზე და სხვების დახმარების 

საშულებაზე.  

 დღეს თქვენ გადიხართ თქვენს ბოლო და ყველაზე რთულ გაკვეთილებს მესამე 

განზომილების დედამიწაზე. თქვენ ყოველდღიურად გამოწმებენ სულიერ 

გამძლეობაზე შანტაჟისა და მუქარის მერშვეობით. სამწუხაროდ თქვენი პლანეტის 

უმეტესმა მოსახლემ ვერ შეძლო ძალაუფლების ორგანოების ამ წნეხის გაძლება, 

რომლებიც იყენებენ თავიანთ ყველაზე ძლიერად მოქმედ “იარაღს” – პანიკისა და შიშის 

დათესვას მასმედიის მერშვეობით.  

 თუმცა გლობალისტების მიერ ადამიანების განადგურების გეგმის 

გამოაშკარავების პროცესი უკვე დაწყებულია და მისი შეჩერება უკვე შეუძლებელია.  

იმის მსგავად, თუ როგორ ქმნის საკუთარი თავის გარშემო წყალში ჩაგდებული ქვა 

ტალლღებს, ამავენაირად იჟონება საერთო წვდომაში სწორი ინფორმაცია და 

ვრცელდება სულ უფრო და უფრო შორს, რითიც თავისი მოქმედები “რადიუსს” ზრდის.  

 ბევრმა ადამიანი უკვე აღარ აღითქვამს როგორც კონსპირატოლოგიას იმ 

მრავალრიცხოვან ფაქტებსა და დოკუმენტებს, რომლებიც ზედაპირზე ამოტივტივდა. ეს 

იმიტომ ხდება, რომ მათი ჭეშმარიტების ზედმეტად ბევრი ფაქტი დაგროვდა გარშემო.  

 ახლა კი ეს პროცესი სულ უფრო და უფრო ჩქარდება. იმ ადამიანებს, რომლებმაც 

უკვე ისწავლეს გარშემო მომხდარი მოვლენების მიღება როგორც გრანდიოზული 

სპექტაკლისა, რომლებშიც როლები თავიდანვეა გადანაწილებული და ბედნიერი 

დასასრული უკვე წინასწარაა განსაზღვრული, უფრო უადვილდებათ ამჟამინდელი 

რეალობის მიღება, ვიდრე იმათ, ვინც ხედავს  ამ სპექტაკლის მხოლოდ “მიზანსცენებს”, 

რადგანაც იმყოფებიან გაურკვევლობაში და ხვალინდელი დღის შიშში.  

 ამგვადად ვლინება განსხვავება ადამიანების ცნობიერებასა და რეალობის მათ 

აღქმაში. როგორც უკვე ბევრჯელ ითქვა ჩემს გზავნილებში, ყველაზე რთული იქნება 

იმათთვის, ვინც უკვე მიიღო ეგრეთ  წოდებული “ვაქცინები” და ვინც გარდაუვლად 

გაიგებს სიმართლეს მათ და იმათ შესახებ, ვინც დააძალა ადამიანებს ეს პროცედულრა.  

 თქვენ კი ჩემო ძვირფასებო, მოგიწევთ გახდეთ ადამიანთა სულების მკურნალები. 

ეს როლი საკმაოდ რთულია, რადგანაც მოითხოვს თქვენგან არამხოლოდ დიდ 

მოთმინებასა და უპირობო სიყვარულს, არამედ უნარს ისაუბროთ ადამიანთან ისე, რომ 

არ გამოავლინეთ საკუთარი უპირატესოვა და არ აწყენინოთ მას. ადამიანის ერთ-ერთი 

ყველაზე მტანჯველი გრძნობაა იმის შეცვლის უნარის არქონა, რაც უკვე გაკეთებულია 

და სწორედ ეს გრძნოგა მოიცავს ადამიანების დიდ ოდენობას, რომლებმაც დაუშვეს 

გამოუსწორებელი შეცდომა.  

 შემდეგ ჩემს გზავნილებში კი მოგცემთ პრაქტიკებს, რომლებიც დაგეხმარებათ 

შეამსუბუქოთ მათი ტანჯვა. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მაღთამ 8 ნოემბერი 2021წ. 

 

 

 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
 

სულიერი განვითარების ცენტრი “აღორძინება” 

221 

    ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (შიშის განეიტრალება) 

 

 მამა აბსოლუტი, პრაქტიკები 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 ამრიგად, გავაგრძელოთ ჩემი წინა გზავნილი და გადავიდეთ ენერგეტიკულ 

პრაქტიკეზე, რომლებსაც შეუძლიათ შეამსუბუქონ “ვაქცინირებული” ადამიანების 

ბედი.  

 პირველ მათგანს დავარქვათ “შიშის განეიტრალება”.  

 მისი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ დაეხმაროთ ვაქცინირებულ ადამიანს 

განთავისუფლდეს სიკვდილის შიშისგან და შეწყვიტონ ვაქცინაციის უკუჩვენებებზე 

ფიქრი, რის შესახებაც უკვე ბევრი საუბრობს ალტერნატიულ საინფორმაციო წყაროებში.  

 უპირველეს ყოვლისა უნდა შეეცადოთ დაარწმუნოთ ის, რომ მან არ იგრძნოს 

დანაშაულის გრძნობა იმის გამო, რომ სისუსტე გამოიჩინა ან საკუთარი ახლობლების 

ნებას აჰყვა და ასეთი სარისკო ნაბიჯის გადადგმა გადაწყვიტა.  რადგანაც უკვე 

აღარაფრის შეცვლაა შესაძლებელი, მან უნდა გააკეთოს ყველაფერი, რათა გააგრძლოს 

სრულფასოფანი ცხოვრებით ცხოვრება და მაქსიმალურად შეამციროს ამ პროცედურის 

უკუჩვენებების რისკი.  

 ამის გაკეთება კი შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის სრულიად 

განთავისუფლდება შიშისგან. თქვენ კი მას ამაში შემდეგნაირად შეგიძლიათ 

დაეხმაროთ:  

 რაღათქმაუნდა იდეაული იქნებოდა ამ ადამიანის დამოუკიდებელი მუშაობა 

მედიტაციების მერშვეობით, რომლებიც მოისაზრებს ცნობიერების შიშისა და მესამე 

განზომილების პროგრამებისგან განთავისუფლებას, თუმცა თუ თქვენ ხედავთ, რომ ის 

ამისათვის ჯერ მზად არ არის, თქვენ შეგიძლიათ ნაწილობრივ აიღოთ ეს სამუშაო 

თქვენს თავებზე. თუმცა ამის გაკეთება შეგიძლიათ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის თავად 

გთხოვთ ამას.  წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი დახმარება განხილული იქნება, 

როგორც თავისუფალი ნების კანონის დარღვევა და უცხო ენერგოსივრცეში უკანონო 

შეჭრა.  

 ამრიგად, თუ თქვენი ახლობლებიდან და ნაცნობებიდან რომელიმემ გააცნობიერა 

მის მიერ დაშვებული შეცდომა და გთხოვთ დახმარებას, თქვენ შეგიძლიათ ჩაუტაროთ 

მას შემდგომი პრაქტიკა ან უფრო სწორად რომ ვუწოდოთ, შიშისგან განთავისუფლების 

სეანსი.  

 სთხოვეთ მას სრულაიდ რომ მოდუნდეს და შეაჩეროს აზრები. ეს ძალზედ 

მნიშვნელოვანია. მოუხმეთ დასახმარებლად ყველა თქვენს ზეციურ მფარველს და 

შემდგომ სთხოვეთ სამყაროს სიყვარულის ცეცხლს რომ დაიწყოს ამ ადამიანის 

ემოციონალურ სხეულთან მუშაობა, რათა გაანეიტრალოს მასში დაგროვილი შიშის 

ენერგა და განდევნოს მისგან ამ ენერგიის მაპროვოცირებელი ასტრალური არსებები.   

 როდესაც სამყაროს სიყვარულის ცეცხლის ენერგიის ნაკადი შეწყდება, შედეგის 

გასამყარებლად თქვენ შეგიძლიათ მოუხმოთ სამყაროს პირველშემოქმედის ენერგიას 

და სთხოვოთ მას გარს შემოიერტყას ამ ადამიანის ნატიფ სხეულებს. შექმენით მის 

გარშემო შეუღწევადი სფერო, რომელსაც გარეგანი კედლები სარკისებული აქვს და 

სთხოვეთ ამ ადამიანს რომ უკვე თავად ხშირად განაახლოს ხოლმე ეს დაცვა. იმისდა 
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მიუხედავად, გრძნობს თუ არა ის ენერგიებს ფიზიკურ დონეზე, მისთვის საკმაირისი 

იქნება მოუხმოს სამყაროს პირველშემოქმედის ენერგიას და საკუთარი თავი 

ვიზუალურად წამოიდგინოს მოცემულ სფეროში 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 9 ნოემბერი 2021წ. 

 

 

 

 

 ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (ღვთაებრივი სხეულის დაბრუნება) 

 

 

 მამა აბსოლუტი, პრაქტიკები 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გადმოქცეთ კიდევ ერთი პრაქტიკა იმ ვაქცინერებულ 

ადამიანებთან სამუშაოდ, რომლებმაც გააცნობიერეს ამ ქმედების მთელი არსი.  

 როგორც უკვე ითქვა ერთ-ერთ ჩემს გზავნილში, დნმ-ის ტრანსფორმაციის 

პროცესის შეჩერება შეუძლიათ მხოლოდ ერთეულებს – იმათ, ვინც მსახურება დაიწყო 

და ვისაც ეს პრეპარატი თავისი ნებით არ გაუკეთებია.  

 ვინ შედის ამ ადამიანებში? 

 უპირველეს ყოვლისა ისინი, ვინც გააკეთა ეს სხვების გადასარჩენად და 

საკუთარი თავი გაწირეს მაღალი ინტერესებისათვის. რეალურად ეს ძალზედ იშვიათი 

და გამონაკლისი შემთხვევებია, რადგანაც ადამიანთა უმეტესობა მოიცვა შიშმა და 

ბრბოს შეგრძნება და მიიღეს ეს პრეპარატი საკუთარი ჯანმრთელობის დასაცავად და იმ 

სურვილის გამო, რომელიც მოისაზრებდა ჩვეული ცხოვრებისა და კონფორტის 

შენარჩუნებას. თუმცა ამ ადამიანებსაც კი ეძლევათ შესაძლებლობა გაანეიტრალონ ამ 

“ვაქცინის” ზემოქმედება, თუ ისინი გააცნობიერებენენ ჩადენილ დანაშაულს და 

გულწრფელად მოინანიებენ საკუთარ ქმედებას.  

 თუმცა ეს მონანიება უმდა მოდიოდეს სულის სიღრმიდან და მისი გადარჩენის 

სურვილით და არა საკუთარი ფიზიკური ჯანმრთელობის დასაბრუნებლად, რაც 

შეიცავს იგივე სიკვდილის შიშს. ხოლო, თუ თქვენს გარემოცვაში მოიძებნება ისეთი 

ადამიანი, რომელიც თავად გთხოვთ დახმარებას, თქვენ პრაქტიკა “შიშის 

განეიტრალებასთან” ერთად შეგიძლიათ ჩაუტაროთ მას შემდგომი მედიტაცია.  

 დავარქვათ მას “ღვთაებრივი სხეულის დაბრუნება”. წინა მედიტაციისგან 

განსხვავებით, ეს  პრატიკა თქვენგან და თქვენი პაციენტისგან მოითხოვს უფრო მეტ 

კონცენტრაციას და მედიტაციურ მდგომარეობაში უფრო ღრმა შესვლას. მოუხმეთ 

ყველა თქვენს ზეციურ დამხმარეს და სთხოვეთ მთავარანფგელოზ მიქაელს უცხო 

შემოჭრისაგნ რომ დაიცვას ენერგეტიკული სივრცე, რომელშიც თქვენ იმუშავებთ. 

 შემდგომ მოუხმეთ სამყაროსეული პლაზმის ენერგიას და სთხოვეთ მას აავსოს ამ 

ადამიანის ეთერული სხეული, იმუშაოს იმგვარად, რომ გადავიდეს წარსულში მისი 

არსებობის ამჟამინდელ დროის ხაზზე და დაუბრუნოს უწინდელი “ასლი” სუფთა 
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ადამიანური დნმ-თი ანუ ის, რომელიც ქონდა ვაქცინაციამდე.  სრულაიდ 

შესაძლებელია, რომ თქვენ და თქვენი პაციენტი იგრძნობთ ამ ენერგიის მუშაობას, 

რადგანაც ეთერული სხეული ძალზედ “მკვრივია” და ბევრი მას გრძნობს  ფიზიკურად. 

ამ პროცესის დროს წარმოიდგინეთ ეს ადამიანი ისეთად, როგორსაც იცნობდით 

ვაცინაციამდე, ხოლო მისი სხეული – სამყაროსეული პლაზმის მოსტაფილოსფრო 

ენერგიით ავსებული.  

 შეეცადეთ დაინახოთ, თუ როგორ შედის ამ ადამიანის ფიზიკურ სხეულში მისი 

სუფთა და ღვთაებრივი სხეულის ეთერული “ასლი” და ავსებს მას შემდეგ კი 

ანეიტრალებს იმას, რომელიც წარმოიქმნა “ვაქცნაციის” შედეგად.  

 აგრეთვე, ძალზედ მნიშვნელოვანია გააცნობიეროთ, რომ ამ საკრალურ საამუშაოს 

არ ატარებთ თქვენ როგორც ადამიანი. თქვენ ხართ უბრალოდ ენერგეტიკული არხი, 

რომლის გავლითაც მოქმედებს სამყაროსეული პლაზმის ენერგია და ნათელი ძალები, 

რომლების მოტყუებაც შეუძლებელია, რადგანაც ისინი კითხულობენე მთელს 

ინფორმაციას იმ ადამიანის ენერგეტიკის შესახებ. ეს იმას ნიშნმავს, რომ ისინი 

დაეხმარებიან იამთ, ვისი სულიც რეალურად მზადაა ზეცის ამ შეუფასებელი საჩუქრის 

მისაღებად. ხოლო  თქვენ ეს დაგიცავთ ამპარტავნებისა და ზედმეტი ენთუსიაზმისგან, 

რომელიც მხოლოდ დაადაბლებს თქვენს ვიბრაციებს.  

 ხოლო თუ სეასნსის დამთავრების შემდგომ თქვენ დაინახავთ, რომ ადამიანი 

მზადაა თავადაც იმუშაოს, სთხოვეთ მას გააგრძელოს მსგავსი მედიტაციები 

დამოუკიდებლად, რათა გაამყაროს მიღებული შედეგი. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუიტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 11 ნოემბერი 2021წ.  

  

 

  

       ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (რეალობას სასურველი ილუზიით ნუ შეცვლით) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გავაგრძელო ვაქცინირებული ადამიანების დახმარების თემა და 

მოგცეთ ერთი ძალზედ მნიშვნელოვანი რჩევა.  

 მე ვიცი, რომ რედესაც ჩემს წინა გზავნილებს წაიკითხავენ, რომლებშიც 

მოცემულია პრაქტიკები “ვაქცინის” ნეგატიური ზეგავნელის ნეიტრალიზაციის 

კუთხით, ბევრი მათგანი, ვინც ეს პროცედურა ჩაიტარა შეეცდება მათი დახმარებით 

გამოასწოროს ჩადენილი შეცდომა. ამიტომაც მე მსურს, რომ თქვენ სრულაიდ 

გააცნობიეროთ ასეთი ადამიანების წინ თქვენი პასუხისმგებლობა.  

 ნუ მისცემთ ტყუილ იმედებს იმათ, ვისაც არ შეუძლიათ შეცვალონ საკუთარი 

ცნობიერება, რადგანაც სრულიად მესამე გაზნომილებაში იმყოფებიან. როგორც უკვე 

ბევრჯელ ვთქვი, გადარჩენა შესაძლებელია მხოლოდ ძალზედ იშვიათ შემთხვევებში 

მხოლოდ მაშინ, როდესაც ადამიანი თავად განახორციელებს დიდ ევოლუციურ 
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ნახტომს და ნათელი ძალები დაინახავენ, რომ მისი სული მზადაა მიიღოს ეს საჩუქარი 

და რომ სწორედ ამისათვის ინკარნირდა ის დედამიწაზე მეხუთე გაზნომილებაში 

გადასვლის ამ უნიკალურ პერიოდში.  

 ასეთი ადამიანის ამოცნობა ძალიან რთულია, რადგანაც ადამიანებმა, რომლებმაც 

უკვე მიიღეს ეს პრეპარატი და გააცნობიერეს, რომ მას გადარჩენის ნაცვლად სიკვდილი 

მოაქვს, მზად არიან ყველაფერზე წავიდნენ საკუთარი თავის გადასარჩენად.  ისინი 

გეტყვიან ლამაზ სიტყვებს და დაირწმუნებენ საკუთარ თავსაც და თქვენც 

დაგარწმუნებენ, რომ ისინი უკვე შეიცვალნენ და სულიერად მზად არიან ასეთი 

ტრანსფორმაციისათვის. ისინი გამონახავენ მრავალ გასამართლებელ საბუთს იმისა, თუ 

რატომ გადადგეს ეს ნაბიჯი და მე ვიცი, რომ თქვენ უკვე გსმენიათ ასეთი თავის 

გამართლება თქვენი ახლობლებისგან.  თუმცა, როგორც ხედავთ, ყველა მათი თავის 

გამართლება შეიცავს სუფთა მატერიალურ ხასიათს, ამ ადამიანებს სურდათ, რომ 

შეენარჩუნებინათ ჩვეული ცხოვრება, თუმცა უკვე სმენოდათ “ვაქცინების”  

უკუჩვენებების შესახებ.  

 ნუ დაადანაშაულებთ მათ ამაში და ნუ განსჯით მათ, მიიღეთ მათი არჩევანი, 

თუმცა ნუ ეცდებით გადაარჩინოთ ასეთი ადამიანები, რადგანავ ენერგეტიკულად ისინი 

მზად არ არიან ამისათვის, ანუ ჩემს მიერ მოცემული პრაქტიკა არ იმუშავებს, რამაც 

შეიძლება მოგიტანოთ ტკივილი და იმედგაცრუება როგორც თქვენ ასევე  ამ ადამიანებს.  

 ხოლო შემდეგნაირი მახასიათებლებით შეგიძლიათ გაარჩიოთ ადამიანები, 

რომლებიც რეალურად მზად არიან თქვენი დახმარების მისაღებად. 

 ჭეშმარიტი გაცნობიერება ყოველთვის ჩუმია და თქვენ შეგიძლიათ თვალებში 

ამოიკითხოთ, თუ რა ხდება ამ ადამიანის შიგნით. აგრეთვე, პირველ რიგში თქვენ 

შეგიძლიათ მიხვდეთ ამას მათი ენერგეტიკის დონის მიხედვით. ადამიანები, 

რომლებმაც მიიღეს ვაქცინა, მაგრამ ჯერ კიდევ ვიბრირებენ მაღალ ჩაკრებზე, შეიძლება 

გადარჩნენ. მაგრამ ასეთი შემთხვევები გამონაკლისია  და ხდება მხოლოდ მაში, 

როდესააც სუფთა და ძალიან ძველი სული, რომელიც დედამიწაზე ამაღლებისათვის 

მოვიდა, ფიზიკურ სხეულში არსებობის ბოლო მომენტამდე ითხოვს დახმარებას.  

 ფიზიკურ დონეზე ეს ვლინდება იმაში, რომ ადამიანი გულწრფელად ინანიებს და 

სთხოვს სამყაროს ყველა ძალას, რომ გადაარჩინონ მისი სული. მან უკვე გააცნობიერა 

ჩრდილოვანი მთავრობის დანაშაულებრივი ქმედებების მაშტაბი და ხვდება, რომ ის 

მოხვდა მათ მიერ დაგებულ “მახეში”. ის არ იმართლებს თავს და მთელს დანაშაულს 

საკუთარ თავზე იღებს, რადგანაც თვითონ გაიბა საკუთარი თავი ამ “მახეში”, რადგანაც 

არ მოუსმინა საკუთარ სულს და ინტუიციას და გაჰყვა ბრბოს შეგრძნებას, რომელიც 

საუკუნეების განმავლობაში ინერგებოდა ადამიანში “ამა სოფლლის ძლიერთა” მიერ.  

 აგრეთვე, დიდი ალბათობით ასეთი ადამიანი არ გთხოვთ დახმარებას – იმდენად 

დიდი იქნება მისი სულიერი ჭრილობა. თუმცა თუ თქვენ გზაზე გადაგეყრებათ ასეთი 

ადამიანი, დაინახავთ მის ენერგეტიკას, მის სულიერ ტკივილს და თქვენ იგრძნობთ, 

რომ შეგიძლიათ ასეთი ადამიანის დახმარება, შესთავაზეთ მას დახმარება და 

დააკვირდით მის რეაქიას. თუ ის სიხარულით მიიღებს თქვენს შეთავაზებას და მზად 

იქნება საკუთარი თავის გადასარჩენად თავად რომ იმუშავოს, ჩაუჯტარეთ მას ჩემს მიერ 

მოცემული მედიტაციები. მიეცით მის სულს შანსი, რომ წავიდეს საკუთარი გზით და 

ღირსეულად შეასრულოს ის მისია, რისთვისაც მოვიდა დედამიწაზე.  
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 თუმცა, ჩემო ძვირფასებო, არასოდეს შეცვალოთ რეალობა სასურველი 

ილუზიით. დაე ამ დელიკალურ საქმეში საზომი იყოს ადამიანის ვიბრაციის დონე – 

მისი სულიერი ზრდასრულობის მაჩვენებელი – და ასევე თქვენი საკუთარი ინტუიცია. 

 გლოცვათ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვეენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 12 ნოემბერი 2021წ.  

 

 

 

   ახალ დედამიწაზე ცხოვრება                                                           

 (ყოველთვის გაითვალისწინეთ თქვენი შესაძლებლობები) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 იმისათვის, რომ დავასრულოთ საუბარი თქვენი მხრიდან ვაქცინირებული 

ადამიანების დახმარების შესახებ, მე მსურს დღეს ვისაუბრო “უსაბრთხოების 

ტექნიკებზე”.  

 რეალურად თქვენ თავს დიდ რისკში აყენებთ, როდესაც ვაქცინირებულ 

ადამიანეთან ურთიერთობთ, რადგანაც მათი ენერგეტიკა უკვე სხვანაირია. ამ 

ადამიანებს უკვე უჭირთ საკუთარი ემოციების მართვა. ეს იმიტომ ხდება, რომ მათი 

გენეტიკური კოდი უკვე შეიცვალა და ადამიანის ცნობიერებას უწევს ადაპტირდეს მისი 

ფიზიკური სხეულის ახალ “რეალობასთან”.   

 რადგანაც სწორედ დნმ არის ნებისმიერი ცოცხალი არსების ქცევის “გამშვები 

მექანიზმი”, ადამიანის სხეულში შეყვანილი უცხო გენომი თანდათანობით იწყებს მისი 

უწინდელი ემოციონალური და მენტალური შაბლონების შეცვლას იმ ნორმებით, 

რომლებიც ახასიათებს უკვე იმ არსებას, რომლის გენომიც იყო გამოყენებული.  

 რაღათქმაუნდა, ეს ყველლასთან სხვადასხვაგვარად ხვდება. ეს დამოკიდებულია 

იმ ადამიანის ცნობიერების დონეზე, რომელმაც მიიღო ეს პრეპარატი. ადამიანებს, 

რომლებიც მატერიალისტები არიან (დამიწებულები და დაბალვიბრაციულები) ქცევაში 

განსხვავება შეიძლება შეუმჩნეველი ქონდეთ, რადგანაც ამგვარი დაბალვიბრაციული 

არსება არის ის, ვისი გენომიც გამოიყენეს ეგრეთ წოდებული “ვაქცინებისათვის”. ხოლო 

სულიერ ადამიანებთან, რომლებიც ვიბრაციებიც ადრე საკმაოდ მაღალი იყო, უცხო 

გენომთან ადაპტაციის პროცესი ძალიან მტკივნეულია ზოგჯერ კი უცხო გენები 

საერთოდ ვერ შეეწყობა მათ ორგანიზმს. სწორედ ამით აიხსნება ვაქცინაციის შემდეგ 

ზოგიერთი ადამიანის სწრაფი გადაცვალება, რადგანაც ეს ხდება მათი სულების 

გადასარჩენად.  

 ხშირად ვაქცინაციის შემდგომ ადმიანები ვარდებიან ღრმა დეპრესიაში, 

თითქოსდა რაიმე განსაკუთრებული მიზეზის გარეშე. აგრეთვე მათ ხშირად უჩნდებათ 

ფიზიკურ დონეზე ჯანმრთელობის პრობლემებიც. ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, 

ყოველი ადამიანი ინდივიდუალურია და თავისებურად რეაგირებს მის ორგანიზმში 

ასეთ უხეშად შეჭრაზე.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 თუმცა, თუ ადამიანი, რომელსაც უნდა დეხმაროთ, ერთი შეხედვით მშვიდი და 

კეთილგანწყობილია, ეს არ ნიშნავს, რომ მისი ვიბრაიები მღალია. მისი ვიბრაციები 

მაღალი ვერ იქნება იმიტომ, რომ ენერგეტიკულად ის უკვე სხვა არსებაა განსხვავებული 

ჩაკრალური სისტემით. ამიტომაც, თუ თქვენ დარწმუნდებით, რომ  მისი დახმარება 

ჯერ კიდევ შეიძლება და ის ამისკენ თავად მიილტვის, მასთან მუშაობის დაწყების წინ 

უნდა გამოიყენოთ შემდგომი უსაფრთხოების ზომები. 

 პირველ რიგში: დაიყენეთ ძლიერი ენერგეტიკული დაცვა სამყაროს სიყვარულის 

ცეცხლით და სთხოვეთ მთავარანგელოზი მიქაელს თქვენს სეანსზე რომ იყოს. 

 მეორეს მხრივ სიანსის დაწყებამდე ენერგეტიკულად გამოეყავით ამ ადამიანს. ეს 

ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც თავად სეანსის დროს თქვენ აღმოჩნდებით ერთ 

ენერგეტიკულ ველში, ანუ მის ვიბრაციებში. მოხოლოდ მაშინ, როდესაც ადრევე 

გამოეყოფით მას ენერგეტიკულად, თქვენ შეძლებთ გახდეთ სუფთა, ძლიერი და 

მაღალვიბრაციული არხი, ვინც გაატარებს სამყაროსეული პლაზმის ენერგიას, რომელიც 

შემდგომ ამ ადამიანის სხეულთან იმუშავებს.  

 მესამეს მხრივ: სეანსის დამთავრებისა და შემდგომი დღეების განმავლობაში 

ყურადღებით ადევნეთ თვალყური თქვენს ენერგეტიკულ და ფსიქიკურ მდგომარეობას, 

რადგანაც ბნელი ძალები ასე ადვილად არ მოგცემენ თავიანთ ნადავლს. სრულიად 

შესაძლებელია, რომ თქვენზე წამოვა მათი მხრიდან ენერგეტიკული შეტევები. 

ამიტომაც ყოველთვის გათვალეთ თქვენი შესაძლებლობები, ჩემო ძვირფასებო. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ თავად შეიძლება გახდეთ დაბალვიბრაციული 

არსებების მსხვერპლი იმისდა მიუხედავად, რომ თავი აარიდეთ “ვაქცინაციის” 

პროცედურას. 

 საბოლოოდ, მე მსურს შეგახსენოთ, რომ არ ღირს დასახმარებლად გაემართოთ 

ყოველი ადამიანისათვის, ვინც ამას გთხოვთ, რადგანაც ასეთი საკრალური პროცესი, 

როგორიც უკუ გენეტიკური ტრანსფორმაციაა, მხოლოდ ერთეულებს თუ ძალუძთ და 

მისი შესრულება მხოლოდ თავად ამ ადამიანს შეუძლია.  

 თქვენ კი, ჩემო ძვირფასებო, შეგიძლიათ მხოლოდ მისცეთ ამ პროცესს 

ენერგეტიკული იმპულსი – ერთგვარი დაჩქარება, ხოლო თუ როგორ გამოიყენებს მას 

მომავალში ვაქცინირებული ადამიანი, დამოკიდებულია მხოლოდ მასზე. ეს თქვენ 

კარგად უნდა გაიაზროთ, რათა არ დაადანაშაულოთ საკუთარი თავები 

წარუმატებლობის შემთხვევაში.  

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 13 ნოემბერი 2021წ. 

 

 

  

 

  ზღაპრის გმირების მსგავსად 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 დღეს ჩვენ ცოტათი გადავუხვევთ ჩვენი თემიდან და ვისაუბრებთ იმის შესახებ, 

თუ როგორ ვითარდება მოვლენები მატერიაში.  

 ჩრდილოვანი მთავრობა, უფრო სწორად კი მათი ნების შემსრულებლები, 

კუთხეში არიან მიმწყვდეულნი და ცდილობენ ბოლომდე მიიყვანონ წლების 

განმავლობაში მათ მიერ შემუშავებული გეგმა, რომელიც კაცობრიობის დამონებას 

მოისაზრებს. ზოგიერთ ქვეყანაში მათი მცდელობები წარმატებით დასრულდა 

ამიტომაც, ახლა განვიხილავთ, თუ რატომ მოხდა ეს და სხვა ქვეყნებში მათ გეგმას 

რატომ შეხვდა მოსახლეობის მხრიდან მედგარი შეწინააღმდეგება. 

 რეალურად, ჩემო ძვირფასებო, სუფთა ადამიანის სულები ინტუიციურად 

ყოველთვის გრძნობენ, თუ სად არის სიმართლე და ტყუილი, განსაკუთრებით მაშინ, 

როდესაც საბრთხე მათ სულს – მათ ღვთაებრივ საწყისს ეხება. ხოლო თუ ამ 

პოსტულატს გავყვებით, ამა თუ იმ ქვეყნის მცხოვრებლთა რეაქციის მიხედვით 

შეგვიძლია განვსაზღვროთ მისი მოსახლეობის შემადგენლობა ადამიანის სხეულში 

ინკარნირებული არსებებისა და კლონების რაოდენობის მიხედვით.  

 როგორც ხედავთ, ყველაზე მცირე წინააღმდეგობა გაუწიეს ამ აბსურდულ და 

არაადამიანურ მოთხოვნებს ჩინეთის მაცხოვრებლებმა, რომლებიც თითქმის 

შეწინააღმდეგების გარეშე მიიღეს არსებობის ახალი პირობები. სწორედ იქ მდებარეობს 

დიდი ლაბორატორიები, რომლებიც კლონების შექმნით არის დაკავებული, შემდგომ კი 

ეს არსებები მიზანმიმართულად გადანაწილდებიან მთელს ქვეყანაში.  დიდ წილად 

ამის წყალობით ჩინეთის ეკონომიკა სწრაფად აყვავდა, რადგანაც კლონების მთელი 

ჯგუფები იქმნებოდა საქმიანობის კონკრეტული სფეროებისათვის, ხოლო მათი 

გამძლეობა და მარგი ქმედების კოეფიციენტი ბევრად აღემატება ჩვეულებრივბი 

ადამიანისას.  

 იგივე, თუმცა მცირე მაშტაბებით, ხდება ზოგიერთ აზიურ ქვეყანაში, სადაც 

დაბალი დონის კულტურა და განათლებაა და სადაც ნაციონალური და რელიგიური 

ტრადიციები დაფუძნებულია ზემოდან მიღებული წესებისა და კანონების 

შესრულებაზე. 

 რაც შეეხება ევროპულ ქვეყნებსა და ამერიკის კონტინენტის სახელმწიფოებს, აქ 

ბევრს განსაზღვრავს ადამიანთა სხეულში ინკარნირებული არსებების კოლექტიური 

ცნობიერება. ხოლო ასეთი არსებები, როგორც თქვენ იცით, საკამოდ 

მრავალრიცხოვანია.  

 ხოლო თუ განვიხილავთ ორი სულის მქონე ადამიანებს, რომელთა ფიზიკურ 

სხეულებში ერთად არსებობს ადამიანისა და სხვა რასისა და ცივილიზაციის სულები, ამ 

შემთხვევაში ყველაფერი დამოკიდებულია ამ ადამიანების ვიბრაციულ დონეზე. 

რადგანაც მასმედიის ყველა წყარო მიმართულია იმაზე, რომ დანერგოს ადამიანში 

სიკვდილის შიში, ამ ნეგატიურ ენერგიებზე პირველ რიგში რეაგირებენ 

დაბალვიბრაციული არსებების სულები, რომლებიც ადამიანთა სხეულებში არიან 

ინკარნირებულნი. ეს იმიტომ ხდება, რომ მათთვის სწორედ ეს ენერგიებია ახლო და 

მშობლიური. ამგვარად, ადამიანის სულები ითრგუნებიან ხოლო მასობრივი ფსიქოზისა 

და სიკვდილის შიშის შედეგად, უმეტეს წილად ხდებიან მთავობების ყველა 

ინსტრუქციისა და მითითების შემსრულებლები. 
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 სწორედ ამაზე გააკეთეს გათვლა იმათ, ვინც მოაწყო დედამიწაზე ეს 

ვაკხალნალია, რადგანაც მათ მშვენივრად იციან თქვენი პლანეტის მოსახლეობის 

ჭეშმარიტი “შემადგენლობა”. თუმცა, მათ ვერ გაითვალისწინეს ის, რომ უმცირესობაში 

დარჩენილი სუფთა და ძველი ადამიანური სულები შეძლებდნენ სიტუაციის თავიათ 

სასიკეთოდ გარდატეხას და სწორედ ეს ხდება ახლა მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში. 

 ადამიანური სულის სუფთა ენერგია აღმოჩნდა იმდენად მძლავრი, რომ შეძლო 

გადაეჯობნა ასობით ათასი ენერგეტიკულად სუსტი და დაშინებული არსების ენერგია. 

ეს აღმოჩნდა უსიამოვნო სიურპრიზი დრაკორეფტილიებისა და ორიონელებისათვის, 

რომლებიც დარწმუნებულები იყვნენ საკუთარ გამარჯვებაში. სწორედ ამ ენერგეიების 

წყალობით ხდება ახლა მთელს დედამიწაზე მასობრივი გამოღვიძება. 

 მთელს თქვენს პლანეტაზე, ზღაპრის გმირების მსგავსად, აღდგნენ სუფთა 

ადამიანური სულები, რომლებიც მზად არიან საკუთარი სიცოცხლე დათმონ, მაგრამ არა 

თავისუფლება. ისინი აღდგნენ მათი დამონების მოსურვე “დრაკონის” წინააღმდეგ და 

მიიყვანენ ამ ბრძოლას გმარჯვებამდე. მე კი მჯერა და ვიცი, ჩემო ძვირფასებო, რომ 

თქვენი მცდელობები აუცილებლად წარმატებით დასრულება, რადგანაც თქვენთან 

არიან ყველა ნათელი ძალა და თქვენი გალაქტიკური ძმები. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 23 ნოემბერი 2021წ.  

 

 

 

              ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (საკუთარი გამარჯვება) 

    

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს შევაჯამო ჩემი გზანილების სერია, რომელიც ადამიანის 

ფიზიკური სხეულის ტრანსფორმაციას, მისი ცნობიერების სხვა ნატიფი სხეულების 

ცნობიერებებთან და საერთო იდნდივიდუალურ ცნობიერებასთან ურთიერთქმედებას 

ეხებოდა.  

 ამრიგად, თქვენ უკვე იცით, რომ ყოველი თქვნ სხეულს, ფიზიკურის ჩათვლით, 

აქვს საკუთარი ცნოიერება, რომელიც განისაზღვრება თქვენი საერთო 

ინდივიდუალური ცნობიერებით.  

 რატომ არსებობს ასეთი დაყოფა? 

 უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ ყოველ თქვენს სხეულს აქვს თავისი 

“სპეციალობა”, რომელიც გარეგანი და შინაგანი ფაქტორებიდან (სულიერი ზრდით) 

გამომდინარე შეიძლება შეიცვალოს. სანამ თქვენ ცხოვრობს მესამე განზომილებაში, 

თქვენ ძალიან გიჭირთ შეინარჩუნოთ თქვენი სხეულების ერთიანი ვიბრაცია.  

 ეს იმიტომ ხდება, რომ ცხოვრება თქვენს პლანეტაზე სულ უფრო და უფრო 

აბსურდული და არაადამიანური ხდება. თქვენ ხშირად  გაწუხებთ ძლიერი ემოციური 

გამობრქვევები, რომლების შედეგადაც იტანჯება ყველა თქვენი ნატიფი სხეული, 
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რომლებსაც არ შეუძლიათ დაგიცვან დაბალვიბრაციული ენერგიების “ისრებისაგან”, 

რომლებიც თქვენ გხვდებათ არა მხოლოდ გარედან, არამდე შიგნიდანაც, რადგანაც 

ყველას არ შეგიძლიათ ცივსისხლიანად მიიღოთ ბედის უმკაცრესი გამოცდები, 

რომლებიც შანტაჟისა და დაძალების სახით მოდის (განსაკუთრებით კი მაშინ, როდესაც 

საქმე თქვენს ბავშვებსა და არსებობისათვის აუცილებელ სახსრებს ეხება).  

 მაგრამ ყველაფერი ამისდა მიუხედავად, თქვენ რჩებით გათვითცნობიერებულნი, 

რაც გეხმარებათ შეინარჩუნოთ თქვენი საერთო ინდივიდუალური ცნობიერება 

საკმარისად მაღალ დონეზაე.  სწორედ ამას ეწოდება “სიტუაციიდან გამოყოფა”, 

როდესაც თქვენ ხედავთ და მშვენივრად გესმით, თუ ვინ და რატომ წამოიწყო 

დედამიწაზე მსგავსი ვაკხალნალია.   

 თუმცა, იმისდა მიუხედავად, რომ სიტუაციიდან გამოყოფილები ხართ, ბევრ 

თქვენგანს ჯერ კიდევ არ შეუძლია სრულიად აკონტროლოს საკუთარი აზრები, 

ემოციები და ზოგჯერ ქმედებებიც, რომლებსაც მიყავართ იმ თქვენი ნატიფი 

სხეულების ვიბრაციების შემცირებამდე, რომლებიც პასუხს აგებენ მათზე. შეგედად კი 

თქვენი ზოგადი ვიბრაციული ფონი არასტაბილურია და მოითხოვს თქვენგან მუდმივ 

კორექციას.  

 თუმცა ეს ყვეალფერი ნორმალურია ჩემო ძვირფასებო, რადგანაც ძალიან 

რთულია დარჩეთ “აუღებელი ციხესიმაგრე” მესამე განზომილების დაბალვიბრაციული 

ენერგიების “ტალღის” ზეგავლენის გამო. განსაკუთრებით კი ახლა, როდესაც 

ახლოვდება დედამიწაზე ბნელასა და ნათელ ძალებს შორის არსებული 

მრავალსაუკუნოვანი ბრძოლის “კვანძის გახსნა”.  

 ხოლო, იმისათვის, რომ გააწონასწოროთ ყველა თქვენი სხეულის ვიბრაცია, და 

დაეხმაროთ თქვენს ფიზიკურ სხეულს  გაუძლოს ამ “ბრძლას”, თქვენ გადმოგეცათ 

პრაქტიკები, რომლებიც დაგეხმარებათ თქვნეს ფიზიკურ და ეთერულ სხეულთან 

მუშაობაში, რადგანაც, მათი მკვრივი მატერიალური აგებულების გამო, სწორედ ისინი 

არიან ყველაზე მეტი დარტყმის ქვეშ.  

 როდესაც მათ ენერგეტიკულად მაღლა აწევთ, თქვენ გაგიადვილდებათ, 

გაუძლოთ ბოლო ბრძოლას, რომელიც თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 

იმართება, მოიშოროთ მესამე განზომილების “ბორკილები” და გადახვიდეთ 

დედამიწასთან ერთად ახალ განზომილებაში.    

 მე კი მახარებს იმის ყურება, რომ მთელს მსოფლიოში სულ უფრო და უფრო მეტი 

ადამიანი იღვიძებს და ღირსების შეგრძნებას იბრუნებს, რაც უკვე ამაღლებს მათ 

ვიბრაციებს და ეხმარებათ უმოკლეს ვადებში შეასრულონ თავიანთთ სულიერ 

განვითარებაში  დიდი ნახტომი.  

 ყოველმა სულმა უნდა მიიღოს ამაღლების შანსი და დედამიწაზე მომხდარი 

ყველა მოვლენა, როგორი საშინელიც არ უნდა ჩანდეს, ეხმარება მათ გამოღვიძებას.  

 ყოველთვის გახსოვდეთ, ჩემო ძვირფასებო, რომ მხოლოდ საკუთარი ძალებით 

მიღწეული გამარჯვებაა რეალურად ფასეული ადამიანის სულისათვის, რადგანაც 

მხოლოდ ასე მიიღებს ის შეუფასებელ გამოცდილებას, რისთვისაც იმ მოვიდა 

დედამიწაზე მეხუთე განზომილებაში გადასვლის ამ საბედისწერო პერიოდში. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან.  
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 გზავნილი მიიღო მართამ 29 ნოემბერი 2021წ.  

 

 

 

                   როდის გამოაშკარავდება ტყუილი 

 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გადავუხვიო ჩვენი თემიდან და  გესაუბროთ იმის შესახებ, თუ 

როგორ ზეგავლენას ახდნეს მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ახლა არსებული პროტესტი 

დედამიწაზე არსებულ სიტუაციაზე. 

 მე ვხედავ, რომ ბევრ თქვენგანს ჰგონია, რომ ისინი არანაირ შედეგს არ გვაძლევს, 

რადგანაც მმართველი ელიტის მიერ შემოღებული შეზღუდვები სულ უფრო და უფრო 

მკაცრდება. რეალურად კი ეს ასე არ არის. 

 სახახლო პროტესტები არა მხოლოდ აშინებს ამ ქვეყნების მთავრობებს, არამედ 

მათში იწვევს პანიკას, რადგანაც ისინი ხვდებიან, რომ გლობალისტების გეგმები 

თვალსა და ხელს შუა იშლება და მალე სწორედ ამ გეგმების შემსრულებლებს მოუწევთ 

ხალხის წინაშე აგონ პასუხი თავიანთი დანაშაულებრივი ქმედებისათვის. ისინი, ვინც 

მთავრობებს ამისკენ უბიძგებდა, დარჩებიან ჩრდილში, ხოლო სასჯელს მიიღებენ 

ისინი, ვინც იძლეოდა განკარგულებებს, გამოდიოდა ტელევიზორითა და აკრიტიკებდა 

მიწინააღმდეგეებს.  

 თუმცა, რადგანაც მოსალოდნელ კატასტროფას გრძნობენ, ეს  შემსრულებლები 

ხდებიან უფრო აგრესიულები, რადგანაც ხვდებიან, რომ თავიანთი შეცდომების 

აღიარებას უკვე აღარ შეუძლია მათი ბედი შეარბილოს,  რადგანაც ძალიან საშინელი 

შედეგები მოჰყვა მათ მიერ ადამიანებისათვი გაკეთებულ სასიკვდილო ინექციებს. მათ 

ყველაზე მეტად კი იმის ეშინიათ, როდესაც ტყუილი გამოაშკარავდება, ხოლო ეს კი 

ეხლა მთელი მსოფლიოს მაშტაბით ხდება და მხოლოდ ღრმად მძინარეებს არ 

შეუძლიათ ამის შემჩნევა. 

 მსოფლიო მმართველობის ეს მარიონეტები ძალაუფლებას მხოლოდ იმიტომ 

ინარჩუნებენ, რომ ყველა მასობრივი საინფორმაციო საშუალება ჯერ კიდევ მათ 

ხელთაა. თუმცა, როდესაც გამოჩნდება ალტერნატიული წყაროები, რომლებიც ხალხში 

ნდობას გამოიწვევს, გაუბათილებელი ფაქტებითა და სამხილებით გამყარებული 

სიმართლე მძლავრად იხეთქებს გარეთ.  

 ახლა დედამიწაზე არსებობს ორი პარალელური რეალობა, რომლებსაც მალე 

ერთმანეთის გადაკვეთა მოუწევს, რადგანაც ოფიციალურ მასობრივ საინფორმაციო 

საშუალებებში ტყუილმა უკვე თავის პიკს მიაღწია. ხოლო, მთავრობის ყველა დონეზე 

მყოფი შემსრულებელი წავიდა ვა-ბანკზე, რადგანაც ხვდებიან, რომ მათ უკვე დასაკარგი 

არაფერი არ აქვთ. ისინი ცდილობენ ძალით ჩაახშონ საერთო უკმაყოფილება და 

ამისათვის იყენებენ მათ ხელთ არსებულ ფიზიკურ, ფინანსურ, თუ მორალურ 

ინსტრუმენტებს.  
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 თუმცა, როგორც ხედავთ, შედეგი საპირისპირო დგება, რადგანაც სულ უფრო 

მეტი ადამიანი იღვიძებს და გრძნობს თავს მოტყუებულად.  

 უკვე სულ მალე, მასობრივი სახალხო მღელვარება გზიდან ჩამოიშორებს ყველა 

შეზღუდვას და ძალით თავსმოხვეულ “გადამრჩენელ ვაქცინებს”. ეს კი იქნება სწორედ 

ის გამარჯვება, რომლის შესახებაც საუბარი იყო ჩემს ერთ-ერთ წინა გზავნილში.  

 ადამიანები დაიბრუნებენ თავიანთ თავისუფლებას თავიანთივე ძალებით, 

რადგანაც ისინი გააცნობიერებენ მომხდარ მოვლენებს და მიხვდებიან იმას, თუ ვინ 

მართავს მსოფლიოს მოცემულ მომეტში და როგირია ამ “მმართვეების” ჭეშმარიტი 

მიზნები. სამწუხაროდ მასობრივი “გასხივოსნება” ვერ მოხდება, თუმცა კაცობრიობის 

საუკეთესო ნაწილი შეძლებს დაიცვას თავისი თავისუფლება და შეაჩეროს 

გლობაისლტების დანაშაულებრივი ქმედებები.  

 მე კი მიხარია, რომ ბევრი თქვენგანი მოხვდება ამ მამაცი ადამიანების რიგებში, 

რომლებიც არ შეუშინდნენ მუქარასა და პროვოკაციებს მმართველი ორგანოების 

მხრიდან. თქვენი ერთობა და შეკრულობა შექმნის სასწაულს და მერწმუნეთ, ჩემო 

ძვირფასებო, რომ თქვენი გამარჯვება უკვე ახლოსაა. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად. 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 7 დეკემბერი 2021წ. 

 

 

 

 

    უკუ დათვლა 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 მე კიდევ მსურს დავუბრუნდე დედამიწაზე ამჟამად არსებულ სიტუაციას.  

 მე ვიცი, რომ ბევრმა თქვენგანმა უკვე იგრძნო, თუ რამდენად ახლოსაა 

დედამიწაზე ბნელი და ნათელი ძალების ბრძოლის დასასრული. დღეს კი მე მსურს 

მიგითითოთ მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ამჟამად მომხდარი ცვლილებების (როგორც 

ფიზიკური ასევე ენერგეტიკული თვალსაზრისით) ზოგიერთ თავისებურებაზე.  

 დავიწყოთ ენერგეტიკული გამოვლინებით, რადგანაც, როგორც თქვენ იცით, 

ისინი ყოველთვის წინ უსწრებენ ფიზიკურ გამოვლინებებს.  

 პირველი: შიშის ენერგია მიდის თქვენი ცხოვრებიდან. ადამიანები დაიღალნენ 

შიშში ყოფნით და მის ადგილას ახლა მოდის სურვილი დაიბრუნონ დაკარგული 

თავისუფლება, რადგანაც მსოფლიოს უმეტეს ქვეყანაში ძალაუფლების მქონე პირებმა 

დაკარგეს მოსახლეობის ნდობა.  

 მეორე:  შიშის ენერგიის ადგილას მოვიდა საკუთარი თავისუფლებისათვის 

ბოლომდე ბრძოლის სურვილი. თუმცა, იმისდა მიუხედავად, რომ ეს ენერგია არც 

ისეთი მაღალვიბრაციულია, რადგანაც მის სათავეში დევს მთავრობების მიმართ 

აგრესია, ის მაინც შეიცავს ისეთ დადებით ელემენტებს როგორიცაა: თავისუფლების 
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მოყვარეობა და ღირსების გრძნობა, რაც გარკვეულ წილად ათანაბრებს ნეგატიურ 

მხარეს.  

 მესამე: ურთიერთდაპირისპირების ენერგიის ადგილას, რომელიც ცოტა ხნის წინ 

ვლინდებოდა ვაქინირებულ და არავაქცინირებულ ადამიანებს შორის, მოდის ერთობის 

ენერგია. ორივე ჯგუფი თანაბრად ხვდება, რომ მთავრობებმა მათ მოატყუეს რადგანაც 

ისინი არა მხოლოდ არ ასრულებენ თავიანთ დაპირებებს, არამედ პირიქით, სულ უფრო 

და უფრო ზღუდავენ ადამიანებს, ართმევენ ნორმალურ ცხოვრებას და ემუქრებიან 

დასჯით, თუ ისინი დაარღვევენ საფუძველმოკლებულ და არაკანონიერ მითითებებს და 

აკრძალვებს.  

 ხოლო, აი როგორ ვლინდება ეს ენერგეტიკული ცვლინებები ფიზიკურ დონეზე.  

 თუ ადრე ბევრს ეშინოდა საპროტესტო აქციებე გამოსვლისა და მთავრობების 

შეწინააღმდეგებისა, ახლა მანიფესტაციები უკვე მასობრივ სახეს იღებს.  მთელს 

მსოფლიოში მილიონობით ადამიანი გამოდის ქუჩაში, რათა გამოხატოს თავისი 

დამოკიდებულება მომხდარ მოვლენებთან მიმართებით.  

 ბოლომდე ბრძოლის სიმტკიცე ვლინდება იმაში, რომ ადამიანები უარს ამბობენ 

მონაწილეობა მიიღონ დაძალებით ექსპერიმენტში იმ შემთხვეაშიც კი, როდესაც  მათ 

ართმევენ სამსახურს და არსებობისათვის საჭირო სახსრებს. ასეთ ტრაგიკულ 

სიტუაციებშიც კი, ღირსების გრძნობა და საკუთარი თავის ჭეშმარიტი სიყვარული 

(საკუარი სულისა და სხეულისა) მაინც იმარჯვებს ცხოვრების მატერიალურ მხარეზე.  

 საბოლოოდ, ადამიანები იწყებენ ჯგუფებად და თანამეგობრებად გაერთიანებას 

და ერთად იცავენ საკუთარ უფლებებს. მათ შეაქვთ სარჩელები სასამართლოებში და 

ხშირად იგებენ მათ. ისინი აგრეთვე ხელს აწერენ სხვადასხვა მოთხოვნება და პეტიციებს 

და საკუთარ მოქმედებებში რთავენ გამოცდილ იურისტებსა და ექიმებს.  

 შედეგად, ეს ერთობა ყოველდღიურად მყარდება, იზრდება და იძენს 

სიმძლავრეს, რაც საბოლოოდ მიგვიყვანს მრავალრიცხოვან ტრიბუნალებთან და 

სასამართლოებთან, რომლებიც ჩაუტარდებათ ჩრდილოვანი მთავრობის გეგმების 

შემსრულებლებს და აგრეთვე იმათაც, ვინც ორგანიზება გაუწია თქვენს პლანეტაზე ამ 

საშინელ ვაკხლნალიას.  

 ჩემო ძვირასებო, იწყება “დროის უკუ დათვლა” და მე გილოცავთ ამ დიდებულ 

მოვლენებს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან.  

 გზავნილი მიიღო მართამ 11 დეკემბერი 2021წ. 

 

 

 ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (ევოლუციის ახალი დონე) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს ჩვენ გავაგრძელებთ ჩემს წინა გზავნილს და ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ 

რატომ გადადის თქვენი დედამიწა ასე სწრაფად უფო მაღალ განზომილებაში.  
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 ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ არსებობს პლანეტის ევოლუცის ერთგვარი ციკლები, 

რომლებიც განისაზღვრება ათასწლეულებით. თუმცა იმის გარდა, რომ დედამიწა ახლა 

არის ერთი ციკლიდან მეორეში გადასვლის პერიოდში, არსებობს მისი ევოლუციური 

ნახტომის სხვა მიზეზებიც.  

 საქმე ისაა, რომ ზემოთხსენებლი ციკლები ეხება თქვენი პლანეტის უფრო 

ფიზიკურ ტრანსფორმაციას, რასაც მატერიალური ხასიათი აქვს და გამოწვეულია 

დედამიწის ქერქში არსებული ცვლილებებით. ამგვარად, გარკვეული დროის გავლის 

შემდგომ, თქვენი პლანეტა იცვლის თავისი ღერძის მდებარეობას, რათა გამოცადოს 

ცოხვრების ახალი კუთხე ახალი კლიმატური პირობებით. თუმცა, ის რაც ახლა ხდება 

დედამიწაზე, არის კომპლექსური, რადგანაც ის იცვლება როგორც ფიზიკურად, ასევე 

სულიერად. 

 იმის მსგავას, როგორც ადამიანის მეხუთე განზომილებაში გადასვლის ერთ-ერთი 

მოთხოვნაა მისი ფიზიკური სხეულის სინათლისებურ კრისტალურად ტრანსფორმაცია, 

ამგვარადვე, დედამიწის არსებობის უფრო მაღალ დონეზე გადასვლის მოთხოვნაა მისი 

“სხეულის” ტრანსფორმაცია. თუმცა, როგორც თქვენ იცით, ერთი განზომილებიდან 

მეორეში გადასვლის საკრალურ პროცესში განმსაზღვრელი მაინც ცნობიერებაა. სწორედ 

ის “წევს მაღლა” ფიზიკურ სხეულსაც.  

 რაღათქმაუნდა, საუბარი მიდის ამჟამინდელ ექსპერიმენტზე, რომელიც 

მოისაზრებს “სრულ” გადასვლას და რომლის მსგავსიც სამყაროში ჯერ არ მომხდარა. ეს 

ეხება არა მხოლოდ ადამიანს, არამედ მთელს თქვენს პლანეტასაც.  

 თუ მისი საერთო პლანეტარული ცნობიერება ვერ გადავიდოდა საკმარისად 

მაღალ სულიერ დონეზე, რომლიდანაც შეძლებდა მეხუთე განზომილების მიწვდომას, 

მაშინ დედამიწის ტრანსფორმაციის კიდევ ერთი ციკლი დამთავრდებოდა ბუნებრივი 

კატაკლიზმებით, კლიმატის მკვეთრი ცვლილებითა და მისი მაცხოვრებლებისათვის 

არსებობის ახალი პირობებით. მაგრამ, როგორც ხედავთ, მოცემულ შემთხვევაში 

დედამიწა თავისი სულიერი განვითარების ახალ დონეზე გადადის.  

 რატომ და როგორ მოხდა ეს? 

 უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ თქვენმა პლანეტამ ამოწურა დუალობის 

პოგრამა, რაც გამოიხატება იმაში, რომ მასზე ბნელსა და ნათელ ძალებს შორის ბრძოლამ 

თავის აპოგეას მიაღწია. ამის მიზეზი კა გახდა დრაკორეფტილიების ათასწლოვანი 

მეფობა დედამიწაზე, რომლებმაც შეძლეს საუკუნეების განმავლობაში  ადამიანების 

ცნობერება იმდენად დაემონებინათ, რომ დანერგეს მასში ბრბოს შეგნება, რამაც 

დაბინდა მათი ცნობიერება და მათ ვეღარ შეძლეს დაენახათ საბრთხე ლამაზი 

სიტყვებით შენიღბვული კეთილდღეობასა და მათ ჯანმრთელობაზე “ზრუნვის” უკან. 

 ბოლო წლებში დაწყებულმა კაცობრიობის მასობრივმა განადგურებამ, რომლის 

კულმინაციაც გახდა ადამიანებისათვის სასიკვდილო ინექციის გაკეთება მთელს 

მსოფლიოში, დედამიწას არ დაუტოვა სხვა გზა გარდა იმისა, რომ გამოსულიყო ამ 

დრომოჭმული მატრიციდან, გადაერჩინა საკუთარი თავი და საკუთარი საყვარელი 

შვილები – ყველაზე სუფთა და ძველი სულები, რომლების ცობიერებამაც შეძლო 

დამდგარიყო მსოფლიოში გამეფებულ ქაოსზე ზემოთ.  

 რატომ წარმოადგენდა ეს თქვენი პლანეტისათვის საბრთხეს? 
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 უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ თუ დრაკორეფტილიები თავის მიზანს 

მიაღწევდნენ, ისინი გაანადგდგურებდნენ არა მხოლოდ ადამიანებს როგორც 

ღვთაებრივ სახეობას, არამედ თავად პლანეტასაც ინვოლუციის გზით მიმართავდნენ, 

რადგანაც გაანადგურებდნენ მასზე ყველა ცოცხალს, ბუნებრივს და სულიერს.  

 პლანეტა დედამიწას, რომელიც ასეთი დიდი ხნის გამვალობაში მიდოდა 

სულიერ გზაზე, არ შეძლო გადაქცეულიყო ისეთ პლანეტად, სადაც სახლობს უსულო, 

ტექნოკრატული ცივილიზაცია, რომლემაც გაანადგურა ყველაფერი, რაც მშვენიერია, 

სუფთაა და ცოცხალია. ასევე მას არ შეეძლო  დრაკორეფტილიების ხელთ დაეტოვებინა 

კაცობრიობის საუკეთესო წარმომადგენლები, რომელთა ცნობიერება უკვე გამოვიდა 

მესამე განომილებიდან, რომელშიც მათ ჯერ კიდევ უწევთ ცხოვრება.  

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 6 დეკემბერი 2021წ. 

 

 

 

    გარდამტეხი წელი 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს მოგიყვეთ იმის შესახებ, თუ როგორი ენერგეტიკული 

ცვლილებები გელოდებათ დედამიწაზე დეკემბრის ამ ბოლო დღეებში.  

 თქვენ ხშირად გესმით სხვადასხვა პორტალების, დაბნელებების დერეფნებისა და 

სხვა “მნიშვნელოვანი” მოვლენების შესახებ, რომლებიც გადაიქცა ამაღლების ერთგვარ 

“ფეტიშებად”. რატომ ჩნდება ასეთი ინფორმაცია ნათელი ძალებისა და ზოგჯერ ზედა 

ასტრალის მრავალრიცხოვან გზავნილებში? 

 ეს კეთხდება უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ ადამიანი თავისი ბუნებით 

ინერტულია და რათა დაჩქარდეს მისი სულიერ გზაზე სიარული, მას სჭირდება 

ერთგვაი “სტიმული”, რაც დაეხმარება ”ფინიშამდე” რომ მივიდეს  

თავის სულიერ გზაზე.  

 ხოლო, თუ ადრე მას შეეძლო ეს გზა გაევლო ნელა და ყურადღება გადაეტანა სხვა 

ცხოვრებისეულ მოვლენებზე, ახლა დრო მცირდება და რათა ეს გზა დაასრულოს 

ადამიანმა და გადავიდეს მეხუთე განზომილებაში, მას სჭირდება განიცილოს 

ყველაფერი დანარჩენი და კონცენტრირდეს მხოლოდ საკუთარ თავზე, თავის 

მორალურ, ფიზიკურ და ენერგეტიკულ მდგომარეობაზე.  

 სწორედ ამისათვის გეძლევათ გარკვეული პერიოდები, რომლებიც თქვენ გზაზე 

გახსენებთ, რომ შეაჩეროთ თქვენი ჩვეული სვლა და ჩაღრმავდეთ საკუთარ თავებში, 

რაც დაგეხმარებათ უმოკლეს ვადებში აწიოთ თქვენი ვიბრაციები იმ დონემდე, რაც 

ნებას მოგცემთ რომ ამაღლდეთ.  

 რეალურად, ახალი ენერგიები დედამიწაზე მკაცრად განსაზღვრულ დღეებში კი 

არ მოდის, არამედ გვაქვს ტალღისებული შემოსვლა, რათა ყოველ ადამიანს შეეძლეოს 
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თავისი ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაზიანების გარეშე მათი მიღება.  

მაგრამ, ეს ტალღები თანდათანობის ზრდის თავის ინტენსიურობასა და ამპლიტუდას. 

ეს იმის მსგავსად ხდება, როგორც ზღვის პატარა ტალღა  ჯერ საშუალო ზომის გახდება, 

ხოლო შემდგომ გადაიქცევა ნამდვილ შტორმად.  

 დეკემბრის ბოლო დღეებში კი ეს ენერგეტიკული “ტალღები” თავის პიკს 

მიაღწევს - ანუ იმ “სიმაღლეს”, რომელზედაც შეძლებენ ავიდნენ ისინი, ვინც 

ხანგრძლივად მიდიოდნენ სულიერ გზაზე. ხოლო კაცობრიობის იმ ნაწილისათვის, 

ვინც ინვოლუციის გზა აირჩია, ეს ნაკადები დამაგრეველ ზეგავლენას მოახდენს. 

მოცემულ შემთხვევაში კი დრომოჭმულ მესამე განზომილებასა და ახალ მეხუთე 

განზომილებას შორის მთავარი გამყოფი იქნება 2022 წელი. თუმცა, ჩემო ძვირფასებო, მე 

მსურს, რომ თქვენ მაინც არ ორიენტირდეთ გარკვეულ ციფრებზე, პორტალებსა თუ 

დერეფნებზე, რაც არის ერთგვარი მენტალური “ყავარჯნები” ახლად გამოღვიძებული 

ადამიანებისათვის, არამედ მე მსურს, რომ იხელმძღვანელოთ საკუთარი შინაგანი 

შეგრძნებებით და საკუთარი სულიერი დისციპლინის მიხედვით.  

 შეეცადეთ იცხოვროთ ისე, თითქოს ყოველი დღე არის თქვენთვის სწორედ ის 

საზღვარი, რომლის გადაკვეთაც თქვენ მოგიწევთ. თქვენი ცხოვრების ყოველ წთას 

იყავით მზად მოახლოებული ცვლილებებისათვის. სწორედ ასეთი მდგომარეობა არის 

“აქ და ახლა” ყოფნა, რომლის შესახებაც უკვე ბევრი ვისაუბრეთ. სწორედ ის 

დაგეხმარებათ გადახვიდეთ მეხუთე განზომილების თქვენთვის ახალ სივრცეში 

შეუმჩნევლად, მშვიდად და ჰარმონიულად. 

 ამისათვის, რაც შეიძლება ხშირად წარმოიდგინეთ თქვენს გარშემო სამყაროს 

სიყვარულის ცეცხლისგან შემდგარი სფერო, რომელსაც გარე კედლები სარკისებული 

აქვს. ეს დაგეხმარებათ იყოთ მიუწვდომელები მესამე განზომილების პროგრამებისა და 

ნებისმიერი ნეგატიური ენეგიისაგან. შემდგომ კი აავსეთ ეს სფერო ამაღლების 

ენერგიით, რაც ხელს შეუწყობს თქვენი ცნობიერების ღვთაებრივად და თქვენი 

სხეულების სინათლისებურ კრისტალურად ტრანსფორმაციის პროცესს. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 14 დეკემბერი 2021წ.  

 

 

 

  ახლა ჯერი თქვენზეა ჩვენო ძვირფასებო! 

 

 აშტარ შერანი, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო დედამიწელებო! 

 დღეს მე მოვედი ქვენთან, როგორც სინათლის გალაქტიკური ფედერაციის 

წარმომადგენელი, რათა მოგიყვეთ ნატიფ დონეში მომხდარ სიახლეებზე.  ეს სიახლეები 

მდგომარეობს იმაში, რომ დამთავრდა ბოლო და ყველაზე რთული ნაწილი იმ 

ოპერაციისა, რომელიც კაცობრიობის გადარჩენაში ჩვენს დახმარებას მოისაზრებს. 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 ჩვენ მოგვიწია არა მხოლოდ გამოგვერკვია ჩრდილოვანი მთავრობის ყველა 

მოხელე, არამედ  სრულიად გაგვენეიტრალებინა ისინი ენერგეტიკულად, რადგანაც 

მათი ფიზიკური ლიკვიდაცია ჩვენს გეგმებში არ შედის, რათა არ ჩავერიოთ 

დედამიწელების საქმეში ზედმეტად.  

 ახლა კი მე აგიხსნით, თუ რას ვგულისხმობ “ენერგეტიკულად განეიტრალებაში”. 

როგორც თქვენ უკვე იცით, დრაკორეფტილიების მიერ დედამიწასთან ახლო სივრცეში 

შექმნილი მართვის ცენტრი, რომელიც მიზნად ისახავდა თქვენს პლანეტაზე მომხდარი 

გლობალული პროცესების კოორდინაციასა და ადამიანების ცნოიერების მართვას, 

რამოდენიმე წლის წინ განადგურდა. დედამიწაზე დარჩა მხოლოდ მისი “ფილიალები”, 

რომლებიც ან მიწის ქვემოთ არის დამალული, ან დედამიწის ზედაპირზე რთულად 

მისადგომ ადგილებშია. ეს “ფილეალები” აგრძელებდნენ მუშაობას ადრე 

შემუშავებული პროგრამის მიხედვით, თუმცა, რადგანაც ზედამხედველების გარეშე 

დარჩნენ, ამ პროგრამის უშუალო შემსრულებლებს მოუწიათ პროცესის დროს 

შეეცვალათ მოქმედების გეგმები, რომლებიც პირველ რიგში მიმართული იყო 

დედამიწის მოსახლეობის მკვეთრი შემცირებისაკენ.  

 რადგანაც მათ იცოდნენ მოსალოდნელი კატასტროფის შესახებ, რომელიც 

მოისაზრებდა დედამიწის ვიბრაციების მათთვის სასიკვდილო დონემდე აწევას, მათ 

გადაწყვიტეს დაეჩქარებინათ მოვლენები და შეამცირეს რამოდენიმე წლამდე იმ გეგმის 

რეალიზაცია, რომელიც ათწლეულებზე იყო გათვლილი.  

 ხელოვნურად შექმნილი პანდემიის გზით, მათ პლანეტის მოსახლეობა დაწიეს 

სიკვდილის შიშის დაბალ ენერგიებამდე და მოაქციეს მათთვის უჩვეულო ცხოვრების 

წესებში. ამან მნიშვნელოვნად შეამცირა დედამიწის ზოგადი ვიბრაციული ფონი, 

რითიც შეაჩერა მისი მეხუთე განზომილებაში გადასვლა.  

 რადგანაც ჩვენ ვხედავდით დედამიწაზე დიდი რაოდენობით ახლა 

ინკარნირებული სუფთა და ნათელლი სულების სასოწარკვეთასა და უძლურებას, რომ 

ეს სიტუაცია თავიანთ სასარგებლოდ მარტოებს გარდაეტეხათ, სინათლის 

გალაქტიკურმა ფედერაციამ მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ნაწილობრივ 

ჩარეულიყო დედამიწის არამეგობრული უცხოპლანეტური ცივილიზაციებისგან 

განთავისუფლების პროცესში.  

 ამრიგად, ჩვენ მივიღეთ გარკვეული ზომები, რათა გაგვენეიტრალებინა 

ორიონელებისა და ნაცრისფრების (რომლებიც მჭიდროდ თანამშრომლობდნენ 

ჩრდილოვანი მთავრობის წარმომადგენლებთან) მიწიქვეშა და მიწისზემოთა 

ობიექტები. წერტილოვანი ენერგეტიკული დარტყმების გზით ჩვენ გავანადგურეთ 

მათი მიწისქვეშა და მიწისზემოთა სამხედრო მართვის ცენტრები, რომლების მიზანიც 

იყო ქალაქებისა და ქვეყნების განადგურება იმ შემთხვევაშოი, თუ ისინი არ 

დაემორჩილებოდნენ ჩრდილოვანი მთავრობის მითითებებს, რომლებიც 

მიეწოდებოდათ მათ მიერ დასმული მარიონეტების გზით. 

 ჩვენი ქმედებების წყალობით ავირიდეთ მესამე მსოფლიო ომი, რომლის 

გაჩაღებაც ჩაიფიქრა დრაკორეფტილიების უფროსობამ, რომლებიც ახლა არიან 

დედამიწაზე ინკარნირებულნი ადამიანთა ხეულებში. 

 ახლა კი თქვენი ჯერი დადგა ჩვენო ჯვირფასებო! როგორც ფიზიკურ, ასევე 

ენერგეტიკულ დონეზე ინიციატივა თქვენგნ უნდა მოდიოდეს.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 ხოლო ჩვენ სიამოვნებით ვადევნებთ თვალყურს იმას, თუ როგორ იღვიძებს სულ 

უფრო და უფრო მეტი ადამიანი და ისინი გამოდიან ქუჩაში, რათა დაიცვან თავიანთი 

თავისუფლება. ჩვენ ასევე ვხედავთ, რომ სულ უფრო და უფრო მეტი სამართლიანი 

მეცნიერი, ექიმი და იურისტი გამოდის ადამიანების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის 

დასაცავად. ეს პროცესები კი დაუდებს ჩვენს თანამშრომლობას სათავეს, რაც დედამიწის 

მეხუთე განზომილებაში გადასვლასთან ერთად, სულ უფრო გაღრმავდება. 

 ყველა ჩვენი გალაქტიკური ძმა და და მოუთმენლად ელოდება იმ მომენტს, 

როდესაც ისინი ღიად შეძლებენ თქვენთან წარდგენას და გაგიწევენ უშაუალო 

დახმარებას თქვენთვის ახალ მაღავლიბრაციულ სივრცეში დამკვიდრებაში, სადაც 

მეფობს უკვე სხვა ენერგეტიკული, ფიზიკური და მორალური კანონები. 

 აშტარ შერანი, რომელსაც გულწრფელად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან 

სიანთლის გალაქტიკური ფედერაციის სახელით. 

 გზავილი მიიღო მართამ 16 დეკემბერი 2021წ.  

 

 

 

 

 ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (ენერგეტიკული ურთიერთგაცვლა) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე კიდევ მსურს, რომ გესაუბროთ კაცობრიობის კოლექტიურ 

ცნობიერებაზე და მის დედამიწის პლანეტარული ცნობიერებასთან 

ურთიერთქმედებაზე, რადგანაც სწორედ ეს ორი ცნობიერება თამაშობს გადამწყვეტ 

როლს თქვენი პლანეტის მეხუთე განზომილებაში გადასლვლის პროცესში.  

 როგორც უკვე ბევრჯელ ითქვა, ამაღლება – ეს უპირველეს ყოვლისა ცნობიერების 

(როგორც ადამიანის ასევე მთლიანად პლანეტის) ახალ ვიბაციულ დნოეზე გადასვლას 

მოისაზრებს. ამიტომაც, ამაღლებას შეძლებს მხოლოდ ის, ვინც შეძლებს თავისი 

ცნობიერება “მიაწვდინოს” დედამიწის ცნობიერების ვიბრაციებს. ამისათვის კი თქვენ 

ახლა ყველა პირობა გაქვთ. 

 როგორ ფიქრობთ, რატომ შეიცვალა თქვენი ჩვეული ცხოვრება ასე მცირე დროში?  

 ჯერ კიდევ ორი წლის წინ ვერცერთი თქვენგანი ვერ წარმოიდგენდა, რომ თქვენ 

წაგართმევდნენ ყველაზე უბრალო სიკეთეებსაც კი  (გადაადგილებს თავისუფლებასა 

და საკუთარი ბედის თავად განკარგვის უნარს), რომ მთელი მსოფლიო ერთ დიდ ციხედ 

გადაიქცეოდა, რომ ყვეალნი დაიწყებდით ზემოდან მიღებული მითითებების 

მიხედვით ცხოვრებას და არა გულისა და სულის სურვილის მიხედვით, რომ, რაც 

ყველაზე სამწუხაროა, შანტაჟისა და მუქარის გზით ადამიანებს დააძალებდნენ 

გაეკეთებინათ ექსპერიმენტული და მათთვის სასიკვდილო ინექცია.  

 რეალურად, “ამ შოკური თერაპიის” მიზანია უმოიკლეს ვადებში შცვალოს 

ადამიანების ცნოიერება და გამოავლინოს მათგან ისინი, ვინც შეძლებენ დედამიწასთან 

ერთად რომ ამაღლდნენ და ისინი, ვინც საერთოდ ვერ შეძლებს ცნობიერებით მესამე 

განზომილების ჩარჩოებს რომ გასცდეს.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 როგორც ხედავთ, უმრავლესობა მეორე კატეგორიაში აღმოჩნდა. მათ ნება მისცეს 

რომ  ფიზიკურად და მორალურად დაემონებინათ, ოღონდ დარჩენილიყვნენ მათთვის 

ჩვეულ შედარებით კონფორტულ ზონაში.  

 მე მესმის, ჩემო ძვირფაებო, რომ გამოცდა არ არის ადვილი, თუმცა “ფსონიც” 

საკამაოდ დიდია: აქამდე უხილავი მაშტაბის ევოლუციური ნახტომი და 

წარმოუდგენელი შესაძლებობა, რაც ადამიანის ახალ განზომილებაში ფიზიკური 

სხეულით გადაყვანას მოისაზრებს.  

 ხოლო, სწორედ ეს ვიბრაციული დაყოფა, რომელსაც თქვენს გარემოცვაში 

ხედავთ, ნათლად გაჩვენებთ, რომ ამაღლებისათვის მზადმყოფი ადამიანები ივლიან 

ბოლომდე და თუმდაც საკუთარი სიცოცხლის ფასად შეეწინააღმდეგებიან თქვენი 

პლანეტის დამბყრობელ დამნაშავეებს.  

 სწორედ ასეთ ადამიანებს შეაქვთ შეუფასებელი წვლილი კაცობრიობის 

კოლექტოიურ ცნობიერებაში, რადგანაც ყოველდღიურად სულ უფრო და უფრო მაღლა 

წევენ მის ვიბრაციებს. ხოლო, რადგანაც ყოველი სუფთა ადამიანური სული არის 

კაცობრიობის კოლექტიური ცნობიერების ნაწილი, ისიც თანდათანობით მდიდრდება 

მაღალვიბრაციული ენერგიების შემოსვლის წყალობით.  

 ეს პროცესი შეგვიძლია შევადაროთ იმას, თუ როგორ ხდება წყლის წრებრუნვა 

ბუნებაში: წყალი ჯერ ორთქვდბა, შემდეგ გროვდება საწვიმარი ღრუბლების სახით და 

ისევ ბრუნდება დედამიწაზე უკვე წვიმის სახით. ამგვარადვე, კაცობრიობის 

გამოღვიძებული ნაწილის ენერგია მაღლა წევს მის კოლექტიურ ცნოიერებას, ხოლო 

შემდგომ ის ბრუნდება დედამიწაზე და ეხმარება სხვებსაც რომ “გაიღვიძონ”.  

 მსგავსი პროცესი მიმდინარეობს პლანეტარულ ცნობიერებასთანაც, რომელიც 

ურთიერთქმედებს კაცობრიობის კოლექტიურ ცნობიერებასთან და ამდიდრებს მას 

თავისი მაღალი ვიბრაციის ენერგიებით. ამგვარად, თანდათანობით ერთობლივი 

ძალისხმევის წყალობით, თქვენ და თქვენი პლანეტა მიეიმართებით მეხუთე 

განზომილებისაკენ, იმაღლებთ საკუთარი ცნობიერების ვიბრაციებსა და მასთან 

“მიიზიდავთ” თქვენს ფიზიკურ სხეულებსაც. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 10 დეკემბერი 2021წ.  

 

  

 

   იყურეთ მხოლო წინ  

 

 მთავარანგელოზები, ლუციფერი 

 მოგესალმებით ჩემო ზვირფასო ნათელო სულებო! 

 დედამიწაზე დადგმული გრანდიოზული სპექტაკლი სახელად “კორონავირუსი” 

დასასრულს უახლოვდება. მან უნებლიედ ადამიანთა ერთ ნაწილს ახალ სამყაროსაკენ 

გზა გაუხსნა, ხოლო მეორე ნაწილი “დაამიწა” ძველში.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 როგორც ხედავთ, მოტყუების გზით მსოფლიო მმართველების მოხელეებს 

გამოუვიდათ ვაქცინაციის დამღუპველი პროცედურის ჩატარება დედამიწის 

მოსახლეობის დიდ ნაწილზე. თუმცა, მოდით ეს განვიხილოთ სხვა მხრივ.  

 კიდევ როგორი გზით შეიძლებოდა ჩატარებულიყო ბუნებრივი გადარჩევა 

სუფთა ადამიანურ სულებსა და ეგრეთ წოდებულ “ბალასტს” შორის, რომლებიც 

ვერავითარ შემთხვევაში ვერ შეძლებდნენ ამაღლებას? 

 მეორე ჯგუფში კი შედის დედამიწის მოსახლეობის სრული უმრავლესობა. მათი 

ცნობიერება იმდენადაა დახშული, რომ უარს ამბობენ მიიღონ ასეთი თვალსაჩინო 

ფაქტები და საბუთები, რომლებიც კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ მასობრივ 

დანაშაულებებს ამხელს.  

 თავად მეც კი მიკვირს ადამიანების ასეთ სიბრმავე და სიყრუვე, განსაკუთრებით 

კი იმათი, ვისაც აქვს სუფთა ადამიანური სული. ისინი წავიდნენ “სისტემის” ნებაზე, 

რომელმაც ყოველ ნაბიჯზე დააგო მახე “საპატივსაცემო” მეცნიერების, ექიმების, 

საზოგადო მოღვაწეების, მსახიობებისა და მწერლების ჭკვიანური განსჯების სახით, 

თუმცა მათი უმრავლესობა უკვე დიდი ხანია, რაც თავად “სისტემის” მიერ არის 

მოსყიდული.  

 ამგვარად, ადამიანური სულის სისუფთავემ და მიმდობლობამ, კაცობრიობის ეს 

ნაწილი სასიკვდილო მახეში მოამწყვდია. თუმცა, მოტყუებულთა რიცხვში დიდ წილად 

მოხვდნენ ახალგაზრდა სულები, რომლებსაც მოუწევთ მესამე განზომილებაში 

ინკარნაციების დიდი გზის გავლა.  

 დღეს კი მე მსურს ვისაუბრო იმათზე, ვინც შეძელით წარმატებულად ამოგეცნოთ 

ტყუილი და თავი აგერიდებინათ სისტემის ყველა “მახისათვის”. მე მსურს, თქვენ 

იცოდეთ, რომ დეკემბრის ეს ბოლო დღეები გახდება გადამწყვეტიყველა 

დაპირისპირებული მხარისათვის.  

 ამ დროისათვის ყველამ უკვე გააკეთა საკუთარი არჩევანი – დარჩნენ მონობაში 

თუ მიიღონ თავისუფლება. არჩევანის გაკეთევბის პროცესში თითქმის აღაავინ დარჩა. 

სწორედ ამიტომაც ამ ორ მხარეს შორის დაპირისპირებამ თავის აპოგეას მიაღწია. თქვენ 

კი ამისათვის მორალურად და ფიზიკურად მზად უნდა იყოთ.  

 ახლა მთელი სამყარო გეხმარებათ თქვენ და გიგზავნით დედამიწაზე 

გადამრჩენელ მაღალვიბრაციულ ენერგიებს, რომლებიც ყოველდღიურად სუ უფრო და 

უფრო განდევნიან თქვენი პლანეტიდან მესამე განზომილების მკვრივ და 

დაბალვიბრაციულ ენერგიებს.  

 თუმცა, იმისათვის, რომ ეს დახმარება მაქსიმალურად ნაყოფიერი აღმოჩნდეს, 

ბევრი რამ ყოველ თქვენგანზეცაა დამოკიდებული. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 

გარშემო არსებული ქაოსისა და აბსურდის მიუხედავად, თქვენმა სულმა შეინარჩუნოს 

თავისი პირველყოფილი სისუფთავე როგორც ენერგეტიკული, ასევე ემოციონალური 

და მენტალური კუთხით.  

 გამოავლინეთ მოთმინება და სიბრძნე კაცობრიობის “დაცემული” ნაწილის 

მიმართ. ნუ იგრძნობთ მათ მიმართ უპირატესობის გრძნობას, თუმცა ნურც 

შეიბრალებთ მათ, რადგანაც ორივე გრძნობა წარმოადგენს განსჯას, რაც დუალური 

სამყაროსათვისაა მახასიათებელი და რაც შეიცავს ძალიან დაბალ ვიბრაციებს. მიღეთ 

მათი სულის არჩევანი როგორც მოცემულობა და მშვიდად იარეთ საკუთარი გზით, არ 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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მოიხედოთ უკან იმათკენ, ვინც დარჩა მესამე განზომილეაში, რომელიც თქვენთვის 

უკვე უცხო გახდა. 

 მაქსიმალურად აივსეთ ახალი მადლმოსილი ენერგიებით,  რომლებიც ახლა 

დედამიწას ავსებენ და იყურეთ მხოლოდ წინ, შექმენით თქვენი ფიქრებითა და 

განზრახვით დიდი ხნის ნანატრი ბედნიერი ცხოვრება, სადაც მეფობს თავისუფლება, 

ერთობა და ძმობა და სადაც ადამიანები ცხოვრობენ სამყაროს კანონების მიხედვით 

(რომლებიც ჭეშმარიტი და ღვთაერივია) და არა თქვენი მშვენიერი პლანეტის 

დამბყრობლების მიერ ხელოვნურად თავსმოხვეული წესებისა.   

 ახლა ძალზედ მნიშვნელოვანია, ჩემო ძვირასებო, რომ მოიშოროთ ნებისმიერი 

ბალასტი, რომელიც ქვემოთ გექაჩებათ, რათა  მსუბუქად და თავისუფლად აფრინდეთ 

იქ, სადაც “თქვენი” სული მიისწრაფის. ნუ იღელვვებთ თქვენს ახლობლებზე. მათზე 

იზრუნებენ მათი მფარველი ანგელოზები და ისინი წავლენ თავიანთი გზით – იმით, 

რაც თავად აირჩიეს. 

 ამ პერიოდში მნიშვნელოვანია, რომ არ გაგეფანტოთ არაფერზე ყურადღება, 

არამედ იფიქროთ მხოლოდ საკუთარ სულზე, რათა მან შეასრულოს ინკარნაციის წინ 

დადებული პირობა და გადავიდეს ახალ განზომილებაში ფიზიკურ სხეულთან ერთად. 

 მთავარანგელოზი ლუციფერი, რომელსაც ჭეშმარიტად უყვარხართ, საუბრობდა 

თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 21 დეკემბერი 2021წ. 

 

 

 

 

 

 

 ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (სასწაულმოქმედთა სკოლა) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს ჩვენ ვისაურებთ იმის შესახებ, თუ როგორი რეაქცია უნდა გქონდეთ მთელს 

მსოფლიოში გამკაცრებული შეზღუდვებისა და ქცევის წესების მიმართ, რათა თქვენ 

შეძლოთ არა მხოლოდ დაიცვათ საკუთარი თავი, არამედ მათში ჩადებული ენერგია 

გამოიყენოთ საკუთარი მიზნებისათვის.  

 საქმე ისაა, რომ რადგანაც დრაკორეფტილიები და ორიონელები განვითარების 

დაბალ დონეზე არიან, მათ არ შეუძლიათ რეალობის საკუთარი აზრისა და განზრახვის 

ძალით შექმნა, რაც ახასიათებს მხოლოდ ადამიანს, რომელსაც ღვთაებრივი სული აქვს. 

ამიტომაც, მათი მთავარი მიზანია ადამიანების ენერგიის შეგროვება, რასაც შემდგომ 

ისინი იყენებენ საკუყთარი მიზნებისათვის, რომლებიც არც თუ ისე კეთილისმომტანია.  

 ისინი განსაკუთრებით მდიდარ “მოსავალს” იღებენ ადამიანების მიერ 

სიკვდილის შიშის ენერგიის გენერირების შედეგად. სწორედ ამ მიზნით ჩაიფიქრეს 

გლობალისტებმა სპეცოპერაცია რომელსაც ისეთი “საშიში” დასახლება აქვს, როგორიცაა 
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“პანდემია”. ხოლო, მისი თანხლები ყველა აქსესუარი (ნიღბები, ხელთათმანები, 

დამცავი კოსტუმები) მიზნად ისახავდა ხალხის უფრო მეტად დაშინებას.  

 ამ არსებებს არ აქვთ ნათელი და სუფთა ადამიანური გრძნობები, რადგანაც მათი 

ენერგიების “გადახარშვა” მათ უბრალოდ არ შეუძლიათ და უფრო მეტიც ისინი 

მათთვის სასიკვდილო საბრთხეს წარმოადგენს. ახლა კი ისინი აკეთებენ ყველაფერს, 

რათა სრულიად წაართვან ეს გრძნობები ადამიანებს და სწორედ ამისთვის შეიქმნა 

ეგრეთ წოდებული “ვაქცინა”, რომელიც შეიცავს ადამიანისთვის უცხო 

დაბალვიბრაციული არსების გენს. ამგვარად, მათ გადაწყვიტეს ადამაინში ღვთაებრივი 

ნაწილის დათრგუნვა უკვე შიგნიდან და არა მხოლო გარედან, რაც უკვე საუკუნეების 

განმავლობაში ხდებოდა ადამიანის ცნობიერებაზე ცრუ (მხოლოდ მატერიალური) 

ფასეულობების თავსმოხვევით.  

 როგორც ხედავთ, ჩემო ძვირფასებო, თქვენზე შემოტევა მიმდინარრეგოს ყველა 

ფრონტიდან. ამიტომაც მოვიდა დრო თქვენი საპასუხე მოქმედებისაც. თუმცა, თქვენი 

ქმედებები იქნება განსხვავებული, რადგანაც სუფთა ადამიანურ სულს არ შეუძლია 

აგრესიაზე აგრესიით, ბოროტებაზე ბოროტებით, ტყუილზე კი ტყულით პასუხი… ამ 

შემთხვევაში თქვენ დაკარგავთ საკუთარ თავს, როგორც ღვთაებრივ ქმნილებას და 

დაიწყებთ ისეთივე დაბალი ენერგიების გენერირებას, როგორიც თქვენს დამბყრობლებს 

ახასიათებთ.  

 თუმცა, დაცვის გარეშე დარჩენაც არ შეიძლება. 

 თქვენ გამოიჩინეთ ენერგეტიკული თვალაზრისით ძალა და საკუთარი თავის 

პატივისცემა და ამასთა ერთად დაიცავით სამყაროს ყველა კანონი.  ახლა კი ჩვენ 

დავიწყებთ სასწაულმომეების შესწავბლას.  

 თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ უმაღლესი ვიბრაციის მქონე ენერგიები (ისეთები 

როგორიცაა სამყაროსეული პირველშემოქმედის ენერგია, ამაღლების ენერგია და 

სამყაროს სიყვარულის ცეცხლი) და გარდაქმნათ ნეგატიური ენერგიები, რომლებითაც 

ავსებულია გლობალისტებისა და მათი მოხელეების ქმედებები, ნათელ, სუფთა და 

ღვთაებრივ ენერგიებად. ამით კი თქვენ მტკაველ-მტკაველ გაწმენდავთ და 

განათავისუფლებთ თქვენს დედამიწას. 

 შემდეგ ჩემს გზავნილში კი მოგიყვებით, თუ რითი უნდა დაიწყოთ ქმედებები. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხარ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 26 დეკემბერი 2021წ.  

 

 

 

 ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (მინუსის პლიუსად გადაქცევა) 

  

 მამა აბსოლუტი, პრაქტიკები 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 ამრიგად, გავაგრძელოთ საუბარი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გარდავქმნათ 

ნეგატირუი ენერგიები, რომლებიც ყოველ მხრივ გახვევიათ თავს, დადებითად – 

მაღალვიბრაციულად.  
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 ამისათვის, ჩემო ძვირფასებო, თქვენ უნდა გახდეთ სასწაულმოქმედნი და 

უპირობოდ უნდა გჯეროდეთ თქვენი ყოვლისშემძლეობისა. გაიხსენეთ, თუ ბავშვობაში 

როგორი აღფრთოვანებულები იყავით ილუზიონისტებით და არც კი ეჭვობდით, რომ 

ისინი ნამდვილ საოცრებეს ახდენდნენ. ახლა კი ასეთივე “ილუზიონისტები” უნდა 

გახდეთ თქვენ იმ განსხვავებით, რომ თქვენი სასწაულები არ იქნება ხილული და 

შეგრძნებადი ბევრისათვის (როგორც ეს სცენაზე ხდება).  ისინი გამოვლინდება 

თანდათანობით, რადგანაც რეალობა, რომელიც ფიქრისა და განზრახვის ძალით 

იქმნება, ყალიბდება ჯერ ნატიფ დონეზე, ხოლო შემდგომ ჩამოდის მატერიაში. ამ 

“ჩამოსვლის” სიჩქარე დამოკიდებულია თვეენი სურვილის ძალასა და საკუთარი 

ძალების რწმენაზე. ის კიდევ დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ნათლად, 

მკვეთრად და მცირე დეტალებში წარმოიდგენთ იმ “სასწაულს”, რომლის შექმნასაც 

აპირებთ. 

 ამრიგად, თქვენი ენერგეტიკული მუშაობის სათავედ დევს საწინააღმდეგოდან 

გადმოსვლის პრინციპი. ყოველ ჯერზე თქვენ შეცვლით “მინუსს” “პლიუსით”. სხვა 

სიტყვებით რომ ვთქვათ, თქვენ გარდაქმნით დედამიწაზე არსებული ნეგატიური 

ძალების განზრახვის ძალას სუფთა ადამიანის სულების პოზიტიურ განზრახვის 

ძალად. იმ ყველაფერს, რასაც თქვენზე თავსმოხვევას აპირებენ, თქვენ კი არ უარყობთ, 

რაც შეიცავს უკმაყოფილების, გაღიზიანებისა და დაპირისპირების ნეგატიურ ელფერს, 

არამედ გარდაქმნით ამ დათრგუნვის ენერგიებს განთავისუფლების ენერგიებად.  

 ხოლო, აი როგორ შეძლებთ ამის გაკეთებას. 

 ყოველ ჯერზე, როდესაც მოისმენთ ნეგატიურ სიახლეს ან ის მოგხვდებათ 

თვალში, წარმოიდგინეთ ის არა ხმის ან სიტყვის სახით, არამედ როგორც ბნელი ფერის 

(ნაცრიფსრიდან შავამდე, დამოკიდებულია იმაზე, რამდენ ბოროტებას შეიცავს ის) 

ენერგეტიკული წარმოანქმნი. 

  ეს პირველ რიგში, ყუდარღებას გადაგატანინებთ ნეგატიური აზრებისგან, 

შეაჩერებს თქვენს ლოგიკურ განსჯას და ამით შეწყვეტს ნეგატივის ჯაჭვს, რომელიც ამ 

მოქმედების ინიციატორების მიერ არის პროვოციერებული. მეორეს მხრივ, კი 

დაგეხმარებათ ენერგეტიკულად შეხვიდეთ მოცემულ ინფორმაციასთან რეზონანსში, 

რათა გადართოთ ის დაბალი სიხშირიდან მაღალზე.  

 ეს გავს იმას, თუ როგორ ცდილობთ დაიჭიროთ რადიოტალღა, რომელზედაც 

ტრანსრილდება თქვენი საყვარელი მუსიკა, თუმცა თქვენ გხვდებათ მხოლოდ 

არასაჭირო ახალი ამბების პროგრამები. თუმცა, რადგანაც მოიკრებთ მოთმინებას და 

ირწმუნებთ თქვენს ძალებს, თქვენ მაინც მოხვდებით საიჭირო ტალღაზე და ბოლოს და 

ბოლოდ დატკბებით საყვარელი მელოდიით.  

 ამგვარად, თუ მაგალითად მოისმენთ ახალი შეზღუდვების შესახებ, რომლებიც 

თქვენს ქვეყანაში წესდება, წარმოიდგინეთ ისინი მის თავზე გამოჩენილი ბნელი 

ღრუბლის სახით. იგრძენით მისი ნეგატიურ ენერგეია, რომელიც შეიცავს შიშსა და 

ადამიანეის ნების დათრგუნვას.  

 შემდგომ კი წარმოიდგინეთ მის ზემოთ სხვა ღრუბელი რომელიც ამაღლების 

ენერგიისგან შედგება. ის ანათებს, ცისარტყლისებურია, მშვენიერია, და მას მოაქვს 

ერთობა, თანასწორობა, მშვიდობა, სიყვარული, სიხარული და ბედნიერება. შედმგომ კი 

დაიწყეთ მისი ნელ-ნელა დაბლა ჩამოშვება. დააკვიდრით იმას, თუ როგორ შთანთქავს 
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ის ბნელ “ღრუბელს”, რომელიც ნეგატიური ენერგიებისგან შედგება. საბოლოოდ კი 

ნეგატიური “ღრუბელი” განეიტრალდება სინათლის მიერ და დაიწვება 

მაღალვიბრაციული ღვთაებრივი ენერგიების სხივებში.  

 ხოლო, რაც უფრო ნათლად წარმიდგენთ ამას და რაც უფრო ძლიერი იქნება 

თქვენი სურვილი, რომ იცხოვროთ ახალ და ბედნიერ მსოფლიოში, მით უფრო მალე 

გარდაიქმნება თქვენი რეალობა და მოხდება ადამიანების ცნობიერების მასობრივი 

გამოღვიძება. ანუ თქვენს ქვეყანაში ცხოვრება კარდინარულად შეიცვლება. თუმცა, ჩემო 

ძვირფასებო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გააკეთოთ ეს პრაქტიკა თამაშ-თამაშით – 

მსუბუქად და მხიარულად, ბავშვურად უპირობოდ გჯეროდეთ, რომ სასწაული 

აუცილებლად მოხდება. 

 ამით გლოცავთ ჩემო ძვირფაებო. 

  მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხარ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 26 დეკემბერი 2021წ.  

 

 

     ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (არა რაოდენობით, არამედ შესაძლებლობებით) 

 

 მამა აბსოლუტი, პრაქტიკები 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს იმის შესახებ, თუ როგორ ისწავლოთ 

რეალობის მართვა მესამე განზომილებაში, როდესაც თქვენი ცნობიერებით მეხუთე 

განზომილებაში ხართ.  

 როგორც უკვე დარწმუნდით, დედამიწაზე ძალების გადანაწილება საკამოდ 

არაპროპორციულად მოხდა, რადგანაც ადამიანების სრული უმრავლესობა გაჰყვა 

მთავრობების ნებას და მიიღო მათი თამაშის წესები. შედეგად კაცობრიობის მოაზროვნე 

ნაწილი დარჩა უმცირესობაში. ახლა კი თქვენი დავალება მდგომარეობს იმაში, რომ ამ 

მრავალჯერადი უპირატესობისდა მიუხედავად, შეძლოთ სიტუაციის თქვენს 

სასარგებლოდ გარდატეხვა.  

 მერწმუნეთ, ჩემო ძვირფაებო, ეს სრულიად შესაძლებელია, რადგანაც სწორედ 

ჯანსაღად მოაზროვნე უმცირესობას (რომელმაც ხელშეუხებლად შეინარჩუნა თავისი 

ღვთაებრივი სული და ცნობიერება) აქვს რეალობის შექმნის შესაძლებოლობა. ხოლო 

უმრავლესობის ცნობირება, რომლებმაც ეგრეთ წოდებული “ვაქცნები” მიიღეს, 

“ჩავარდა ანაბიოზში”. 

 ამგვარად, უპირატესობა ახლა თქვენს მხარესაა, როგორც ენერგეტიკულად ასევე 

მენტალურად. ახლა კი თქვენი მთავარი მიზანია გაერთიანდეთ სულიერად ახლო 

ადამიანებთან – იმათთან, ვინც, როგორც თქვენ, ეწინააღმდეგებიან დაუნდობელ 

სისტემას, რომელიც თრგუნას პიროვნებას და აშენებს დედამიწაზე ციფრულ 

კონცლაგერს. 

 თუმცა, ამასთან ერთად, თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ, რომ იმ ადამიანებშიც კი, 

ვინც აირჩიეს თავისუფლება, არსებობს დიდი დაყოფა და პირველ რიგში ეს ეხება მათ 

ცნობიერების დონეს. ამგვარად, დედამიწაზე არსებული ძალაუფლების სისტემის 
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არასამართლიანობის გააზრება და ცრუპანდემიის ჭეშმარიტი მიზეზების ცოდნა არის 

ბევრი ადამიანისათვის სულიერ გზაზე გადადგმული მხლოდ პირველი ნაიჯი.  

 ბევრი მათგანი ვერც კი ამჩნევს ღრმა ენერგერიკულ პროცესებს, რომლებიც 

დედამიწაზე მიმდინარეობს და ასევე არაფერი იციან მეხუთე განზომილებაში 

გადასვლის შესახებ. თუმცა, უკვე ის ფაქტი, რომ მათმა სულმა და ცნობიერებამ არ მისცა 

ნება მიეღოთ მონური მდგომაეობა, ამბობს იმას, რომ ამ ადამიანებს აქვთ საკმარისი 

პოტენციალი შემდგომი სულიერი ზრდისათვის. და მათ დახმარება ესაჭიროებათ. 

 ამიტომაც, თუ თქვენს გარემოცვაში არიან ასეთი ადამიანები, თქვენ შეგიძლიათ 

დაიწყოთ მათთან ენერგეტიკული მუშაობა. იმისათვის, რომ გაწმინდოთ მათი 

ცნობიერება ყველა ნეგატიური ენერგიისა და მესამე განზომილების პროგრამებისგან, 

მოუხმეთ სამყაროს სიყვარულის ცეცხლს. წარმოიდგინეთ, თუ ცეცხლოვანი წვიმის 

მსგავსად, როგორ წმენდავს ამ ადამიანების ენერგეტიკული სივრციდან ყველაფერს, რაც 

ხელს უშლის მათ სულიერი ზრდაში და  შემდგომ აავსეთ მათი ენერგეტიკული ველი 

ამაღლების ენერგიით. 

 ასევე, რაღათქმაუნდა, თუ იგრძნობთ, რომ ადამიანი მზადაა მიიღოს მისთვის 

ახალი ცოდნა, თანდათანობით, მოთმინებითა და დოზირებულად გაუზიარეთ მას ის, 

რაც თავად იცით. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 27 დეკემბერი 2021წ. 

 

 

 

  მოახლოებული გამოაშკარავება  

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 ახალი წლის ამ პირველ დღეს, მე მსურს გაგახაროთ კარგი სიახლეებით.  

 ეს თვე გახდება ფიზიკურ დონეზე ბნელსა და ნათელ ძალებს შორის ბრძოლაში 

გარდამტეხი. პირველ რიგში კი ეს ეხება ინფორმაციულ მხარეს. რადგანაც ბოლო წლის 

განმავლობაში ადამიანების დიდმა ნაწილმა ჩაიტარა ეგრეთ წოდებული “ვაქცინაციის” 

პროცედურა და უკვე საკმარისად დაგროვდა სტატისტიკური მონაცემები, რომლებიც 

ამტკიცებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე მის დამღუოპველ ზეგავლენას, ამ ფაქტების 

დამალვა უკვე შეუძლებელი ხდება.  

 მსფოლიოს ბევრი ქვეყნის მთავრობას მოუწევს უარი თქვას მოსახლეობის 

საყოველთაო ვაქცინაციის გეგმებზე. ამას აგრეთვე ხელს შეუწყობს მთელს მსოფლიოში 

შეუჩერებელი პროტესტები ამ საკითხთან მიმართებით, თქვენ კი სწორედ ამას ხედავთ 

ახლა ყველგან. 

  ყოველდღიურად უფრო და უფრო მეტი ადამიანი გაანცობიერების მოსახლეობის 

ამ მოტყუებას, რომელსაც ჭეშმარიტად გლობალური მაშტაბი აქვს. აგრეთვე, სულ უფრო 

და უფრო მეტად გამოჩნდებიან ექიმები, მეცნიერები და ვაქცინების შემმუშავებლები, 
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რომლებმაც დედამიწაზე გათამაშებული ამ ტრაგედიის მთელი არსი გააცნობიერეს.  

ისინი დაამარცხებენ მთავრობების მიმართ შიშს და დანაშაულის გრძნობას და 

დაიწყებენ ადამიანებისათვის სიმართლის მოყოლას ამ ექსპერიმენტული პრეპარატების 

ჭეშმარიტ შემცველობასა და იმ საფრთხის შესახებ, რაშიც მათ თავი ჩაიგდეს. 

 ხოლო, თუ ადრე ეს მოწმობები გამოდიოდა საზოგადოებაში, როგორც 

სიმართლის პატარა “ნაკადულები”, ახლა ეს პროცესი გადაიქცევა ინფორმაციულ 

“ცუნამად”, რომელიც თავისი გზიდან მოიშორებს მმართველი ელიტის მთელს 

ტყუილს, თვალთმაქცობასა და ცინიზმს.  

 მეორეს მხრივ კი თქვენს ცხოვრებაში შესამჩნევ ცვლილებებს მოიტანს 

შიშებისააგან განთავისუფლება. ადამიანები დაიღალანენ შიშში ყოფნითა და მათთვის 

უსიამოვნო რეალობისგან დამალვით. მათი ფსიქიკა უკვე ვეღარ იტანს ასეთ ხანგრძლივ 

დაძაბულობასა და უსასრულო აკრძალვებს.  

 განსაკუთრებით შესამჩნევი იქნება ეს იმ ქვეყნებში, სადაც იზოლაციის 

ძალდატანებითმა ზომებმა არანაირი შედეგი არ მოიტანა. ადამიანები მიხვდებიან 

თავსმოხვეული შეზღუდვების მთელს ხელოვნურობას და დაიწყებენ მათი 

ლოლოგიკური ახსნის ძიებას. შედეგად, ის რაც მათ ადრე ეჩვენებოდათ მცირე 

რიცხოვანი დისციდენტების მიერ გამოგონილი კონსპირატოლოგიად, ახლა მათ წინ 

წარსდგება, როგორც გაუბათილებელი სამხილი და ფაქტები, რომლებიც ამხელს 

მსოფლიო მმართველობის დანაშაულებებს პლანეტის მოსახლეობის მიმართ.  

 ბევრისათვის სწორედ ეს გახდება ცნობიერების გამოღვიძებისაკენ გადადგმული 

პირველი ნაბიჯი, რომელიც უკვე გაცდა მესამე განზომილების ჩარჩოებს. აგრეთვე, ეს 

მოხდება არა ლოკალურად, არამედ ტალღისებურად და ხალხს გზიდან ჩამოაშორებს 

მთავრობების აბსურდულ მითითებებს, რომლებიც ადამიანებს ართმევს უფლებას, რომ 

თავად განკარგონ თავიანთი ცხოვრება.  

 მესამე მხრივ კი, განთავისუფლების პროცესს დააჩქარებს თქვენი პლანეტის 

მოსახლეობის ჯანსაღად მოაზროვნე ნაწილის ბრძოლა საკუთარი ბავშვებისა და 

თავიანთი ჯანმრთელობისათვის.  

 ბევრისათვის მცირეწლოვანი ბავშვებისათვის ვაქცინაციის მოთხოვნა გახდება ის 

ბოლო წვეთი, რომელიც მათ მოთმინების ფიალას აავსებს და ისინი შეუერთდებიან 

იმათ, ვინც უკვე აქტიურად ებრძვის თავიანთ მთავრობებსა და მათ დანაშაულებრივ 

ქმედებებს. ამგვარად ბევრი ადამიანი გახდება ნათელი ძალების აქტიური და მოქმედი 

დამხმარე – მათი “ხელები” დედამიწის ფიზიკურ დონეზე.  

 მერწმუნეთ ჩემო ძვირფასებო, ასეთი ურთიერთქმედება ძალიან სწრაფად 

გამოიღებს ნაყოფს და დედამიწაზე სიტუაცია სწრაფად შეიცვლება (არა ხმოლოდ 

ენერგეტიკული კუთხით). ეს ყველაფერი კი ნებას მისცემს ადამიანებს, რომ 

გამოავლინონ თავიანთი თავები, როგორც საკუთარი ცხოვრების შემოქმედები და 

მოიპოვონ თავიანთი გამარჯვება ბნელ ძალებზე, როგორც ნატიფ, ასევე ფიზიკურ 

დონეზე. 

 გლოცავთ ჩემო ძვირფასებო! 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 1 იანვარი 2022წ. 
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 თქვენ ხართ გამორჩეული დიდებული სულები! 

 

 სამყაროს დედა 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 აი დადგა თქვენს ცხოვრებაში გადამწყვეტი წელი, რომელიც გაჰყობს თქვენს 

წარსულსა და მომავალს, თუმცა, ჩემო ძვირფასებო, ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა 

ელოდოთ ამ წლის დასასრულს, ან რაიმე საბედისწერო მოვლენებს. პირიქით, 

იცხოვრეთ სრულფასოვანი ცხოვრებით და მუდმივად იყავით მომენტში “აქ და ახლა”. 

მიუხედავად ყველა სირთულისა და მსფლიოში გამეფებული ქაოსისა, ისწავლეთ 

იპოვოთ ამაში ღვთაებრივი მიზანშეწონულობა და სიხარულით მოელოდეთ მომავალ 

ცვლილებებს.  

 ყველა სულს არ ეძლევა იმის ბედნიერება, რომ არა მხოლოდ დაიბადოს ორი 

ეპოქის გზაგასაყარზე, არამედ დააკვირდეს მსოფლიოს ერთი განზომილებიდან 

მეორეში გადასვლას. ამიტომაც თქვენ გამორჩეული, დიდებული სულები ხართ! თქვენ 

მოგცათ იმის პატივი, რომ მოსულიყავით ამ მშვენიერ პლანეტაზე ასეთი უნიკალური 

გამოცდილების მისაღებად და უფრო მეტიც, აქტიური მონაწილეობა რომ მიგეღოთ 

თავად ამაღლებაში და დახმარებოდით სხვებსაც.  

 მიიღეთ სიამოვნება ამ დიდებული მოვლენების ყოველი მომენტიდან. 

შეიგრძენით მისი მთელი გრანდიოზულობა. ეძებეთ ამაღლებაში მონაწილეობის 

ოპტიმალური შესაძლებლობები, რათა არ დააზიანოთ არც საკუთარი თავები და არც 

სხვები.  

 დაიცავით თქვენი სულისა და სხეულის სისუფთავე. შეინარჩუნეთ საჭირო 

დონეზე თვქვენი ვიბრაციები. გაწმინდეთ თქვენს გარშემო ყველაფერი ნეგატიური 

ენერგიებისა და უცხო, ხელოვნურად შექმნილი პროგრამებისგან. მოუხმეთ ახალი 

დროის ღვთაებრივ ენერგიებს და აავსეთ  მთელი თქვენს გარშემო არსებული სივრცე. 

“დაამიწეთ” ისინი თქვენი ჩაკრების გავლით გატარების გზით. “იბანავეთ” ამ სუფთა და 

მაღალვიბრაციულ ენერგიებში. მათ შეუძლიათ შეაღწიონ თქვენი სხეულის ყველა 

უჯრედში, აღადგინონ ღვთაებრივი დნმ და გარდაქმნან თქვენი სხეული 

სინათლისებურ კრისტალურად.   

 შეეცადეთ, რაც შეიძლება დიდი ხანი იყოთ ბუნებაში. თვალყური ადევნეთ მის 

გარდაქმნას. შეამჩნიეთ, თუ როგორ იცვლება მზის ჩასლვა-ამოსვლის ფერები,  როგორ 

“გესაუბრებათ” ცა, როდესაც ასახავს დედამიწაზე მომხდარ საბედისწერო პროცესებს. 

იგრძენით თქვენი ერთობა  დედამიწის ბუნებრივ სტიქიებთან. იმედიტირეთ მათთან 

რეზონანსში შესასვლელად. შეეცადეთ იმყოფებოდეთ თქვენს პლანეტასთან ვიბრაციის 

ერთ დონეზე და შედით მასთან რეზონანსში. შეიგრძენით თქვენი გულების 

ერთობლივი პულსაცია.  

 თქვენს პლანეტაზე მომხდარ პროცესებს თვალყური ადევნეთ “ჩიტის ფრენის 

სიმაღლიდან”, არ ჩაერთოთ ემოციონალურად ბნელ ძალებთან ბრძოლაში თუმცა 

მისგან თავს შორს ნუ დაიჭერთ ფიზიკურ დონეზე. გააკეთეთ ეს მშვიდად, საკუთარ 

თავში დარწმუნებულად და ღირსების შეგრძნებით. დაიცავით თქვენი თავისუფლება 
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აგრესიისა და ბრაზის გარეშე, გამოიყენეთ სამოქალაქო კოდექსი და თქვენს წვდომაში 

არსებული მთელი იურიდიული “არსენალი”.  

 დაიცავით თქვენი შვილები! მათ ახალა ყველაზე მეტად სჭირდებათ თქვენი 

ზრუნდა და დაცვა! იყავით ბრძენები და მომთმენები. გახდით მათთვის მაგალითი, 

ვინც ჯერ კიდევ არ არის თქვენსავით სულიერად ძლიერი. დაეხმარეთ მათ თქვენი 

სიყვარუყლიით და გაამყარეთ მათში დედამიწაზე ნათელი ძალების მალე გამარჯვების 

რწმენა.  

 გლოცავთ, ჩემო ძვირფასებო, და მიყვარხართ განუზომლად! 

 სამყაროს დედა საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 5 იანვარი 2022წ. 

 

 

 “გედის, კიბორჩხალასა და ქარიყლაპიას” («ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА») მსგავსად   

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს მოგიყვეთ დედამიწაზე განვითარებული პროცესების შესახებ, 

როგორც ფიზიკურ ასევბ ნატიფ დონეზე.  

 როგორც თქვენ იცით, ერთი მეორისაგან განუყფელ კავშირშია, ანუ ნებისმიერი 

სიტუაცია, როგორც თქვენს ცხოვრებაში ასევე თქვენი პლანეტის მასტაბით, 

ფორმირდება ჯერ ნატიფ დონეზე და შემდგომ “ეშვება” მატერიაში.  თუმცა, ახლა 

მთელი სირთულე მდგომარეობს იმაში, რომ ძალზედ მეტი განსხვავებული ჯგუფი და 

თანამეგობრობა ქმნის რეალობას არსებობის ორივე მხარეზე. აგრეთვე, იმისდა 

მიუხედავად, რომ ნატიფ დონეზე ნათელმა ძალებმა უკვე მოიპოვეს გადამწყვეტი 

გამარჯვება, ფიზიკურ დონეზე ის ჯერ კიდევ არ ვლინდება ბოლომდე გარკვეული 

მიზეზაებისდა გამო.  

 ახლა კი ჩვენ ვისაუბრებთ უფრო დაწვვრილებით იმის შესახებ, თუ რა 

ამუხრუჭებს ამის გამოვლენას. უპირველეს ყოვლისა პლანეტის მოსახლეობის სრული 

უმრავლესობის ცნობიერების დაბალი დონე, რომელიც უფრო მეტად რეზონირევს 

ნატიფ დონეზე ბნელი ძალების მიერ შექმნილ რეალობასთან. ამ ადამიანების ბრმა და 

ბრმა რწმენა თავიანთი მთავრობებისა და მათ მიერ დაქვემდებარებული მასმედიისა 

(რომლებიც დედამიწაზე ბნელი ძალების გეგმებს ახორციელებენ) არის ის 

“დამამუხრუჭებელი”, რომელიც ხელს უშლის ფიზიკურ დონეზე ნათელი ძალების 

მიერ შექმნილი რეალობის გამოჩენას.  

 ახლა დეამიწაზე მიმდინარეობს გამოღვიძებულ და ღრმად მძინარე ადამიანებს 

შორის ერთგვარი “თოკის გადაქაჩვა”. ამ ბრძოლის შედეგი კი ბევრ ფაქტორზეა 

დამოკიდებული.  

 უპირველეს ყოვლისა, მოსახლეობის გამოღვიძებულ ნაწილშიც კი ცნობიერების 

დონის განსხვავება ძალიან დიდია: დაწყებული იმათგან, ვინც გამოდის ვაქცინისა და 

მასთან დაკავშირებული მოვლენების წინააღმდეგ (რადგანაც საკუთარი ჯანმრთელობის 

მიმართ შიში ამოძრავებთ), დამთავრებული იმ ჯგუფით, ვინც აღითქვამს მომხდარ 
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მოვლენებს გლობალურ მაშტაბში და ვინც ფლობს ინფორმაციას დადამიწის მეხუთე 

განზომილებაში გადასვლის შესახებ.  

 ამ ადამიანების ორ ჯგუფს შორის არის დიდი შუა ფენა, რომელიც ფლობს 

არასრულ იფრორმაციას, მაგალითად: ვიღაცამ იცის გლობალისტებისა და მათი 

დანაშაულებრივი ქმედებების შესახებ, თუმცა არ იცის ამაღლებაზე და პირიქით, ვიღაცა 

სრულიად ჩაფლულია მეხუთე განზომილებაში გადასვლის თემაში, თუმცა ვეხ ხვდება 

მმართველი ელიტის დანაშულებრივ ქმედებების სრულ არსს.  

 ამიტომაც გამოღვიძებულ ადამიანებს შორისაც კი არ არის ერთობლივი 

ენერგეტიკული სწრაფვა. ერთი ნაწილი ქმნის დედამიწაზე მხეუთე განზომილების 

რეალობას, სხვები კი მიმართულები არიან მხოლოდ სისტემასთან ბრძოლაზე, რათა არ 

დაუშვან თქვენს პლანეტაზე ციფრული კოცლაგერის აშენება. შედეგად კი, 

საზოგადეობის გათვითცნობიერებულ ნაწილში მიზნების ასეთი დაყოფა ამუხრუჭებს 

არა მხოლოდ ამაღლებას, არამედ დიდი ხნის ნანატრ გამოაშკარავებასაც. 

 ამ ადამიანებს, მათი კეთილი განზრახვებისა მიუხედავად, არ შეუძლიათ 

შეცვალონ სიტუაცია უკეთესობისაკენ, რადგანაც ისინი “გედის, კიბორჩხალასა და 

ქარიყლაპიას”  მსგავსად ექაჩებიან მას საკუთარ მხარეს. ეს აიხსნება იმით, რომ შედეგი 

იმ ადმაიანების ქმედებებისა, ვისი მიზანიცაა ბრძოლა მკვეთრად განსხავდება იმ 

ადამიანების მუშაობის შედეგებიგან, ვინც ცდლობს შეცვალოს სიტუაცია მშვიდობიანი 

გზით და ამისათვის ასხივებს მაღალი ვიბრაციის ენერგიებს.  

 ჯერ-ჯერობით მათ არ შეუძლიათ, რომ ერთმანეთთან რეზონანსში შევიდნენ რაც 

აუცილებელია ამაღლებისა და ფიზიკურ დონეზე ნათელი ძალების გამარჯვებისათვის.

   

 შემდეგ ჩემს გზავნილში კი მოგიყვებით, თუ როგორ უნდა გადალახოთ ეს 

წინაღობა და მართოთ კაცობრიობის გამოღვიძებული ნაწილის ენერგია. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 10 იანვარი 2022წ.   

 

 

   ამაღლების მდინარე 

 

 მამა აბსოლუტი, პრაქტიკები 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 ამრიგად, გავაგრძელოთ ჩემი წინა  გზავნილი და დღეს ვისაუბროთ იმის შესახებ, 

თუ როგორ შეგიძლიათ იქონიოთ ზეგავლენა დედამიწაზე ახლა არსებულ სიტუაციაზე, 

რათა დააჩქაროთ ნათელი ძალების უკვე ფიზიკურ დონეზე გამარჯვება. 

 საუბარი წავა იმ ენერგიების გადანაწილებაზე, რომლებსაც გენერირებს 

მოსახლეობის გამოღვიძებული ნაწილი, რათა ამ ენერგიებმა  შეიტანოს თავისი 

წვლილი დედამიწის ამაღლების პროცესში. ჯერ-ჯერობით, ისინი მხოლოდ დამატებით 

ქაოს ქმნიან, რაც ბნელ ძალებს უწყობს ხელს.  

 ეს სამუშა ო გავს იმას, რომელსაც ატარებდით მასობრივი მედიტაციების 

შ ედეგების ჰარმონიზავიისათვის, სადაც კარგი და კეთილი განზრახვის მქონე 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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ადამიანები უნებლიედ ქმნიდნენ განსხვავებული ვიბრაციის ქმონე ენერგიების ქაოსს, 

რადგანაც ცნობიერების სხვადასხვა დონეზე იყვნენ.  “კეთილი განზრახვებით 

გაიკვალება გზა ჯოჯოხეთამდე” -  ამ პრინციპს ხშირად იყენებენ თავიანთი მიზნების 

მისაღწევად დრაკორეფტილიები და კაცობრიობის გამოღვიძებულ ნაწილ მიმართავენ 

ცრუ გზით.  

 სწორედ ამ მიზნით იგდეს ხელთ რეფტილოიდებმა და ორიონელებმა მრავალი 

ეზოთე რიული მიმდინარეობა, სულიერი სკოლა და მოძრაობა. ამას ისინი აკეთებენ ისე 

ნატიფად, რომ ამ მოძრაოვბის ლიდერები (ხშირად ძველი და ნათელი სულები) ვერ 

ხვდებიან, რომ მ ათ ცნობიერებას მართავენ და ეცემიან ვიბრაციულად დაბლა და თან 

მიჰყავთ ათასობით მიმდევარი. ეს ყველაფერ არა მხოლოდ არ ეხმარება ამაღლებას, 

არამედ მნიშვნელოვნად ანელებს ამ პროცესს.  

 იგივე ხდება თავისუფლებისათვის “არგზნებულად” მებრძოლების შემთხვევაში. 

ადამიანებს, რომლებმაც იციან მსოფლიო მმართველობის გეგმების შესახებ და კეთილი 

განზრახვით ცდილობენ ეს ინფორმაცია ფართო მასებამდე მიიტანონ, თა ვიანთი 

მიმდევრების რიგებში უნებლიედ შეაქვთ შიშის, აგრესიისა და პანიკის ენერგიები, რაც 

ასევე ხელს უწყობს ბნელი ძალებში გეგმებს.  

 ამგვარად, ჩემო ძვირფასებო, როგორ უნდა გახადოთ ჰარმონიული ასეთი 

განსხვავებული და ქ აოტური ენერგეტიკული ნაკადები, რათა მიმართოთ ის საჭირო 

კალაპოტში, რაც ხელს შეუწყობს დედამიწის მეხუთე განზომილებაში გადავლის 

პროცესს. ამისათვის მე გთავაზობთ მედიტაციას, რომელსაც დავარქმევთ “ამაღლების 

მდინარეს” 

 მოუხმეთ ყველა თქვენს ზეციურ დამხმარეს და შედით საკმაოდ ღრმა 

მედიტაციურ მდგომარეობაში. შემდგომ კი წარმოიდგინეთ დართო, მძლავრი და 

აზვირთებული მდინარე, რომელიც სწრაფად მიედინება და მიაქვს წყალი დიდი, 

უკიდეგანო, მშვიდი და უშფოთველი ს იყვარულის ოკიანისაკენ.  

 ამ მდინარეში ჩაედინება მრავალი ნაკადული, წ ოველი მათგანი შეიცავს 

ადამიანებიათვ ი ს ბედნიერებისა და მშვიდობის მისურვებას.  თუმცა მათი ენერგიები 

იმდენად განსხვავებულია, რომ როდესაც ისინი ამ მდინარეში ხვდებიან და 

ერთამნეთში ერევიან, ისინი ქმნიან ისეთ მძლავ და ქაოტურ ნაკადს, რომელიც თავის 

გზაზე ყველაფერს ანადგურებს.  თუმცა, რაც უფრო ახლოსაა სიყვარულის ოკეანი, მით 

უფრო მშვიდი ხდება მდინარე. მისი წყალი იღებს მაღალ ვიბრაციებს, რომელსაც 

ასხივებს წინდმგომი ოკეანე და გარშემო დიდ სივცეს მოისავს.  

 საბოლოოდ კი “ამაღლების” მდინარე ჩა ედინება უპირობო სიყავრულის 

ოკეანეში (დიდი ხნის ნანატრ მეხუთე განზომილების სივრცეში) და სრულიად ერწყმის 

მას. ყველა განსხავებული ვიბრაციის მქონე ენერგეა (ნაკადული) ჩა დის ამ მდინარეში 

და გზა და გზა წყნარდება და ერწყმის ამ ღვთა ებრივი წყალს, შედეგად კი იძენს 

მაღთალ ვიბრრაციებს.  

 ახლა ყველა ეს მდინარე ხდება ამაღლების პროცესის ნაწილი და აჩქარებს 

ფიზიკურ დონეზე იმ დადებითი განზრახვების გამოვლინებას, რომლებიც აქვთ სუფთა 

და ნათელ ადამიანის სულებს, რომლებმაც მესამე განზომილების ძილისგან 

გამოიღვიძეს. 
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 გამოდით მედიტაციიდან მაშინ, როდესაც იგრძნობთ თქვენი სულის თანაბარ, 

მშვიდსა და მადლმოსილ მდგომარეობას.  

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიითო მართამ 11 იანვარი 2022წ. 

 

 

 

  ენერგეტიკული დირიჟორები 

 

 მამა აბსოლუტი, პრაქტიკები 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 მედიტაცია “ამაღლების მდინარესთან” ესრთად, მე მსურს მოგცეთ კიდევ ერთი 

პრაქტიკა, რომლის გამოყენებაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეგეძლებათ. მის სათავეშიც 

აგრეთვე ძევს ენერგიის გადანაწილების პრინციპი. 

 ალბათ ყოველ თქვენგანს უკვე აქვს საყვარელი ალტერნატიური ინფორმაციის 

წყაროები, რომლებსაც ენდობით და რომლებიც თქვენს სულს მოსყონს. მაგრამ, თუ 

უცებ მათში იგრძნობთ ადამიანის ვიბრაციების დაწევას, რომელსაც თქვენამდე 

ინფორმაცია მოაქვს, ან თქევნი ინტუიცია გიკარნახებთ, რომ მის შეტყობინებაში 

ზოგიერთი ფაქტი დამახინჯებულია, თქვენ შეგიძლიათ შეეცადოთ ამ სიტუაციის 

ენერგეტიკულად გამოსწორებას. ეს დაგეხმარბათ თქვენც, ამ ადამიანსაც და მის 

მიმდევრებსაც, რადგანაც ზეგავლენას იქონიებთ მთლიანად სიტუაციაზე და არ 

შეიჭრებით ცალკე აღებული ადამიანების ენერგეტკულ სივრცეში.  

 ხოლო, აი როგორ უნდა გააკეთოთ ეს: ყოველ ჯერზე, როდესაც ვინმეს მოუსმენთ 

ან წაიკითხავთ მატერიალს გარკვეული საინფორმაციო რესურსიდან და იგრძნობთ, რომ 

ყველაფერი რიგზე არ არის, შეეცადეთ გამოაცალკევოთ ამ შეტყობინებიდან არა 

მხოლოდ აზრობრივი ნაწილი, არამედ მათი ენერგეტიკული დაყოვაც. თქვენ ამისათვის 

შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩაკრების ფერების გამა.  

 ამგვარად, აგრესიულად გამდმოცემული ინფორმაცია იქნება წითელი ან 

სტაფილოსფერი, ზედმეტად ემოციონალური – ყ ვითელი, თბილი და გულისმიერი – 

მწვანე, ლოგიკური – ცისფერი, სულიერი სახის – ლურჯი ან იისფერი. სწორედ ასეთ 

სპექტრზე ხდება ადამიანებს შორის ურთიერთქმედება. იმის მსგავსად, როგორც 

ადამიანის ყოველი ჩაკრა რზონირებს გარკვეულ მუსიკალურ ნოტთან, ასევე  ადამიანის 

ყოველ სიტყვაზე რეაგირებენ ჩაკრები,  რადგანაც სიტყვას ყოველთვის აქვს გარკვეული 

ემოციონალური ელფერი.  

 ამგვარად, გამოცდილი მუსიკოსი მსგავსდ, თქვენ შ ე გიძლიათ გარდაქმნათ 

ქაოტური სიტყვები (ნოტები) და ენერგეტიკული კაკაფონია გადააქციოც 

სრულყოფილებად.  

 თუ თქვენ საკმაოდ კარგად გაქვთ განვითარებული ინტუიცია, თქვენ 

აუცილებლად იგრძნობთ მიღებული ინფორმაციის არა მხოლოდ აზრობრივ, არამედ 

ენერგეტიკულ ნიუანსებსაც და ასევე შეიგრძნობთ იმ ადამიანის ვიბრაციულ დონეს, 
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ვისაც ეს ინფორმაცია თქვენამდე მოაქვს. როდესაც თქვენ კითხულობთ, ან უსმენთ 

ინფორმაციას, შეეცადეთ თქვენი შინაგანი ხედვით იგრძნოთ მისი უპირატესი 

ენერგეტიკული ფერი ან უბრალოდ იგრძენით, თუ რომელ ჩაკრაზე ვიბრირებს ის.  

 განსაკუთრებით მდიდარი ვიბრაციული სპექტრი არის ჩენელინგურ 

ინფორმაციებში, რომლებიც შეიცავს დედამიწაზე მომხდარი მოვლენების ანალიზს 

მათი პოლიტიკუტი, სოციაულური და ეზოთერიულ-სულიერი თვალსაზრისით. 

შემდგომ კი თქვენ მოგიწევთ ენერგეტიკულად გაჰყოთ მარცვალი სარეველასგან. 

 როგორ უნდა გააკეთოთ ეს? 

 მოუხმეთ დასახმარებლად სამაყაროს სიყვარულის ცეცხლს და სთხოვეთ მას 

გაანეიტრალოს ნეგატიური ენერგიები, რომლებიც არის თქვენს არჩეულ ინფორმაციაში 

და ასევე იმ ადამიანის ენერგეტიკულ სივრცეში, რომელიც ამ ანფორმაციას თქვენამდე 

გადმოსცემს.  

 შედმგომ გამოხატეთ განზრახვა, რომ გამოიყოს ამ ინფორმაციისდან ყველაფერი, 

რაც საჭირო და ფასეულია ანუ ის, რაც შეძლებს შეავსოს ცოდნის და ენერგიის ის 

“ბანკი”, რომელიც დაეხმარება დედამიწის მეხუთე განზომილებაში გადასვლის 

პროცესს. შემდგომ წ არმოიდგინეთ ენ ენერგიები მდინარის სახით, რომელიც 

“ამაღლების დინარეში” ჩაედინება.  

 ამგვარად, თქვენ უშუალო დადებით ზემოქმედებას იქონიებთ არა მხოლოდ 

დედამიწაზე არსებული მოვლენების სვლაზე, არამედმრავალი ადამიანის ცნობიერებასა 

და ენერგეტიკაზე, რომლებიც ინტერესს იჩენენ ამაღლების თემის მიმართ. 

 თუმცა, ჩემო ძვირფასებო, არ დაივიწყოთ ჯადოსნური და აუცილებელი ფრაზა 

თქენი მედიტაციის პროცესში: ყველასათვის სასიკეთო გზით.  

 გლოცავთ და მიყვარხატთ განუზომლად. 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 12 იანვარი 2022წ. 

 

 

 

 

 

 

   დაე დრო თქვენზე მუშაობდეს 

 

 მამა აბსოლუტი, პრაქტიკები 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 მე მსურს შევაჯამო ჩვენი საუბარი იმის შესახებ, თუ როგორ შეგიძლიათ 

დადებითად იმოქმედოთ დედამიწაზე მოვლენების განვითარებაზე და მოგცეთ კიდევ 

ერთი რჩევა.  საუბარი წავა დედამიწაზე ახლა არსებულ სიტუაციასთან თქევნს 

დამოკიდებულებაზე.  

 ბევრი თქევნგანი უკვე მიხვდა, რომ პოზიტიური ცვილებების მუდმივი 

მოლოდინი მხოლოდ ამუხრუჭებს მათ მოსვლას. ეს აიხსნება მარტივად: როდესაც 

მომავლისკენ იყურებით თქვენ რეალურად კი არ აახლოებთ სასურველს, არამედ 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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გადაგაგვთ ის სწორედ ამ მომალალში, ამით კი აფერხებთ მის ფიზიკურ დონეზე 

გამოვლენას. ამრიგად მუშაობენ სამყაროს კანონები, მოცემულ შემთხვევაში კი 

მიზიდვის კანონი.  

 რეალურად, იმისათვის, რომ სასურველი განახორციელოთ სწრაფად და 

მარტივად, თქვენ გჭირდებათ, რომ დროის ენერგიასთან შეხვიდეთ რეზონანსში ანუ 

მუდმივად უნდა იმყოფებოდეთ “აქ და ახლა”. ამასთან ერთად, თქვენ უნდა 

გადაიტანოთ ამ მდგომარეობაში ის, თუ რის შესახებაც ოცნებობთ.  

 რაღათქმაუნდა, საკამოდ რთულია ფიქრებში მუდმივად გქონდეთ სასურველი 

ხატსახება, ამან შეიძლება შექმნას მუდმივი შინაგანი დაძაბულობა. ამიტომაც, უფრო 

ადვილია, ეს პროცესი წარმოიდგინოთ, როგორც რაიმე თამაში, ანუ მუშაობიდან 

გადახვიდეთ ბავშვურ გართობაში. უკვე ასეთი მიდგომა უზრუნველყობს მაღალ 

ვიბრაციებს, რადგანაც ნებისმიერი თამაში შემოქმედებაა. ხოლო, თუ ასე თამაშ-

თამაშით შექმნით თქვენს რეალობას და მუდმივად დააკავებთ სურვილს თქვენს 

ენერგეტიკულ ველში, თქვენ შეძლებთ “მოატყუოთ” დრო და თქვენი სურვილი 

გადმოიტანოთ მომავლიდან აწმყოში.  

 თქვენ შეგიძლიათ ამისათვის გამოიყენოთ ყველაფერი, მოიფიქროთ საკუთარი 

ჯადოსნური მეთოდები. თუმცა, მთავარი პრინციპი მდგომარეობს იმაში, რომ როდესაც 

მოხვდებით ხალხმავალ ადგილებში, ან გაეცნობით ინფორმაციას დედამიწაზე ამჟამად 

არსებული მოვლენების შესახებ, თქვენ უნდა წადმოიდგინოთ ყველაფერი, რასაც 

ხედავთ და გესმით იმ კუთხით, როგორიც გესურვებოდათ რომ ყოფილიყო.  

 ამგვარად, მაგალითად: როდესაც მონაწილეობას იღებთ საპროტრსტო აქციებში 

ან უყურებთ მათ ჩანაწერებს, შეეცადეთ ადამიანების თავისუფლებისათვის ბრძოლა კი 

არ დაინახოთ, არამედ მათი სიხარული, რომელიც გამოწვეულია უკვე მიღწეული 

გამარჯვებით. იმ შეზღუდვების მაგივრად, რომლებსაც თავს გახვევენ მთავრობები, 

წარმოიდგინეთ მათი გაუქმების შესახებ განკარგულებები. მოსაწყენი ადამიანები, 

რომლებსაც მორჩილეად უკეთიათ ნიღბები, გარდაქმენით მხიარულ და ბედნიერ 

მოქალაქეებად.  შეეცადეთ, დაინახოთ, თუ როგორ იხსნიან საძულველ ნიღბებს, როგორ 

იღიმებიან, იცინიან, მღერიან და ცეკვავენ და ზეიმობენ დიდი ხნის ნანატრ 

განთავისუფლებას.  

 სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, უკვე ახლა (მომავლის დალოდების გარეშე) 

გარდაქმენით თქვენი ცხოვება იმ რეალობად, რომელშიც გესურვებოდათ არსებობა. დაე 

დრომ თქვენზე იმუშაოს და მოაახლოვოს ის, რასაც მომავალში ელოდებით.   

 მსგავსი გზით განთავისუფლდით წარსულისაგანაც, როგორიც არ უნდა 

ყოფილიყო ის. გადმოიტანეთ ის აწმყოში სასარგებლო გამოცდილების სახით რომელიც 

ამ ინკარცანიაში გამოიმუშავეთ, თუმცა ემოციონალურად გაუშვით ყველა მისი 

ნეგატიური ნიუანსი. თუ თქვენ ეს სწორად გამოგივათ, მოხდება ნამდვილი სასწაული – 

თქვენი წარსული და მომავალი შეერთდება ერთ წერტილში (გაერთიანდება მომენტში 

“აქ და ახლა”) და მაქსიმალურად შეკუმშული ზამბარას მსგავსად მკვეთრად 

“გადმოხტება” აწმყოში და შექმნის ენერგეტიკულ სივრცეში დიდი ხნის ნანატრ 

ბედნიერ რეალობას.  

 შეეცადეთ, ჩემო ძვირფაებო, ამგვარად “ითამაშოთ” დროსთან და სივრცესთან და 

დააკვირდით იმას, თუ რგორ იცვლება თქვენი ცხოვრება და გარშემო მყოფი 
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ადამიანები. ხოლო, რაც მთავარია, არ გადააქციოთ ეს თამაში მუშაობად, წინააღდმეგ 

შემთხვევაში მისგან წავა შემოქმედებითობა და ცხოვრების ბავშვური აღქმა, რომლებსაც 

აქვს ცხოვრების სიხარულის მაღალი ვიბრაციები. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად. 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 13 იანვარი 2022წ. 

 

 

 

    დასჯის შიში 

 

 მთავარანგელოზები, ლუციფერი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ნათელო სულებო! 

 დღეს  მოვედი მე თქვენთან, რათა მოგიყვეთ დედამიწაზე მომხდარი ბოლო 

მოვლენების შესახებ და თუ რა გელოდებათ უახლოეს მომავალში.  

 ალბათ ბევრმა თქვენგანმა უკვე შეამჩნია, რომ ამ წლის დასაწყისში ამოძრავდა 

ბევრი პროცესი, რომელიც აქამდე გაჩერებული იყო. ადამიანების დიდი რაოდენობით 

გამოღვიძებამ გამოიწვია სახალხო უკმაყოფილების ტალღა, რომელიც თანდათან 

ცუნამად გადაიქცა, რომელიც მალე დაიწყებს თავისი გზიდან ჩრდილოვანი მთავრობის 

მარიონეტების მოშორებას. მათი სავარძლები უკვე შეირყა, თუმცა ისინი ინერციით ჯერ 

კიდევ ჩერდებიან მათზე.  

 ახლა კი მე მსურს აგიხსნათ სიტუაცია, რომელიც ძალაუფლების ზედა 

ეშელონებში შეიქმნა, რადგანაც მისი  ამა თუ იმ მხრივ განვითარებაზე დამოკიდებულია 

ძალზედ ბევრი რამ.  

 დავიწყოთ იქიდან, რომ სწორედ ძალაუფლების ზედა საფეხური პირველი 

მიხვდა თავის უიმედო მდგომარეობას. იმან, თუ რასაც ისინი აპირებდნენ, რომ ორი 

წლის განმავლობაშეი გაეკეთებინათ, ბოლომდე ვერ იმუშავა. ეს მოხდა უპირველესად 

იმის გამო, რომ ბევრმა ცნობილმა ექიმმა და პატივსაცემმა მეცნიერმა შეძლო 

ძირფესვიანად შეესწავლა პრობლემა, რომელიც ადამიანებზე თავსმოხვეულ პანდემიას 

ეხებოდა, და ფაქტებით დაამტკიცეს ამ გეგმის სრული დამღუპველობა.  

 რაღათქმაუნდა ჭეშმარიტი ინფორმაციის გამოაშკარავებას ხელს უწყობს 

მრავალრიცხოვანი გვერდითი მოვლენები ეგრეთწოდებული “ვაქცინაციისგან” და 

მასთან დაკავშირებული ათობით ათასი სიკვდილი, რომლის დამალვაც უკვე 

შეუძლებელია. ახლა კი, ამის გამო, შიშმა მოიცვა ისინი, ვინც მონაწილეობას იღებდა 

კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ ამ დანაშაულში.  

 იმას თუ რაც ახლა ხდება ძალაუფლების ზედა ეშოლნის კულისებში, თამამად 

შეგვიძლია ვუწოდოთ გადარჩენისათვის ბრძოლა, რადგანაც მთავრობების მეთაურებიც 

და მათი მოხელეებიც, რომლებიც პირდაპირ იყვნენ კავშირში ცრუპანედემიისა და 

მასთან დაკავვშირებული მოვლენების შექმნაში, ახლა ზრუნავენ მხოლოდ ერთზე – 

საკუთარ უსაბრთხოებაზე. რადგანაც, ამ ადამიანებიდან არცერთს არ გააჩნია სინდისი 

და პატივმოყვარეობა, ისინი საკუთარი გადარჩენისათვის წავლენ ყველაფერზე და 
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მთელი ძალებით შეეცდებიან გადაიტანონ საკუთარი დანაშაული სხვებზე. ამის 

შედეგად კი მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ქაოსი გამეფდება. 

 რაც უფრო დიდი მაშტაბით გამოაშკარავდება სიმართლე ძალაუფლების ზედა 

დონის დანაშაულებების შესახებ, მით უფრო მკვეთრი გახდება ბრძოლა ყველა დონის 

ჩინოვნიკს შორის, დაწყებული მთავრობების წევრებიდან დამთავრებული მათი 

ბრძანებების შემსრულებლებით. მათ უკვე აღარ ეცლებათ ადამიანებისა და მათი 

მოთხოვნებისათვის, ამიტომაც მსოფლიოს ზოგიერთ ქვეყანაში გარკვეული პერიოდი 

ძალაუფლებას სამხედროები აიღებენ, რომლებიც შეძლებენ წესრიგის უზრუნველყოფას 

და არ დაუშვებენ ქაოსსა და ინფრასტრუქტურის დაშლას.  

 უახლოეს მომავალში, თქვენ მოგიწევთ ჭეშმარიტი სახით დაინახოთ ყველა, ვინც 

გმართავდათ ამდენი წლის განმავლობაში და რეალორად როგორ მიზნებს 

მიჰყვებოდნენ ჩრდილოვანი მთავრობის ეს დამჯერი მოხელეები.  

 რატომ გადავწყვიტე სწორედ მე ამის მოყოლა? 

 უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ გამოაშკარავება და ნიღბების სახიდან მოხსნა 

– ეს ჩემი “საქმიანობის სფეროა”. ამ ადამიანებმა, ძალაუფლების პირამიდის სათავიდან 

ბოლოს ჩათვლით, ვერ გაიარეს ძალაუფლებით გამოცდა. მათ დაღუპეს არა მხოლოდ 

საკუთარი სულები, არამედ მილიონობით ადამიანისაც, რომლებსაც შანტაჟითა და 

მუქარით დააძალეს მიეღოთ მათვის სასიკვდილო “ვაქცინა”, ხოლო იმათ ვინც მათ 

შეეწენააღმეგა, წაართვეს არსებობისათვის საჭირო საშუალებები.  

 ამ ადამიანებიდან ყოველ მათგანს ქონდა არჩევანი – დარჩენილიყვნენ 

ადამიანებად, თუ სინდისი გაეყიდათ. მათ საკუთარი არჩევანი გააკეთეს და ახლა ისინი 

მალე მოიმკიან თავიანთი ქმედებების ნაყოფს.  

 კვანძის გახსნა უკვე ძალიან ახლოსაა ჩემო ძვირფასებო. ხოლო ყოველი 

ადამიანისათვის ამ გადამწყვეტ დღეებში, მე მსურს გისურვოთ სულიერი სიძლიერე და 

საკუთარ თავში ურყევი რწმენა, რაც დაგეხმარებათ გადალახოთ ბოლო წინაღობა, 

რომელიც დიდი ხნის ნანატრ ამაღლებას გაშორებთ. 

 მთავარანგელოზი ლუციფერი, რომელსაც ჭეშმარიტად უყვარხართ, საუბრობდა 

თქვენთან. 

 გზავნილი მიითო მართამ 16 იანვარი 2022წ. 

 

 

 

   გამარჯვებულთა აზარტი 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

დღევანდელი ჩემი გზავნილი მიძღვნილი იქნება დედამიწაზე მომხდარ ბოლო 

მოვლენებს.  

 აი, ჩემო ძვირფასებო, დადგა სწორედ ის გარდამტეხ მომნტი, რომელმაც უნდა 

გადაწყვიტოს თქვენი პლანეტის ბედი. როგორც უკვე ბევრჯელ ითქვა ჩემს 

გზავნილებში, ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა იგრძნონ საკუთარი 
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გამარჯვების გემო და არა ვინმეს მიერ შესრულებული საქმისა. მხოლოდ ასე შეძლებენ 

ისინი შექმნან ახალი ცხოვრება საკუთარ იდეალებზე დაყდრნობით, რომლებიც 

საუკუნეების განმავლობაში მათი არსებობის საფუძველი იყო.  

 როგორც ხედავთ, გლობალისტების ქმედებებისდა მიუხედავად, სიმართლემ 

მაინც შეძლო ტყუილის ნაკადის გარღვევა, რომელიც ტელევიზორებისა და 

მოსყიდული მასმედიის საშუალებით მიედინეობოდა ხალხში. ეს მოხდა გაბედული და 

მამაცი ადამიანების: ექიმების, იურისტების, ჟურნალისტების და უბრალოდ 

სამართლიანი და წესიერი ბლოგერების წყალობით, რომლებმაც მიუხედავად შანტაჟიშა 

და მუქარისა, მიიტანეს ადამიანებამდე მოხმდარი მოვლენების შესახებ ჭეშმარიტი 

ინფორმაცია.  

 თუმცა, ამაში დიდი წვლილი მიუძღვით უბრალო ადამიანებსაც, ვინც შეძლეს 

დაემსხვრიათ თავიანთ ცნობიერებაში შაბლონები და განთავისუფლდენ საყოველთაო 

სტერეოტიპებისგან, შედეგად კი ცხოვრებას სულ სხვა თვლაებით შეხედეს. ეს 

მოსახლეობის ის ნაწილია, ვინც შეძლო მსხვერპლად გაეღო ჩვეული კონფორტი 

თავისუფლებისა და ღირსების შეგძნების შესანარჩუნებად.  

 ხოლო, თუ დასაწყისში უფლებების დამცველი მოძრაობა იყო მცირერიცხოვანი, 

ახლა მან უკვე მოიცვა ათობით მილიონი ადამიანი. ამიტომაც, ახლა დარწმუნებით 

შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიო მთავრობის გეგმები ჩაიშალა და მათი ყველა დამქაში 

ერთი მეორეს მიყოლებით დატოვებს თავიანთ მაღალ პოსტებს უკვე არა თავიანთი 

ნებით.  

 თუმცა, ჩემო ძვირფასებო, მე მსურს, რომ გამაჯრვების აზარტმა თქვენხზე 

ნეგატიური ზეგავლენა არ იქონიოს, ანუ თქვენ რომ არ გრძნობდეთ დამარცხებული 

მოწინააღმდეგის მიმართ ბრაზს და რომ არ გწყუროდეთ მისი სისხლი. ახლა ძალიან 

მნიშვნელოვანია, რომ სასურველ სიმაღლეზე შეინარჩუნოთ საკუთარი ვიბრაციები და 

არ დაეშვათ ნეგატიურ ენერგიებამდე, რომლებიც უკან, მესამე განზომილებაში 

ჩაგითრევთ.  

 ხოლო, როგორი დამოკიდებულება უნდა გქონდეთ იმ ხალხთან, ვინც 

კაცობრიობას ამდენი ტანჯვა და ტკივილი მოუტანა, ვინც მილიონოთ ადამიანი მთელს 

მსოფლიოშ მიიყვანა ავადმყოფობამდე და სიკვიდლამდე? 

 როგორი უცანაურიც არ უნდა გეჩვენოთ, თქვენ უნდა მოეკიდოთ მათ გაგებით. 

მათი უმეტესი ნაწილი ადამიანი არ არის, ანუ მათ აქვთ სხვა ფსიქიკური და 

ენერგეტიკული აგებულება – სხვა ჩაკრალური სისტემა. სიყვარული და თანაგრძნობა 

მათთვის უცნობია მათი წარმოშობიდან გამომდინარე. ეს იგივეა, რაც რომ გავბრაზდეთ 

მტაცებელზე, რადგანაც ის სხვა ცხოველებით ი კვებება, თუმცა ეს მათშია ჩადებული 

თავიდანვე, როგორც ბუნებრივი ინსტიქტი. იგივე ხდება დრაკოლერფტილიებისა და 

ორიონელების შემთხვევაში. ისინი იკვებებიან ადამიანების ნეგატიური ენერგიებით, 

რადგანაც სხვა ენერგიების “გადახარშვა” მათ არ შეუძლიათ.  

 ამ არსებებმა არ იციან  სხვანაირი ცხოვრება, სხვა მორალური პრინციპები, გადრა 

ძალაუფლებისა, სიხარბისა და ადამიანების კონტროლისა. ამგვარად მუშაობს მათში 

ჩადებული პროგრამები, რომლების მიხედვითაც ისინი ებყრობოდნენ ადამიანებს 

დედამიწაზე ათასწლეულების განმავლობაში.  
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 თუმცა ახლა მათ ბატონობა დამთავრდა. დედამიწა და მისი საუკეთესო 

წარმომადგენლები გადადიან ახალ განზომილებაში, რომელშიც თქვენი 

დამბრყრობლები უკვე ვეღარ შეძლებენ არსებობას თავიანთი დაბალვიბრაციული 

ბუნებისდა გამო. ყველაფერი ღვთაებრივი სცენარის მიხედვით მიდის და დაე თქვენი 

გამარჯვების სიხარულს ნუ გაამუქებთ ნეგატიური აზრებითა და ემოციებით 

დამარცხებულებისდა მიმართ. ახლა უკვე თქვენ თქვენი გზით წახვალთ ისინი კი – 

თავიანთი. 

 თუმცა თქვენ აუცილებლად უნდა გამოიტანოთ ცხოვრებისეული გამოცდილება 

იქიდან, რაც მოუვიდა კაცობრიობას (როდესაც ნება დართო არაადამიანებს რომ თქვენს 

მშვენიერ დედამიწაზე ძალაუფლება ხელთ ეგდოთ) ხოლო შემდგომ უკვე აღარასოდეს 

უნდა დაუშვათ მოვლენების მსგავსი განვითარება. ახლა თქვენ უკვე ენერგეტიკულად 

დაზღვეულები ხართ და მე მჯერა, რომ თქვენ შეძლებთ გაარჩიოთ სიმართლე 

ტყუილისგან, გულწრფელობა თვალთმაქცობისგან და უანგარობა სიხარბისგან… 

იყავით ყურადღებით, ჩემო ძვირფასებო, თუმცა არავითარ შემთხევაში არ იძიოთ შური, 

რადგანაც ეს არც სარგებელს მოგიტანთ და არც მორალურ კმაყოფილებას. 

 გლოცავთ და მიყვარხათ განუზომლად. 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 30 იანვარი 2022წ. 

 

    

 

  გაითვალისწინეთ ჩვენი შეცდომები 

 

 სხვა ცივილიზაციები 

 მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო დედამიწელებო! 

 ჩვენ ისევ გადავწყვიტეთ თქვენთან მოსვლა, რადგანაც ვხედავთ, რომ თქვენს 

პლანეტაზე მოვლენები საკმაოდ სწრაფად ვითარდება. ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ 

გვსურს მოგცეთ რამოდენიმე რჩევა, რათა უკან არ დაიხიოთ ბოლო მომენტში და 

დაწყებული საქმე ბოლომდე მიიყვანოთ.  

 თავის დროზე მსგავსი მოვლენები ვითარდებოდა ჩვენს ცივილიზაციაშიც. 

თავისუფალი და ჯანსაღად მოაზროვნე ნაწილი თანავარსკვლავედი ორიონიდან აღდგა 

მმართველი სათავის წინააღმდეგ, რომელმაც სრულიად იგდო ძალაუფლება და 

აკონტროლებდა მოსახლეობას მათ ცნობიერებაზე ფსიქოტრონული იარაღის 

გამოყენებით, რომელიც სპეციალურად იყო შემუშავებული ამ მიზნებისათვის.  

 ხოლო, მოსახლეობის მხოლოდ მცირე ნაწილმა, რომლებმაც შეძლეს აეწიათ 

ვიბრაციები ამ იარაღისათვის მიუწვდომელ დონემდე, შეძლო მისი ზეგავლენის 

გაუნებელყოფება. ისინი იყვნენ ჩვენი ცივილიზაციის  ყველაზე გამოჩენილი და 

სულიერად მაღლა მდგომი წევრები, რომლებიც ჰგავდნენ იმათ, ვისაც თქვენ 

წმინდანებს უწოდებთ. მათ შეძლეს არა მხოლოდ ცნობიერების სისუფთავე 

შეენარჩუნებინათ, არამედ შეექმნათ თანამოაზრეებისგან კომუნები, რომლებიც 

ორიონის დანარჩენი ცივილიზაციიდან გამოყოფილი იყო. 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 ხოლო, ჩვენ – ამ გაერთიანებული კომუნების უხუცესთა საბჭოს წევრებს, გვსურს 

გიხსნათ შესაძლო შეცდომისგან თქვენთვისა და თქვენი პლანეტისათვის ამ 

საბედისწერო მომენტში.  

 ათასწლეულების განმავლობაში დრაკორეფტილიებთან ერთად, თქვენს 

პლანეტას მართავდნენ ორიონელებიც – მათი ის ნაწილი, რომლებმაც დაიმონეს 

საკუთარი ცივილიზაციის მაცხოვრებლები. ხოლო, რადგანაც ჩვენ ვიყავით იმის 

მოწმეები, თუ როგორ მოხდა ეს, ჩვენ შეგვიძლია მოგიყვეთ იმ მეთოდებისა და 

მაგალითების შესახებ, რომლებსაც ისინი იყენებენ იმისათვის, რომ დაბინდონ 

ადამიანების ცნობიერება და გააკეთებინონ ის, რაც მმართველ ელიტას სჭირდება. 

 ორიონელების ყველაზე ძლიერი თვისება არის თავდაჯერებულობა და 

საკუთარი როგორც ფიზიკური, ასევე მენტალური ძალის დემონსტრაცია. ისინი, 

როგორც წესი ჭკვიანები და განათლებულები არიან, რისი წყალობითაც ისინი აღწევენ 

ძალაუფლების სტრუქტურებში მაღალ პოსტებს.  

 თუმცა, მათ არ აქვთ ისეთი გრძნობები, როგორიცაა სიყვარული და თანაგრძნობა 

ადამიანების მიმართ. მათი მთავარი მიზანია ცხოვრეიბის ყველა სფეროში ძალაფულება 

და ლიდერობა. ეს თვისებები შეეხაბა იმ ორიონელებს, რომლებიც ფიზიკურ 

სხეულებში არიან ინკარნირებულნი. მათ, როგორც ადამიანებს, დაბადებისას წაშლილი 

აქვთ ცოდნა მათი წარმოშობის შესახებ, მაგრამ მაინც აქვთ თავიანთი რასის 

მახასიათებელი ნიშნები. 

 თუმცა, არის სხვა, თქვენთვის უხილავი ნაწილი ორიონელებისა, რომლებიც უკვე 

დიდი ხანია, რაც ჩდრილოვან მთავრობასთან შევიდნენ კონტაქტში და მათთან მჭიდრო 

კავშირი დაამყარეს. მათ თქვენ ეძახით ნაცრისფრებს. მათ აქვთ ტექნოლოგიები, 

რომლებსაც შეუძლია ადამიანების ცნობიერებაზე ზემოქმედება. ეს ტექნოლოგიები 

უკვე დიდი ხანია, რაც დედამიწაზე გამოიყენება, განსაკუთრებით კი ბრბოზე 

ზემოქმედებისას. ეს მათ ნებას აძლევთ მართონ ადამიანების ემოციები ხალხმრავალ 

ადგილას და მიმართონ მათთვის საჭირო მიმართულებით.  

 თუმცა, ორიონელები დრაკორეფტილიებთან თანამშრომლობაში უფრო წინ 

წავიდნენ და ეგრეთ წოდებულ “ვაქცინებში” ჩანერგეს სპეციალური გადამცემები, 

რომელიც იმართება ფსიქოტრონული მოწყობილობის ტალღური გამოსხივებით. ეს მათ 

აძლევთ ნებას, ზეგავლენა იქონიონ უკვე ყველა ადამიანეზე, რომელმაც ინექცია 

გაიკეთა.  

 ახლა კი, როდესაც დედამიწაე მათთვის კრიტიკული მომენტი დადგა, რადგანაც 

მილიონობით ადამიანმა უკვე გამოიღვიძა და მზად არიან წავიდნენ ყველაფერზე, რათა 

წართმეული თავისუფლება დაიცვან,  ჩრდილოვანმა მთავრობა გაუშვა მაღალი 

სიხშირის მქონე ანტენები (5G) ამ გადამცემების გასააქტიურებლად. მაშინ კი პლანეტის 

“ვაქცინირებული” ნაწილი დაიწყებს მათი ბრძანებების დამჯერად შესრულებას, რითიც 

დათრგუნავს ამბოხებულ უმცირესობას.  

 ჩვენ გავიარეთ მსგავსი მოვლენები და ვიცით, თუ როგორ სამწუხარო 

შედეგებამდე მიიყვანა ჩვენი ცივილიზაცია მმართველი ელიტის მსგავსმა ქმედებებმა. 

ხოლო, იმისათვის, რომ ეს თქვენთან არ მოხდეს, თქვენ უნდა იღონოთ ყველაფერი, 

რათა არ დაუშვათ 5G-ს მაღალსიხშირიანი ანტენების გაშვება, რომლებმაც უკვე მოიცვა 

თქვენი პლანეტა.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 ამასთან ერთად, თქვენი უსაბრთხოების ყველაზე დიდი გარანტია იქნება თქვენი 

მაღალი ვიბრაციები, რომლებიც დაგიცავთ ნებისმიერი უცხო ენერგეტიკული 

ზემოქმედებისგან და აგრეთვე მოცემული ფსიქოტრონული იარაღისგან.  

 გვერწმუნეთ ჩვენო ძვირფასებო, თქვენი ერთობა, სულიერი ძალა და საკუთარი 

ძალებისადმი რწმენა შეძლებს ნამდვილი სასწაულების ჩადენას. სწორედ ეს თვისებები 

დაგვეხმარა ოდესღაც, ჩვენ და ჩვენ მთელი გულით გისურვებთ ბოროტებაზე 

გამარჯვებას, რომელიც ასე დიდი ხნის განმავლობაში მეფობდა თქვენს მშვენიერ 

პლანეტაზე. 

 ბეტელგეიზის უხუცესთა საბჭოს წარმომადგენლები საუბრობდნენ თქვენთან 

დღეს. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 31 იანვარი 2022წ. 

 

 

      ყველა ნიღაბი ჩამოხსნილია 

 

 სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია, პლეიადა   

 მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო დედამიწელებო! 

 დედამიწისათვის ამ საპასუხისმგებლო დღეებში, როდესაც წყდება კაცობრიობის 

ბედი, ჩვენ მოვედით, რათა მხარში ამოგიდგეთ.  

 თქვენი გამოღვიძების პროცესი სრული სვლით მიდის წინ და ბნელ ძალებს მისი 

შეჩერება უკვე აღარ შეუძლიათ. სულ ცოტა ხნის წინ კაცობრიობის ჯანსაღად 

მოაზროვნე ნაწილი ბალანსირდებოდა გამარჯვებასა და დამარცხებას შორის, ახლა კი 

როგორც იქნა სასწორის პინებმა მკვეთრად გადაიწია გამარჯვების მხარეს. ჩვენ კი 

გილოცავთ ამას!  

 როგორი ნაბიჯები უნდა გადადგათ, რათა გაამყაროთ ეს გამარჯვება? 

 პირველ რიგში, სრულიად განთავისუფლდით შიშისგან და მისი ნებისმიერი 

გამოვლინებისგან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც სწორედ შიშმა შეუწყო ხელი 

თქვენს დამმონებლებს თქვენს განადგურებამდე მიყვანასა და თქვენი თავისფულების 

შეზღდუვაში. ხოლო, რაც ყველაზე მთავარია, სწორედ შიშმა მიიყვანა კაცობრიობა 

თქვენი ჯანმრთელობისათვის სახიფათო ინექციებამდე, რომლებსაც თქვენი 

დამბყრობლები განზრახ ნიღბავენ “ვაქცინაციის” სახელით, რათა გამოიწვიონ ნდობა 

ადამიანებში.  

 თქვენ უკვე აღარაფრის არ უნდა გეშინოდეთ, რადგანაც ყველაზე ცუდი უკვე 

უკან დარჩა. ჭეშმარიტებამ გაიმარჯვა თქვენი ცხოვრების ყველა სფეროში: 

პოლიტიკურში, ფინანსურში, სოციალურსა თუ სამედიცინოში. ჭეშმარიტი 

ინფორმაციის ნაკადმა გაარღვია ოფიციალური მასმედიის “კედელი”, გამოვიდა გარეთ 

და აავსო ალტერნატიული ინფორმაციის ყველა წყარო.  

 ახლა უკვე ვერავინ შეძლებს მმართველი ელიტიდან სტატუსის შენარჩუნებას, 

რომლებიც ამოფარებულნი არიან ცრუ დაპირებებს და მისინფორმაციას. როგორც თქვენ 

გიყვართ თქმა - “ყველა ნიღავბი მოხსნილია” და ეს რეალურად ასეცაა. ახლა თქვენს 

ცხოვრებაში გამოჩნდებიან ახალი გმირები - მამაცები, გულწრფელები და მართლები. 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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ისინი თან გაიყოლებენ დანარჩენებს და ეს სახალხო განმათავისუფლებელი მოძრაობა 

თანდათანობით მოიცავს მთელს მსოფლიოს. 

 მეორეს მხრივ, თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გააცნობიეროთ თქვენი 

ერთობა ყოველ გამოღვიძებულ ადამიანთან მიუხედავად იმისა, თუ პლანეტის რომელ 

ადგილას არის ის – რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს, რომელ ენაზე საუბრობს და როგორ 

ტრადიციებს მიჰყვება. ყველა თქვენგანისათვის ახლა მნიშვნელოვანია ერთიანი მიზანი 

– სრული და საბოლოო გამარჯვება ბნელ ძალებზე, რომლებიც ცდილობდნენ 

თქვენთვის წაერთვათ ყველაზე ფასეული რამ, რაც ადამიანს გააჩნია – მისი 

თავისუფლება და უფლება თავად განკარგოს საკუთარი ცხოვრება.  

 ჩვენ მშვენივრად ვხედავთ ნატიფი დონიდან დედამიწაზე ძალების 

ენერგეტიკულ გადანაწილებას. ამიტომაც, ჩვენ შეგვიძლია გითხრათ, რომ მიუხედავად 

იმისა რომ გამოღვიძებული სულების გადანაწილება არათანაბარია, მათი 

პროცენტიული შეფარდება საკმარისია იმისათვის, რათა დაეხმარონ დედამიწას 

ჰარმონიულად ამაღლებაში.  

 ალბათ თქვენ თავადც იცით, რომ მოსახლეობის ყველაზე აქტიური ნაწილი 

ცხოვრობს განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც ადამიანისათვის არ არის ჩვეული მონური 

ფსიქოლოგია და ბრბოს შეგნება იმ დოზით, როგორიც მგალითად, ზოგიერთ მჭიდროდ 

დასახლებულ აზიურ ქვეყანაშია. თუმცა, მოცემულ შემთხვევაში თქვენი პლანეტის 

ზოგადი ენერგეტიკული მდგომარეობა განისაზღვრება დედამიწის ადამიანთა 

კოლექტიურ ცნობიერებასთან ურთიერთქმედებით. ამ შემთხვევაში კი დიდი 

მნიშვნელობა აქვს, თუ რამდენი და რა სახის ენერგია შეედინება ადამიანთა 

კოლექტიურ ცნობიერებაში და არა იმას, თუ საიდან მოდის ეს ენერგია. ამიტომაც მათი 

არათანაბარი გადანაწილება კონპენსირდება სრულაიდ გამოღვიძებული ადამიანების 

მაღალი ვიბრაციებით.  

 ხოლო, რაც უფრო მაღალი იქნება თქვენი კოლექტიური ცნობიერების 

ენერგეტიკული დონე, მით უფრო მაღალი იქნება ადამიანთა ცნობიერების დონე მთელს 

მსოფლიოში, რადგანაც, მათ შორის ენერგეტიკული ცვლა მიმდინარეობს მუდმივად.  

 ამგვარად, დედამიწისა და თქვენი კოლექტიური ცნობიერების ვიბრაციის აწევა 

გაგრძელდება მანამ, სანამ თქვენი პლანეტა და ადამიანები, რომლებიც მის 

მაღალვიბრაციულ “ორბიტაში” მოხვდებიან, სრულიად არ გადავლენ  მეხუთე 

განზომილებაში.  

 ჩვენ კი ვხედავთ, რომ ბევრი მათგანი, ვინც კითხულობს ამ გზავნილს, მოხვდება 

მათ რიგებში. ეს დრო სწრაფად ახლოვდება, ამიტომაც შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და 

სულიერი სიძლიერე ჩვენო ძვირფასებო და არაფრის არ გეშინოდეთ. გახსოვდეთ, რომ 

თქვენი გალაქტიკური ძმები და დები ყოველთვის თქვენთან არიან და რთულ მომენტში 

მზად არიან რომ მოვიდნენ თქვენს დასახმარებლად. 

 თანავარსკვლავედი პლეიადას უხუცესთა საბჭო საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 17 თებერვალი 2022წ. 
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 ახალ დედამიწაზე ცხოვრება (მესამე განზომილების მატრიცის პროტოტიპი) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მოგიყვებით თქვენი პლანეტის შემდგომ მიწისქვეშა ფენაზე, რომელიც 

უკვე ისეთი წ ყვდიადით მცოული არ არის, როგორც წინა. 

 ის გარკვეული კუთხით შეესაბამება მესამე განზომილებას დედამიწის 

ზედაპირზე და მისი ერთგვარ პროტოტიპს წარმოადგენს. როგორ შეიქმნა ის და რა არის 

მისი არსებობის მთავარი მიზანი? 

 შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის სწორედ ის მატრიცა, რომელიც საფუძვლად 

დაედო თქვენს ცხოვრებას. ის წარმოიქმნა თქვენი პლანეტის ქერქში იმიტომ, რომ იმათ, 

ვინც ის შექმნეს იმ პერიოდში ჯერ კიდევ არ შეეძლოთ თავიანთი გეგმების 

რეალიზაცია, რადგანაც თქვენი პლანერა ჯერ კიდევ მაღალ განზომილეაში 

იმყოფებოდა. იმისათვის, რომ მისი მოსახლეობა შეემწყვდიათ შესაძლებლობების 

ვიწრო ჩარჩოებში მათ შექმნეს მისი შაბლონი დედამიწის შიგნით ნატიფ დონეზე.  

 ხოლო ის, თუ რაც ხდება ახლა თქვენს პლანეტაზე, არის ამ პარალელურ 

სამყაროში ცხოვრების ანასახი. რისთვის სჭირდებოდათ დრაკორეფტილიებს ასეთი 

რთული კონსტრუქცია? 

 პირველ რიგში იმისათვის, რომ გამოეცადათ თავიანთი გეგმები მიწისქვეშა 

სამყაროს მცხოვრებლებზე. ისინი სრულიად დაემორჩილნენ დრაკორეფტილიების 

ბრძანებებს, რადგანაც შექმნილები იყვნენ ხელოვნურად სწორედ ამ მიზნებისათვის. ეს 

არის რეფტილოედების ერთ-ერთი რასა, რომელიც შექმნილია დედამიწის შიგნით 

ცხოვრების თავისებუებების გათვალისწინებით. რადგანაც, მათ არ აქვთ ღვთაებრივი 

სული და თავისუფალი ნება, ისინი გახდნენ იდეალური “მატერიალი” 

დრაკორეფტილიების ადამიანებზე ზემოქმედების დასაგეგმად.  

 თუმცა, თქვენმა დამმონებლებმა ვერ გაითვალისწინეს ერთი რამე, რაც 

მოისაზრებს ადამიანის გენეტიკურ მახსოვრობას თავის ღვთაებრივ წარმოშობაზე. 

ხოლო, ახლადნელი მოვლენები დედამიწაზე არის ამის ნათელი დამადასტურებელი. 

ჩრდილოვანი მთავრობის მიერ ზედმიწევნით შემუშავებული გეგმა, რომელიც 

ადამიანების დამონებასა და მათი ცხოვრების სრულ ციფრიზაციას მოისაზრებდა ახლა 

თვალსა და ხელს შუა იშლება.  ის, თუ რაც მათ თავიდან გამარჯვებად აღითქვეს, 

რადგანაც მიაღწიეს მილიონობით ადამიანის “ვაქცინაციას”, საბოლოოდ მათსავე 

საწინააღმდეგოდ შემოუბრუნდათ. ადამიანებმა ამოიცნეს ძალაუფლების მქონე პირთა 

ტყუილი და სხვების ხარჯზე ფულის გაკეთების სურვილი, რომელსაც მთავრობები 

ზედმიწევნით მალავდნენ მოხახლეობაზე და მის ჯანმრთელობაზე ზრუნვის შესახებ 

თქმული ლამაზი სიტყვების უკან.  

 ახლა კი მმართველი ელიტის მიერ კაცბრიობის წინაშე ჩადენილი 

დანაშაულებების გამოაშკარავების პროცესი სულ უფრო და უფრო მეტ ძალას იძენს და 

მთელს მსოფლიოში გარდაიქმენაბა მასობრივ საპროტესტო აქციებსა და სასამართლო 

გარჩევებში. შედეგად, ის, რაც ადვილად განვითარდა რეფტილოიდების მიწისქვეშა 

ცივილიზაციაში, სრულიად გამეორდა რეფტილოიდებთან და სხვა დაბალვიბრაციულ 

არსებევთან, რომლებიც ადამიანთა სხეულებში არიან ინკარნირებული დედამიწის 
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ზედაპირზე, თუმცა სუფთა ადამიანის სულებმა შეძლეს ტყუილის ამოცნობა და 

გაუწიეს მედგარი შეწინააღმდეგება თავიანთ დამმონებლებს. 

 თანდაყოლილმა ღირსების შეგრძნებამ, თავისუფალი ნების გამოვლინებამა და 

საკუთარი ცხოვრების თავად განკარგვის სურვილმა, ბოლოს და ბოლოს გამოიღვიძა 

ადამიანებში და განსაკუთრებით იმათში, ვისაც ეწოდება  “ღვთაებრივი თესლი”, 

რომლებიც ინკარნირდნენ დედამიწასთან ერთად მეხუთე განზომილებაში ფიზიკური 

სხეულით გადასასვლელად. ახლა კი უკვე ნათელია, რომ კაცობრიობის საუკეთესო 

ნაწილმა გაიარა მათ მიმართ გაგზავნილი ყველა გამოცდა. 

 ხოლო, რაც შეეხება მესამე განზომილების მიწისქვეშა ცივილიზაციას, ის 

დედამიწის  შიგნით არსებული სხვა დაბალვიბრაციული ცივილიზაციების მსგავსად 

ვერ შეძლებს მეხუთე განზომილების ენერგიებში არსებობას. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 13 თებერვალი 2022წ. 

 

 

 

   ბოლო ბრძოლა 

 

 არკტური, სინათლის გალაქტიკური ცივილიზაცია 

 მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო დედამიწელებო! 

 ჩვენ გვსურს მხარში ამოგიდგეთ რთულ მომენტში და დაგარწმუნთ, რომ თქვენს 

პლანეტაზე ყველაფერი ნათელი ძალების გამარჯვებით დასრულდება.  

 ახლა დადგა გარდამტეხი მომენტი თქვენსა და მსოფლიო მთავრობის მოხელეებს 

შორის ბრძოლაში, რომლებიც უკვე გრძნობენ, რომ დამარცხდნენ, თუმცა მაინც 

ცდილობენ თავიანთი “პატრონების” წინ მოიხადონ მოვალეობა და გამოიყენონ ის 

დიდი ოდენობით ფული, რაც მათგან მიიღეს.   

 ეს მოხელეები მშვენივრად ხვდებიან, რომ მათ დასაკარგი უკვე არაფერი აღარ 

აქვთ: მოსახლეობის მოთხოვნების დაკმაყოფილება მათ არ შეუძლიათ იმის გამო, რომ 

ჩრდილოვანი მთავრობის მათ უფრო მეტად ეშინიათ, ვიდრე საკუთარი ხალხის. თუმცა, 

თავიანთი როლის ბოლომდე შესრულების შემდგომ, ისინი მაინც იმედოვნებენ 

წყლიდან მშრალად ამოსვლას საკუთარი ზემდგომი მფარველების იმედით. სწორედ 

ამით აიხსნება მათი ალოგიკური შეუპოვრობა და ადამიანებთან მოლაპარაკებებზე 

არწასვლის სურვილი, რომლებიც აყენებენ ყველაზე გონივრულ მოთხოვნებს, თანაც 

მშვიდობიანი გზებით.  

 ალბათ თქვენც უკვე თავადვე მიხვდით, რომ ყველაფერი, რასაც ახლა მსოფლიოს 

წამყვანი ქვეყნების მთავრობები აკეთებენ, მათსავე საწინააღმდეგოდ უბრუნდებათ. 

ახლა, როდესააც თქვენმა პლანეტამ დიდი ოდენოით მიიღო ახალი მაღალვიბრაციული 

ენერგიები, სამყაროს კანონები დაჩქარებული ტემპით მუშაობას იწყებს. ამიტომაც, 

ჩრდილოვანი მთავრობის წარმომადგენელთა ყოველი ქმედება, რომელიც მოსახლეობის 
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წინააღმდეგაა განხორციელებული, ბუმერანგის მსგავსად უბრუნდებათ თავადვე 

უმოკლეს ვადებში.  

 ბევრ მათგანს ელოდება სასჯელი კაცობრიობის წინააღდმეგ ჩადენილი 

დანაშაულებებისათვის, ამიტომაც, ჩვენო ძვირფასებო, დარჩით მშვიდები და ამასთან 

ერთად გააგრძელეთ თქვენი უფლებების მშვიდობიანად დაცვა. მომხდარი მოვლენები 

აღიქვით მშვიდად და გაგებით, რადგანაც მტაცებელი ცხოველი, რომელიც კუთხეშია 

მიმწყვდეული, ბოლო ამოსუნთქვამდე შეეცდება გაქცევას და თავს დაესხმევა თავის 

მდევრებს.  

 ახლა კი დადგა სწორედ ისეთი მომენტს, როდესაც გამოღვიძებული ადამიანების 

დიდი ნაწილი მიიმწყვდევს კუთხეში ასეთ “მტაცებლებს”, რომლებიც მთელი ძალებით 

ეჭიდებიან ძალაუფლებას. მათ არ შეუძლიათ განცობიერებულად აზროვნება და 

მოქმედება, რადგანაც თავიდანვე დაპროგრამებულები იყვენენ მიცემული 

დავალებებლის შესასრულებლად, რომლების გადაწყვეტაც მათ ევალებოდათ რადაც არ 

უნდა დასჯდომოდათ.  

 ხოლო, რადგანაც ახლა მათი გეგმები იმსხვრევა, რაც პლანეტის ჯანსაღად 

მოაზროვნე ნაწილის მასობრიბვი გამოღვიძების წყალობით ხდება, ისინი იმყოფებიან 

სრულ დაბნეულობაში. ისინი ისე შეეჩვივნენ გამორჩეულად და ხელშეუხებლად 

ყოფნას, ხოლო მათმა ყველაფრისნებელობამ და დაუსჯელობამ 

 იმდენად დიდ ზღვარს მიაღწია, რომ ყველაზე გაუთვითცნობიერებელი ადამიანიც კი 

დაინახავს მათ ჭეშმარიტ სახეს. ადამიანების მოთმინების ფიალა უკვე გადავსებულია 

და ახლა ის გადაიზარდა მთელს მოფლიოში მასობრივ პროტესტებად.  შედეგად კი, 

ყველაზე მომთმენი და კანონმორჩილი ადამიანებიც კი აღდგნენ თავიანთი უფლებებისა 

და თავისუფლების დასაცავად.  

 ჩვენ კი, ნატიფი დონიდან ვხედავთ თუ ეს პროტესტები, რომლებიც შეიცავენ 

ერთობისა და ადამიანური ღირსების ენერგიებს, როგორ ვრცელდება თქვესნ მთელს 

პლანეტაზე. ადამიანებს არ სურთ იყვნენ მონები, რომლებიც მმართველი ელიტის 

კაპრიზებზე არიან დამოკიდებულნი და უკვე ესეც კი ძვირად ფასობს. ჩვენ ვხედავთ, 

თუ ყოველდღიურად სინათლე სულ ფურო და უფრო მეტად ანეიტრალებს წყვდიადს, 

ხოლო მსოფლიო ჩრდილოვანი მთავრობის აბსურდული ქმედებები მათსავე 

წინააღმდეგ როგორ უბრუნდებათ უკან. 

 ნუ გაჩერდებით! იარეთ ბოლომდე! 

 ჩვენ ვამაყობთ თქვენით, ჩვენო ძვირფასო ძმებო და დებო, და გავაკეთებთ 

ყველაფერს, რათა ენერგეტიკულად მხარში ამოგიდგეთ თქვენი პლანეტისათვის ამ 

გადამწყვეტ მომენტში. 

 არკტურის პლანეტის წარმომადგენლები, რომლებსაც გულწრფელად 

უყვარხართ, საუბრობდნენ თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 19 თებერვალი 2022წ. 
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   მშვიდობიანი რევოლუცია 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გესაუბროთ დედამიწაზე ამჟამად არსებულ სიტუაციაზე.   

 როგორც ხედავთ, დადგა სწორედ ის გადამწყვეტი მომენტი თქვენს პლანეტაზე 

ბნელსა და ნათელ ძალებს შორის ბრძოლაში, რომლის შესახებაც უკვე ამდენი ითქვა 

ჩემს გზავნილებში. ახლა სახიდან ნიღბები არა მხოლოდ მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების 

ლიდერებსა და მათ მოხლელეებს ძვრებათ, არამედ თქვენ გარემომცველ ადამიანებსაც.  

 დედამიწაზე ყოველი ადამიანი მიუხედავად ეროვნებისა, სოციალური თუ 

რელიგიური მიკუთვნებისა, დადგა არჩევანის წინაშე: გაჰყვეს მმართველი ელიტის 

ნებას და გადაიქცეს ციფრულ მონად ან დაიცვას თავისი თავისუფლება მისი ყველა 

გამოვლინებით. უკვე აღარავის გამოუვა სიტუაციიდან გამოყოფა, რადგანაც ახლა 

წყდება არა მხოლოდ მსოფლიოს ბედი, არამედ ცალკე აღებული თითოეული 

ადამიანისაც.  

 სამწუხაროდ კიდევ არსებობს მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ფენა, რომელიც ვერ 

ხვდება, თუ რეალურად რა ხდება. ეს ადამიანები არიან ისინი, ვინც ინფორმაციას 

მხოლოდ ოფიციალური წყაროებიდან იღებენ. ხოლო, თუ მათ აქამდე ვერ იგრძნეს და 

ვერ დაინახეს მთავრობების და  ჟურნალისტების (რომლებიც მათ ნებას ასრულებენ და 

ამახინჯებენ ფაქტებს) ტყუილი და პირფერობა, მაშინ სხვა რამეც ვეღარ შეაცვლევინებს 

მათ მომხდარ მოვლენებთან მიმართებით დამოკიდებულებას.  

 თუმცა, ყოვლდღიურად გამოღვიძებული ადამიანების პროცენტი იზრდება 

გემოტერიული პროგრესიით. ეს დიდ წილად ხდება კანადაში მომხდარი ბოლო 

მოვლენების წყალობით.  

 რატომ გახდა სწორედ ეს ქვეყანა კაცობრიობის “ლოკომოტივად” 

თავისუფლებისათვბის ბრძოლაში? 

 რაღათქმაუნდა, ეს შემთხვევითი არ არის.  ცოტა ხნის წინ, არცერთ თქვენგანს არ 

წარმოედგინა, რომ ყველაზე მშვიდ, მშვიდობიან და კანონმორჩილ მოქალაქეებს 

შეეძლოთ არა მხოლოდ აღმდგარიყვენენ მთავრობის წინააღმდეგ, არამედ სხვებიც 

გაეყოლათ თან.  

 უპირველეს ყოვლისა, ამ ქვეყანაში შექმნილი სიტუაცია გახდა თვალსაჩინო 

მაგალითი იმისა, თუ რასთან მივყავართ მთავრობების კანონსაწინააღმდეგო 

მითითებების ბრდამ მიყოლას და განსაკუთრებით ისეთი ოდიოზურისა, როგორიც 

კანადის მთავრობაა. მან არა მხოლოდ არ დააფასა თავისი მოქალაქეების “სამაგალითო” 

ქცევა, არამედ აბსურდამდე მიიყვანა თავისი უნცაური მოთხოვნები, რომელთა სათავედ 

ედო მხოლო ადამიანების ხარჯხე მოგების გაკეთება და ადამიანების მიმართ 

განუსაზღვრელი ძალაუფლებით ტკბობა.  

 კანადელების “ამბოხების” მეორე მიზეზი არის მათი მშვიდობისმოყვარელობა და 

კეთილგანწყობა სხვების მიმართ. სწორედ მათ მაგალითხე დაინახეთ, რომ საკუთარი 

თავისუფლების დაცვა შეიძლება ერთობის, სიყვარულისა და პატივისცემის 

ატმოსფეროში. თუ თქვენ გქონდათ საპროტესტო აქციებზე გამოსული ადამიანების 

ატმოსფეროში მოხვედრის შესაძლელობა, თქვენ აუცილებლად იგრძნობდით აგრესიის 
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არქონას. ეს კი ძვირად ფასობს, რადგანაც მესამე განზომილების ადამიანებს 

ექსტრემალურ პირობებში ახასიათებთ გადამეტებული ემოციები, რომლის მართვაც 

საკმაოდ უჭირთ.  

 ხოლო ეს ადამიანები იქცეოდნენ, როგორც სუფთა და მიმდობი ბავშვები, 

რომლებსაც ეჭვიც არ ეპარებოდათ, რომ მათი “მშობლები” (რომელთა როლშიც 

მოცემულ შემთხვევაში მათი მთავრობის წევრები არიან) მათ აუცილებლად 

მოუსმენდნენ და შეასრულებდნენ ასეთ მარტივ, ლოგიკურ და ადამიანურ მოთხოვნებს. 

ხოლო  კანადის მთავრობის ქმედებები (რომლებიც გლობალისტების ქვეშევრდომები 

არიან) არის ნათელი კონტრასტი ამ სააოცარ, კეთილ და მშვიდობისმოყვვარე 

“პროტესტანტებთან” შედარებით. ამან კი გამოწვია მთელს მსოფლიოში ნამდვილი 

შოკი.  

 ახლა უკვე აღარავის დარჩა ეჭვები იმის შესახებ, თუ რას წარმოადგენს უბრალო 

ხალხი თავისი მთავრობისათვის და როგორ ებყრობიან ისინი თავიანთ მოსახლეობას.  

 კანადლელების მთვარი გამარჯვება კი გახდა მთელი მსოფლიოსათვის იმის 

დემონსტრაცია, თუ როგორი სიყვარულითა და ზრუნვით შეიძლება მეობყროთ 

ერთმანეთს, დაეხმაროთ რთულ მომენტში იმათ, ვინც რისკავს თავის კეთილდღეობასა 

და სიცოცხლესაც კი რათა დაიცვან თავისი ხალხის პატივი და ღირსება.  

 არასოდეს, არც ერთ ქვეყანაში საპროტესტო აქციები არ ყოფილა ასეთი 

მშვიდობიანი, სუფთა და ნათელი როგორც კანადაში. ხოლო მთავრობის მიერ 

მიღებულიმა აგრესიულმა ქმედებებმაც კი ვერ შეძლო ამ გასაოცარი ადამიანების 

გაბოროტება, არამედ ისინი უფრო მეტად გაერთიანდნენ ამით.  

 სწორედ ასეთ პროტესტებს ვგულისხმობდი, როდესაც გთხოვდით დაგეცვათ 

თქვენი უფლებები მედგრად, თუმცა აგრესიის გარეშე, ყვეალფერში  რომ გამოგეჩინათ  

ერთმანეთის მიმართ სიყვარული, ერთობა და პატივისცემა.  მთესლ მოსფლიოში 

ადამიანების სწორედ ასეთი ნების გამოხატვა დაასრულდება ნათელი ძალების 

გამარჯვებით და მოხდება ეს საკმაოდ მალე.  

 გლოცავთ და მიყარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუიტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 21 თებერვალი 2022წ. 

 

 

 

 

 

 

   ცრუ დოროშის ქვეშ  

 

 მამა აბსოლუტი  

  

 მართა 

 - მამა, გთხოვ გვითხარი, თუ რეალურად რა ხდება ახლა უკრაინის 

ტერიტორიაზე? 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 მამა აბსოლუტი 

 - ახლა გლობალისტებმა თამაშში შემოიტანეს ის, რასაც ბოლოსათვის ინახავდნენ 

– ეგრეთ წოდებული ომი ცრუ დროშის ქვეშ (false flag). 

 როდესაც მათი დანაშაულებრივი ქმედებების გამოაშკარავება შევიდა ბოლო 

ფაზაში და დიდი ოდენობით ადამიანის გამოღვიძების შეჩერება უკვე შეუძლებელი 

იყო, ისინი წავიდნენ უკიდურეს ზომებზე და შეეცადნენ თავიანთი დანაშაულეეის 

სხვებზე გადაბრალებას. მათ გამოიყენეს ის ფაქტი, რომ ოფიციალური საინფორმაციო 

წყაროებიდან ყველა ჯერ კიდევ მათ ხელთაა და გადაწყვიტეს პირდაპირი 

მნიშვნელობით “დაეცხრილათ” მსოფლიო ცრუ სიახლეებით, რომელიც რუსეთს ომის 

გაჩაღებაში ადანაშაულებდა.   

 მათ უკვე აღარაფერი აქვთ დასაკარგი, რადგანაც დაპატიმრებები მიმდინარეობს 

უკვე მთელს მსოფლიოში და ისინი, ვისაც ადრე ხელშეუხებლებად თვლიდნენ, ახლა 

ერთი მეორეს მიყოლებით ძებნაში არიან და ელოდებათ გარდაუვალი სასჯელი.  

 ის, თუ რაც ახლა უკრაინაში ხდება, არის ინფორმაციული ომის აპოგეა, 

რომელშიც ასეთ დიდ წარმატებას მიაღწიეს გლობალისტებმა.  მაგრამ ისინი კიდევ 

უფრო წინ წავიდნენ და დაიწყეს პროვოკაციური სამხედრო მოქმედებები უკრაინის 

ტერიტორიაზე, რათა დაედანაშაულებინათ რუსეთი, რადგანაც ისინი იმედოვნებდნენ, 

რომ ადამიანები არ დაიჯერებდნენ, რომ მთავრობა ომს იწყებს საკუთარი მოქალაქეების 

წინააღდმეგ.  

 მე მესმის, ჩემო ძვირფასებო, თუ როგორი ძნელია იმის მიღება და გაგება 

თქვენთვის, რაც ხდება ახლა ამ ქვეყანაში, რომელიც გლობალისტების ხელში სათამაშო 

მონეტად გადაიქცა. თუმცა, ყველაფერი უდა მისულიყო თავის ლოგიკურ 

დასასრულამდე, რათა გამოაშკარავებულიყო იმათი მხეცური არსი, ვინც ამდენი ხნის 

განმავლობაში მართავდა თქვენს პლანეტას.  

 სუფთა ცნობიერების მქონე ადამიანები შეძლებენ გაერკვნენ იმაში, თუ რა ხდება, 

ხოლო ისინი, ვინც სრულიად ზომბირებული არიან და ბრმად სჯერათ იმის, თუ რასაც 

ტრელევიზორის ეკრანებიდან ეუბნებიან, უკვე ვეღარ შეძლებენ მესამე განზომილების 

მახიდან გამოსვლას და ეს მათი საკუთარი არჩევანია.  

 დარჩით მშვიდები და გჯეროდეთ, რომ ეს ბნელი ძალების უკვე ბოლო აგონიაა, 

რომელიც მათ საბოლოო დამარცხებამდე მიგვიყვანს. “ჩირქგროვა” მომწიფდა და უნდა 

გაიხსნას და სწორედ ეს ხდბა ახლა თქვენს დედამიწაზე.  

 მსოფლიო ორ ნაწილად გაიხლიჩა და დროსთან ერთად უფრო დიდი გახდება 

უფსკრული გამოღვიძებულ ადამიანებსა და იმათ შორის, ვისაც ღრმა ძილით სძინავთ. 

ეს გარდაუვალი პროცესია, რომლის მიმართ მზადყოფნაშიც უნდა იყოთ.  

 ყოველი სული მიიზიდება იმ სამყაროში, რომელთანაც მისი სულიერი დონე 

მისცემს ნებას, ამიტომაც ახლა თქვენ უნდა კონცენტრირდეთ საკუთარ თავზე და არ 

ჩაებათ დედამიწაზე ხელოვნიურად შექმნილ ქაოსში, რომლის მიზანიცაა უბსკრულში 

ჩაითრიოს რაც შეიძლება უფრო მეტი სუფთა და ნათელი ადამიანური სული. 

 გლოცავთ და მიყარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუიტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 24 თებერვალი 2022წ. 
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    წყვდიადიდან დაბრუნება 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს უფრო დაწვრილებით გესაუბროთ უკრაინაში მომხდარი 

მოვლენების შესახებ, რაც, როგორც მე ვხედავ, აღელვებს ბევრ თქვენგანს.  

 რეალურად სწორედ მანდ შევიდა ბნელი და ნათელი ძალების ბრძოლა 

გადამწყვეტ ფაზაში უკვე ფიზიკურ დონეზე. ის, თუ რაც დედამიწის ნატიფ დონეზე 

ასეთი დიდი ხნის განმავლობაში მზადდებოდა, ახლა უკვე  გარეგანადაც ვლინდება. 

სამწუხაროდ ეს ბრძოლა ყველასათვის უმტკივნეულოდ ვერ ჩაივლის. რაღათქმაუნდა 

ყველაზე მეტად იტანჯებიან ისინი, ვინც ამ ბრძოლის ეპიცენტრში მოჰყვა ანუ რაც 

უკრაინელი ხალხის შემთხვევაში მოხდა. თუმცა, როგორც უკვე ბევრჯელ ითქვა ჩემს 

გზავნილებში, სამყაროს კანონების გაუქმება შეუძლებელია. ისინი ვლინდება ყველაგან 

და ყოველთვის იმისდა მიუხედავად იციან ადამიანებმა მათ შესახებ თუ არა.  

 ხოლო ის, თუ რაც ახლა უკრაინაში ხდება არის უკან დაბრუნების კანონის ანუ 

არეკვლის კანონის მოქმედება. მოცემულ შემთხვევაში კი ის შეეხო მთელს ქვეყანას. 

რაღათქმაუნდა მესამე განზომილების ადამიანის თვალით ეს მკაცრი და 

არასამართლიანი ჩანს, რადგანაც ამ ქვეყანაშიც ცხოვრობენ ნათელი და სუფთა სულები, 

რომლებიც მშვენივრად ხვდებიან იქ შექმნილი სიტუაციის მთელ ტრაგიზმს. ისინიც 

იტანჯებიან მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის სიმძიმით და თითქოსდა 

დაუმსახურებლად. თუმცა მოდით განვიხილოთ ეს სიტუაცია გლობალულად ანუ 

თქვენი ახალი ცნობიერეების დონიდან, რომელიც მესამე განზომილების ჩარჩოებს უკვე 

გასცდა.  

 როგორც თქვენ იცით, ყველაფერზე, რაც თქვენს პლანეტაზე ხდება, დიდ 

ზეგავლენას ახდენს ადამიანთა კოლექტიური ცნობიერება. აგრეთვე, 

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ის შედგება ქალაქებისა და ქვეყნების კოლექტიური 

ცნობიერებისაგან ანუ მათი საერთო ენერგეტიკისაგან. ახლა კი განვიხხილოთ, თუ რა 

ხდებოდა უკრაინაში ბოლო წლების განმავლობაში.  

 ეს ქვეყანა აირჩეის გლობალისტებმა როგორც გამოსაცდელი პოლიგონი 

მრავალრიცხოვანიი მიზნებიისაათვის და მათ შორის ადამიანის ცნობიერების მართვის 

პროგრამისათვის. რატომ აირჩიეს მათ სწორედ ეს ქვეყანა?  

 ამის გეოპოლიტიკური მიზეზები თქვენთვის კარგადაა ნაცნობი, ამიტომაც ახლა 

ჩვენ განვიხილავთ ენერგეტიკულ პროცესებს, რომლებიც წარმოიქმნა უკრაინაში იმის 

შემდგომ, რაც გლობალისტებმა ჩანერგეს თავიანთი მოხელეები ამ ქვეყნის წამყვან 

პოსტებზე. სიხარბე, კორუფცია და ყველაფრისნებელობამ იმდენად დაიწყო ბატონობა 

ამ ქვეყანაში, რომ სრულიად გაანადგურა ამ ოდესღაც აყვავებული მხარის სუფთა და 

ნათელი ენერგიები. თუმცა, გლობალისტები უფრო შორს წავიდნენ და დააწესეს 

უკრაინელებისათვის უცხო წესები და ტრადიციები და მათ უნერგავდნენ ადამიანებს 

ცნობიერებაში მცირეწლოვანი ასაკიდანვე. 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 ამგვარად, ენერგეტიკულად დაინგრა მთელი სახელმწიფო, რომელიც ადრე 

აღზრდილი იყო ძმობისა და ერთობის ნათელ იდეალებზე. თანდათანობით, 

ნეგატიურმა ენერგიებმა, რომლებიც მოდიოდა, როგორც “ზევიდან” – მთავრობიდან, 

ასევე “ქვემოდან” – ხალხისგან (რომელთა ცნობიერებაც სწრაფად იცვლებოდა), მიაღწია 

პიკს და შედეგად იმუშავა არეკვლის კანონმა. თუმცა, ის გამოვლინდა შემსუბუქებული 

სახით და ღვთაებრივი მიზანშეწონილობისდფა მიხედვით.  

 შედეგად ახლა მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის წყალობით უკრაინელ ხალხ 

ეძლევა შესაძლებლობა განთავისუფლდეს თავისი დამმონებლებისგან (მარიონეტული  

მთავრობისა და მათი კურატორებისგან) და დაიწყოს ახალი ცხოვრება. ხშირად ასე 

ხდება, რომ ადამიანების გამოღვიძება მოდის მორალური და ფიზიკური გამოცდების 

შემდგომ, რომლებიც ერთ ნაწილს აძლევს ძალასა და გასხივოსნების შესააძლებლობას, 

ხოლო მეორეს უფრო მეტად ხევს უკან. 

 თუმცა, მე მჯერა, რომ უკრაინაში არსებულ დიდი ოდენობით გამოღვიძებულ 

სუფთა და ნათელ ადამიანების სულებს ამჟამინდელი მოვლენები მისცემს შანს დაიწყონ 

ახალი ცხოვრება და ასევე განთავისუფლდენ ყველაფერი უცხო და თავსმოხვეულისგან, 

რომლის დანერგვასაც მათ საზოგადოებაში გლობალისტები ცდილობდნენ.  

 დიახაც, ეს შოკური თერაპიაა, თუმცა დასაკარგი დრო უკვე აღარ დარჩა. სწორედ 

ამგვარად ეძლევა ადამიანებს შესაძლებლობა გააკეთონ სულიერ განვითარებაში დიდი 

ნახტომი, რათა ამაღლდნენ დედამიწასთან ერთად მეხუთე განზომილებაში. ამისკენ 

გადადგმული პირველი ნაბიჯი კი უნდა გახდეს შიშისა და აგრესიისაგან 

განთავისუფლება თქვენი ყოფილი მთავრობების მიმართაც კი. მიიღეთ, ჩემო 

ძვირფაებო, ეს რთული გაკვეთილი სიბრძნითა და გაგებით და მაშინ ნებისმიერი 

საბრთხე გვერდით ჩაგივლით.  

 გლოცავთ და მიყარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუიტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 26 თებერვალი 2022წ. 

 

 

 

 

 

 

 

   მდუმარე თანხმობით 

  

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 მე კიდევ მსურს გესაუბროთ უკრაინის შესახებ სადაც ძალზედ ბევრის 

ინტერესებია გადახლართული და სადაც სიტუაცია სკამაოდ სწრაფად ვითარდება. 

 ბევრი თქვენგანი სვამს კითხვას, თუ რატომ დაიწყო სამხედრო ოპერაცია ამ 

ქვეყანაში სწორედ ახლა. რაღათქმაუნდა ეს შემთხვევითი არ არის.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 ამგვარად შესაძლებებლი გახდა საშინელი პროვოკაციის თავიდან აცილება და 

მილიონობით მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლის გადარჩენა. როგორც უკვე 

გითხარით, კუთხეში მიმწყვდეული მხეცი უკან არაფერზე დაიხევს, თუმცა იმას, რაც ამ 

ქვეყანაში გლობალისტების მიერ მზადდებოდა, ვერც კი შეედრება მათი წინა 

ბოროტმოქმედებები. ისინი აპირებდნენ ამ ქვეყანაში მასობრივი განადგურების 

ბიოლოგიური იარაღის გამოცდის ჩატარებას, შემდგომ კი ამ გამოცდილების მთეწლს 

მსოფლიოში გამოყენებას. სწორედ უკრაინის ტერიტორიაზე იყო განთავსებული ამ 

იარაღის შემმუშავებელი ლაბორატორიები და სწორედ აქ აპირებდნენ მის პირველ 

გამოცდას. 

 როგორც ხედავ, მარიონეტულმა მთავრობამ გლობალისტებს ნება მისცა არა 

მხოლოდ ამ ქვეყნის პოლიტიკურად, ეკონომიკურად და  მორალურად დანგრეისა, 

არამედ დაუშვეს თავიანთ ტერიტორიაზე ადამიანების სიცოცხლისათვის სახიფათო 

ბიოლოგიური ლაბორატორიების განთავსება.  

 სამწუხაროდ, უკრაინის მოსახლეობის სრული უმეტსებოა, როგორც მთელი 

სმოფლიოს მოსახლეობა, ცხოვრობს საკუთარი ყოველდღიური ცხოვრებით და ვერ 

ხედავენ იმას, რაც მათ ცხვირ წინ ხდება, რადგანაც ბრმად სჯერათ, რასაც მათ 

პოლიტიკოსები ეუბნებიან. მათ ცნობიერებას არ შეუძლია რომ გასცდეს ოფიციალური 

მასმედიის ინფორმაციულ ფარდას, რომლებიც ამ ქვეყნის დამნაშავე მთავრობის სრულ 

დაქვემდებარებაშია.  

 ახლა კი მათი საზღაური ეწიათ მათი “სიბრმავისა” და “სიყრუვის” გამო, 

რადგანაც არ შეეძლოთ გაერჩიათ, სად არის სიმართლე და სადაა ტყუილი, რადგანაც 

პასიურები იყვნენ და მონური ფსიქოლოგია ჰქონდათ. თქვენ გაქვთ გამოთქმა: “ყოველი 

ქვეყანა იმსახურებს იმ მთავრობას, რომელიც მას ყავს” და მოცემულ შემთხვევაში ის 

საკამოდ კარგად ასახავს უკრაინაში არსებულ მდგომარეობას.  

 მოცემული სიტუაციის პარადოქსი მდგომარეობს იმაში, რომ ამ ქვეყნის უმეტესი 

მცხოვრები მტრად აღიქვამს თავიანთ გადამრჩენლებს და ბოლო მომენტამდე სჯერათ 

მსოფლიო მმართველების მარიონეტების ცრუ პროპაგანდის. ისინი აქამდე ვერ 

ხვდებიან და ვერ იჯერებენ, რომ ისინი მთავრობისათვის წარმოადგენენ უბრალო 

ნაცრისფერ მასას, მონებს,  “საზარბაზნე ხორცს”  - ყველაფერს გარდა სიყვარულის 

ღირსსა და საპატივსააცემო პირობნებებს (ანუ ღვთაებრივ ქმნილებებს).  

 ტყუილმა და პირფერობამ იმდენად აავსო ეს უბედური ქვეყანა, რომ  მისი დაცვა 

საჭირო გახდა (როგორც გარეგანი, ასევე შინაგანი მტრებიგან) ძალის გამოყენებით. ამის 

სანაცვოდ კი გადამრჩენელები მადლიერების ნაცვლად იღებენ სიძულვილს, რომელის 

მრავლდება არა მხოლოდ ადგილობრივი, არამედ მსოფლიოს ოფიციალურ მასმედიაში, 

რომლებმაც რუსეთს დაუშინეს საუკუნეების განმავლობაში დამუშავებული ფრაზები, 

დამახინჯებული ფაქტები და პროვოკაციული განცხადებები.  

 უბრალო ადამიანიათვის რთულია გაერკვეს ია ინფორმაციულ ნაკადში, ხოლო 

საკუთარი სულის მოსმენა ყველას არ შეუძლია. მომხდარის გასაცნობიერებლად 

საჭიროა დრო და მთავრობებში ბევრი სამრთლიანი და წესიერი ადამიანი. მხოლოდ 

მათ შეუძლიათ განკურნონ ეს დატანჯული ადამიანთა სულები და მისცენ მათ არა 

უკეთესი ცხოვრების “იმედი”, არამედ სწორედ ეს ცხოვრება და დაუბრუნონ 

უკრაინელებს მათი თავდაპირველი ადამიანური ფასეულობები, რომლებიც 
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დაფუძბნებული იყო სიყვარულზე, ერთობასა და ძმობაზე, რადგანაც მხოლოდ ამ 

თვისებებს შეუძლია მათი მიყვანა ცხოვრების ყველა სფეროში აყვავებამდე. 

 ამით ვლოცავ მრავალგზისნატანჯ უკრაინულ ხალხს! 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, სააუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 26 თებერვალი 2022წ. 

 

 

 

  დაკარგული პოზიციების დაბრუნება 

  

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს დაგანახოთ მსოფლიო მოვლენების უფრო გლობალური სურათი.  

 რა ხდება ახლა რეალურად? რატომ დაიწყო ეს მასობრივი ისტერია და საიდან 

წამოვიდა ამდენუ ტყუილი, თვალთმაქცობა და აგრესია, რომელიც ყველა 

ოფიციალური მასმედიიდან მოედინება? 

 პირფელ რიგში, ცრუპანდემიასთან დაკავშირებულ შეზღუდვებისა და “მწვანე 

პასპორტების” წინააღმდეგ საპროტესტო აქციებმა უკვე მასობრივი ხასიათი მიიღო. ამ 

მოძრაობას საფუძველი ჩაუყარა კანადში არსებულმა თავისუფლების კოლონებმა და 

შემდგომ ესტაფეტა მიიღო უკვე ბერვრმა სხვა ქვეყანამ. ამით მათ დაიწყეს 

განმათავისუფლებელი მოძრაობა მთელს თქვენს პლანეტაზე. 

 მეორეს მხრივ, დაიწყო გლობალისტების დანაშაულებრიბი ქმედებების 

გამოაშკარავება დამოუკიდებელი საერთაშორისო ტრიბუნალების წყალობით. 

 მესამეს მხრივ, უკვე შეუძლებელი გახდა ეგრეთ წოდებული “ვაქცინაციის” 

ტრაგიკული შედეგებისა და სულ უფრო და უფრო მეტი სიკვდილის დამალვა.  

 იმისათვის, რომ ადამიანების ყურადღება გადაეტანინებინათ თავიანთი 

დანაშაულებრივი ქმედებებისგან, მსოფლიო მმართველობამ გადაწყვიტა გამოეყენებინა 

თავისი საყვარელი ხერხხი – ცრუ დროშის ქვეშა და სხვისი ხელებით ომის გაჩაღება. 

სწორედ ეს გააკეთეს მათ უკრაინაში, როდესაც პროვოკაციები მოაწყეს.  

 როგორც ხედავთ, ჩემო ძვირფასებო, მათი საუკუნეების მანძილზე გამოცდილი 

ტაქტიკა შეუცდომლად მუშაობს: მთელი სმოფლიო საზოგადოებისა და უბრალო 

ადამიანების ყურადღება მიბყრობილია ახლა არა გლობალისტების დანაშაულებრივ 

ქმედებებზე, არამედ უკრაინისა და რუსეთის “ომზე”, რომელი რეალურად თავადვე 

გლობალისტებმა აპროვოცირეს.   

 ყოველ ჯერზე ერთი და იგივე მეორდება, მაგრამ დედამიწის მოსახლეობის 

სრული უმრავლესობა ისევ და ისევ აგრძელებს იმის დააჯერებას, რასაც მას 

ინფორმაციის ოფიციალური წყაორები აწვდის, თანაც ასეთი დამახინჯებული სახით, 

სადაც ყველა ფაქტი გაყალბებულია და სადაც დამნაშავეები და კორუმპირებული 

ხალხი გმირები ხდებიან, ხოლო ნამდივლი გმირები აგრესორებად გამოჰყავთ.  

 ახლა კი მოდით განვიხილოთ ეს სიტუაცია ენერგეტიკული თვალსაზრისით. მე 

ვიცი, რომ ბევრმა თქვენგანმა, ვინც ახლა ამ გზავნილს კითხულობს, უკვე ისწავლა 
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საკუთარი, გარემომცველი სივრცისა და პლანეტის ენეგეტიკის წაკითხვა. ამიტომაც, 

თქვენ თავადვე შეგიძლიათ დაინახოთ, თუ რამოდენიმე დღეში როგორ შეიცვალა  

დედამიწის ენერგეტიკული ფონი.  

 ჯერ კიდევ რამოდენიმე დღის წინ, ჰაერში მეფოდა ერთობის, თავისუფლების, 

თანასწორობისაა და ძმობის ენერგიები, რომლებსაც ასხივებდნენ მილიონობით 

ადამიანი, რომლებიც თავისუფლების კოლონას უჭერდა მხარს. მათი სულები 

მღეროდნენ და ხარობდნენ ნათელი ძალების ბნელ ძალებზე მახლოებული 

გამარჯვების გამო.  

 ხოლო რა ხდება ახლა? 

 მთელი დედამიწა მოიცვა შიშის, აგრესიის, სიძულვილის, დაყოფის, ტყუილისა 

და ცინიზმის ბნელმა ენერგიებმა. მათ რვაფეხას მსგავსად ჩაავლეს საცეცები თქვენს 

პლანეტას და განა სწორედ ამისკენ არ მიიწრაფოდნენ გლობალისტები?! ადამიანები კი 

დამჯერად გაჰყვნენ მათ ნებას. 

 რაღათქმაუნდა შეიძლება გავიგოთ იმ ადამიანებისა, ვინც სამხედრო 

კონფლიქტის ეპიცენტში მოხვდნენ და ვისაც თვალწინ ახლობელი ადამიანები 

ეღუპებათ, თუმცა ეს ეხება იმათაც კი, ვინც რთულად თუ წარმოიდგენს, სად 

მდებარეობს უკრაინა და ამასთან ერთად ისინიც იგივე ენერგიებს ასხივებენ, რომლეიბც 

გამოწვეულია ოფიციალური მასმედიისა და მათი მთავრობების ხმამაღალი 

განცხადებებით და მათ საუბარს ბრმად უჯერებენ. ცოტამ თუ შეძლო კონფლიქტის 

არსში ჩაწვდომა და ჭეშმარიტებამდე მისვლა, რომელიც რეალურად საკამოდ 

თვალსაჩინოა. 

 შედეგად კი აგრესიისა და განსჯის ენერგიებმა მოიცვა მთელი მსოფლიო, რითიც 

მაქიმალურად დაადაბლეს უმრავლესობა ადამიანის, კაცობრიობის კოლექტიური 

ცნობიერებისა და პლანეტის ვიბრაციები. ამგვარად ვლინდება ადამიანების 

გათვითცნობიერების დონე, რომლებიც ისევ და ისევ ეგებიან გლობალისტების მიერ 

ჭკვიანურად დაგებულ “მახეებში”, რომლებიც მიმდობი ადამიანებისთვისაა 

გამიზნული. შედეგად კი მათგან იღებენ “საკვებს” დაბალი ვიბრაციის ენერგიების 

სახით. 

 ახლა კი კოლოსალური პასუხისმგებლობა ეკისრებათ იმ ნაელ და სუფთა 

ადამიანთა სულებს, რომლებსაც შეუძლიათ დააბალანსონ დედამიწის ენერგეტიკული 

ფონი და დაუბრუნონ მას დაკარგული პოზიციები. ამიტომაც, გთხოვთ, ჩემო 

ძვირფასებო, რომ რაც შეიძლება ხშირად ჩაატარეთ მედიტაციები დედამიწის 

ნეგატიური ენერგიებისაგან განსაწმენდად და მისი სინათლისაა და სიყვარულის 

მაღალვიბრაციული ენერგიებით აღსავსებად.  “დაამიწეთ” ამაღელიბს ენერგია თქვენს 

მრავალგზისნატანჯ პლანეტაზე. დაეხმარეთ მას გადალახოს ბოლო ბარიერი, რომელიც 

მას მეხუთე განზომილებაში გადასვლას აშორებს. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბროდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 28 თებერვალი 2022წ.  
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    დიდი მისია 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღევანდელი ჩემი გზავნილი ეხება იმათ, ვინც ჯერ კიდევ ვერ შეურიგდა იმ 

ფაქტს, რომ დედამიწაზე ნათელი ძალების საბოლოოდ გასამარჯვბლად საჭირო გახდა 

სამხედრო მომქედებების დაწყება.  

 მე ვიცი, რომ ზოგიერთ თქვენგანს გაგიჩნდათ კოგნიტური დისონანსი, რადგანაც, 

ამდენი წლის განმავლობაში თქვენ მოგიწოდებდნენ მხოლოდ ენერგეტიკული 

მუშაობისაკენ და თქვენს ცხოვრებაში შექმნილი ნებისმიერი პრობლემის მშვიდობიანად 

გადაჭრისაკენ. თუმცა, როდესაც საქმე დედამიწის უცხოპლანეტელი 

დამბყრობლებისგან (როგორებიც არიან დრაკორეფტილიები, რომლებიც ათასობით 

წლის განმავლობასი ბატონობდნენ თქვენსპლანეტაზე) გადარჩენას ეხება, მაშინ უკვე 

მათი წესებით გვიწევს თამაში.  

 ამ არსებებს მათი ბუნებიდან გამომდინარე არ შეუძლიათ მიხვდნენ და იგრძნონ 

თუ რა არის სიყვარული და თანაგრძნობა, სიკეთე და გულკეთილობა, ერთობა და 

ძმობა. ისინი აღიარებენ მხოლოდ ფულსა და ძალაუფლებას და მათი გულისათვის 

მზად არიან ჩაიდინონ ნებისმიერი დანაშაული. მათთან მოლაპარაკება შეუძლებელია, 

რადგანაც მათთვის მხოლოდ ძალის ენა არსებობს, ხოლო ყვეალფერი დანარჩენი 

სისუსტეს წარმოადგენს.  

 გაიხსენეთ თქვენი ისტორია, რამდენი ომი და რევოლუცია მოაწყვეს მათ, 

რამდენი მილიონი ადამიანის ცხოვრება დაანგრიეს. ისინი იკვებებოდნენ ადამიანების 

ტკივილისა და ტანჯვის ენერგიებით. მთელი ძალაუფლება და ფული ამ არებების 

ხელთაა. პრაქტიკულად მთელი მსოფლიოს მთავრობებს ხელმძღვანელობენ მათი 

დამქაშები არიან. მასობრივი ინფორმაციის ყველა საშუალება და ყველა ფინანსური 

ინსტიტუტი მათ ხელთაა.  

 მათ ან თავად დააარსეს, ან შეაღწიეს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში. მათ 

საკუთარ მოთხოვნებს მოარგეს მეცნიერება, მედიცინა და მთელი ფარმაცეფტული 

ინდუსტრია. ისინი განკარგავენ განათლებასა და კულტურულ ცხოვრებას. ერთი 

სიტყვით რომ ვთქვათ, მათი კონტროლის ქვეშაა მთელი მსოფლიო. 

 სიტუაცია კი იმდენად შორს შევიდა, რომ მათ გადაწყვიტეს სრულიად 

გაეკონტროლებინათ ადამიანების ჯანმრთელობა, სიცოცხლე და ცნობიერება და თუ 

მათ ახლა არ შეაჩერებდნენ, შედეგები ადამიანებისათვის კატასტროფული იქნებოდა. 

ამის გაკეთება მხოლოდ მშვიდობიანი გზით შეუძლებელი გახდა და ახლა თქვენს 

დამმონებლებთან ბრძოლა დასასრულ ფაზაში შევიდა უკვე ფიზიკურ დონეზე.  

 ადამიანები ამისათვის მზად არ აღმოჩნდნენ.  განსაკუთრებით კი ისინი, ვინც ამ 

ცხოვრებაში შეეჩვია კონფორტსა და მყუდრო გარემოს. ხოლო კონფორტის ზონიდან 

გამოსვლა და ჩვეული მშვიდი ცხოვრების დაკარგვა ბევრს არ შეუძლია. თუმცა, 

საბედნიეროდ, დედამიწაზე ასეთი ადამიანები ჯერ კიდევ დარჩნენ და ისინი მზად 

არიან გაიღონ სიცოცხლე თქვენი პლანეტის გასანთავისუფლებლად და სხვების 

გადასარჩენად და სწორედ ეს ხდება ახლა. 
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 ხოლო ისინი, ვინც შეძლებთ მიიღოთ სიტუაცია არა გონებით, არამედ გულით, 

უსმინოთ საკუთარ ინტუიციასა და არა მასმედიის ცრუ პროპაგანდას, მიხვდებით, რომ  

მიმდინარეობს სამხედრო ოპერაცია გლობალისტების წინააღმდეგ იმ ტერიტორიაზე, 

რომლებიც მათ გადააქციეს გამოსაცდელ პოლიგონად, ფულის გასაკეთებელ ადგილად, 

სადაც კორუფციამ ისეთ ზომას მიაღწია, როგორც ადამიანთა სიღარიბემ.  

 ვიღაცა ამას სწრაფად მიხვდება, ხოლო ვიღაცა ისევ უცოდინრობაში დარჩება, 

თუმცა სხვა გამოსავალი უკვე აღარ არის. ქვეყანაში ნეგატიურმა ენერგიებმა კრიტიკულ 

ზღვარს მიაღწია, ხოლო მისი მთავრობის ქმედებებმა დეგრადაციის პიკს. ეს 

წარმოადგენდა მთელი სმოფლიოსათვის საბრთხეს, რადგანაც დედამიწაზე ყვეალფერი 

ურთიერთდაკავშირებულია, როგორც ენერგეტიკულად, ასევე ფიზიკურად.  

 ამიტომაც, აუცილებელი იყო ბოროტების ამ წყაროს დანგრევა და ეს დიდი მისია 

საკუთარ თავზე აიღო რუსეთმა.  

 ჯერ ცოტა თუ ხვდება, რომ ახლა რუსეთი არა მარტო საკუთარ თავს არჩენს, 

არამედ მთელს მსოფლიოსაც, თუმცა, თანდათანობით, კაცობრიობის გამოღვიძებული 

ნაწილი შეზლებს მიხვდეს და მიიღოს ეს მადლიერებითა და სიყვარულით. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 1 მარტი 2022წ. 

 

 

 

             მშვიდობა მთელს მსოფლიოში 

 

 მამა აბსოლუტი, პრაქტიკები 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 მე ისევ მიწევს დავუბრუნდე უკრაინაში მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტს, 

რადგანაც მე ვხედავ, რომ მთელი თქვენი ყურადღება ახლა ამ მოვლენების მიმართ არი 

გადატანილი.  

 მაგრამ, დღეს მე მსურს მოგიწოდოთ, რომ არ ჩაეფლოთ ამ 

ურთიერთსაწინააღმდეგო და ხშირად არაობიექტურ ინფორმაციაში, რომელიც თქვენ 

ყველა მხრიდან დაგატყათ, არამედ დაიწყოთ პრაქტიკული მოქმედებები, რათა 

დაასტაბილუროთ სიტუაცია მთელი კაცბრიობისათვის სასიკეთო კუთხით. მე მსურს 

შემოგთავაზოთ პრაქტიკა, რომელსაც გთხოვთ გააკეთოთ მანამ, სანამ ვნებები არ 

ჩაცხრება და ჭეშმარიტება უკვე საბოლოოს არ გამეფდება. დავარქვათ მას “მშვიდობა 

მთელს მსოფლიოში”, რადგანაც სწორედ ამისკენ არ მიისწრაფით?! 

 ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია განთავისუფლდეთ დაყოფისგან, განსჯისა და 

აგრესიისგან, რადგანაც, რაც უფრო მეტად ერთობით კამათებსა და განხილვებში, მით 

უფრო მეტად აფლობთ მსოფლიოს წყვდიადში. როგორც უკვე ბევრჯელ იქვა ჩემს 

გზავნილებში, კამათი ჭეშმარიტებას არასოდეს შობს, რადგანაც ადამიანები არიან 

ცნობიერების განსხვავებულ დონეებზე და ის, რაც ერთისათვის აქსიომას წარმოადგენს, 

მეორესათვის ჯერ კიდევ უცნობი და მიუღწევადია.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 განსაკუთრებით ნათლად ეს ვლინდება ახლა, როდესაც ადამიანები ბარიკადების 

სხვადასხვა მხარეზე მოხვდნენ: ერთნი – სამხედრო კონფლიქტის ზონაში, სადაც მათ 

ელემენტალური კონფორტიც კი არ აქვთ და მათი ცხოვრება საბრთხეშია, ხოლო სხვების 

სიცოცხლეს არაფერი ემუქრება და ისინი არიან თავიანთი ცხოვრების ჩვეულ 

კონფორტულ ზონაში.  

 იმისათვის, რომ დარჩეთ სიტუაციის ზემოთ და არ შეიტანოთ უფრო მეტი 

ენერგეტიკოლი ქაოსი მომხდარ მოვლენებში, მე გთავაზობთ მოცემულ პრაქტიკას. 

მერწმუნეთ ჩემო ძვირფაებო, თუ მას დაუთმობთ საკმარის დროს, მისი შედეგები იქნება 

სწრაფი და გასაოცარი. ის არ მოითხოვს მედიტაციურ მდგომარეობას, ის უკფრო ხელს 

უწყობს თქვენი ყურადების ფიზიკური რეალობიდან ნატიფისაკენ გადატანას.  

 ამრიგად, ყოველ ჯერზე, როდესაც მოგაწვებათ ემოციები მომხდარი მოვლენების 

უსამართლობისა და რაიმეს შეცვლის უძლურების გამო, მოუხმეთ სამყაროს 

სიყვარულის ცეცხლს და დაიწყეთ თქვენი ენერგეტიკული სივრცის უცხო, ნეგატიური 

პროგრამებისგან განწმენდა. იგრძენით, თუ ეს ენერგია მოალერსე ზაფხულის 

წვიმასავით როგორ ასველებს თქვენი ნეგატიური ენერგიების “კოცონს” და წმენდთ 

თქვენს ნატიფ სხეულებს…  

 შემდგომ კი ეს “წვიმა” ვრცელდება სულ ფურო შორს და შორს, წმენდავს თქვენს 

ქალაქს, ქვეყანას, თქვენს პლანეტაზე ყველა კონტინეტსა და მის ყველა მაცხოვრებელს. 

ის წმენდავს დედამიწაზე დაგროვილ მთელ ენერგეტიკულ ჭიუჭყს, წმენდავს 

ადამიანების ცნობიერებასა და მატერიალურ ობიექტებს, რომლებმაც ნეგატიური 

ენერგიები მიიღეს, რომლებიც მრავალი ადამიანის მიერ იყო გამოსხივებული… 

 სამყაროს სიყვარულის ცეცხლი წმენდავს სიშავეს, რომელიც მალავდა თქვენი 

პლანეტის გასაოცარ ღვთაებრივ სილამაზეს და ადამიანთა სულების ბუნებრივ, 

პირველყოფილ სისუფთავეს… 

 განწმენდილი და განახლებული დედამიწა თავიდან ცოცხლდება, იღებს ნათელ 

ფერებს, ხოლო ადამიანების სახეები გარდაიქმნება, იწყებს სიყვარულის, 

თანაგრძნობისა და სიკეთის ენერგიების გამოსხივებას… 

 წარმოიდგინეთ ეს სურათი რაც შეიძლება ხშირად, რადგანაც ამით თქვენ 

შეცვლით რეალობას და დაიცავთ თქვენ თავს საბრთხისგან, რომელსაც შეიცავს 

ინფორმაციული ჭუჭყის ნაკადები, რომლებმაც გარშემო ყველაფერი აავსეს. 

 გთხოვთ გააკეთეთ ეს პრაქტიკა რაც შეიძლება ხშირად! და თქვენ აუცილებლად 

დაინახავთ შედეგს!  

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 2 მარტი 2022წ. 

 

 

 

   განმათავისუფლებელი ომი 

 

 აშტარ შერანი, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
 

სულიერი განვითარების ცენტრი “აღორძინება” 

274 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო დედამიწელებო! 

 დღეს მე მოვდეი თქვენთან როგორც თქვენთვის მეგობრულად განწყობილი 

უხცხოპლანეტური ცივილიზაციების კოსმოსური ფლოტის მთავარსარდალი და მე 

მსურს გაგიზიაროთ ჩემი ხედვა ახლანდელ სამხედრო კონფლიქტთან დაკავშირებით, 

რომელიც ახლა დედამიწის ყოველი მაცხოვრებლის ყურადღების ცენტრში მოექცა. 

 რუსეთთან მიმართებით მთელი ისტერია, ტყუილი და სიძულვილი, რომელმაც 

მოიცვა ეგრეთ წოდებული “განვითარებული ქვეყნები”, დაკავშირებულია იმასთან, რომ 

რუს ხალხს გამოუვიდათ სცენარის შეცვლა, რომელიც ჩრდილოვანი მთავრობის მიერ 

იყო შემუშავებული. მსოფლიო მმართველობის დარჩენილი წევრების გეგმა იყო 

იმდენად საზარელი, რომ მას შეეძლო გაენადგურებინა კაცობრიობა როგორც სახეობა. 

თუმცა, საბედნიეროდ, ეს გეგმები რუსეთის ხელმძღვანელობამაც იცოდა – მისმა იმ 

ნაწილმა, რომლის დაქვემდებარებაც გლობალისტებმა ვერ შეძლეს. ამ სამართლიანმა და 

გამბედავმა ადამიანებმა გაასწრეს გლობალისტებს ერთი ნაბიჯით და ამით გადაარჩინეს 

არა მხოლოდ საკუთათი თავები და საკუთარი ხალხი, არამედ მთელი კაცობრიობაც.  

 მე მსურს, რომ თქვენ იცოდეთ, რომ ეს ომი, რომელიც თქვენს მრავალტანჯულ 

დედამიწაზე გაჩაღდა, არის განმათავისუფლებელი. სწორედ ამიტომაც, დიდებულ რუს 

მეომრებზე გლობალისტების, მათი დმარიონეტებისა (რომლებიც მსოფლიოს ბევრ 

ქვეყანაშიი ყავთ) და ოფიციალურ მასმედიის მიერ გამოვლინდა დაუფარავი 

სიძულვილი და აგრესია.  

 ახლა, როგორც უკრაინულ მიწაზე, ასევე საერთაშორისო ინფორმაციულ ველში 

თამაში მიდის წესების გარეშე, რომელიც ეწინააღმდეგება არა მხოლოდ სამყაროს 

კანონებს, არამედ ჩვეულებრივ მესამე განზომილების კანონებსაც. ამორჩევითობა და 

დაყოფა გვხვდება ყველაფერში. ამგვარად, დანაშაულის ნებისმიერ სახეზე (ფინანსურ, 

პოლიტიკურ თუ ჰუმანიტარულ) ხუჭავენ თვალებს, როდესაც საქმე ეხება 

გლობალისტების დამქაშებს, ხოლო ადამიანების ნეოფაშიზმისა და გლობალიზმისგან 

(რომლებმაც ამდენი ტანჯვა მოუტანა ადამიანებს) განთავისულფების სურვილი 

ცდილობენ წამოაჩინონ, როგორც დანაშაული და აგრესია.  

 ჩვენ ვხედავთ, თუ დედამიწაზე როგორი ენერგეტიკული ქაოსი მეფობს, როგორ 

გამოცდილად “გეშავენ” რეფტილოიდები ადამიანებს ერმანეთზე და იკვებებიან 

ტანჯვის, შიშისა და ერთმანეთის მიმართ სიძულვილის ენერგიებით. ჩვენ ვხედავთ, თუ 

როგორ ამძაფრებენ ამ ტანჯვას ისინი უკრაინულ მიწაზე და ნებას აძლევენ 

ნეონაცისტებს გამოიყენონ ადამიანები ცოცხალი ფარის სახით. ჩვენ ვხედავთ, თუ 

როგორ ამახინჯებენ ისინი ფაქტებს, როგორ იტყუებიან ყოველ ნაბიჯზე და სასურველი 

ტყუილი სიმართლედ გამოაქვთ.  

 ჩვენ ასევე ვხედავთ, თუ როგორ მკაცრად ექცევიან ისინი ტყვეებს და როგორ 

სიამოვნებას იღებენ თავიანთი მსხვერპლების ტანჯვით. თუმცა, ჩვენ ასევე ვხედავთ, 

თუ როგორ რთულ, ჭეშამრიტად იუველირული სამხედრო ოპერაციის ჩატარებას 

ცდილობენ რუსი მეომრები და მინიმუმამდე დაჰყავთ ადამიანთა დანაკარგები. ჩვენ 

ვხეავთ, თუ როგორ იტანჯებიან ისინი უკრაინის მოსახლეობის მხრიდან  იმ მიზნეიბსა 

და ამოცანების ვერგაგებთ, რომლებიც მათმა მეთაურებმა დაუწესეს.  

 ომი ომია და როგორ მიზნებსაც არ უნდა მიჰყვებოდნენ ისინი, უბრალო 

ადამიანებისათვის რთულია გაერკვნენ მომხდარ მოვლენებში სამხედრო მომქედებების 
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პერიოდში, როდესაც მათი სიცოცხლე საბრთხის ქვეშაა. უნდა გ ავიდეს დრო, რათა მათ 

შეძლონ შეხედონ მომხდარ მოვლენებს გამოყოფილად, მშვიდად და წინაღობების 

გარეშე, რათა საბოლოოდ მიხვდნენ, რომ ეს ომი არა უკრაინელი ხალხის წინააღმ,დეგაა, 

არამედ ეს დიდებული ბრძოლაა კაცობრიობის გადასარჩენად (ანუ სიკეთისა და 

ბოროტების ბრძოლა). 

 ხოლო ის, რომ ეს ბრძოლა უკრაინის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს, ესეც არ არის 

შემთხვევითი. ნათელი ძალების ბნელ ძალებზე საბოლოო გამარჯვების პირობა არის 

ორი დიდებული სლავური ხალხის შეერთება, რომლებსაც აქვთ ღმერთის გენი მისი 

პირველყოფილი სახით. ამის შესახებ კარგად იციან დრაკორეფტილიებმა, რომლებიც 

ცდილობენ ძალაუფლების შენარჩუნებას ამ ხალხების ერთმანეზე “დაგეშვით”.  

 რადგანაც დრაკორეფტილიებმა დედამიწის ჭეშმარიტი ისტორია იციან, 

რომელსაც ისინი ზედმიწევნით მალავენ ადამიანებსიგან ათასწლეულების 

განამვლობაში, ისინი ცდილობენ გამოიყენონ ეს  შეუფასებელი ცოდნა და გაანადგურონ 

ღვთაებრივი “თესლი” (კაცობრიობის საუკეთესო წარმოამდგენლები) რათა თავად 

გადარჩნენ.  

 თუმცა, ჩევნო ძვირფასებ, ჩვენც გეხმარებით თქვენ ამ გადამწყვეტ ბრძოლაში, 

რომელიც დედამიწის გასათავისუფლებლად იმართება. ჩვენ გთხოვთ იყოთ 

გათვითცნობიერებულნი და არ გააბევროთ ნეგატიური ენერგიები, რომლებსაც 

ცდილობენ აპროვოცირონ თქვენში მსოფლიოს “ბატონები”. მათ წააგეს და მათი 

სიძულვილი რუსი ხალხის მიმართ არის სასიკვდილოდ დაჭრილი მხეცის ბოლო 

აგონია, რომელაც საბოლოოდ მოუწევს ყვეალფერზე პასუხის გება და სწორედ ეს 

მოხდება უახლოეს პერიოდში. 

 აშტარ შერანი, რომელსაც გულწრფელად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 4 მარტი 2022წ. 

 

 

 

     სიკეთის ბოროტებასთან საბედისწერო შებრძოლება 

 

 სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია, სირიუსი 

 მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო დედამიწელებო! 

 თქვენთვის ამ საპასუხისმგებლო მომენტში ჩვენ გვსურს მხარში ამოგიდგეთ და 

გაგიზიაროთ ჩვენი ხედვა თქვენს პლანეტაზე მომხდარი მოვლენების შესახებ.  

 ჩვენ, თქვენთვის ყველა მეგობრულად განწყობილი ცივილიზაციების მსგავსად, 

ყურადღებით ვაკვირდებით დედამიწაზე მომხდარ მოვლენებს, რადგანაც სწორედ 

ისინი განსაზღვრავენ ისტორიის სვლას მოცემულ მომენტში.  

 ჩვენ ვხედავთ, თუ რამდენად ცოტა ადამიანი იღებს დიდებული სლავური 

ქვეყნის მისიას გაგებითა და თანაგრძნობით. სიკეთის ბოროტებასთან საბედისწერო 

ბრძოლას ცდილობენ დამახინჯებული სახით წარმოადგინონ, ცვლიან მცნებებსა და 

ამახინჯებენ ფაქტებს. ამის შედეგად ადამიანების თვალში განმათავისუფლებლები 

ხდებიან აგრესორები, ხოლო დამნაშავეები – გმირები. რაღათქმაუნდა ეს შემთხვევითი 
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არ არის. მხოლოდ ამგვარად – ქაოსის, შეწინააღმდეგებითა და აბსურდამდე მისული 

მსოფლიო ლიდერების გამოსვლებით შესაძლებელი გახდა მათი ჭეშმარიტი სახის 

ბოლომდე გამოვლენა.  

 გვერწმუნეთ ჩვენო ძვირფასებო ეს დედამიწაზე ბნელი ძალების რეალურად 

ბოლო აგონიაა. დიდებულ სლავურ ქვეყანას გამოუვიდა გლობალური კატასტროფის 

თავიდან აცილება, რადგანაც ჩრდილოვანი მთავრობა არა მხოლოდ ომის გაჩაღებას 

გეგმავდა, არამედ კაცობრიობის წინააღმდეგ საშინელი დანაშაულის ჩადენას.   

 რამდენიმე ათწლეულის განამვლობაში უკრაინის ტერიტორიაზე მუშავდებოდაა 

და ამ ქვეყნის მოსალხეობაზე იტესტებოდა შეიარაღების აკრძალული სახეობები – 

ფსიქოტრონული და ბიოლოგიური. ასევე იგეგმებოდა მათი ფართო გამოყენება სხვა 

ქვეყნებში და პირველ რიგში რუსეთში. საბედნიეროდ ამ სამყაროსეული მაშტაბის 

დანაშაულის შეჩერება მოხერხდა ომის პირველივე დღეებში.  

 სწორედ ამან გამოიწვია ჩრდილოვანი მთავრობის ასეთივე სამყაროსეული 

მაშტაბის ისტერია, რომლებიც ცდილობენ ყველა შესაძლო გზით დაფარონ საკუთარი 

დანაშაულებების კვალი და საზოგადოების ყურადღება გადააქვთ ეგრეთ წოდებულ 

“რუსულ აგრესიაზე”. თუმცა, მათ არ გამოუვათ სიმართლის დამავლვა და ასევე იმათი 

გამტყუვნება, რომლებმაც ხელი შეუშალეს მათი გეგმების განხორციელებას. მალე 

ყველაფერი თავის ადგილზე დადგება და ჭეშმარიტება იზეიმებს. 

 ჩვენ კი, თქვენთვის მეგობულად განწყობილი სხვა უცხოპლანეტური 

ცივილიზაციების წარმოამდგენლებთან ერთად, თვალყურს ვადევნებთ მოვლენებს ამ 

რეგიონში რათა დაგაზღვიოთ ატმოსფეროში რაიმე სახიფათო ნივთიერების 

გაშვებისგან და მაშინვე გავანეიტრალოთ ის, ამგვარად კი უკვე არაერთხელ 

მოვქცეულვართ.  

 შეეცადეთ ემოციონალურად არ ჩაერთოთ იმაში, რაც ახლა ამ ქვეყანაში ხდება, 

რათა არ გააბევროთ ისედაც დიდი ოდენობით არსებული ნეგატიური ენერგიები. 

ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ ისინი, ვინც მზად არ არიან ახალ დედამიწაზე 

საცხოვრებლად, წავლენ მისგან ადრე თუ გვიან, ხოლო იმათ, ვისაც ამაღლება უწერიათ 

ბედად, აუცილებლად მოხვდებიან ახალ დედამიწაზე მიუხედავად იმისა, თუ 

ზოგიერთ მათგანს მოუწევს ამის ფიზიკური სიკვდილის შემდგომ გაკეთება. 

განსაკუთრებით  კი ეს ეხება ადამიანებს, რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლე გაიღეს 

კაცობრიობის გადასარჩენად.  

 გაუგზავნეთ მამაც განმათავისუფლებელ მეომრებს მთელი თქვენი სიყვარული 

და დახმარება. გაანეიტრალეთ ყველა ნეგატიური ენერგია, რომელიც მეფობს სამხედრო 

მოქმედებების ადგილას. ენერგეტიკულად  ხელი შეუწყეთ ნათელი ძალების ბნელ 

ძალებზე გამარჯვებას. ასევე გახსოვდეთ, რომ ჩვენ ყოველთვის თქვენს გვერდით ვართ 

და მზად ვართ მოვიდეთ თქვენთან პირველივე მოხმობისას.  

 სირიუსის უხუცესთა საბჭო საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 6 მარტი 2022წ. 
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     ღმერთის გენი 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს აგიხსნათ, თუ რატომ გამოიწვია რუსეთმა ასეთი სიძულვილი 

გლობალისტებში, რომლის შთაგონებასაც ისინი ცდილობენ მთელი სმოფლიოსათვის 

მათ კონტროლში მყოფი ოფიციალური საინფორმაციო საშუალებების მერშვეობით.  

 ისინი, ვინც დიდი ხანია, რაც ამ საიტზე კითხულობენ გზავნილებს, ალბათ 

შეამჩნევდნენ, რომ არც მე და არც სხვა ნათელ ძალებს არასოდეს არ გამოგვიყვია არც 

ერთი ქვეყანა, ეროვნება თუ ხალხი. ეს ხდებოდა იმიტომ, რომ ფასეულობა აქვს 

მხოლოდ ადმიანის სულს, მიუხედავად იმისა, თუ თქვენი პლანეტის რომელ რეგიონში 

ინკარნირდა ახლა ის ფიზიკურ სხეულში. სწორედაც ადამიანური სული სისუფთავე და 

“ასაკი” არის მისი სულიერი ზრდის საზომი და არა ნაცინალობა, სოციალური თუ 

რელიგიური მიკუთვნება.  

 ხოლო, მხოლოდ მესამე განზომილების დუალობამ შემოიტანა თავისი 

კორექციები ამა თუ იმ ადამიანის აღქმაში და დააწესა სრულიად სხვა მატერიალური და 

სოციალური ფასეულობები. თუმცა, რეალურად არსებობს ადამიანობის კიდევ ერთი 

კრიტერიუმი, რომლის შესახებაც ცოტას თუ საუბრობდნენ აქამდე, რათა არ დაეთესათ 

დაყოფა და  არ ეპროვოცირებინათ ამპარტავნების გრძნობა თქვენი პლანეტის 

მოსახლეობის იმ ნაწილში, რომელსაც აქვს ასეთი უნიკალური გენეტიკური 

თავისებურება.  

 ეს თავისებურება კარგად არის ცნობილი დრაკორეფტილიებისათვისა და 

ორიონელებისთავის, რომლებიც ათასწლეულების გნმავლობაში ცდილობდნენ მის 

დამახინჯებას და ერეოდნენ შემოქმედის ღვთაებრივ გეგმაში.  საუბარი მიდის ღმერთის 

გენზე, რომელიც სუფთაა და უცხო “შეხებისგან” არ არის დაზიანებული.  

 რას წარმოადგენს ის? 

 ეს არის “გული”, ღვთაებრივი “ბირთვო”, ღმერთის ნაწილი, რომელიც 

ცოცხლობს ადამიანში და რომელის შეიცავს სწორედ იმ უპირობო სიყვარულს, 

მოწყალებასა და თანაგრძნობას, რომელიც ახასიათებს მაღალგანვიუთარებულ 

არსებებს. ეს ნაწილი მდებარეობს თქვენი დნმ-ს ერთ-ერთ ჯაჭვში.   როგორც თქვენ 

იცით პირვანდელი დნმ-ს 24 ჯაჭვიდან თანამედროვე ადამიანს დარჩა მხოლოდ ორი, 

ხოლო დანარჩენი “მძინარე” მდგომარეობაში არსი. 

 რატომ მოხდა ეს? 

 ამაზე იზრუნეს ისევ თქვენი პლანეტის დამბყრობლებმა, რომლებიც 

ხვდებოდნენ, რომ ვერ შეძლებდნენ ღმერთის შვილების დაქვემდებარებას. ამიტომაც, 

მათ გააკეთეს ყველაფერი, რათა მინიმუმამდე დაეყვანათ ადამიანის ღვთაებრივი არსი 

და ამით მაქსიმალურად შეამცირეს მისი ვიბრაციები. მთავარი მოთხოვნები გახდა 

ფიზიკური გადარჩენა და არსებობისაათვის ბრძოლა. განსაკუთერებით ნათლად 

ვლინდეობდა ეს დედამიწაზე დუალობის გამყარების შედეგად, რომლის აპოგეაც გახდა 

თქვენს პლანეტაზე მომხდარი ბოლო მოვლენები. 

 ამგვარად, რატომ დაატყდა მთელი სიძულვილი და აგრესია სწორედ დედამიწის 

მოსახლეობის სლავურ ნაწილს?  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 მხოლოდ იმიტომ, რომ უმრავლესობა ადამიანს, რომლესაც სლავური ფესვები 

აქვს შეუნარჩუნდა სწორედ ის პირველყოფილი ბუნებრივი ღვთაებრივი გენომი. 

სწორედ ამიტომაც ოდითგანვე სლავური ხალხი ცნობილი იყო სულიერი სიძლიერით, 

სამართლიანობითა და მოწყალებით.  

 რაღათქმაუნდა მესამე განზომილების პროგრამებმა, რომლებიც ადამიანის 

ცნობიერებაში დრაკონების რასის მიერ ინერგებოდა, მათ გვერდით არ ჩაუარა. თუმცა, 

ამ პროგრამების მკვრივი ფენის მიღმა, სლავებს მაინც შეუნარჩუნდათ ღმერთის გენი.  

 სწორედ ამიტომ, როდესაც ხდებოდა დიდი უბედურება და აუცილებელი იყო 

სიკეთესა და ბოროტებას შორის არჩევანის გაკეთება, ადამიანი, რომელსაც ღმერთის 

გენი ქონდა, ყოველთვის ირჩევდა სიკეთეს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ეს მას საკუთარი 

სიცოცხლის ფასად უჯდებოდა. სწორედ ამიტომაც რუსი ხალხი, რომელიც მოიცავს 

ბევრ სლავურ ჯგუფს  არის დაუმარცვებელი, ეს კარგადაა იმათთვის ნაცნობი, ვინც 

თქვენს პლანეტას ჯერ კიდევ მართავენ.  

 სწორედ ამიტომაც ისინი ბოლოჯერ ცდილობენ გაანადგურონ ღმერთის გენი 

სლავურ ხალხებში და უკან არაფერზე იხევენ - არც გენურ ინჟინერიაზე (რომელიც 

ეგრეთ წოდებული ვაქცინების საფუძლვად დევს) და არც ბიოლოგიურ იარაღზე, 

რომელიც ათწლეულების განმავლობაში მუშავდებოდა სწორედ ამ მიზნებისათვის. 

 ახლა კი, როდესაც დედამიწაზე თამაშდება ბნელსა და ნათელ ძალებს შორის 

ბოლო ბრძოლა, საჭირო გახდა თქვენთვის ამ ცოდნის გამხელა. თუმცა, მე ვიმედოვნებ, 

ჩემო ძვირფასებო, რომ ეს ცოდნა კი არ გააღვივებს თქვენს ამპარტავებასა და საკუთარი 

მნიშვნელოვნობის გრძნობას, არამედ გაგაცნობიერებინებთ თქვენს მისიას კაცობრიობის 

წინაშე და გაგიღვივებთ მათდამი პასუხისმგებლობის გრძნობას. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი,  საუბრობდა  თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 7 მარტი 2022წ. 

 

 

  ღვთაებრივი მემკვიდრეობა 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გავაგრძელო საუბარი ადამიანების გენეტიკურ თავისებურებებზე 

და მათ ცნობიერებასა და სულთან ურთიერთქმედებაზე. ეს ცოდნის ძალიან 

მნიშვნელოვანი ასპექტია, სწორედ მან აიძულა დრაკორეფტილიები წასულიყვნენ 

კაცობრიობის წინაშე დანაშაულისაკენ, რათა ღმერთის გენზე ზემოქმედეგა მოეხდინათ. 

 რატომ ნადირობენ გლობალისტები სლავი ხალხის გენეტიკურ მატერიალზე? 

 უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ ცდილობენ მათი სულების საიდუმლოების 

ამოხსნას, თუ რატომ არის ასეთი რთული მათი ცნობიერების მართვა  სხვებისაგან 

განსხვავებით, რომლებიც მორჩილად იღებენ ყველაფერს რასაც მათ ოფიციალური 

მასმედია აწვდის და წამიერად ხდებიან თავიანთი მთავრობის მარიონეტები. მათ სურთ 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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გაუგონ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ ინტუიციით და არა გონებით, 

შეგრძნებებით და არა გაგებით.  

 მათ აოცებთ ის ფაქტი, რომ ადამიანები, რომლებმაც ღმერთის გენი შეინარჩუნეს, 

ზოგჯერ მოქმედებენ ლოგიკისა და საკუთარი ინტერესებისდა საწინააღმდეგოდ თუმცა 

იცავენ რაღაც “ეფემერულ” მიზნებს. ისინი ცდილობენ გამოიცნონ ეს ამოცანა, რადგანაც 

ასეთი ადამიანების მართვა მათ არ შეუძლიათ, რადგანაც მათი ცნობიერება მათი აღქმის 

გაერთ არის. ამასთან ერთად, დრაკორეფტილეიბს ეშინათ მათი, რადგანაც მათ 

ამოუცნობლობას გრძნობენ. ხოლო ნებისმიერი ამოუცნობლობა ეს თავისუფლებისაკენ 

გადადგუმილი პირველი ნაბიჯია.  

 თავიანთი ათასწოვანი მბრძანებლობის პერიოდში, რეფტილოიდებს 

გამიუვიდათ პრაქტიკულად მთელი მსოფლიოს დაქვემდებარება და მხოლოდ 

პლანეტის მცირე ნაწილი, რომელსაც სლავური ფესვები აქვს, იქცევა დამოუკიდებლად 

და საკუთარი ნების მიხედვით, რაც აცოფებს გლობალისტებსა და მათ დამქაშებს.   

 ამიტომაც, მათ გადაწყვიტეს  “შტურმით აეღოთ” თავისფულების ეს ბოლო 

ციხესიმაგრე და შეიმუშავეს არა მხოლოდ ბიოლოგიური იარაღი, არამედ სპეციალური 

პრეპარატები, რომლების მისაზიცაა გაანადგუროს, ან მოდიფიკაცია მაინც გაუკეთოს 

მათთვის სახიფათო გენომს. სწორედ ასეთი ლაბორატორიები იყო განთავსებული 

უკრაინაში. ასევე, სწორედ ამიტომ იყო არჩეული ეს ქვეყანა, რადგანაც იქ ცხოვრობენ 

სლავები, რომლებზედაც გლობალისტები აპირებდნენ თავიანთი არაადამიანური 

ექსპერიმენტების ჩატარებას. ამასთან ერთად, ეს ქვეყანა უშუალოდ ესაზღვრება 

რუსეთს, რომელიც ყოველთვის ითვლებოდა დრაკორეფტილიებისა და 

ორიონელებისათვის საბრთხედ.  

 ახლა კი, იმისათვის, რომ გავიგოთ, თუ რამდენად გამართლდა მათი გეგმები, 

მოდით შევადაროთ საბჭოთა პერიოდის უკრაინა, როდესაც ადამიანები ცხოვრეობდნენ 

ერთობლივ ოჯახად და  მეგობრულად და ის ხალხი, რომლადაც გადაიქცნენ 

უკრაინელები ახლა. მე ვფიქრობ, რომ ყოველ თქვენგანს შეუძლია იგრძნოს განსხვავება.  

 საქმე ისაა, რომ დაახლოებით ოცი წელია, რაც გლობალისტები, რომლებმაც ამ 

ქვეყანაში ძალაუფლება ხელთ იგდეს, ურცხვად იყენებენ ფსიქოტრონული იარაღს და 

აპროგრამებენ ადამიანებს რუსების მიმართ სიძულვილზე.   

 ამ ექსპერიმენტს ორი მიზანი აქვს. პირველი – ადამიანების ცნობიერების მართვა, 

რათა გამოიყენონ ისინი საკუთარი ინტერსსებისათვის. მეორე – ორი ძმური ხალხის 

ერთმანეთზე “დაგეშვა”, რათა შეეცადონ გაანადგურონ სწორედ ის ღმერთის გენ, 

რომელიც მოსვენებას არ აძლევს თქვენს დამბყრობლებს.  

 ლოგიკური განსჯების საფუძველზე, ისინი თვლიან, რომ ასეთ დაბალ 

ვიბრაციებს შეუძლია გაანეიტრალოს ღვთაებრივი გენომის მიერ გენერირებული 

უპირობო სიყვარული, რომელიც ღმერთკაცისთვისაა ჩვეული. თუმცა, შედეგები 

მათთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა, რადგანაც ღმერთის გენის მფლობელებს უბრალოდ 

არ შეუძლიათ სიძულვილი ფსიქოტრონული იარაღის ზემოქმედების შედეგადაც კი.  

 მათ გამოიკვლიეს განსხავებული ადამაინთა ჯგუფების ქცევა ერთნაირ 

პირობებში და გამოარკვიეს, რომ ეს გენი დაუმარცხებელია. მათ მიერ მიცემულ 

ნეგატიურ პროგრამაზე რაეაგირებდნენ ძირითადად ადამიანები, რომლებსაც ან 

სლავური ფესვები არ აქვთ, ან აქვთ ორი სული, რომელთაგანაც ერთ-ერთი 
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დაბალვიბრაციულია და ადვილად ექცევა უცხო ზემოქმედების ქვეშ და ამგვარად 

თრგუნავს მეორე – ღვთაებრივ სულს.  

 თუმცა, სლავები სუფთა და ძველი სულებით ყოველთვის რჩებოდნენ 

ადამიანებად და, რადგანაც არ შეეძლოთ აგრესია და სიძულვილის გამოვლინება. 

სწორედ ამიტომ, გლობალისტებმა გადაწყვიტეს გამოეყენებინათ ბოლო საშუალება: 

ღმერთის გენის ხელოვნურად მოდიფიცირება ან მათი მატარებლების განადგურება და 

სწორედ ამას ისახავდა მიზნად უკრაინაში განთავსებული ბიოლოგიური 

ლაბორატორიები. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 8 მარტი 2022წ. 

 

 

  ადამიანის ღვთაებრივი დნმ-ს გამოღვიძება 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 მე მსურს შევაჯამო საუბარი ამა თუ იმ ხალხების გენეტიკური თავისებუერების 

შესახებ და თქვენი ყურადღება მივაქციო იმას, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს ღმერთის 

გენზე ადამიანში არსებული მეორე სული.  

 სულ ცოტა ხანი გავიდა, რაც კაცობრიობას გაუმხილდა ცოდნა იმის შესახებ, რომ 

ზოგიერთ ადამიანში არის ორი სული. ალბათ, ბევრმა თქვენგანმა უკვე შეამჩნია, რომ 

ინფორმაციის ალტერნატიულ წყაროებში ძირითადად საუბარი ეხება ადამიანებზე 

გარეგან ზეგავლენას ისეთი არსებების მიერ, როგორებიც არიან რეფტილოიდბი და 

ორიონელები. თუმცა, ის ფაქტი, როდესაც მათ ისწავლეს ადამიანთა სხეულებში 

ინკარნირება გახდა ის გარდამტეხი მომენტი, როდესაც შეიქმნა სრულიად ახალი სახის 

ადამიანური არსება.  

 რატომ ვერ შეამჩნიერ ეს თქვენმა მეცნიერებმა? 

 მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ პერიოდისათვის დრაკორეფტილიებმა შეძლეს 

ადამიანის დნმ-ს სრულიად შეცვლა. მათ მაქსიმალურად “დაამდაბლეს” ის იმგვადად, 

რომ გარეგანი სახე მისცეს ისეთი, როგორიც თავიანთ პრიმიტიულ დნმ-ს აქვს ანუ იმ 

ჰუმანოიდური არსების დნმ-ს, რომლის მიზანიც არის გადარჩენისათვის ბრძოლა.  

 ამგვარად, ადამიანის ღვთაებრივი წარმოშვა და მისი სრულფასოვანი ღმერთის 

გენი დაყვანილი იქნა მაღალგანვითარებულ ცხოველის დონემდე. ეს იყო უხეში ჩარევა 

წმინდათა წმინდაში – ადმიანის გენეტიკურ კოდში. თუმცა, დედამიწაზე თავიანთი 

გავლენის გასამყარებლად დრაკორეფტილიები და ორიონელები ამაზეც წავიდნენ და 

გამოიყენეს მათ არსენალში არსებული გენური ინჟინერიის ტექნოლოგიები.  

 ამგვარად, დნმ-ს 24 ჯაჭვი, რომელსაც ოდესღაც ადამიანები ფლობდნენ, 

“შეამცირეს” ორამდე, როგორც თქვენი დამბყრობლები თვლიდნენ ეს საკმარისი 

იქნეოდა ადამიანისათვის საჭირო ფუნქციების შესრულებისათვის. ასეთი გენეტიკური 
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ტრანსფორმაციის შედეგად, მათ შეძლეს ადამიანის სხეულის ფიზკურად 

დამორჩილება.  

 ამ მომენტამდე ამ არსებებსა და ღმერთკაცებს შორის იმდენად დიდი იყო 

ვიბრაციული დაყოფა, რომ არცერთ უცხო სულს არ შეძლო ადამიანის სხეულში 

ინკარნირება.  

 თუმცა, მიუხედავად გენეტიკური მანიპულაციებისა, მათ მაინც ვერ შეძლეს 

საბოლოოდ გაენადგურებინათ ღმერთის გენი – ის მხოლოდ “ლეტარგიულ ძილში 

ჩავარდა” და მოელის უკეთეს პერიოდს, რომელიც მოვიდა ახლა თქვენს პლანეტაზე 

ახალი მაღალვიბრაციული ენერგიების სახით. ეს ენერგიები მსგავსად იმ პრინცისა, 

რომელიც “მძინარე მზეთუნახავის” ზღაპარში გვხვდება, ეხება ადამიანის დაზიანებულ 

დნმ-ს და იწყებს მის გამოღვიძებას და უბრუნებს მას თავის ღვთაებრივ სახეს.  

 ხოლო, რაც შეეხებათ ორი სულის მქონეებს (ადამიანურისა და 

დაბალვიბრაციული არსებისა), ადამიანის დნმ-ს შეცვლასთან ერთად (ანუ მის უკუ 

ტრანსოფრციის შედეგად) უცხო სული ავტომატურად განიდევნება. ის ვერ შეძლებს 

მაღალვიბრაციულ სულთან მეზობლობას, არა მხოლოდ ენერგეტიკული, არამედ 

გენეტიკური შეუთავსებლობის გამოც.  

 რაღათქმაუნდა ეს ვერ მოხდება წამიერად: დაბალვიბრაციული სული ბოლო 

მომენტამდე ჩაებღაუჭება სიცოცხლეს და ნებისმიერი გზით შეეცდება დაადაბლოს მისი 

მეზობელი ღვთაებრივი სულის ვიბრაციები. ის ადამიანს დაუწყებს პროვოცირებას 

შიშის, აგრესიის, განსჯის, სიძულვილისა და ეჭვების ნეგატიურ ენერგიებზე.  

 განსაკუთრებით ნათლად  ვლინდება ეს ახლა, როდესაც მსოფლიო ხელოვნურად 

დაიყო ორ ნაწილად. და რაღათქმაუნდა არც ის არის შემთხვევითი, რომ სიკეთესაა და 

ბოროტებას შორის გადამწყვეტი ბრძოლა მიმდინარეობს იმ ტერიტორიაზე, სადაც 

სლავური ხალხები ცხოვრობენ, რომლებიც არიან დედამიწაზე ღმერთის გენის მთავარი 

მცველები.  

 ახლა კი მოვიდა დრო დააჩქარონ მეორე სულისგან განთავისუფლების პროცესი 

იმ ადამიანებმა, ვინც გრძნობენ შინაგან წინააღმდეგობებს, განწყობის მკვეთრ 

ცვლილებებს და მომხდარ მოვლენებთან მიმართებით უსასრულო ეჭვებს. სრულიად 

შესაძლებელია, რომ ამაში დამნაშავე მეორე სულია, რომელიც არ არის თქვენი 

სინათლისკენ განვითარებაში დაინტერესებული და რომელსაც არ შეუძლია ამაღლდეს 

ახალ განზომილებაში თქვენს პლანეტასთან ერთად. 

 ამიტომაც, გთხოვთ ჩემო ძვირფასებო, ნუ უგულვებელყოფთ იმ მრავალრიცხოვან 

პრაქტიკებს, რომლებიც უცხო ენერგიებისგან განთავისუფლებაში გეხმარებათ. ისინი 

დაგეხმარებიან არა მხოლოდ თქენი ენერგეტიკული სივრცის გაწმენდაში, არამედ 

დააჩქარებს თქვენი ღვთაებრივი დნმ-ს აქტივაციას. 

 გლოცავთდა მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 9 მარტი 2022წ. 
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  ენერგეტიკული დაპირისპირების ტექნოლოგია 

 

 სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია, პლეიადა  

 მოგესალმებით ძვირფასეო დედამიწელებო! 

 ჩვენ მოვედით თქვენთან გარკვეული მისიით და ის მდგომარეოს იმაში, რომ 

გადმოგცეთ პლეიადის უხუცესთა საბჭოს გადაწყევეტილება  რომელიც ეხება თქვენი 

პლანეტის დახმარებას დრაკორეფტილიებისა და ორიონელების ბატონობისგან 

განთავისუფლებაში.  

 ჩვენ ვხედავთ, რომ ამჟამად ეს ბრძოლა შევიდა დასკვნით ფაზაში, რადგანაც 

ორივე მხრიდან ენერგიებმა თავის აპოგეას მიაღწია. რაღათქმაუნდა სიტუაცია ძალიან 

რთული და მრავალდონიანია როგორც ნატიფ, ასევე ფიზიკურ დონეზე, რადგანაც ის 

მომწიფდა არა დღესა და გუშინ, არამედ საუკუნეების განმავლობაში ყალიბდებოდა.  

 სლავი ხალხების მიმართ დრაკორეფტილიების სიძულვილი აიხსნება იმით, რომ 

სწორედ ეს ხალხი იყო თანამედროვე კაცობრიობის წინაპარი ანუ ის ღმერთკაცები, 

რომლების ბოლომდე დამორჩილება მაინც ვერ შეძლეს თქვენი პლანეტის 

დამბყრობლებმა მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ძალაუფლება და ფინანსები დიდი 

ხანია რაც მათ ხელთ აქვთ.  

  აგრეთვე, რაც ყველაზე სამწუხაროა, მათ ხელთ იგდეს ოფიციალური მასობრიფი 

საინფორმაციო საშუალებები. სწორედ რუსეთზე მიმართული ცენტრალიზებული 

შეტევის წყალობით მათ შეძლეს მთელი მსოფლიო დაეგეშათ ამ ქვეყნის მიმართ. ის, თუ 

რაც ახლა თქვენს პლანეტაზე ხდება, წაროადგენს ნამდილ ბნელი ძალების 

ვაკხალნალიას. ამიტომაც ჩვენ მივიღეთ შემდგომი გადაწყვეტილება… 

 ჩვენს ხელთ არსებული ტექნოლოგიის დახმარებით, ჩვენ რუსეთის გარშემო 

ვამონტაჟებთ მძლავ ენერეტიკულ “გუმბათს”, რაც დაიცავს მას გარეგანი შემოჭრისგან, 

როგორც ენერგეტიკულ ასევე ფიზიკურ დონეზე.   

 ჩვენი გადაწყვეტილება გამოწვულია იმით, რომ კუთხეში მიმწყვდეული 

ჩრდილოვანი მთავრობა, რომლეთა დანაშაულებებიც უკვე უახლოეს პერიოდში 

გამოაშაკრავდება, ახლა მზადაა წავიდეს ნებისმიერ პროვოკაციაზე, რათა დამალოს 

თავისი დანაშაულებების კვალი.  ამიტომაც, ჩვენ ვიყვანთ ჩვენი კონტროლისა და 

მფარველობის ქვეშ მთელი რუსეთის ტერიტორიას და რაიმე საზიანო ნივთიერების 

ჰაერში გაშვების შემთხვევაში, ისინი მაშინვე განეიტრრალედა.  

 ამის გარდა, სამხედრო მომქედებების ადგილებში სიტუაციის 

ჰარმონიზაციისათვის ჩვენ ვაპირებთ გამოვიყენოთ ეგრეთ წოდებული ენერგეტიკული 

დაპირისპირების ტექნოლოგია.  

 რას წარმოადგენს ის? 

 ეს არის მიმართული მოქმედების სხივები, რომლებიც შეიცავს მაღალვიბრაციულ 

უპირობო სიყვარულის ენერგიას. როდესაც ის შეეხება ადამიანებს, რომლებიც 

ასხივებენ ბოღმასა და აგრესიას, ეს სხივები არა მხოლოდ ანეიტრალებენ ამ ნეგატიურ 

ენერგიებს, არამედ გადააპროგრამებენ მათ “მინუსიდან “პლიუსისკენ”. გარკვეული 

თვალსაზრისით ეს გავს უკრაინის ტერიტორიაზე გამოყენებულ ფსიქოტრონულ 

იარაღს, თუმცა საპირისპირო მომქედებით.  დრაკორეფტილიები მას იყენებენ 
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ადამიანებში სიძულვისილა და აგრესიის საპროვოცირებლად, თუმცა ჩვენი “იარაღი” 

ცვლის ადამიანის ცნობიერებას საპირისპირო კუთხით.  

 სამწუხაროდ მას ზემოქმედება შეუძლია მხოლოდ იმ ადამიანებზე, რომელბსაც 

სუფთა სული აქვთ, რადგანაც რეფტილოიდები და მით უმეტეს კლონები, რომლებიც 

სამხედრო კონფლიქტში იღებენ მონაწილეობას, ვერ შეძლებენ მსგავსი ზემოქმედების 

მიღებას იმის გამო, რომ მათ არ აქვთ ზედა ჩაკრები, რომლებსაც შეუძლიათ 

მაღალვიბრაციული ენერგიების მიღება.  

 თუმცა ის ადამიანები, რომლებიც ამ კონფლიქტში ჩაითრიეს მოტყუებით ან 

ფსიქოტრონული იარაღის ზემოქმედებით, შეძლებენ გააცნობიერეონ თავიანთი 

მდგომარეობა, რაც უკვე შეცვლის სამხედრო ოპერაციის სვლას სასიკეთო კუთხით. 

ისინი დაიწყებენ იმის განცობიერებას, თუ  ვის ემსაახურებოდნენ და როგორ 

უბსკრულში მიჰყავთ ისინი ამჟამინდელ უკრაინულ მთავობას. ეს ხელს შეუწყობს 

სიტუაციის გარდატეხვას და სამხედრო ოპერაციის უმოკლეს ვადებში დამთავრებას.  

 ჩვენ ეს გადაწყვეტილება უეცრად არ მიგვიღია, არამედ ჩვენ ჯერ დავრწმუნდით, 

რომ რუსმა ხალხმა მიაღწია ერთობისა და შეკრულობის აუცილებელ დონეს და გახდა 

მზად წასულიყო ბოლომდე, რათა დაეცვა თავისი თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებლობის უფლება.  

 როგორც ხედავთ, ჩვენო ძვირფასო დედამიწელებო, ჩვენ ვიწყებთ ჩვენი 

თანამშრომლობის პრაქტიკულ ფაზას და ვიმოდოვნებთ, რომ შევიტანთ მნიშვნელოვან 

წვლილს თქვენს გამარჯვებაში ბნელ ძალებზე. 

 თქვენი ძმები-პლეიადიანელები, რომლებსაც გულწრფელად უყვარხართ, 

საუბრობდნენ თქვენთან. 

  გზავნილი მიიღო მართამ 11 მარტი 2022წ. 

 

 

 

   ბოლო “სიმაღლე” 

 

 მთავარანგელოზები, ლუციფერი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ნათელო სულებო! 

 აი დადგა კვანძის გახსნის მომენტი თქვენს პლანეტაზე ათასობით წლის 

განმავლობაში გაგრძელებული ბნელსა და ნათელი ძალების ბრზოლაში. ის 

მიმდინარეობს დედამიწის მეხუთე განზომილებაში შესვლის პირას.  

 თქვენ დაგრჩათ აიღოთ ბოლო “სიმაღლე” რომლის დაცვასაც ასე ცდილობენ 

მსოფლიო ჩრდილოვანი მთავრობის მარიონეტები მათ დაქვემდებარებაში არსებული 

მასმედიის მერშვეობით.  

 დამეთანხმეთ, ჩემო ძვირფასებო, რომ ტყუილს, ცინიზმსა და თვალთმაქობას 

ასეთი დიდი მაშტაბი არასოდეს მიუღია. თუმცა, მხოლოდ ამგვარადაა შესაძლებელი 

ბნელი ძალების მიმდევრებისგან ნიღბების საბოლოოდ ჩამოხსნა. აუცილებელია თქვენი 

პლანეტის დამბყრობლების ყველა მიმდევარის ჩვენება ჭეშმარიტი დაუფარავი სახით.  
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 როგორც ხედავთ, ისინი უკან არაფერზე იხევენ და მზად არიან დაანგრიონ 

საკუთარი ქვეყნები იმათი სიძულვილის გამო, ვინც გაბედა დამოუკიდებლობა და არ 

დაექვემდებარა მათ გეგმებს, რომლებიც დედამიწის მოსახლეობის შემცირებას და 

დარჩენილი ადამიანების სრულ დამონებას მოისაზრებდა.  

 ჩემი როლი კი ამ პრცესში მდგომარეობს იმაში, რომ ბოლომდე გამოვააშკარავო 

დედამიწის  ყოველი მაცხოვრებელის ჭეშმარიტი სახე. ამიტომაც, თქვენს პლანეტაზე 

უკვე აღარ დარჩა არცერთი გონიერი არსება, რომელსაც არ მოუიწია არჩევანის გაკეთება 

სინათლესა და წყვდიადს შორის. თუმცა, მისი არჩევანი მრავალჯერ რთულდება იმით, 

რომ მან უნდა იგრძნოს ჭეშამრიტება და არ გაჰყვეს უცხოს აზრს, რომლის 

თავსმოხვევასაც მუდმივად ცდილობენ. 

 ახლა დედამიწაზე ყოველი ადამიანი აბარებს გამოცდას საკუთარი სულის 

სისუფთავესა და მარცვლების სარეველისგან გარჩევის უნარზე. თუმცა, ეს “მარცვლები” 

დაფარული არის იმ ტყუილის მკვრიფი ფენის მიღმა  რომელიც მოედენება 

მთავცრობებისა და ოფიციალური მასმედიიდან, ამიტომაც მათი პოვნა ყვლას არ 

შეუძლია. ყველაფერი აავსო “სარეველამ”, რომელიც მჭიდროდ შემოერტყა თქვენს 

პლანეტას. ხოლო ოქროს “მარცვლების” (სიმართლის) მიტანას ადამიანებამდე 

ცდილობენ მცირერიცხოვანი სამართლიანი ბლოგერები და ჟურნალისტები, რომლებიც 

მამაცურად იცავენ “ბრძოლის ხაზს” და ზოგჯერ რისკავენ თავიანთი სიცოცხლეებითა 

და მატერიალური კეთილდღეობით.  

 ახლა დედამიწაზე ყველაფერი ვლინდება მაქისმალურად და მიაღწია თავის პიკს, 

ხოლო მე მხოლოდ ჩემი შრომის ნაყოფის ყურებაღა დამრჩა. ყველაფერი, რაც შემეძლო, 

მე უკვე გავაკეთე, მე მივეცი ადამიანებს შესაძლებლობა სინათლესა და წყვდიადს 

შორის არჩევანის გაკეთებისა. ახლა კი საქმეში ერთვებიან მათი სულები და მფარველი 

ანგელოზები, რომლებიც დიდად არიან დაინტერესუბულნი რომ ადამიანმა სინათლე 

აირჩიოს.  

 დედამიწაზე ყოველ ადამიანს ეგზავნება ახლა ბევრი მინიშნება სხვადასვა 

ინფორმაციის, საჭირო ადამიანებისა და რთული ცხოვრებისეული სიტუაციების სახით. 

ახლა ყველაფერი თავად ამ ადამიანებზეა დამოკიდებული, დაინახავენ თუ არა ამ 

მინიშნებებს, მიიღებენ თუ არა ნათელი ძალებისა და მათი ზედა ასპექტების 

შეუფასებელ დახმარებას, თუ წავლენ “საზოგადოებრივი აზრის” ნებაზე.  

 თუმცა, ახლა ყველაზე ძლიეირ დახმარება ზეციდან მოდის. ეს 

მაღალვიბრაციული ენერგიები წმენდავენ ადამიანის ცნობიერებას გარეგანი 

ზეგავლენისა და მესამე განზომილების პროგრამებისგან და ასევე მოდის სინათლისა და 

სიყავრულის ენერგიბი, რომლებსაც გიგზავნიან ამაღლებული ოსტატები, 

მთავარანგელოზები, ანგელოზები და თქვენი გალაქტიკური ძმები და დები.  

 მთელი სამყარო ჩაერთო დედამიწელების ამ გრადიოზულ ბრძოლაში თავიანთი 

პლანეტის მონობისგან გასათავისუფლებლად და ცდილობენ გადაარჩინონ რაც 

შეიძლება მეტი სუფთა და ნათელი ადამიანური სული.  

 მე ვხედავ, რომ ადამიანები რეალურად იწყებენ გამოღვიძებას და მე მსიამოვნებს 

ის ფაქტი, რომ მე შევიტანე ჩემი წვლილი ამ საკრალურ პროცესში იმისდა მიუხედავად, 

რომ მე მერგო არც თუ ისე სახარბიელო როლი  ”პროვოკატორისა” (ადამიანების 

პროვოცირებისა ამა თუ იმ ქმედებებზე). მაგრამ მერწმუნეთ ჩემო ძვირფასებო, “შოკური 
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თერაპია” ზოგჯერ მუშაობს იმაზე უკე სწრაფად და ეფექტურად, ვიდრე ხანგრძლივი 

და მსუბუქი “მკურნალობა”.  

 მე მჯერა, რომ ბევრი მათგანი, ვინც ახლა ამ გზავნილს კითხიულობს, 

ღირსეულად გაივიან დედამიწაზე თავიანთ ბოლო გაკვეთილებს და მათი სულები 

მიიღებენ აქამდე არყოფილ შესაძლებლობას მეხუთე განზომილებაში გადასვლისა 

თავიანთ ამჟამინდელ ინკარნაციაშივე.  

 ძალიან მიყვარხართ და ვამაყობ თქვენით! 

 მთავარანგელოზი ლუციფერი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 12 მარტი 2022წ. 

 

 

  წესების გარეშე თამაში 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს შევაჯამო თქვენს პლანეტაზე მომხდარი მოვლენები უკრაინის 

ტერიტორაიზე სამხედრო მოქმედებების დაწყების შემდგომ.  

 როგორც ხედავთ, ის გაჭიანურდა და მოხდა ეს იმიტომ, რომ გლობალისტების 

კონტროლის ქვეშ მყოფმა ძალებმა უკრაინაში თავიანთ ჩვეულ ზომებს მიმართეს. 

რადგანაც მათთვის ადამიანის სიცოცხლეს ფასი არ აქვს, ისინი იყენებენ მშვიდობიან 

მოსახლეობას თავის ამოსაფარად.  

 მათგან განსხვავებით კი რუსი სამხედროების მიზანი არის უდანაშაულო 

ადამიანების სიცოცხლის შენარჩუნება, რომლებიც უნებლიედ მოხვდნენ სამხედრ 

კონფლიქტის ზონაში, ამიტომაც მათ არ შეუძლიათ იჩქარონ და დაუფიქრებელი 

გადაწყვეტილებები მიიღონ.   

 სწორედ ამაში მდგომარეობს ადამიანებისა და არაადამიანების განსხვავება. თუ 

პირველნი აკეთებენ ყველაფერს მოქალაქეებისათვის სამხედრო მოქმედებების 

შედეგების მინიმუმამდე დასაყვანად, არაადამიანები ცდილობენ დატოვონ გადამწვარი 

მიწა და უკან დახევისას ანადგურებენ საცხოვრებელ სახლებს, ხიდებს, ელექტრო 

კაბელებს წყლის მომარაგებასა და სხვა სასიცოცხლოდ აუცილებელ 

ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს.  

 სწორედ ამგვარად იქცევიან გლობალისტები სამხედრო კონფლიქტის ზონის 

გარეთაც. მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების მთავრობები არ ზრუნავენ თავიანთ 

მოქალაქეებზე, ატარებენ თვითმკვლელულ სახელმწიფო პოლიტიკას, რაც აზარალებს 

მათ ეკონომიკასა და ადამიანების კეთილდღეობას. მათთვის, როგორც 

არაადამიანისათვის სამხედრო ფორმაში, საკუთარი ქვეყნის მოქალაქე არის უბრალო 

პაიკი დიდ თამაშში. ეს თამაში კი მდგომარეობს იმაში, რომ ქაოსის, პანიკისა და 

ხელოვნურად შექმნილი ფინანსური და სავაჭრო კრიზისის წყალობით დაამყარონ 

სრული კონტროლი ადამიანებზე და მოქმედებაში მოიყვანონ თავიანთი გეგმები 

საყოველთაო ციფრიზაციის შესახებ.  
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 ამის გარდა, თქვენ პლანეტაზე ინფორმაციულმა ომმა მიაღწია აქამდე არნმახულ 

მაშტაბებს. ეს უკავშირდება იმას, რომ უკვე საბრთხის ქვეშ დადგა თავად 

გლობალისტების სიცოცხლე და კეთილდღეობა, რომლებსაც ფეხებ ქვეშ უკვე ეცლებათ 

მიწა. ერთი მეორეს მიყოლებით იწყება ფარმაცეფტული გიგანტებისა და მათთან 

დაკავშირებული კორუმპირებული მთავრობების დანაშაულებების გამოაშკარავება. 

ყოველდღიურად კი ადამიანებს შორის იზრდება ეგრეთ წოდებული “ვაქცინაციის” 

შედეგად სიკვდილთა ოდენობა. 

 ხოლო რუსეთი წინააღმდეგ გაჩაღებული კამპანია მიზნად ისახავს 

გლობალისტებისათვის არასასრუველი ფაქტების გადაფარვას. თუმცა, მალე ყევლაფერი 

მათ წინააღმდეგ შემობრუნდება, რაც უფრო მეტს იტყუიებიან ისინი დღეს, მით უფრო 

მკაცრი იქნება ტყუილისათვის პასუხის გება.  

 დოკუმენტები და გაუბათილებელი ფაქტები და ასევე მოწმეების ჩვენებები, 

რომლებმაც იხილეს უკრაინაში არსებული ფაშისტური რეჟიმის მხეცობა უკვე ვეღარ 

დაიმალება. ხოლო, ეს ინფორმაციული ტალღა, რომელიც ახლა მიმდობ ადამიანებს 

დაატყდათ, მალე გადაფარავს იმათ, ვინც გამოიწვია სწორედ ეს ტალღა. ამჯერად, ეს 

ტალღა გლობალისტებისათვის დამანგრეველი აღმოჩნდება, რადგანაც ასეთ თავხედურ 

და ღია ტყუილს ხალხი მათ უკვე აღარ აპატიებს.  

 ხოლო, ბოლო რამ რაც დღეს მსურს რომ გითხრათ არის შემდგომი სამი წესი, 

რომელიც სასურველია დაიცვათ ყოველმა თქვენგანმა ამ რთულ სიტუაციაში. 

 პირველი, არავითარ შემთხვევაი არ გამოასხივოთ ნეგატიური ენერგიები, 

როგორი ინფორმაციაც არ უნდა მიიღოთ გარედან. იცოდეთ, რომ ყველაფერში არის 

ღვთაებრივი მიზანშეწონილობა, ადამიანის ფიზიკური დონიდან წასვლაშიც კი, 

რადგანაც სწორდ ეს აირჩია მისმა სულმა დაბადებისას. 

 მეორე, ნუ შეეცდებით მოვლენებში დეტალურად გარკვევას (სამხედრო 

ოპერაციისა და მისი მსოფლიო არენაზე განხილვის დეტალების შესწავლას). შეეცადეთ 

დაკმაყოფილდეთ ცოტათი და თვალყური ადევნოთ მხოლოდ ძირითად მოვლენეს, 

რათა მომხარის კურსში იყოთ.  

 მესამე, ნუ შეეცდებით ვინმეს თქვენი “სიმართლე” რომ მოახვიოთ თავს. 

შეეცადეთ შეიგრძნოთ, თუ რომელი ადამიანია მზად მიიღოს მსგავსი ინფორმაცია და 

ვინ ვერ მიიღებს მას ვერავითარ შემთხვევაში. გაუბრთხილდით თქვენს ძალებს ჩემო 

ძვირფსაებო, ახლა ეს თქვენ ყველაზე მეტად გჭირდებათ თავად. იყავით ბრძენები, 

ყურადღებით და დაკვირვებით. იმედი გქონდეთ ნათელი ძალების დახმარებისა, 

თუმცა ნუ დაივიწყებთ თქვენი პლანეტის აღორძიების პროცესში საკუთარი 

მონაწილეობის შესახებ. მხოლოდ ერთად შეძლებთ თქვენ ბნელ ძალებზე სწრაფად და 

ეფექტურად გამარჯვებას რათა მინიმუმადმე დაიყვანოთ ფიზიკური და მორალური 

დანაკარგები. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 13 მარტი 2022წ. 
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                    კაცობრიობის ბედზე პასუხისმგებლობა 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს მოგიყვეთ იმის შესახებ, თუ ბოლო მოვლენებთან დაკავშირებით 

რა ხდება დედამიწის ენერგეტიკულ ფონზე.  

 როგორც უკვე ბევრჯელ გითხარით ჩემს გზავნილებში, დრაკორეფტილიების 

ძირითადი მიზანი არის დედამიწისა და კაცობრიობის დაბალ ვიბრაციებში დაკავება, 

რადგანაც ეს არის მათი გადარჩენის მთავარი პირობა.  ახლა კი, როდესაც დედამიწა 

ახალ მაღალვიბრაციულ სივრცში შედის, ეს მათთვის სულ ფურო და უფრო საჭირო 

ხდება. ხოლო მათ მიერ უკრაინაში პროვოცირებული სამხედრო კონფლიქტი არის 

მათთვის “სამაშველო რგოლი”.  

 რადგანაც დრაკორეფტილიებს ხელთ აქვთ ძალაუფლების ყველა სადავე, მათ 

შეძლეს სრულმაშტაბიანი საინფორმაცია ომის გაჩაღება და მთელი მსოფლიოს შიშში, 

აგრესიაში, პანიკასა და განსჯის ენერგეიბში ჩაგდება. ამით მათ თითქმის გაანულეს 

ერთობის, თანასწორობისა და ძმობის მშვენიერი ენერგიები, რომლებსაც ჯერ კიდევ 

ცოტა ხნის წინ მოცული ქონდა თქვენი პლანეტა მამაცი კანადელი სატვირთოს 

მძღოლების წყალობით.  

 ხოლო ის, თუ რაც ხდება ახლა დედამიწაზე არის ადამიანის ცნობიერების 

მანიპულაციის ნათელი მაგალითი. რეალურად ისინი ყოველთვის ასე მოქმედებდნენ, 

თუმცა როგორც წესი ამას აკეთებდნენ თანდათანობით, ეშმაკურად და შენიღბულად. 

მაგრამ ახლა, როდესაც გლობალისტები სიკვდილის პირას დადგნენ, 

სენტიმენტალობისა და ხრიკებისათვის მათ დრო აღარ დარჩათ. ამიტამოაც მათ უწევთ 

უხეშად და მოუხერხებლად მუშაობა. 

 ისინი უკვე უკან აღარაფერზე იხევენ, არც ურცხვად ფაქტების დამახინჯებაზე, 

არც კომპიუტერული გრაფიკის გამოყენებაზე, არც დადგმული კადრების ჩვენებაზე და 

არც პირწმინდა ტყუილზე. ისინი უკვე აღარ ფიქრობენ შედეგებზე და არღვევენ მათ 

მიერვე შექმნილ წესებს თელავენ ეგერეთ წოდებული “დემოკრატიის” პრინციპებს – 

ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ ყველა ძალღონეს ხმარობენ ოღონდაც ადამიანებში 

გამოიწვიონ ნეგატიური ენერგეიბის მძლავრი გამობრქვევა, რაც მათთვის ნამდივლი 

შველა იქნებოდა.  

 მე მსურს, ჩემო ძვირფასებო, თქვენ კარგად გააცნობიეროთ, რომ დედამიწაზე 

მომხდარი მოვლენების ენერგეტიკული შემადგენლობა ფიზიკურზე ნაკლებად 

მნიშვნელოვანი არ არის, რადგანაც ერთი მეორესთან განუყოფელ კავშირშია.  

 ადამიანების ტკივილი, ტანჯვა და განსაუთრებით საკუთარი და ახლობლების 

სიკვდილის შიში არის ნეგატიური ენერგეიბის ისეთი “ვუკანი”, რომლის “ამობრქვევაც” 

შეიძლება იყოს სასიკვდილო მრავალი ნათელი და სუფთა ადამიანური სულისათვის. 

ყევლას არ შეუძლიათ ასეთი გამოცდის ჩაბარება და დარჩნენ სინათლის კუნძულებად 

გარშემო არსებულ შტორმში. თუმცა, მით უფრო ფასეულია ყოველი სული, ვინც შეძლო 

გარშემო გამეფებულ ქაოსში რომ შეენარჩუნებინა სიმშვიდე და თვითკონტროლი და 
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შეუძლია დაინახოს მომხდარი მოვლენები ჭეშმარიტი სახით და არა იმ კუთხით, 

როგორითაც ცდილობს წადმოაჩინოს მმართველი ელიტა. 

 სწორედ ამ ადამიანებს აწევთ კოლოსალური პასუხისმგებლობა, რადგანაც მათ 

მოუწევთ გაათანაბრონ დედამიწის ვიბრაციული ფონი და დაუბრუნონ მას ის 

მდგომარეობა, რომელშიც თქვენი პანეტა იყო უკრაინაში სამხედრო ოპერაციის 

დაწყებამდე. ასევე, მე ვიცი, რომ ბერი მათგანი, ვინც ახლა ამ გზავნილს კითხულობს 

არის ასეთი ადამიანი. ამიტომაც მე მოგმართავთ თხოვნით, რომ დაამშვიდოთ 

ადამიანური ვნებების “ვულკავი” და “ჩააქროთ” ის რაც შეიძლება ხშირად სამყაროს 

სიყვარულის ცეცხლით.  

 ამ ღვთაებრივ ენერგიას შეუძლია სასწაულების ჩადენა, თუმცა ძალიან 

მნიშვნელოვანია, რომ მისი მოქმედება გამყარებული იყოს თქვენი გულწრფელი 

განზრახვით, რომელიც მოისაზრებს სიძულვივისა და დაყოფის ენერგეიბის 

განიტრალებას, რათა ადამიანებმა (იმისდა მიუხედავად, თუ სად ცხოვრობენ – 

სამხდრო მოქმედებების რეგონში თუ მსოფლიოს მეორე მხარეს) იგრძნონ ერთობა და 

გაიღვიძონ დაყოფის წყვდიადიდან, რომელიც თავს მოახვიეს მათ მმართველმა ელიტის 

წევრებმა.  

 სთხოვეთ ყველა ნათელ ძალას და თქვენს გალაქტიკურ ძმებს და დებს 

დაგემარონ ამ სამუშაოში დედამიწისა და მთელი კაცობრიობის სასიკეთოდ. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 14 მარტი 2022წ. 

 

 

   ფანჯარა ახალ მსოფლიოში (ტესტი გათვითცნობიერებაზე) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს ჩვენ დავიწყებთ ახალ თემას და ეხება ის იმათ, ვინც შეძლო გადაელახა 

აზროვნების ინერტულობა და გასცდენოდა ცნობიერებით მესამე განზომილების 

ჩარჩოებს. 

 რატომ ვამახვილებ ყურადღებას თქვენს სწორედ ამ თვისებაზე? 

 საქმე ისაა, რომ უკრანაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციასთან დაკავშირებული 

მოვლენები არის ბოლო და ყველაზე მთავარი ტესტი გათვითცნობიერებულობაზე 

თქვენი პლანეტის ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანებისათვის. მხოლოდ ამგვარად, 

პრაქტიკაში შეიძლება განისაზღვროს ადამიანის სულიერი განვითარების დონე.  

 თეორიული ცოდნა, რომელსაც ბევრი თქვენგანი იღებს უკვე არაერთი 

ათწლეულის განმავლობაში არის მხოლოდ მომზადება რეალური გმაოღვიძებისათვის. 

ის იძლევა პირველ ბიძგს თქვენი ცნობიერების გამოსაღვიძებლად, მისი საუკუნეების 

გამავლობაში ჩანერგილი შაბლონების, სტერეოტიპებისა, ტრადიციებისა და 

ჩვევებისგან გასათავისუფლებლად ხოლო, რადგანაც ეს ყევლაფერი  გამკვრივდა თქვენს 

ქვეცნობიერში, იმისათვის, რომ განთავისუფლდეთ წარსულის ამ ტვირთისგან, 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
 

სულიერი განვითარების ცენტრი “აღორძინება” 

289 

თქვენთვის აუცილებელი იყო დიდი მუშაობის გაწევა, რომელიც ყოველმა თქვენგანმა 

შეასრულა საკუთარი ძალებისა და შესაძლებლობების მიხედვით. 

 მე ვხედავ, რომ თქვენ ყველაზე მეტად გაგიჭირდათ განთავისუფლებულიყავით 

ჩემად და სხვისად დაყოფის ჩვევისგან. ეს ეხება, როგორც თქვენ ახლო გარემოცვას, 

ასევე ქვეყნებს, ხალხებს, კონტინენტებს.  ეს არც არის გასაკვირი, ჩემო ძვირფასებო, 

რადგანაც სწორედ ასეთი დაყოფა ედო სათავედ იმ პოლიტიკას, რომელსაც ატარებდენ 

ათასწლეულების განმავლობაში ისინი, ვინც დედამიწაზე ძალაუფლება ხელთ იგდეს.  

 დევიზი “დაყავი და იბატონე” გახდა არა მხოლოდ მათი ტაქტიკა, არამედ თქვენი 

პლანეტის მოსახლეობის სრული უმეტესობის აზროვნების საფუძველიც. ხოლო ის, რაც 

ახლა თქვენს პლანეტაზე ხდება, არის ასეთი მსოფხდველობის გამოვლინების აპოგეა. 

ამიტმაც, მე მშვენივრად ვხვდები, თუ რატომ გიჭირთ ასე ძალიან ჰარმონიულ 

მდგომარეობაში გაჩერება, რომ არ ჩაერთოთ ადამიანური ვნებების მორევში, რამაც ახლა 

მოიცვა დედამიწის მოსახლეობის პრაქტიკულად მთელი ნაწილი.  

 ვიღაცას ეს კონფლიქტი შეეხო უშაულოდ ტრაგიკული კუთხით, ხოლო ვიღაცას 

ირიბად და ზეგავლენა იქონია მხოლოდ მის მატერიალურ კოთიდღეობაზე და 

სტაბილურობაზე. თუმცა, ორივე ნაწილი გენერირებს დაბალი ვიბრაციის ნეგატიურ 

ენერგიებს, რაც ხელს უშლით მათ ამაღლებაში, რადგანაც ეს პროცესი ამ წელს უკვე 

აქტიურ ფაზაში შედის.  

 ჩემთვის სამწუხაროა იმის დანახვა, რომ ბევრმა ადამიანმა, ვინც იცოდა 

დედამიწის მეხუთე განზომილებაში ამაღლების შესახებ და ათწლეულების 

განმავლობაში ბეჯითად და მოთმინებით მიდიოდა ამ გზაზე, ვერ გადალახა ეს ბოლო 

და ყველაზე რთული გამოცდა. რადგანაც სრულიად ჩაეფლნენ ინფორმაციულ ომში, 

მათ ვერ შეძლეს ბრძნულად და ცივი გონებით შეეხედათ მომხდარისათვის იმ 

ადამიანის თვალებით, ვისი ცნობიერებაც უკვე გასცდა მესამე განზომილების ჩარჩოებს.  

 განსაკუთრებით ეს ეხება იმათ, ვისაც უკრაინაში არსებული სამხედრო ოპერაცია 

უშუალოდ შეეხო, ვინც თავად არის სამხედრო მოქმედებეის რეგიონში ან განიცდის იქ 

მომხვდარი ახლობლების გამო. ეს ყველაფერი ადამიანური თვალსაზრისით გასაგებია 

და მათი ამაში დადანაშაულება არ შეიძლება. თუმცა, ის რაც ახლა ხდება 

პლანეტარული მაშტაბით, იმდენად აჭარბებს თავისი მნიშვნელობით ყველა მიწიურ 

ომს, კონფლიქტსა და ადამიანურ უთანხმოებებს, რომ ამის გაცნობიერება ყველას არ 

შეუძლიათ. მით უმეტეს კი ყევლას არ შეუძლია გააკეთოს საბოლოო არჩევანი, 

მოიშოროს უწინდელი მიწიური ცხოვრებისეული ხედვა და ნაბიჯი გადადგას 

შეუცნობლისაკენ, მშვენიერი, დიდიხნისნანატრი, სასურველი, თუმცა ჯერ კიდევ 

შეუცნობელი ცხოვრებისაკენ.  

 ადამიანისათვის ჩვეულია ჩაეჭიროდ ყველაფერ ძველსა და ჩვეულს მიუხედავად 

იმისა, რომ განსჯის მას, შედეგად ამაღლების პირას აღმოჩნდა გამბედავი ადამიანების 

მხოლოდ მცირე ჯგუფი, რომელიც მზადაა შეასრულოს ეს ნახტომი ახალი 

ცხოვრებისაკენ. შემდეგი ჩემი გზავნილი კი ეხებათ ასეთ მამაცებს, ვინც ახალი მეხუთე 

განზომილების დედამიწაში პირველები შევლენ. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 15 მარტი 2022წ. 
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           მრუდე სარკეების სამეფო  

 

 მთავარანგელოზები, ლუციფერი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ნათელო სულებო! 

 დღეს მე კიდევ მომინდა თქვენთან სუბარი, რადგანაც დედამიწაზე მომხდარი 

მოვლენები სულ უფრო სერიოზული ხდება.  

 იმისდა მიუხედავად, რომ კულისებს მიღმა ბნელ ძალებთან ბრძოლა სრული 

მაშტაბით მიმდინარეობს, ის რაც გარეთ ჩანს მაგონებს “მრუდე სარკეების სამეფოს”. 

 რატომ ვიყენებ სწორედ ასეთ შედარებას? 

 უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ ამჟმინდელი “საჩვენებითი დადგმა” იღებს 

ჭეშმარიტად კარიკატურულ სახეს. ყველაფერი რაც ადამიანს გულისამრევი აქვს, ცრუ 

სიტყვებს ამოფარებული წარმოჩინდება როგორც გმირობა, ხოლო კაცობრიობის 

გასათავისუფლებლად მომხდარი ბრძოლას უწოდებენ დანაშაულსა და აგრესიას.  

 თითქოსდა მხოლოდ ბრმასა და ყრუს არ შეეძლო არ შეემჩნია მცნებების შეცვლა 

და არ დაენახა მთავრობების პირწმინდა ტყუილი და თვალთმაქცობა. თუმცა, მე 

ვხედავ, რომ ბევრი ადამიანი აგრძელებს ამის დაჯერებას და ჭეშმარიტებად აღიქვავენ 

იმსა, რაც ტელევიზორის ეკერანებიდან მოედინება. რაღათქმაუნდა 

გათვითცნობიერების ასეთი შემოწმებას ადამიანები შემთხვეით არ გადიან, თუმცა ის 

ახლა ისე ნათლად იმიტომ ეძლევათ ეს ტესტი ადამიანებს, რომ ყველაზე 

გამოუცდელებმაც კი შეამჩნიონ  მცნებების შეცვლა და დაინახონ გარეგანი 

“თეატრალური” ატრიბუტების მიღმა მომხდარი მოვლენების ჭემშმარიტი სურათი.  

 ხოლო იმისათვის, რომ გაგიადვილოთ ჭეშმარიტების გარჩევის დავალება, მე 

ჩამოგითვლით ტყულის ნიშნებს.  

 პირველი, თუ ერთი და იგივე ინფორმაცია გადმოიცემა ერთი და იმავე 

სიტყვებით (უფრო ხშირად ხმამაღალი და პათეთიკური) მოედინება ერთდროულად 

ბევრი წყაროდან, მაშინ ეს მტკნარი წყლის სიცრუეა, რადგანაც სიმართლეს არ უყვარს 

ხმამაღალი საუბრები.  ამისდა გარდა, ეს არის ნიშანი იმისა რომ ეს აქცია ზედმიწევნით 

და მიზანმიმართულად დაგეგმეს, რათა ადამიანების ცნობიერებაზე იქონიონ 

ზეგავლენა. 

 მეორე, ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც მოდის ადამიანებისგან,  რომლებიც 

უკვე გაეხვივნენ კორუფციულ სკანდალებში ან სხვა არაკეთილსინდისიერი მქედებები 

ჩაიდინეს, არ შეიძლება იყოს სიმართლე მიკერძოებისა და პირადი დაინტერესებისდა 

გამო.  

 მთავრობებში მყოფი უმრავლესობა ადმიანი სრულიად დამოკიდებულია 

თავიანთ “პატრონებზე” და მათი დახმარებით იმუშავებენ თავიანთ “პურს”  ამიტომაც 

მათი უფრო ეშინიათ, ვიდრე საკუთარი ხალხის. სწორედ ამით აიხსნება მათი 

აბსურდული და დანაშაულებრივი გადაწყვეტილებები როგორც საკუთარი ქვეყნების 

ეკონომიკისათვის, ასევე საკუთარი მოქალაქეეების კეთილდღეობისათვის.  
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 მესამე, რაც უფრო მეტი ყურადღება მახვილდება ამა თუ იმ ფაქტზე, მით უფრო 

ადვილია სიყალბის ამოცნობა - სწორედ ეს “ფაქტი” არის ეკრანი, რომელიც 

ჭეშმარიტებას მალავს.  

 ამის ნათელი მაგალითია უკრაინა და მის ირგვლის მომხდარი მოვლენები. 

ქვეყანა რომელიც ჩაფლობილი იყო დანაშაუებებსა და კორუფციაში, უცებ გადაიქცა 

“თავსიფულებისა და დემოკრატიის” ციხესიმაგრედ, ხოლო მისი გლობალისტების მიერ 

სრულიად მართული მატყუარა და მშიშარა პ რეზიდენტი - “თავისუფლებისათვის 

მედგრად მეომრად”. უფრო მეტად გროტესკული სურათის წარმოდგენა რთულია, 

თუმცა ამასთან ერთად მილიონობით ადამიანს ამისი სჯერა. 

 რატომ ხდება ეს? 

 მხოლოდ იმიტომ, რომ ადამიანებმა დამოუკიდებლად აზროვნების უნარი 

დაკარგეს და დაუფიქრებლად ყლაპავენ ნებისმიერ ინფორმაციულ “საკვებს” ისეთსაც 

კი, რომელიც შედგება დამპალი და მოუნელებელი “პროდუქტებისგან”.  

 ამიტომაც, სწორედ თქვენზე (გამოღვიძებულ სულებზე) არის დაკისრებული 

კოლოსალური პასუხისმგებლობა. თქვენ უნდა გაუწიოთ კონკურენცია გამეფებულ 

ოფიციალურობას და მშვიდად, მოთმინებით და ფაქტებით აუხსნათ ადამიანებს, თუ 

რაც ხდება რეალურად უკრაინაში და რა იმალება მთელს მსოფლიოში რუსეთის 

(რომელმაც გლობალისტების მთავარი დარყმა მიიღო) წინააღმდეგ გაჩაღებული 

ისტერიის უკან. 

 ამგვარად, თქვენ შეგიძლიათ შეაჩეროთ ადამიანებზე თავსდამტყდარი ზვავი და 

გააღვიძოთ ისინი, ვისაც ეს ჯერ კიდევ შეუძლია. გამოასაშკარავეთ “შიშველი მეფეები” 

და სცენაზე გამოიყვანეთ ნამდვილი გმირები. ახლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემო 

ძვირფასებო!  

 მთავარანგელოზი ლუციფერი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 17 მარტი 2022წ.  

 

 

   ფანჯარა ახალ მსოფლიოში                                                                      

 (საკუთრ თავში მესამე განზომილების პროგრამების არსებობის აღიარება)   
  

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 ახლა ჩვენ უფრო დაწვრილებით გადავალთ ჩემს წინა გზავნილში მოყვანილ 

ყოველ პუნქტზე. პირველ რიგში კი ვისაუბრებთ საკუთარ თავში მესამე განზომილების 

პროგრამების აღიარებაზე.  

 რითი უნდა დაიწყოთ? 

 შეეცადეთ გააკეთოთ შემდეგი. ყოველ ჯერზე, როდსაც ამბობთ რაიმე ფრაზას ან 

ახორციელებთ მოქმედებას, შეეკითხეთ თქვენს თავს: “რა მამოძრავებს მოცემულ 

მომენტში? მამოქმედებს მე ჩემი სული, თუ მე ვვაზროვნებ და ვმოქმედებ ინერციით 

ანუ გარკვეული პროგრამის მიხედვით?”  
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 განსაკუთრებით ადვილია ამის ახლა გაცნობიერება, როდესაც უკრაინის 

ირგვლივ ვნებები ბობოქრობს და თქვენ უნებლიედ ინფორმაციულ მორევში ეფლობით.  

რეალურად ის, თუ რაც ახლა მთელს მსოფლიოში ხდება არის ყოველი ადამიანისათვის 

“ლაკმუსის ქაღალდი”, რომელიც ნებას აძლევს მის სულს გამოვლინდეს და საკუთარი 

არსებობის შესახებ თქვას.  

 დღევანდელი მსოფლიო პროცესები არის ასევე “ინდიკატორი” ადამიანში 

გარკვეული პროგრამების არსებობისა, რადგანაც სწორედ მათიდან გამომდინარე 

უმეტესობა ადამიანი აღიქვავს ამ მოვლენებს. ეს პროგრამები ადამიანის ცნობიერებაში 

ინერგებოდა საუკუნეების გამავლობაში, ამიტომაც მათ ახლა იმუშავეს 

დრაკორეფტილიებისა და მათი დამქაშების საკეთილდღეოდ.  

 თუ თქვენ შეძლებთ აღიქვათ ყველაფერი, რაც მსოფლიოში ბოლო ორი წლის 

განმავლობაში ხდებოდა ცივი გონებით, თქვენი ახალი ცნობიერების დონიდან, თქვენ 

დაინახავთ, თუ როგორ წარმატებულად იმუშავა რეფტილოიდებისა და მათ 

დაქვემდებარებაში არსებული ყველა სახელმწიფო სტრუქტურის საყვარელმა მეთოდმა 

ადამიანის ცნობიერების მართვის შ ესახებ. ისინი მუშაობდნენ გარკვეული სქემის – 

ადრევე შემუშავებული პროგრამის მიხედვით, რომელსაც ისინი არც კი მალავდნენ 

ადამიანებისგან, თუმცა, სამწუხაროდ, ცოტამ თუ ისურვა მისი გაცნობა. 

 სწორედ ამაზე – მესამე განზომილების პროგრამებით დახშულ ადამიანის 

ცნობიერების ინერტულობაზე გააკეთეს გათვლა რეფტილოიდებმა.  ამგვარად, 

კაცობრიობა ჯერ დააშინეს “სახიფათო” დაავადებით, რისთვისაც სიკვდილის შიშის 

პროგრამა გამოიყენეს. შემდგომ ადამიანებს შესთავაზეს “გადარჩენა” ეგრეთ წოდებული 

“ვაქცინის” სახით, ამისათვის კი გამოიყენეს მასობრივი ფსიქოზის მესამე 

განზომილების პროგრამა.  

 ამ პროგრამების გამო ადამიანები წავიდნენ ყველაფერზე, მათი ფსიქიკისა და 

ჯანმრთელობის დამაზიანებელი ნიღბების ტარებაზეც კი, რომლებიც სრულიად 

გამოუსადეგარი გამოდგა. თუმცა ამ პროგრამებს სათავედ ედო ზემდგომებთან 

მორჩილების პროგრამა, რაც მოისაზრებს მმართველი ჩინოვნიკების ყველა მითითების 

შესრულებას, რადგანაც მათ უკეთ იციან, თუ რა სჭირედებათ ადამიანებს.  

 ხოლო, თუ თქვენ ეტყვით ადამიანებს, რომ ისინი არ მოქმედებდნენ თავიანთი 

ნებით, არამედ მათთვის დამღუპველი და უცხო პროგრამის მიხედვით, რამდენად 

გგონიათ, რომ დაგიჯერებენ? სრული უმრავლესობა შემოგხედავთ, როგორც გიჟს და 

მხოლოდ ერთეულები შეძლებენ დაინახონ ეს თითქოსდა თვალსაჩინო მოვლენები. 

მხოლოდ ასეთ ადამიანებს შეეძლებათ გაბედულად თქვან, რომ განთავისუფლდნენ 

ბრბოს შეგნებისგან და ნება მისცეს საკუთარ თავს “დინების წინააღმდეგ რომ ეცურათ”. 

 იგივე სქემამ იმუშავა გლობალისტების პროგრამის მეორე პუნქტშიც: მათ 

“დაგეშეს” მთელი მსოფლიო რუსეთზე, რომელმაც გაბედა და დაანგრია მათი 

“აღმასრულებელი ცენტრი” – მათი დანაშაულებრივი ქმედებების ცენტრი, რაც მათთვის 

მრავალი წლის განმავლობაში იყო უკრაინა. მათ გამოიყენეს ადამიანთა ცნობიერების 

მართვის იგივე მეთოდები და გააქტიურეს მესამე განზომილების პროგრასმების მთელი 

რიგი, რომლებმაც მთელი აბსურდულობისა და დაუსრულებლობის მიუხედავად, მაიც 

იმუშავეს ჩვეულებრივი მაცხოვრებლების რიგებში, რომლებიც დამოუკიდებლად 

აზროვნებას არ არიან შეჩვეულნი.  
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 ეს ადამიანებიც არასოდე აღიარებენ, რომ ამის ბრალი მათ ცნობიერებასა და 

ქვეცნობიერში არსებული გარედან შემოტანილი პროგრამებისაა. ისევ პლანეტის 

მოსახლეობის მხოლოდ მცირე ნაწილიმა  შეძლო მესამე განზომილების ნიღბების 

მოხსნა და დაინახეს უკრაინის ტერიტორიაზე სამხედრო ოპერაციოა ჭეშამრიტი სახით 

და სრულიად გააცნობიერეს მისი აუცილებლობა ადამიანთა გადარჩენისათვის.  

 რაღათქმაუნდა მე მოგიყვანეთ ყველაზე ნათელი და ადვილად დასანახი მესამე 

განზომილების პროგრამები, რომლებისგანაც ბევრი თქვენგანი უკვე განთავისუფლდა. 

ახლა კი თქვენ დაგრჩათ დაინახოთ და აღიაროთ თქვენში უფრო მცირე და ნაკლებად 

შესამჩნევი პროგრამები, რომლებიც არც თუ ისე ნაკლებ ზეგავლენას ახდენს თქვენს 

ნატიფმატერიალურ სტრუქტურაზე და ანელებს თქვენს სულიერ განვითარებას. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს.  

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 21 მარტი 2022წ. 

 

 

   ვიბრაციული ბალანსის დამყარება  

 

 მამა აბსოლუტი, პრაქტიკები 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გესაუბროთ ვიბრაციული დაპირისპირების თემაზე რადგანაც  

სწორედ ეს ხდება ახლა თქვენს პლანეტაზე საყოველთაოდ. 

 დედამიწაზე ბოლო მოვლენების წყალობით ადამიანთა ვიბრაციული დაყოფა არა 

მხოლოდ გაიზარდა, არამედ გადაიქცა ნამდვილ დაპირისპირებად. რადგანაც ყოველი 

ადამიანური ემოცია შეიცავს ამა თუ იმ ენერგეტიკულ მუხტს, ათასობით ადამიანის 

ერთნაირი ემოციების შეერთება მრავალჯერ ზრდის მის სიძლიერეს. თანდათანობით 

ერთნაირი ენერგიებისა და არზების კონცენტრაცია გადაიქცევა მინი ეგრეგორად, 

რომლებიც ახლა დედამიწაზე დიდი ოდენობით იქმნება. 

 ამ უკანასკნელეში შედის რუსეთის განსჯისა და უკრაინის დახმარების მინი 

ეგრეგორი, ხოლო ადამიანები, რომლებსაც ამ კონფლიქტის მთელი სიღრმე აქვთ 

გათვითცნობიერებუული, პირიქით ქმნიან რუსეთის დახმარებისა და უკრაინის 

ნაცისტური რეჟიმის განსჯის მინი ეგრეგორს. ამ ორმა ურთიერთსაწინააღმდეგო 

შეხედულებებმა შექმნეს თქვენს დედამიწაზე უძლიერესი ენერგეტიკული 

დაპირისპირება. ამასთან ერთად, პირველი ჯგუფი, რომელიც უპირობოდ იღებს 

იფციალურ აზრს, რომელსაც მათ მასმედია აწვდით, რიცხოვნობით მრავალჯერ 

აღემატება გათვითცნობიერებული ადამიანების ჯგუფს. შედეგფად კი ირღვევა 

მოვლენების წყობა, რომელიც ამის გარეშეც ისედაც ქაოტური და 

ურთიერთსაწინააღმდეგო იყო. 

 სამწუხაროდ, ცოტას თუ გამოსდის დარჩნენ მშვიდები, ბრძენები და 

განყოფილები ამ მოვლენებისგან, რომლებიც ასთი ტრაგიკულია და მოაქვს ადამიანების 

მასობრივი სიკვდილი, თუმცა მაინც გარდაუვალია. ხოლო იმისათვი, რომ მინიმუმამდე 
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დაიყვანოთ ამ მოვლენების შედეგები, მე გთავაზობთ გააკეთოთ შემდეგი მედიტაცია და 

უკეთესია თუ რამოდენიმეჯერ შეასრულებთ მას.  

 დავარქვათ მას “ვიბრაციული ბალანსის დამყარება”  თუმცა, თავდაპირველად მე 

მსურს გაიხსენოთ ის ფაქტი, რომ ერთი გამოღვიძებული ადამიანი თავისი 

ენერგეტიკით უდრის ათასობით მძინარეს. სწორედ ეს უპირატესობა უდევს 

საფუძვლად მოცემულ მედიტაციას.  

 მოუხმეთ დასახმარებლად ყველა თქვენს ზეციურ მფარველს, ანგელოზებსა და 

მთავარანგელოზებს, ამაღლებულ ოსტატებს და თქვენს გალაქტიკურ ძმებს. შემდგომ 

შეეცადეთ ვიზუალურად წარმოიდგინოთ ღვთაებრივი ვიბრაციული სასწორები 

ისეთები, როგორსაც ინტუიცია გიკარნაცხებთ.  

 შემდგომ ერთ პინაზე განათავსეთ თქვენი პლანეტის ნეგატიურად განწყობილი 

მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც ყველაფერს ხედავს შავ-თეთრად და აქტიურად 

გამოდის მათი აზრით “აგრესორი” რუსეთის წინააღმდეგ და იცავს “დემოკრატულ” 

უკრაინას, ხოლო მეორეზე – კაცობრიობის გათვითცნობიერებული ნაწილი, რომელსაც 

ესმის მომხდარი მოვლენების არსი და ინარჩუნებს ჰარმონიულ მდგომარეობას და 

მოვლენებისადმი განყენებულ დამოკიდებულებას. პირველი ჯგუფის ვიბრაციები 

ძალიან დაბალი და ქაოტურია, ხოლო მეორესი – მაღალი და მშვიდი. 

 შემდგომ კი დააკვირდით, თუ გამოღვიძებული ადამიანების მაღალვიბრაციული 

ველი თანდათანობით როგორ გადაწონის სასწორის მეორე პინაზე არსებულ მძინარე 

ადამიანების დაბალვიბრაციულ ისტერიულ ემოციებს. დაელოდეთ, სანამ ორივე “პინი” 

არ გათანაბრდება და თქვენი პლანეტის ვიბრაციული ფონი გახდება შედარებით 

თანაბარი და მშვიდი. მხოლოდ ამის შემდგომ გამოდით მედიტაციიდან. 

 ასევე, არ დაგავიწყდეთ ენერგეტიკული დაცვის დაყენება და ყურადღება 

მიაქციეთ თქვენს ენერგეტიკულ მდგომარეობას მედიტაციის შემდგომ. თუ თქვენ 

იგრძნობთ ასტრალური არსებების მხრიდან ენერგეტიკულ შეტევებს, აუცილებლად 

გაწმინდეთ თქვენი ნატიფი სხეულები სამყაროს სიყვარულის ცეცხლით და 

პერიპოდულად განაახლეთ თქვენი დაცვა. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 1 აპრილი 2022წ. 

 

 

       ფანჯარა ახალ მსოფლიოში (მესამე განზომილების მატრიციდან გამოსვლა)  

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გესაუბროთ დედამიწაზე ამჟამად მომხდარ მოვლენებზე და 

განვიხილო ისინი მესამე განზომილების პროგრამების თვალსაზრისით, რომლების 

შესახებაც მიდიოდა საუბარი ჩემი გზავნილების სერიაში.  

 ალბათ დამეთანხმებით, რომ უკრაინაში არსებული კონფლიქტის ირგვლივ 

მომხდარი მოვლენები უკვე გროტესკულ ხასიათს იღებს. ეს უკვე არა თეატრალური 
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წარმოდგენა, არამედ ნამდივლი ცირკია, რმელშიც მონაწილეობას იღებს მსოფლიოს 

წამყვანი ქვეყნების მთავრობები. თუმცა, ბევრი ადამიანი ამ ყველაფერს სერიოზულად 

იღებს და უპირობოდ სჯერათ იმის, რასაც პოლიტიკოსები ეუბნებიან მათ.  

 რატომ ხდება ასე?  

 მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ადამიანები არ ცხოვრობენ თავიანთი გონებით და მით 

უმეტეს არც ინტუიციით, არამედ მკაცრად მიჰყვებიან მესამე განზომილების 

პროგრამებს. მოცემულ შემთხვევაში კი, როდესაც ძველი სამყარო დაშლის პირას 

დადგა, ყველა პროგრამა ამოქმედდა სრული სიმძლავრით.  

 სწორედ მათზე ამყარებს ჩრდილოვანი მთავრობა იმედს, რომელმაც კარგად იცის 

თუ რომელ “ღილაკებზე” უნდა დააჭიროს თითი, რათა სასურველ შედეგს მიაღწიოს. 

ისინი მოქმედებენ საუკუნეების განმავლობაში გამოცდილი სქემის მიხედვით – 

თავიდან აშინებენ ადამიანებს და მათ ცხოვრებას აუტანელს ხდიან, შემდგომ კი 

უგდებენ მათ საჩუქარს, რომელიც მათ ძალიან გაახარებთ. სწორედ ეს ვლინდება ბოლო 

ორი წლის განმავლობაში განსაკუთრებით თვალსაჩინოდ. თუმცა, ამ ჯერად ადამიანებს 

ეს “საჩუქარი” გადაექცათ მათი ციფრული დამონების საშუალებად.  სწორედ ამაზე 

გააკეთეს გათვლა იმათ, ვინც წამოიწყო ეს არაადამიანური კონბინაცია. 

 მესამე განზომილების რომელი პროგრამები ამოქმედდა ამ პროცესში? 

 პრაქტიკულად ყველა, მათ შორის კი უმთავრესებია: დაშინება – 

სიცოცხლისათვის საბრთცხის შექმნა “პანდემიის” სახით, პრაქტიკულად საყოველთაო 

“ვაქცინაციის” დაძალება, რომელიც ადამიანს არჩევან არ უტოვებს, გლობალისტების 

საყვარლეი  მეთოდის – “დაყავი და იბატონეს” გამოყენება, რომლის შედეგადაც 

საზოგადოება დაიყო ორ ჯგუად – ვაქცინერებულ და არავაქცინირებულ ადამიანებად, 

რომლებიც საკმაოდ აგრესიულად იყვენე ერთმანეთის წინააღმდეგ განწყობილნი. 

საბოლოოდ, გლობალისტებმა დანერგეს “რჩეულობის” მცნება, რომელიც რეალურად 

გადაიქცა ციფრულ დამონებად რადგანაც საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში 

იყენებდნე სპეციალუდ წვდომის კოდებს. 

 თუმცა, რადგანაც გლობალისტებმა დაინახეს, რომ მოსახლეობის განადგურების 

ოპერაციის პირელმა ფაზამ ხარვეზებით ჩაიარა, საქმეში ჩაერთო უკვე “მძიმე 

არტილერია” – გლობალისტებმა აპროვოცირეს სამხედრო კონფლიქტი რათა უფრო 

მეტად დაეყოთ ადამიანები აგრესორებად და დაზარალებულებად.  

 როგორც ხედავთ, ყველამ ვერ შეძლო გარკვეულიყო ჩრდილოვანი მთავრობის 

გეგმების სიეშმაკეში, რადგანაც უმრავესობა ადამიანი მოქმედებდა მესაამე 

განზომილების პროგრამების მიხედვით და იქცეოდნენ სწორედ ისე, როგორსაც 

გლობალისტები მოელოდნენ. დედამიწის მოსახლეობის მხოლოდ მცირე ნაწილმა 

შეძლო საუკუნეებით გამოცდილი აზროვნებისა და ქცევის სქემის “გატეხვა” და 

შეეცადნენ სხვებისათვის აეხსნათ მომხდარი მოვლენების ჭეშმარიტი მიზეზები და 

მიზნები.  

 სწორედ ეს არის ის არასტანდარტული რეაქცია, რომელსაც შეუძლია გაარღვიოს  

სტერეოტიპების მყარი ჟაჭვი რომლებიც ადამიანთა ცნობიერებაშია დანერგილი და 

რომლებიც აიძულებენ მათ “იცეკვონ სხვის დაკრულზე” და არც კი იფიქრონ 

შედეგებზე. მე კი ვხედავ, რომ ყოველდღიურად ასეთი ადამიანების რიცხვი იზრდება, 

რაც იმას ნიშნავს, რომ იშლება საუკუნეების განმავლობაში შექმნილი მესამე 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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განზომილების დუალური “იმპერია” და თანდათან უთმობს ადგილს ახალ 

ერთპოლალურ მსოფლიოს. 

 თქვენ კი, ჩემო ძვირფასებო,  იღებთ ყველაზე აქტიურ მონაწილეობას 

კაცობრიობისა და თქვენი პლანეტის ევოლუციისათვის ამ საბედისწერო პროცესში.  

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზმოლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 29 მარტი 2022წ. 

 

 

 

    რუსული სულისკვეთება 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს მოგცეთ მოკლე ანალიზი იმისა, თუ რა ხდება ახლა ეგრეთ 

წოდებულ “განვითარებულ” ქვეყნებში.  

 ერთი შეხედვით ამ ქვეყნების მთავრობების მოქმედებები შეიძლება მოგეჩვენოთ 

აბსურდული და ყოველგვარ ჯანსაღ აზრს მოკლებული, რადგანაც თვალსა და ხელს შუა 

იშლება აქ ქვეყნების ეკონომიკა და კეთილდღეობა. თუმცა რეალურად ყველაფრი 

ბევრად რთულადაა. 

 დანაშაულებრივი შეთანხმება, რომელშიც შევიდნენ ამ ქვეყნების მთავრობები და 

გაერთიანდნენ რუსეთის წინააღმდეგ (რომელსაც ყველა შესაძლო საშუალებით 

ცდილობენ წარმოაჩინონ საზოგადოების თვალში აგრესორად და აბსოლუტურ 

ბოროტებად), პროვოცირებული იყო ჩრდილოვანი მთავრობის მიერ და სიცოცხლის 

მოსპობის მუქარით კონტროლირდება მათი ყველა მითითების შესრულება. 

  ამგვარად, ამ ქვეყნების მთავრობების მეთარუებს არ რჩებათ სხვა გზა, რადგანაც 

მათ თავიანთი პატრონების უფრო ეშინიათ, ვიდრე საკუთარი ხალხის ბრაზისა.  ისინი 

მშვენივრად ხვდებიან, რომ სახალხო აქციის პროტესტების ჩახშობა შეიძლება, ხოლო 

მათი პატრონების მხრიდან მომავალი საბრთხე სრულიად რეალურია.  

 ამრიგად, რა ზიანი მიაყენა ჩრდილოვან მთავრობას რუსეთმა, რომ მასთან 

ბრძოლოს გამო საბრთხის ქვეშ დადგა მთელს მსოფლიოში მილიონობით ადამიანის 

მშვიდობიანი და კონფორტული ცხოვრება? 

 რეალურად რუსეთი და რუსი ხალხი ყოველთვის აშინებდა გლობალისტებს 

თავისი დაუმორჩილებლობითა და თავისუფლებამოყვარეობით. სლავური ხალხების 

წარმომადგენლები (იმისდა მიუხედავად, რომ თავად ამის შესახებ არ უწყიან) ატარებენ 

განსაკუთრებულ სიყვარულს თავისუფლებისადმი, რომლის მათგან ამოშლა შეიძლება 

მხოლოდ მათივე სიცოცხლის ფასად. სწორედ ამიტომაც, ბოლო ათწლეულების 

განმავლობაში ჩრდილოვანი მთავრობის წარმომადგენლებმა გააკეთეს ყევლაფერი, 

რათა რუსეთის მცხოვრებლებისგან განედევნათ მათთვის საძულველი რუსული 

სულისკვეთება, რადგანაც ის სასიკვდილო საბრთხეს წარმოადგენდა ამ 

დანმაშავეებისათვის.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 თუმცა, როდესაც გლობალისტებმა და მათმა დამქაშებმა თითქმის დაიჯერეს 

თავიანთი გამარჯვება, რადგანაც რუსეთში აღზარდეს ახალაგაზრდების თაობა ეგრეთ 

წოდებულ “ევროპულ ფასეულობებზე”, მათ უცებ გააცნობიერეს, რომ რუსული 

სულისკვეთების განადგურება მაინც არ გამოუვიდათ. ეს ფაქტი აჩვენა მათ მიერ 

უკრაინაში პროვოცირებულმა სამხედრო კონფლიქტმა. 

 რუსი ხალხის მიერ უკვე დავიწყებული ერთობის, სამართლიანობისა და 

ღირსების შეგრძნებები ფენიქსის მსგავსად ფერფლიდან აღსდგა და გამოვლინდა 

სრული შემართებით. რაც უფრო მეტი სიძულვილი და აგრესია დაატყდა თავს რუსეთს 

გლობალისტების მიერ ამ მიზეზისათვის გაერთიანებული ქვეყნების მხრიდან, მით 

უფრო მეტად შეიკრა რუსი ხალხი და მით უფრო სწრაფად აღსდგა მათში უწინდელი 

სიდიადე.  

 გლობალისტებმა ვერ შეძლეს რუსეთის დაშინება და ფეხქვეშ გათელვა და 

თავიანთი სიძულვილით აღტკინებულები ახლა თავიანთ მარიონეტებს აიძულებენ 

აბსურდული და ურთიერთსაწინააღმდეგო  მოქმედებების შესრულებას, რომლებიც მათ 

ქვეყნებსა და ხალხს აზიანებს. ეს ყველაფერი მალე დასრულდება და ამ 

გლობალისტების დამქაშებისთვის ძალიან სამწუხაროდ, დარგანაც მათი მოსახლეობა, 

რმელიც  შეჩვეული არის კონფორტულ და თბილ ცხოვრებას, აღდგება მთავრობების 

წინააღმდეგ და მოითხოვს მათგან ნორმალური ცხოვრების დაბრუნებას.  

 ამის პარალელურად, იწყება მსოფლიო მმართველობის კორუმპიურებული 

სათავის გამოაშკარავება, რომელიც გამოიწვევს მათი მარიონეტების დაპატიმრებასა და 

სასამართლო გარჩევებს. ამგვარად, რუსეთი და მისი ხალხი პირდაპირ და ირიბად 

შეუწყობს მსფოლიოს ხელს განთავისუფლედს დრაკორეფტილიებისა და ორიონელების 

(რომლებმაც დაიბყრეს თქვენი პლანეტა, რათა სრულიად დაემონებინათ მისი 

მოსახლეობა) საუკუნოვანი მონობისგან.  

 რადგანაც საკუთარი აღსასრული იგრძნეს, გლობალისტები ცდილობენ შური 

იძიონ განმათავიოსუფლებელ რუსეთზე დამარცხების გამო და მასზე “გეშავენ” მრავალ 

ქვეყანას და მათ მოსხლეობას მათი ჯერ კიდევ კონტროლირებული მასმედიის 

მერშვეობით და სწორედ ამას ვხედავთ ახლა მთელს მსოფლიოში.  

 თუმცა ეს უკვე მათი ბოლო აგონიაა, სწორედ ამიტომაც გამოიყურება ის ასე 

გროტესკულად და აბსურდულად. სრულიად მალე სიმართლე გარეთ გამოანათებს და 

უკვე ვეღარავინ შეაჩერებს ამ ინფორმაციულ ნაკადს, რომელიც გამოააშკარავებს 

ძალაუფლებაში მყოფ დამნაშავეებსა და მათ არაადამიანურ ქმედებებს.  

 ამიტომაც, ჩემო ძვირფაებო, დარჩით მშვიდები და ბრძნენები. ნუ წამოეგებით 

ბნელი ძალების პროვოკაციებს. აავსეთ თქვენი თავები და სივრცე თქვენს გარშემო 

ღვთაებრივი ენერგიებით, რითიც ნათელი ძალების გამარჯვებას მოაახლოებთ. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 3 აპრილი 2022წ. 
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  ადამიანთა სულების განსაწმენდელი  

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გავაგრძელო ჩემი წინა გზავნილი და აგიხსნათ, თუ რატომ 

მიაღწია თავის პიკს დედამიწაზე ბნელი ძალების თარეშმა.  

 გათვითცნობიერებულ ადამიანს გულწრფელად არ შეუძლია მიხვდეს, თუ სხვებს 

როგორ არ შეუძლიათ დაინახონ ასეთი ნათელი და უკვე დაუფარავი ტყუილი, სიცრუე 

და თვალთმაქცობა ყველაფერში, რაც ირგვლივ ხდება. ხოლო ახლა თქვენს პლანეტაზე 

ხდება ნამდვილი ობსკურანტიზმი (МРАКОБЕСИЕ), დაფიქრდით ამ სიტყვაზე. სწორედ 

ის ასახავს ამჟამინდელი რეალობის ჭესმარიტ არსს. წყვდიადი (Мрак) ყველა სახით 

გამოვლინდა უკვე დაუფარავად და დემონებმა (Бесы) ხელთ იგდეს ადამიანთა გონება.  

 ა მ  მომენტამდე ეს დემონები ჩრდილში იმალებოდნენ და თუ გამოდიოდნენ 

სინათლეზე, ეფარებოდნენ კეთილისმოქმედის ნიღბებს, საუბრობდნენ ლამაზი 

სიტყვებით თავისუფლებაზე, დემოკრატიაზე, ადამიანის უფლებებზე, კანონების 

დაცვასა და მსგავს “სწორ” მცნებებზე. ახლა კი ეს ნიღბები მათ მოსძვრათ სახიდან და 

აღარაფერი დარჩათ ადამიანების მიმართ ბრაზის, სიძულვისლისა და აგრესიისა.  

 ყველაფერი გამოაშკარავდა მაქსიმალურად და ნათელი გახდა, რომ არ დარჩა 

სინათლის მცირე სხივიც კი იმათში, ვინც მსოფლიოს ეგრეთ წოდებული 

“განვითარებული” ქვეყნების სათავეში არიან. ისინი მოიცვეს სიხარბის, ძალაუფლების, 

ამპარტავნების, უბრალო ადამიანებისმიმართ ზიზღისა და თავიანთი პატრონების 

მიმართ ცხოველური შიშის დემონებმა.  

 ახლა, თუ თვალყურს მიადევნებთ პოლიტიკოსების ქცევას, თქვენ ადვილად 

შეძლებთ ჩრდილოვანი მთავრობის მარიონეტების გამოაშკარავებას და ასევე 

დაინახავთ, თუ რამდენად ცოტა დარჩა დედამიწაზე სამართლიანი, წესიერი და 

დამოუკიდებელი ქვეყნის მმართველები.  

 თუმცა, მთელი უბედურება იმაში მდგომარეობს, რომ გათავისუფლებული 

წყვდიადის დემონი მარტო კი არ მოვიდა, არამედ ჭინკების მთელი არმიით – 

არსტარლური არსებებით, რომლებმაც მოიწყვეს ნამდივლი ქეიფი ამ ობსკურანტიზმში  

ჩთრეული ადამიანების მიერ გამოსხივებული ნეგატიური ენერგიებით,  

 ასეთია წარმავალი ეპოქის აღსასრული, რომელიც ყველაზე საშინელი და 

ბოროტი აღმოჩნდა და რომელმაც წაიღო და კიდევ მიაქვს მილიონობით ადამიანის 

სიცოცხლე. ამ ეპოქისათვის ჩვეულმა დუალობამაც ასევე თავის აპოგეას მიაღწია და 

გამოვლინდა არა მხოლოდ ქვეყნებს შორის ომით, არამედ ორი მოძმე სლავური ერის 

დაპირისპერებით.  

 თქვენი პლანეტის დამბყრობლებმა ფეხქვეშ გათელეს ყველა კანონი, როგორც 

ადამიანური, ასევე სამყაროსეული, რადგანაც ცდილობდნენ ძალაუფლების 

შენარჩუნებას დედამიწაზე, რომელიც მათ ხელიდან ეცლებათ, რადგანაც ის გადადის 
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ახალ ერაში – მეხუთე განზომილების მაღალვიბრაციულ სივრცეში. თავიანთი უძლური 

ბრაზის გამო ისინი ცდილობენ თან გაიყოლონ რაც შეიძლება მეტი ადამიანის სული 

ძალდატანებითი “ვაქციბნაციის”, ომების გაჩაღებისა და მათ მიერვე შექმნილი 

ჰუმანიტარული კატასტროფების მერშვეობით.  

 თუმცა, დრაკორეფტილიებისა და ორიონელების ყველაზე დიდი დანაშაული 

არის სლავური ეთნოსის განადგურების მცდელობა, რომლებიც არიან ღვთაებრივი 

კოდის მატარებლები და კაცობრიობის საუკეთესო ფასეულობების მცველები. 

ამისათვის კი მათ არა მხოლოდ სასჯელი, არამედ სრული განადგურება ელით.  

 ხოლო იმის გამო, რომ მათ ამ დანაშაულის ჩადენის ნება არ მისცეს, ისინი ისეთ 

მრისხანებაში ჩავარდნენ, რომ თავიანთ გზაზე ყველაფერს თელავენ, თესავენ 

დედამიწაზე და ადამიანთა სულებში ნგრევასა და სოციალურ თუ ეროვნულ მონობას. 

სამწუხაროდ, ყველა ვერ შეძლებს ბოროტების ასეთ დიდი ნაკადს გაუძლოს, თუმცა, 

ჩემო ძვირფასებო, სწორედ ამაში მდგომარეობს ყოველი ადამიანისათვის ყველაზე 

დიდი არჩევანი: რომელი გზით წავა ის ეპოქების გზაგასაყარზე – მიიზიდება ის 

სინათლისაკენ, თუ დარჩება წყვდიადში.  

 ის, თუ რაც ახლა დედამიწაზე ხდბა, შეიძლება შევადაროთ განსაწმენდელს და 

ის, ვინც მას ღირსეულად გაივლის, შეძლებს გადავიდეს მეხუთე განზომილების ახალ 

დედამიწაზე თავისი ახალგაზრდა, ლამაზი და ჯანმრთელი ფიზიკური სხეულით.  

 გლოცავთ ჩემო ძვირფასებო! 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 4 აპრილი 2022წ. 

 

 

 

  სლავური ხალხების გაერთიანება 

  

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე კიდევ მსურს გავაგრძელო საუბარი დედამიწაზე მომხდარი ბოლო 

მოვლენების შესახებ. 

 მე ვიცი, რომ ბევრი თქვენგანი დაბნეულია, რადგანაც ვერ ხვდება, თუ რატომ 

განვითარდა დედამიწის ამაღლების პროცესი ერთი შეხედვით ასეთი არასასიკეთო 

სცენარით, რომელიც მოისაზრებს უკრაინაში არსებულ სამხედრო კონფლიქტს, 

რომელსაც ადამიანებისათვის ამდენი ტკივილი და ტანჯვა მიაქვს.   

 რაღათქმაუნდა, ეს არ არის შემთხვევითი და უპირველეს ყოვლისა 

მეტაფიზიკური თვალსაზრისით. ოცდაათი წლის განმავლობაში უკრაინელებს 

ეძლეოფდათ შანსი გამოღვიძებისა და იმის გაცნობიერებისა, თუ ვინ მართავს მათ, ვინ 

ანგრევს მათ ოდესღაც საოცარ და მდიდარ ქვეყანას და თესავს სიძულვილს მოძმე რუსი 

ხალხის წინააღმდეგ. თუმცა, მათ ვერ შეძლეს ამის გაკეთება: უმრავლესობამ ვერ შეძლო 

მცნებების შეცვლის დანახვა, რადგანაც მოხიბლულები იყვენნ ლამზი ევროპული 

ცხოვრების შესახებ დაპირებებით. ისინი უბრალოდ იყიდეს და საჩუქრის სახით მისცეს 
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ევროპაში თავისუფლაი მგზავრობის შესაძლებლობა. სამაგიეროდ გლობალისტებმა ეს 

ქვეყანა გადააქციეს თავიანთი ყველა სახის დანაშუელებისათვის გამოსაცდელ 

პოლიგონად. იმათ კი ვისაც არ მოუნდა კორუმპირებული და მარიონეტული 

მთავრობის ნებას გაყოლოდა, აღმოჩნდა ამ ქვეყანაში განდევნილად, ეს ეხება არა 

მხოლოდ ცალკე აღებულ ადამიანებს, არამედ მთლიან რეგიონებსაც.   

 ეს რაც ეხებოდა უკრიანულ მხარეს, ხოლო რუსეთიც ამ დროის განმავლობაში 

გადიოდა საკუთარ გამოცდებს. გლობალისტების საცეცებმა აქაც შეაღწია, ცვლიდა 

რუსი ხალხის მენტალიტეტსა და თავს ახვევდა მათ უცხო ფასეულობებს. ეს ყველაფერი 

ხდებოდა შეუმჩნევლად და თანდათანობით ჩრდილოვანი მთავრობის მოხელეების 

მიერ, რომლებიც დანერგილნი იყვნენ რუსეთის სამთავრობო წრეებსა და მასმედიაში.  

 შედეგად ორმა დიდებულმა და განუყოფლად დაკავშირებულმა სლავურმა 

ხალხმა სწრაფად დაკარგა თავიანთი ღვთაებრივი თვისებები და გადაიქცა უსულო 

მომხმარებლურ საზოგადოებად. ხოლო იმისათვის, რომ შეჩერებულიყო ეს დაცემა, 

საჭირო გახდა ორივე ხალხის ძლიერი “შენჯყრევა” ამიტომაც რუსული სამხედრო 

ოპერაცია უკრაინის ტერიტორიაზე ატარებს ორ მიზანს. 

 პირველი – მესამე მსოფლიო ომის თავიდან აცილება, რომლის გაჩაღებასაც 

გლობალიოსტები სხვისი ხელებით აპირებდნენ. ეს მიზანი კი უკვე პლანეტარული 

მაშტაბისაა, სადაც რუსეთი გამოდის არა მხოლოდ უკრაინული ხალხის, არამედ მთელი 

კაცობრიობის განმათავისუფლებლად.  

 მეორე – ორი დიდებული სლავური ხალხის აღორძინება, გაერთიანება და 

მათთვის ბუნებრივი ღვთაებრივი თვისებების დაბრუნება.  

 ხოლო, რადგანაც ორივე ხალხის მხრიდან მორალური დაცემა ძალზედ დიდი 

იყო, მათვის უწინდელი სიდიადის დაბრუნება შესაძლებელი გახდა მხოლოდ საერთო 

სულიერი ტკივილითა და ტანჯვით, მატერიალური ნგრევითა და შემდგომი 

ერთობლივი მშვიდობიანი ცხოვრების აღდგენით.  

 ყველა ვერ გაივლის ამ გამოცდას, რადგანაც ვერ გადაიტანენ ამ გარემობებებისა 

და იაფი პროპაგანდის წნეხს, თუმცა უკრაინისა და რუსეთის საუკეთესო შვილები 

შექმნიან მშვენიერ საზოგადოებას მეხუთე განზომილების ახალ დედამიწაზე. 

 გლოცავთ ჩემო ძვირფასებო! 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 5 აპრილი 2022წ. 

 

 

   წამიერი კარმა 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გესაუბროთ კარმული კანონების მუშაობის შესახებ დედამიწაზე 

მომხდარ ენერგეტიკულ ცვლილებებთან მიმართებით.  

 როგორც უკვე ბევრჯელ ითქვა ჩემს გზავნილებში, ახალი მაღალვიბრაციული 

ენერგეიბის წყალობით, რომლებიც ახლა დედამიწაზე მოდიან, ამ კანონების 
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მოქმედების დროის ფარგლები მაქსიმალურად შემცირდა. ეს მოხდა იმიტომ, რომ 

ამჟამად ყველა ენერეტიკული პრცესი ჩქარა იცვლის საკუთარ პარამეტრებს.  

 მე უკვე მოგიყევით იმის შესახებ, რომ მეხუთე განზომილების სამყაროში ყველა 

თქვენი სურვილი მაშინვე ახდება. ეს მოხდება იმის გამო, რომ თქვენ იქნებით 

დედამიწასთან ერთ ვიბრაციულ ტალღაზე, ანუ თქვენი ფიქრები და ემოციები შეძლებს 

წამიერად შევიდეს რეზონანსში თქვენს ირგვლის არსებული სივრცის ვიბრაციებთან. 

თუმცა, რადგანაც თქვენი პლანეტა უკვე პრაქტიკულად შევიდა ახალ 

მაღალვიბრაციულ სივრცეში, მასთან ადამიანების ურთიერთქმედების სახე სულ უფრო 

და უფრო იცვლება.  

 ამგვარად, ადამიანს, რომელსაც აქვს მაღალი ვიბრაციები, შეუძლია თითქმის 

წამიერად განახორციელოს საკუთარი სურვილები, რადგანაც დედამიწის მაღალ 

ვიბრაციებთან რეზონირებს. ხოლო იმ ადამიანის სურვილები, რომლის ვიბრაციები 

ისევ მესამე განზომილებაში არის დარჩენილი, პირიქით “განიზიდება” ახალი 

მაღალვიბრაციული სივრცისგან. შედეგად, ნებისმიერი ნეგატიური აზრი, ემოცია და 

მით უმეტეს მოქმედება წამიერად უბრუნდება მას იგივე სახით.  

 სწორედ ამას ქვია წამიერი კარმა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ნებსმიერი 

არაღვთაებრივი ქმედევა უარყოფილი იქნება ახალი ენერგიების მიერ და ბუმერანგის 

მსგავსად დაუბრუნდება იმას, ვისგანაც წამოვიდა.  

 აგრეთვე, რაღათქმაუნდა კარმის “წამიერების” მცნება პირდაპირი მნიშვნელობით 

არ უნდა გაიგოთ. მე ვიყენებ მას მხოლოდ იმიტომ, რომ უწინდელ პერიოდში ადამიანს 

კარმა უბრუნდებოდა მრავალი წლის შემდეგ და ზოგჯერ შემდეგ ინკარნაციაშიც კი. 

ამიტომ, იმის გამო, რომ ის უბრუნდება ა დამიანებს რამოდენიმე თვის, კვირის, დღის ან 

საათის შემდეგ, ჩვენ შეგვიძლია დავარქვათ მას “წამიერი”.  

 თქვენ შეგიძლიათ ადევნოთ თვალყური ამ პროცესებს არა მხოლოდ საკუთარ 

მაგალითზე, არამედ იმათ მაგალითზეც, ვინც ახლა წყვეტს მსოფლიოს ბედს. უკვე სულ 

მალე მსოფლიოს ჩრდილოვან მთავრობას, რომელმაც ხელოვნურად შექმნა დედამიწაზე 

პოლიტიკური, ეკონომიკური და მორალური კრიზისები, ყველა დანაშაული უკან 

დაუბრუნდება.  

 თქვენ უკვე ხართ იმის მოწმეები, თუ ფენა-ფენა რგორო აშკარავდება მათი 

ქმედებების ჭეშმარიტი მიზნები, რომლებიც მიმართულია კაცობრიობის 

განადგურებისაკენ ამ სიტყვების პირდაპირი მნიშვნელობით. ბევრი უარს იტყვის ამის 

დაჯერებაზე – იმდენად შემზარავი არის დანაშაულებები, რომლებიც ჩაიდინეს იმათ, 

ვისაც ხალხი “ამა სოფლის ძლიერთ” ეძახდა.  

 ასევე, ამ დანმაშავეების კარმა უკვე დიდად აივსო, რადგანაც მათი მდაბალი 

აზრები, ემოციები და სურვილები ვერ შეძლებს განხორციელებას უკვე იმის გამო, რომ 

ისინი ვერ შეეწყობა დედამიწის ახალ ენერგეტიკას. მათი სურვილები ვერ შევლენ 

დედამიწის მაღალ ვიბრაციებთან რეზონანსში და მოცემულ შემთხვევაში მათ ვერ 

უშველით ვერც ძალაუფლება და ვეცრ ფული.  

 ამგვარად, ყოველდღიურად ადამიანების ვიბრაციული დაყოფა სულ უფრო და 

უფრო გაიზრდება, რაც საბოლოოდ მიგვიყვანს კაცობრიობის მაღალვიბრაციული 

ნაწილის გამოყოფამდე იმ ნაწილისგან, რომელიც ვერ შეძლებს მესამე განზომილების 

რეალობიდან ენერგეტიკულად გამოსვლას. ამიერიდან კი უკვე ვეღარავინ შეძლებს ამ 
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პროცესზე გავლენის ქონას, რადგანაც სრულ მოქმქდებაში მოდის სამყაროს კანონები, 

ხოლო დუალური სამყაროს ადამიანური კანონები ვერ შეძლებს დედამიწის ახალ 

ენერგეიბში არსებობას.  

 გახსოვდეთ ამის შესახებ ჩემო ძვირფასებო და ნუ მიუშვებთ თქვენს აზრებს თვის 

ნებაზე. გამოიმუშავეთ ჩვევა რათა ყურადღება მიაქციოთ იმას, რომ არცერთი წუთი არ 

გამოხვიდეთ მაღალი ვიბრაციებიდან, ანუ რომ იყოთ თქვენს პლანეტასთან ერთ 

“ტალღაზე” რომელიც წაგიყვანთ მეხუთე განზომილების ახალ სამყაროში.  

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 6 აპრილი 2022წ. 

 

 

 

  როგორ შევცვალოთ ფიზიკური რეალობა 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 მე ისევ ვუბრუნდები დედამიწაზე ამჟამად არსებულ სიტუაციას. რატომ 

გიყვებით ეხლა მომხდარი ენერგეტიკული პროცესების დეტალებს? 

 უპირველესად იმიტომ, რომ სწორედ ისინი აპროვოცირებენ პროცესებს ფიზიკურ 

დონეზე. დღეს კი მსურს გაგიმხილოთ კიდევ ერთი ენერგეტიკული მექანიზმის შესახებ 

ინფორმაცია, რომელიც ძალიან თვალსაჩინოდ ვლინდება ამ ბოლო დღეებში.  

 როგორ ფიქრობთ რითია გამოწვეული თითქმის უკვე ისტერიაში გადასული 

აგრესია “განვითარებული” ქვეყნებისა რუსეთთან მიმართებით?  რატომ მიაღწია ამ 

აგრესიამ ასეთ წარმოუდგენელ და ყველა გონივრულ ჩარჩოდან გამოსულ ზომებს? 

 რეალურად ეს აგრესია გამოწვეულია იმით, რომ ამ გლობალისტებისათვის  

დაუმორჩილებელი ქვეყნის მიმართ სიძულვილმა და ამასთან ერთად შიშმა მიაღწია 

თავის პიკს. ხოლო, რადგანაც სიძულვილი და შიში ერთი “მედლის” ორი მხარეა 

(რადგანაც ორივე ძალიან დაბალი ვიბრაციის ენერგეიბია), ეს ენერგეიბი უკვე 

თვალნათლივ ვლინდება მატერიაშიც – ადამიანთა ფიზიკურ ქმედებებში, რომლებიც 

ასხივებენ ამ ენერგიებს ასეთივე კონცენტრირებული სახით.  

 როგორც ხედავთ, მსოფლიოს მმართველები მზად არიან ადამიანების გვამებს 

გადააბიჯონ, ოღონდაც გაანადგურონ რუსეთი, რომელიც მათი გეგმების რეალიზაციის 

გზაზე წინაღობად დადგა. ისინი იმდენად შეეჩვივნენ ნებისმიერ ფასად გამარჯვებას, 

რომ ნებისმიერი დაუმორჩილებლობა მათში არა მხოლოდ ბოღმას იწვევს, არამედ 

ცხოველულ და უკვე უკონროლო სიძულვილს.  

 თუმცა, რაც ყველაზე სამწუხაროა, მათი სიძულვილი გადამდები დაავადების 

მსგავსად, ვრცელდება ირგვლივაც და პირდაპირი მნიშვნელობით ჭამს ადამიანთა 

სულებს. ასტრალული არსებების მთელი ლაშქარი ქეიფაობს ახლა თქვენს პლანეტაზე, 

რადგანაც ხვდეიან, რომ ეს მათი ბოლო ნადიმია დედამიწაზე. ისინი ხვდებიან, რომ 

მალე აქ უკვე სრულიად სხვა ენერგეიბი იმეფებს, რომლებიც მათთვის სასიკვდილო 

საბრთხეს წარმოადგენს. ასტრალური არსებები როგორც სამაშველო რგოლს ისე 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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ეჭიდებიან ამ ნეგატიურ ენერგიებს და ცდილობენ წარმოქმნან ენერგეტიკული ხანძარი 

ნებისმიერი “ნაპერწკლისგან”, რომელიც ადამიანში წარმოიქმნა. ამიტომაც ეს არსებები 

აპროვოცირებენ ადამიანებს ტრაგიკული მოვლენებისა და მასთან დაკავშირებული 

პრობლემებზე უსასრულო კამათებსა და განხილვებზე.  

 ამის შედეგად, მტრობენ არა მხოლოდ ქვეყნები, არამედ მეგობრები, კოლეგები და 

ერთი ოჯახის წევრებიც კი. სიძულვილისა და აგრესის წრებრუნვა სრულ უფრო და 

უფრო იზრდება და ბედნიერი დასასრულის შესახებ ეჭვებს უჩენს 

გათვითცნობიერებულ ადამიანებსაც კი, რომლებიც არიან კაცობრიობის 

გამოღვიძებული მხარის წარმომადგენლები და მისიად აქვთ გაიყოლონ თან სხვებიც.  

 იმისათვი, რომ ნათელი და ბნელი ძალების ამ გადამწყვეტ ბრძოლას გაუძლოთ, 

თქვენთვის ძალიან ნიშვნელოვანია დაინახოთ და მიხვდეთ მომხდარის ენერგეტიკული 

პროცესების არსს, რადგანაც ყველა ამჟამინდელი მოვლენა არის ამ პროცესების 

ანარეკლი.  

 ამგვარად, თუ თქვენ შეცვლით ამ თუ იმ მოვლენის ენერგეტიკულ არსს, თქვენ 

შეცვლით მის ფიზიკურ “განხორციელებას”. ამიტომაც, ჩემო ძვირფასებო, რაც შეიძლება 

ხშირად გაწმინდეთ თქვენი პლანეტა სამყაროს სიყვარულის ცეცხლით  და 

განსაკუთრებით დედამიწაზე არსებული დაპირისპირების ყველა კერა, როგორც 

სამხედრო, ასევე ინფორმაციული თვალსაზრისით.  

 ასევე, რაღათქმაუნდა, ნუ დაივიწყებთ თქვენს ენერგეტიკულ სივრცესა და 

თქვენს გარშემო ხალხთან ურთიერთქმედებაზე. მხოლოდ მაშინ შეძლებთ სხვების 

დახმარებას, როდესაც ჯერ საკუთარ თავს გაწმენდთ. ყოველთვის გახსოვდეთ ამის 

შესხებ ჩემო ძვირასებო. 

 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 7 აპრილი 2022წ. 

 

 

 ფანჯარა ახალ მსოფლიოში (როგორ იწრთობა მეტალი) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ყოველდღიურ პრობლემებზე, რომლებიც ადამიანებს 

მთელს მსფოლიოში სულ უფრო და უფრო მეტი უჩნდებათ.  

 როგორც ხედავთ, გლობალისტებს სრულიად გამოუვიდათ ადამიანების ჩვეული 

კონფორტული ზონიდან გამოყვანა მატერიალურად ყველაზე აყვავებულ ქვეყნებშიც კი. 

მოხდა ეს იმიტომ, რომ მათ მოუწიათ ჩაფიქრებულის (მოსახსხლეობის რიცხვის 

შემცირება და დარჩენილი ნაწილის სრული ციფრიზაცია) განხორციელება 

ექსტრემალურ პირობებსა და დაჩქარებული ტემპით. ახლა ისინი ჟონგლიორების 

მსგავისი მოხერხებულობით ცდილობენ გადაიტანონ ადამიანების  ყურადღება  ერთი 

პრობლემიდან მეორეზე და აღვივებენ მათში ყველაზე მდაბალ ვნებებს.  
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 განსაკუთრებით თვალსაჩინოდ ვლინდება ეს უკრაინასთან დაკავშირებულ 

სიტუაციაში, როდესაც ყველა ფაქტი დამახინჯებულია, ხოლო ადამიანები და მთლიანი 

ქვეყნებიც კი ერთი მეორეზე არიან “დაგეშილები”. ხოლო, მიუხედავად იმისა, რომ 

ჩვეულებრივი ადამიანის თვალსაზრისით ეს მოვლენები ტრაგიკული ჩანს, რეალურად, 

ისინი ხელს უწყობს მილიონობით ადამიანის გამოღვიძებას, რომლებიც, რადგანაც 

ექსტრემალურ სიტუაციაში მოხვდნენ, იწყებენ ფიქრს იმის შ ესახებ, თუ რეალურად რა 

ხდება მსოფლიოში და ვინ მართავს მათ ქვეყნებსა და პლანეტას.  

 როგორც უკვე იცით, სწორედ ექსტრემალურ პირობებს შეუძლია აურიოს მესამე 

განზომილების ცნობიერების “ჭაობი” და გაუხსნას მსოფხედველობისა და 

გარემომცველი რეალობის ახალი ხედვა და სწორედ ეს ხდება ახლა მთელს 

დედამიწაზე.  

 მილიონობით ადამიანისათვის ინგრევა სტერეოტიპები, ავტორიტეტები და 

ტრადიციები, თუმცა ეს ყევლაფერი მათი სულისათვის სასარგებლოა, რადგანაც მას 

გაუჩნდა ადამიანის ცნობიერებაზე “ზეგავლენის სადავეები”. სულს უადვილდება 

ადამიანამდე მიწვდომა, მისთვის მინიშნებების აღქმაში დახმარება,  რომლებიც ახლა 

მოსდის მათი მფაველი ანგელოზების, სულიერი მენტორებისა და გალაქტიკური 

ოჯახების მხრიდან.  

 ახლა კაცობრიობის გადარჩენის პროცესში ჩართულია სამყაროს ყველა ზეციური 

ძალა და არც ერთი სული, რომელიც სინათლისაკენ მიილტვის, არ დარჩება მათი 

ყურადღებისა და დახმარების გარეშე. ამგვარად ბნელი ძალების ყველა ხრიკი, 

რომლებიც მიზნად ისახავდა ადამიანთა ნების დათრგუნვას, მათსავე საწინააღმდეგოდ 

ვითარება, რადგანაც უბედურებები და სირთულეები მხოლოდ წვრთნის ადამიანთა 

ნებას და აძლევს მათ სულიერი განვითარებისათვის ბიძგს.  

 ამ ყველაფრის შედეგად კი ბუნებრივი გადარჩევა მიღებს უკვე მასობრივ ხასიათს. 

თუ მშვიდ პერიოდში სულიერად ვითარდებოდა და ამაღლებისათვის ემზადებოდა 

დედამიწის მოსახლეობის მხოლოდ მცირე ფენა – ეგრეთ წოდებული ღვთაებრივი 

თესლი, ალხა მას შეუერთდა უკვე ბევრი სხვა სუფთა ადამიანური სული, რომლებიც 

თავიანთ გაკვეთილებს დაჩქარებული ტემპით გადიან.  

 ბორტს მიღმა დარჩებიან მხოლოდ დაბალვიბრაციული ცივილიზაციების 

წარმომადგენლები, რომლებიც ფიზიკურ სხეულებში არიან ინკარნირებულნი და 

რომელთა ნატიფმატერიალური აგებულება არ იძლევა სულიერად განვითარების 

საშუალებას და ასევე კლონებიც, რომლებიც ადამიანთა საზოგადოებაში ხელოვნურად 

არიან ჩანერგილები.  

 სამწუხაროდ, ასეთივე ბედი (ბორტს მიღმა დარჩენა) ერგებათ ბევრ სუფთა 

ადამიანურ სულს, რომლებმაც ამა თუ იმ მიზეზის გამო მიიღეს გენმოდიფიცირებული 

ინექციები, რომლებიც მათ “გადამრჩენელი ვაქცინების” სახით წარუდგინეს. თუმცა, 

ასეთი იყო მათი არჩევანი და სულის გამოცდილება და ამას გაგებით და პატივისცემით 

უნდა მოეკიდოთ.  

 ეს წელი გადამწყვეტი იქნება არა მხოლოდ თქვენი პლანეტისათვის, არამედ 

ყველა მისი მაცხოვრებილათვის: ყოველი მათგანი წავა იმ მიმართულებით, რომელიც 

აირჩია მისმა სულმა თავისუფალი ნების საუკუნო და უცვლელი სამყაროსეული 

კანონის მიხედვით.  
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 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 30 მარტი 2022წ. 

 

 

 

  თქვენ არასოდეს არ ხართ მარტონი   

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო!  

 დღეს მე მსურს გესაუბროთ იმ წინააღმდეგობების შესახებ, რომლებიც ბევრ 

თქვენგანს უჩნდება დედამიწაზე ბოლო დროინდელ მოვლენებთან მიმართებით.  

მთავარი მათგანი მდგმარეობს იმაში, რომ თქვენი გაგება ნათელი ძალების მიერ 

ამაღლებაში დახმარების შესახებ (რომლის შ ესახებაც ითქვა უკვე ბევრ გზავნილში) არ 

ემთხვევა იმ ტრაგიკულ მოვლენებს, რომლებიც ახლა ხდება უკრაინის ტერიტორიაზე.  

 “როგორ შეეძლოთ ზეციურ ძალებს ამის დაშვება?” - წამოიძახებს ბევრი 

თქვენგანი.  

 რეალურად ეს დაუშვეს არა ნათელმა ძალებმა, არამედ თავად ადამიანებმა, 

რომლებმაც დიდ წილად ვერ დაინახეს ყოველ ნაბიჯზე მათთვის დაგებული მახეები. 

პირველ რიგში ეს იყო მათი ცნობიერებიასთვის დაგებული “მახები”, რომლებსაც სულ 

ფურო და უფრო შორს მიჰყავდა ისინი სულიერი ფასეულობებისა და ადამიანის 

ბუნებრივი მდგომარეობისგან.  

 ამგვარად, თანდათანობით, ადამიანთა ვიბრაციები იმდენად დაეცა, რომ 

ენერგეტიკულად შეეძლოთ მხოლოდ დაბალვიბრაციული რეალობის შექმნა, რომელიც 

პასუხობდა მსოფლიოს ამჟამინდელი “ბატონების” მოთხოვნებს.  

 ჩვენ უკვე ბევრი ვისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ როგორ ხრიკებსა და მეთოდებს 

იყენებდნენ კაცობრიობის ცნობიერების დასამონებლად, ამიტომაც მე აღარ 

გავმეორდები და გავჩერდები იმაზე, თუ რა ხდება დედამიწაზე ახლა (ამაღლების 

პირას) და როგორ მონაწილეობას იღებენ ამაში ნათელი ძალები. 

 განსხავებით იმ ადამიანისა, რომელიც ინკარნირებულია ფიზიკურ სხეულში და 

ცხოვრობს იმ რეალობით, რომელიც მის ცნობიერებას შეესაბამება, ნათელი ძალები 

უყურებან მომხდარ მოვლენებს თავიანთი ცნობიერებისა და მსოფხედველობის 

სიმაღლიდან. თუმცა ეს მსოფხედველობაც აგრეთვე განსხვავებულია და 

დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელ განზომილებაში იმყოფება ნათელი ძალების ესა 

თუ ის წარმომადგენელი.  

 ამგვარად, მომხდარი მოვლენების ხედვა მფარველი ანგელოზის თვალსაზრისით, 

რომელიც ადამიანს ეხმარება მოცემულ ინკარნაციაში, შეიძლება რადიკალურად 

განსხვავებული იყოს ამაღლებული ოსტატის, მთავარანგელოზის, მამა ღმრთის ან  

თქვენი გლაქტიკური ძმების ხედვისგან. რაც უფრო მაღლაა განზომილება, რომელშიც 

იმყოფება ზეციური ძალა, მით უფრო მკვეთრი და მოცულობითი სურათი იშლება მის 

წინ. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ მიერ კაცობრიობის წინაშე გაწეული დახმარება 

დამოკიდებული იქნება მოცემული სიტუაციის მათ აღქმაზე.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 მაგალითად, მფარველი ანგელოზები, რომლებიც მუდმივად არიან თქვენს 

გვერდით, ხედავენ თქვენი სულისა და სხეულისათვის “ბრძოლის” მხოლოდ ნაწილს, 

ხოლო ამაღლებული ოსტატები და მთავარანგელოზები ხედავენ მთელს “საბრძოლო 

ველს”. ამიტომაც მათი დავალებებიც განსხვავებულია.  

 მფარველი ანგელოზები მთელ ძალებს ხარჯავენ იმაზე, რომ დაგიცვან 

ხიფათისგან პირადად თქვენ. ამაღლებული ოსტატები და მთავარანგელოზები 

ცდილობენ გადაარჩინონ ის ადამიანთა სულები, რომლებთანაც მათ ვიბრაციულად 

მიწვდომა შეუძლიათ და მოქმედებენ უფრო ფართო მაშტაბში, ამით კი კაცობრიობის 

ცნობიერებას უნარჩუნებენ სულიერ პოტენციალს. ხოლო, რაც შეეხება მამა ღმერთს, ის 

ხედავს მომხდარის უფრო გლობალურ სურათს უკვე პლანეტარული მაშტაბით და ასევე 

დედამიწიასთვის საბედისწერო მოვლენების  განვითარების ყველა შესაძლო ვარიანტს. 

შედეგად კი ის ცდილობს მოძებნოს ამ ვარიანტებიდან ყველაზე საკეთილდღეო და 

მიმართოს კაცობრიობა ამ გზისაკენ.  

 თქვენს ბედში თქვენი გალაქტიკური ძმების მონაწილეობას საკმაოდ 

ხელშესახები ხასიათი აქვს. მათ შეუძლიათ გამოიყენონ საკუთარი 

მაღალგანვითარებული ტექნოლოგიები და დაგიცვან სასიკვდილო საბრთისგან. ისინი 

სწორედ ამას აკეთებენ, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როდესაც თქვენ აღმოჩნდით 

უკვე ამაღლების პირას.  

 შედეგად, ჩემო ძვირფასებო, თქვენ არასოდეს ხართ მარტონი მიუხდავად იმისა 

თუ გეჩვენებათ, რომ ნათელმა ძალებმა მიგატოვეს. უბრალოდ მათით ქვენთან 

ურთიერთქმედება ვერ გასცდებ “ნებადართულობის” ჩარჩოებს, რადგანაც ისინი 

ხელმძღვანელობენ სამყაროს კანონებით და ათანაბრებენ თავიანთ დახმარებას 

ღვთაებრივ მიზანშეწონილობასთან როგოც ცალკე აღებული სულისათვის, ასევე 

მთლიანად კაცობრიობისათვის.  

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 9 აპრილი 2022წ. 

 

 

  პირველივე მოხმობისას 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 მე მსურს გავაგრძელო ჩემი წინა გზავნილი და გაგიმხილოთ ამაღლების 

მოცემულ ეტაპზე თქვენი და ზეციური ძალების ურთიერთქმედების შესახებ კიდევ 

ერთი ასპექტი.  

 როგორც უკვე გითხარით “გახურების” დრო აღარ დაგრჩათ, ამიტომაც 

დედამიწაზე ყველა პროცესი (როგორც ენერგეტიკული, ასევე ფიზიკური) 

მიმდინარეობს “შეკუმშული” სახით. ამის მაგალითებია წამიერი კარმა, რომლის 

შ ესახებაც ცოტა ხნოის წინ მოგიყევით და აბსურდამდე მიყვანილი ბოროტმოქმედებბი, 

რომლებიც ახლა თქვენს პლანეტაზე ხდება და რომლებიც არა მხოლოდ ფიზიკურად 

ანადგურებს ადამიანს, არამედ მორალურადაც.  
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 რაღათქმაუნდა, ეს ცვლილებები უკვალოდ არ ჩაივლიდა თქვენსა და თქვენს 

ზეციურ მფარველებს შორის ურთიერთქმედებაზე, რომელთა მისიაც მდგომარეობს 

კაცობრიობის დახმარებაში ამ გარდამავალ პერიოდში. ახლა ყველა მათგანი მუშაობს 

“ს აგანგებო” რეჟიმში. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ სულების ბუნებრივი 

გადარჩევი პროცესი (რომლებსაც შეუძლიათ და რომლებსაც საერთოდ არ შეუძლიათ 

ამაღლება) დასასრულს უახლოვდება.  

 ამგვარად, თუ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ნათელ ძალებსა და 

ადამიანებს, რომლების სულიერი განვითარებისკენ ისწრაფვიან, შეეძლოთ ემუშა ვათ 

მშვიდად და აუჩქარებლად, ახლა მათ ასეთი შესაძლებლობა უკვე აღარ აქვთ. ნათელი 

ძალების წარმომადგენლები ნატიფი დონის ყველა შრიდან აკეთებენ ყველაფერს, რათა 

რაც შეიძლება მეტ ადამიანს  დაგეხმარონ მესამე განზომილების მატრიციდან 

გამოსვლაში, რომელიც უკვე იშლება თვალსა და ხელს შუა. ისინი,  მაშველების 

მსგავსად მიისწრაფიან ძველი და ნახვრეტებიანი გემში მყოფი   ადამიანების 

გადასარჩენად და უწვდიან ხელს რათა მათ შეეძლოთ უკვე სხვა მშვენიერ გემზე 

გ ა და სვლა, რომელსაც კურსი უჭირავს მეხუთე განზომილებისაკენ.  

 თუმცა, ეს დახმარება ყოველი თქვენგანისათვის ვლინდება სხვადასხვანაირად, 

ზოგჯერ სრულიად მოულოდნელად და ერთი შეხედვით საკმაოდ მკაცრად. ამასთან 

ერთად, “მაშველები” ყოველი ადამიანისათვის ინდივიდუალურია და ეს 

დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე – სულის ასაკზე, მის მიერ მ ოცემულ მომენტში 

მიღებულ გამოცდილებაზე, სიტუაციაზე, რომელშიც ის მოხვდა, მის გარემოცვაზე და 

კიდევ სხვა ბევრ ფაქტორზე.  

 ამგვარად, ერთ ადამიანს ჭირდება მხოლოდ მცირე დახმარება მინიშნების ს ახით, 

რომლის შექმნასაც მისთვის ცდილობენ ნათელი ძალები და მისი მფარველი 

ანგელოზები. მეორეს კი იმისათვის რომ მისმა ცნობიერებამ გაიღვიძოს, სჭირდება 

უფრო არსებითი დახმარება, რომელიც ამსხვრევს მის ჩვეულ ცხოვრებისეულ ხედვას 

და გამოჰყავს ის კონფორტის ზონიდან. ხოლო მესამეს უწერია ტანჯვა და ტკივილი, 

რადგანაც მხოლოდ მას შეუძლია დააბრუნოს ეს ადამიანი ჭეშმარიტების გზაზე გა 

გაწმინდოს მისი სული სიბინძურისგან, რაც ჩვეულებრივი ადამიანის თვალსაზრისით 

შეიძლება ჩანდეს ძალიან მკაცრი და არასამართლიანი.  

 ყოველი თქვენგანი იხდის თავცის “ს აფასურს” სულის გამოღვიძებისათვის, 

თუმცა ყველას არ შეუძლია ამის მიხვედრა. სწორედ ამიტომ ჩნდება თქვენი საჩივრები, 

ოხვრა და საყვედრუები ნათელი ძალების მიმართ, რადგანაც ისინი ”უმოქმედოდ” 

არიან.  

 ამიტომაც იყავით ყურადღებით ყველა მინიშნების მიმართ, რომლებსაც უხვად 

გიგზავნიან, მადლობა გადაუხადეთ ყველა თქვენს ნატიფ დონეში მყოფ დამხმარეს 

დახმარებისა და თანამონაწილეობისათვის.  

 ახლა მიმდინარეობს დიდი ერთობლივი მუშა ობა ყველა ნათელ ძალას შორის, 

როგორც დედამიწაზე, ასევე ზეცაში, რადგანაც დედამიწის მეხუთე განზომილებაში 

გადასვლის პროცესში შევიდა უკვე დასკვნით ფაზაში და დასასრულს უახლოვდება.  

 რაც შეიძლება ხშირად გქონდეთ კავშირი თქვენს ზედა მესთან, თქვენს მფარველ 

ანგელოზებთან, ამაღლებულ ოსტატებთანა და თქვენს გალაქტიკურ ოჯახან. ისინი 

ყოველთვის გისმენენ და ყოველთვის მოვლენ თქვენთან პირველივე მოხმოვბისას. 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 10 აპრილი 2022წ. 

 

 

 წყვდიადი განთიადისას ყველზე მეტად მკვრივდება 

  

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე გავაგრძელებ დედამიწაზე მომხდარი ენერგეტიკული პროცესების 

დეტალებზე საუბარს, თუმცა ამჯერად გავჩერდები ადამიანის ბნელ ძალებთან 

ურთიერთქმედებაზე, რომლებიც ახლა ყველაზე მეტად გააქტიურდნენ.  

 ალბათ, ბევრმა თქვენგანმა შეამჩნია, რომ ბოლო პერიოდში თქვენს მიმართ 

ენერგეტიკული შეტევები, არა მხოლოდ გახშირდა, არამედ მნიშვნელოვნად 

გაძლიერდა, რაც აისახება თქვენს ფიზიკურ და ფსიქიკურ მდოგმარეობაზე. 

 რატომ ხდება ეს? 

 უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ ძველი დაბალი ენერგიების კონცენტრაცია 

ყოველდღიურად იზრდება. ეს ხდება იმის წყალობით, რომ როდესაც დედამიწაზე 

ახალი მაღალვიბრაციული ენერგიები შემოდის, ისინი იკავებენ აქ თავიანთ სივრცეს და 

განდევნიან დრომუჭმულ მესამე გამზომილების ენერგიებს, რომლებიც თავის მხრივ 

იწნეხება მაქსიმალურად რათა სრულიად არ გაქრეს. ამით ეს ენერგიები ცდილბენ 

გამოიყენონ ყველა შესაძლებლობა, რათა შეივსონ რეზერვები და გაფართვოდნენ.  

 ამის შედეგად ყველა სახის ნეგატიოური ენერგია რომელიც არის ასტრალურ 

არსებებთან მუდმივ ურთიერთქმედებაში, ასრულებს თავისი არსებობის ციკლს 

დაჩქარებული ტემპით. ხოლო, რადგანაც ასტრალური არსებების მთავარი კვების წყარო 

არის ნეგატიური ენერგიები, რომლებსაც ადამიანები ასხივებენ, ისინი ცდილობენ 

“გააღვივონ” ადამიანებში მსგავსი ემოციები ყველა შესაძლო ხერხით.  

 ამ შემთხვევაში ასტრალური არსებების მიზანი ემთხვევა რეპტილოიდებისა და 

ორიონელების სურვილს, რომლებიც ასევე ეჭიდებიან სიცოცხლეს და აპროვოცირებენ 

ადამიანებს დაბალი ვიბრაციის ენერგიებზე. ამგვარად, ერთობლივი ქმედებებით მათ 

მიაღწიეს იმას, რომ დედამიწისა და კაცობრიობის გამოღვიძებული ნაწილისათვის 

ყველაზე საპასუხისმგებლო მომენტში თქვენი პლანეტა “დატბორა” ისეთმა 

დაბალვიბრაციულმა ნეგატიურმა ენერგიებმა როგებიცაა: შიში, აგრესია, სიძულვილი, 

დაყოვა, განსჯა, წყენა, შური და ეჭვიანობა. 

 შედეგად, ეს ნაკადი მეწყერის მსგავსად ანადგურებს ყველაფერს თავის გზაზე, 

რომელზედაც გარდაულვად მოხვდებიან ყველაზე სუფთა, ნათელი  და ძვეული 

სულები. ცოტა თუ შეძლებს “ფეზებზე მყადარ დგომას” ნეგატური ენერგიების ამ 

ნაკადის ქვეშ, რომლებმაც თავისი კონცენტრაციის პიკს მიაღწიეს. სწორედ ამით 

აიხსნება თქვენს მიერ ენერგეტიკული შეტევების ფიზიკურ დონეზე ასეთი ძლიერი 

შეგრძნება. 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 რატომ არ შეუძლიათ მაღალი ვიბრაციის მქონე ადამიანებს, რომ 

შეეწინააღმდეგონ ამ ენერგიებს? 

 ამის ახსნა ძალიან მარტივია. ჯერ ჯერობით არცერთ თქვენგანს არ შეუძლია 

მუდმივად შეინარჩუნოს ენერგეტიკული ხელშეუხებლობის დონე, რომელიც მიიღწევა 

მხოლოდ მაშინ, როდესაც ადამიანი სრულიად დამკვიდრდება მეოთხე განზომილებაში.  

 ყოველი თქვენი ემოციონალური თუ მენტალური აფეთქება ხსნის “კარებს” 

თქვენს ნატიფ სხეულებში და ამის გამოყენებას ცდილობენ ყველა სახის ასტრალური 

არსებები, რადგანაც თქვენი სახით ცდილობენ განაიარაღონ სახიფათო მეტოქე, 

რომელიც მათთთვის სასიკვდილო მაღალვიბრაციულ ენერგიებს ასხივებს. ხოლო, თუ 

ჩვეულებრივ ადამიანებთან, რომლებიც მესამე განზომილების მორევში არიან 

ჩათრეულნი, ეს მათ სწრაფად და ადავილად გამოსდით, გამოღვიძებულ ადამინთან მათ 

უწევთ საკმაოდ გაისაარჯონ და სწორედ ასეც აკეთებენ.  

 როგორ წესი მათი “შრომის” ნაყოფს თქვენ ამჩნევთ მოლოდ მაშინ, როდესაც ის 

გარეთ ვლინდება მტკივნეული შეგრძნებებისა ან მოულოდნელი და ამოუხნელი 

დეპრესიის სახით. ხოლო იმისათვის, რომ არ დაუშვათ მოვლენები ასეთი სვლა, თქვენ 

უნდა დაიცვათ თავი წინდაწინვე. ამისათვის კი უნდა იყოთ მუდმივად ენერგეტიკული 

დაცვის სფეროში და ამასთან ერთად თვითნებაზე არ მიუშვათ თქვენი აზრები და 

ემოციები, რომლებსაც შეუძლიათ გაარღვიონ სფერო შიგნიდან.  

 მე ვიცი, ჩემო ძვირფაებო, რომ ამის გაკეთება არც ისეთი მარტივია, რადგანაც 

თქვენს ცნობიერებასა და ქვეცნობიერში ძალიან დიდად დაილექა დუალური ქცევისა 

და აზროვნების სტერეოტიპები. თუმცა, მერწმუნეთ, ახლა ეს არის თქვენთვის 

აუცილებლობა რადგანაც ის წარმოადგენს მეხუთე განზომილებაში შესასვლელ “საშვს”.  

 მე მჯერა, რომ ეს “სამუშაო” თქვენთვის გახდება მსუბუქი, სასიამოვნო და 

სახალისო იმ მრავალრიცხოვანი პრაქტიკების წყალობით, რომელთაგანაც თქვენ 

შეგიძლიათ აირჩიოთ ისინი, რომლებიც მოგწონთ, განიჭებთ სიამოვნებას და 

გარდაქმნის თქვენს ცხოვრებას თამაშად. 

  გლოცავთ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 11 აპრილი 2022წ. 

 

 

 

    საზოგადოებრივი აზრი 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გესაუბროთ იმის შესაახებ, თუ როგორ უნდა დაუპირისპირდეთ 

საზოგადოებრივ აზრს, რომელიც გაძლიერებულად ფორმირდება ჩრდილოვანი 

მთავრობის მიერ მათ კონტროლირებადი მასმედიის მერშვეობით.  
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 იმ შემთხვევაშიც კი, თუ თქვენ თავად არ უსმენთ და არ უყურებთ ოფიციალურ 

სიახლეების, თქვენ გარკვეულ წილად მაინც ხვდებით მათ მიერ ფორმირებულ 

ინფორმაციულ ველში თქვენი გარემომცველი ადამიანების წყალობით.  

 თუმცა, თავიდან მოდით განვხილოთ, თუ რას წარმოადგენს საზოგადოებრივი 

აზრი და რატომ ახდენს ის ადმაიანებსზე ასეთ დიდ ზეგავლენას.   

 საზოგადოებრივი აზრი არის ინფორმაციის არსი, რომელიც ამა თუ იმ მიზნით 

ხელოვნურად ინერგება ადამიანის ცნობიერებაში. სწორედ ის უდევს სათავედ ყველა 

ინფორმაციულ ომს, რომლებიც განზოგადებული თვალსაზრისით წარმოადგენს 

საზოგადოებრივ აზრთა ბრძოლას.  

 ამგვარად, მოწინააღმდეგე მხარეები ზედმიწევნით იმუშავებენ ადამიანთა 

გონებებზე ზეგავლენის კონცეფციებს და როგორც წესი საკუთარი ეგოისტური 

მიზნების მისაღწევად მოქმედებენ. თუმცა, გამონაკლის შემთხვევებში, როდესაც 

საუბარი ეხება ქვეყნის ან როგორც ახლა მთელი კაცობრიობის გადარჩენას, 

საზოგადოებრივი აზრი შეიძლება ფორმირდეს კეთილი მიზებისათვისაც. სხვა 

სიტყვებით რომ ვთქვათ, ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ ვინ აფორმირებს 

საზოგადოებრივ აზრს – დესტრუქციული თუ კოსტრუქციული ძალები.  

 მოდით განვიხილოთ ეს დღეს დღეობით ყველაზე პოპულარურ მაგალითზე – 

ნათელი და ბნელი ძალების ურთიერთდაპირისპირებაზე, რომელმაც უკრაინაში 

სამხედრო მოქმედებებამდე მიგვიყვანა.  

 როგორც ხედავთ, “ომო” მიმდინარეობს ერთდროულად ორ ფრონტზე  - 

დედამიწაზე და ინფორაციულ სივრცეში და ორივე ფრონტზე სერიოზული ბრძოლები 

ხდება. თუმცა ორივეგან მთავარი მამოძრავებლი ძალა არის საზოგადოებრივი აზრი, 

რომლის გულისთვისაც იბრძვის ორივე დაპირისპირებული მხარე. ამ კუთხით კი 

სიტუაცია საკამოდ საიტერსო და პარადოქსულიც კია – ერთი მხარე ძლიერი აღმოჩნდა 

ბრძოლის ვლეზე, ხოლო მეორე – ინფორმაციულ ომში.  

 რატომ მოხდა ეს? 

 მხოლოდ იმიტომ, რომ უკრაინის მარიონეტული მთავრობა აღმოჩნდა 

გლობალისტების დაცვის ქვეშ, რომლებმაც გააჩაღეს ეს ომი და წარმართავენ მას 

უკრაინელების “ხელებით”. ხლო, რადგანაც მსოფლიოს ყველა ოფიციალური 

მასობრივი საინფორმაციო საშუალება ჯერ კიდევ მათ ხელთაა, ისინი წარმატებით 

მანიპულირებენ მილიოობით ადამიანის ცნობიერებასა და ქმნიან თავიანთთვის საჭირო 

საზოგაოებრივ აზრს.  

 ეს საზოგადოებრივი აზრი მდგომარეობს იმაში, რომ  გადააბარონ მთელი 

პასუხისმგებლობა შეიარაღებულ კონფიქტზე რუსეთს და საზოგადოების წინ 

წარმოაჩინონ ის როგორც აგრესორი და ბოროტმოქმედეი. ამისათვის საქმეში იყენებენ 

ყველაზე უხეშ და “აკრძალულ ილეთებს” – მტკნარი წყლის სიცრუეს, ფალსიფიკაციასა 

და ფაქტების დამახინჯებას.  

 ხოლო რა ხდება მეორე მხარეს? როგორ საზოგადოებრივ აზრს აფორმირებს ის? 

 სრულიად საპირისპიროს, რადგანაც რუსი საზოგადოების თვალებში ეს ბრძოლა 

ატარებს განმათავისუფლებელ ხასიათს და თან ფართო მაშტაბით. რუსეთი 

ანთავისუფლებს არა მხოლოდ უკრაინელ ხალხს, არამედ მთელ კაცობრიობასაც 

ფაშიზმისა და მისი ახალი გაფართოებული ვერსიისგან – გლობალიზმისგან, რომლის 
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მიზანიცაა დაიმონოს არა ცაკლე აღებული ნაცია, ადამედ მთელი კაცობრიობა და არა 

მხოლოდ ფიზიკურად, არამედ მენტალურადაც. ამის  წყალობით  რუსი მხარის 

საზოგადოებრივი აზრი ატარებს უკვე სხვა სახე, რომლის სათავეშიც სულიერება დევს.  

 ამგვარად, ორი დაპირისპირებული საზოგადოებრივი აზრი ატარებს სრულიად 

განსხვავებულ ენერგიებს: დაბალ და მაღალ ვიბრაციებს. პირველი მიმართულია 

იმისაკენ, რომ ადამიანებში აპროვოციროს შიშის, აგრესიისა და განსჯის ნეგატიური 

ენერგიები, ხოლო მეორე  -კაცობრიობის ფაშისტური იდეოლოგიისა და ციფრული 

მონობისგან განთავოსუფლებისაკენ.  

 თუმცა, ძალიან მალე, ყველა დანაშაული, რომლებიც გლობალისტებმა ჩაიდინეს 

უკრაინულ მიწებზე გამოაშკარავდება და მსოფლიო საზოგადოებრივი აზრი 

კარდინარულად შეიცლვება, რადგანაც ხალხი გააცნობირებს რუსების მიერ 

წამოწყებული სამხედრო მოქმედებების განმათავისუფლებელ ხასიათს.  როდესაც ეს 

მოხდება, დედამიწისა და კაცობრიობის ვიბრაციული ფონი სრულიად შეიცვლება და 

თქვენს პლანეტაზე გამეფდება სუფთა და ნათელი ამაღლების ენერგიები.  

 ასევე, რაღათქმაუნდა, ჩემო ძვირფასებო, თქვენ შეგიძლიათ ამაში შეიტანოთ 

თქვენი წვლილი: შეცვალოთ თქვენი გარემოცვის საზოგადოებრივი აზრი და აავსოთ 

დედამიწა მაღალი ვიბრაციის ენერგიებით მათი თქვენს ენერგეტიკული ველში 

გატარების გზით.  

 გლოცავთ ჩემო ძვირფასებო! 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 13 აპრილი 2022წ. 

 

 

 

   საზოგადოებრივი აზრის ენერგეტიკული ნაწილი 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 მე მსურს გავაგრძელო ჩემი გუშინდელი გზავნილი და გაგიმხილოთ იმ 

ენერგეტიკული მექანიზმის შესახებ, რომელიც ადამიანთა ცნობიერებაში 

საზოგადოებრივი აზრის დანერგვას მოისაზრებს. 

 ეს პროცესი საკმაოდ რთული და მრავალდონიანია, რადგანაც რეფიტოიდებისგან 

განსხვავებით, რომლებიც ცხოვრობენ გარკვეული “საბაზისო” პროგრამებით 

(რომლებიც თავდაპირველადვე ჩანერგილია მათ კოლექტიუირ ცნობიერებაში), 

ადამიანები ცდილობენ ინფორმაციის ანალიზს და ყველაფერს ბოლო ისტანციის 

ჭესმარიტებად არ აღიქვავენ.  

 ამის ნათელი მაგალითია ეგრეთ წოდებულ “პანდმისათან” დაკავშირებული 

სიტუაცია. ადამიანთა სხეულებში ინკარნირებული დაბალვიბრაციული 

ცივილიზაციების წარმოამდგენლები არიან ყველაზე ადვილი “ნადავლლი” 

სასიკვდილო” დაავადების პროპაგანდისა, რომელიც ქმნის საზოგადებრივ აზრს  

აუცილებელი ვაქცინაციის შესახებ და წარმოადგენს მას, როგორც გადარჩენის 
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ერთადერთ საშუალებად. თუმცა ეს იყო მხოლოდ პირველი ნაბიჯი, რომელიც 

წარმატებული გახდა იმის წყალობით, რომ საქმეში ჩაება ენერგეტიკული შეტევები, 

რომლებიც აპროვოცირებდნენ ადამიანებს საკუთარი და ახლობელი ადამიანების 

სიკვდილის შიშზე.  

 ხოლო, რაც შეეხბა სუფთა ადამიანთა სულებს, რომლებიც მოხვდნენ ვაქცინაციის 

შესახებ  თავსმოხვეული საზოგადოებრივი აზრის ტყვეობაში, მოცემულ შემთხვევაში 

უკვე სხვა მეთოდმა იმუშავა. მრავალი დაარწმუნეს მათთვის ამ დამღუპველი ნაბიჯის 

გადადგმაზე ადამიანებისათვის ჩვეული მაღალი ენერგეიების გამოყენებით. მათ შორის 

არის ისეთი ემოციები, როგორიცაა: გარემომცველთა წინაშე პასუხისმგებლობა, მათი 

დაავადების შიში ან სამსახურის შენარჩუნება, რათა გამოკვებონ საკუთარი ოჯახი, 

ხოლო ზოგადად რომ ითქვას საკუთარი თავის  მსხვერპლად შეწივა სხვების 

გადასარჩენად. იმისდა მიუხედავად, რომ ეს ენერგიები უკვე მაღალი ვიბრაციისაა, მათ 

საფუძლვად უდევს ისევ შიში, მაგრამ უკვე ახლობლების მიმართ, რათა ისინი არ 

დაავადდნენ და არ მოხვდნენ რთულ მატერიალურ მდგომარეობაში. 

 არის ადამიანთა კიდევ მესამე კატეგორია, რომელშიც შედიან  ძირიადად 

ახალგაზრდა და მოუმწიფებელი სულები. ეს სულები არიან ისინი, ვინც ჯერ კიდევ ვერ 

დატკბა მესამე განზომილების “სიკეთეებით” და ვისთვისაც გართობა ყველაფერ 

დანარჩენზე მნიშვნელოვანია. მათ მიიღეს სახიფათო ექსპერიმენტული პრეპარატი 

იმისათვის, რომ არ დაეკარგათ მოგზაურობის, გასართობი ღონისძიებზე დასწრების, 

რესტორენში, ბარებსა და კინოთეატრებში შესვლის უფლება. ერთი სიტყვით რომ 

ვთქვათ, მათ სურდათ ყველაფრისდა მიუხედავად გაეგრძლებინათ ცხოვრებისგან 

სიამოვნების მიღება.  

 ამგვარად, ამ ადამიანებზე ხელოვნურად თავსმოხვეული საზოგადოებრივი 

აზრი, ითვალისწინებს ამ ჯგუფებში მყობთა ენერგეტიკულ და მენტალურ 

თავისებურებებს და აქცენტს აკეთებს იმაზე, რაც ახასიათებს ყოველ მათგანს. შედეგად 

შეიქმნა საზოგადოებრივი აზრის ენერგეტიკული “დიაპაზონი”, რომელიც 

მოსახლეობის ფართო მასებს მოიცავს და რომელშიც შედის მესამე განზომილების 

სხვადასხვა ვიბრაციის მქონე ენერგიები – დაბლიდან საშუალომდე.  

 ამის შედეგად, ყოველი ადამიანი მიიზიდება იმ ვიბრაციულ  დონეზე, რომელიც 

მისი ცნობიერების დონისთვისაა მისაღები. თუმცა, ამასთან ერთად, ფორმირდება სხვა 

საზოგადოებრივი აზრიც, რომელიც ააშკარავებს ჩრდილოვანი მთავრობის 

დანაშაულებრივ ქმედებებს ცრუპანდემიასა და მასთან დაკავშირებულ მოვლენებთან. 

ამ პროცესში უკვე სრულიად სხვა ენერგიებია ჩართული, რომლებიც მიმართულია 

ჭეშმარიტების ძიებისა და კაცობრიობის გადარჩენისაკენ. ამისათვი ბევრი გამბედავი 

სული რისკავს არა მხოლოდ საკუთარ კეთილდღეობას, არამედ სიცოცხლესაც. 

 სამწუხაროდ ამ კატეგორიაშიც არიან ისინი, ვინ მოქმედებენ კაცობრიობის 

სასარგებლოდ, თუმცა გენერირებენ დაბალი ვიბრაციის ენერგიებს. ეს ხდება იმიტომ, 

რომ ისინი არ აცნობიერებენ ადამიანის ცხოვრებაში ენერგეტიკული ნაწილის 

მნიშვნელობას, ისინი ავრცელებენ ჭეშმარიტებას აგრესიულად, რითიც ადამიანებს 

აპროვოცირებენ შიშსა და სიძულვილზე ჩრდილოვანი მთავრობის წარმომადგენელთა 

მიმართ.  
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 ამიტომაც, ახლა ძალიან მნიშვნეოვანია, რომ ენერგეტიკულად დააბალანსოთ 

სიტუაცია დედამიწაზე და გააკეთოთ ყველაფერი, რათა თქვენი პლანეტის 

გამოღვიძრებული მოსახლეობის ნაწილის საზოგადოებრივმა აზრმა ატაროს 

ღვთაებრივი ენერგიები – განსჯისა და აგრესიის გარეშე. ნებისმიერი სიტუაცია უნდა 

მიიღოთ მადლიერებით, როგორც ამაღლების გზაზე მიღებული აუცილებელი 

გაკვეთილი მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად მკაცრი და ტრაგიკულიც არ უნდა 

ჩანდეს ის ერთი შეხედვით. მხოლოდ ამგვარად შეძლებთ დედამიწისა და კცობრიობის 

დახმარებას.  

 გლოცავთ ჩემო ძვირფასებო! 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 14 აპრილი 2022წ. 

 

 

 

  საზოგადოებრივი აზრის ტრანსფორმაცია 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე კიდევ მსურს გავჩერდე საზოგადოებრივი აზრის კიდევ ერთ ასპექტზე.  

საუბარი წავა მისი ტრანსფორმაციის საშუალებებზე სიტუაციისა და ადამიანთა 

ცვალებადი ცნობიერების გათვალისწინებით. 

 როგორც თქვენ იცით, საზოგადოებრივი აზრი ძირითადად ფორმირდებოდა 

იმათ მიერ, ვის ხელშიც იყო ოფიციალური მასობრივი საინფორმაციო საშუალებები. ეს 

ყველაზე მარტივი და მოკლე გზაა იმ ადამიანთა გონებამდე, რომლებსაც არ სურთ 

დამოუკიდებლად აზროვნება და სრულაიდ ენდობიან იმ ინფორმაციას, რომელიც მათი 

ქვეყნების ხელმძღვანელებისგან მოდის.  

 მაგრამ, თუ  წარმოვიდგენთ, რომ ერთ მშვენიერ დღეს გლობალისტები 

დაკარგავენ მასმედიაზე კონტროლს და მათ ადგილას მოვლენ სამართლიანი 

ჟურნალისტები და ტელეწამყვანები, რომლებსაც აქვთ მომხარი მოვლენების შესახებ 

სანდო და დოკუმენტურად გამყარებული ფაქტები, მოსახლეობის ამ პასიური ნაწილის 

საზოგადოებრივი აზრი შეიძლება ძალიან სწრაფად შეიცვალოს საპირისპირო კუთხით. 

 ისინი ასევე დამჯერად მიიღებენ ინფორმაციას, რადგანაც ის გადმოცემული 

იქნება მათთვის ჩვეული წყაროებიდან მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ მისი აზრი 

კარდინალურად შეიცვლება და ისინი, ვისაც მათ მტრებად თვლიდნენ უცებ მეგობრები 

აღმოჩნდებიან. ასეთია ტელეეთერის “მაგია” მისი მოსაუბრე თავებით, რომლებიც 

ადამიანებს კარნახობენ, თუ რა და როდის უნდა გააკეთონ მათ.  

 სამწუხაროდ პლანეტის მოსახლეობის სრული უმრავლესობა სწორედ ასე 

ცხოვრობს და თავს არ იწუხებს მომხდარის ანალიზით და მით უმეტეს 

ალტერნატიული წყაროების მოძებნით. თუმცა დედამიწაზე ახლა სიტუაცია იმდენად 

მკვეთრად იცვლება, რომ უკვე ვეღარავინ გაექცევა იმ მრავალრიცხოვან პრობლემებს, 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
 

სულიერი განვითარების ცენტრი “აღორძინება” 

314 

რომლებიც ინიცირებულია ჩრდილოვანი მთავრობის მიერ და ხორცილედება მათი 

მარიონეტების ხელებით, ვინც მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების მთავრობებში არიან.  

 თუ ადრე უბრალო მაცხოვრებლები ინტერესით აკვირდებოდნენ სამხედრო 

კონფლიქტებს, სავაჭრო კრიზისებს და ადამიანთა ტანჯვას რომელიღაცა შორეულ 

ქვეყნებში და ამ დროს ისინი იყვენ ჩვეულ და კონფორტულ გარემოში, ახლა შექმნილი 

“გარემოებების” წყალობით ისინი სწრაფად გამოვლენ კონფორტის ზონიდან. შედეგად 

სამხედრო კონფლიქტები, ტოლვილები და მათი საკუთარი ცხოვრების დონის 

შემცირება გარდაუვალია და ემუქრება უკვე ყველას. 

 ახლა ადამიანებს ნებსით თუ უნებლიედ უწევთ დაფიქრდნენ იმის შესახებ, თუ 

რატომ მოხდა ეს: როგორ დაუშვეს მათი ქვეყნების ხელმძღვანელებმა ასეთი სიტუაცია, 

რატომ, ვერ შეძლეს მათ თავიდან აეცილებინათ ცხოვრების ყველა სფეროში 

მოახლოებული კრიზისი. ამგვარად, საზოგადოებრივი აზრი იცვლება მთავრობების 

მიმართ სრული დამჯერლობიდან ეჭვებამდე და ზოგჯერ კი გადადის მათ მიმართ 

უნდობლობასა და განსჯაში. 

 ამას ამტკიცებს მრავალრიცხოვანი საპროტესტო აქციები, რომლებიც ახლა 

მთელს მსოფლიოში ხდება. ჯერ-ჯერობით მათი ვიბრაციები დაბალია, რადგანაც 

შეიცავენ ბრაზის, უკმაყოფილების, განსჯისა და აგრესიის ენერგიებს. თუმცა იმასთან 

ერთად, რაც ჭეშმარიტება გაუმხილდება მოსახლეობის უფრო ფართო ფენებს, ხოლო 

მასმედია  გადავა სუფთა და წესიერი ადამაინების ხელთ, საზოგადოებრივი აზრი 

“ჰარმონიზირდება” და გათანაბრდება ენერგეტიკულად და მენტალურად.  

 ამას ხელს შეუწყობენ მაღალვიბრაციული ენერგიები, რომლებიც 

ყოველდღიურად სულ უფრო და უფრო ავსებენ დედამიწას. ისინი გაანეიტრალებენ 

ნეგატიურ ენერგიებს, მესამე განზომილების პროგრამებსა და ინტენსიურტად შეცვლიან 

ადამიანთა ცნობიერებას, რაც მიგვიყვანს მასობრივ გამოღვიძებასთან და 

საზოგადოებრივი აზრის შეცვლასთან, რომელიც ამიერიდან შეიქმნება უკვე სხვა 

პრინიპებზე – არა ტყუილსა და სიცრუეზე, არამედ ჭეშმარიტებასა და სისუფთავეზე.  

 თქვენს ძალებში კი არის ამ დიდიხნისნანატრი დროის მოსვლის დაჩქარება. 

მაშინ კი არამხოლოდ ცალკე აღებული სუფთა და ნათელი სულები შეუწყობენ 

დედამიწის მეხუთე განზომილებაში გადასვლას ხელს, არამედ ეგრეთ წოდებული 

“სრული უმრავლესობა”, რომელიც ცხოვრობს მატერიალური ინტერესებითა და 

დამჯერად ასრულებს მთავრობების ყველა მითითებას, ნებსით თუ უნებლიედ 

ჩაერთობა ამ პროცესში. მათზე “ზეწოლის მთავარი მექანიზმი” შეიძლება გახდეს 

საზოგადოებრივი ა ზრი, თუმცა რომელიც იქნება: უკვე განახლებული, მესამე 

განზომილების ჭუჭყისგან განწმედილი და დედამიწის ახალ რეალობასთან 

შესაბამისობაში მოსული. 

 ამაზე გავჩერდებით დღეს. 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 15 აპრილი 2022წ. 
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   დიდებულუ გამარჯვების საფასური  

 

 სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 მოგესალმებით ძვირფასო დედამიწელებო! 

 აი დადგა დადემიწაზე ბნელსა და ნათელ ძალებს შორის გადამწყვეტი ბრძოლა 

უკვე ფიზიკურ დონეზე.  

 ყველაფერი კლასიკური სცენარით ვითარდება: ბნელი ძალები იყენებენ 

“აკრძალულ ილეთებს”, ტყუილისა და თვალთმაქცობის ფარდის ქვეშ მალავენ თავიანთ 

ჭეშმარიტ მისწრაფებებს, ხოლო ნათელი ძალები იბრძვიან მრავალთავიან მზაკვარ 

გველთან. მათ უწევთ თავიანთი სახელის დაცვა და მოწინააღმდეგის უსასრულო 

ინტრიგების გამოაშკარავება.  

 თუმცა ეს იქნება “ზღაპარი” ბედნიერი დასასრულით. ამ მომენტამდე მძინარე 

კაცობრიობა უკვე სრულიად მალე გამოიღვიძებს წყვდიადის ძილისგან. ეს მოხდება  

თქვენი პლანეტის ენერგეტიკული “შენჯღრევი” წყალოით, რომელიც შეეხება ყოველ 

ადამიანს და ამ პროცესის შეჩერება უკვე შეუძლებელია.  

 ახალი მაღალვიბრაციული ენერგიების ნაკადი ადამიანის სულიდან გაწმენდს 

მთელს ჭუჭყს და დატოვებს მის ენერგეტიკულ ველში მხოლოდ იმას, რაც აქვს მას 

სუფთა და ნათელი. ნეგატიური ენერგიები ვერ შეძლებენ ასეთი მაღალი ვიბრაციების 

ნაკადის გაძლებას და განეიტრალდებიან ამ ღვთაებრვი “სხივებში”, შედეგად კი 

გაქრბიან დედამიწიდან უკვე სამუდამოდ.  

 ხოლო რა მოუვათ იმათ, ვიშიც არ არის არაფერი ნათელი და სუფთა? 

 ამ შემთხვევაში მთლიანად  “განეიტრალდბა” უკვე თავად ადამიანი. 

გარეგნულად ეს გამოჩნდება როგორც მატერიიდან წასვლა ფიზიკური სიკვდილით, 

რომელიც გამოწვეული იქნება რაიმე დაავადებით. თუმცა რეალურად ეს მოხდება იმის 

გამო, რომ მას არ შეეძლება “გადახარშოს” ახალი მაღალვიბრაციული ენერგიები. 

 ისინი კი ვისშიც ღვთაებრივი ენერგიები ჭარბობს, შეიგრძნობენ წარმოუდგენელ 

სულიერ აღამფრენას – ყველაფრიასა და ყველას მიმართ უპირობო სიყვარულს, 

უკიდეგანო ბედნიერებასა და სიხარულს. ეს მოხდება იმიტომ, რომ მათი საკუთარი 

სუფთა ენერგიები როცა მიიღებენ მაღალი ვიბრაციების დამატებით “მუხტს”, ამ 

ადამიანის ენერგეტიკული სივრციდან გამოდევნიან მესამე განზომილების ნეგატიური 

ენერგიების ნარჩენებს. შედეგად, ეს ადამიანები მიიღებენ მათ პირველსაწყის 

ღვთაებრივ მთლიანობასა და სისუფთავეს, რაც დაეხმარება მათ მსუბუქად, 

შეუფერხებლად და უმტკივნეულოდ გადავიდნენ მეხუთე განზომილების სამყაროში, 

სადაც მათ შეხვდბიან ახალი მეგობრები – ისინი, ვინც აირჩია თავის მისიად 

კაცობრიობის დახმარება მეხუთე განზომილებაში გადასვლის პროცესში.  

 ამ მეგობრებს შორის იქნებიან ბევრი იმათგანი, ვინც ახლა გეხმარებიან და 

თავიადნ გარიდებენ ბნელი ძალების მცდელობებს თავიანთი გარდაუვალი დმარცხების 

წინ გაანადგურონ დედამიწაზე მილიონობით ადამიანი.  

 ჩვენ ვხედავთ, რომ თქვენი მეტოქეები თავიანთი ბოროტებითა და სიძულვილით 

იმდენად შორს შევიდნენ, რომ ყველაზე გამოუცდელი და დამჯერი ადამიანებიც კი 

ხედავენ მათ “ცხოველურ  სახეს” და “გული ერევათ” იმათზე, ვინც ჯერ კიდევ ცოტა 

ხნის წინ იყვნენ საყოველთაო ავტორიტეტები.  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 ახლა კი დარჩა მხოლოდ ერთი ხერხი, რათა შეჩერდეს მათი დანაშაულებები და 

თარეში. ის მოისაზრებს მათ წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებების წამოწყებას, 

რომელშიც სამწუხაროდ უდანაშაულო ადამიანებიც იუპებიან. ასეთია 

მრავალსაუკუნოვანუი მონობისგან განთავისუფლების საფასური და თქვენ ამას უნდა 

შეეგუოთ.  

 თუმცა იცოდეთ, რომ უმეტოსობა სული, რომლებმაც სიცოცხლე გაიღეს ბნელ 

ძალებზე ამ დიდებული გამარჯვებისთვის, მოხვდებიან განახლებულ დედამიწაზე 

თავიანთ ფიზიკურ სხეულებში და არ გააგრძლეებენ მესამე განზომილების 

სამყაროებში ინკარნირებას. მათი მსხვერპლი ფუჭად არ ჩაივლის და ისინი 

დამსახურებულად შეავსებენ თქენი სულის “ბიბლიოთეკას” ახალ განზომილებაში 

ფიზიკური სხეულით გადასვლის ასეთი უნიკალური გამოცდილებით და 

“ტრანზიტად” გაივლიან ნატიფი დონის “დერეფანს”.  

 ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს დაამშვიდებს ბევრ ადამიანს, ვინც დაკარგეს 

ახლობელები დედამიწელების ბნელ ძალებთან ამ ბოლო და დიდებულ ბრძოლაში.  

თქვენ მალე იხილავთ მათ ჯანმრთელებსა და სახსალამათებს. ისინი ნათელი ძალების 

დაცვის ქვეშ არიან და უკვე გელოდებიან მეხუთე განზომილების ახალ დედამიწაზე.  

 სინათლის გალაქტიკური ფედერაციის საბჭო საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 16 აპრილი 2022წ. 

 

 

   ენერგეტიკული გაერთიანება 

 

 სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია, პლეიადა 

 მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო დედამიწელებო! 

 ჩვენ გადავწყვიტეთ მხარში ამოგიდგეთ რთულ მომენტში, როდესაც თქვენს 

პლანეტაზე მილიონოით ადამიანის ბედი წყდება.  

 ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალყურს ყველაფერს, რაც დედამიწაზე ბოლო 

ათწლეულების განმავლობაში ხდება და რაღათქმაუნდა იმედი გვქონდა თქვნი მეხუთე 

განზომილებაში უფრო რბილ გადასვლის შესხებ. თუმცა, ნათელი ძალების როგორც 

ფიზიკურ ასევე ნატიფ დონეზე ბევრი მცდელობისდა მიუხედავად, 

დრაკორეფტილიებმა არ ისურვეს ბრძოლის გარეშე დანებება.  

 თუმცა, მოვლენების ნეგატიურად განვითარეაში ასევე დიდი როლი ითამაშა 

კაცობრიობის კოლექტიური ცნობიერების უმზაობამ მკვეთრი და მოულოდბელი 

ცვლილებებისათვის. როგორც ხედავთ, დედმიწის მოსახლეობის დიდი ნაწილი 

ყველაზე საპასუხისმგებლო მომენტში აღმოჩნდა ჩრდილოვანი მთავრობის ზეგავლენის 

ქვეშ, რადგანაც ვერ დაინახეს ხრიკები ვერც ცრუპანდემიისა და ვეცრ რუსეთის თქვენი 

პლანეტის დამბყრობლებთან შეწინააღმდეგებაში.  

 ფიზიკურ დონეზე გლობალისტების წარმომადგენლებს გამოუვიდათ 

ადამიანების დამარცხება მათი ცნობიერების მართვის მრავალსაუკუნოვანი 

გამოცდილების წყალობით. მოცემულ შემთხვევაში კი მათ გამოიყენეს ადამიანთა 

ცნობიერების მართვის ყველა მთავარი ატრიბუტი და უკან არაფერზე დაიხიეს.  
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 ჩვენთვის მტკივნეულია იმის დანახვა, თუ რამდენად მიმდობები არიან 

ადამიანები და როგორ ღრმად ჩაეშვნენ მესამე განზომილებაში ოდესღაც სუფთა და 

ღვთაებრივი ქმნილებები.  ჩვენ დარდით ვუყურებთ, როგორ გმართავენ არსებები, 

რომლებიც თქვენთან შედარებით ასეთ დაბალ განვითარების დონეზე არიან და 

სრულიად არ აქვთ თქვენთვის ჩვეული სიყვარულის, მადიერებისა და თანაგრძნობის 

ემოციები. 

  თუმცა, სამწუხაროდ, თქვენს ცხოვრებაში ჩვენი ჩარევის შესაძლებლობები 

საკამოდ შეზღუდულია იმის გამო, რომ ყოველმა ცივილიზაციამ უნდა გაიაროს თავისი 

გაკვეთილები  და ტანჯვის “ფიალა” ბოლომდე დალიოს. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ 

სასიკვდილო საბრთხისგან დაგიცვათ, რათა არ მივცეთ კაცობრიობას, როგორც 

სახეობას, განადგურების საშუალება. ყველაფერი დანარჩენი კი თქვენს ხელთაა.  

 თქვენი პლანეტა არა მხოლოდ მშვენიერია, არამედ უნიკალურიცაა, რადგანაც არ 

არის სამყაროში სხვა პლანეტები, რომლებსაც აქვთ ცხოველებისა და მცენარეების ასეთი 

მრავალფეროვანი სამეფო  და აღარაფერს ვამბობთ ადამიანზე, რომლის გენეტიკური 

კოდიც შეიცავს მრავალი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის კვალს. სწორედ 

ამიტომაც არის ის შემოქმედისა და სამყაროს ყველა ნათელი ძალის დაცვის ქვეშ. 

 ჩვენ კი გვსურს თქვენ იცოდეთ, რომ მოვლენათა წამრატებული დასასრული უკვე 

წინსწარაა განსაზღვრული. თქვენი პლანეტა და მისი საუკეთესო წარმომადგენლები 

აუცილებლად გადავლენ ევოლუციის ახალ დონეზე მოუხედავად ბნელი ძალების 

სასოწარკვეთილი შეწინააღმდეგებისა, რომლებიც ხელს უშლიან თქვენს ამაღლებას.  

 ხოლო იმისათვის, რომ ეს მოხდეს რაც შეიძლება სწრაფად და მცირე მორალური 

დანაკარგებით, ჩვენ გთავაზობთ შემდეგს: რაც შეიძლება ხშირად მოგვმართეთ 

თხოვნით, რომ აგავსოთ ჩვენი ენერგიებით, რათა დაგიცვათ გარემოცვის ნეგატიური 

ზემოქმედებისგან. სრულიად შესაძლებელია, რომ ამ პროცესში  იგრძნობთ ჩვენ 

ენრგიებს, რომლებიც თქვენს ზედა ჩაკრებზე ივიბრირებენ. თუმცა, თუ ეს არ მოხცდება 

იმის გამო, რომ თქვენი გრძნობის ნატიფი ორგანოები ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე 

გააქტიურებული, იცოდეთ, რომ ჩვენ აუცილებლად გავიგონებთ თქვენს თხოვნას და 

ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა მეოთხე განზომილების ენერგეტიკულ სივრცეში 

გაჩერებაში დაგეხმაროთ. 

 ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ვიგრძნოთ თქვენი გულწრფელი სურვილი 

გამოხვიდეთ მესამე განზომილების სამყაროდან და გადახვიდეთ ევოლუციის ახალ 

საფეხურზე. ამგვარად გამოვლინდება თქვენი თავისუფალი ნება, რაც ნებას გვაძლევს 

კაცობრიობისათვის უფრო მოქმედებითი დახმარების გაწევაში. დაე ეს გახდეს ჩვენი 

არსებობის ყველა დონეზე გაერთიანების საწყისი, რისკენაც ამდენი ხანია რაც 

მივისწრაფით. 

 თანავარსკვლავედი პლეიადას უხუცესთა საბჭო საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 16 აპრილი 2022წ. 
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 კოლექტიურ ცნობიერებაზე საზოგაოებრივი აზრის ზეგავლენა 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გესაუბროთ, თუ როგორ ურთიერთკავშირშია კაცობრიობის 

კოლექტიური ცნობიერება და საზოგადოებრივი აზრი, რომლის შესახებაც საუბარი იყო 

ჩემს წინა გზავნილებში.  

 რეალურიად ისინი ძალიან მჭიდრო კავშირშია, რადგანაც საზოგადოებირვი 

აზრის ენერგეტიკული შიგთავსი, რომელიც ამა თუ იმ ადმაიანისთვისაა ჩვეული, 

ახდენს დიდ ზეგავლენას თქვენი კოლექტიური ცნობიეების საერთო ვიბრტაციულ 

დონეზე.  

 განსაკუთრებით შეგრძნებადია ეს ახლა, როდესაც დედამიწაზე დაიწყო ბნელი 

და ნათელი ძალების მედგარი შეიწინააღმდეგება უკვე ფიზიკურ დონეზე.  

სამწუხაროდ, ადამიანებზე ხელოვნურად თავსმოხვეული საზოგადოებრივი აზრის 

წყალობით, რომელიც ჩრდილოვან მთავრობას აწყობდა, მოსახლეობის დიდი ნაწილი 

უნებლიოდ მოხვდა ბნელი ძალების მხარეს.  

 ამგვარად, მთელს მსოფლიოში რუსეთის უკრაინაში ჩატარებულ სამხედრო 

ოპერაციასთან დაკავშირებით გაჩაღებული ისტერია გახდა იმის მიზეზი, რომ 

კაცობრიობის კოლექტიური ცნობიერება შეივსო სიძულვილის, აგრესიისა და განსჯის 

ნეგარიუტი ენერგიების დიდი “პორციით”. ხოლო, რაც უკავშირდება ეგრეთ წოდებლ 

“პანდემიას”, მან წარმოშვა ყველა სახის შიშის ენერგიების დიდი გამობრქვევა.  

 დიდწილად ეს მოხდა გაცხარებული ინფორმაციული ომის წყაობით, რომელიც 

გააჩაღეს მსოფლიო საინფორმაციო საშუალებებმა, რომლებიც სრული უმრავლესობით 

არიან ბნელი ძალების თვალსაჩინო წარმომადგენლები დედამიწაზე.  

 რაც შეეხება ინფორმაციის ალტერნატიულ წყაორებს, რომლების საინფორმაციო 

სივრციდან წაშლასაც მ თე ლი  ძალებით ცდილობენ ჩრდილოვანი მთავრობის 

მარიონეტები, ისინი ჯერ-ჯერობით აგებენ ოფიციზმთან უთანასწორო ბრძოლაში. ანუ 

მათ არ შეუძლიათ გაამდიდრონ კაცობრიობის კოლექტიური ცნობიერება 

მაღალვიბრაციული ენერგიებით იმ დონემდე,  რომელიც შეძლებდა სასწორის პინების 

ნათელი მხარისაკენ გადაწევას.  

 თუმცა სურათი თანდათანობით მაინც იცვლება და ეს შემდეგრაირად ხდება. 

გარეგანი ფაქტორების ზემოქმედების წყალობით კაცობრიობის ცნობიერება 

გარდაუვლად შეიცვალა და ეს სამ ეტაპად მოხდა. 

 პირველი – ოფიციალური წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის ჭეშმარიტებაში 

დაეჭვება. 

 მეორე – ჭეშამრიტების ინფორმაციის ალტერნატიული წყაროების მერშვეობით 

მოძებნა. 

 მესამე – დედამიწაზე მომხდარი მოვლენების შესახებ საკუთარი აზრის შექმნა.  

 შედეგად ადამიანი ნახულობს თანამოაზრეების ჯგუფს, რომლებიც აფორმირებენ 

სააზოგადოებრივ აზრს, რაც კარდინალურად განსხვავებულია საზოგადოდ 

მიღებულისგან ანუ ოფიციალურისგან. როგორც წესი, ეს ახალი აზრები შეიცავს უკვე 
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სხვა ვიბრაციებს, რომლებიც ჩვეულია თავისუფლებისა და ჭეშმარიტების ძიების 

ენერგიებისაათვის.  

 ეს ენერგიები ჩაედინება კაცობრიობის კოლექტიურ ცნობიერებაში და  

ათანასწორებენ მას, რადგანაც ყოველი გამოღვიძებული ადამიანი უტოლდება ასობით 

და ზოგჯერ ათასობით მძინარეს. ასეთია მაღალვიბრაციული ღვთაებრივი ენერგიების 

ძალა და ამიტომაც ასეთი ფასეულია ყოველი გამოღვიძებული ადამიანი.  

 საბედნიეროდ, დედამიწაზე გამოჩნდა სინათლის უკვე დიდი “არმია” და ყოველ 

მისი მებრძოლს შეუძლია ატრანსფორმიროს სივრცისა და მის გარშემო არსებული 

ადამიანების ენერგიები მხოლო მათთან მისი ყოფნითაც კი. თუმცა, თუ ამასთან ერთად 

სინათლის მებრძოლი გათვითცნობიერებულად შეცვლის გარემომცველი ადამიანების 

საზოგადოებრივ აზრს, მაშინ კაცობრიობის კოლექტიური ცნობიერება სწრაფად აწევს 

თავის ვიბრაციებს და თავისი სივრციდან განდევნის მესამე განზომილების 

დაბალვიბრაციულ ენერგიებს.  

 ამგვარად, თქვენი ფიზიკური მოქმედებები, რომლებიც მიმართულია 

მოსახლეობის  გამოუღვიძებელი ნაწილის ცნობიერების ტრანსფორმაციაზე, დიდ 

ზეგავლენას იქონიებს კაცობრიობის კოლექტიური ცნობიერების ენერგეტიკულ 

მხარეზე. 

 მე გაძლევთ  ჩემს კურთხევას, ჩემო ძვირფაებო, ამ რთულ, თუმცა ასე საჭირო 

სამუშაოს შესარულებლად! 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 18 აპრილი 2022წ. 

 

  

 

           ამაღლების სცენარები  

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს, აღდგომის კვირის წინ, რომელიც მილიონობით ადამიანისათვი დიდი 

დღესასწაულია, მე მსურს შევაჯამო დედამიწაზე მომხდარი ბოლო მოვლენები მათი 

სულიერი და ენერგეტიკული თვალსაზრისით.  

 როგორც ხედავთ დედამიწისა და კაცობრიობის მეხუთე განზომილებაში 

გადასვლის მსუბუქმა სცენარმა არ გაამართლა. ამას კი რამოდენიმე მიზეზი აქვს. 

 მთავარი მათგანი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩრდილოვანი მთავრობის 

მარიონეტებმა “დაჯაბნეს” ადამიანები იმის წყალობით, რომ მთელი ძალაუფლება 

ოფიციალური მასმედიის ჩათვლით ჯერ კიდევ მათ ხელთაა. სწორედ ამიტომაც მთელს 

მსოფლიოში მრავალმილიონიანმა აქციის პროტესტებმა საყოველთაო ვაქცინაციისა და 

მასთან დაკავშირებული შეზღუდვების წინააღმდეგ ვერ მოგვიტანეს რაიმე 

ხელშესახები შედეგი.  

 თუმცა, ის ფაქტი, რომ ისინი შედგა და დღემდე გრძელდება უკვე არის ფიზიკურ 

დონეზე ბნელი და ნათელი ძალების შებრძოლებაში დიდი გამარჯვება. ყოველი 
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ადამიანის მონაწილეობა მსგავს აქციებში შეუფასებელი გამოცდილების სახით შეემატა 

არა მხოლოდ ამ ადამიანის სულის “ბიობლიოთეკას”, არამედ კაცობრიობის 

კოლექტიურ ცნობიერებასაც.  

 მილიონობით ადამიანმა მთელს მსოფლიოში გამოამჟღავნეს თავიანთი 

ჭეშმარიტი განზრახვა თავისუფლების მიღებისა და ეს უკვე ძვირად ფასობს. ხოლო, 

იმისდა მიუხედავად, რომ მსგავსი ღონისძიებების ყოველი მონაწილე წარმოიდგენს 

“თავისუფლებას” თავისებურად (თავიანთი ამჟამინდელი ცნობიერების დონის 

მიხედვით),  უკვე მონობიდან გამოსვლის სურვილი, სადაც ადამიანები მმართველმა 

ელიტამ მიიმწყვდია, მეტყველებს კაცობრიობის ცნობიერების საერთო დონის აწევაზე.  

 რატომ დამთავრდა წარუმატებლად საპროტესტო აქციები? 

 მხოლოდ იმიტომ, რომ ძალოვანი სტრუქტურები მესამე განზომილების 

კანონების მიხედვით ექვემდებარება სახელმწიფოების მეთაურებს და სწორედ ეს იყო ამ 

ქვეყნების მთავრობების მიერ გამოყენებული. თუმცა ბევრმა  სამთავრობო პირმა, 

რადგანაც ძალაუფლებას ასე ეჭიდებოდნენ დაარღვიეს უკვე არსებული კანონები და 

ნებადართულობის ზღვარი გადალახეს, ამას კი მათ ხალხი უკვე აღარ აპატიებს.  

 დედამიწაზე ბნელი და ნათელი ძალების შეწინააღმდეგების შემდეგი ეტაპი 

გახდა ეგრეთ წოდებული “ომი ცრუ დროშის ქვეშ”, რომელიც იგეგმებოდა ჩრდილვანი 

მთავრობის მიერ, როგორც სარეზერვო ვარიანტი და “ყურადღების გადამტანი მანევრი” 

იმ შემთხვევისათვის, თუ მათ მიერ ორგანიზებულ ცრუპანდემიაში წარუმატებლობას 

განიცდიდნენ.  

 რუსეთმა შეძლო მათი გეგმების წინასწარ განსჭვრეტა და აურია ისინი, რადგანაც 

პირველმა დაიწყო სამხედრო ოპერაცია უკრაინის ტერიტორიაზე. ახლა კი მასზე 

გადმოენთხია გლობალისტების მთელი სიძულვილი და უძლური მრისხანება. 

ამგვარად, მათი გეგმის მეორე ნაწილიც არ დამთავრდა წამატებულად.  

 მათ ახლა მხოლოდ შეუძლიათ დათესონ ქაოსი, შიში და პანიკა მთელს 

მსოფლიოში ეკონომიკრი და სავაჭრო კოლაფსის შექმნის გზით. თუმცა, ამ ნაბიჯებსაც 

არ შეუძლია მიიყვანოს ისინი სასურველ შედეგებამდე. ისინი მხოლოდ ხელს უწყობს 

უფრო მეტი ადამიანის გამოღვიძებას, რადგანაც ისინი აცნობიერებენ, რომ მსოფლიოს 

მართავს “მძარცველების ბანდა” რომლებისათვისაც ადამიანები მხოლოდ “სახარჯი 

მასალა” და მიზნის მისაღწევი საშუალებაა.  

 ამგვარად, ყევლაფეერი, რასაც ჩრდილოვანი მთავრობა და მათი დამქაშები 

აკეთებენ, საბოლოოდ მათსავე საწინააღმდეგოდ შემოტრიალდება. “ბუმერანგის” 

კაონონი იმუშავებს სწრაფად და ზუსტად და რაც უფრო შორს გაისვრი მას, მით უფრო 

მტკივნეული იქნება დაბრუნება.  

 ამგვარად, რუსეთის განადგურების მცდელობებმა მიგვიყვანა უკუშედეგებამდე – 

მის გაძლიერებამდე და გაერთიანებამდე. მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების მოსახლეობის 

განადგურებისა და დამონების მცდელობებმა მიგვიყვანა ადამიანთა ცნობიერების 

გამოღვიძებამდე და მათივე მთავრობების დანაშაულებრივი ქმედებების წინააღმდეგ 

ღია პროტესტამდე.   

 ხოლო, რაც უფრო მეტი დრო გავა, მით უფრო უფრო ძლიერი იქნება ადამიანების 

შეწინააღმდეგება დედამიწაზე ამ ბნელი ძალების წარმოამდგენლების მიმართ და ეს 

გაგრძელდება მანამ, სანამ ისინი არ განიდევნებიან თქვენი პლანეტიდან საბოლოოდ. ეს 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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უკვე გარდაუვალია იმისდა მიუხედავად, რომ ადამიანთა გამოღვიძება ხდება ერთ-

ერთი ყველაზე მკაცრი სცენარით. ასეთი იყო კაცობრიობის კოლექტიური ცნობიერების 

ნება და თქვენ უნდა მიიღოთ ეს გარდაუვლობა. 

 გლოცავთ, ჩემო ძვირფასებო, და გისურვებთ დედამიწაზე ბნელ ძალებთან 

ბრძოლაში ჩქარ გამარჯვებასა და მათგან კაცობრიობის განთავისუფლებას! 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 23 აპრილი 2022წ. 

 

 

 

 

 

 

 

     ფანჯარა ახალ მსოფლიოში (ბოლო შანსი) 

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გესაუბროთ იმ ნათელ სულებზე, ვინც ამა თუ იმ მიზეზის გამო 

უკვე მიიღო ეგერეთ წოდებული “ვაქცინა”.  

 მე ვხედავ, რომ ეს საკითხი ძალიან ტანჯავს ბევრ თქვენგანს – იმათაც, ვინც 

ჩაიტარა ეს პროცედურა და ვინდ ვერ შეძლო ამისაგან თავისი ახლობლებისა და 

მეგობრების დაცვა. იმისდა მიუხედავად, რომ მოცემული პრეპარატის ადამიანის 

სხეულში შეყვანის შედეგებზე უკვე ბევრი ითქვა ჩემს გზავნილებში, დღეს მე მსურს 

განვიხილო ეს საკითხი უკვე პრაქტიკული სახით.  

 როგორც უკვე თავად დარწმუნდით ადამიანის ორგანიზმის რეაქცია 

“ვაქცინაციაზე” საკამოდ განსხვავებულია. რაღათქმაუნდა, ბევრი რამე იმაზეცაა 

დამოკიდებული, რომელი ვაქცინა “გაიკეთა” ადამიანმა და რამდენჯერ ჩაიტარა ეს 

პროცედურა. თუმცა არც ისეთი ნაკლებადმნიშვნელოვანია თავად ამ ადამიანის 

ენერგეტიკა და მისი სულიერი განვითარება.  

 ამგვარად, დამიწებული და დაბალი ვიბრაციების მქონე ადამიანები თითქმის 

მაშინვე შედიან ამ პრეპარატის შიგთავსთან რეზონანსში, რადგანაც ის ასეთივე 

დაბალვიბრაციულ კონპონენტებს შეიცავს. ამის შედეგად, მათ ნატიფ სხეულებში 

იზრდება ნეგატიური ენერგიების კონცენტრაცია, რაც გარეთ ვლინდება აგრესიული, ან 

პირიქით – დეპრსიული მდგომარეობის საით. ნებისმიერ შემთხვევაში ცოცხალი 

ღვთაებრივი ენერგია თანდათანობით ტოვებს ასეთ ადამიანებს.  

 ამას ხელს უწყობს მათზე უცხო დნმ-ს ზემოქმედება, რომელიც არის ეგერთ 

წოდებული “ვაქცინის” შემადგენლობაში. რადგანაც დაბალვიბრაციული არსების 

ნაწილია და არ შეიცავს ღვთაებრივ ნაწილს, ეს გენი მოცემულ ადამიანში პოულობს 

საკუთარი განვითარებისათვი სასიკეთო გარემოს. შედეგად ასეთი ადამიანი ეგუება 

მისთვის ახალ ორგანიზმს იმისდა მიუხედავად, რომ მისი ფიზიკური მაჩვენებლების 



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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ხარისხი მცირდება ხელოვნური კონპონენტების დამანგრეველი ზემოქმედების გამო, 

რომლებიც კლავს მის ბუნებრივ იმუნურ სისტემას.  

 ხოლო რა მოსდით იმათ, ვისი მაღალი ვიბრაციებიც დისონანსში შედის ეგრეთ 

წოდებული “ვაქცინის” შემადგენლობასთან? 

 თუ ვიბრაციებს შორის დიაპაზონი ძალიან დიდია, მაში ადამიანი შეიძლება 

ფიზიკური დონიდან თითქმის მაშინვე წავიდეს. თუ ეს არის სუფთა ადამიანურის 

სული, რომლის ვიბრაციებიც საშუალო დონეზეა (მესამე განზომილებაში კი ყველაზე 

ხშირად ეს სიტუაცია გვხვდება), მის ორგანიზმში ვითარდება საკმაოდ რთული 

ენერგეტიკული პროცესები, რადგანაც მასში მიმდინარეობს გადარჩენისათვის 

ბრძოლად არა მხოლოდ ფიზიკური, არამედ ღვთაებრივი თვალსაზრისით.  

 ღმერთის გენი, რომელიც სუფთა ადამიანური სულის დნმ-ში არის, ძალიან 

ძლიერია და არ აპირებს ეგრევე დათმოს საკუთარი პოზიციები. ამიტომაც, ენეგეტიკულ 

დონეზე და შედეგად ფიზიკურადაც ხდება “უცხოსთან” ძლიერი შებრძოლება, 

რომელიც შემოიჭრა ღვთაებრივ ქმნილებაში, რასაც წარმოადგენს ადამიანის სხეული.  

 აგრეთვე, დიდ დახმარებას უწევენ ამ ბრძლაში ნათელი ძალები, რომლებიც 

არიან ამ ადამიანის სულის კურატორები და ისინი ცდილობენ მოცემული პრეპარატის 

დამანგრეველი ზემოქმედების ნეიტრალიზირებას. თუმცა, ბევრად დიდი შედეგი 

შეიძლება მიიღოთ მაშინ, თუ თავად ადამიანი გააცნობიერებს, თუ როგრი ტრაგიკული 

შეცდომა დაუშვა მან და გულწრფელად მოინანიებს ამას, შემდგომ კი დაიწყებს 

საკუთარ თავზე თანმიმდევრულ მუშაობას.  

 რაღათქმაუნდა, საუბარი ეხება უპირველეს ყოვლისა ენერგეტიკულ მუშაობას, 

რომელიც მოისაზრებს “ვაქცინებში” არსებული უცხო ნივთიერების განეიტრალებას და 

პირველ რიგში ამ პრეპარატში ჩანერგილი დაბალვიბრაციული არსების გენომისა. 

თუმცა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სამუშაო ჩაატაროს  თავად ადამიანმა, 

რადგანაც ეს არა უბრალოდ სამკურნალო სიანსია, არამედ საბედისწერო 

გადაწყვეტილება და საუთარი სულის წინ პასუხისმგებლობა. საკუთარი შეცდომისა და 

მისი ტრაგიკული შედეგების ღრმა გააზრების გარეშე რაიმეს შეცვლა შეუძლებელი 

იქნება.  

 მუხმეთ თქვენს სიანსზე სმყაროს ყველა ნათელ ძალას, გაანეიტრალეთ “ვაქცინას” 

შემადგენლობა სამყაროს სიყავრულის ცეცხლით და რაც შეიძლება ხშირად აავსეთ მისი 

ნატიფი სხეულები ამაღლების ენერგიით.  

 გლოცათ და მიყვარხართ განუზომლად! 

 მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 22 აპრილი 2022წ. 

 

 

    ძველი მსოფლიოს აგონია 

 

 აშტარ შერანი, სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო დედამიწელებო!  



 გამოაშკარავება, ანუ როგორ მოხდა ეს 
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 დედამიწაზე სიტუაცია ისე სწრაფად და ზოგჯერ მოულოდნელად ვითარდება, 

რომ მე კიდევ ერთხელ გადავწყვიტე გამეზიარებინა ნატიფი დონიდან ჩემი ხედვა.  

 ენერგეტიკულად ყველაფერი ქაოტურად ჩანს და გვაგონებს “ბროუნის 

მოძრაობას”, განსაკუთრებით ევროპის კონტინეტზე, რადგანაც ის ამჟამად არის ბნელი 

და ნათელი ძალების ფიზიკურ დონეზე დაპირისპირების ცენტრი.  

 რადგანაც გლობალისტების მიერ რუსეთის ბლოკადა შეეხო ევროპის 

პრაქტიკულად ყველა ქვეყანას, საპასუხო ეკონომიკური “დარტყმაც” მისი მხრიდან 

ასევე ყოველ მათგანს დაატყდა.  

 საზოგადოდ, ევროპის ქვეყნების მეთაურები სრულიად ემორჩილებიან 

ჩრდილოვან მთავრობას და უკრაინის მსგავსად იყენებენ თავიანთ მოქალაქეებს 

ცოცხალ ფარად, რათა დაიცვან თავიანთი თავები მათი “პატრონების” ბრაზისგან, 

რომლეთა ნებასაც შეუწინააღმდეგლად ასრულებენ. სწორედ ამით აიხსნება მათი 

პირდაპირი მნიშვნელობით თვითმკვლელური ეკონომიკული და პოლიტიკური 

ზომები რუსეთთან მიმართებით.  

 ჩვენი ცნობიერების სიმაღლიდან ეს ჩანს ისე, თითქოს დედამიწაზე მსოფლიო 

შეიშალა და თქვენი პლანეტის მხოლოდ მცირე ჯანსაღად მოაზროვნე ნაწილი 

ცდილობს (საკუთარი სიცოცხლის ფასადაც კი) შეეწინააღმდგოს ბნელი ძალების 

მიმდევრებს.  

 როგორ მოხდა ისე, რომ სრული უმრავლესობა დაექვემდებარა უმცირესობას? 

 როგორი სამწუხაროც არ უნდა იყოს იმისათვის, რომ მსგავსი შედეგი მიეღოთ, 

დრაკორეფტილიებმა, რომლებმაც თქვენს დედამიწაზე ძალაუფლება იგდეს ხელთ, 

გამოიყენეს ადამიანის ცნობიერებაზე ზემოქმედების მთელი არსენალი. ამ მიზნით მათ 

შექმნეს ცრუპანდემია და როგორც მისგან გადარჩენა გამოიმუშავეს 

გენმოდიფიცირებული პრეპარატი, რომელიც დამანგრეველ ზეგავლენას ახდენს არა 

მხოლოდ ფიზიკურ სხეულზე, არამედ ადამიანის ცნობიერებაზეც.  

 ამ პრეპარატებში არსებული ნანონაწილაკები (მიკროჩიპები) მიმართულია 5G 

ანტენების გამოსხივების მისაღებად, რომლებიც უკვე დამონტაჟებულია მთელს 

მსოფლიოში დაფარული და თვალსაჩინო სახითაც. ადამიანებს დასამალი უკვე 

აღარსად აქვთ და “მონადირეები” ცდილობენ მათი ცნობიერებისა და სხეულების 

დამორჩილებას.  

 ჩვენ ვხედავთ, რომ ბევრი ადამიანი  დაიღალა ბრძოლით – ისინიც კი, ვინც 

თავიდან ცდილობდა შეწინააღმდეგებოდნენ მათ პირად ცხოვრებაში ამ ურცხვ შეჭრას. 

ბოლოს და ბოლოს მათ გადაწყვიტეს დანებება და დინების მიმართულებით ცურვა. 

განსაკუთრებით ეს ეხება უკვე “ვაქცინირებულ” ადმიანებს, რომლებსაც სულ უფრო და 

უფრო მოიცავს აპათეა დედამიწაზე მომხდარი მოვლენების მიმართ. შედეგად ისინი 

დამჯერად მიჰყვებიან მთავრობების ყველა მითითებას, როგორი აბსურდულიც არ 

უნდა იყოს ისინი. 

 მაგრამ ჩემო ძვირფასებო ყვეალფერი არც ისე ცუდადაა, როგორც ჩანს. ჩვენ 

ვხედავთ, თუ სულ უფრო და უფრო როგორ ალდება გამოღვიძებული ცნობიერების 

კოცონი მთელს თქვენ პლანეტაზე. მთავრობების მხრიდან აბსურდმა და 

თვითდანგრევამ ისეთ ზღვარს მიაღწია, რომ ადმაიანები სვავენ კითხვას, ვინ დგას 
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ქვეყნის სათავეში, ვისი ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებენ მთავრობები და 

რატომ იტანჯება მოსახლეობა მათი მოქმედებების შედეგად?  

 სრულიად მალე თქვენს პლანეტაზე მომხარი მოვლენების შესახებ სიმართლე 

გამოაშაკრავდება, რადგანაც უკვე შეუძლებელია გლობალისტებისა და მათი 

მარიონეტების დანაშაულებების დაფარვა. ამას ხელს შეუწყობს არა მხოლოდ სუფთა და 

ნათელი გამოღვიძებული ადამიანების ქმედებები, არამედ ახალი დედამიწის ენერგია, 

რომელიც ძველი “კანის” მსგავსად იშორებს მესამე განზომილების დრომოჭმულ 

პროგრამებსა და ენერგიებს. ამ სუფთა ენერგიებში უკვე ვეღარ შეძლებს ტყუილი, 

სიცრუე და გამყიდვლობა არსებობას, არამედ იმეფებს მხოლოდ ჭეშამრიტება, 

სიმართლე და სიყვარული.  

 როდესაც კაცობრიობა გაივლის წინაღობების ამ  მინდორს, რომელიც მას აშორებს 

მეხუთე განზომილების ახალი დედამიწისგან, ჩვენ შემოვალთ თქვენთან უშუალო 

კონტაქტში, რათა დაგეხმაროთ მოეწყოთ ახალ რეალობაში თქვენი დიდი და 

მეგობრული გალაქტიკური ოჯახის გარემოცვით. 

 მანამდე კი ჩვენ გაზღვევთ დედამიწის ირგვლივ სივრციდან და თვალყურს 

ვადევნებთ სიტუაციას დედამიწაზე, რათა არ დავუშვათ აგონიაში მყოფი და ამიტომაც 

განსაკუთებით სახიფათო ბნელი ძალების მხრიდან პროვოკაცია, რომლებიც 

ადამიანთას სხეულებში არიან ინკარნირებულნი.  

 აშტარ შერანი, რომელსაც გულწრფელად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ. 

 

 

     ფანჯარა ახალ მსოფლიოში (ვიბრაციულ მწკრივში)   

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 მე მსურს შევაჯამო ჩემი წინა გზავნილები  როგორც თქვენი ასევე თქვენი 

გარემომცველი სულების ვიბრაციული ცვლილებების შესახებ და აგიხსნით, თუ რაში 

მდგომარეობს მათი ამჟამინდელი თავისებურებები.  

 მესამე განზომილების ნებისმიერი ადამიანისათვის ჩვეულია განწყობისა და 

ემოციების ხშირი ცვლილება, რაშიც არაფერია ცუდი, რადგანაც სწორედ ასე (ემოციების 

კონტრასტით) ის  შეინობს მის გარმეომცველ რეალობას და იღებს დუალურ სამყაროში 

არსებობის ახალ გამოცდილებას. თუმცა, ახლა დედამიწაზე სიტუაცია კარდინალურად 

შეიცვალა, რადგანაც მისი საკუთარი ვიბრაული ფონი უკვე აღარ შეესაბამება მესამე 

გამზომილებას ანუ თქვენი პლანეტის მოსახლეობის სრული უმრავლესობის 

ვიბრაციებსაც არ ეწყობა.  

 ამის შედეგად სულ უფრო და უფრო იზრდება დედამიწასა და მის 

მაცხოვრებლებს შორის არსებული ენერგეტიკული დისონანსი. ვიბრაციებში ეს 

განსხვავებულობა ადამიანებზე სხვადასანაირად აისახება. ცნობიერების დონიდან 

გამომდინარე ერთნი სულ უფრო და უფრო ეცემიან ვიბრაციულად, ხოლო მეორენი 
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პირიქით “მაღლდებიან” თავიანთი ვიბრაციებით ზეციურ სამყაროებში და ამით 

დედამიწის მეხუთე განზომილებაში გადასვლის მომენტს აახლოებენ.  

 თქვენ თავადაც შეგიძლიათ იხილოთ, თუ მატერიალისტი და სულიერი საწყისი 

არმქონე ადამიანები (ხშირ შემთხვევაში ესენი არიან ახალგაზრდა სულები და 

ადამიანთა სხეულში ინკარნირებული დაბალვიბრაციული ცივილიზაციის 

წარმომადგენლები) ხდებიან სულ ფურო მეტად აგრესიულები და პრაქტიულები. ეს 

დაკავშირებულია იმასთან, რომ ისინი გაუცნობიერებლად, ინტუიციურ დონეზე (რაც 

ყველა ცოცხალ არსებას ახასიათებს) გრძნობენ რომ მოუწევთ დედამიწიდან მალე 

წასვლა.  

 მიმდინარეობს მათი თანდათანობითი “განდევნა” დედამიწის ველიდან, 

რადგანაც დედამიწა თავისი ახალი ენერგეტიკული სტრუქტურის წყალობით 

შეუსაბამო ხდება დაბალვიბრაციული არსების ცხოვრრებისათვის. ხოლო ის ქაოსი და 

განურჩევლობა, რომელსაც ეს დრომოჭმული არსებები თესავენ მთელს მსოფლიოში, 

არსი მათი აგონია – მათი მცდელობა გადარჩნენ და სამაშველო რგოლის მსგავსად 

ჩაეჭიდონ იმ ნეგატიურ ენერგიებს, რომლებშიც ისინი ცდილობდნენ ჩაეფლოთ 

დედამიწა მისი მაცხოვრებლებიანად.  

 ამ ენერგეტიკული “გაურჩევლობის” შეწინააღმდეგება  შეგიძლიათ მხოლოდ 

თქვენ ჩემო ძვირფასებო, ვინც ხართ გამოღვიძებული სულები და ხედავთ მომხდარ 

მოვლენებს ჭეშმარიტი სახით და არა იმ კუთხით, როგორსაც გადმოსცემენ 

ჩრდილოვანი მთავრობის მიერ სრულიად კონტროლირებადი მასობრივი 

საინფორმაციო საშუალებები.  

 როგორც ხედავთ, ამ გადმოცემებში არცერთი სიტყვა არ ითქვა გლობალური და 

საბედისწერო მოვლენების შესახებ, რომლებმაც თქვენი პლანეტა მოიცვა და არც მის 

ახალ ერაში (განვითარების ახალ დონეში) გადასვლის შესახებ არის საუბარი. მთელი 

აქცენტი კეთდება მხოლოდ ნეგატიურ მოვლენებზე, როგორებიცაა: სამხედრო 

კონფლიქტები, სხვადასხვა ვირუსების გავრცელება, ვაქცინაციისა და ციფრიზაციის 

აუცილებლობა, მოსალოდნელი სავაჭრო და ენერგეტიკული კრიზისები.  

 თქვენი ცხოვრების ყველა დარგში სიტუაცია უარესდება, რათა არ იყოს მცირე 

სანთელიც კი თქვენს ცხოვრებაში და არანაირი მიზეზი სიხარულისა და ნათელი 

მომავლის რწმენა. სამწუხაროდ ემოციური დათრგუნვისა და ცნობიერების 

მანიპულაციის ეს პრობლემა აქამდე უშეცდომოდ მუშაობს და დედამიწის 

მოსახლეობის მხოლოდ მცირე ნაწილმა შეძლო შეწინააღმდეგებოდა ამ მასობრივ 

ენერგეტიკულ და ინფორმაციულ შეტევას.  

 სწორედ ამიტომაც დედამიწის ყველა გამოღვიძებული ადამიანი უნდა 

გაერთიანდეს სულიერად და უწინდელ სიმაღლეზე შეინარჩუნოს არა მხოლოდ 

საკუთარი ვიბრაციები, არამედ გაუნაწილოს ის გარემომცველთ, რითიც გაზრდის 

თქვენი პლანეტის მაღალვიბრაციული მცხოვრებების წრეს, რომლებიც არიან თქვენს 

პლანეტასთან ერთ ვიბრაციულ დონეზე, რაც იმას ნიშანვ, რომ ისინი შეძლებენ მასთან 

ერთად მეხუთე განზომილებაში გადასვლას. 

 გლაოცვათ ჩემო ზვირფასებო! 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 27 არილი 2022წ. 
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  ექსპერიმენტის დასრულება  

 

 მთავარანგელოზები, ლუციფერი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ნათელო სულებო ! 

 დღეს მე მსურს გაგიზიაროთ ჩემი გრძნობები დედმიწაზე ბოლოს მომხდარი 

საბედისწერო მოვლენების შესახებ.  

 მე ვხედავ, რომ ჩემმა დაუღალავმა შრომამ გამოიღო თავისი შედეგი და ბევრი 

ადამიანი, რომლებიც ადრე არც კი ფიქრობდნენ ისეთ მცნებებზე, როგორიცაა სიკეთე 

და ბოროტება, ახლა მკვეთრად ხდავენ მათ გამოვლინებას არსებობიოს ყველა დონეზე. 

ბოროტება, რომელიც ადრე ვლინდებოდა კეთილისმოქმედის ნიღბის ქვეშ, ახალ 

კაცობრიობის წინ წარსდგა სრული მისი არსით.  

 ევროპის ლიდერებმა, რომლეთა უმრავლესობაც არიან გლობალისტების 

დამქაშები, უკვე შეწყვიტეს თავიანთი ჭეშმარიტი სახისა და განზრახვების დამალვა. 

ისინი უკვე აღარც თაკილბენ თავიანთ გამონათქვამებში და ღიად მოუწოდებენ 

მსოფლიო თანასაზოგადოებას ერთადერთი ქვეყნის წინააღმდეგ ომისაკენ, რომელიც 

გლობალისტების მრავალწლოვანი მცდელობებისა და მისი განადგურებისათვის 

გამოყოფილი მილიარდების მიუხედავად შეძლო შეენარჩუნებინა საზოგადოებრივი 

ფასეულობები და ტრადიციები, რომლებიც ახლა ნადგურდება მთელს მსოფლიში 

თანდათანობით და მიზანმიმართულად.  

 დედამიწაზე სიკეთისა და ბოროტების ამ დიდებულ ბრძოლას აქვს დიდი 

ნმიშვნელობა არა მხოლოდ თქვენი პლანეტისათვის, არამედ მთელი სამყაროსათვისაც. 

როგროც თქვენ იცით, სწორედ თქვენს მშვენიერ პლანეტაზე ტარდებოდა ექსპერიმენტი 

სხვადასხვა რასებისა და ცივილიზაციების გენეტიკური შეჯვარების შესახებ. ასეთი 

ექსპერიმენტების შედეგები ძალზედ მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ჩვენი 

შემოქმედისათვის, არამედ ყველა მაღალგანვითარებული ცივილიზაციისათვის, 

რომელთა გენებიც ადამიანის დნმ-ში არის.  

 მეც ვიყავი ამ ექსპერიმენტის ერთ-ერთი მონაწილე და ჩემი როლი მასში 

მდგომარეობდა იმაში, რომ მუდმივად, დიდსა თუ მცირეში, დამეყენებიდა ადამიანი 

სიკეთესა და ბოროტებას შორის არჩევანის წინაშე. მე ვიყავი ის “მაცდუნებელი გველი”, 

ვინც გამძლეობაზე ცდიდა სუფთა ღვთაებრივ სულებს, ამგვარად მათ ვეხმარეოდი 

განვითარებაში და მესამე განზომილებაში ცხოვრების შეუფასებელი გამოცდილების 

მიღებაში.  

 ახლა კი, როდესაც ეს ექპერიმენტი დასასრულს უახლოვდება, ბნელი ძალები, 

რომლებმაც თქვენი პლანტა ხელთ იგდეს, ცდილობენ ჩაერიონ შემოქმედის ჩანაფიქრში 

– მოვლენათა ბუნებრივ სვლაში და თავს მოახვიონ კაცობრიობას საკუთარი სცენარები.  

 როდესაც ბნელი ძალები აძალებენ ადამიანს მიიღოს ექსპერიმენტალური 

პრეპარატი, რომელიც შეიცავს უცხო და არაღვთაებრივ გენს (რომელიც ნაცრისფრების 

დაბალვირაციული ცივილიზაციის წარმომადგენელს ეკუთვნის), ისინი აბალთილებენ 
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ნათელი ძალების ბევრ ნაშრომს და ანადგურებენ მილიონობით სუფთა ადამაინთა 

სუებს, მათთან ერთად კი ნადგურდება მათი შეუფასებელი გამოცდილება რომელიც 

მიიღეს მესამე განზომილებაში მრავალი ინკარნაციის განმავლობაში. ამის შედეგად მათ 

მიერ დაგროვილი გამოცდილება აღარ შევა ჩვენი გალაქტიკის იმ ბევრი 

წარმომადგენელის “ცოდნის ბიბლიოთეკაში”, რომელთა “თესლიც” არის ადამიანის 

დნმ-ში.  

 ამგვარად, დრაკორეფტილიები იდენენ დანაშაულს არა მხოლოდ 

დედამიწელების წინააღმდეგ არამედ მრავალი უცხოპლანეტარული ცივილიზაციის 

წინააღმდეგაც, რადგანაც ჭრიან ნატიფ “ძაფებს”, რომლებიც აერთიანებს ერთიანი 

გალაქტიკური ოჯახის ყველა წევრს. ასეთი სამყაროსეული მაშტაბის დანაშაული 

დაუსჯელი ვეღარ დარჩება. 

 ყველა ნათელი ძალა თქვენი ინტერესების დასაცავად დგას და რაღათქმაუნდა 

არავინ არ დართავს ნებას მათ მიიყვანონ ბოლომდე ეს არაადამიანური ექსპერიმენტი, 

რომელიც მოისაზრებს სუფთა და ნათელ ადამიანთა სულების საბოლოოდ დამონებას, 

რომლებიც უკვე დგანან ამაღლების პირას.  

 რაღათქმაუნდა ყველას გადარჩენა ვერ მოხერხდება, თუმცა მილიონობით 

გამოღვიძებული სული შეძლებს მიზნამდე მისვლას. ისინი არა მხოლოდ 

შეინარჩუნებენ თავიანთ ბუნებრივ ღვთაებრივობას, არამედ წაიღებენ მას მეხუთე 

განზომილებაში, რაც გახდება თქვენი საერთო გამარჯვება ბნელ ძალებზე და იმის 

საბუთი, რომ ადამიანში არსებული ღმერთის გენი დაუმარცხებელია.  

 ხოლო, იმისდა მიუხედავად, რომ დედამიწაზე ინკარნირებული ბნელი ძალები 

თავიანთი უძლური ბოღმის გამო ცდილობენ გაანდადგურონ რაც შეიძლება მეტი 

ადამიანი იცოდეთ, რომ ძირითადად ეს ეხება იმათ, ვინც ნებისმიერ შემთხვევაში მაინც 

ვერ შეძლებდა ამაღლებას. ისინი, ვისაც უწერიათ ამაღლება, აუცილებლად გადავლენ 

მეხუთე განზომილების დედამიწაზე. იქ ასევე მოხვდებიან ისინი, ვინც საკუთარი 

სიცოცხლე გაიღო თქვენს პლანეტაზე ბნელსა და ნათელ ძალებს შორის ამ ბოლო და 

ყველაზე მკაცრ შებრძოლებაში.  

 თქვენი გამარჯვება უკვე ახლოსაა და მე მსურს გისურვოთ მოთმინება და 

სიბრძნე, რათა ბოლო მომენტში არ დაიხიოთ უკან და არც სხვა გამოღვიძებულ სულებს  

დართოთ ამის გაკეთების ნება.  

 მთავარანგელოზი ლუციფერი, რომელსაც გულწრფელად უყვარხართ, 

საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 30 აპრილი 2022წ. 

 

 

      გლობალური ენერეგეტიკული ცვლილება 

  

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს გადავუხვიო ჩვენი თემიდან და მოგიყვეთ იმ გლობალური 

ენერგეტიკულ ცვლილების შესახებ, რომელიც ამ დღეებში ხდება დედამიწაზე.  
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 ვინც კარგად გრძნობთ ენერგიას, ალბათ უკვე იგრძენით მისი ზემოქმედება 

თქვენზე. ეს დიდი ენერგეტიკული ტალღა ყველაზე განსხვავებულად მოქმედებს. 

სამწუხაროდ თქვენი პლანეტის სრული უმრავლესობა აღიქვამს მას ნეგატიურად 

როგორც ფიზიკური, ასევე მორალური სახით. განსაკუთრებით ეს ეხება ვაქცინირებულ 

ადმაიანებს და იმათ, ვისი ვიბრაციებიც ჯერ კიდევ სრულიად  მესამე განზომილების 

დონეზეა.  

 რატომ იტანჯება თქვენი პლანტის  მოსახლეობის სწორედ ეს ნაწილი ყველაზე 

მეტად? 

 უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ ეს მაღალვიბრაციული ტალღა მათ 

პირდაპირი მნიშვნელობით “განდევნის” დედამიწის ენეგეტიკული სივრციდან. 

თვალსაჩინოებისათვის წარმოიდგინეთ ოკეანის მოქცევა, რომლის ტალღებს 

სანაპიროზე გამოაქვს ყველაფერი, რაც ჭუჭყიანი და არასაჭიროა. ამგვარად თქვნი 

პლანეტა იწმინდება და იშორებს ენერგეტიკულ “ნაგვავს” იმ ადამიანების სახით, ვინც 

არიან იმ დონეზე, რაც მათ ნებას არ აძლევთ, რომ ამაღლდნენ. ხოლო ისინი, ვინც 

შეძლეს  აეწიათ თავიანთი ვიბრაციები განახლებული დედამიწის დონემდე, ყოველი 

ახალი “მოქცევითი ტალღის” შემდგომ მაღლა ამოტივტივდებიან და სულ უფრო და 

უფრო მეტ ხანს დარჩებიან ზედაპირზე.  

 ზღვის მოქცევის ნაწილს სანაპიროზე ასევე გამოაქვ ქვებიც. ასეთი “ქვები” არიან 

დაბალვირბაციული სულები, რომლებსაც მძიმე ენეგეტიკა აქვთ. მაგრამ არიან ისნი, 

ვინც “ტალღებზე სერფერობს”. ესენი არიან სუფთა, მაღალვიბრაციული სულები, 

რომლებიც საჰაერო ბუშტების მსგავსად ადვილად ჩერდებიან წყლის ზედაპირზე.  

 ამ ენერგეტიკული პროცესის როგორი გარეგან გამოვლინებებს უნდა მოელოდოთ 

უახლოეს პერიოდში? 

 უპირველეს ყოვლისა, შიშის გრძნობის სულ ფურო და უფრო  გავრცელებას 

ბნელი ძალეების მხრიდან, რომელთა ხელებშიც ჯერ კიდევ არის მთელი ძალაუფლება 

და ფული. ეს ენერგეტიკული ტალღა ისეთი ძალით “განდევნის” მათ მოქცევის 

შემდგომ, რომ ისინი “ტკივილისგან ყვირიან”, რაც ფიზიკურ დონეზე ვლინდება მათი 

უკვე სრულიად აბსურდული მოქმედებებით და დედამიწაზე ნათელი ძალების 

წარმომადგენლებთან მიმართ უფრო მეტ აგრესიის სახით. 

 თქვენს პლანეტაზე სიკეთესა და ბოროტებას შორის ბ რძ ოლა  შევიდა თავის 

ბოლო დასკვნით ფაზაში. ის ვლინდება უკვე ისე მკვეთრად და თვალსაჩინოდ, რომ 

სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ხედავს და ხვდება მის ჭეშმარიტ არსს. 

 როგორ უნდა მოიქცეთ, ჩემო ძვირფასებო, ამ თქვენთვის გადამწყვეტ მომენტში? 

 შეეცადეთ გამოიყენოთ ჩემს მიერ მოცებული ხატსახება ენერგეტიკული 

“ინსტრუმენის” სახით. რაც შეიძლება ხშირად წარმოიდგინეთ თქვენი თავი რბილ, 

მოძრავ, მაქსიმალურად გაიშვიათებულ სილუეტად, რომელიც ადვილად ადის 

ტალღაზე და სიამოვნებას იღებს ამ პროცესით. დაე ასეთმა სიმაღლემ არ შეგაშინოთ, 

არამედ პირიქით გქონდეთ უფრო მეტი რწმენა იმიში, რომ ეს მძლავრი ენერგეტიკული 

ტალღა გამოგიყვანთ უკვე სხვა მიწაზე (მეხუთე განზომილებაში), რომლის შესახებაც 

ასე ოცნებობდით. 

 გლოცვათ ჩემო ძვირფასებო! 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 
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 გზაავნილი მიიღო მართამ 3 მაისი 2022წ. 

 

 

  დარტყმის შემსუბუქება  

 

 მამა აბსოლუტი 

 მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო! 

 დღეს მე მსურს მოგიყვეთ იმის შესახებ, თუ რა გელოდებათ უახლოეს დღეებში, 

რათა თქვენ შეძლოთ ამაღლების ახალ ეტაპს რომ შეხვდეთ “შეიარაღებული როგროც 

ენერგეტიკულად, ასევე მორალურად. 

 ამ თვის დასაწყისი უკვე სრული სიმძლავრით უშვებს ორ პროცესს: ადამიანების 

ცნობიერების ტრანსფომაციას და ამ პროცესის ფიზიკურ დონეზე ასახვას რომელიც 

მოისაზრებს უკრაინის ტერიტორიაზე არსებული სახმედრო ოპერაციის მოვლენების 

დინამუირ განვითარებას.  

 როგორც უკვე ითქვა ჩემს ერთ-ერთ წინა გზავნილში, თქვენს პლანეტაზე 

მოვლენების განვითარება დიდწილად დამოკიდებულია მისი მაცხოვრებლების 

კოლექტიურ ცნობიერებაზე. ახლა კი დგება ისეთი მომენტი, რომცა მომხდარის მიმართ 

განწყობა დაემთხვა რამოდენიმე კოლექტიურ ცნობიერებაში რეფტილოიდების 

ჩათვლით. ეს დამოკიდებულებები იმიტომ დაემთხვა ერთმანეთს, რომ 

გლობალისტების მიერ რუსეთზე ხალხის “დაგეშვამ” უკვე მათი საკუთარი ინტერსები 

დააზიანა.  

 როგორც ხედავთ, ახლა ნებისმიერი ქმედებისგან გაშვებული “ბუნერანგი” უკან 

ბრუნდება ძალიან სწრაფად როგორც ცალკე აღებული ადამიანების, ასევე 

საზოგადოების შემთხვევაში. მოცემულ სიტუაციაში კი თქვენს პლანეტაზე მოხდა 

შემდეგი. 

 ჩრდილოვანი მთავრობისა და მთავრობებში არსებული მათი დამქაშების 

ერთობლივმა ქმედებებმა მიგვიყვანა იქამდე, რომ მათ თავად მიიღეს ის, რასაც ისინი 

სხვებს ახვევდნენ თავს. თუმცა ყველაზე მეტად დაზიანდნენ არა ისინი, ვინც 

აპროვოცირეს ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისი, არამედ იმ ქვეყნების ხალხი, 

რომლებსაც ეს პირები წარმოადგენენ.  

 შეიქმნა პარადოქსული სიტუაცია, რომლის შედეგადაც ადამიანები დაზარალდენ 

მათი მთავრობების მიერ სხვა ქვეყნის წინაშე დაწესებული სანქციების გამო. ისინი თავს 

გრძნობენ მოტყუებულად და აცნობიერებენ, რომ მათი მთავრობებს არაგონივრული 

გადაწყვეტილებების გამო ისინი გამოვიდნენ “უდანაშალო დამნაშავეები”. ახლა კი 

ხალხის უკმაყოფილების “ბუმერანგი” დაატყდება თავს იმათ, ვინც დედამიწაზე შექმნა 

ეს მკაცრი და არაპროგნოზირებადი სიტუაცია.  

 გამოვიდა ისე, რომ გლობალიტებმა სცადეს რუსეთი დარტყმისგან 

განთავისუფლება და ამოეფარნენ უდანაშაულო ადამიანებ, რომლებიც ახლა იმკიან 

მათი სამუშაოს “ნაყოფებს”. შედეგად დდამიწაზე შეიქმნა ჭეშამრიტად ადვილად 

აფეთქებადი სიტუაცია, სადაც ჩართულია ტყული, თვალთმაქცობა და ადამიანებზე 

ძალადობა როგროც ფიზიკურად ასევე მორალური კუთხით.  
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 ამგვარად, უკრაინის ტერიტორიაზე იღუპება ათასობით ადამიანი, რომლებიც 

გახდნენ გლობალისტების მიერ პროვოცირებული სამხედრო კონფლიქტის 

მსხვერპლნი. ხოლო მსოფლიოს ათობით ქვეყანაში ეკონომიკური კრიზისის გამო 

იტანჯება უკვე მილიონობით ასეთივე უდანაშაულო ადამიანი, რომლებიც განიცდიან 

ფინანსურ სირთულეებსა და მორალურ ტანჯვას და ისინიც ასევე ჩრდილოვანი 

მთავრობის ტყვეები გამოდიან.  

 ბოლოს და ბოლო “მახე”, რომელსიც გლობალისტების მარიონეტებმა 

მიიმწყვდიეს თავი, ჩაიკეტება უკვე ორივე მხრიდან: რუსეთის მხრიდან, რომლის 

წინააღდმეგაც წამოიწყეს ეს ომი და საკუთარი მოსახლეობის მხრიდან, რომელიც 

ეკონომიკური კრიზისის გამო ასევე დაზარალებული აღმოჩნდა. ეს “აფეთქება” კი უკვე 

ყოველ წამს შეიძლება მოხდეს.   

 იმისათვი, რომ შეამსუბუქოთ მისი დარტყმა, რაც შეიძლება ხშირად ჩაატარეთ 

დედამიწაზე არსებული სიტუაციის ჰარმონიზირების სიანსები, გამოიყენეთ სამყაროს 

სიყვარყულის ცეცხლი ნეგატიური ენერგეიბისა და მესამე განზომილების პროგრამების 

გასანეიტრალებლად, ხოლო ამაღლების ენერგია ადამიანების ცნობიერების 

ტრანსფორმაციისათვის, რაც მათ გამოღვიძებაში დაეხმარება. 

 ამგვარად, თქვენ დაეხმარებით თქვენს პლანეტასა და მის მაცხოვრებლებს 

გაიარონ ამაღლებისაკენ მიმავალი “სამთო გზის” ყველაზე ვიწრო ნაწილი, 

შეამსუბუქებთ სამხედრო და ფინანსურ-ეკონომიკურ კრიზისს, რომელიც 

დრაკორეფტილიებმა ხელოვნურად შექმნეს, რათა შეენელებინათ დედამიწის მეხუთე 

განზომილებაში გადასვლა, სადაც ისინი თავად უკვე ვეღარავითარ შემთხვევაში 

შეძლებენ არსებობას.  

 გლაოცვათ ჩემო ძვირფასებო! 

 მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. 

 გზავნილი მიიღო მართამ 5 მაისი 2022წ. 
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