Nav lielākas laimes kā tad, kad izglītojas kolektīvā
apziņa! Kad cilvēki kolektīvi mācās to, kas sen ir pierādīts.
Ne jau cīņa ar tumsu, bet tieši cerība, ka, pateicoties arī
jums, Grigalinoviča kungs, mācās jaunā paaudze. Jūs
stāstījāt, ka jūsu paziņa sapnī redzējusi virs Rīgas milzu
vilni. Ļoti interesanti! Es zinu vairākas sievietes, kuras
stāsta to pašu, taču mēs varam to informāciju iespaidot!
Virtuāli kolektīvi varbūt tas ir izdzīvots, šī informācija ir
jau deformēta un nekas tāds nenotiks. Tas man liekas ļoti
būtiski – globālās klimata izmaiņas notiek, bet lai tās notiek
harmoniski vadāmās sāpēs. Vajag uzticēties, ka jūs kāds ļoti
mīl. Varbūt mazāk uz Zemes, bet debesīs jūs noteikti ļoti
mīl. Šī dotācija, šis avanss – es garantēju, ka tas tā ir! Lai
jūs nešaubītos.
Pēteris Kļava

Lia Guļevska
Henriks Grigalinovičs
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Ievads

Zem leģendārā gaišreģa Eižena Finka zīmes
Pasaule ir tāda, kādu tu to redzi. Veids, kā tu uztver pasauli, rada
to subjektīvo pasauli, kurā tu dzīvo. Tu vari atrasties pasakainā vidē –
paradīzē –, taču, ja tavs prāts ir ellē, tad visa pasaule tavā priekšā deg elles
ugunīs. Ja tavs prāts atrodas debesīs, tad tu piedzīvo debesis visapkārt.
Tā vēdu tekstā cilvēkus uzrunā Joga Vasišta1. Habilitētais
medicīnas doktors, akadēmiķis Henriks Grigalinovičs ir dziļi
pārliecināts par šo vārdu kosmisko autentiskumu. Tā nebija
nejaušība, ka, atrodoties uz nāves sliekšņa, Augstākais uzklausīja
viņa, bērna, lūgšanu un apņemšanos: „Ja izveseļošos, tad visu
savu dzīvi veltīšu citu cilvēku ārstēšanai.” Un tieši viņam bija
lemts atvērt un ieskatīties Eižena Finka – viena no izcilākajiem
Eiropas gaišreģiem – smadzenēs. Šiem notikumiem bija fatāla
nozīme visā turpmākajā Henrika Grigalinoviča dzīvē. Viņš ir
nešaubīgi pārliecināts, ka dzīvē nejaušību nav.
Vai esam sev uzdevuši jautājumu, cik bieži patiesi dzīvojam
vai tikai eksistējam? Vai šī ir mūsu vienīgā dzīve vai aiz tās seko
vēl kaut kas? Pasaulē pastāv kas vairāk nekā vispārpieņemtais.
Mēs dzīvojam Visumā, kuru tikai tagad mazpamazām esam
sākuši aptvert. Zinātniski jau ir pierādīts, ka aizgājēja ēteriskā
miesa no Zemes neatdalās uzreiz, ka matērija ir tikai ceturtā daļa
no Visuma. Arī par četrdesmit dienām pēc aiziešanas daudzi ir
dzirdējuši.
Ikvienā no mums slēpjas brīnumainas spējas, kuras parasti
pat neapzināmies. Pēc visa spriežot, Henriku Grigalinoviču, kuru
Joga Vasišta radies ap 10. gadsimtu p.m.ē. un tiek uzskatīts par vienu no
vissvarīgākajiem hindu tekstiem.
1
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tautā dēvē par Finka pēdējo ārstu, tiešām ir skārusi leģendārā
gaišreģa enerģētika. Viņš zina par psihokinēzi jeb matērijas
fiziskajām izmaiņām, par spējām KAUT KO iegūt no NEKĀ,
atrasties vairākās vietās vienlaikus un vēl daudz ko citu, laika
gaitā nav zaudējis ticību garīgajām pasaulēm, bet, tieši otrādi,
nenogurstoši interesējas par gaišreģiem un respektē viņu vīzijas.
Akadēmiķis labprāt atbildēs arī uz jautājumiem, piemēram, kāpēc
lūgšanas ārstē, kāpēc bērniem tik ļoti patīk pasakas.
Cilvēce ir kā darbnīca, kurā katram no mums dots savs
uzdevums. Mazais Henriks to saprata jau ļoti agrā bērnībā,
noslēdzot sinhronu savienību ar Augstāko. Būdams godavīrs,
viņš savu solījumu pilda, jo ir sapratis un novērtējis lomu, ko
Dievs viņam šai dzīvē vēlējis. Cilvēkā ir ļoti daudz dažādu ritmu,
bet Henriks Grigalinovičs nekad nav gribējis būt kas cits, nekā
viņš pats. Dum spiro spero (Kamēr elpoju, ceru) – šie Cicerona
vārdi ir viņa ceļvedis.
Lia Guļevska

