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ERNSTS MULDAŠOVS

Ernsts Muldašovs ir medicīnas 
zinātņu doktors, profesors, Krievijas 
Veselības aizsardzības ministrijas 
Acu un plastiskās ķirurģijas centra 
direktors, Krievijas nopelniem 
bagātais ārsts, apbalvots ar medaļu 
«Par izciliem nopelniem veselības 
aizsardzībā», augstākās kategorijas 
ķirurgs, Luisvilas universitātes 
(ASV) goda konsultants, Amerikas 
Oftalmoloģijas akadēmijas lo-
ceklis, diplomēts Meksikas oftalmologs, sporta meistars tūrismā, 
trīskārtējs PSRS čempions.

Ernsts Muldašovs ir ievērojams krievu zinātnieks ar pasaules 
slavu. Medicīnā viņš ir ieviesis pilnīgi jaunu virzienu – reģeneratīvo 
ķirurģiju, t. i., ķirurģiju, kas saistīta ar cilvēku audu «audzēšanu». 
Viņš pirmais pasaulē ir veiksmīgi izdarījis acs transplantāciju. Pašlaik 
zinātnieks strādā pie klonējošās ķirurģijas, t. i., cenšas reģeneratīvi 
radīt atsevišķus orgānus.

Viņš ir izstrādājis aptuveni 100 jaunu operāciju, izstrādājis un 
ieviesis praksē 83 biomateriāla alloplanta veidus, publicējis vairāk 
nekā 300 zinātnisku darbu, saņēmis 56 patentus Krievijā un daudzās 
citās pasaules valstīs. Ar lekcijām un operācijām uzstājies vairāk 
nekā 40 pasaules valstīs. Katru gadu veic 600 līdz 800 sarežģītu 
operāciju.
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E. Muldašovs atzīst, ka līdz šim vēl nav izpratis sava galvenā 
izgudrojuma – biomateriāla alloplanta būtību, kas stimulē cilvēka 
audu reģenerāciju. Tā kā alloplants ir veidots no mirušu cilvēku 
audiem un satur sevī dziļus dabiskus mehānismus sakarā ar cilvēka 
miesas veidošanu, E. Muldašovs kontaktējas ne tikai ar dažādu nozaru 
zinātniekiem (fiziķiem, molekulāriem biologiem u. c.), bet izmanto 
arī pasaules reliģiju pamatus un ezoteriskās zināšanas.

Tieši tādēļ viņš ir organizējis 5 zinātniskas ekspedīcijas uz 
Himalajiem, Tibetu un Ēģipti, kas deva daudz noderīga reģeneratīvās 
ķirurģijas izpratnei. Šo ekspedīciju laikā tika izdarīti arī sensacionāli 
atklājumi filozofijā un vēsturē. Pirmās ekspedīcijas rezultātus  
E. Muldašovs aprakstījis grāmatā «No kā mēs esam cēlušies?», kas 
vairākkārt izdota atkārtoti un tulkota daudzās pasaules valodās.

E. Muldašova grāmatas  uzrakstītas aizraujošā valodā, bet savā būtībā 
ir dziļi zinātniskas un stāsta par globālām filozofiskām problēmām.

R. Nigmatuļins
Medicīnas zinātņu doktors,

Krievijas Dabaszinātņu akadēmijas profesors



IV GRĀMATA

Dzīvības Matrica
uz Zemes

1. NODAĻA. Kāpēc mēs nolēmām izveidot Dievu Pilsētas  

shematisko karti

2. NODAĻA. Vai tiešām tā ir milzīga akmens DNS?

3. NODAĻA. Dievu Pilsētas četras zonas

4. NODAĻA. Cilvēka četri ķermeņi

5. NODAĻA. Thikle

6. NODAĻA. Dzīvības Čips

7. NODAĻA. Kā Dievu Pilsētas piramīdās radīts Cilvēks  

un viss Dzīvais?

8. NODAĻA. Vecā Matrica – Vecie Cilvēki, Jaunā Matrica –  

Jaunie Cilvēki

9. NODAĻA. Ko noklusēja Rērihs?

EPILOGS
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Dievu Pilsētas četras zonas
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No malas tas izskatās tā: cil-
vēks dzer ūdentiņu, uz kura rak-
stīts «ūdens alloplants», un viss. 
Bet tas nav parasts ūdentiņš...*

Domājot par ūdeni un ūdens 
alloplantu, es apzinājos, ka par 
ūdeni es tiešām kaut ko zinu, 
taču biju spiests atzīties pats sev, 
ka par pirmelementu Ūdens es 
ne tikvien kā neko nezinu, bet 
man nav pat ne priekšstata – kas 
tas ir.

Es sāku atcerēties Dievu Pilsē-
tas austrumu zonu – Ūdens zonu. 
Acu priekšā iznira daudzās piramīdas, it īpaši piramīdu grupa ar 
nosaukumu «Ūdens Sirds». Bet ūdens paša, ūdens dabīgā veidā 
šajā zonā nebija daudz – tikai neliela čalojoša upīte, ko sauc 
Akšobhja.

«Ūdens zonā nemaz nav tik daudz ūdens,» es konstatēju faktu.
Bet pēc tam... pēc tam mana doma sāka vērpties, vērpties un, 

novedusi mani līdz uzbudinājumam, atvēra man muti un lika 
čukstus izspiest sekojošo:

– Kāds es esmu muļķis! Kāds muļķis! Vai tiešām man, muļķim, 
nav skaidrs, ka, ja pastāv Laika Pasaule (Ugunīgā Pasaule) un 

* Starp citu, tagad saradušies avantūristi, kas pārdod krāna ūdeni kā «ūdens allo-
plantu». Esiet modri!

ŪDENS
spēj acumirklī satvert 

informāciju neatkarīgi no 
ūdens tilpuma
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Ētera Pasaule (Smalkā Pasaule), tad acīmredzot pastāv arī Ūdens 
Pasaule. Un kāpēc gan ne?! Kāpēc ne?! Es taču pats ekspedīcijas 
laikā, prātodams trakojošā dēmoniskā Rakšasa ezera krastā, nonācu 
pie secinājuma, ka pastāv ūdens dzīvības formas, tas ir, dzīvība, 
kas sastāv no ūdens*.

Un tā droši vien ir vesela pasaule! Tikpat nepazīstama kā Laika 
Pasaule vai Ētera Pasaule. Mums nav tiesību noliegt to, ko mēs 
nepazīstam!

Es nokāru galvu. Tagad es jau sapratu vairāk. Tagad es jau in-
tuitīvi biju pārliecināts, ka katrs no leģendārajiem pirmelementiem 
atbild par kādu pasauli, veselu pasauli, milzīgu pasauli... ar saviem 
likumiem un principiem, vai nu tā būtu Laika Pasaule, vai Ētera 
Pasaule, vai Ūdens Pasaule...

* Tās ir nevis dzīvības formas, kas mīt ūdenī (zivis u. c.), bet ūdens dzīvības for-
mas.

Piramīdu grēda ar nosaukumu «Ūdens Sirds» Dievu Pilsētas austrumu zonā
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– Lai arī mēs šīs pasaules nepa-
zīstam, tās tomēr eksistē, eksistē! – 
es iekliedzos tādā kā bērnišķīgā 
azartā.

Nav solīdi profesoram kliegt, 
turklāt... plikgalvim un turklāt, 
ja aiz durvīm gaļas produktu no-
ēšanā vingrinās internacionāla 
komanda.

Atlika pēdējā Dievu Pilsētas 
zona – pirmelementa Zeme zona. 
Taču, tikko es par to sāku domāt, 
tā atvērās durvis un ienāca Jurijs 
Ivanovičs Vasiļjevs.

– Šef! – viņš teica. – Ziņoju, ka kopējo desas šķīvi amerikāniete 
noēda. Pēc tam viņa palūdza ūdeni. Es atkal no kopējās tvertnes... tā 
plebejiski... iesūknēju viņai vīna glāzē ūdeni un iedevu. Ūdeni viņa 
izdzēra. Ko tālāk darīt – nemaz nezinu! Bet man ir kāda ideja.

– Kāda?
– Gribu sagatavot ēsmu.
– Kādu ēsmu? – es izbrīnījos.
– Šef, es gribu uzgriezt vēl desu uz šķīvja un nolikt to galda 

vidū kopējā variantā. Ja viņa uz to skatīsies aicinoši, piebīdīšu šķīvi 
viņai tuvāk un teikšu, ka tas domāts viņai. Bet, ja viņa skatīsies 
uz desu vienaldzīgi, tad nebīdīšu tuvāk... lai domā, ka pie mums 
Krievijā pieņemts gaļu nenoēst līdz galam, – Jurijs Ivanovičs 
dalījās savā iecerē.

Interesanti, kāda ir šī
Ūdens pasaule?


