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Program SIBIRIJA - ALTAJ –  23.6.2013 – 2.7.2013 

Najmočnejši duhovno-energijski center na svetu- skrivnostna Šambala ali 
Belovodje – šamanska tradicija – starodavna mesta moči, ki samodejno 
sprožijo pretok informacij, znanja, modrosti in moči iz vsezapisa v človekovo 
energijsko polje – starodavna zibelka civilizacij -  biser Sibirije, ki s svojimi 
magičnimi močmi omogoča reprogramiranje človeka in dvig zavesti – 
dokončna povezava našega telesa, duše in duha z izvorom sreče, zdravja, 
modrosti, ljubezni in blagostanja – pot k izvoru človeka, pot k samemu sebi in  
prepoznanje svojega namena in  poslanstva.  

   

 

1.dan: polet z letališča Ljubljana ob 13.25 s Turkish Airlines do Istambula. Zvečer 17.45 polet v 
Novosibirsk. 

 2.dan: Ob 05.45 pristanek v Novosibirsku, polet v Gornjealtajsk, transfer v eko hotel Altika – www-
altika-altay.ru – obisk otoka Patmos na reki Katun, cedrovega otoka, kosilo v nacionalni restavraciji,  
povratek v Altiko, večerja, ruska banja ali kopel v zdravilnih kopelih iz jelenovega rogovja. 
http://altaipant.ru/node/93  

  



 

 3.dan: Zajtrk, odhod  na Teletsko jezero. Ogled slapu Korbu, namestitev, kosilo, kopanje v čudežnem 
jezeru, namestitev v cedrovih hišah,  večerja, ruska banja. Teletsko jezero: dolžina 80 km, širina 3,5 km, 
globina do 325 m. Ime je dobilo po altajskem plemenu Teleutov. V altajskem jeziku se imenuje Altin Kel, 
kar pomeni Zlato jezero. O Teletskem jezeru govori ena izmed altajskih legend, ki pripoveduje o davnih 
časih, ko je na Altaju verjetno prišlo do nenadne spremembe klimatskih pogojev, kar legenda imenuje 
jezo duhov. V dolgi zimi je prebivalcem zmanjkalo hrane. Eden izmed Altajcev se je zato odločil, da bo 
veliko kepo zlata, veliko kot konjska glava, zamenjal za hrano in nahranil svojo družino. Hodil je po 
Altaju od čuma do čuma (altajsko ime za domovanje), vendar mu nihče ni mogel dati hrane, četudi je 
ponujal svoje zlato. Obupan je ugotovil, da je zlato brez vrednosti in ga z vrha hriba vrgel v Teletsko 
jezero. Zato se to jezero imenuje Zlato jezero  Altin Kel.   

   

Nekatere legende govorijo tudi o tem, da se pod jezerom nahaja še eno jezero, v katerem živijo ljudje v 
neki drugi dimenziji. Izmere jezera so pokazale, da ga na nekaterih mestih resnično ni mogoče izmeriti. 
Pri raziskovanju jezera so v globinah naleteli na trupla ljudi, stara več kot 1000 let, ki pa so bila videti 
popolnoma ohranjena. Jezeru domačini pripisujejo čudežno moč in kopanje v tem jezeru velja za 
obredno. 
 
 4.dan: Po zajtrku odhod  v Karakolsko dolino. Srečanje s šamanko Tatjano. Tatjana je potomka silnega 
altajskega šamana, po izobrazbi pa zgodovinarka, psihologinja in filozofinja, doktorantka psiholoških 
ved. Namestitev v jurtah, večerja, šamanski obred. 

 

 5.,6., 7. in 8. dan bomo preživeli s šamanko Tatjano, ki bo predajala svoje šamansko znanje in izkustvo. 
Individualno delo bo potekalo na starodavnih svetih mestih in mestih moči, ki jih bomo obiskali v teh 
štirih dneh. Na teh mestih altajski šamani opravljajo obrede tako kot so jih izvajali starodavni altajski 
šamani. Skupinsko delo bo potekalo kot šolanje šamanizma, spoznavanje izvornega altajskega 
šamanizma, tehnik in izkustva, ter uporaba šamanskega znanja v sodobnem času. Praktično delo pa bo 
potekalo na mestih moči, svetih mestih in uročišču Kalbak Taš. Vsak večer bo šamanka Tatjana izvedla 
šamanski obred kamlanja, zadnji večer pa bo obred iniciacije z obrednim ognjem in šamansko potovanje. 



 Čeketoman – slap  in petroglifi - skalne rezbarije (petros – kamen, glyphein –rezati). 

          

Džalgistobej, Košagačinskij rajon – mesta moči in menhirji - velik pokončen kamen, monolit - na Altaju 
tipično porisani z motivi ali jelena ali bojevniškimi vzorci iz bronaste dobe.  Na teh mestih so se izvajali 
šamanski rituali! 
 

    

 
Kuladi in Boči – sveto mesto namenjeno individualnemu delu, zdravljenju in pravilni življenjski 
naravnanosti. 

Kuladska jezera, uročišče Kalbak Taš, preval Čike Taman. Področje s kurgani (kurgan = turški izraz za 
tumulus - kup zemlje in kamenja nad grobom ali več grobovi - kopasto grobišče - v Sibiriji in srednji 
Aziji v neolitiku, bronasti in železni dobi) in menhirji, kamniti bojevnik, ki čuva petroglife. 

 
 
V času bivanja v jurtah bo po želji možen tudi ogled okolice s konji. Obenem bo zgodovinar Danilo 
Ivanovič predstavil tudi zgodovino in legende teh starodavnih svetih mest.
 

       



9.dan:  Po zajtrku odhod v Gornjealtajsk, glavno mesto Altaja. Kosilo. Obisk nacionalnega muzeja, v 
katerem je znamenita mumija Gornjealtajske princese. Arheološka najdba Altajske princese l.1993 je ena 
najbolj zanimivih arheoloških najdb, ki potrjuje naš izvor na Altaju. Analiza DNK je pokazala, da je 
princesa Kadyn arijske krvi, prebivalci Altaja pa pravijo, da imajo poslikave na njenem telesu magično 
moč in so pravzaprav koda Šambale ali Belovodje.  

 Odhod do Ruskega doma, namestitev, večerja.  www.russ-dom.ru  

 

 

10.dan: Zajtrk, izlet z ladjo. Kopanje, oddih, zvečer odhod na letališče Novosibirsk, nočni polet preko 
Istambula  do Ljubljane. Pristanek ob 13.40. 

  

 

Cena: 2.950,00 EUR  
Rok za prijavo: 10. maj, 2013 
Prijave: maria.ana@siol.net  tel. 041 704 014 

 
www.sebur.si 
 

 

	  

	  

	  

	  



	  

Šambala ali Belovodje 

Pravljična dežela ali skrita resničnost. ALI STA ŠAMBALA IN BELOVODJE RAZLIČNI DEŽELI?  

Zapisi in pričevanja o Šambali so običajno na meji misticizma, ezoterike in s stališča logike nerazumljivi. 

Ko ljudje beremo pričevanja o nečem, kar ne moremo empirično dokazati in zaznati z našimi čuti, 

največkrat enostavno podvomimo v obstoj le – tega in to povežemo z izven čutnimi zaznavami, 

gnosticizmom ali pa kar čarovništvom.  

Nenavadno se zdi, da se je z eno najbolj imaginarnih področij človekovega zanimanja – iskanjem 

obljubljene dežele, Svetega Graala, Šambale ali kakorkoli že to imenujemo – v množici duhovnih iskalcev, 

pred leti znašel človek, ki je tipičen znanstveni raziskovalec, ki je sam sebe označil kot človeka, ki slabo 

prenaša družbo ljudi, ki se radi ukvarjajo z onstranskimi mislimi, izven čutnimi zaznavami, čarovništvom in 

drugimi čudaštvi – Ernst Rifgatovič Muldašev, kirurg, znanstvenik in doktor medicinskih znanosti, torej 

popolnoma »prizemljen« človek. Kot oftalmolog je s posebno tehniko transplantacije lastnega očesnega 

tkiva pomagal na tisočem ljudem, ki so bili obsojeni na slepoto. Pomagal jim je spregledati in pri tem 

»spregledal« sam. Pri diagnosticirijanju očesnih bolezni je razvil metodo, ki mu je omogočila 

oftalmogeometrično klasifikacijo oči in po primerjalni analogiji prišel do ugotovitev, da t.i. 

»srednjestatične« oči pripadajo tibetanski rasi. Po matematičnem približku oči drugih ras je določil poti 

migracije človeštva s Tibeta, ki so se ujemale z zgodovinskimi dejstvi. Ob spoznanju, da so v vseh 

svetiščih Tibeta in Nepala upodobljene popolnoma enake oči, je Muldašev po principih oftalmogeometrije 

izdelal zunanjo podobo lastnika teh oči, ki se je izkazala za zelo nenavadno. Ko jo je pokazal lamam in 

svamijem na Tibetu, so ti presenečeno vzkliknili:«To je on!« Ta risba dr. Muldaševa je postala vodilna nit 

k hipotetičnemu odkritju najveličastnejše skrivnosti č lovekove vrste – genofonda č loveštva in vodilna nit 

do Šambale. 

Ljudje so od nekdaj verjeli v obstoj »obljubljene dežele«, dežele sreče, miru, blagostanja in popolne 

harmonije. Legende in verovanja različnih ljudstev se razlikujejo po navedbah, kje ta dežela pravzaprav 

leži, najpogosteje pa jo pozicionirajo na področju Himalaje. V obstoj skrivnostne dežele je brezpogojno 

veroval izvrsten poznavalec Vzhoda Nikolaj Konstantinovič Rerih (1874-1947). O njej je zbral vrsto 

starodavnih bajk in legend. V svojih zapisih »Altaj – Himalaja« in »Srce Azije« je prvič izpostavil 

vprašanje Belovodja v sibirskem Altaju in odprl pot ugibanjem, kje je resnična Šambala. Je to sibirsko 

Belovodje v Altajskem pogorju oziroma področju Severne Himalaje in je torej Šambala, ki jo še danes 

iščejo na Tibetu le »filiala« prave Šambale? 

Ko je arheolog Schlimann izkopal Trojo, je bilo dokazano, da so miti nastali iz  resničnosti. O Šambali je 

zapisano v  najstarejših epih različnih narodov. Ne glede na različna poimenovanje te skrivnostne dežele, 

so to deželo najpogosteje umeščali na področje Centralne Azije: v pogorje Kunj-Lunj, na Tibetansko 

planoto, na področje Himalaje in puščave Gobi. Francoska raziskovalka Alexandra David – Neel (1868 – 

1969) je bila prva Evropejka, ki je obiskala takrat »prepovedano« mesto Lhaso na Tibetu. Bila je 



študentka vzhodnjaške filozofije in religij. Od novembra 1914 do avgusta 1916 je živela kot puščavnica v 

Himalaji. Študirala je tibetanske jezike in religijo. Leta 1923 se je preoblečena v beračico peš odpravila v 

Lhaso in tam živela dva meseca, nato pa se je vrnila v Pariz,kjer je o svojem potovanju izdala številne 

knjige, med njimi »My Journey to Lhasa« (1927) in »Magic and Mistery in Tibet« (1938). V tej knjigi 

omenja skrivnostno deželo Tušita, kamor so odhajale lame in svečeniki. Nahaja se nekje na področju 

Dežele snega kot so v preteklosti imenovali Tibet. Helena Petrovna Blavatska (1831-1891), ki nam je 

zapustila stare izgubljene zapise o skrivnostni deželi, piše o otoku, obdanem z veliko puščavo Gobi. Na 

tem otoku so živeli predstavniki tretje rase. Ti ljudje so lahko živeli v vodi, zraku in ognju in so imeli 

neomejeno oblast nad naravnimi silami. V ohranjenih tibetanskih knjigah je zapisana legenda o tem 

otoku, toda otoka ni več, temvečje ostala le dežela – oaza, izgubljena nekje med Himalajskim gorovjem. 

Izginotje te dežele je morda povezano z veliko kataklizmo, ki se je zgodila na področju Osrednje Azije.  

  

Danes so znanstveniki na področju Himalaje našli geološke dokaze, ki pričajo o tem, da so bili vrhovi 

Himalaje nekdaj dno oceana. Na Zahodu sta Šambalo prvič v zgodovini omenjala dva jezuitska meniha – 

Stefan Kacela in Johann Cabrall. Na svojem potovanju v Butan sta slišala, da na severu obstaja 

kraljestvo Šambala. Leta 1627 sta krenila na pot na Tibet, da bi našla to skrivnostno deželo. Vendar sta 

uspela priti le do mesta Šigadze. V Vatikanskih arhivih hranijo poročila katoliških  

misijonarjev, ki so v zadnjih 150-ih letih iskali Šambalo. V teh zapisih se omenjajo tudi skrivnostne 

delegacije, ki so jih Kitajci pošiljali k modrecem, ki so živeli v planinah Nanj-Šanj in Kunj-Lunj. Verjetno 

povezava s kasnejšo kitajsko okupacijo Tibeta ni zgolj slučajna, saj revna dežela ni nudila nikakršnega 

povoda za politično potezo, temvečje bilo ozadje prav gotovo v neprecenljivem bogastvu, skritem v 

nedostopnih predelih Tibeta.  

  

V srednjem veku se je v času Križarskih pohodov in osvajanjem Vzhoda pojavila legenda o »Svetem 

Graalu«. Tudi o tem, kaj pravzaprav »Sveti Graal« je in kje se nahaja, obstaja precej teorij: v Španiji ali 

Južni Franciji, v deželi Keltov na Irskem in  

dalečna Vzhodu. Ena izmed legend navaja, da se na visoki, nedostopni gori nahaja grad, kjer živi »Visoko 

bratstvo«. Na dnu te gore je ogromno jezero in deroča neprehodna reka. Okrog gradu je divja gorata 

pokrajina. V to deželo lahko pride  

samo tisti, ki ga Graal pokliče in ki ima čisto srce in poštene misli. Za navadne smrtnike je Graal neviden.  

 

Obstaja tudi ruska verzija legendarne Šambale – to je skrivnostno Belovodje. V Rusiji je med staroverci, 

ki so živeli v Sibiriji, obstajala legenda o Belovodju, obljubljeni deželi sreče in pravičnosti. Množično so 

bežali pred preganjanjem uradne cerkve in iskali to deželo. Prišli so do Altaja, kjer so pod oblastjo 

Džungarskega hanstva živela nomadska plemena. Naselili so se ob porečju rek Buhtarmi in Katuni. Znani 

ruski zgodovinar prejšnjega stoletja S. Gurljajev je zapisal: »Vsa pokrajina se je imenovala Belovodje. 

Značilnost teh krajev je bilo bogastvo z življenjskimi dobrinami, svobodo in splošnim blagostanjem. V 

Altajskem pogorju so ljudje (v starih zapisih imenovani »kamenščiki«) živeli po svojih nepisanih pravilih, ki 

so se jih strogo držali in vsak prekršek strogo kaznovali. Najhujša kazen pa je bil izgon: prestopnika so 

privezali na majhen splav in ga spustili v reko. Carska oblast je za prebeglimi staroverci, ki se niso 



podredili uradni cerkvi in carju, povrh vsega pa živeli svobodno življenje v»obljubljeni deželi«, pošiljala 

vojsko in jih preganjala vse do leta 1792, ko je cesarica Katarina II. »kamenščike« pomilostila, jim dodelila 

celo precej pravic, jih oprostila vojaške službe in s tem vzpostavila nekakšno cono »vojne krajine«. Od 

začetka 18. stoletja obstaja med prebivalci Sibirije pregovor: »Kdor bo šel po sledovih bojevnikov Tatarov 

v Mongolijo, bo našel Belovodje«. Verjetno gre za »Deželo belih voda« ali jezero Lob Nor v južnem delu 

puščave Gobi. Ko so v 20. stoletju švedski raziskovalci proučevali nastanek puščave Takla-Makan, so 

našli ruševine skrivnostnega mesta, ki se je nahajalo na otoku in je bilo zasuto s peskom. Suha klima in 

pesek sta konzervirala ostanke neke davne civilizacije, ki je po navedbah znanstvenikov tu živela pred 

večkot 10.000 leti in bila na izjemno visoki razvojni stopnji. Na področju puščave Gobi so znanstveniki 

našli tektile, steklovinasto maso, ki nastane pri izjemno visokih temperaturah ali pri nuklearni eksploziji. 

Verjetno se legende imele neko realno osnovo za nastanek, saj se je v daljni preteklosti na teh področjih 

dogajalo nekaj, kar se je danes skrivnostno razkriva v bajkah in mitih.  

  

N. K. Rerih v svojih zapiskih piše:  

Med potovanjem si je lama z ruto prevezal usta in nos. Zakaj? Saj sploh ni mraz. Lama mi je pojasnil: 

Potrebna je previdnost, saj se približujemo področju Šambala! V kratkem bomo naleteli na »sur«, strupen 

plin, ki čuva meje Šambale… Naš Tibetanec Končok je pritekel k nam in šepetal: "Ko smo potovali z 

Dalajlamo iz Tibeta v Mongolijo, so nedalečod tod vsi ljudje in ž ivali pričeli drhteti, a nam je Dalajlama 

pojasnil, da se nam ni potrebno bati, saj smo prišli na mejo Šambale."  

V nadaljevanju svojih potopisnih zapisov piše:  

Sončno jutro brez oblakov, nebo se blešči v svoji modrini. Naš tabor naenkrat naglo preleti ogromen črn 

jastreb. Mongolci in mi ga spremljamo s pogledom. Naenkrat eden od burjatskih lam dvigne roko proti 

modremu nebu: «Kaj je to tam? Neki beli balon ali letalo?« Tudi mi opazujemo: na veliki višini se nekaj 

premika s severa proti jugu. Potuje zelo hitro. Iz šotora so nam prinesli tri dobre daljnoglede. Opazujemo 

in vidimo sferoiden objekt, ki se blešči na soncu in se lepo vidi na modrem nebu. Potem vidimo, kako 

objekt menja smer proti jugozahodu in se skrije izza zasneženega Humbolta. Ves tabor spremlja ta 

nenavadenpojav, medtem ko lame šepetajo: "Znak Šambale. Sijaj na vrhovih Himalaje je od Šambale! 

Brez povabila, brez  spremstva nihče ne pride v to obljubljeno deželo."  

Spremljevalci nočejo iti po nekaterih poteh, ki vodijo do meja Šambale. Raje se pustijo ubiti kot da bi šli 

naprej, piše Rerih. O tem je pisal tudi Prževalskij, češ da so spremljevalci nalašč vodili karavano v 

napačno smer, samo da so se izognili mejam Šambale.  

  

Rerih opisuje nešteto votlin v gorah, kamor odhajajo nekatere lame, a nazaj se ne vrnejo prav vsi. Zaradi 

nedostopnosti ta področja še vedno ostajajo neraziskana. V starih tibetanskih zapisih zasledimo podatke 

o podzemnih votlinah in skritih rovih, ki vodijo v podzemna mesta, kjer so laboratoriji in ogromne knjižnice. 

V članku »Podzemni prebivalci« Rerih piše:  

Medtem ko smo prešli Karakorum, me jemoj sopotnik Ladakh vprašal: «Ali veste, zakaj je tu tako 

nenavadna vzpetina? Ali veste, da so v podzemnih pečinah skriti zakladi in da tam živijo ljudje, ki so zelo 

odklonilni do zemeljskih prebivalcev.!« Ko smo prišli v Hotan, se je izpod kopit naših konj razlegal zvok, 

kot da smo prešli čez neko votlo področje.  



Rerih je naslikal sliko z naslovom »Jezero velikih Naga«. To je sveto jezero Manasarovar, iz katerega 

izvira Brahmaputra, indijska sveta reka. Nagi je legendarno pleme kač z zelo lepimi človeškimi obrazi. Te 

kače lahko letajo in komunicirajo samo z modreci. Nagiji živijo po legendi v velikih podzemnih pečinah, ki 

jih osvetljujejo nenavadni kamni. Po legendi je eden izmed Nagijev predal velikemu filozofu Nagaradziju 

znanja, ki jih je prejel Buda.  

Jurij Rerih, slikarjev sin inprav tako izvrsten poznavalec Vzhoda, meni, da evropski znanstveniki 

podcenjujejo pomen Šambale. To ime je na narode azijskega visokogorja imelo izjemen vpliv. V zgodovini 

ta beseda ni le navdihovala religioznih gibanj, temvečje premikala vojske, katerih bojni vzklik je bil 

»Šambala.« Vojaki narodnega heroja Suhe Batora, ki so leta1919 iz Mongolije pregnali vojsko kitajskega 

generala Sjuja in svoji deželi prinesli svobodo, so prepevali pesem, ki se je začela z besedami: »Čang 

Šambalin dajn« ali »Vojna Severne Šambale« in je pozivala mongolske vojake na boj proti sovražniku. 

  

    
Obstaja še ena lepa legenda o Šambali, to je »Legenda o čudežnem kamnu Čintamani«. Pojavnost tega 

kamna na zemlji je povezana z ozvezdjem Oriona. Po legendi je kamen prinesel krilati konj Lung-ta. N. 

Preževalskij je v svoji knjigi Mongolija in dežela Tangutov« pisal, da na tiste, ki jim je dovoljeno priti v 

Šambalo, čaka v voz vprežen konj, ki jih v eni noči prepelje iz Tibeta v Šambalo in nazaj. Ali ni ta krilati 

konj simbol kozmičnega plovila? Po vzhodnjaškem izročilu se en del tega skrivnostnega kamna nahaja v 

Šambali, ostali deli pa so razpršeni po svetu. Pri tem se omenjajo razni ljudje, ki so imeli delce tega 

kamna. Eden od njih je bil kralj Salomon, ki je imel ta kamen vdelan v prstanu. Z njegovo pomočjo je imel 

nadnaravne sposobnosti. Znani ruski raziskovalec in etnograf G. N. Potanin je poročilu iz svoje 

ekspedicije v Osrednjo Mongolijo zapisal: V jurti Goser Kana je bilo ponoči svetlo kot podnevi, saj jo je 

razsvetljeval čudežni kamen, ki je sijal kot ogenj. Na Vzhodu temu kamnu pripisujejo nadnaravno moč in 

svojega lastnika naj bi opozarjal na vse bodoče dogodke. Konja, ki na svojem hrbtu nosi ta kamen, 

imenujejo »konj sreče«. Upodabljali so ga na vhodih v svetišča in templje. 

  



Obstaja hipoteza, da ta kamen seva neko nenavadno energijo, ki deluje na človekovo psiho in da gre po 

vsej verjetnosti za radioaktivno sevanje. O nečem nepomembnem ljudstva ne ustvarjajo legend. Tudi 

izmišljajo si jih ne. Čim dalj v zgodovino gremo, več pričevanj o Šambali kot resnični deželi lahko 

zasledimo. Obstaja celo zemljevid dežele Šambale. Ali se je Šambala lahko ohranila do današnjih dni?  

  

Leta 1980 je Edwin Bernbaum, raziskovalec Šambale napisal knjigo »The Way to Shambala«, opisuje 

dvorec iz jaspisa, v katerem je živel car Šambale. Car, ki sedi na prestolu, drži v roki dragi kamen. 

Prebivalci njegove dežele so srečni, oblečeni v belo, govorijo v sanskrtu in se odlikujejo po izjemnih 

vrlinah. V pogovoru z Bernbaumom je Dalajlama poudaril, da Šambala obstaja na tem svetu tudi v 

materialni obliki. Medtem nekateri evropski raziskovalci menijo, da Šambala sploh ni dežela, temvečneka 

tajna bratovščina. Zopet drugi trdijo, da je Šambala zbrisana z zemeljskega površja že pred mnogo 

tisočletji. Čongjam Trungpa, ki jezapustil Tibet zaradi kitajske okupacije, avtor knjige »Šambala – sveta 

pot bojevnikov«, piše, da tibetanski učitelji ne razlagajo Šambale z geografskim pojmom, temvečkot izvor 

duševnega zdravja in duhovne rasti. Človekova notranja modrost lahko reši svetovne probleme. Ta 

modrost ne pripada samoeni kulturi ali religiji, temvečje lastna vsem. To je tradicija človeka-bojevnika, ki 

je obstajala v vseh kulturah in v vseh časih. To je tradicija narodne hrabrosti. Po modrosti Šambale pred 

naraščajočimi svetovnimi problemi moramo biti hkrati hrabri in dobri.N. K. Rerih je v svojih raziskavah 

podal celovito predstavo o Šambali, o velikih mahatmah in Učiteljih človeštva, o Učiteljih Velikega belega 

bratstva. Vzporejajočrezultate raziskav o Šambali trdi, da je modrost Šambal modrost življenja. Zajema 

visoko umetnost obvladovanja višjih sil, ki se skrivajo v č loveku in se povezujejo s Kozmosom. Rerih 

navaja mnogo materialnih dokazov o obstoju Šambale, kakor tudi mnogo dokazov o finih kozmičnih 

energijah, ki določajo obstoj Šambale. Vse to povezuje z velikimi mahatmami in rišiji, Azarjem, Rigden 

Džapo, podzemna mesta Agartija, Belovodje, Altaj, črni kamen, Sveti Graal,… z vsem, kar je povezano s 

človekovim upanjem na obljubljeno deželo, ki obstaja na tej isti Zemlji, kjer živimo mi. 

  

ERNST MULDAŠEV – OFTALMOLOG, KI JE ODKRIL ŠAMBALO ALI GENOFOND ČLOVEŠTVA? 

OFTALMOGEOMETRIJA – NOVA POT V PREUČEVANJU PROBLEMA IZVORA ČLOVEŠTVA  

Ernst Rifgatovič Muldašev, doktor medicinskih znanosti, profesor, direktor Vseruskega centra očesne in 

plastične kirurgije, je začel spoznavati medicinski problem človeške energetike na filozofski in splošno 

človeški ravni, kar pa se je na koncu izteklo v znanstveno raziskovanje skrivnostnega problema o izvoru 

človeštva. Muldašev je znanstveni raziskovalec, kije svoje znanstveno življenje posvetil preučevanju 

strukture in biokemije človeškega tkiva in njegove uporaba kot transplantanta v očesni kirurgiji. Svoje 

nenavadno raziskovanje, je pričel zaradi preprostega vsakdanjega vprašanja zakaj ljudje drug drugemu 

gledamo v oči? Kot oftalmologa ga je to vprašanje zanimalo in ustvaril je računalniški program, ki je bil 

sposoben analizirati geometrijske parametre oči. To smer v oftalmologiji je poimenoval oftalmogeometrija. 

Ker so oči tisti organ, ki nam največ pove o človeku, postane razumljivo, zakaj so upodobljene na 

svetiščih. Ko Muldašev na prvi himalajski ekspediciji opazi, da z vseh tamkajšnjih svetišč zrejo v ljudi 

enake oči, bistveno drugačne od oči ljudi arijske rase, ga obsede uganka, koga naj bi le-te oči 

predstavljale. S seboj ima računalniško izdelano – domnevno izoblikovano podobo čl oveka lemurijske 

rase, katerega oči se mu ob tem soočenju zazdijo osupljivo podobne velikim očem na stenah teh svetišč. 



Kot ugleden znanstvenik vzpostavlja kontakte z najvišjimi duhovnimi avtoritetami teh dežel, pogovori z 

njimi potrjujejo njegove neverjetne domneve – o samadiju ali tako imenovanem božjem mehanizmu, da je 

duhovno visoko razvit č lovek že zdavnaj izginule civilizacije, bil sposoben v globoki meditaciji – kot 

neumrljiva duša – zapustiti svoje telo, ne da bi to razpadlo. Le prebavni procesi v telesu so se ustavili, telo 

je »okamnelo« in v takem stanju, ne da bi ga morali balzamirati, je na temperaturi do 5 °C ostalo latentno 

živo neomejen čas. 

S tem mehanizmom je naš Stvarnik, ki ni hotel in noče, da bi človeška vrsta na Zemlji izumrla, ustvaril 

pogoje, da bi se duša pradavnega prednika lahko vrnila v nekdanje telo in ga oživila, če bi bilo to 

potrebno. Gre torej za genofond človeštva, ki se ob vprašanju »Od koga izviramo?« navezuje na teorijo o 

Šambali. Muldašev je organiziral znanstvene ekspedicije v Indijo, Nepal, Tibet, zlasti na področje svete 

gore Kajlas, kjer soiskali mesto bogov. Tako je nastala serija knjig s skupnih naslovom »V iskanju mesta 

bogov«. Znanstvene raziskave Ernsta Muldaševa je poleg vprašanja zakaj ljudje drug drugemu gledamo 

v oči? sprožilo navidezno »naključje«. Nekega dne je namreč stopil v knjigarno kupit neko knjigo, ko pa te 

ni dobil, se je zagledal v globus in intuicija mu je prišepnila, naj ga kupi. Začel je vrteti to zemeljsko 

žogico, pri čemer so mu oči iskale znane mu predzgodovinske točke kot so Egipt s svojimi piramidami, 

Mehika s svojo Sončno in Lunino piramido, čudni velikani na velikonočnih otokih, Stonehenge v Angliji, 

Hudičev steber v Ameriki, Tibet s sveto goro Kajlas… Ko je primerjal razdalje med temi 

predzgodovinskimi spomeniki, se mu je zazdelo, da se presenetljivo ujemajo med seboj. Izmeril jih je in 

odkril, da merijo po 6666 km. Domneval je, da bi naj bile te točke energetski centri s pozitivno 

vibracijo,enakomerno razporejeni po vsej Zemlji z nalogo, naj nevtralizirajo destruktivne energije. Šele ko 

je pozneje odkril, da je tudi gora Kajlas visoka 6666 km, je zanj to število dobilo posebno sporočilno težo: 

v njem je zaznal tragično poslanico pradavnih o globalni kataklizmi na Zemlji, ko se je na njej nakopičilo 

preveč negativne energije in se je mravljišča svojih prebivalcev znebila tako, da je os svojega vrtenja 

premaknila za 6666 km. Premik osi je na zemeljski površini povzročil nepredstavljive katastrofalne 

spremembe, taljenje ogromnih mas ledu na dotedanjem Severnem in Južnem tečaju pa je sprostilo toliko 

voda, da so zalile skoraj ves planet. Samo duhovno visoko ozaveščeni izbranci, ki so ta  

»očiščevalni proces« na zemeljski obli predvideli, so se rešili tako, da so v svojih vimanah - »letečih 

krožnikih« na pogon z energijo misli, tiho poleteli na »streho sveta«, v zavetje gore Kajlas. Svojo izkušnjo 

o premiku zemeljske osi za 6666 km - na kar najbrž spominja hudičevo število 666 – so kot opozorilo 

sporočili z višino gore Kajlas, ki so jo preoblikovali v piramido.  

Ti naši pradavni predniki so tudi druge gore okoli obdelali v stopničaste piramide in s tem ustvarili mesto 

bogov. Poselili so ga na površini in v skalnih votlinah, kjer kot nesmrtni živijo še danes.  

  
Maria	  Ana	  Kolman	  

	  

	  

	  

	  


