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.. . . . Vēl pāris paskaidrojumu par tā sauktajiem indigo bērniem no mana, pieredzējuša homeopāta, 

redzespunkta. Manās acīs gandrīz visi mūsdienu bērni ir indigo bērni! Viņi ir augsti garīgas būtnes ar 

izcilām īpašībām. Var novērot, ka daudziem bērniem, kas šodien inkarnē uz mūsu Zemes,  piemīt izteikti 

spirituāla apziņa, viņi ir ļoti jūtīgi un smalki reaģē uz vides impulsiem, viņi izrāda ārkārtīgi neparastas 

spējas un ļauj sevi vadīt iekšējai balsij. Viņi ir īpaši intuitīvi, radoši, domā ātrāk un patstāvīgāk, redz, dzird 

un jūt lietas, ko citi nevar uztvert, daži no viņiem pat apzinās notikumus no iepriekšējās dzīves, un šīs 

spējas piemīt viņiem jau kops dzimšanas. Tikai šīs spējas tiek lielākoties jau ļoti agri apspiestas, pazemotas 

un pat mērķtiecīgi sagrautas, proti, ar rupji vieliskām medicīniskām manipulācijām un it sevišķi ar bērnu 

vakcinēšanu! 

 

Parasti kā  indigo bērnu īpatnības tiek nosauktas ne tikai īpaša inteliģence, spiritualitāte un laba saikne ar 

iekšējo balsi, bet arī tādi ļoti bieži vērojami simptomi kā hiperaktivitāte, nespēja koncentrēties, aizmāršība, 

uzvedības traucējumi, agresivitāte, iedomīgums, distances neievērošana, depresīvs noskaņojums, 

atkarības un narkotiku lietošana jaunībā, pat vardarbība līdz pat slepkavībai! „Bērni, kuri nogalina savus 

skolas biedrus vai vecākus – katrs atsevišķais no viņiem, ko man līdz šim nācies redzēt – bija indigo“ – 

raksta Nancy Ann Tappe, kura pirms 20 gadiem pirmo reizi viņus tā nosauca savā grāmatā "Understanding 

Your Life Through Color". 

 

Mēs šeit nevaram iedziļināties visos šī jautājuma sīkumos, taču es esmu pārliecināts, ka te mums ir 

darīšana ar vēl vienu no daudziem mītiem, kuru mērķis ir maldināt sabiedrību. Tiek mēģināts novērst 

cilvēku uzmanību, no vienas puses, no tā, ka šie bērni izturas patoloģiski, no otras puses, no tā, kādēļ tas 

tā ir, jo īstenībā īpašai inteliģencei nav obligāti jābūt saistītai ar tik daudziem patoloģiskiem fenomeniem! 

Un nekādā gadījumā jau kopš dzimšanas. Ja aplūko literatūrā aprakstītos un paša praksē piedzīvotos 

gadījumus caur miazmu prizmu, tad drīz vien ievēro, ka bērni, kurus zināmi autori klasificē kā indigo 

bērnus, ir ļoti miazmātiski noslogoti, t.i., saindēti, pat lielākoties ārkārtēji miazmātiski noslogoti! 

 

Daudzu gadījumu apraksti pat sākas ar izteiktu sikotiskā zīdaiņa fenomenu, taču psihologi, kuri visā 

pasaulē nodarbojas ar indigo bērniem, uzskata to par normālu un šiem bērniem tipisku parādību. Bet tas 

ir absolūti ačgārni. Šķiet, ka indigo bērnu fenomens tiek sajaukts ar vakcinācijas seku patoloģiju! To 

atpazīt un atšķirt var gan tikai tas, kam ir homeopāta izglītība un kas saprot patiesas kopsakarības starp 

saindēšanu un ar tās saasināšanos vakcinācijas rezultātā. Dr. Eichelberger šajā gadījumā noteikti runātu 

par mērķtiecīgu tautas apmuļķošanu un manipulāciju, lai novērstu tās uzmanību no citām lietām un no 

daudz būtiskākām kopsakarībām. 

  

Te tiek uzskaitītas priekšlaicīgas dzemdības un problēmas grūtniecības laikā, kā  šiem bērniem tipiskas 

parādības tiek deklarēti izteikti agri iznākoši zobi, miega traucējumi,viegla inficēšanās, muskuļu distrofija, 

koncentrācijas problēmas, nemiera stāvokļi, dusmu izvirdumi, legastēnija, diskalkulija, integrācijas 

problēmas, autisks izturēšanās veids, dzelzs trūkums, svīšana naktī, uzmanības deficīta sindroms (UDS) 

un daudz kas cits. Vecākiem tiek ieteikts samierināties ar bērna UDS, lai arī tas ir ļoti nogurdinoši, un pat 

lepoties ar to, ka viņiem ir tas gods audzināt indigo bērnu, jo viņš, lūk, ir tik ļoti inteliģents, noteiktā ziņā 

„citādi domā“ un viņam ir ārkārtīgi laba sajūta attiecībā uz patieso un nepareizo. Taču ko tas līdz, ja bērns 

septiņu gadu vecumā var galvā precīzi izrēķināt uzdevumus ar tūkstošiem, ieskaitot reizināšanu, dalīšanu, 

decimālskaitļus ar vairākiem cipariem aiz komata, ja viņš nevar šo inteliģenci jēdzīgi pielietot, ievirzīt un 

izmantot? Tādēļ, ka tās jau ir tikai tādas dotību saliņas! Un tādēļ, ka citādi viņš ir ārkārtīgi hiperaktīvs un 

nevaldāmi agresīvs, daļēji pat izrāda skaidras autisma pazīmes tā, ka sava uzmanības deficīta dēļ viņš 

nemaz nevar sekot nodarbībai un arī citādi nevar iekļauties grupā, pat paša mājās. Principā šodien ir 

ārkārtīgi daudz šādu indigo bērnu, proti, bērnu, kuri ar vakcīnām tiek kārtīgi „sabeigti” un tādēļ acīmredzot 

nevar labi izpildīt savu uzdevumu šeit uz Zemes. 

 

 

 



Indigo fenomenam primāri nav nekā kopīga nedz ar hiperaktivitāti, ne ar citām patoloģiskām 

parādībām. Indigo bērni ir ārkārtīgi inteliģenti un spirituāli bērni, kuru uzvedība nekad nebūtu 

negatīva, ja viņi netiktu vakcinēti. Bet pēc tā, kā šis jēdziens parādījās literatūrā, var redzēt, ka šeit 

skaidri un gaiši runa ir par bērniem ar vakcinācijas sekām, kas izpaužas ar izteiktiem t. s. minimāliem 

smadzeņu traucējumiem (MST), kas savukārt ir tikai moderns jau pazīstamo fenomenu apraksts. Kādus 

apmērus šī dezinformācija jau ir sasniegusi, var redzēt pēc jautājumiem, kas tiek uzdoti grāmatā „Indigo 

bērni”: „Vai nevarētu būt, ka mēs šodien savos bērnos novērojam nākamo cilvēces soli evolūcijā?” Pilnīgi 

noteikti šī attīstība nav cilvēces progresa virzienā, ja indigo tiek saprasti kā līdz šim, jo šeit runa nav par 

kāda jauna tipa bērniem, bet gan par augsti inteliģentiem, bet ar vakcinēšanu destabilizētiem bērniem, 

kuri ir piekrāpti uz visu mūžu. Tā kā zināma indigo bērnu spiritualitāte un apdāvinātība tiek saistīta ar 

uzvedības traucējumiem utt., tad no šī redzespunkta izskatās, ka šis fenomens nav iespējams 

nevakcinētiem bērniem, jo viņu uzvedība nav tik uzkrītoša. Taču mana homeopāta pieredze rāda pretējo. 

Indigo bērni ir visur! Un to kļūs arvien vairāk! Pavisam īpaši tagad, kad vērojams vispārējs spiritualitātes 

kāpinājums un apziņas paplašināšanās. Tomēr uz viņiem neattiecas patoloģija, tā nav viņiem tipiska! Tā 

ir mūsu pašu medicīnas un mūsu sistēmas izraisīta, lai aizkavētu cilvēces tālāku attīstību un apziņas 

paplašināšanu. Bērni, kuri varēja attīstīties bez šīm indēm, attīsta savu dabisko potenciālu brīnišķīgā veidā 

un šodien patiešām izceļas – pozitīvā ziņā! Viņiem arī piemīt ārkārtējas dotības un spējas, kādas novērotas 

„patoloģiskiem” indigo bērniem, taču bez kaut kādām smagām slimībām, bez negatīvām uzvedības 

īpatnībām un bez sociālām grūtībām, vienkārši pilnīgi dabiski un bez problēmām! Tā nav tiesa, ka šie bērni 

„laika gaitā sāk izrādīt dīvainības tādēļ, ka viņi ir daudz labāki par vidusmēra bērniem un, ka nav neviena, 

kas viņus saprastu un atbilstoši ar viņiem apietos!” Mens sana in corpore sano! 

  

Tas ir tipisks mūsu laika fenomens, ka sakarā ar indigo bērnu problemātiku ne ar vienu vārdu netiek 

minētas vakcīnas. Tāpat kā ar vakcīnām nesaista alerģiju, multiplo sklerozi, epilepsiju un citas smagas 

slimības, kas vērojamas pēdējos 50 gados. Un šķiet, ka psihologi tikai tad atzīst indigo bērnus, ja viņiem 

ir uzvedības traucējumi vai kādas fiziskas dabas patoloģijas! 
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