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Sveiciens! Draudziņa desmit vēstuļu Gaismai! 
Pirmais Signāls un mēģinājums apkopot pirmās 10 Nezināmā Avota Domu (NAD) vēstules Draudziņam 
(visiem līdzīgu domu biedriem) un darīt tās pieejamas, rokā turamas, katram interesentam, kurš vēlēsie 
ar tām iepazīties, notika 2011 gada 16. aprīlī ar Augstākā Gara norādes pirmo pierakstu 8:30 līdz - 2011. 
gada 20. aprīlim plkst. 12:33 - nosūtīšanas brīdim, arī Augstākā Gara norādītam preses izdevumam. 
Neprecizēšu saukumu, jo mūsu cienītais izdevums darbojas un mēs respektējam katra brīvās gribas, 
izvēles tiesības. Paldies visiem, ka mums izveidojusies tik interesanta pieredze! Paldies Dievam par 
iespēju daudzveidību radošām Dievišķās Gaismas darbībām! 
Lūk, pierakstu secība: 
... pirmās desmit vēstules Draudziņam, kuras pierakstītas laikā no 24.07.2006.- 02.03.2007., jāizdod 
atsevišķā grāmatiņā vai brošūriņā ar nosaukumu "Nezināma Avota Domu vēstules". Un pēc vai 
priekšvārdā par vēstuļu pierakstītāju-sekretāri Laumu sniegt informāciju, ka sīkākas ziņas pagaidām 
netiek sniegtas, jo uzskata par nevajadzīgu izpausties ar savu personību pirms Avota Domu Autors Pats 
pagaidām ir nezināms. 
Vissvarīgākās ir Avota Domu Idejas un pievienotās papildinformācijas kopmateriāls, kas tiek DĀVINĀTS 

LASĪTĀJAM, viņa domu bagātināšanai, pašanalīzei, pašvērtējumam, cik sniegtais Avota Domu materiāls 

katram cilvēkam pašam personīgi ir vai nav vajadzīgs, noderīgs, pieņemams, izmantojams. Vai pieņemot, 

ievērojot, izpildot sasniedzam Dievišķas Mīlestības gaisotni tuvākā (ģimenē), tālākā cilvēku sabiedrības 

kopībā. Ja sasniegums pozitīvs, tad esam uzvarējuši. 

"Jūs visi sasniegsiet savu Uzvaru! Nav vērts zaudēt dūšu un iegrimt grūtsirdībā! Vienmēr Uzvara!..." vēstī 

Gaismas Skolotāja Klāra diktātā T. Mikušinai 15.06.2010. "Jūs visi sasniegsiet savu Uzvaru" (pēdējā 

iemiesojuma vārds Elizabete Klēra Profeta, mūžībā aizgāja 2009.15.10.). 

Tālāk, no (1.-10. Draudz.) vēstulēm jāizņem precīzā avīzītes BURTNIEKS adrese. Par galveno redaktori 

Īrisu Ošiņu grāmatiņas izdevēji zinās labāk paši. Izdevēji - kā Drukātā Vārda Meistari - varētu viņu arī 

atrast personīgi un uzzināt kā būt ar viņas, Īrisas Ošiņas vārdu pierakstītajās vēstulēs. Slēpjama tur nekā 

nav. Tā ir tā laika pārestība Vērtīgas Informācijas sniedzējam, šajā gadījumā avīzītei BURTNIEKS, un šo 

pārestību nu jau mēs kopīgi varētu mīkstināt vai pat rehabilitēt, sniedzot plašākai sabiedrībai Negatīvā 

Notikuma risinājuma rezumējumu ar liecinājumu: kā cilvēki ar savu attieksmi - palīdzību vai nepalīdzību - 

var ietekmēt Negatīvu vai Pozitīvu Notikumu secību un iznākumu. 

Avota Domas norāde: piedāvāt, uzticēt grāmatiņas izdošanas iespēju diviem izdevējiem, no kuriem 

pirmais ir /...../ ar galveno noteicēju /...../ kundzi. 

Pierakstīts: 16.04.2011.08:30 

Tagad jāatzīmē: kopš pierakstīšanas līdz pat šorītam 19.04.2011.04:37, es ļoti, ļoti šaubījos, mocījos 

loģiskos argumentos par izdošanas iespējām, nepieciešamību, noderību, taču viss pierakstītais ir 

izskaidrojoša atbilde manām trīs dienu "loģiskajām" šaubām. Atbilde, kad sliecos jau izlemt: izdot nav 

iespējams, izdzēsa manas šaubas, nostiprināja pārliecību... bet par to citreiz, tad, kad spēsiet 

nesteidzoties dot ziņu: jā vai nē... 

Arī "Nedzirdamais kļūst dzirdams" ilgi gaidīja atsaucīgas sirdis publicēšanai. Jums jau tas vislabāk 

zināms. Tikai tagad jau laika atlicis maz. Paldies Andrim Ansim Špatam par lielisko rakstu (Z.2,3/2011) 

"Dzirdēt apjaušamo pasauli"! Paldies Jums visiem! 

Lai Dieva Nodomi piepildās Zemes Cilvēku miesas un dvēseles Augšāmcelšanai, Apziņas 

atmodināšanai! 

Paldies Smalkās Pasaules Neredzamajiem Skolotājiem par Mīlestību un rūpēm, ko velta mūsu 

modināšanai, skološanai! 

Paldies visiem lasītājiem, uzklausītājiem par gribēšanu dzirdēt, saprast, pieņemt Jauno Mācību! Paldies! 

Sirdsmīlestībā - Lauma /20.04.2011.12:33/ 

Publicējuma nebija un nav. Tagad to darām paši: Dievišķā Spēkavota Eslaumas KopDarba grupa. Darām 

kā varam un izdodas! Paldies Visiem! 

Bezgalīgā sirdsmīļumā, Spēkavota KopDarba grupas vārdā Eslauma /24.04.2017.10:16/ 
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1.Vēstule Draudziņam - 24.07.2006. 

Mīļo DRAUDZIŅ! 

Piedalīsimies Jēzus Kristus Vārdu "Tā ir Mana 

pavēle, lai jūs mīlētu cits citu." (Jāņa ev.15:17) 

piepildīšanā! Atteiksimies no DOMĀM par ļaunumu 

mūsu sabiedrībā! Mums ir pietiekami daudz informācijas par katra cilvēka DOMU vareno spēku, par 

kopīgu domformu radīšanas iespējām un šo radīto domformu ietekmi uz cilvēku likteņiem. Liksim katrs 

savu LABĀS DOMAS pilieniņu kopumā, lai rodas mīlestības pilieniņu domforma, kas mūs visus pasargā, 

laimīgus un bagātus dara. Lai mēs būtu kā viena liela Latvijas Ģimene. 

Tas nav viegli - nesavtīgi mīlēt citam citu, bet mēģināsim! Sāksim! 

"Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, 

bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas" (Jāņa ev.16:13) 

Tātad, mēs katrs varam cerēt uz Svētā Gara atbalstu mūsu kopīgās mīlestības modināšanā citam pret 

citu. Pastāstīšu par vienu savas mīlestības darba "pilieniņu": 

- "Es nevaru vairs izturēt, apnicis! Lai viņš dzer un dzīvo kā grib!" - dzirdu klausulē satrauktu balsi no 

attālas mazpilsētas. Jā, zinu jau, cilvēkam tuvu septiņdesmitgadei, bet alkahola slimība vaļā nelaiž. 

Braucu turp autobusā vairāk kā četras stundas. Atrodu neiedomājamu postažu. Pirms trim mēnešiem 

mirusi sieviņa. Sēras pārņēmušas dvēselīti. Nekas vairs neinteresē. Gribot tikt līdzi sieviņai. Netīrība, 

dokumenti pazaudēti, ķermenis ekzēmas pārklāts un "draugu" - posta stiprinātāju pilna māja. 

- "Brālīt, mīļais! Saņemsimies! Tev taču bērni ārzemēs!" - cenšos uzmundrināt. 

- "Ko bērniņi! Zvanot jau, bet astoņpadsmit gadus neesam tikušies un netiksimies arī. Tagad taču robežas 

šķir!" - cilvēkam jau savs lēmums un viss. 

Sākām ar dokumentu atjaunošanu, bērnu meklēšanu. Tikko saņēmām dokumentus, cilvēks brauca ārstēt 

ekzēmu. Ārstēšanās laikā, braucu uz slimnīcu apciemot. Sastopu brašuli pēcpusdienas pastaigā 

paaugstinātas pacilātības noskaņojumā. Izrādās - par ārstēšanos iemaksāta minimālākā summa un 

pārējo tērē kafejnīcā... 

Apmaksāju ārstēšanu līdz atveseļošanai nepieciešamā kursa beigām, atstāju naudiņu mājupceļam un 

palika mans "pilieniņš" šķendējoties, ka es traucējot viņam "normāli" dzīvot... 

Bija jau vēl pietiekami daudz nepatikšanu, kad cilvēks atgriezās mājās no slimnīcas, bet Mīlestības Spēkā 

visu pārvarējām. Bija ciemos pie bērniem ārzemēs, rūpējās par tīrību mājās, kārtību apkārtnē. Bērni 

atbrauca ciemos. Viss lieliski! Taču nepietiek ar to! Atsākās "plostošana", atjaunojās ekzēma. Nelabais tik 

viegli neatkāpjas. Atrodas atkal "līdzjutēji plostošanā", atrodas nosodītāji, vienaldzīgie un tie, kas 

atgādina: "Dabūji, ko gribēji - nepateicība pasaules alga." 

Nē, "alga" mani neinteresē, es pievienojos Jēzus Kristus Mīlestībai, lai mācītos mīlēt vispirms savus 

tuviniekus, brāļus, māsas, viņu tuviniekus, draugus, cilvēkus utt., jo "Jēzus viņam atbildēja: "Kas Mani 

mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa 

mājas vietu." (Jāņa.ev.14:23) 

Mēs atkal sākam visu no gala. Mēs uzvarēsim Mīlestības Spēkā, ko stiprina Dievs! 

Mīļo DRAUDZIŅ! Uzraksti vienu savas nesavtīgās mīlestības stāstiņu, sūti avīzītei "Burtnieks", lai arī viņi 

meklē un mēģina "izburtot": 

"Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana - no Kristus pavēles," (Rom.10:17) 

Lai piepildās cilvēku dzīve ar MĪLESTĪBU! Un pievienoju paraudziņu Mīlestības Darbiņa vēstules 

turpināšanai, izplatīšanai: 

 

Mīļo____________ Sirsnīgi sveicinu Tevi un Tavus mīļos! 

Mūsu pasūtītā avīzīte "Burtnieks" nonākusi lielās grūtībās, jo preses izdevumu izplatītājs Latvijas 
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izdevējiem palicis parādā simtiem tūkstošu latu. Izdarīsim labu darbiņu - palīdzēsim "Burtniekam" 

izķepuroties no grūtībām! Mums tas noteikti izdosies! Uzraksti mazu stāstiņu no savas pieredzes par 

mīlestības darbiņu tuvinieku, draugu vai vienkārši kāda cilvēka labā. Mudini arī citus, kuri rakstīt, vienkārši 

rakstīt prot, nav jābūt literāri augstvērtīgi, mākslinieciski, bet vienkārši pastāstīt mīlestības darbiņa 

veikšanas piemēru. Tas būs Tvas "pilieniņš" mīlestības domformas kopumā. 

Mūsu dzīvē darbu, kuri veikti ar mīlestību pret līdzcilvēkiem ir ļoti daudz, tikai mēs par tiem nerunājam. 

Par glāstiem cilvēks priecājas klusi, bet ja iekniebj? - Uh, kā brēc! Lūk, šobrīd ir sajūta, ka mūsu 

sabiedrībā visi ir "saknaibīti". Kur tik klausies, lielākā daļa "vaimanā" par visādiem sliktumiem, kuru, 

protams, nav mazums, bet mēģināsim izgaismot labo, jo par mūsu labo darbu paraugiem visvairāk 

priecāsies mūsu bērni. Viņi noteikti vēlēsies labākus darbus veikt. Mēģināsim izkustināt no stinguma 

"pilieniņu" mīlestības! Tas tik būs interesanti! 

Gan paraudziņu Kristus Vārdu piepildīšanai ar personīgās mīlestības darbiņu, gan vēstuli šo vari pavairot 

un dot tālāk, jo vairāk "Mīlestības darbu pilieniņu" savāksies, jo drošāks būs rezultāts, ka latviešu 

sievietes/līdzcilvēki "aizslaucījuši" ļaunestības ar savu personīgās mīlestības darbu "pilieniņiem", tos 

kopumā savācot. 

Par smīkņātājiem, noraidītājiem neuztraucies 

"Kad pasaule jūs ienīst, ziniet, viņa Mani papriekš ir ienīdusi" (Jāņa ev. 15:18) 

Svītra pāri sliktumiem! Mīlestības darbi nāk! 

Rakstīt protam - tātad - sākam! Lai notiek! 

24.07.2006. --- Ar mīlestību pie Tevis ___________ (paraksts: brīva izvēle). 

---------- 

Papildinformācija izpratnes bagātināšanai (tekstu kopijas pievienotas vēstulei): 

- 1. "Iesākumā bija vārds..." (S.Šverna, "Zintnieks" 13/1998) 

- 2. "Domas materializācija lūgšanā..." (D.Putniņa, "Zintnieks" 19/1998) 

- 3. "Ko iespēj domu spēks" (Līga Anna, "Dziednieks" 4/1999) 

--------- 

Papildinājumi šodien, 28.03.2014.: 

---1) "Tumsa negrib tūkstošgadēs iekarotās pozīcijas atdot, un īstais cīniņš starp Gaismu un Tumsu tikai 

sākas, tādēļ Gaismas cilvēki, bet precīzāk LīdzRadītāji, vēl nesajuta Tumsas "kodienus" pa īstam, jo 

Blīvajā plānā Tumsa vienmēr svinēja BALLI, bet Gaisma - nekad!" 

(4.pants Radītāja Atklāsmē 11.08.12. "SAEIMA", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, 

Eslauma 12.08.2012., Avots: http://www.otkroveniya.eu/2012/11.08.12.html, 

latviskojums: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme/2012-08-14-1) 

---2) "Viss mainās tādēļ, ka ES jau PATS stājos pie tā Plāna realizācijas, kurā ES uzaicināju piedalīties 

Slāvus-Arijus un par cik šo tautu "nesatricināmā" savienība izrādījās zem jautājuma, ES nolēmu galīgi un 

neatgriezeniski vērsties, bet precīzāk, balstīties uz Hiperborejiem, un precīzāk, uz tiem no viņiem, kuri 

ignorējot nacionālās intereses, apvienojās ap Mani, jo Patiesība ESMU Dievs, ESMU MĪLESTĪBA, bet 

viss pārējais ir NETICĪBA, patības izpausme un visīstākā cilvēciskā brieduma trūkums, lai neteiktu - 

muļķības!" 

(3. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 27.03.14. "Valstība un Dievs", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, 

intuitīvi, Eslauma 28.03.2014., 

Avots: http://www.otkroveniya.eu/2014/27.03.14.html,latviskojums: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_ab

soluta_vestijums_27_03_14_valstiba_un_dievs/2014-03-28-1022 

----------- 

1. Vēstuli Draudziņam, ar pievienotu paraudziņu, pierakstīja Lauma 2006. gada 24. jūlijā. Sūtīta, kopā ar 

papildinformācijas tekstu kopijām, parastās pasta vēstulēs 7 adresātiem dažādās Latvijas vietās. 

Saīsināta publicēta saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_tev_draudzin/2012-08-16-4, 

"Tev,Draudziņ!" pielikumā. Vēstule patstāvīgā, pilnā apjomā, precizēta, papildināta, ievietota 

saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/1_vestule_draudzinam_24_07_2006/2014-03-29-1023, nosūtīta 

Latvijas Radio viļņiem 29.03.2014. 

===== 

Sirdsmīlestībā 1. Vēstuli Draudziņam (pirmpieraksta variantā) - 24.07.2006., precizēja, papildināja, 

sagatvoja viskopīgai pieredzei, Eslauma. 

 

http://www.otkroveniya.eu/2012/11.08.12.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme/2012-08-14-1
http://www.otkroveniya.eu/2014/27.03.14.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_27_03_14_valstiba_un_dievs/2014-03-28-1022
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_27_03_14_valstiba_un_dievs/2014-03-28-1022
http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_tev_draudzin/2012-08-16-4
http://spekavots.ucoz.ru/news/1_vestule_draudzinam_24_07_2006/2014-03-29-1023
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2. Vēstule Draudziņam - 11.08.2006. 
Mīļo DRAUDZIŅ! 
 
Sveicu Tevi otrajā vēstulē mūsu sadarbībai Jēzus Kristus Vārdu: "Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits 

citu." (Jāņa.ev.15:17) piepildīšanā ar visaptverošu Mīlestību! 

Lūk, papildinformācija izpratnes bagātināšanai: 

1) "Egregori - mūsu partneri no Smalkās pasaules" (aut. O.Demidovs, "Burtnieks" 19/2005) 

2) "Dieva Spēks- liecība" (aut.Normunds Ozoliņš, "Svētdienas Rīts" 26/1994) 

3) "Darbs - par godu Dievam" (D.Meļķa un O.Spārīša saruna, "Latvijas Luterānis" 8/2001) 

Šī ir vērtīga papildinformācija, apstiprinājums 1. vēstulei - par piedalīšanos Jēzus Kristus aicinājuma 

īstenošanai mūsu dienās. Pirmās vēstules papildinformācija vēstīja, ka: 

1) "Iesākumā bija vārds ..." (S.Šverna, "Zintnieks"13/1998) 

2) "Domas materializācija lūgšanā ..." (D.Putniņa, "Zintnieks" 19/1998) 

3) "Ko iespēj domu spēks" (Līga Anna, "Dziednieks" 4/1999) 

Vai viss tas jau nav interesanti? Tagad mēs uzzinām par Egregoriem! Kas tie tādi? Izrādās: "Egregori - 

mūsu partneri no Smalkās pasaules." (O.Demidovs) Un tas taču vēl interesantāk, ka "Ar egregora 

palīdzību cilvēks var izmantot citu cilvēku pieredzi, egregors nodrošina cilvēkam egregorisko aizsardzību." 

(O.Demidovs). Vienkārši brīnišķīgi! Lai Dievs stiprina mūsu spējas saprast šajos rakstos sniegto 

informāciju! 

"Ja jūs mīlat Mani, turiet Manas pavēles. Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu 

pie jums mūžīgi, Patiesības Garu," (Jāņa ev.14:15,16). 

Mācītāja Normunda Ozoliņa liecībā "Dieva Spēks" ir ļoti saprotami paskaidrots: "Veidi, kādos cilvēki 

piedzīvo Svētā Gara piepildījumu, ir dažādi, bet rezultāts ir viens - tas ir Spēks." 

Mums ir dāvināta ideja, piedāvāta brīnišķīga iespēja - ar savas personīgās mīlestības darbiņa liecību 

sniegt pilieniņu personīgās mīlestības kopējai MĪLESTĪBAS DOMFORMAI. 

"Psalmos ir tāds Vārds:"Dievs mani ietērpj spēkā ..." saņem to ietērpu, to Spēku, ko Dievs grib tev dot! 

Saņem Svēto Garu un neesi vairs nespēcīgs, bet esi spēcīgs." Normunda Ozoliņa liecībai var pilnībā 

uzticēties, jo tā spilgti apliecina Dieva nodomu: 

"ES ESMU īstais vīnakoks, un Mans Tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie Manis, kas nenes 

augļus, Viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu" (Jāņa ev.1,2). 

Un Didža Meļķa, O.Spārīša sarunas fragments, lai stiprina mūsu pārliecību, ka atsaucība, vēlēšanās, 

piedalīšanās Mīlestības bagātināšanā sabiedrībā, sākot ar savu mīlestībā veiktā darbiņa liecību, piepilda 

Jēzus Kristus teiktos vārdus mūsu Radītājam: 

"Un Es viņiem esmu darījis zināmu Tavu Vārdu un darīšu To zināmu, lai mīlestība, ar ko Tu Mani 

esi mīlējis , būtu viņos un arī Es būtu viņos." (Jāņa ev.17:26) 

Mīļo DRAUDZIŅ! Ja šī informācija ir Tevi sasniegusi, ja esi to izlasījis, priecāsimies arī tad, ja vēl ko gluži 

labi neizprotam, ja vēl nevaram noticēt, bet DOMĀSIM un spriedīsim katrs pats, jo, kas tad mums ir labāk 

- dzīvot tumsā, neziņā, vai uzzināt un rīkoties?! 

"Jēzus atbildēja:"Vai dienai nav divpadsmit stundu? Ja kāds staigā dienā, tas nepiedauzās, jo tas 

redz šīs pasaules gaismu. Bet, ja kāds staigā naktī, tas piedauzās, jo viņam nav gaismas."" (Jāņa 

ev.11:9,10) 

LAI DZĪVOJAM GAISMĀ UN MĪLESTĪBĀ! 

2.vēst. 11.08.2006. --- Lauma 

---------- 

Papildinājumi šodien, 29.03.2014.: 

1) "Pēc Pārejas MĒS VISI kļūstam citādi. Un, lūk, šeit es gribu vērsties pie tiem, kuri alkst satikties ar 

saviem aizgājušajiem radiniekiem. Es lūdzu jūs: neskumstiet, ka viņi vairs nav tādi. Jūsu radniecība 

saglabājas arī augstākā pasaulē, pēc Pārejas. Jūs noteikti satiksieties ar visiem cilvēkiem, ar visiem 

radiniekiem, kurus gribat redzēt. Pat ja pēc tam nolemsiet dzīvot dažādās pasaulēs. ... Un jūs atkal būsiet 

kopā. Bet tā jau ir citāda, augstākas pakāpes vienotība. Un ticiet, rezultātā jūs nevilsieties." 

(Citātiņš no: Sergejs Kanaševskis, Krievija. "Tikšanās Sarkanajā laukumā." No žurnāla "МИРОВОЙ 

ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения", 2014., 1. numurs, tulkoja Jānis Oppe, 

lasāms: http://www.magnitiduha.info/archives/8069, pievienots: 27.03.2014. ) 

http://www.magnitiduha.info/archives/8069
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2) "Mēs atkal jūs sveicinām, mūsu mīļotie draugi. Jēzus Kristus un Svētā Marija Magdalēna šodien kopā 

ar jums. Mūsu uzmanības centrā - Mīlestība uz planētas Maldena, Jaunās rases cilvēku Mīlestība uz 

Zemes. Ar ko tā atšķiras no parastas Mīlestības? Kā var saprast - vai jūs pacēlāties Garā, atrodoties 

ceturtajā dimensijā? Ar ko atšķiras viena no otras Mīlestībā savītas rases? Ko jaunu sniedz Mīlestība 

Jaunās rases Dievcilvēkam? Viens cilvēks var teikt, ka viņš mīl visus un visu. un otrs apstiprinās to pašu. 

Taču pirmajam cilvēkam Mīlestība pavisam cita, kā otrajam. Varbūt kāds mīl ne tā kā vajag? "Bet kā 

vajag?" - rodas taisnīgs jautājums..." 

(Citātiņš no: "Jēzus Kristus un Marija Magdalēna", caur Tatjanu Miroņenko, Krievija, 02.02.2013., 

"MĪLESTĪBA ĀRPUS LAIKA UN TELPAS", no žurnāla "MIROVOI ČENNELING: duhovnije soobščeņija" 

Nr 1(13) 2014., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 25.03.2014., 

lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/jezus_kristus_un_marija_magdalena/2014-03-27-1021) 

3) "Cilvēkiem jāsaprot, ka galu galā, ne viņi ceļ/rada Jauno pasauli, bet ES PATS ar izraudzīto Palīgu un, 

protams, Mana Vēstneša palīdzību, izveidoju augstu vibrāciju Pasauli, atstājot sev TIESĪBAS uzaicināt 

tos, kuri cienīgi un izvadīt no Kustības tos, kuri nav gatavi izdzert rūgto, taču Diženo GAISMAS Dalībnieka 

biķeri! Cilvēkiem tagad jāzin, ka Dievišķai monarhijai vai Svētās Krievzemes Valstībai, vienalga būt, pat ja 

ap Mani un Manu Vēstnesi, vai Manu izpausmi Blīvajā plānā, paliks tiešām tikai trīssimt spartieši, jo 

Jaunā tipa Valstība - Debesu Paradīze - jau ESMU ne tikai Mana domforma, bet esmu Mana 

NODOMRĪCĪBA, kuras atskaņas jau sajuta visi Planētas cilvēki!" 

(7. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 27.03.14. "Valstība un Dievs", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, 

intuitīvi, Eslauma 28.03.2014. Avots: http://www.otkroveniya.eu/2014/27.03.14.html, 

latviskojums: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_27_03_14_valstiba_un_dievs/2014-

03-28-1022 

-------- 

2. vēstuli Draudziņam Lauma pierakstīja 2006. gada 11. augustā. Kopā ar papildinformācijas rakstu 

kopijām, parastās pasta aploksnēs, sūtīta 12 adresātiem uz dažādām vietām Latvijā. Publicēta 

saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_luk_un_2_vestule/2012-08-17-6, *NAD Vēstule "Lūk!" 

turpinājumā. Atjaunota patstāvīgā variantā, precizēta, papildināta, ievietota 

saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/2_vestule_draudzinam_11_08_2006/2014-03-30-1024, nosūtīta 

Latvijas Radio viļņiem 30.03.2014. 

===== 

Sirdsmīlestībā 2. vēstuli Draudziņam - 11.08.2006., precizēja, papildināja, sagatavoja viskpīgai pieredzei, 

Eslauma. 

 

3. Vēstule Draudziņam - 01.09.2006. 
Mīļo DRAUDZIŅ! 
 
Sveicinu Tevi jau trešajā vēstulē! Šoreiz aicinu Tevi un Tavus Tuviniekus, Draugus, Draugudraugus: 

padomāsim par Vārdiem Jaunajā Derībā, Mateja evanģēlija 24. nodaļas 44. pantā: 

"Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo Cilvēka Dēls nāks tanī stundā, kuru jūs nedomājat." 

Ja mēs esam aicināti piepildīt Jēzus Kristus Vardus: 

"Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu" (Jāņa ev.15:17), tad paturēsim prātā vēl arī Jēzus Vārdus 

mācekļiem: 

"Un Viņš visapkārt uzlūkoja tos, kas ap Viņu sēdēja, un saka: "Redzi - Mana māte un Mani brāļi. 

Jo, kas Dieva prātu dara, tas ir Mans brālis un māsa, un māte."" (Marka ev.3:34,35). 

Turēsim lielā godā to, ka esam aicināti būt avangardā, būt pirmajiem Mīlestības bagātināšanai 

sabiedrībā. Tas ir ne tikai gods, tā ir atbildība, arī drosme un uzņēmība mācīties, pilnveidoties, augt garā. 

"Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus 

un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs Tēvam lūgsit Manā Vārdā, Viņš jums dos" (Jāna ev.15:16). 

Lūk, 3. vētulei papildinformācijas tekstu kopijas, mūsu izpratnes bagātināšanai: 

1) "Sirds lūgšana ..." No A.Klizovska gr."Jaunā Laikmeta Pasaules izpratne" izd."Vieda" Rīgā. 

2) "Izteiktā vārda zinātne" M.Geida, "Burtnieks" 17/2005. 

3) "Garīgums un garīgā dzīve ikdienā" I.Ragutska "Burtnieks" 11/12-2005. 

Mīļo Draudziņ! Manuprāt no šim brīdim mums pieejamās informācijas varam spriest, ka: 

http://spekavots.ucoz.ru/news/jezus_kristus_un_marija_magdalena/2014-03-27-1021
http://www.otkroveniya.eu/2014/27.03.14.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_27_03_14_valstiba_un_dievs/2014-03-28-1022
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_27_03_14_valstiba_un_dievs/2014-03-28-1022
http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_luk_un_2_vestule/2012-08-17-6
http://spekavots.ucoz.ru/news/2_vestule_draudzinam_11_08_2006/2014-03-30-1024
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"Līdz šim jūs neko neesiet lūguši Manā Vārdā; lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs 

pilnīgs." (Jāņa ev.16:24) 

Vareni! Mums ir iespēja papildināt savus cilvēcīgos, vājos spēkus ar Svētā Gara Spēku! Lūgsim! 

"Dievs ir Gars, un, kas Viņu pielūdz, tiem To būs pielūgt garā un patiesībā." (Jāņa ev.4:24) 

Lūk, tas ir Spēks MĪLESTĪBAS DOMFORMAS veidošanai, lai mēs visi, mūsu bērni un bērnu bērni mūžīgi 

dzīvotu mīlesībā cits ar citu, lai Gaisma un radoša veiksme būtu mūsu dzīves pastāvīgi pavadoņi! Šodien 

un tagad liecināsim par savas personīgās mīlestības darbiņu savu tuvinieku, draugu, līdzcilvēku labā. 

Sūtīsim savas mīlestības darbiņa stāstiņu avīzītei "BURTNIEKS". Nebēdājies, ka avīzīte šobrīd vēl 

kavējas pie Tevis atnākt. Mēs ļoti vēlamies "Burtnieka" veidotājiem palīdzēt! Rakstīsim! Tas arī būs 

mīlestības darbiņš! Ātrāk vai vēlāk, bet redakcijas darbinieki apkopos visus iesūtītos mīlestības darba 

stāstiņus un darīs tos zināmus visiem, lai arī citiem, kuri vēlēsies mums pievienoties Mīlestības 

bagātināšanā sabiedrībā, būtu iespēja savas personīgās mīlestības darba pilieniņu pievienot kopējam 

MĪLESTĪBAS EGREGORAM. 

"Dodiet, tad jums taps dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu 

klēpī; jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros." (Lūkas ev.6:38). 

Lai mums visiem veicas Mīlestības darbā! 

3. vest. 01.09.2006. --- Lauma 

---------- 

Papildinājumi šodien, 30.03.2014.: 

1) "Tādēļ Mana Kustība gatavo ne Jaunu valsti, bet Jaunu VALSTĪBU, vai Dieva dotu VELTI (ДАРСТВО 

?) priekš visiem cilvēkiem, kuri caur Zināšanām nonāca pie sapratnes un apzināšanās, ka nav Mamona, 

nav netaisnības TUR, kur valda tikai MĪLESTĪBA un ne vienkārši dzimumu Iņ un Jaņ enerģijas 

MĪLESTĪBA, bet Dievu MĪLESTĪBA, izzinājušu pie personīgās vai iekšējās PILNVEIDOŠANĀS, ka tikai šo 

enerģiju KOPĪBĀ/VIENOTĪBĀ var tikt sasniegta tā MĪLESTĪBA , kas arī ESMU Radošā Sākumu Sākuma 

MĪLESTĪBA, bet precīzāk, ESMU PILNĪBAS MĪLESTĪBA!" 

(11. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 27.03.14. "Valstība un Dievs", pierakstīja Leonīds Maslovs, 

latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.03.2014. Avots: http://www.otkroveniya.eu/2014/27.03.14.html, 

latviskojums: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_27_03_14_valstiba_un_dievs/2014-

03-28-1022, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 28.03.2014.01:20) 

2) "Un tagad, lūkosim uzzināt: kādas raksturīgas īpatnības eksistē starp vecās Rases un jaunās Rases 

cilvēku Mīlestības enerģijām? Un kas tā ir, Beznosacījumu Mīlestība, uz kuru tā tiecas visi Zemes 

Gaismasnesēji pēdējā laikā? Mīļotie mani, jūs jau par to zinat, ka Dievišķā Beznosacījumu Mīlestība ir 

bezkompromisu, nesavtīga un neko neprasa pretim. Viņa stāv ārpus laika un telpas, neierobežota. Šī 

Mīlestība savu sākumu ņem no Visa Esošā Avota un plūst nebeidzamā straumē no Visumīlošā un 

Visupiedodošā Dieva-Radītāja Sirds" 

(Citātiņš no: Jēzus Kristus un Marija Magdalēna, caur Tatjanu Miroņenko, Krievija, 02.02.2013. 

"MĪLESTĪBA ĀRPUS LAIKA UN TELPAS", Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 

1(13) 2014 latviskoja, intuitīvi, Eslauma 25.03.2014., 

lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/jezus_kristus_un_marija_magdalena/2014-03-27-1021, nosūtīts 

Latvijas Radio viļņiem 28.03.2014.08:18 ) 

3) "- Tātad, Raaini, tu izgāji apmācību SPECIĀLĀ PĀREJAS HARMONIJAS SKOLĀ un... 

= Un kļuvu par aktīvu darbinieku PĀREJAS HARMONIJAS DIENESTĀ, kurš, jūsu zemes valodā 

izsakoties, ir PASAUĻU APVIENOŠANAS DIENESTA apakšnodaļa. Un tagad uzskatu šo darbu par pašu 

svarīgāko uz planētas. Un ļoti mīlu to... 

- Vai ir tie, kurus tu īpaši mīli piektajā dimensijā? 

= Jā, es dzīvoju tādā pasaulē, kur vēl eksistē attiecības starp vīriešiem un sievietēm. Kaut arī ne tuvu tajā 

veidā, kā jūsu pasaulē. Man ir ģimene. Taču tā nav ģimene tajā nozīmē, kādā jūs esat pieraduši saprast. 

Šis institūts pie mums ir būvēts pavisam citādi. 

- Jautājums, kurš, domāju, interesē ļoti daudzus... Tu plāno atkal iemiesoties mūsu četrdimensionalitātes 

pasaulē? 

= Jā, tas tā ir. Es un vēl virkne cilvēku, ar mani cieši saistītu, plānojam to izdarīt. Un tā ir daļa no vispārējā 

plāna, kurš īstenojas ar jums pazīstamu Augšupceltu Skolotāju palīdzību,..." 

(Citātiņš no: Sergejs Kanaševskis, Krievija. Tikšanās Sarkanajā laukumā. No žurnāla "Mirovoi Čenneling: 

Duhovnije soobščeņija", 2014., 1. numurs, tulkoja Jānis Oppe, 

http://www.otkroveniya.eu/2014/27.03.14.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_27_03_14_valstiba_un_dievs/2014-03-28-1022
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_27_03_14_valstiba_un_dievs/2014-03-28-1022
http://spekavots.ucoz.ru/news/jezus_kristus_un_marija_magdalena/2014-03-27-1021
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Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/8069, pievienots: 27.03.2014. ) 

--------- 

3. Vēstuli Draudziņam Lauma pierakstīja 2006. gada 1. septembrī. Sūtīta, kopā ar paildinformācijas 

tekstu kopijām, parastās pasta aploksnēs 12 adresātiem dažādās Latvijas vietās. Publicēta 

saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_es_visa_pasaule/2012-08-18-9, *NAD Vēstules "Es 

Visā Pasaulē!' teksta turpinājumā. Patstāvīgā apjomā, precizēta, papildināta, ievietota 

saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/3_vestule_draudzinam_01_09_2006/2014-03-31-1025, nosūtīta 

Latvijas Radio viļņiem 31.03.2014. 

===== 

Sirdsmīlestībā 3. Vēstuli Draudziņam - 01.09.2006., precizēja, papildināja, sagatavoja viskopīgai 

pieredzei, Eslauma 

 

4. Vēstule Draudziņam - 05.10.2006. 
Mīļo DRAUDZIŅ! 
 
Sveicu Tevi un Tavus mīļos Tuviniekus, Draugus, visus labas gribas cilvēkus, kuri domās un darbos 

atbalsta Jēzus Kristus Vārdu:"Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu" (Jāņa ev.15:17) piepildīšanu 

personīgajā un visas sabiedrības dzīvē. Aiziedams Jēzus Kristus atstāja cilvēcei mantojumā Mīlestības 

Mācības konkrētus norādījumus: 

"Kam ir Mani baušļi un kas viņus tur, tas Mani mīl; bet, kas Mani mīl, to Mans Tēvs mīlēs un Es to 

mīlēšu un tam parādīšos." (Jāņa ev.14:21). 

Lūdzu, mīļo Draudziņ, pārskatīsim savu dzīvi un rīcību, vai dzīvojam saskaņā ar Mīlestības Mācību? Ko 

darīt, lai mēs dzīvotu mierā un priekā? Vai mūsu labās gribas pasākumā - Jēzus Kristus Vārdu (Jāņa 

ev.15:17) piepildīšanā ar personīgās mīlestības darbiņa pilieniņu esam varējuši izdarīt to mazumiņu: 1) 

palīdzēt avīzītei "Burtnieks"; 2) aizsūtīt personīgās mīlestības darbiņa stāstiņu; 3) mācīties pašam un 

aicināt citus meklēt formulu DOMU, VĀRDU, RĪCĪBAS saskaņai Mīlestības bagātināšanai sevī un 

sabiedrībā? 

No sevis zinu, ka pats no sevis nekas nerodas. Viss rodas no vēlmēm. Arī vēlēšanās palīdzēt daudzreiz 

izraisa lielus sarežģījumus, bet tas nekas, jo pēc karstas pirts, ļoti noder vēss baseins, lai visu iesākto 

pārdomātu un turpinātu, vai pat sāktu no gala. Galvenais - saglabāt mīlestību, labestību visā, visur, līdz 

galam. Ja mēs iepazīstam un pieņemam Jēzus Kristus Mācību par pamatu savām DOMĀM un rīcībai, tad 

droši varam paļauties: 

"Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums 

visu, ko Es jums esmu sacījis" (Jāņa ev.14:26) 

Mīļo Draudziņ! Piedod, ja vēstulēm pievienotā informācija, iespējams, ir diezgan dažāda, varbūt atšķirīga, 

bet man tā ir ļoti palīdzējusi izprast daudzus nezināmus jautajumus iekāms nonācu līdz pašreizējām 

atklāsmēm. Ne velti, iepriekšējās vēstulēs dedzīgi Tev citēju Bībeles pantus un sniedzu man pieejamo 

informāciju par Svētā Gara Spēku, par lūgšanām Jēzus Kristus vārdā. Šodien atļaušos liecināt, ka es 

esmu saņēmusi Svētā Gara Spēku sava mūža 53. dzīves gadā saulainā vasaras dienā. Tas ir vārdos 

grūti aprakstāms spožas laimes mirklis, kas tevī izdzēš jebkuras bailes un pēkšņi piepilda tevi ar 

bezgalīgu prieku, nebijušas gudrības degsmi, bērnišķīga lidojuma pacēlumu! Vēl tagad, atceroties tās 

sekundes, mana sirds gavilē, bet acīs riešas prieka asaras. Kāpēc? Tāpēc, ka nav viegli stāvēt vienam 

pretī neuzticības mūrim, kad pat pašas bērns saka: "Mam, beidz tēlot, man apnicis, ka cilvēki par tevi 

domā kā par šizofrēniķi ..." 

Lūk, arī tagad pēc šīs neparastās idejas nosūtīšanas tuviniekiem, draugiem kā pirmo saņēmu 

ATSAUKSMI: "Vai tev prāts vesels?" 

Atbildu: "Jā, ar mani viss kārtībā!" Es piedodu visiem, kuriem rodas tādas domas vai jautajumi. Lūdzu, 

tikai mācīsimies sakārtot savas domas, vārdus, dzīvi Mīlestības - laimes atnākšanai mūsos, mūsu 

sabiedrībā. 

Vēl ATSAUKSME: "Ko rakstīt "Burtniekam"? Jābūt tēmai!" 

Atbildu: "Jā, tēma ir: "Vissirsnīgākās personīgās mīlestības darbiņš!" Kad aicināju piecpadsmitgadīgo 

mazdēlu uzrakstīt stāstiņu - kādu darbiņu dari ar vislielāko mīlestību, vismīļākā cilvēka labā?! Viņš man 

jautāja: "Vai tas ir darbiņš, kad es savu mazo, mīļo brālīti katru rītu nesu līdz vārtiem pavadīt vecākus uz 

http://www.magnitiduha.info/archives/8069
http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_es_visa_pasaule/2012-08-18-9
http://spekavots.ucoz.ru/news/3_vestule_draudzinam_01_09_2006/2014-03-31-1025
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darbu, abi aizveram vārtus un tad viņu atnesu atpakaļ tev?" 

- Protams, mazdēļiņ! Visskaistākais darbiņš! Mana sirds dzied, dzirdot to! Arī citi, daudzi priecāsies, tavu 

stāstiņu lasot un mācīsies no tava darbiņa parauga! 

Vēl ATSAUKSME: "Nu gan, kādās strāvās tu esi iesaistījusies? Kas tie par egregoriem?" 

Atbildu: "Mīļo draudzenīt! Lūdzu, visur, kur ir vārdiņš "egregors" uzlīmē vārdiņus "prāta tēli". Lūk, izlasīsim 

R.Morno "Lūgšanu spēks" (izd."Patmos", R.,1999). Grāmatiņas nobeigumā autors raksta: "Kungs mums 

ir dāvājis brīnišķīgu saprātu un svētījis mūs ar spējām veidot prāta tēlus (izcēlums mans), kas ir jūtām 

netverami. Dievs mūs ir apveltījis ar spējām radīt jaunas idejas un apvienot vecās jaunā veidā. Visu 

vainago mūsu iztēle. Būsim modri un lūgsim ar visu iespējamo centību, lai sātanam neizdotos to sabojāt 

vai izkropļot." 

ATSAUKSME: "Nesūti man tās vēstules. Es nevaru viņas lasīt. Man ir alerģija pret jebkādu lasīšanu vai 

rakstīšanu." 

Atbildu: "Draudziņ, mīļais, Tev nav jāspiežas lasīt vai rakstīt. Ja ko vari palasīt, labi, ja nevari - saliec 

kaudzītē, lai stāv! Lūdzu, tikai neizmet, ja atnāk ciemiņš, aicini sūtījumus apskatīt, ja interesē, lai palasa; 

ja vēlas ņemt līdzi, lūdzu, lasi pats un dod citiem lasīt. Tā ir LABĀ VĒSTS katram, kurš vēlas uzzināt par 

Dievu un Viņa dāvanām cilvēkiem. Lasīsim Jāņa evanģēlija 1. nodaļā 1. līdz 8. pantam. Ļoti vērtīgi ir lasīt 

tālāk, īpaši, ko Jānis saka par sevi: "Viņš teica: "Es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc: sataisait 

Tā Kunga ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis." (Jāņa ev.1:23). Arī mēs esam aicināti jauno laikmetu 

griežos liecināt MĪLESTĪBU, tad darīsim to, kā katrs protam un varam!" 

ATSAUKSME: "Zini, man neviens neko nevar pavēlēt!" 

Atbildu: "Protams, Draudziņ! Tikai un vienīgi no tevis paša ir atkarīgs, ko izvēlēties no visdažādākajiem 

piedāvājumiem, vai tie būtu pavēles, vai aicinājuma, vai lūguma, vai ieteikuma formā izteikti. Tikai tava 

personīgā DOMĀŠANA, VARĒŠANA, SPRIEDUMI, IZVĒLE, IZTĒLE, DARBĪBA VAI BEZDARBĪBA 

nosaka personīgās dzīves saturu un rezultātus, bet rezultāti var būt iepriecinoši vai apbēdinoši. Mums 

tagad jau ir informācija par DOMU spēku, VĀRDA spēku, LŪGŠANU spēku u.c.. Tādēļ DOMĀSIM un 

VĒRTĒSIM, pirms ko pieņemam vai noraidām. Lai mūsu Sirsniņa palīdz izlemt kā pareizāk rīkoties! 

Vissirsnīgākais paldies par ikvienu atsauksmi! Katrs jautājums, piebilde vai iebilde ir jauna mācībstunda 

mūsu virzībā uz Mīlestības piepildījumu mūsu dzīvē. 

Atceramies, ka personīgās Mīlestības darbiņa stāstiņu sūtam avīzītei "Burtnieks". Negaidīsim, kad 

"Burtnieks" atkal dos mums, dosim mēs! Mēs taču zinām: Dodot gūtais - neatņemams! 

Dod, Dieviņ, izstarot Mīlestības uguntiņu, 

Lai it visi labie ļaudis, redz kur Laime pretim nāk! 

Lai MĪLESTĪBA un MIERS ir ar mums!!! 

Papildinformācija tekstu kopijas mūsu izpratnes bagātināšanai: 

1) "Mēs dzīvojam Dieva sistēmā" V. Brazauska, "Jaunā Balss" 43/1997. 

2) "Labas gribas cilvēkiem" A.Kalme, "Zintnieks" 17/2006 

3) "Sava kalna virsotne ... ir jāsasniedz pašam!" L.Kolneju izjautā I.Ošiņa, "Burtnieks" 1/2006. 

4) "Lūdzamies par bērniem" Itta Dimitrijeva (Balvos), "Zintnieks"20/2003. 

4. vēst. 05.10.2006. --- Lauma 

---------- 

Papildinājumi šodien, 31.03.2014. 

1) "Bez zināšanām par augstāko pasauli, par dzīves pamata normām tajā, cilvēks nevienu minūti nespēs 

atrasties citā, augstākā, dimensijā. Tur ir cits gaismas saturs, citas vibrācijas, īpašs laiks, savi Esības 

Likumi. Cita civilizācija, jauna dzīve - kardināli atšķirīga no iepriekšējās - spiedīs jūs "pa ceļam" pārkārtot 

jūsu apziņu un vākt no viņas prom visus, kā uzvedības, tā arī sociālo programmu stereotipus. Vai jūs esat 

par to aizdomājušies? Daudziem jums ir laiks ne tikai aizdomāties par dzīvi pēc Pārejas, bet arī aktīvi sākt 

pārkārtot savas uzvedības normas, savu apziņu." 

(Citātiņš no: "Kā dzīvot Augstākajās Pasaulēs" Skolotājs El Morija, caur Tatjanu Miroņenko un Sergeju 

Kanaševski. Lekcija 1., 2., no žurnāla "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija" 2014.,1. numurs. 

Tulkoja Jānis Oppe, lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/ka_dzivot_augstakajas_pasaules/2014-04-01-

1026 

2) "- Raaini, pabeidzot mūsu saziņu, vienkārši saki dažus vārdus mūsu lasītājiem... 

= Manu "Es" pagājušajā iemiesojumā daudzi mīlēja un pat tagad turpina mīlēt. Ja jūs mīlat - turpiniet 

mīlēt. Ja nē - dzemdiniet Mīlestību. Nevienu nenosodiet. Nevienu neuzskatiet par ienaidnieku. Nevienu 

http://spekavots.ucoz.ru/news/ka_dzivot_augstakajas_pasaules/2014-04-01-1026
http://spekavots.ucoz.ru/news/ka_dzivot_augstakajas_pasaules/2014-04-01-1026
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neuskatiet par svešinieku. Kad atnāksies uz augstāku pasauli - pirmkārt tieši Mīlestība palīdzēs jums 

adaptēties. Mīlestība ir īstenais zelts visām pasaulēm un dimensijām. Atcerieties: jūsu naidnieki, 

ienaidnieki var izrādīties jūsu radinieki. To saka tas, kas līdzīgu ir izjutis pats. ..." 

(Citātiņš no: Sergejs Kanaševskis, Krievija. Tikšanās Sarkanajā laukumā. Žurnāls "Mirovoi Čenneling: 

duhovnije soobščeņija", 2014., 1. numurs, tulkoja Jānis Oppe, 

lasāms: http://www.magnitiduha.info/archives/8069, pievienots 27.03.2014. ) 

3) "ES neielaidīšu tos no jums (pat no Kustības), kuri grēko ar NETICĪBU un nesapratni tā, ka no Manas 

NODOMRĪCĪBAS atteikties jau NEIESPĒJAMI, jo Planēta sāka savu evolūcijas vītni un uz šī "jaunās 

dzīves kuģa" var palikt tikai tie, kuri KOPĪGI Garā un kuri KOPĪGI ap Tēvu Absolūtu un cita ceļa Nākotnē 

nav un nevar būt! Nākotne ESMU tikai tiem, kuri apguva šos Dievu "spēles noteikumus", tādēļ, PILNĪGA 

Telpa ar nosaukumu Svētā Krievzeme, vai Jaunā VALSTĪBA Svētā Krievzeme, ielaidīs tikai tos, kuri arī 

PILNĪGI!" 

(15. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 27.03.14. "Valstība un Dievs", pierakstīja Leonīds Maslovs, 

latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.03.2014. Avots: http://www.otkroveniya.eu/2014/27.03.14.html, 

latviskojums: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_27_03_14_valstiba_un_dievs/2014-

03-28-1022, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 28.03.2014.01:20 ) 

-------- 

4. Vēstuli Draudziņam Lauma pierakstīja 2006. gada 5. oktobrī, kopā ar papildinformācijas kopijām, sūtīta 

parastās pasta aploksnēs 12 adresātiem dažādās Latvijas vietās. Publicēta 

saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_brivas_gribas/2012-08-20-12, *NAD Vēstules "Brīvās 

Gribas..." turpinājumā, patstāvīgā variantā precizēta, papildināta, ievietota 

saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/4_vestule_draudzinam_05_10_2006/2014-04-01-1027, nosūtīta 

Latvijas Radio viļņiem 01.04.2014. 

===== 

Sirdsmīlestībā 4. Vēstuli Draudziņam - 05.10.2006. precizēja, papildināja, sagatavoja viskopīgai 

pieredzei, Eslauma 

 

5. Vēstule Draudziņam - 15.11.2006. 
Mīļo DRAUDZIŅ! 
 
Esi sveicināts Tu un Tavi Tuvinieki, Draugi, draugu draugi nu jau piektajā vēstulē mūsu sadarbībai Jēzus 

Kristus Vārdu: 

"Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu." (Jāņa ev.15:17) 

piepildīšanā ar personīgās mīlestības darbiņa liecību, lai veidotu mīlestības pārpilnu egregoru - "prāta 

tēlu", kas staro, mirdz, silda, izgaismo visu pasauli! Nebaidies! Tas nav pārspīlējums! 

"Tad mācekļi, pienākdami pie Jēzus savrūp, sacīja:"Kāpēc mēs viņu nevarējām izdzīt?" Bet Jēzus 

tiem saka:"Jūsu mazticības dēļ; jo patiesi Es jums saku: ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, tad 

jūs sacīsit šim kalnam: pārcelies no šejienes uz turieni,- un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs 

neiespējams" (Mateja ev.17:19,20) 

Atceries Draudziņ! Jau pirmajā vēstulē mēs uzzinājām "Ko iespēj domu spēks" (L.Anna, 

"Dziednieks"4/1999), par lūgšanu spēku uzzinājām pat vairākos informācijas rakstos un R.Morno 

grāmatiņas kopijā "Lūgšanu spēks" (izd."Patmos", R.,1999); par izteiktā vārda spēku M.Geidas rakstā 

"Izteiktā vārda zinātne" ("Burtnieks" 17/2005) un A.Kalmes rakstā "Labas gribas cilvēkiem": "... 

Mēs ticam cilvēces saprāta un dvēseles spēkam" ("Zintnieks" 17/2006). Arī šīs vēstules informācijas 

lapās atradīsi vērtīgas atziņas: "Katra jauna darba procesā iegūta atklāsme virza uz priekšu, radot jaunas 

idejas. Ja tā ir Dieva gribēta, tad jūties kā apsēsts un rīkojies nerēķinoties ar grūtībām" (E.Koliste, Mārītes 

Dzenes rakstā par Bībeles muzeja veidotāju Alūksnē. "Alūksnes Ziņas" 134(917)/2006). 

Lūk, cik daudz laicīgās informācijas, kas apliecina, ka mūsu patiesā griba ir galvenais spēks, kas pēc 

mūsu katra personīgās vēlēšanās, papildināts ar Dieva Spēku, dara brīnumus mūsos un ap mums 

."Patiesi Es jums saku: ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs; un, ko vien jūs virs 

zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs. 

Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, 

tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. 

http://www.magnitiduha.info/archives/8069
http://www.otkroveniya.eu/2014/27.03.14.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_27_03_14_valstiba_un_dievs/2014-03-28-1022
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_27_03_14_valstiba_un_dievs/2014-03-28-1022
http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_brivas_gribas/2012-08-20-12
http://spekavots.ucoz.ru/news/4_vestule_draudzinam_05_10_2006/2014-04-01-1027
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Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū." (Mateja ev.18:18-20) 

Es ticu, mīļo Draudziņ, ka mēs būsim vienoti paši ar saviem tuviniekiem, draugiem, draugu draugiem un 

kopā ar Jēzu Kristu IZGAISMOSIM MĪLESTĪBU paši sevī, ģimenē, draugos un visā PASAULĒ! Lai notiek 

Dieva prāts un piepildās Jēzus Kristus Vārdi! (Jāņa ev.15:17) Par iepriekšējām vēstulēm 

ATSAUKESME: "Ko ņemies ar tiem sūtījumiem, tikpat neviens nelasa." 

Atbildu: Draudziņ, mīļais! Es taču sūtu tuviniekiem, draugiem to labāko, ko varu atļauties un neprasu 

neko. Kad man bija grūti - nepatikšanas darbā, sarežģījumi mājās, gāju pa ielu, raudāju un izmisumā 

lūdzos: "Ak, Dievs, ja Tu esi debesīs un visu redzi, palīdzi man saprast, ko darīt, lai izkļūtu no 

sarežģījumiem. Dod maniem līdzcilvēkiem godīgu, gudru, līdzjūtīgu prātu, lai mēs varam saprasties!" Un 

vēl - bērni bija pavisam mazi, mani piemeklēja veselības krīze, kad prāts bija skaidrs, bet miesa raustījās 

kā galerts. Bērni lūdza kaimiņieni izsaukt ātro palīdzību, bet es izmisusi lūdzu Dievu pagarināt manu 

mūžu tik vien, lai redzu, ka bērni kļūst patstāvīgi un var par sevi parūpēties. Visas manas lūgšanas Dievs 

ir izpildījis labāk kā es to varētu iztēloties! Lai slava Dievam! Jēzum Kristum! Svētajam Garam! Tādēļ par 

savu pienākumu uzskatu piedalīšanos Dieva nodomu īstenošanā, Viņa Vārdu piepildīšanā. 

Mīļo Draudziņ, domā pats un dari pats. Mīlestības nekad nebūs par daudz un pati tā neradīsies. "Dievišķā 

Mīlestība izpaudīsies tikai tad, kad tu darbosies saskaņā ar Dievu. Ja mēs esam saskaņā ar Viņa ceļu, ar 

Viņa dzīvi, ar Viņa Patiesību. Viņš vienmēr mūs uzklausīs." Saka Petro Donovs "Gaismas grāmata" 

(apg."Kopsolī", R.,1999). 

Noprotu, ka lieliskajam laikrakstam "Burtnieks" un galvenajai redaktorei Īrisai Ošiņai šobrīd arī nav viegli, 

ja jau laikrakstiņš tik ļoti kavējas. Palīdzēsim viņiem! Palīdzēsim kā protam un varam, bet visvairāk mēs 

varam ar sava mīlestības darbiņa liecībām, ar labajām domām, ar lūgšanām, ar prieka vēsti par 

mīlestības darba pilieniņiem, kas top krāti, lai piepildītos Jēzus Kristus Vārdi (Jāņa ev.15:17). Sūti savas 

nesavtīgās mīlestības darbiņa liecību laikrakstam "Burtnieks"! 

"Kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāju rokās?" Tas 

atbildēja:"Tas, kas viņam žēlsirdību parādīja." Tad Jēzus uz to sacīja: "Nu tad ej un dari tu arī 

tāpat.""(Lūkas ev.10:37,37) 

Papildinformācijas tekstu kopijas izpratnes bagātināšanai: 

1) "Kāpēc vajadzīga baznīca?" L.Priede, "Zintnieks" 23/2003 

2) "Noslēpumainā Roslinas kapela", A.Simsone "Burtnieks" 17,18/2005 

3) "Filma stāsta par mūža lielāko darbu" /Bībeles muzejs Alūksnē/ M.Dzene "Alūksnes Ziņas" 134/2006 

4) Lūgšanu teksti: "Lūgsna mīlestībai","Lūgsna patiesībai","Lūgsna mieram","Lūgsna Dziedināšanai", 

"Lūgsna aizsardzībai" ("Gaismas grāmata" apg."Kopsolī" R.1999) 

Lai MIERS un MĪLESTĪBA mājo mūsu sirdīs! 

5. vēst. 15.11.2006. --- Lauma 

---------- 

Papildinājumi šodien, 01.04.2014. 

1) "Ir ļoti svarīgi zināt: kad cilvēks sirdī dzemdina Beznosacījuma Visaptverošu Mīlestību, tad viņa sāk 

dzīvot ne tikai jūsu pasaulē, uz jūsu planētas. Dzemdinātā Dievišķā Mīlestība caur Sakrālo Sirdi sāk 

palielināties, izplatīties. Viņa dodas uz citām pasaulēm, uz citām planētām, uz citām Galaktikām un 

Visumiem. Un citu pasauļu, planētu, Galaktiku būtnes spēj just jūsu mīlestību. VIŅAS REĀLI JŪT VIŅU. 

Tāpēc, ka Dievišķā Mīlestība ir Vienota, viņa ir UNIKĀLA. TAS IR UNIVERSĀLS DIEVIŠĶŠ VILNIS-

FREKVENCE. VIŅA IR VIENOTĀ UNIVERSĀLĀ DIEVIŠĶĀ VALODA. Apkampiet VISUS UN VISU 

UZREIZ, ..." 

---(Citātiņš no: "Kā dzīvot Augstākajās Pasaulēs" Skolotājs El Morija, caur Tatjanu Miroņenko un Sergeju 

Kanaševski. Lekcija 1., no žurnāla "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija", 2014.,1. numurs. Tulkoja 

Jānis Oppe, lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/ka_dzivot_augstakaja_pasaule/2014-04-01-1026)* 

2) "Mīļotie Eņģeļi! Meditācijas tēma "Mana Sakrālā Sirds"... Daži no jums jau veica meditāciju 

"Trīspadsmitais piramidālais komplekss"... Augšējās iekšējās piramīdas centrā, mēs ievietojām 

Zemeslodi. Šī konstrukcija 13.-ais piramidālais komplekss, tagad reāli eksistē Smalkajā Plānā apkārt 

panētai. Un tas - daļa Zemes jaunās energosistēmas. Šodien mūsu uzdevumas - izveidot līdzīgu 

kompleksu apkārt jūsu fiziskajam ķermenim. Un ne tikai! ..." 

---(Citātiņš no: KUT HUMI. "PLANETĀRĀS SIRDS RADĪŠANA". Meditācija caur Sergeju Kanaševski, 

Krievija, no žurnāla "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija" Nr2(2) 2012. Latviskoja, intuitīvi, Eslauma 

31.05.2012. lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/kut_humi_planetaras_sirds_radisana/2013-03-18-

http://spekavots.ucoz.ru/news/ka_dzivot_augstakaja_pasaule/2014-04-01-1026
http://spekavots.ucoz.ru/news/kut_humi_planetaras_sirds_radisana/2013-03-18-493
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493)** 

3) "Ticiet, viss, ko ES jums šodien teicu, ESMU REALITĀTE, ar ko jums ļauts saskarties un ne vienkārši 

saskarties, bet pieņemt Jauno VALSTĪBU! Zināms, ka katra valsts ar sevi stāda priekšā likumu krājumu 

vai "spēles noteikumus", ieskaitot dažus, bet dažkārt pavisam ne dažus, "mazā" cilvēka GRIBAS brīvības 

ierobežojumus un tikai Hiperboreju VALSTĪBĀ Svētā Krievzeme nav un nevar būt nekādu ierobežojumu, 

jo šī VALSTĪBA ESMU BRĪVA un BRĪVPRĀTĪGA cilvēku-Dievu KOPĪBA Garā, ESMU KOLEKTĪVĀ 

VESELUMA formējums, kura pamatā ir Mūžības Kanoni! Jaunās VALSTĪBAS pamats ESMU MĪLESTĪBA 

un tikai Dievu MĪLESTĪBA, jo "kas augšā, tas arī apakšā" un tas galvenais secinājums, kuru jums, 

Hiperborejiem, šodien jāizdara! Āmen." 

---(17. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 27.03.14. "Valstība un Dievs", pierakstīja Leonīds Maslovs, 

latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.03.2014., Avots: http://www.otkroveniya.eu/2014/27.03.14.html, 

latviskojums: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_27_03_14_valstiba_un_dievs/2014-

03-28-1022, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 28.03.2014.01:20 )*** 

--------- 

5. Vēstuli Draudziņam Lauma pierakstīja 2006. gada 15. novembrī, sūtīta, kopā ar papildinformācijas 

tekstu kopijām, 13 adresātiem parastās pasta aploksnēs uz dažādām vietām Latvijā. Publicēta saitā 

informācijas teksta satura turpinājumā - "ZIŅA. Kustības Garīgās Padomes rezolūcija: 

(Avots: http://www.otkroveniya.ru/novosti.html/ http://www.otkroveniya.eu/2012/31.07.12.html, 

latviskojums: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_31_07_12_lidzraditaja_kodekss_vai_cilvek

a_uzruna_pirmraditajam/2013-01-31-380), ZIŅAS latviskojums: 

http://spekavots.ucoz.ru/news/zina_kustibas_garigas_padomes_rezolucija/2012-08-22-18 

5. Vēstule Draudziņam - patstāvīgā apjomā, precizēta, papildināta, ievietota 

saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/5_vestule_draudzinam_15_11_2006/2014-04-02-1028, nosūtīta 

Latvijas Radio viļņiem 02.04.2014. 

===== 

Sirdspriekā 5. Vēstuli Draudziņam - 15.11.2006., precizēja, papildināja, sagatavoja viskopīgai pieredzei, 

Eslauma. 

 

6. Vēstule Draudziņam - 09.12.2006. 
Mīļo DRAUDZIŅ! 
 
Es saņēmu striktu atsauksmi, ka ticams un uzticams ir tikai Svēto Rakstu Vārds, cits nekas nav 

vajadzīgs. Varbūt arī Tev, Draudziņ, ir līdzīgi uzskati, vai iebildumi, vai jautājumi, tādēļ atbildi rakstu tūlīt 

tuviniekiem, draugiem un visiem, kuri domās un darbos piedalās Jēzus Kristus Vārdu: "Tā ir Mana 

pavēle, lai jūs mīlētu cits citu." (Jāņa ev. 15:17) piepildīšanā ar personīgās mīlestības darbiņa liecību 

laikrakstā "Burtnieks". 

Tātad, mīļo Draudziņ, tā ir pilnīga taisnība: 

"Cits eņģelis izgāja no Tempļa un sauca stiprā balsī tam, kas sēdēja uz mākoņa: "Laid savu sirpi 

darbā un sāc pļaut, jo atnākusi pļaujas stunda, jo 

zemes raža ir nobriedui." Tad tas, kas sēdēja uz mākoņa, nolaida savu sirpi pār zemi, un zeme tika 

nopļauta. ..." (Jāņa Atkl.Gr.14:15,16) 

Atceries, Draudziņ, mēs trešajā vēstulē jau centāmies ielāgot/iestiprināt sevī: "Turēsim lielā godā, ka 

esam aicināti..." Jā, aicināti, bet ne no Eslaumas, bet Jēzus Kristus Vārdā, caur Svētā Gara darbu viņas 

(Eslaumas) domās. Un tici vai netici, bet arī Tu, mīļo Draudziņ, ietilpsti Jēzus Kristus izvēlē saņemt šos 

vēstuļu sūtījumus. Mums pagaidām nav viegli saprast un pieņemt šo pasākumu un tā būtību, bet ticēsim 

un uzticēsimies Dieva Vārdam Svētajā Grāmatā - Bībelē: 

(Ap.d.1:1,2): "Pirmajā grāmatā, Teofil, esmu stāstījis par visu, ko Jēzus darījis un mācījis no paša 

sākuma līdz tai dienai, kad, caur Svēto Garu devis pavēles apustuļiem, ko bija izredzējis, Viņš tika 

uzņemts debesīs." 

(Ap.d.2:38,39): "Bet Pēteris tiem atbildēja:"Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens 

Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu. (39.) Jo šis 

solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, 

http://spekavots.ucoz.ru/news/kut_humi_planetaras_sirds_radisana/2013-03-18-493
http://www.otkroveniya.eu/2014/27.03.14.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_27_03_14_valstiba_un_dievs/2014-03-28-1022
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_27_03_14_valstiba_un_dievs/2014-03-28-1022
http://www.otkroveniya.ru/novosti.html
http://www.otkroveniya.eu/2012/31.07.12.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_31_07_12_lidzraditaja_kodekss_vai_cilveka_uzruna_pirmraditajam/2013-01-31-380
http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_31_07_12_lidzraditaja_kodekss_vai_cilveka_uzruna_pirmraditajam/2013-01-31-380
http://spekavots.ucoz.ru/news/zina_kustibas_garigas_padomes_rezolucija/2012-08-22-18
http://spekavots.ucoz.ru/news/5_vestule_draudzinam_15_11_2006/2014-04-02-1028
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pieaicinās." 

(Ap.d.3:6,9): "Bet Pēteris sacīja: "Sudraba un zelta man nav; bet, kas man ir, to es tev dodu: 

nācarieša Jēzus Kristus Vārdā - staigā! Visi ļaudis redzēja viņu staigājam un Dievu teicam;" 

(Ap.d.3:12): "To redzēdams, Pēteris uzrunāja ļaudis:"Israēlieši, ko jūs brīnāties par to un ko jūs 

skatāties uz mums, it kā mēs paši ar savu spēku vai dievbijību būtu panākuši, ka šis staigā?" 

(Lūkas 21:13-15): "Viss tas nāks, lai jūs nodotu liecību. Tad nu apņemieties savās sirdīs nerūpēties 

iepriekš, kā jūs aizstāvēsities. Jo Es jums došu vārdus un gudrību, kam visi jūsu ienaidnieki 

nevarēs pretim stāvēt." 

(Ap.d.4:8-10): "Tad Pēteris, Svētā Gara pilns, tiem sacīja:"Tautas vadoņi un vecaji, ja mūs šodien 

pratina laba darba dēļ, ar ko šis nevesalais cilvēks ir dziedināts, tad lai jums visiem un visai 

Israēla tautai ir zināms, ka šis stāv vesels jūsu priekšā nacarieša Jēzus Kristus Vārdā, ko jūs esat 

situši krustā, bet ko Dievs uzmodinājis no mirušiem." 

Mīļo Draudziņ! Vēstuļu sūtījuma ideju - Jēzus Kristus Vārdu (Jāņa ev.15:17) piepildīšanu ar ikviena 

cilvēka personīgās mīlestības darbiņa liecību, Svētais Gars manās domās iemodināja šā gada (2006.) 

jūnija agrā rīta stundā. Arī vēstuļu saturs ar informācijas tekstiem sakomplektējas it kā kāda Spēka 

priekšā pateikts. Un viss šis pasākums, tā saturs un norise NAV! mans nopelns. Izlasi, Draudziņ, vēlreiz 

M.Lutera (dzīvoja no 1483.- 1546.) lūgšanu "Izredzēts darbam" (*) Es biju iepriecināta, kad to nejauši 

uzgāju savos informācijas rakstu krājumos ... 

Kad saņemšu Svētā Gara pamudinājumu, nesūtīt vairs vēstules, tad arī nesūtīšu. Tagad katrs var no tām 

atteikties, uzrakstot man, lai nesūtu. Pagaidām viss notiek Dieva Spēkā. Lai Jēzus Kristus Vārdā 

apgaismojas mūsu prāti un ceļi! 

Informācijas tekstu kopijas pievienoju izpratnes bagātināšanai: 

1) "Vai Kristus ir bijis?"; "Kristus atnāks godībā"; 

"Reguls Kartāgā", Tihamers Tots. "Kristīgā Vēsts", redaktors J.Pavlovskis, 1994. gada 27.aprīlī. 

2) "Es esmu durvis ...", I.Antone "Zintnieks" 24/2004 

3) "Lūgsnas Ziemsvētkos un Vecgada vakarā", "Zintnieks" 24/2003 

4) "Lūgsna Priekam"; "Lūgsna Viedumam un Gudrībai", "Gaismas grāmata" apg."Kopsolī", R.,1999 

PRIECĪGUS ZIESVĒTKUS un LAIMĪGU - 2007. GADU!!! 

-------------- 

(*) Izredzēts darbam" M.Luters (1483.- 1546), lūgšana: 

"Ak, mans Dievs! Stāvi man klāt pret visu pasaules gudrību un prātošanu! Ak, dari to! Tiešām, Tu 

vienīgais vari to darīt! Šis darbs nav mans, bet Tavs. Man pašam nav nekādas darīšanas ar šiem 

lielajiem laicīgajiem kungiem. Es labāk dzīvotu mierā un nemaz nejauktos šinī burzmā. Bet šis darbs, 

Kungs, ir Tavs; tas ir patiess un mūžīgs. Stāvi man klāt, uzticīgais un mūžīgais Dievs! Nevienam cilvēkam 

es neuzticos, jo tie visi ir miesa un nekas. Dievs, ak, Dievs! Vai Tu nedzirdi mani, mans Dievs? Vai Tu esi 

miris? Nē. Tu nevari mirt; Tu esi vienīgi paslēpies. Vai Tu esi izredzējis mani šim darbam? Lūdzu Tevi, 

dod man drošu pārliecību par to, jo es nekad savā mūžā nebūtu iedomājies kaut ko uzsākt pret tādiem 

lieliem kungiem. Stāvi man klāt, ak, Dievs, Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus vārdā, kurš ir mans sargs un 

patvērums, Tava Svētā Gara Spēkā, Dievs, palīdzi man! Āmen." (M. Lutera (1483.-1546.) lūgšana 

"Izredzēts darbam") 

-------------- 

6.vēst. 09.12.2006. --- Adventes mierā un mīlestībā, Lauma 

---------- 

Papildinājumi šodien, 02.04.2014. 

1) "Atkārtoju, ka šodien šie DIEVA VĀRDI (pasvītroju: DIEVA PRAVIETISKIE VĀRDI) priekš kādiem 

cilvēkiem, bet sevišķi varu turošiem, skan ne sevisķi pārliecinoši, taču ļoti drīz, bet priekš kādiem pavisam 

drīz, tie nograndīs kā pērkons no skaidrām debesīm, jo Patiesības Moments, vai Lielais Pārmaiņu laiks 

sākās un šo Lielo Pārmaiņu zīmes atkal ar sevi vēsta Hiperboreji, jo viņi PIRMIE un PIRMOREIZ sāk, 

SADARBĪBĀ ar Dievu, radīt Jaunu pasauli, kas cilvēku-Dievu cienīga, PILNĪBAS Pasauli, Blīvajā plānā 

(satrūdējušā no pašu cilvēku grēkiem un netikumiem, neizpratušiem savu dzīves jēgu un savu 

uzdevumu)!" 

---(3. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 20.03.14. "Viens GARS, viena Teritorija, viena Valsts", pierakstīja 

Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 22.03.2014. 

Avots: http://www.otkroveniya.eu/2014/20.03.14.html, 

http://www.otkroveniya.eu/2014/20.03.14.html
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latviskojums: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_20_03_14_viens_gars_viena_terito

rija_viena_valsts/2014-03-22-1016, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 22.03.2014.22:04 ) 

2) "Kur tad slēpjas Pārejas unikālās pieredzes novitāte? Novitāte pirmkārt ir tāda, ka Pārejas no ceturtās 

dimensijas uz piekto laikā tiek radītas jaunas gaismas struktūras, jauni ķermeņi, kuri ļauj cilvēkam bez ilga 

reabilitācijas etapa dzīvot pilnasinīgu dzīvi piektās dimensijas pasaulēs. Tagad atkrīt nepieciešamība pēc 

speciāliem telpas-laika apgabaliem, kur Dvēseles dzīvoja, gaidot vai nu jaunu iemiesojumu četrdimensiju 

pasaulē, vai arī gaidās sasniegt gatavību pāriet uz augstākas, piektās dimensijas pasauli. Jaunās Pārejas 

radīšana ir saistīta ar jaunu formu un ķermeņu radīšanu cilvēkam. ..." 

---(Citātiņš no: "Kā dzīvot Augstākājās Pasaulēs" Skolotājs El Morija, caur Tatjanu Miroņenko un Sergeju 

Kanaševski. Lekcija 2., no žurnāla "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija", 2014., 1. numurs. Tulkoja 

Jānis Oppe, lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/ka_dzivot_augstakajas_pasaules/2014-04-01-1026) 

3) "Spīdošu vārpstu redzi? Tā Galaktika - mūsu Piena ceļš...Bet līdzās - simtiem tūkstošiem vārpstu - 

Galaktiku... TU - VIŅU ĢIMENE, TĀ TAVA DZIMTA. Ne cilvēks un ne planēta... Tu - katra no viņām. 

TEVIS RADĪTAS VISAS GALAKTIKAS. TAD, KAS TU, CILVĒK? Kāda tava dzimta? Tagad klausies - ES 

ČUKSTĒŠU VĀRDU... EALOGHIM... TU - GAISMA RADĪTĀJA APZIŅĀ, VISUMUS RADOŠS 

BEZGALĪGI... MĪLESTĪBAS ENERĢIJA, DĀVINĀTA PASAULEI... " 

---(Citātiņš no: KUT HUMI. Meditācija Nr 1 pie tēmas: "Atbrīvošanās no karmas", Meditāciju pieņēma 

Sergejs Kanaševskis, Krievija. Žurnāls "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija" Nr 1(13) 2014., 

latviskoja, intuitīvi, Eslauma 30.03.2014., 

lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/kut_humi_meditacija_nr_1_pie_temas_atbrivosanas_no_karmas/2

014-04-03-1029) 

-------- 

6. Vēstuli Draudziņam Lauma pierakstīja 2006. gada 9. decembrī. Sūtīta, dāvāta kopā ar 

papildinformācijas tekstu kopijām, parastās pasta aploksnēs 14 adresātiem dažādās vietās Latvijā. 

Publicēta saitā *NAD Vēstules "Neguli, Saulīte..." teksta 

turpinājumā: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_neguli_saulite_abelu_darza/2012-08-23-21, patstāvīgā 

apjomā, precizēta, papildināta, ievietota 

saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/6_vestule_draudzinam_09_12_2006/2014-04-03-1030, nosūtīta 

Latvijas Radio viļņiem 03.04.2014. 

===== 

Sirdsmīlestībā 6. Vēstuli Draudziņam - 09.12.2006., precizēja, papildināja, sagatavoja viskopīgai 

pieredzei, Eslauma. 

 

 

7. Vēstule Draudziņam - 22.12.2006. 
Mīļo Draudzīņ! 
 
Lūdzu pieņem sveicienus no mūsu Draugiem un Draugu draugiem, jo šajā vēstulē ir sakārtota Draugu 

ieteiktā un atsūtītā informācija! Es nedrīkstēju aizkavēt sūtīšanu! Kristus bērniņš ir dzimis! Jēzus Kristus 

Vārdā esam laimīgi!!! 

Draugu ieteiktā, atsūtītā informācija, pievienoju tekstu kopijas: 

1) Garīgā izaugsme Kristū (tekstu komplekts). Iesaka, atsūtīja L. Baumane. 

2) Kur ir patiesība? (S. Ērgle "Zintnieks" 24/2006.), iesaka draudzenīte. 

3) Kur mīt Gaisma? (Sk. Aleksejeva, "Zintnieks" 24/2006), iesaka kaimiņiene. 

4) Domas un citi zvēri pret slimību. (A. Pelūde "Ievas stāsti" 21.07.2006.) 

5) Papardes spēks. Iesaka, atsūtīja A. Andersone. 

6) Katoļu baznīca - par gaišreģi Pio (Sagatavoja D. Žogota "Zintnieks" 23/2006), iesaka vēstuļu 

draudzenīte. 

7) Fatimas brīnums. A. Zūre. 

8) Lūgsna Mīlestībai (No "Gaismas grāmata", apg. "Kopsolī", Rīga, 1999.) 

------------ 

 

http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_20_03_14_viens_gars_viena_teritorija_viena_valsts/2014-03-22-1016
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_20_03_14_viens_gars_viena_teritorija_viena_valsts/2014-03-22-1016
http://spekavots.ucoz.ru/news/ka_dzivot_augstakajas_pasaules/2014-04-01-1026
http://spekavots.ucoz.ru/news/kut_humi_meditacija_nr_1_pie_temas_atbrivosanas_no_karmas/2014-04-03-1029
http://spekavots.ucoz.ru/news/kut_humi_meditacija_nr_1_pie_temas_atbrivosanas_no_karmas/2014-04-03-1029
http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_neguli_saulite_abelu_darza/2012-08-23-21
http://spekavots.ucoz.ru/news/6_vestule_draudzinam_09_12_2006/2014-04-03-1030
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Lūgsna Mīlestībai: 

"Es esmu tas, kas esmu, saucu vārdā septiņus Erceņģeļus un viņu gaismas leģionu, es saucu iemīļoto 

Erceņģeli Zamuēlu un viņa mīlestības eņģeļus. Es jūs lūdzu (izvēlamies personīgi - par mīlestību, 

līdzcietību, žēlsirdību, jaunrades spējām, piedošanu, par atpestīšanu no egoisma, neapmierinātības ar 

sevi, pašpārmetumiem; par pašcieņas paaugstināšanu, sagatavošanos, lai saņemtu Svētā Gara Veltes. 

Praktiskā palīdzība: aizsargāt no ļaunuma, nesaprašanas, aprunāšanas, par draudzību un mīlestību, par 

sabojātu savstarpējo attiecību uzlabošanu, palīdzību attiecību uzlabošanā, attiecību nodibināšanā ar 

citiem, par palīdzību darba meklējumos, nozaudēto lietu atrašanā. Par kalpošanu cilvēcei - par etnisko un 

staprasu attiecību uzlabošanu). Es lūdzu, lai mans sauciens tiktu pavairots, piepulcināts un izmantots, lai 

uz šīs planētas palīdzētu it visām dvēselēm, kam vien tas šobrīd nepieciešams. Es pateicos jums un, 

saskaņā ar Dieva gribu, pieņemu to kā notikušu. 

Dieva Vārdā, Es Esmu Tas, Kas Esmu. 

Erceņģeļa Zamuēla vārdā: "Izgaistiet antimīlestības spēki!" 

Kā roze, brīnumaini plaukstošā, 

Izplata savu smaržu gaisā, 

Es padevību Dievam sludinu, 

Vienots ar Kosmisko Okeānu. 

Kunga mīlestība, sargā mūs Nemirstīgā mīlestībā 

Un līdzjūtību sūti, Lai mēs celtos no jauna! 

Tev dota vara Slavas starus liet 

Pār Zemes dzīves tumsu, ēnām. 

Ak, dievišķā gaisma, plūsti, staro, Atpestī no sāpēm, 

Pacel savus ļaudis, Kungs, Dod viņiem vārdu - ES ESMU! 

Lasot šīs lūgsnas, uzlieciet rokas uz sirds. Paužot padevību Dievam, iztēlojieties sevi vienotu ar visu 

dzīvību, ar visu Dieva apziņas Kosmisko Okeānu. Ikreiz izsakot šos vārdus, iedomājieties, ko tie nozīmē. 

Šīs lūgšanas uztur jūsu saistību ar Erceņģeli Zamuēlu un viņa mīlestības eņģeļiem. 

Atkārtošana: cik nepieciešams, tikai skaits, lai dalās ar trīs." (No "Gaismas grāmata", apg. "Kopsolī") 

"Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darāt!" (Jāņa ev. 13:17) 

7. vēst. 22.12.2006. --- Mīlestībā Lauma 

---------- 

Papildinājumi šodien, 03.04.2014. 

1) "Cilvēki aizmirsa, bet precīzāk, viņiem lika aizmirst, ka viņi ĪSTENI Debesu bērni, jo viņi ESMU, ne 

vienkārši Hiperboreju pēcnācēji, bet visīstākie Hiperboreji, izgājuši cilvēka ApZiņas evolūcijas ilgo ceļu, 

pacēlušies līdz atklātam KristusApziņas līmenim, spējīgi, ticiet, apzināties savu Dievišķo pagātni un, 

protams, Dievišķo NĀKOTNI, jo viņu liktenis vienmēr bija un ESMU Dievu liktenis, piekritušu iziet šo 

evolūcijas ceļu no Dieva, no Dievcilvēka līdz cilvēka-Dieva un, protams, līdz Paša Dieva līmenim!" 

---(3. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 02.04.14. "Dievu likteņi", pierakstīja Leonīds Maslovs. 

Avots: http://www.otkroveniya.eu/2014/02.04.14.html, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 03.04.2014., 

lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_02_04_14_dievu_liekteni/2014-04-04-

1031 

2) "Šodien VIENOŠANĀS Garā pārbaudi iziet visas Hiperboreju tautas un tautības un, kā liecina pēdējie 

notikumi, ne visi, vai gandrīz ne visi, nav gatavi pieņemt Manus spēles noteikumus, vai Manus 

noteikumus cilvēku DOMRĪCĪBAI, jo emocijas, lepnums un NETICĪBA, pat priekš Manas Kustības 

dalībniekiem, neveicina VIENOTĪBU. Nākas runāt šos vārdus, jo ApZiņas attīrīšana un NOŽĒLA vēl nav 

tādā apmērā, kādā jābūt cilvēku līmenim LīdzSadarbībai ar Dievu un pat LŪGŠANA priekš daudziem 

cilvēkiem paliek tikai nepieciešamais noteikums priekš dalības Manā Kustībā, tādēļ, TICIET, ja arī Manā 

Kustībā drebulīgums (лихорадит ?), tātad, cilvēki Eksāmenu VIENOŠANAI Garā, pagaidām, nav 

nokārtojuši un vajadzēs ne tikai pacietību Man, bet arī darba mīlestību viņiem un tikai tādā gadījumā 

ESMU reālas izredzes, ka divas Dižas GRIBAS - DIEVA RADĪŠANAS GRIBA un cilvēku LīdzRadītāju 

GRIBA - sakritīs!" 

---(9. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 20.03.14. "Viens GARS, viena Teritorija, viena Valsts", pierakstīja 

Leonīds Maslovs, Avots: http://www.otkroveniya.eu/2014/20.03.14.html, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 

22.03.2014, 

lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_20_03_14_viens_gars_viena_teritorija_v

http://www.otkroveniya.eu/2014/02.04.14.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_02_04_14_dievu_liekteni/2014-04-04-1031
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_02_04_14_dievu_liekteni/2014-04-04-1031
http://www.otkroveniya.eu/2014/20.03.14.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_20_03_14_viens_gars_viena_teritorija_viena_valsts/2014-03-23-1016
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iena_valsts/2014-03-23-1016 

3) "Cilvēki, kuri iet Jaunās Pārejas ceļu, paši iegūst jaunas struktūras un tai pat laikā kā 

Daudzdimensionāli Radītāji, rada jaunas struktūras. Cilvēku pāreja uz Augstākām Pasaulēm - tā ir to 

Pāreja, kuri drosmīgi atstāj vienu pasauli un drosmīgi dodas uz citu, saprotot, ka nekādas nāves nav. Tādi 

cilvēki savās sirdīs nes Pasauļu un dimensiju Vienotību un viņu sakrālo Suržu enerģija, pastiprināta ar 

Dievišķo Beznosacījuma Mīlestību, kļūst par Jaunās Pārejas Radīšanas Enerģiju, kura īstenojas 

vispārējas tuvināšanās, vispārējās koverģences apstākļos." 

---(Citātiņš no: "Kā dzīvot Augstākajās Pasaulēs" Skolotājs El Morija, caur Tatjanu Miroņenko un Sergeju 

Kanaševski. Lekcija 2., no žurnāla "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija", 2014.,1. numurs. Tulkoja 

Jānis Oppe, lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/ka_dzivot_augstakajas_pasaules/2014-04-01-1026, 

nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 01.04.2014.07:55 ) 

-------- 

7. Vēstuli Draudziņam Lauma pierakstīja 2006. gada 22. decembrī. Sūtīta kopā ar ieteikto, atsūtīto 

informācijas tekstu kopijām, parastās pasta aploksnēs 13 adresātiem dažādās Latvijas vietās. Publicēta 

saitā *NAD Vēstules "Šobrīd svarīgi!" teksta 

turpinājumā: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_sobrid_svarigi/2012-08-28-28. Patstāvīgā 

apjomā, precizēta, papildināta, ievietota 

saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/7_vestule_draudzinam_22_12_2006/2014-04-05-1032, nosūtīta 

Latvijas Radio viļņiem 05.04.2014. 

===== 

Sirdsmīlestībā 7. Vēstuli Draudziņam - 22.12.2006. precizēja, papildināja, sagatavoja viskopīgai 

pieredzei, Eslauma. 

 

8. Vēstule Draudziņam - 21.01.2007. 
Mīļo DRAUDZIŅ! 

 
DAUDZ LAIMES 2007. gadā Tev! Taviem Tuviniekiem! Draugiem! Draugudraugiem! Lai Dieva Svētība 

sadarbībai Jēzus Kristus Vārdu: "Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu." (Jāņa ev.15:17) 

piepildīšanā ar Personīgās Mīlestības darbiņa liecību, sūtot to laikrakstam "Burtnieks". 

Draudziņ, mīļais! Sākot 2007. gadu, mūsu sadarbības astotajā vēstulē, atskatīsimies, kā veicies domu 

aktivizēšanā ar Svēto Rakstu pantiem, kuri mudina mūs atbilstoši rīkoties, lai piepildītu Mīlestības ideju. 

Lūk: 

1) vēstule - Kad pasaule jūs ienīst, ziniet, viņa Mani papriekš ir ienīdusi. (Jāņa ev.15:18) 

2) vēstule - Jēzus atbildēja:"Vai dienai nav divpadsmit stundu? Ja kāds staigā dienā, tas 

nepiedauzās, jo tas redz šīs pasaules gaismu. 

Bet ja kāds staigā naktī, tas piedauzās, jo viņam nav gaismas. (Jāņa ev.11:9.10) 

3) vēstule - Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un 

nesat augļus un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs Tēvam lūgsit Manā Vārdā, Viņš jums dos. (Jāņa 

ev.15:16) 

4) vēstule - Kam ir Mani baušļi un kas viņus tur, tas Mani mīl; bet, kas Mani mīl, to Mans Tēvs mīlēs 

un Es to mīlēšu un tam parādīšos (Jāņa ev.14:21) 

5) vēstule - Patiesi Es jums saku: ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs; un, ko 

vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs. 

Atkal Es jums saku, ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, 

tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. 

Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū. (Mateja ev.18:18-20) 

6) vēstule - "Kā jums šķiet? Kristus, kā dēls Viņš ir?" Tie Viņam saka:"Dāvida." 

Viņš tiem sacīja:"Kā tad Dāvids Viņu garā sauc par Kungu, sacīdams: Tas Kungs sacīja uz Manu 

kungu: sēdies pie Manas labās rokas, iekams Es lieku Tavus ienaidniekus par pameslu Tavām 

kājām.- 

Ja nu Dāvids sauc Viņu par Kungu, kā tad Tas var būt viņa dēls?" (Mateja ev.22:42-45) 

7) vēstule - Draugi iesaka! - Kristus bērniņš ir dzimis! 

Jā! Kristus bērniņš - Mīlestība! Mīlestība mostas! Arī DRAUDZIŅŠ atsaucas un iesaka! Mūsu DOMAS 

http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_20_03_14_viens_gars_viena_teritorija_viena_valsts/2014-03-23-1016
http://spekavots.ucoz.ru/news/ka_dzivot_augstakajas_pasaules/2014-04-01-1026
http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_sobrid_svarigi/2012-08-28-28
http://spekavots.ucoz.ru/news/7_vestule_draudzinam_22_12_2006/2014-04-05-1032
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uzsāk SAVIENĪBU kopējās MĪLESTĪBAS idejas pilnveidošanā. MŪSU DOMAS aktivizējas lieliski! 

Atceries: "tikai un vienīgi tu pats esi noteicējs: uzzini vai nezini; ej līdzi laikam vai atpaliec. Tava personīgā 

rīcība nosaka tavu atrašanos laikmetu griežos. Neviens tevi neievilks Gaismā, ja pats nevēlēsies un 

neiesi." (4. vēst. Draudz.) 

Lai DIEVA SPĒKĀ mums visiem veicas! Mēs esam DROSMĪGI! DARBĪGI! LAIMĪGI! 

Draugu ieteiktās, atsūtītās informācijas kopijas, pievienotas vēstulei: 

1) Kur to meklēt Jaunajā Derībā? (Latvijas Bībeles biedrība. Bukletiņu atsūtīja L.Baumane) 

2) Vai Zemei draud Pasaules gals? (Sk.Aleksejeva, "Zintnieks" 1/2007) 

3) Čenelings "Dieva palīgi". (E.Dimants, "Zintnieks" 21/2003) 

4) Labas gribas cilvēkiem. (Aktuāls aicinājums, L.Kolneja, "Zintnieks" 1/2007) 

5) Mīlestības definīcija. (No "Zintnieču Gadagrāmata 2007", IK "Saules Josta") 

6) Visuma Gaismas Spēku izredzētie. (J.Goldbergs, "Burtnieks" 2006.gada marts, aprīlis) 

"Dievišķā Mīlestība pārvērš visu!" Saka Skolotājs Petro Donovs "Gaismas grāmata" apg."Kopsolī". 

8. vēst. 21.01.2007. --- Mīlestības veiksmi vēlot! Lauma. 

---------- 

Papildinājumi šodien, 04.04.2014. 

1) *(DT) - "Domas par Dievu cilvēkam visbiežāk lido kaut kur tālu no viņa. Tās netveramas, tās 

nenosakāmas. Mūsu, cilvēku-Dievu, savstarpējo sadarbību visuzskatāmāk veido sajūtas par kurām 

cilvēks ne domā, ne iedomājas, ka viņam darīšana ar Dievu, ar cilvēku-Dievu. Cilvēks domā, ja domā, par 

sevi kā par vienpati... 

= Piedod, mīļais Debesu Tēvs, ka mūsu domas pārtrauca melnais kukainītis. Nezinu... /06:10, 

20.03.2014./... 

- Jā, ir jāapsver sajūtas, kad ķermeņa stingumiem jādod atslābinātība ar apzinātu domu spēku, 

svabadums - brīvība un jāļauj ķermenī darboties tik Viņam, netveramajam Gara Spēkam. Viņš tur, 

ķermenī, savu dabisko kārtību ieved un noregulē. Tad jau domas ir brīvas ārķermeņa - ārpasaules 

darbībām." /07:57, 20.03.2014./ 

---(Debesu Tēva (DT) Domas, vāji apzinātā personīgā spēkā, pierakstīja Eslauma. Un liecinu: ka katrs var 

censties IEklausīties SEVĪ, tad ļoti daudz kas kļūs skaidrāks, jo DOMAS darbosies jaunā režīmā, jaunā 

saprašanā, par Dzīvi, kurp un kā Debesu Tēvs mūs - Savas Līdzības daļiņas - VADA.)* 

*(DT)-Debesu Tēva Domas, Laumas pierakstītas 6:10 un 7:57, 2014. gada 20. martā un pievienotas tikai 

šim, 8. vēstules Draudziņam, patstāvīgajam variantam, kas tiek papildināts, precizēts publicēšanai 2014. 

gada 6. aprīlī). 

2) "Sākas tas Garīgās VIENOŠANĀS Diženais laiks, kas lielā mērā noteiks tagad jau VIENOTAS 

civilizācijas Nākotni, jo Hiperboreju Augstais GARS savu lietu paveica un visu zemiešu VIENOŠANA zem 

Hiperboreju un Paša Dieva VIENOTĀ AICINĀJUMA kļūst realitāte! Tagad Piektās rases, bet precīzāk, 

visu Planētas civilizāciju iznīcināšanas draudu priekšā, cilvēki izdzirdēja Manu brīdinājumu un saprata, ka 

KOPĪBA/ЕДИНСТВО, ejoša no Hiperborejiem, priekš viņiem ESMU PATIESĪBA, bet no Patiesības vēl 

neviens neatteicās!" 

---(1. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 20.03.14. "Viens GARS, viena Teritorija, viena Valsts", pierakstīja 

Leonīds Maslovs, Avots: http://www.otkroveniya.eu/2014/20.03.14.html, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 

22.03.2014., 

lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_20_03_14_viens_gars_viena_teritorija_v

iena_valsts/2014-03-23-1016. Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 22.03.2014.22:04) 

3) "Un tā, Pāreja ir veikta, cilvēks ir pārgājis uz piekto dimensiju. Kā tad tajā nostiprināties, kā piemēroties 

jaunajām paātrinātajām pasaules vibrācijām? Jo tur, tajā pasaulē taču jūs sagaidīs jauni cilvēki, kuriem 

reizēm ir pilnīgi citādas savas eksistences formas. Jauns laiks pavadīs jūs jaunajā dzīvē. Kā iemācīties to 

vadīt? Jauna mitināšanās vide, daudz jaunu enerģiju un daudz, daudz kas cits. Pēc Pārejas jūs 

ieraudzīsiet un sajutīsiet daudz jaunu, neparastās dzīvības formās eksistējošu, cilvēku. Satiksiet daudz 

draugu, tuvinieku, no daudziem saviem iemiesojumiem uz Zemes" 

---(Citātiņš no: "Kā dzīvot Augstākajās Pasaulēs" Skolotājs El Morija, caur Tatjanu Miroņenko un Sergeju 

Kanaševski. Lekcija 2., no žurnāla "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija" 2014., 1.numurs. Tulkoja 

Jānis Oppe, lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/ka_dzivot_augstakajas_pasaules/2014-04-01-1026 

-------- 

8. Vēstuli Draudziņam Lauma pierakstīja 2007. gada 21. janvārī. Sūtīta 13 adresātiem parastās pasta 

http://www.otkroveniya.eu/2014/20.03.14.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_20_03_14_viens_gars_viena_teritorija_viena_valsts/2014-03-23-1016
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_20_03_14_viens_gars_viena_teritorija_viena_valsts/2014-03-23-1016
http://spekavots.ucoz.ru/news/ka_dzivot_augstakajas_pasaules/2014-04-01-1026
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aploksnēs kopā ar informācijas tekstu kopijām uz dažādām vietām Latvijā. Publicēta saitā: *NAD Vēstules 

"Apstiprinājums..." teksta turpinājumā: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_apstiprinajums/2012-

09-04-39. Patstāvīgā apjomā, precizēta, papildināta, ievietota 

saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/8_vestule_draudzinam_21_01_2007/2014-04-06-1033, nosūtīta 

Latvijas Radio viļņiem 06.04.2014. 

===== 

Sirdsmīlestībā 8.Vēstuli Draudziņam - 21.01.2007., precizēja, papildināja, sagatavoja viskopīgai 

pieredzei, Eslauma 

 

9. Vēstule Draudziņam - 14.02.2007. 
Mīļo DRAUDZIŅ! 
 
Esiet sveicināti! Tuvinieki! Draugi! Draugudraugi! Devītajā vēstulē mūsu DOMU aktivizēšanas procesā 

Jēzus Kristus Vārdu: "Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu." (Jāņa ev 15:17) piepildīšanā ar 

PERSONĪGĀS MĪLESTĪBAS darbiņa liecību laikrakstam "Burtnieks". 

Domās, acīm pārskatot līdzšinējās vēstules, jāsecina, ka visa informācijas bagātība akcentēta un virzīta 

uz to, lai iepazītu Dievu Tēvu, Dievu Dēlu un Svēto Garu. Trīsvienīgais Dievs, visur esošs, ir arī katrā no 

mums. Mēs ikviens esam Dieva radītā Visuma daļiņa. Mums katram pastāv iespēja lūgšanās kontaktēties 

ar Dievu, ar Visuma Gaismas Spēkiem. Tas ir vareni - apzināties to un rīkoties, lai Visumā vairotos prieks 

un laime! Mēs varam to izdarīt! Katrs ar savas PERSONĪGĀS Mīlestības darbiņa liecību dāvināt pilieniņu 

mīlestības kopējam Mīlestības okeānam! Lieliski! 

Še laikam būs vietā padomāt: 1.-kārt.) Personīgās mīlestības darbiņa Liecība - cilvēks stāsta, būtībā 

atskaitās Dievam par Viņa pavēles - mīlēt citam citu, pildīšanu. Tā ir savas apziņas attīstības 

bagātināšana, Attīstībai Jaunā Kvalitātē. Un jau dalīšanās nesavtīgas mīlestības pieredzē ar 

līdzcilvēkiem, viņu uztveres, uzmanības bagātināšanai. Dievs mūs katru pazīst pat bez iniciāļiem, pazīst 

katru matu uz mūsu galvas. Varam būt droši, ka viņš mūsu personīgo godprātību spēs un zinās novērtēt. 

Otr-kārt.) Kāda noteikta Vārda (populāra vai mazāk populāra) persona, personība, stāsta lasītājiem, 

sabiedrībai par noteikta Vārda (populāras vai mazāk populāras) līdzpersonas, mīlestības darbiem, ko 

viņš/viņa veicis vai veic. Tā ir personīgā Es stiprināšana lepnībā. Tās ir divas ļoti atšķirīgas lietas, kuras 

izprast nav nemaz tik viegli. Līdz šim, mūsu - padomju cilvēku saprašanā, sarunas par Dievu bija it kā 

"ārpus likuma". Mēs stāstījām, uzteicām viens otru, bet vai personīgais viedoklis ar sabiedrisko sakrīt, tas 

visbiežāk bija mazsvarīgi. Svarīgi, lai sabiedrība par noteiktu, noteikta Vārda, personību domātu pozitīvi, 

vislabāk - izcili. Tas arī nav peļami, bet ... 

Patiesas PERSONĪGĀS mīlestības darbu atzinība pārsvarā ir spēcīgais teiciens "nepateicība - pasaules 

alga". 

Vai tā ir jābūt? Vai tas bagātina Mīlestības telpu ap mums un Visumā? Vai mums jājūtas silti tikai 

personīgajā "kažokā", kuru darina sabiedrība? Varbūt svarīgi, lai mūsu Katra un Visu Kopīgas, Dāsnas 

Visupiedodošas Mīlestības Siltums un Gaisma piepilda pēc iespējas plašāku telpu, ka pietiek ne tikai 

vienam, bet arī tuviniekiem, draugiem, bērniem, mazbērnu bērniem un visai planētai, visiem Gaismas 

Spēkiem ! ? ... 

Vai sabiedriskā doma mūs sildīs mūžīgi? ... 

Bet Dievs un visi Gaismas Spēki? ... 

"Vienu es izlūdzos no Tā Kunga, pēc kā es kāroju: ka es varu palikt Tā Kunga namā visu savu 

mūžu, skatīt Tā Kunga jaukumu un pielūgt Viņu Viņa svētajā vietā, 

jo Viņš mani apslēpj Savā mājoklī ļaunā dienā, Viņš mani sargā Savas telts pavēnī un ceļ mani 

augstu uz klintskalna." (Psalmi 27:4-5) 

Informācijas teksti izpratnes bagātināšanai, kopijās pievienoti vēstulei: 

1) Cilvēku apziņas aspekti. (Sk.Aleksejeva "Zintnieks"15/2006) 

2) Pretī Gaismai. (īss citātiņš no I.Birznieka sagatavotā materiāla laikr."Zeme" 1995.) 

3) Domas cilvēkā darbojas." (Sagatav.O.Starovoitova no gr."Agnī Jogas šķautnes", laikr."Rīgas 

Balss"1995.21.02.) 

4) Kosmiskā apziņa. (īss fragment. no gr. R.M.Bjoks "Kosmiskā apziņa", izd."OLNA", R., 1996.) 

5) Cilvēka prāta attīstībai ir robežas - " (īss fragments no gr. A.Klizovskis "Jaunā Laikmeta Pasaules 

http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_apstiprinajums/2012-09-04-39
http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_apstiprinajums/2012-09-04-39
http://spekavots.ucoz.ru/news/8_vestule_draudzinam_21_01_2007/2014-04-06-1033
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izpratne" izd., "Vieda", Rīga, 1997.) 

6) Par apziņu. Par Dieva izpausmēm. Dievišķā Ticība. Ar Domu enerģiju. (Citātu fragmenti no gr. 

V.Megrē. "Skanošais ciedrs. Anastasija. Mīlestības telpa. Dzīves enerģija", izdevn. "Vieda", Rīga, 2003. 

7) Izplatījuma brāļu eksistence un darbs" (Slovēņu žurnālista Janeša Ferjančika saruna ar Benjaminu 

Krēmi, NLO petnieku. Tulkoja Modris Slava pēc žurnāla "Shares International" materiāla. "Zintnieks" 20-

22/2006) 

8) Saula atgriezšana un aicināšana. (U.Fandejevs, Latvijas Luterānis" 2007.g.febr.) 

LAI TOP MĪLESTĪBAS TELPA! VISUAPTVEROŠA! 

9. vēst.14.02.2007.--- Lauma. 

-------------- 

Papildinājumā šodien, 

1) "Šodien jau var teikt, ka tikai cilvēki-Dievi, bet precīzāk, Dievi ar Dievu likteni, spējīgi iziet pēdējo 

pārbaudījumu uz Dievu iekšējo PILNĪBU un radīt Augstākās KĀRTĪBAS Jaunu Telpu -Dievišķo monarhiju 

Svētā Krievzeme, kaut vai tādēļ, ka šī domnodarbe ESMU Dievu DOMNODARBE, jo tikai Dievam 

iespējams RADĪT Mīlestību, pietam Dievam, kurš vienmēr palika Dievs, ar sevi, savu DOMRĪCĪBU 

pierādošs, ka Dievi vienmēr paliek Dievi, jo PILNĪBA nevar kļūt NEPILNĪBA!" 

---(6. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 02.04.14. "Dievu likteņi", pierakstīja Leonīds Maslovs 

Avots: http://www.otkroveniya.eu/2014/02.04.14.html, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 

03.04.2014.,lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_02_04_14_dievu_likteni/201

4-04-02-1031, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 04.04.2014.) 

2) "Un, jau atrodoties piektajā dimensijā, nostiprinājušies tajā pilnīgi, pieraduši pie tās, jūs sāksiet izzināt 

nākošos savas attīstības līmeņus un pakāpes, prognozējot un paredzot savu jauno, pilnīgāko nākotni. Šī 

nākotne ir pilnībā savienota ne tikai ar jums kā individuālu dvēseli. Jums būs Vienotais Veselais Gaismas 

Ķermenis, kurš apvienos jūsu "Es" ar visām apkārtējām dzīvības formām un pašu planētu, ar Galaktikas 

Kodolu un Visuma Lielo Centrālo Sauli." 

---(Citātiņš no: "Kā dzīvot Augstākajās Pasaulēs" Skolotājs El Morija, caur Tatjanu Miroņenko un Sergeju 

Kanaševski. Lekcija 2., no žurnāla "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija", 2014., 1. numurs. Tulkoja 

Jānis Oppe, lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/ka_dzivot_augstakajas_pasaules/2014-04-01-1026 

3) "Un, lūk, uzzīmējas, deguns, mute, lūpas... jūs redzat šo seju? Jā, redzat... nesteidzaties runāt ar savu 

duālo Dubultnieku... Pagaidiet, kad "Aizsegs" pacelsies pilnībā, un jūs viņu ieraudzīsiet visā augumā. 

Paskataties uz visu viņa figūru... Lūk, tagad Dubultnieks pilnībā jūsu priekšā... Viņš vai Viņa... Tagad 

aizvāciet spoguli - tas tikai "Aizsegs". Tagad tā nav! Jūsu pretējais iesākums jūsu priekšā! Krūšu kreisajā 

pusē domās uzzīmējiet jūsu Dubultnieka sirdi. Lai viņa sirdī deg koši sārta uguns... Tādu pašu uguni 

iededziet savā sirdī. Jūtiet kā starp jūsu sirdīm veidojas saikne? No sirds uz sirdi novirzīta enerģijas 

plūsma, kas sajūtama kā ļoti reāla. Jūsu sirds sāk pat citādi strādāt. Viņa atsaucas uz katru jūsu partnera 

sirds kustību... Garīgās saziņas kanāls nodibināts! Jūs varat runāt..." 

---(Citātiņš no: KUT HUMI. Meditācija Nr 2 pie tēmas "Atbrīvošanās no karmas", "MANA OTRA PUSĪTE", 

meditāciju pieņēma Sergejs Kanaševskis, Krievija. Žurnāls "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija" Nr 

1(13) 2014., latviskoja, intuitīvi Eslauma 31.03.2014, 

lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/kut_humi_meditacija_nr_1_pie_temas_atbrivosanas_no_karmas/2

014-04-03-1029, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 07.04.2014. 

---------- 

9.Vēstuli Draudziņam Lauma pierakstīja 2007. gada 14. februārī. Sūtīta parastās pasta aploksnēs, ar 

pievienotām paildinformācijas tekstu kopijām, 14 adresātiem dažādās Latvijas vietās. Ievietota saitā 

*NAD Vēstules "Gaismiņas!" teksta 

turpinājumā: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_gaisminas/2012-09-07-41, patstāvīgā apjomā, 

precizēta, papildināta, ievietota 

saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/9_vestule_draudzinam_14_02_2007/2014-04-07-1035, nosūtīta 

Latvijas Radio viļņiem 07.04.2014. 

===== 

Sirdsmīlestībā 9. Vēstuli Draudziņam - 14.02.2007. precizēja, papildināja, sagatavoja viskopīgai 

pieredzei, Eslauma. 

 

http://www.otkroveniya.eu/2014/02.04.14.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_02_04_14_dievu_likteni/2014-04-02-1031
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_02_04_14_dievu_likteni/2014-04-02-1031
http://spekavots.ucoz.ru/news/ka_dzivot_augstakajas_pasaules/2014-04-01-1026
http://spekavots.ucoz.ru/news/kut_humi_meditacija_nr_1_pie_temas_atbrivosanas_no_karmas/2014-04-03-1029
http://spekavots.ucoz.ru/news/kut_humi_meditacija_nr_1_pie_temas_atbrivosanas_no_karmas/2014-04-03-1029
http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_gaisminas/2012-09-07-41
http://spekavots.ucoz.ru/news/9_vestule_draudzinam_14_02_2007/2014-04-07-1035
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*10. Vēstule Draudziņam - 02.03.2007. 

Sveicinu Tevi, Draudziņ! 

Mīļo sirsniņ, rakstu Tev tādēļ, ka vēlos paskaidrot - vēstuļu DRAUDZIŅAM vairāk nebūs. Nezinu, vai 

vispār nebūs, bet vismaz pagaidām nebūs. 

Tas bija 2007. gada 23. februāra rītā ap 5:00, kad savās domās saņēmu signālu - vēstules Draudziņam 

vairāk nav jāsūta. Pēc tam, dienas laikā izgaismojās - kāpēc? 

Tāpēc, ka vēstuļu saņēmējam katram pašam personīgi jātiek skaidrībā ar sevi, ar Dievu un Pasauli. 

Nosūtītās informācijas ir pietiekami, lai būtu iespēja izdarīt izvēli. 

Vispirms katram jānonāk pie sapratnes, ka vēstuļu rakstītāja, sūtītāja ir gan fiziskā miesā esošā Lauma, 

taču vēstulēs ietvertās IDEJAS - personīgās mīlestības darba pilieniņš - dāvana KOPĒJAM MĪLESTĪBAS 

OKEĀNAM, kura pastāsts kā rakstiska liecība jānosūta laikrakstam "Burtnieks" un arī vēstulēm 

pievienotās informācijas tekstu izvēles AUTORS ir kāds AUGSTĀKS SPĒKS un tā NAV, NAV! Lauma. 

Šī lielā atšķirība ir jāsaprot un, ja to saprotam, tad arī spējam saprast Gaismas Spēku nozīmi mūsu 

dzīves gājuma vadībā. 

Vienkārši, kā jau dažās vēstulēs liecināju, lūgšanu praksi pielietoju pasen, jo no visas sirds vēlējos savus 

bērnus izaudzināt pati. Kaut arī viņiem nācās mācīties internatskolā, es ne mirkli nezaudēju kontaktus ar 

saviem bērniem un man palīdzēja lūgšanas. Sākumā neapzināti, laikam intuitīvi. Kā jau rakstīju - ejot pa 

ielu, norūpējusies, piesaucu Dievu un izteicu pāris vārdos savu sāpīgo vajadzību: "Mīļais Dievs, ja Tu 

mani dzirdi, palīdzi manai meitenītei ... saprast, ka ir jāmācās ..." Skaidrs, ka tie bija neapzināti izteikti 

lūgumi, jo es gandrīz neko par Dievu nezināju. Zināju tikai tik, cik maziņa gāju vecmammītei līdzi uz 

baznīcu un, kad viņa lūdzās, klusu sēdēju viņai līdzās, bet, kad vecmammīte nomira, es gribēju mirt viņai 

līdzi. 

Mani bērni bija jau patstāvīgi. Tuvojās mans pensijā iešanas gads, manī, pēkšņi "atmodās" vēlēšanās 

aplūkot grezno baznīcu, kuru mēs ar vecmāmiņu apmeklējām. Gribēju pārliecināties - vai tiešām tā ir tik 

liela, mirdzoša, skaista! Jā, Alūksnes baznīca ir LIELA un SKAISTA, jo ir pastāvējusi un stāv dzīva, 

darbīga joprojām! 

Tātad, mīļumiņ, mūsu dzīves vadītāji un veidotāji ir vai nu Gaismas Spēki vai Tumsas spēki. Mūsu katra 

personīgā ziņā ir izvēlēties pašam ar ko labāk palikt kopā. Tieši šobrīd katrs pats ir sava ceļa aktīvs 

noteicējs. Uz vietas stāvētājs, pasīvists, jau ir Tumsas atbalstītājs. Malā stāvētāju nav. Mēs esam 

kustīgās krustcelēs. Īpaši, ja saņemam informāciju un DOMĀJAM, mēģinām saprast - vai tā ir vēlēšanās 

mums palīdzēt? Vai ES VĒLOS, lai man palīdz? Vai man tas noder? Vai es arī vēlos kādam palīdzēt? ... 

Mīļumiņ, no sirds vēlos, lai mani tuvinieki, draugi, draugudraugi, lai mēs visi būtu Gaismā un Laimē! 

Pievienoju vēstulei pēc mana skatījuma, interesantu informāciju kopijas, kas var palīdzēt šo to labāk 

saprast: 

1) Par Garu pasauli. (A.A.Špats, "Zintnieks" 8/2006) 

2) Gaismas Sūtnis. (E.Dimants, "Zintnieks" 10/1998) 

3) Veļu laika maģija latviešu tradīcijās. V.Kocēns "Dziedinātājs" 21/2004) 

* * * 

Ej, Laimīte, tu pa priekšu, Iededz gaišu uguntiņu, 

Lai es redzu gaismiņā, Kas ir manā klētiņā! (Jaunrades variants) 

*10. vēst. 02.03.2007.--- Sirdsmīlestībā Lauma 

---------------- 

Papildinājumi šodien, 07.04.2014. 

1) "Ir cilvēku liktenis un ESMU Dievu liktenis, un tur šķietama principiāla atšķirība, ietverta viņu iekšējā 

PILNĪBĀ, taču šodien, kad cilvēki sāk pāriet Laikmetu robežu, tātad sāk ieiet Dievišķo vibrāciju Telpā, 

varu jums teikt, ka Man nav atšķirību starp jums! Atšķirība ir jūsos pašos, jo daļa no jums pieņēma 

cilvēku likteni, nolaižoties uz zemām vibrācijām, bet daļa no jums saprata un pieņēma Dievu 

likteni, PATIESĪBAS - Debesu Ticības, Mīlestības un Gudrības Dižo aizstāvju (стяжателей ?) 

likteni!" 

---(16. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 02.04.14. "Dievu likteņi", pierakstīja Leonīds Maslovs 

Avots: http://www.otkroveniya.eu/2014/02.04.14.html, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 03.04.2014., 

lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_02_04_14_dievu_likteni/2014-04-04-

1031, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 04.04.2014.00:14. 

http://www.otkroveniya.eu/2014/02.04.14.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_02_04_14_dievu_likteni/2014-04-04-1031
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_02_04_14_dievu_likteni/2014-04-04-1031
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---------- 

Un, pirms dodamies pie Papildinājumu 2) punkta, ielūkosimies Mūsu Mīlestības darba Pilieniņa dzīves 

pēdējā laika vēsturē, ko liecina Simbolvēstules: 

 

< *(J) "Mīlēt Dzīvību!" 

Mīļo Draudziņ! LīdzDvēselīt! Tas man tev ir jāpastāsta! Brīnums noticis! Tikai šoreiz ne ar mani! ... Vai vēl 

atceries Vēstulīti pirmo - Draudziņam! Tas bija 2006. gada 24. jūlijā! Tur bija tādi vārdiņi: 

"... es pievienojos Jēzus Kristus Mīlestībai, lai mācītos mīlēt vispirms savus tuviniekus ... jo "Jēzus viņam 

atbildēja: kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un 

ņemsim pie Viņa mājas vietu." (Jāņa ev.14:23) Mēs atkal sākam visu no gala. Mēs uzvarēsim 

Mīlestības spēkā, ko stiprina Dievs" (no 1. vēst. Draudziņam 24.07.2006.) 

Tagad tā ir noticis. Mans mīlestības darba "pilieniņš" ir glābts! Bija viņš atkal, pēc ilgāka laika, iekritis 

"akā" un līdz pašam dziļumam (netīrībā, aukstumā, badā, naidā ar visu apkārtni). Par laimi, attapās, sāka 

pats meklēt ceļu izrāpties, tad vēl citiem palīdzību lūdza un nu ir siltumā un aprūpēts, auklē savu 

Dvēselīti, kurai 76. dzīves gadā atrast mājas, miesas saimnieks atskārtis. Ak, kas tā par laimi - 

cilvēkbērns Dzīvā Dieva Dzīvībiņu sevī saglabāt paspēja! Ļāva Saprātam Sirdsnamiņā ieskanēties! Tad 

jau arī citiem vieglāk "pilieniņam" palīdzēt. 

Lai notiek, ka katrā Dieva Bērna Sirsniņā, Dieva Spēkam - Saprātam Brīva darbošanās ļauta - Mīlēt 

Dzīvību, lai vai kādā Blīvumā (savā, svešā, spožumā, tumšumā) Dzīvībiņa atrastos! Glābt un saudzēt, 

apžēlot un sargāt Mīlestības dārgumu - DZĪVĪBU! 

<< Skrien, bitīte, tai zemē, Kur man tēvs, māmuliņa, 

<< Atnes man mīļu vārdu, Zem spārniņa pasitusi. (LD, 3246) 

 

 
 

Paldies Dievam-Mātei-Radītājam! Paldies Brāļiem, Māsiņām! Visiem! Visiem Dzīvībiņu glabātājiem 

PALDIES!!! 

24.12.2012.14:53 --- pierakstīja Sirdslaimīgā Eslauma. 

*(J) "Mīlēt Dzīvību!" pilns saturs lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_milet_dzivibu/2012-12-28-300 

lasāma pilnībā: http://spekavots.ucoz.ru/j_milet_dzivibu/2012-12-28-300 

- - - 

 

 

http://spekavots.ucoz.ru/news/j_milet_dzivibu/2012-12-28-300
http://spekavots.ucoz.ru/j_milet_dzivibu/2012-12-28-300
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< *(J) "Dimantiņa DievSirsniņas!" 

 Ak, mans mīļais DebsTēvs! Paldies Tev! Nu es rotu iemantoju - Dimantiņa cepurīti! Kad es neredzama, 

nejūtama gribu būt, uzlieku tik cepurīti - dimantiņiem rotātu, tad es pati dimantiņš jau kļūstu, spilgtā 
Saules spožumā! Tad jau tiem, kuri vecļautiņu negrib redzēt, spožums acis aizmiglo un viss - dimantiņš-
veccilvēks ir pazudis!Tāda saprašana gan man tagad pārsteigums ir jauns! Jā, nav jau mazums dzīves 
laikā akmentiņu pārcilāts. Tā vien brīžiem licies, ka jau pašam drīz par akmeni būs jākļūst. 
Re, kā viendien dzirdu: "Ko tos mīļvārdiņus kaisi, apnicis jau klausīties!" ... Arī tas man bija brīnums liels!? 
Lai nu kā, bet mīļvārdiņu man patiesi daudz, jo tie vienmēr visus sildījuši. Pat visnegantāko rūcēju drīz 
vien atmaigt mudināja, kad tas mīļvārdiņu sildīts savu situāciju citā gaismā ieraudzīja. Tad jau mēs ceļu 
mierā turpinājām. 
Jā, laiki tagad tiešām mainās. Negantums vairs jēra ādā neslēpjas. Tikai laime tā, ka var pa gabalu jau 
apjaust, kur tāds Negantnieks savu ceļu tur. Tad tik vienkārši - jāpaiet ir maliņā, vai jau laikus jāpamanās 
bravurītim netuvoties, un tad viss. "Vilks paēdis, un kaza dzīva..." 
Vecļautiņiem-dimantiņiem arī tagad jāatceras: spožums savs ir jāspodrina klusumā un mierā. Savas 
prasmes, zināšanas jādāvina - gribētājiem zināt. Nu jau mūsu zemītē, paldies mīļam Dieviņam, 
aprūpētāju ir pietiekami daudz. Arī veco ļaužu namu durvis laipni veras, katram spēkus zaudējušam 
veccilvēkam. Ak, kas tā par laimi - sajust, redzēt, piedzīvot - jaunatne par vecļautiņiem rūpējas 
Sirdsmīļumā! 
Paldies visiem LīdzCilvēkiem, kuru Sirdīs Dimantiņam-DievDaļiņai - Radītāja fraktālās līdzības daļiņai - 
Goda vieta atvēlēta, tad mēs visi mirdzēsim ne zem dimantiņa cepurītes, bet ar dimantiņa DievSirsniņām. 
Lai tas notiek, lai tā ir! 
Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene - Brāļi, Māsas Zināšanu Gaismā! Paldies 
Dzirdošajiem, Zinošajiem, ka mēs Dimantiņu - DievSirsniņu Gaismā, Jaunās Dzīves mirdzumu sajust, 
ieraudzīt un pielietot jau varam! 
14.04.2013.07:59 - pierakstīja Eslauma. 
Vēstule no Dimantiņu Saimītes! 
Labdien, Lauma! 
Paldies par labajiem vārdiem. Man prieks, ka varat parunāties ar brāli. Viņš jau piedalās arī pasākumos. 
Būs labi. 
Es aizsūtu Jums kādas bildes. 
1. Es pati pie autobusa pieturas 
2. mans Sisis 
3. marta jubilāru ballē, galda galā kā ciemiņš sēž brālis. 
4. tā pati marta jubilāru balle.5. es 2012. gada pavasarī pie mūsu aprūpes centra. 
6. mūsu direktore Rasma 
7. mūsu aprūpes centrs vasarā. 
Lai Jums jaukas dienas! 
22.03.2013.14:50 --- Ieva 
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*(J) "Diemantiņa DievSirsniņas 14.04.2013.07:59 --- pierakstīja Eslauma 

Vēstule kopumā lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_dimantina_dievsirsninas/2013-05-18-635 

lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_dimantina_dievsirsninas/2013-05-18-635 

- - - 

< *(J) "Sportasvētki!" 

Labdien! 

Paldies par vēstulītēm! Kā ar veselību, tik karstā laikā? Mums šodien, 6.06. sporta svētki, cik nu kurš 

varēja tik darīja, bet sava jautrība un izkustēšanās tika. ... Pašlaik karstums mitējies, ducina pērkons, 

uzlija, ir ko elpot. ...Lai Jums jaukas dienas! 

Eņģelītis /06.06.2013.15:07/ 

Paldies! Mīļais Eņģelīt! 

Tas ir brīnišķīgi - sporta Svētki Dimantiņu Dārziņā! Esmu saviļņota, jo katra Mīlsestības lāsīte Dzīvībai 

mani aizkustina līdz sirds dziļumiem, ka asaras acīs riešas.Tas taču ir bazgala skaisti, aiz laimes lidot 

gribas. Un ticu, ka mēs visi arī lidosim, par to liecina jaunākās Gaismas Ziņas Dieva-Radītāja sniegtās no 

Smalkajām Pasaulēm! 

Lai notiek, ka mēs savos atjaunotajos ķermeņos Kosmiskās tālēs traukties varam un neticīšiem 

"brīnumus" vēstīt spējam! Tā mums būs un citiem jau ir! 

Par visu PALDIES JUMS VISIEM! 

Svētlaimīgā pateicībā, Eslauma /06.06.2013.15:29/ 

*(J) "Sportasvētki!" pilns satura teksts lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_sportasvetki/2013-09-09-

786 

 

http://spekavots.ucoz.ru/news/j_dimantina_dievsirsninas/2013-05-18-635
http://spekavots.ucoz.ru/news/j_dimantina_dievsirsninas/2013-05-18-635
http://spekavots.ucoz.ru/news/j_sportasvetki/2013-09-09-786
http://spekavots.ucoz.ru/news/j_sportasvetki/2013-09-09-786
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< *(J) "Atgriezšanās!” 

Mīļie cilvēki! 

Atgriezšanās, tas ir gandrīz tā kā bērniņam, kurš sāk staigāšanu mācīties. Ir taču rāpošanas periods, ir uz 

kājām celšanās, tik pie gultas redelītēm turoties, tad jau patstāvīga celšanās, pašā telpas viducī utt. Tur 

nāk klāt vēl krišana, atkal celšanās un vēl zilumiņi, asariņas, bet viss notiek - bērniņš staigāt iemācīties 

vēlas, lai vai kādas problēmiņas jāpārvar... 

Nu mēs arī savu ķermenīti Jaunai dzīvošanai gatavojam. Tas patiešām tā nu ir. To es pati simtprocentīgi 

izbaudu un cik tik varu, Radītāja Spēkā liecinu, ko var Spēkavota saitā izlasīt. Pagaidām jau tur vēl 

interesi nemana no Zemes ļaužu puses. Gandrīz visi raksti nullītes tik rāda. Taču tas nekas. Mūsu Zemes 

Materiālais blīvums lēnām, pakāpeniski, bet zūd, ne tik dabā, atmosferā, bet jau arī mūsu ķermeņos un 

pat sabiedrībā lielajā. Labi ja to zinām, sākam paši vērot, tad jau arī Ticība, uzticēšanās sāk parādīties, 

interese raisās, jo mēs visi ļOti gribam DZĪVOT. Tā ir Patiesība - DebesTēva DZĪVĪBA un MĪLESTĪBA, 

kas mums SirdsĶermenī pukst. 

Jā, mums jāmācās un mēs mācāmies savus Dievišķos Ķermeņus sajust un pazīt. Mēs stiprinām sevi un 

uzmundrinām. Un neviens mums tur palīdzēt nevar, jo visu to mēs varam izjust un saprast un novērtēt 

tikai personīgi. Un vēl mēs varam, gribēt vai negribēt to darīt. Un tad nu gan vajadzētu padomāt Nopietni 

un Personīgi: cik tas vajadzīgi, vai vajadzīgi vispār; kur paliksim, ja domāsim, ka nevajag vai negribam? 

Kā būs ar mums tur - NEKUR - kad vieglprātībai, vienaldzībai, tumsonībai SEVI dāvināsim? Citu 

Aiziešana mūs patiesi sāpina, pat ļoti, bet par sevi... par sev mīļiem tuviniekiem ... padomāt un laicīgi?... 

Un Nopietni?... Un atbildīgi - Tās Dieva Daļiņas priekšā, ko mēs SEVĪ kā SirdsApziņu pazīstam?... 

Bērniņš, kad rāpo un kājās ceļas, ak, kas tie par priekiem visā ģimenē raisās! Bet ir jau gan arī bērniņi, 

kuri līdz tādam priekam netiek... Tad viņu Dvēselītēm jāpaliek Tur, no kurienes centās pie mums nokļūt... 

Taču Mēs, kuri šo informāciju atrodam un lasām - Esam Šeit, Uz Māmuļas Zemes - Dieva Valstības 

Paradīzē, kur Gaiss, Ūdens, Saule un vēl daudz kas no Dieva Dāvanām pieejamas, saņemamas pat bez 

naudas tēriņiem lieliem un tikai Katras CilvēkBūtnes Personīgos spēkos ir Gribēt mūsu (cilvēku) Radītāju-

Dievu Meklēt, Atrast, Uzzināt un Augšupcelties! 

Lai notiek, ka Dieva-Radītāja Spēkā Mūsu Katra Gribēšanā Mostas Vēlēšanās - izzināt un saprast, ko tas 

personīgi nozīmē - Atgriezšanās?! 

<< "Dieviņam dieniņ'i aizgāja, ar Laimiņu runājot: 

<< Kam būs mirt, kam dzīvot, kam turēti šo zemīti. 

--------- Dainās Dievs un Laima cieši saistīti, kas apliecina viņu vienību. Dainu ziņas izvērtējot, redzams, 

ka Dievs ir laimes cēlonis un galvenais likteņa vadītājs, bet Laima ir likteņa norises dievišķā noteicēja. 

<< Šķir, Dievis, celīnu, dod labu laimi, 

<< Nu iešu plānā ar savu pādi. 

---------- Dainu piemēri rāda, ka Laimas galvenā izpausme sadarbībā ar Dievu ir cilvēka mūža darināšana, 
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likšana, vēlēšana, lemšana.... Laima tāpat kā Dievs ir neredzama, uzsverot viņu būtību garīgo raksturu. 

Laima arī neparādās ļaudīm..." /Avots: "Latviešu tautas dzīvesziņa.Godi"/ 

 

 
 

Paldies mīļais DebesTēvs Absolūt Radītāj-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji-

Aizbildņi! Paldies mīļā Dieva Dzīvības Pasaule, ka mums mostas sapratne - Atgriezšanās! : "...ka šis ceļš 

ESMU ceļš pie Dieva, ka Slāvi-Ariji jau iet šo ceļu un, pats galvenais, ka nekādu citu ceļu priekš cilvēkiem 

vairāk nav, jo tas ESMU ceļš, Paša Dieva norādīts" 

/Avots: http://www.otkroveniya.eu/2013/22.11.13.html/latviskojums: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_a

bsoluta_vestijums_22_11_13_miers_palig_vards/2013-11-24-872 

19.11.2013.06:06 --- DebesTēva Absolūta Spēkā pierakstīja Eslauma 

Simbolvēstules *(J) "Atgriezšanās?!" satura pilns teksts 

lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_atgriezsanas/2013-11-26-074 

lasāma pilnībā: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_atgriezsanas/2013-11-26-874 

 

2) "Un notika tas, ka Mūsu Mīlestības darba Pilieniņš (no 1.vēstules Draudziņam - 24.07.2006.) pārcēlās 

uz Debesu Tēva Smalkajiem plāniem. Dzīvība atstāja smago miesas namiņu 2014. gada 29. martā ap 

plkst. 4-iem, bet smago miesas namiņu Zemes Mātes klēpim dāvājām 2014. gada 4. aprīlī plkst 12:00. 

Mīlestības Pilieniņu Viņa Jaunajās gaitās pavadīja, no ārzemēm atbraukuši, Viņa bērni, vedekliņa, 

mazdēls, mazmazbērni. Māsas ar bērniem, viņu otrām pusītēm, mazbērniem un mazmazbērniem, 

kaimiņi. Visu dienu spīdēja spoža un mīļa Saule, pūta pavasarīgs vējiņš, dziedāja putni. Viņa draugi, 

pēdējā mājvietā, Dimantiņu Saimītē, kopā ar vietējās skolas jauniešiem, svinēja pavasara atmodas 

svētkus. Tā notika. Un Mīlestības Pilieniņa Dzīvības Dzīve Jauna posma Ritumu Turpina apgūt Smalkās 

Pasaules Augšupcelto saimē... Un tikai Mēs Visi Kopā un Katrs ar savas personīgās pieredzes 

pienesumu veidojam - RADĀM Mūsu Kopīgās DZĪVĪBAS ZEMES DZĪVES PARADĪZI! Visi KOPĀ - MĒS-

RADĪTĀJS! Un tā viss notiek. Paldies mīļais Debesu Tēvs-DievMāmiņa! Mūsu Radītājs-GaismasĢimene! 

Paldies Hierarhi-Aizbildņi-Skolotāji-Meistari! Paldies personīgās Atbalsta grupas un Gaismas Spēki! 

Paldies Tuvinieki, Draugi, Draugudraugi par Zināšanām, Pieredzi, un Atbalstu Mīlestībā!" 

# - "Nu bet ko darīt, ja cilvēkam ir tāda izvēle? Protams, Man arī žēl, taču Mūžības Kanoni jāievēro visiem. 

Bet tu nepārdzīvo. ES esmu ar katru no viņiem un Dzirdu arī katru Mirklīgi, kā tu saki. Saruna mums var 

notikt kuru katru mirkli, tā pat kā ar tevi. Tu taču nešaubījies?" (Citātiņš no *5) Radītāja Domu Vēsules 

"Tāda izvēle", lasāma 

kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/news/5_raditaja_domu_vestule_tada_izvele/2012-09-19-68 

# - Sirsnīgs ieteikums izlasīt: "VĒSTĪJUMI Radītāja Kustības GARĪGAI VIENOŠANAI" un "Radītāja 

Kustības dalībnieka Postulāti vai Baušļi", lasāmi 

kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/news/vestijumi_raditaja_kustibas_garigai_vienosanai/2014-02-03-956 

---(*(DT)-Debesu Tēva Spēkā, liecību Mīlestības darba Pilieniņa Zemes Dzīves atvadām, pierakstīja 

Eslauma 2014. gada 05. aprīlī plkst. 01:40, lasāma tikai šinī, 10. Vēstule Draudziņam - 02.03.2007., 

publicējumā) 

http://www.otkroveniya.eu/2013/22.11.13.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_22_11_13_miers_palig_vards/2013-11-24-872
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_22_11_13_miers_palig_vards/2013-11-24-872
http://spekavots.ucoz.ru/news/j_atgriezsanas/2013-11-26-074
http://spekavots.ucoz.ru/news/j_atgriezsanas/2013-11-26-874
http://spekavots.ucoz.ru/news/5_raditaja_domu_vestule_tada_izvele/2012-09-19-68
http://spekavots.ucoz.ru/news/vestijumi_raditaja_kustibas_garigai_vienosanai/2014-02-03-956
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* * * 

---<Iebrauca Saulīte Ābeļu dārzā, 

---<Deviņi riteņi, Simts kumeliņu. (L.t.dz.) 

 

 
 

---<"... dejoja ar vēl vienu jubilāri..." 

---<No Mīlestības Pilieniņa 76. dzimšanas dienas svinībām Dimantiņu Saimītē. 

---<Paldies! Mīļie Dimantiņu Saimes Draugi! Draugudraugi! Paldies mīļie Tuvinieki! Lai DebesTēva-

DievMāmiņas Mīlestības Gaismas Spēkā Visi! Visi Dimantiņi, Dzintariņi, Gaismiņas un Draudziņi, 

Tuvinieki, ne tikai Spoži Mirdz, bet arī Mūs Katru un Visus Kopā ar Māti Dabu Karsti Sasilda Visaptverošā 

Mīlestībā! 

---<Mēs ar Mīlestības Pilieniņu, Dieva Spēkā VISIEM VISIEM VĒLAM MĪLESTĪBU!!! LAIMI ZEMES 

PARADĪZES DZĪVĒ!!! 

06.04.2014.12:26 --- Radītāja Domu Spēkā, rakstisku, redzamu liecību, pieredzei visiem kopā, Jaunas 

Zemes Dzīves bagātināšanai, sniedz Eslauma. 

------- 

*10. vēstuli Draudziņam Lauma pierakstīja 2007. gada 2. martā. Sūtīta parastās pasta aploksnēs, ar 

papildinformācijas tekstu kopijām, 12 adresātiem dažādās Latvijas vietās. Publicēta saitā *) RDV 1. 

Radītāja Domu Vēstules "Daži jautājumi" papildinājumā kā 2) 

Atradums: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_domu_vestule_dazi_jautajumi/2012-09-10-46, 

patstāvīgā apjomā, precizēta, papildināta ar Debesu Tēva (DT) Spēkā Eslaumas apkopotu, uzskatāmu, 

rakstisku pieredzes liecību 05.04.2014.01:40, ievietota 

saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/10_vestule_draudzinam_02_03_2007/2014-04-08-1036, nosūtīta 

Latvijas Radio viļņiem 08.04.2014. 

===== 

Sirdsmīlestībā *10. Vēstuli Draudziņam - 02.03.2007. precizēja, papildināja, sagatavoja viskopīgai 

pieredzei, Eslauma. 

 

Radītāja Atklāsme 11.08.12. SAEIMA 

1. Šodien ES lūdzu LīdzRadītājus (savādāk jau ES nevaru vairs uzrunāt tos, kuri šajā priekš visiem 
sarežģītajā laikā, kad neticība uzsāk savu pēdājo uzbrukumu, draudot Gaismas spēkiem, ne pa jokam, 
pārbaudījumus Blīvā plāna Telpā) SĀKT savu GAISMAS GĀJIENU, stājoties cīniņā ar Tumsu, pie tam, 
saprotot visu sarežģītību un atbildību par notiekošo 
2. Ticiet Man viss sliecas uz to, ka Tumsa sāk savākt visu savu potenciālu priekš tā, lai sašķeltu Manas 
Kustības rindas un ar Maniem Vārdiem sāktu sēt sajukumu un Garīgos maldus, radot pilnīgi 
neiespējamus eksistēšanas apstākļus, īstās Ticības cilvēkiem Blīvajā plānā, visām iedomājamām un 
neiedomājamām (no morāles un tikumības viedokļa) metodēm, spiežot viņus pārvērst savu dzīvi 

http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_domu_vestule_dazi_jautajumi/2012-09-10-46
http://spekavots.ucoz.ru/news/10_vestule_draudzinam_02_03_2007/2014-04-08-1036
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bezjēdzīgā nīcībā. 
3. Tumsa rada tādus apstākļus, kuros Ticības cilvēkiem neatliek laika Zināšanu izpratnei un aktīvai 
dalībai Manā Kustībā, jo Gaismas Kustība ir Tumsas nāve! 
4. Tumsa negrib tūkstošgadēs iekarotās pozīcijas atdot, un īstais cīniņš starp Gaismu un Tumsu tikai 
sākas, tādēļ, Gaismas cilvēki, bet precīzāk, LīdzRadītāji, vēl nesajuta Tumsas "kodienus" pa īstam, jo 
Blīvajā plānā Tumsa vienmēr svinēja BALLI, bet Gaisma - nekad! 
5. Pat visvienkāršākā matemātika parāda, ka pie divu procentu attiecības, TICĪBAS cilvēku un Planētas 
iedzīvotāju pret deviņdesmit astoņiem procentiem NETICĪBAS cilvēku (tas ir pie absolūta vairākuma) 
nenākas šaubīties kā pusē būs uzvara! 
6. Nav vērts pat apspriest šīs kaujas rezultātus, jo divi procenti Planētas iedzīvotāju celsies pret tādu 
vairākumu, bet precīzāk - prakstiski pret visiem, bez Radītāja PALĪDZĪBAS! 
7. Taču viss mainās kardināli, ja šo divu procentu patiesas TICĪBAS cilvēku vadībā ir PATS 
PIRMRADĪTĀJS, kurš daudzkārt palielina LīdzRadītāju spēkus, veidojot GAISMAS ARMIJU, neuzvaramu 
pat tādos sarežģītos Telpas transmutācijas apstākļos! 
8. Ticiet Man un nenovērsieties ne uz ko, jo, lai arī kas un ko runātu, piesedzoties ar visgaišākajiem 
vārdiem un "vispatiesākajām" vēlmēm, iztaisīt Krieviju par Dievišķās Gaismas atbalstu! Tikai ES esmu 
PATIESĪBA un tikai Manas Kustības rindās ir CERĪBA uz Nākotni, bet viss pārējais ir meli un Garīgie 
maldi! 
9. ES saprotu, ka sakot tādus VĀRDUS, es modinu naidu un sašutumu tajos (skolotājos), kuri sevi 
uzskata par Gaismas cīnītājiem, bet precīzāk, uzskata, ka viņi arī ir GAISMAS Armija, vai Radītāja 
Gaisma! 
10. Taču šodien, kad dienas kārtībā izvirzīta cilvēces nākotne, ES uz Zeme visu ņēmu Savās rokās, tādēļ 
visi cilvēku iesākumi, pat kā liekas, visgaišākie, neko nav vērti, ja viņi neiekļaujas Manā Telpas 
Pārveidošanas Visuma Programmas scenārijā. 
11. Atkārtoju priekš visiem Planētas cilvēkiem, bet precīzāk, priekš Krievijas Tautas: ES, jūsu Radītājs, 
organizēju un kontrolēju Kustību "Par Valstiskumu un Krievijas Garīgo atdzimšanu", un nevar šodien būt 
citu Kustību Krievijas teritorijā, kurā būtu Mana dalība! 
12. Tādēļ, griežoties pie LīdzRadītājiem, ES lūdzu jūs saprast, ka atbildības mērs, kas gulstas uz jums 
LABPRĀTĪGA un BRĪVA lēmuma pieņemšanā dalībai Manā Kustībā, ļoti augsta un tādu atbildību cilvēki 
vēl nekad uz sevi neņēma visā cilvēces (Piektās rases) vēsturē! 
13. Ja cilvēki pieņem Uzrunu (ZVĒRESTU) Radītājam, tātad, ja cilvēki zvērēja kalpot Man, tad šis 
likteņlēmums jau kļūst viņu dzīves JĒGA, jo nekad un nekas jau cilvēkiem nav dots! 
14. Ar Dievu Dvēselē, Sirdī jābūt vai nu VIENMĒR vai nekad un cits jau cilvēkiem nav dots! 
15. Lūdzu, LīdzRadītājus dot ZVĒRESTU Dievam atklāti, nedrīkst spēlēt paslēpes ar savu SirdsApziņu! 
Jūs visi Dievi un katram no jums būs jādzird cita LīdzRadītāja Zvēresta vārdi, jo tie ir Garīgās 
VIENOŠANĀS SVĒTKI ar PirmRadītāju un citiem Dieviem jums apkārt esošiem! 
16. Cilvēkiem vienkārši pienākums atklāties citiem LīdzRadītājiem, bet precīzāk, citiem Radītāja 
izpaustajiem plāniem Garā, tieši Garā, izpaužot agrāk neredzētu GRIBAS VIENOTĪBU, veidojošu 
cilvēkus reālus Dievus, bet ne bioloģisku masu! 
17. Jums šodien jānodemonstrē ne tikai pašiem sev, visai Krievijai, bet arī visai pasaulei, ka Izpaustajā 
plānā jau ir tas Garīgais spēks, kurš ar sevi izpauž PirmRadītāja Jaunrades Spēku un kurš nes Garīgo 
pārveidošanas Gaismu un APSKAIDRĪBU, nes cilvēces Nākotni - Nākotni, kuru cilvēki gaidīja vairākas 
tūkstošgades! 
18. Neskatoties uz tādu mazākumu, cilvēces Nākotne atrodas to rokās, kuri ar Dievu Dvēselē, bet 
galvenais - to rokās, kurus izvēlējās PATS PirmRadītājs! 
19. Gatavojieties par to paziņot skaļi, jo pienācis laiks izziņot GAISMAS spēku SAEIMU, PARĀDĪT 
Garīgo VIENĪBU un nodemonstrēt, ka RADĪTĀJS jau Izpaustajā plānā, jo LīdzRadītāji ir Mans Izpaustais 
plāns un vienlaicīgi DIEVA INSTRUMENTS jo KOLEKTĪVAJĀ PIRMAPZIŅĀ (Garīgā VIENĪBĀ) cilvēki arī 
ir Dievi - ir DIEVS! 
20. Sākas tas LAIKS, kad GAISMAS Armija pārstāj aizstāvēties un sāk savu SVĒTO gājienu 
PATIESĪBAS apstiprināšanai, tātad, par cilvēces Nākotni, pat tad, vai tādos apstākļos, kad cilvēku 
vairākums nepieņem PirmRadītāja Vārdus un nedzird Manu UZRUNU Jaunā laikmeta cilvēkiem, priekš 
kuriem šis laikmets var izrādīties pēdējais! 
21. NETICĪBAS, melu un Garīgās sašķeltības mašīna, tūkstošgadēs Tumsas uzbūvēta, nevar tikt 
sagrauta tikai ar vieniem lozungiem par taisnīgumu un PirmMīlestību! Viss daudz sarežģītāk un 
NETICĪBAS cilvēku vairākums neizkliedēsies ātri vēl arī tādēļ, ka tādā ilgā cilvēces vēsturē, cilvēkos 
iesakņojās stingra pārliecība, ka Ļaunums un Tumsa neuzvarami! 
22. Jā, tā var teikt tie cilvēki, kuriem Dveselē nav Dieva un nav TICĪBAS un tomēr par Dievu atceras visi 
Planētas cilvēki, īpaši tad, kad Tumsa viņus galīgi piecepināja, taču nekad un neviens no cilvēkiem 
nedzirdēja reālus Radītāja Vārdus uzrunā mūsdienu cilvēkiem! 
23.... Cilvēkiem, kuru zināšanas šodien ļauj ieraudzīt ne tikai matērijas uzbūvi, bet arī smalkas lauka 
struktūras, kuru zināšanas ļauj pietuvoties VISA PIRMCĒLOŅU paskaidrojumam, bet tas nozīmē, 



31 
 

pietuvoties Dievišķās izcelšanās paskaidrojumam! 
24.... Tikai mūsdienīgiem cilvēkiem - ES paļaujos uz zinātniekiem, jo viņi piegāja tuvāk par visiem, pie tā 
paskaidrojuma vai pierādījuma, ka VISS uz Zemes no Dieva! 
25. Šodien ES vēršos ne tikai pie zinātnes cilvēkiem, bet arī pie brīvās jaunrades cilvēkiem, jo viņi visi ļoti 
labi saprot, ka nevar būt JAUNRADES (RADĪŠANAS) bez Dievišķas Palīdzības! 
26. Jā, ES sniedzu palīdzību pirmām kārtām tiem cilvēkiem, kuri savā Dvēselē nes dzīvībradošo 
GAISMU, kurš ar sevi, savu dzīvi, par spīti Tumsai, rada Labu un Mīlestību, bet tas, ticiet Man, daudz ko 
vērts! 
27. ES aicinu zinātniekus un jaunrades cilvēkus, taču ne pavisam ne komerciāli, stiprināt Manas Kustības 
rindas un kļūt par Patiesības nesējiem, pieņemot no Manām rokām nedziestošu Mīlestības Gaismas 
Lāpu, jo visi cilvēki labi zina, ka Dievs ir Mīlestība! 
28. Aicinu Gaismas darbiniekus pārtraukt visas naidīgās tenkošanas par to, kurš no viņiem tuvāk Dievam! 
Manā Kustībā visi cilvēki vienādi tuvi Man! Saaiciniet Visuma SAEIMU un paskaidrojiet Planētas 
cilvēkiem, ka PirmRadītājs izpausts katrā cilvēkā, tanī skaitā arī katrā Kustības dalībniekā, pieņemot 
ZVĒRESTU Dievam šajā SAEIMĀ, cilvēki sajutīs (ieraudzīs) Dievišķo spēku, spējīgu pārveidot Telpu, jo 
tas - PirmRadītāja Spēks! 
29. Šodien jāsaprot, ka tikai Garīgā KOPĪBĀ iemontēts Radītāja SPĒKS, bet tas nozīmē, ka cilvēkiem 
nevar būt citu mērķu dzīvē, izņemot kalpošanu Dievam! 
30. Tagad cilvēki dod ZVĒRESTU Dievam, kādu neviens un nekad nedeva visas cilvēces vēsturē! Ticiet 
Man, neviena pasaules reliģija nevar salīdzināties ar Manu Kustību, jo tikai Manā Kustībā ielikta cilvēces 
nākotne un iespēja TICĪBAS cilvēku pārejai Manu MONĀDU Pasaulē! 
31. Neviens Planētas cilvēks nevarēs pāriet Sestās rases Pasaulē, nedodot Man Uzticības ZVĒRESTU, 
kuru šodien pieņem Krievijas Tauta, jo tikai izejot Manu Eksāmenu (bet ZVĒRESTA pieņemšana arī ir 
visgrūtākais Eksāmens) un, dodot ZVĒRESTU, cilvēkam vienkārši pienākums izmainīt savus NODOMUS 
un NODARBES! Jebkurā citā gadījumā tas vairs nav ZVĒRESTS, bet vienkārša profanācija, precīzāk, 
Garīgie meli, bet vēl precīzāk - Dieva apmānīšana, kas sodāma un sodāma ar visām no tā izrietošām 
sekām! 
32. Dodot ZVĒRESTU Dievam, nevar vairs dzīvot tā kā cilvēks dzīvoja līdz šim vēsturiskajam notikumam! 
Tas skar visus cilvēkus, tādēļ ZVĒRESTA vārdus neslēpj un neslēpj ne tikai no Manis, bet arī no citiem 
Izpaustiem plāniem (Radītāja), kuri pēc jūsu ZVĒRESTA pieņemšanas, kļūst jūsu SirdsApziņa un jūsu 
Debesu tiesneši, bet tas jau ļoti nopietni! 
33. ES saprotu, ka Mana Uzruna un lūgums Manas Kustības dalībniekiem ZVĒRESTA pieņemšanai, 
izsauc emociju vētru, pie kam, visGaišāko! Taču cilvēkiem JĀAPZINĀS, ka pēc ZVĒRESTA vārdu 
izrunāšanas, nevar būt nekādu Garīgo šaubu, bet jo īpaši, Garīgo maldu, tādēļ nesteidziniet notikumus 
un izsveriet visus "par" un "pret", jo, pieņemamais ZVĒRESTS Dievam, APZINĀTS un BRĪVS, jūs jau 
vairs nekad neatgriezīsieties iepriekšējā Blīvajā plānā! 
34. Taču, ja jūs pārkāpsiet ZVĒRESTA vārdus, dotus PirmRadītājam LABPRĀTĪGI un BRĪVI, bez kaut 
kādas piespiešanas, tad nosodījums sekos nekavējoties! 
35. Ieklausieties šajos vārdos, jo tos runā Dievs!!! 
Avots: http://www.otkroveniya.eu/2012/11.08.12.html/pierakstīja Leonīds Maslovs / latviskoja, intuitīvi, 
Eslauma 12.08.2012., lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_11_08_12_saeima/2012-
08-14-1 

  

Tēva Absolūta Vēstījums 20.03.14. Viens GARS, viena Teritorija, viena Valsts 

1. Sākas tas Garīgās VIENOŠANĀS Diženais laiks, kas lielā mērā noteiks tagad jau VIENOTAS 
civilizācijas Nākotni, jo Hiperboreju Augstais GARS savu lietu paveica un visu zemiešu VIENOŠANA zem 
Hiperboreju un Paša Dieva VIENOTĀ AICINĀJUMA kļūst realitāte! Tagad Piektās rases, bet precīzāk, 
visu Planētas civilizāciju iznīcināšanas draudu priekšā, cilvēki izdzirdēja Manu brīdinājumu un saprata, ka 
KOPĪBA/ЕДИНСТВО, ejoša no Hiperborejiem, priekš viņiem ESMU PATIESĪBA, bet no Patiesības vēl 
neviens neatteicās! 
2. Visām tautām un īpaši teritorijā no okeāna līdz okeānam, senās un Diženās Hiperborejas teritorijā - 
cilvēces Dzimtenē, jāapzinās, bet apstākļi priekš šīs apzināšanās Paša Dieva radīti, ka Pasaule ripo uz 
katastrofu un tikai cilvēki-Dievi, tikai Hiperboreji (Slāvi-Ariji) spējīgi apturēt cilvēciskās ģints 
pašiznīcināšanās iespējas, pie tam, apturēt ar sevi, savu Nesavtīgu TICĪBU un Dievu Beznosacījumu 
MĪLESTĪBAS DOMRĪCĪBU! 
3. Atkārtoju, ka šodien šie DIEVA VĀRDI (pasvītroju: DIEVA PRAVIETISKIE VĀRDI) priekš kādiem 
cilvēkiem, bet sevišķi varuturošiem, skan ne sevišķi pārliecinoši, taču ļoti drīz, bet priekš kādiem pavisam 
drīz, tie nograndīs kā pērkons no skaidrām debesīm, jo Patiesības Moments, vai Lielais Pārmaiņu laiks 

http://www.otkroveniya.eu/2012/11.08.12.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_11_08_12_saeima/2012-08-14-1
http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_11_08_12_saeima/2012-08-14-1
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sākās un šo Lielo Pārmaiņu zīmes atkal ar sevi vēsta Hiperboreji, jo viņi PIRMIE un PIRMOREIZ sāk, 
SADARABĪBĀ ar Dievu, radīt Jaunu pasauli, kas cilvēku-Dievu cienīga, PILNĪBAS Pasauli, Blīvajā plānā 
(satrūdējušā no pašu cilvēku grēkiem un netikumiem, neizpratušiem savu dzīves jēgu un savu 
uzdevumu)! 
4. Bet līdz šim Slavenajam notikumam, līdz kura sasniegšanai atlika pavisam nedaudz laika, Hiperboreji 
paspēs iziet vēl ne vienu vien pašu radītu Eksāmenu VIENPRĀTĪBAI, jo, kā ES jums jau runāju, ja nav 
VIENPRĀTĪBAS, tad nav arī Manas Kustības, bet tagad var teikt, ka nav arī VALSTS Svētā Krievzeme, 
bet ja visa tā nav, tad nav jēgas ne tikai Manai Kustībai, bet arī pašai civilizācijai! 
5. Jūs vispirms Hiperboreji un, ja jūs sevi tādus uzskatiet (jo civilizācija kļūst civilizācija ne pēc 
nosaukuma, bet pēc GARA), tad cilvēkiem, Manām fraktālajām līdzībām ap jums, ne tikai jāapvienojas, 
viņiem vispirms jāapvienojas, vai labāk teikt, JĀSAVIENOJAS GARĀ un MĪLESTĪBĀ, jo vienkāršie 
"mazie" cilvēki atšķias MĪLESTĪBĀ no cilvēkiem-Dieviem, priekš kuriem MĪLESTĪBAS dāvāšana un 
MĪLESTĪBAS radīšana ESMU pastāvīga DOMRĪCĪBA un šī DOMRĪCĪBA ESMU DIEVA NODOMRĪCĪBA, 
ja ESMU VIENS Mērķis un viens par visiem un visi par vienu! 
6. Šodien visas tautas apvienotas zem viena nosaukuma, zem VIENA Gara un dzīvojošiem uz 
Hiperboreju Vēsturiskās teritorijas, jānodemonstrē, ka GARĀ VIENOTA DIEVVALSTĪBA un DIEVIŠĶĪBA, 
ESMU pamats Jaunajam valstiskumam, kas saucas Svētā Krievzeme, jo šodien, kā ES redzu, nav citu 
teritoriju, kas varētu būt pamats atjaunotajai Hiperborejai! Visās teritorijās, izņemot Krievzemi, nav 
Zināšanu un nav pat mēģinājumu panākt VIENOŠANOS Garā, tādēļ snobisms un TICĪBAS trūkums dara 
neiespējamu to gaidīto teritoriju vienošanu KOPĪGĀ VESELUMĀ, kas vēl vakar šķita samanāms! 
7. Ticiet, nevar būt vienotas teritorijas, ja nav VIENOTĪBAS/KOPĪBAS Garā un nevar būt VIENA DIEVA, 
ja katrai tautai, katrai nacionalitātei, savs priekšstats par sevi pašu un savs priekšstats par Mani! Cilvēki 
visu laiku aizmirst, ka ES radīju VIENOTU/VIENU cilvēku (bet precīzāk, Hiperboreji-Dievi, nokāpuši no 
Debesīm, - un bija VIENOTI daudzlīmenīgā Dievišķā Telpā, un Dievs ESMU vadošā PIRAMĪDA, kuras 
līmeņi, APZINĀTĪBAS līmeņa un sagatavotības līmeņa nosacīti Telpas vadīšanai un viss pakļaujas 
Mūžības KOPĪGIEM KANONIEM un kā stingrai, atkārtoju, stingrai PASAULSĒKAS struktūrai) un, ja, 
iesākumā VIENOTAI civilizācijai vai iesākumā VIENOTAI Garā cilvēcei, saradās milzīgs daudzums 
dzimtu un tautu, tad tas gadījās Hiperboreju iekšienē, (ES tagad nerunāju par atnācējiem) tikai tādēļ, ka 
cilvēki pārstāja sajust to VIENOTĪBU Garā, kas vēl bija Dievcilvēkos (Hiperborejos)! 
8. Šodien ļoti svarīgi saprast, ka ES jau jums izvirzīju uzdevumus un gatavs nodot "Dievu tehnoloģijas" 
priekš Dievišķās monarhijas Svētā Krievzeme uzcelšanas Blīvajā plānā, bet ES jums gribu jautāt par to, 
kuram ES varu uzticēt to, kas, ticiet, pēc savām spējām, tātad, pēc sekām nevar salīdzināties ne ar ko uz 
Planētas, jo pie izkropļotas ApZiņas, izkropļots arī cilvēciskais Saprāts un šis izkropļojums var izrādīties 
briesmīgāks par "mazā" cilvēka saprātu, tikko iegājuša GARA Pasaulē, un tas var novest Planetāro 
sistēmu pie izzušanas! 
9. Šodien VIENOŠANĀS Garā pārbaudi iziet visas Hiperboreju tautas un tautības un, kā liecina pēdējie 
notikumi, ne visi, vai gandrīz ne visi, nav gatavi pieņemt Manus spēles noteikumus, vai Manus 
noteikumus cilvēku DOMRĪCĪBAI, jo emocijas, lepnums un NETICĪBA, pat priekš Manas Kustības 
dalībniekiem, neveicina VIENOTĪBU. Nākas runāt šos vārdus, jo ApZiņas attīrīšana un NOŽĒLA vēl nav 
tādā apmērā, kādā jābūt cilvēku līmenim LīdzSadarbībai ar Dievu un pat LŪGŠANA priekš daudziem 
cilvēkiem paliek tikai nepieciešamais noteikums priekš dalības Manā Kustībā, tādēļ, TICIET, ja arī Manā 
Kustībā drebulīgums (лихорадит ?), tātad, cilvēki Eksāmenu VIENOŠANAI Garā, pagaidām, nav 
nokārtojuši un vajadzēs ne tikai pacietību Man, bet arī darba mīlestību viņiem un tikai tādā gadījumā 
ESMU reālas izredzes, ka divas Dižas GRIBAS - DIEVA RADĪŠANAS GRIBA un cilvēku LīdzRadītāju 
GRIBA - sakritīs! 
10. Šodien viss sasprindzis līdz krīzes līmenim un viss, kas var gadīties, ierakstīts jūsu ApZiņā/LīdzZiņā 
un jūsu iekšējā Augstākajā "Es", jo gan tas, gan tas esmu Dievišķās izcelšanās izpausme, tātad Dievišķā 
Sākumu Sākums, ko, par nožēlošanu, cilvēki nekādi nevar APZINĀTIES, un viss tādēļ, ka uzkrātie grēki 
un netikumi jūs ļoti noenkurojuši Blīvajā plānā, tur, kur pagaidām balli rīko Mamons, pat Pašam Luciferam 
prom esot! 
11. Uz Planētas bija un ir NETICĪBA un tas pamanāms pat Kustības rindās, tādēļ, ja jūs (Hiperboreji) 
RADĪSIET Jaunu valstiskumu, tad viss, kas pieņemams Kustībā - Kopīga Gara ŠŪPULĪ, nepieņemams 
Augstākā TAISNĪGUMA Telpā, Augstākās KĀRTĪBAS Telpā! Man nākas (caur Manu Vēstnesi) 
pastiprināt prasības to ApZiņas līmenim, kuri RADĪS Dievišķo regularitāti, jo ESMU sabiedriska Kustība 
un ESMU Dievu PILNĪBA ! 
12. Tam, kurš nesaprot situāciju, kāda ATBILDĪBA gulstas uz Hiperboreju pleciem, atgriežoties uz 
Olimpu, tūkstoš reizes jāpadomā, pirms dod pēdējo ZVĒRESTU Dievišķai monarhijai, jo Blīvā plāna 
izkropļojumi un NETICĪBA nedrīst tikt ielaisti Jaunajā Telpā un nedrīkst tikt ielaisti nekad! Mazākā 
NETICĪBA, pat mazākā pazīme uz NETICĪBU, ESMU nāve Dievišķai monarhijai Svētā Krievzeme! Ticiet, 
Jaunais KLASTERS vai Dievu PILNĪBAS KRISTĀLS, vai no izkropļota dīgļa, nekas nevar augt uz 
izkropļotas platformas, tādēļ jūsu NETICĪBA šajos apstākļos ESMU katastrofa ne tikai priekš jums, bet arī 
priekš visas cilvēces! 
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13. Jā, ES radu apstākļus priekš tā, lai cilvēce ne tikai pievērstu uzmanību, bet būtu pārliecināta par jūsu 
KOPĪGĀ Gara Dievišķo DOMRĪCĪBU, taču pie tā ES sagaidu, pie pilnīgi objektīviem apstākļiem, ka jūs 
stāvēsiet augstāk par tukšu deklarēšanu un uzsāksiet Dievu DOMNODARBI! Nevar pieļaut, lai cilvēku 
NETICĪBA atstātu savus nospiedumus to ApZiņā, kuri RADA PILNĪBAS Pasauli! 
14. ES daudzreiz runāju, ka bagātība (Dieva devums [датство ?]) nedibinās [зиждется ?] uz Mamona, 
bet Garā, radoša Dievišķo Telpu, kuru redzēt un RADĪT/IZVEIDOT var tikai cilvēks-Dievs, tādēļ "mazais" 
cilvēks nevar RADĪT/IZVEIDOT Dievu PILNĪBAS Telpu, jo, neskatoties uz to, ka "mazajā" cilvēkā ielikta 
Dievu PILNĪBA, viņš neiespēja izmantot personīgās attīstības iespējas, pilnveidošanās iespējas, līdz 
tādam ApZiņas līmenim, pie kāda viņā Dieva ieliktā iekšējā PILNĪBA kļūtu Dieva ārējā PILNĪBA! 
15. Tagad jūs zinat, ka Dievi, nokāpuši no Debesīm (Hiperboreji) sāk savu Vēsturisko kāpumu, vai sāk 
savu Dižo ATGRIEZŠANOS uz Dievu Olimpa, bet, ja cilvēki-Dievi KOPĪGI Garā, tad nav jēgas ieviest 
kaut kādus vadīšanas (varas) mehānismus, jo KOPĪBA Garā paredz mērķtiecības KOPĪBU un, protams, 
DOMNODARBES KOPĪBU, pie tam, DOMNODARBES bez attālumiem, jo Dievam nav laika un nav 
attālumu! 
16. Un, ja jūs jau kaut mazlietiņ cilvēki-Dievi, tad nav nekādu iemeslu atdalītībai, jo, ja jau ir teritoriālās 
robežas (lai arī mākslīgas), tad nav KOPĪBAS Garā, tātad, nav KOPĪGAS Hiperboreju teritorijas, bet, ja 
nav KOPĪBAS Garā, tad nav arī KOPĪGA Dieva, bet, nav KOPĪGA Dieva, tad nav arī tā valstiskuma, kas 
var kļūt platforma priekš visas cilvēces VIENOŠANAS ap Svēto Krievzemi! Tādēļ gribu lai jūs saprastu: 
nav Manā KOPĪGA GARA Telpā tāda spēka, kas spētu radīt šķēršļus Manu PLĀNU realizēšanai! Mans 
PLĀNS jau VIENS un vienīgs: ES gribu, protams, ar jūsu palīdzību un, pie tam, aktīvu dalību, uzcelt 
Blīvajā plānā Jaunu Augstākā TAISNĪGUMA (Dievišķā monarhija Svētā Krievzeme) valstiskumu, uzcelt 
to, kas bija daudzas tūkstošgades agrāk un ko cilvēcei, visu iepriekšējo civilizāciju rasēm vai civilizācijām, 
uzcelt tā arī neizdevās! 
17. Šodien, kad Dievišķās monarhijas kontūras sāk pakāpeniski parādīties un kad citu tautību un 
civilizāciju cilvēki, no jauna ar izbrīnu savus skatus virza uz ziemeļiem, ES gribu pieprasīt no tiem, kuri 
piekrīt Manam priekšlikumam uzcelt Svētās Krievzemes valsti, ne tikai VIENPRĀTĪBU, bet īstu 
VIENPRĀTĪBU Garā, kad nav domstarpību, jo visas cilvēciskās domstarpības izskaidrotas un darītas 
zināmas Manu ATKLĀSMJU minimumā! Ja cilvēki viņās izzinās/iepazīs Dievu, tad, ticiet, VIENOŠANĀS 
Garā BRĪNUMS uz sevi neliks ilgi gaidīt un, tas galvenais nosacījums, bez kura nav VIENAS teritorijas un 
nav VIENAS valsts uz Planētas Svētā Krievzeme! 

Tēvs Absolūts. 

20.03.14. 

 

Avots: http://www.otkroveniya.eu/2014/20.03.14.html. pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, 

Eslauma 22.03.2014., latviskojums ievietots 

saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_20_03_14_viens_gars_viena_teritorija_vie

na_valsts/2014-03-23-1016, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 22.03.2014. 

 

Tēva Absolūta Vēstījums 27.03.14. Valstība un Dievs 

 

1. Cilvēkiem, un ne tikai Hiperborejiem, bet arī "mazajiem" cilvēkiem, ja viņi saskārās ar Manām 

Zināšanām, bija jāpievērš uzmanība, ka izmainījās ne tikai leksika, bet arī Manas Uzrunas forma, 

izmainījās tā, ka Mana klātbūtne Blīvajā plānā kļuva ļoti pamanāma, jo Pasaule, Manis vadāmā, sāka 

mainīties ne "pa dienām, bet pa stundām"! 

2. Tādos apstākļos, kad laiks tik ļoti paātrinās, ka jūsu 24 stundas vienstundīgi kļuva divas reizes īsākas, 

tikai nejēga var to nesajust, ka Telpa kļuva cita un, ticiet, pavisam ne agresīvā attieksmē pret cilvēku, 

taču priekš cilvēkiem pagriezās ar jaunām robežām - Jaunās NĀKAMĪBAS robežām, kas pat pie dažu 

jūsu atdalīšanās, vienalga skars katru un ne rīt, bet šodien, tieši šodien un tagad! 

3. Viss mainās tādēļ, ka ES jau PATS stājos pie tā Plāna realizācijas, kurā ES uzaicināju piedalīties 

Slāvus-Arijus un par cik šo tautu "nesatricināmā" savienība izrādījās zem jautājuma, ES nolēmu galīgi un 

neatgriezeniski vērsties, bet precīzāk, balstīties uz Hiperborejiem, un precīzāk, uz tiem no viņiem, kuri 

ignorējot nacionālās intereses, apvienojās ap Mani, jo Patiesība ESMU Dievs, ESMU MĪLESTĪBA, bet 

viss pārējais ir NETICĪBA, patības izpausme un visīstākā cilvēciskā brieduma trūkums, lai neteiktu - 

muļķības! 

4. Gribu pasvītrot, ka Savā Kustībā ES nevienu neuzaicināju un dāvāju Brīvās Gribas Tiesības priekš tā, 

http://www.otkroveniya.eu/2014/20.03.14.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_20_03_14_viens_gars_viena_teritorija_viena_valsts/2014-03-23-1016
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_20_03_14_viens_gars_viena_teritorija_viena_valsts/2014-03-23-1016
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lai katrs cilveks apsvērtu GAISMAS Dalībnieka grūtās DOMNODARBES nozīmīgumu un atnāktu pie 

Manis, Manā PULKĀ ne vienkārši nobriedis, atbildīgs cilvēks, bet GUDRS, Dievu GUDRĪBAS piepildīts, 

spējīgs redzēt ne cilvēciskās emocijas, bet notiekošā Lielo JĒGU un ne zem kājām, bet TUR, aiz 

horizonta, nu kaut vai dažus gadus uz priekšu! 

5. Taču pat Manā Kustībā stratēģu praktiski nav, jo, kā iepriekš cilvēki izvēlas savu vietu starp Patiesību 

un meliem, starp Labo un ļauno, bet precīzāk, starp Dievu un Mamonu un tas ļoti skumji tādēļ, ka cilvēki-

Garīgie vergi ne tikai dzīvi, bet viņi vēl Garīgi vairojas, sējot neskaidrību pat tur, kur valda Pats Dievs, un 

tas, ka cilvēki apspriež, kā Dievišķā monarhija saistīta ar viņas saknēm netālā pagātnē, maigi sakot, 

maldīšanās, tādēļ, ka vēsture, īpaši cilvēciskā vēsture, nekad neatkārtojas un neatkārtosies, jo Telpas 

evolūcija un cilvēku ApZiņas evolūcija, jebkurā gadījumā, pakļaujas Pasaulsēkas Kanoniem, tātad, priekš 

VISA VIENOTAI evolūcijai - Gara evolūcijai! 

6. Pavisam veltīgi dažiem no jums, tiem, kuri jau bija vai pabija Manos TICĪBAS un Garīgās 

VIENOŠANĀS Svētkos, jūsu izteiksmē - Saeimas sanāksmēs un DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ, paredz izvēlēties 

citu ceļu - ceļu ārpus Kustības! ES gribu viņiem jautāt: bet kādi ceļi vēl ir priekš cilvēkiem uz Planētas 

Svētā Krievzeme, izņemot ceļu pie Dieva? Tad, lūk, aiziet no Kustības, aiziet no Augstākās KĀRTĪBAS 

Telpas, nav kur, bet ja ir, pēc viņu uzskata, tad tas ir ceļš uz PAŠIZNĪCINĀŠANOS! 

7. Cilvēkiem jāsaprot, ka galu galā, ne viņi ceļ/rada Jauno pasauli, bet ES PATS ar izraudzīto Palīgu un, 

protams, Mana Vēstneša palīdzību, izveidoju augstu vibrāciju Pasauli, atstājot sev TIESĪBAS uzaicināt 

tos, kuri cienīgi un izvadīt no Kustības tos, kuri nav gatavi izdzert rūgto, taču Diženo GAISMAS 

Dalībnieka biķeri! Cilvēkiem tagad jāzin, ka Dievišķajai monarhijai vai Svētās Krievzemes Valstībai, 

vienalga būt, pat ja ap Mani un Manu Vēstnesi, vai Manu izpausmi Blīvajā plānā, paliks tiešām tikai 

trīssimt spartieši, jo Jaunā tipa Valstība - Debesu Paradīze - jau ESMU ne tikai Mana domforma, bet 

esmu Mana NODOMRĪCĪBA, kuras atskaņas jau sajuta visi Planētas cilvēki! 

8. Gribu atzīmēt, sevišķi priekš tiem, kuri joprojām šaubās par Manu izpausmi Blīvajā plānā, ka notiekošie 

notikumi ESMU Mana NODOMRĪCĪBA, jo ES lēmu un nolēmu galīgi, ka visu šīs Planētas tautu un 

civilizāciju VIENOŠANA notiks ap Hiperborejiem, ap Svētās Krievzemes Valstību, ne vienkārši no okeāna 

līdz okeānam, bet visuviet/visur, kamēr uz visas Planētas nebūs noformēts VIENOTS VESELUMS, bet 

tas ir, Garā VIENOTA Tauta, vai Garā KOPĪGA Hiperboreju civilizācija, tātad, kamēr nebūs apzināta 

VIENOTA teritorija - Planēta Svētā Krievzeme un, protams, VIENA Valstība, ar kuru ES saprotu ne varu, 

bet PAŠregularitāti un PAŠvadību! 

9. Valstībai (Dieva velte / Богом дарство) jānodemonstrē Debesīm, ka uz Planētas ESMU VIENOTA 

Tauta un ne vienkārši VIENOTA Tauta, bet Tauta Garā KOPĪGA, kas daudz augstāk par visiem 

nacionāliem jautājumiem, kaut vai tādēļ, ka cilvēki visi Dieva priekšā VIENĀDI un visu tautu 

VIENOŠANAS jautājumam uz Planētas jābūt slēgtam ne tikai priekš Krievijas iedzīvotējiem, bet arī priekš 

visas Pasaules tautām! 

10. Juma, Hiperborejiem, jāparāda, ka priekš visiem cilvēkiem galvenais ESMU VIENOŠANĀS Garā, jo 

jūsu vadītās Saeimas sanāksmes un DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ parādīja un ļoti spilgti parādīja, ka starp tautām 

un nacionalitātēm Garā nav pretrunu, bet ESMU tikai MĪLESTĪBA - Dievu Beznosacījumu MĪLESTĪBA! 

Jūs taču paši pierādījāt sev un Mums, Debesīm, ka cilvēku MĪLESTĪBA Garā dara brīnumus, jo priekš 

jums Garā radniecīgāku cilvēku vairāk nekādu nav, jo Dieva MĪLESTĪBA, abpusēja Dievu MĪLESTĪBA, 

ESMU PILNĪBA, ESMU PILNĪGA PASAULE un ESMU PILNĪGA VALSTĪBA . 

11. Tādēļ Mana Kustība gatavo ne Jaunu valsti, bet Jaunu VALSTĪBU, vai Dieva dotu VELTI (ДАРСТВО 

?) priekš visiem cilvēkiem, kuri caur Zināšanām nonāca pie sapratnes un apzināšanās, ka nav Mamona, 

nav netaisnības TUR, kur valda tikai MĪLESTĪBA un ne vienkārši dzimumu vai Iņ un Jaņ enerģijas 

MĪLESTĪBA, bet Dievu MĪLESTĪBA , izzinājušu pie personīgās vai iekšējās PILNVEIDOŠANĀS, ka tikai 

šo enerģiju KOPĪBĀ/VIENOTĪBĀ var tikt sasniegta tā MĪLESTĪBA, kas arī ESMU Radošā Sākumua 

Sākuma MĪLESTĪBA, bet precīzāk, ESMU PILNĪBAS MĪLESTĪBA! 

12. ES ļoti piesardzīgi tuvinu jūs pie tās saprašanas, ka Jaunā pasaule, Jaunā VALSTĪBA ESMU jūs 

PAŠI, pieņēmušie uz sevi ATBILDĪBU par personīgo PILNĪBU, jo ja tās nav, tad nav Garīgās 

VIENOŠANĀS, tātad, nav "Dievu tehnoloģiju" - PAŠvadības "tehnoloģiju", un, tātad, nav VIENĪGĀ Dieva! 

Ticiet, neiespējami kaut ko uzcelt ne tikai uz Planētas, bet arī Visumā, ja nav cilvēku, sevī Dievu redzošu, 

jo Garā nabadzīgie nevar sastādīt Sestās rases pamatu! 

13. ES aicinu jūs saprast, ka laiks jau nevienu negaida, jo nevar nesajust, ka Telpa izmainās un izmainās 

kardināli! Viss, ieskaitot arī cilvēkus, jau atrodas Jaunajā dimensijā un, ja jūs vēl Blīvajā plānā, tad tikai 
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priekš tā, lai jums neļautu iet bojā un dotu cilvēkiem iespēju adaptēties Varenā KOSMOSA Jaunajās 

vibrācijās! 

14. Vēlreiz gribu pasvītrot, ka ES jau noskaidrojos ar tiem, kuriem jānes Dieva Karogs un, kuriem 

jāapvienojas ap Mani, jo, jebkurā gadījumā, ES atbildu par visu, kas notiek uz Planētas Svētā Krievzeme, 

un, ja vēl ir kari, tad tas tikai priekš tā, lai cilvēku attīrīšanās šajos Planētas rajonos izietu caur uguni un 

izietu ļoti intensīvi, jo Jaunās VALSTĪBAS Jaunajos TEMPĻOS ar veco bagāžu neieiet, bet pats 

galvenais, daudz būs neielaisto! 

15. ES neielaidīšu tos no jums (pat no Kustības), kuri grēko ar NETICĪBU un nesapratni tā, ka no Manas 

NODOMRĪCĪBAS atteikties jau NEIESPĒJAMI, jo Planēta sāka savu evolūcijas vītni un uz šī "jaunās 

dzīves kuģa" var palikt tikai tie, kuri KOPĪGI Garā un kuri KOPĪGI ap Tēvu Absolūtu un cita ceļa Nākotnē 

nav un nevar būt! Nākotne ESMU tikai tiem, kuri apguva šos Dievu "spēles noteikumus", tādēļ PILNĪGA 

Telpa ar nosaukumu Svētā Krievzeme, vai Jaunā VALSTĪBA Svētā Krievzeme, ielaidīs tikai tos, kuri arī 

PILNĪGI! 

16. Valstība Svētā Krievzeme jau izpausta Blīvajā plānā, cilvēki jau pamanīja virs šīs Valstības Paša 

Tēva Absolūta Karogu un zem šī Karoga var stāties visi Planētas cilvēki, taču kritērijs dalībai šaja Jaunajā 

REALITĀTĒ, atkārtoju, ESMU cilvēku-Dievu iekšējā PILNĪBA un viņu visaktīvākā LīdzJaunrade ar Dievu! 

17. Ticiet, viss, ko ES jums šodien teicu, ESMU REALITĀTE, ar ko jums ļauts saskarties un ne vienkārši 

saskarties, bet pieņemt Jauno VALSTĪBU! Zināms, ka katra valsts ar sevi stāda priekšā likumu krājumu 

vai "spēles noteikumus", ieskaitot dažus, bet dažkārt pavisam ne dažus "mazā" cilvēka GRIBAS brīvības 

ierobežojumus un tikai Hiperboreju VALSTĪBĀ Svētā Krievzeme nav un nevar būt nekādu ierobežojumu, 

jo šī VALSTĪBA ESMU BRĪVA un BRĪVPRĀTĪGA cilvēku-Dievu KOPĪBA Garā, ESMU KOLEKTĪVĀ 

VESELUMA formējums, kura pamatā ir Mūžības Kanoni! Jaunās VALSTĪBAS pamats ESMU MĪLESTĪBA 

un tikai Dievu MĪLESTĪBA, jo "kas augšā, tas arī apakšā" un tas galvenais secinājums, kuru jums, 

Hiperborejiem, šodien jāizdara! 

Āmen. 

 

Tēvs Absolūts. 

27.03.14. 

 

Avots: http://www.otkroveniya.eu/2014/27.03.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, 

Eslauma, 28.03.2014., latviskojums ievietots 

saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_27_03_14_valstība_un_dievs/2014-03-28-

1022, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 28.03.2014. 

 

INTERVIJA UZ SARKANĀ LAUKUMA 

 

Sergejs KANAŠEVSKIS, Krievija 

čenelings rediģēts un papildināts publicēšanai 

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(13) 2014. gads, latviskoja, intuitīvi, 

Eslauma 20.05.2016. 

Tēmas papildinājums: http://spekavots.ucoz.ru/news/1_uzmanibu_2013_gada_29_novembris/2014-01-

28-950 

un turpinājums: http://spekavots.ucoz.ru/news/2_uzmanibu_2013_gada_29_novembris/2014-01-29-951 

un arī: http://spekavots.ucoz.ru/news/kas_mani_saistija_ar_bolsevikiem/2016-05-21-1838 

 

Tas gadījās 2013. gada 29. novembrī - planetārās meditācijas laikā, "Gaismas Pilsēta virs Sarkanā 

laukuma". Kopā ar citiem gaismas darba dalībniekiem dimensiju apvienošanā, es domās devos uz 

Sarkano laukumu (Maskavā). Šoreiz viss notika ne pēc plānotā scenārija. Mani neatturami vilka 

mauzoleja virzienā. Ar iekšējo redzi pie mauzoleja un tā iekšienē atklāju figūru kontūras - piektās 

dimensijas pārstāvju. Tad pievērsu uzmanību tam, ka apkārt pazīstamajam ķermenim, 

glabājošamies mauzolejā, gaismojas daudzslāņains enerģijas lauks. Tiklīdz ar iekšējo skatu 

ieraudzīju pašu to ķermeni, sajutu: kāds ar mani sāk sazināšanos. Tūliņ sajutu savu tālāko sarunu 

biedru, kaut kādu lielu, apjomīgu - ne vienkāršu parastu cilvēku. Bet vēl - ar bagātu dzīves 

http://www.otkroveniya.eu/2014/27.03.14.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_27_03_14_valst%C4%ABba_un_dievs/2014-03-28-1022
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_27_03_14_valst%C4%ABba_un_dievs/2014-03-28-1022
http://spekavots.ucoz.ru/news/1_uzmanibu_2013_gada_29_novembris/2014-01-28-950
http://spekavots.ucoz.ru/news/1_uzmanibu_2013_gada_29_novembris/2014-01-28-950
http://spekavots.ucoz.ru/news/2_uzmanibu_2013_gada_29_novembris/2014-01-29-951
http://spekavots.ucoz.ru/news/kas_mani_saistija_ar_bolsevikiem/2016-05-21-1838
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pieredzi. Protams, tas bija viens no piektās dimensijas pārstāvjiem, atnācis šinī talpas-laika 

punktā, lai īstenotu paredzēto darbu Gaismas Pilsētas virs Maskavas izpaušanā, kalpojošai 

piektajā un ceturtajā dimensijās. Tiklīdz es apzinājos, kurš tieši ar mani sāk saziņu, tūliņ 

izdzirdēju: 

- Nē, es jau sen neesmu saistīts ar šo ķermeni. Taču, ir man tieša saistība ar viņu, kā tu pareizi saprati. 

= Sakiet, kā tagad varu Jūs uzrunāt? Kā Jūs saukt? 

- Uzrunā "tu". Tieši tā taču uzrunā piektās dimensijas pārstāvjus. Man būs ērti, ja sauksi mani RAAINIS 

vai vienkārši RAINIS - tāds vārds ir arī jūsu pasaulē. Ar šo vārdu tagad dzīvoju un strādāju. 

= Negaidīts laiks un sazināšanās vieta... 

- Mūsu sazināšanās - viena no dimensiju tuvināšanas formām, viens no ceļiem. Bez tam, man uzticēts ar 

tevi sazināties, par cik tas svarīgi priekš Žurnāla lasītājiem. Vecākās paaudzes cilvēkiem, mūsu Gaismas 

Ģimenes izdevuma auditorijai, liela interese par manu personu. Domāju, ka mums saruna izdosies 

interesanta un ļoti vērtīga. Vari uzdot jautājumus. 

= Pagājušā gadsimta otrajā pusē - caur ļoti pazīstamu Garīgo literātu Krievijā - bija nodota informācija par 

to, ka tava monāde bija virzīta zemākās pasaulēs, tā saucamajās, atmaksas pasaulēs, kurās izgāji 

noteiktu ceļu, pakāpeniski tiecoties augšup. Protams, daudziem būs interesanti uzzināt par tik pazīstamas 

personības "pēcnāvi". 

- Informācija, nododama jūsu pasaulē no kalnu pasaulēm, vienmēr adaptējas ar zemes personībām. Ir ļoti 

svarīgs princips, par kuru zini. Pie informācijas saņemšanas no augstākās pasaules nedrīkst iepriekš 

formēt noteiktu viedokli. Jābūt absolūti neitrālam un gatavam saņemt to informāciju, kas neatbilst taviem 

priekšstatiem, bet jo vairāk - vēlmēm. XX gadsimta otrajā pusē, atmaksa bija ļoti spēcīga. Daudzi no 

ticīgajiem cilvēkiem bija pārliecināti, ka padomju valsts vadoņi, kuri pārkāpa likumus, tanī skaitā - 

Dievišķos likumus, būs Dieva sodīti. Priekšstati par atmaksas pasaulēm, par elli, bija pietiekami spēcīgi. 

Tagad tie vairs ne tik spēcīgi izplatīti starp ticīgajiem. Bet tagadējie Gaismas Darbinieki zina, ka ne elle, 

ne atmaksas pasaules neeksistē. Tomēr jāatzīmē, ka cilvēku priekšstati par atmaksas pasaulēm, par elli, 

rada ASTRĀLĀS PROJEKCIJAS, kurās valda šīs pašas cilvēku, dvēseļu spoku projekcijas. Īstenībā tām 

nav nekā kopēja ne ar cilvēkiem, ne dvēselēm; tie sava veida astrāli enerģētiskie veidojumi 

reprezentablās astrālās pasaulēs, kuras periodiski attīra spēciāli Gaismas Ģimenes planetārie Dienesti. 

Pēcnāves atmaksas ideja, elles ideja, radās Duālā Eksperimenta gaitā un ir dualitātes sekas. Priekšstati 

par atmaksu, par elli, par zemām pasaulēm, kur nīkst nosodītās dvēseles, jau ir nevajadzīga nasta, veca 

bagāža, kas traucē virzīties uz priekšu, rada negatīvas enerģētiskas pasaules un pasaulītes, kas ne pašā 

labākajā veidā ietekmē planētas evolūciju pašreizējās Augšupcelšanas aktīvās fāzes momentā, 

Polipasaules aktīvas radīšanas momentā. 

= Kas tad toreiz bija īstenībā? Ko izbaudīja vadonis tūliņ pēc pārejas? 

- Bet, lūk, elli arī izbaudīja īstenībā... Mani reabilitēja piektās dimensijas Reabilitācijas Centrā diezgan ātri. 

Neskatoties uz visu manu kareivīgo materiālistisko pasaules uzskatu pēdējā iemiesojumā, sava "Es" 

iekšienē vienmēr sajutu nemirstību. Bet manas dzīves pēdējos mēnešos, kad es izrādījos prakstiski 

izolēts savā ķermenī, sāku saieties {общаться ?}... ar Eņģeļiem. Iesākumā man šķita, ka es viņus esmu 

vienkārši izdomājis. Taču, ar laiku, arvien vairāk atzinu viņu realitāti. Vēlāk sapratu: tie bija piektās 

dimensijas Reabilitācijas Centra Darbinieki. Es jau sapratu, ka drīz no šīs pasaules aiziešu, zināju, ka 

atnākšu "Dieva Pasaulēs". Man bija pietiekami daudz vientulības un laika, lai atzītu Dieva eksistēšanu. 

Tieši tādēļ mana reabilitācija pagāja samērā ātri. Tagad es runāju par to, ka man diezgan operatīvi bija 

atjaunoti nepieciešamie mentālie, astrālie un smalkmateriālie ēteriskie ķermeņi. Es gandrīz tūliņ 

apzinājos: TURPINU DZĪVOT pēc nāves. Taču... cita lieta, ka DZĪVOT TAD NEGRIBĒJĀS. vienkārši 

negribējās dzīvot nevienā no šī Visuma pasaulēm, par kurām man pastāstīja piektās dimensijas 

Reabilitācijas Centra Darbinieki. 

Cilvēkam, pārgājušam no zemākās pasaules augstākajā, eksistē, ja var tā izteikties, ATMIŅAS SLĀNIS. 

Pirmais atmiņas slānis - tā pēdējā iemiesojuma atmiņa. Un cilvēks pirmo laiku dzīvo tikai ar šo atmiņu 

slāni. Uz šī atmiņas slāņa uzliekas jauna augstākās pasaules apziņa. Tā pēc savas dabas, dievišķa. Un 

tas periods priekš ļoti daudziem sāpīgs. Piemēram, tavai piektās dimensijas apziņai ir pagājušā 

iemiesojuma duālā atmiņa, kur tu daudzus neieredzēji, atriebies, devi pavēles nonāvēt. Bet dievišķā 

apziņa, kaut ko līdzīgu, nekādi nepieņem. Šī pretruna sāk iesākumā nomākt cilvēku, izraisa vēlēšanos 

tālāk neeksistēt - pie tā, ka cilvēks jau labi informēts par savu nemirstību. Gribas nomirt, bet nomirt nevar. 

Jādzīvo, bet dzīvot negribas. Lūk šo stāvokli arī var nosaukt par elli cilvēkam, kurš dzīves laikā 



37 
 

četrdimensiju pasaulē pārkāpa Dievišķos likumus. Taču šis stāvoklis, protams, neturpinās ļoti ilgi. Piektās 

dimensijas Reabilitācijas Centra Darbinieku uzdevums to saīsināt līdz minimumam, mīkstināt 

pārdzīvojumus. 

Nākošais etaps - citu iemiesojumu atmiņas atklāšana. Pie tam, cilvēkam bieži atver to iemiesojumu 

atmiņu, kurā viņš spēlēja pozitīvu lomu. Tādēļ, ka nav uz Zemes cilvēku, kuri tikai varoņi, vai kuri tikai 

ļaundari. Mēs - kā aktieri, kuri spēlēja dažādas, tanī skaitā - pretējas lomas. Cita lieta, ka kādam tā bija 

izpausta vairāk, bet kādam - ne tik spilgti. Pozitīvas atmiņas no iepriekšējām dzīvēm, no vienas puses, 

paplašina apziņu, no otras puses - harmonizē pirmo atmiņas slāni ar citiem atmiņu slāņiem. Pēc kā 

cilvēkam atveras kosmiskā izcelšanās, viņa mērķis un uzdevumi, saistīti ar atnākšanu tieši šinī pasaulē, 

vai pat - uz šo planētu. Pie tam, cilvēks saprot, ka viņš - daļa/fraktāls augstākās, kolektīvās būtnes. 

Viņam atveras kopējie uzdevumi, kuru skaitā ietilpst, tā saucamie, pozitīvie, vai tā saucamie, negatīvie. 

Un tad rodas, varoņu lomu, vai ļaundaru lomu nozīmīgums. 

= Kā jums paskaidroja tās misijas svarīgumu, kuru jūs izpildījāt pēdējā iemiesojumā? 

- Tu ne nejauši pārgāji uz "jūs". Mana misija, vesela cilvēku kolektīva misija - Gaismas Būtņu, kuri uz 

savu "Es" ņēma sistēmu sagrāvēju lomu. Mēs vienmēr bijām savstarpēji nesaraujami saistīti pie sistēmu 

sagraušanas uzdevumu izpildīšanas. Daļēji - sociālo sistēmu. Protams jau - mēs iemiesojāmies revolūciju 

laikā. Un, apsteidzot jautājumu par maniem iepriekšējiem iemiesojumiem, es paziņošu, ka tie bija bieži 

saistīti ar dumpīgumu, sacelšanos. Mūsu vēturiskajā pagātnē, es vadīju vienu no vispazīstamākajām 

zemnieku sacelšanām un par mani sacerēja dziesmas. Tajos laikos, kurus sauc par pirmsvēsturiskiem, 

mani iemiesojumi bieži bija saistīti ar kariem un vecu valstu un valstisku sistēmu sagraušanu. Pie tam, es 

ne tuvu neiemiesojos karavīra lomā. Biežāk - kā teorētiķis un vecu sistēmu lauzšanas organizators... 

= Sanāk, ka 1917. gadā bija salauzta veca sistēma. Un radīta jauna. Bet kādēļ šī jaunā sistēma nespēja 

attīstīties un izdzīvot? 

- Jā, vecā sistēma, protams, bija salauzta. Kas attiecas uz jauno sistēmu... Tur nedaudz sarežģītāk. Tā 

vēl nebija radīta. Sociālisma eksistēšanas laikā, Padomju Savienībā, jūsu pasaulē bija nodota kāda 

svarīga matrica priekš sabiedriskās attīstības. Matrica, kas aktivizējas nākotnē. Vairākums veselīgi 

domājošu cilvēku jūsu laikā saprot, ka ne kapitālisma sistēma, ne sociālisma sistēma neatbilst Dievišķās 

sabiedriskās kārtības principiem, kur plaukst īsta brīvība, vienlīdzība, brālība. Taču brīvības, vienlīdzības, 

brālības ideāli - tā ne utopija. Tie tās cilvēciskās sabiedrības ideāli, pie kuras mēs, vienalga, nonāksim 

Augšupcelšanas rezultātā - visas planētas Zeme Dievišķās evolūcijas rezultātā. Jauno sabiedrību 

neiespējami uzcelt, ne atsevišķi ņemtā valstī, ne ar atsevišķi ņemtiem ceturtās dimensijas cilvēciskiem 

spēkiem. Tagadējais cilvēces attīstības etaps raksturojas ar to, ka jūsu / mūsu pasaules cilvēki sāk aktīvi 

sadarboties ar cilvēkiem, citām augstāko pasauļu un dimensiju Gaismas Būtnēm, ar Dievišķiem spēkiem. 

Tikai saliedējoties cilvēciskiem un Dievišķiem spēkiem, pamošanās un cilvēces iekšējo Dievišķo spēku 

izaugsme, var uzcelt jaunu sistēmu, jaunu sabiedrību, jaunu pasauli, kur harmoniski var dzīvot cilvēki un 

citas dzīvības formas. 

= Raini... Un tātad, tu apzinājies savu kosmisko izcelšanos un varēji piedot savam "Es". Protams, gribēji 

dzīvot tālāk... Kas notika pēc tam?Par ko kļuvi? Kādā pasaulē /pasaulēs dzīvoji? 

- Pēc pilna kursa pabeigšanas Reabilitācijas Centrā, es devos atpūtā. Tā bija pietiekami ilga atpūta, vienā 

no brīnišķīgām piektās dimensijas pasaulēm.To var nosaukt par "planetāru kūrortu". Tur es nodzīvoju 

atsevišķu dzīvi, kas pilnībā atgrieza harmoniju visā manā struktūrā, manā iekšējā "Es". Un tikai pēc tam 

es tiku nosūtīts specializētā skolā, kur apguvu PĀREJAS HARMONIJU STARP DIMENSIJĀM UN 

PASAULĒM. Iemācījies lauzt vecās sistēmas, salauzis ne vienu vien sistēmu, tagad es biju aicināts 

iemācīties VIENAS SISTĒMAS HARMONISKU PĀRAUGŠANU CITĀ SISTĒMĀ. Dotajā gadījumā es 

nerunāju jau tikai par sabiedriskām sistēmām. PĀREJAS HARMONIJAS SKOLĀ mūs apmācīja 

visdažādāko sistēmu apvienošanā, pat - pretēju sistēmu. Pie tam - tieši HARMONISKU APVIENOŠANU. 

Revolūcija nes vecā sagraušanu, lai tā vietā celtu jaunu. Evolūcija satur ilgstošu, pakāpensiku attīstību. 

Mums mācīja procesu, kad nekas netiek sagrauts, bet transformējas. Pie tam - transformējas ātri un 

harmoniski. Tieši tas tagad nepieciešams cilvēcei, tieši tas tagad nepieciešams jūsu / mūsu četrdimensiju 

pasaulei un daudzēm citām planētas Zeme pasaulēm. 

= Raini, saki, lūdzu... tu sajūti tagad savu "Es" kā pasaules vadoni? Vai palika kaut kas no tava pēdējā 

iemiesojuma? 

- Tagad tu runā tieši ar Raini, bet ne ar pasaules kustības vadītāju, ne ar valsts līderi. Taču jautājums, 

kuru uzdevi, ļoti svarīgs. Pēc pārejas, pēc reabilitācijas, jau nav to personību, kuras dzīvoja agrāk 
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četrdimensiju pasaulē. Tādēļ, censties atsaukt un runāt ar "Staļina garu" vai ar "Napoleona garu" - ne 

gluži pareizi. Pēc Pārejas MĒS VISI kļūstam citi. Un, lūk, šeit es gribu vērsties pie tiem, kuri alkst tikties ar 

saviem aizgājušajiem radiniekiem. Es jūs lūdzu: nesarūgtinieties, ka viņi jau ne tādi. Jūsu radniecība, pēc 

pārejas, saglabājas arī augstākā pasaulē. Jūs obligāti tiksieties ar saviem cilvēkiem, ar saviem 

radiniekiem, kurus vēlaties redzēt. Kaut arī vēlāk izlemsiet dzīvot dažādās pasaulēs. Piektajā dimensijā 

sakari starp pasaulēm īstenojas vienkāršāk, kā sakari starp jūsu divām dažādām valstīm, dažādos Zemes 

kontinentos. Jā, jūs tiksieties. Un jūs atkal būsiet kopā. Bet tā - jau cita vienotība, daudz augstākas 

kārtības. Un, ticiet, rezultātā, jūs nevilsaties. Kaut arī, kādā etapā, jūsu četrdimensiju priekšstati var 

iesaistīties konfliktā ar piecdimensiju priekšstatiem. Tur priekš jums vēl daudz neparastā... Jūsu 

vecmāmiņas un vectētiņi kļūst jaunāki {молодеют ?}, bērni var kļūt vecāki par jums un gudrāki. Jūsu 

ienaidnieki var izrādīties jūsu labākie draugi. Jūsu mērķi, par kuriem jūs tā degāt uz zemes, var pārstāt 

eksistēt priekš jums, bet priekš jaunu dzimšanas būs nepieciešams laiks... Daudzi, droši vien, neticēs, ka 

tā pazīstamā, man pretimstājošās cariskā persona, ar kuru es cīnījos savā pēdējā iemiesojumā, priekš 

manis, īstenībā bija mans... Garīgais Tēvs. Viņš - manas Garīgās Dzimtas galva/galvenais, kurā es esmu 

viens no jaunākajiem... . Paredzu nākošo jautājumu... Vai bija viss izplānots līdz iemiesojumam? Gan jā, 

gan nē. Ir plāns, ir brīvas gribas izvēle vadoņiem un cilvēku miljoniem. Tādēļ rezultāts, uz viena vai cita 

radīšanas viļņa, neparedzams... 

= Ne pirmo reizi dzirdu saziņas laikā vārdus "Radīšanas vilnis"... 

- Tā tu dešifrēji zemes vārdos kvantisko izpratni par nepārtraukto Realitātes Radīšanu. To var salīdzināt 

ar izrādi, kurā aktieri spēlē ne tikai arvien labāk un labāk, bet arī, mainot Autora scenāriju, paši kļūst 

scenārija Autori. Patiesībā, tas tagad arī notiek uz planētas Zeme, dotajā telpas-laika nogrieznī. Uz dotā 

Radīšanas Viļņa aktieri saprata, ka paši ir izrādes autori un sāka radīt jaunu Scenāriju. Vēl vairāk - tur jau 

notiek scenārija iemiesošanās process uz Dzīves Lielās Skatuves. Daudzi no jums, cilvēkiem, 

četrdimensiju pasaules cilvēkiem, ilgajos Dualitātes ēras apstākļos pierada dzīvot pēc autora scenārija un 

vienkārši izpildīt lomas. Labāk vai sliktāk. Taču - izpildīt. Tagad pienāca laiks, katram no aktieriem 

nevienkārši izlemt, ko darīt tieši tagad. Katram cilvēkam scenārija iekšienē ir iespēja veidot savu Lielo 

Scenāriju, kas BĀGĀTINĀS lugu, darīs to Dievišķu un Brīnišķīgu. Un viss situācijas svarīgums tas, lai 

cilvēki-aktieri ne vienkārši to apzinātos, bet arī izmantotu radīšanas jaunās iespējas. Un, lūk, tagad visi 

kopā mēs rakstām jauno scenāriju un tūliņ to iemiesojam. Bet daudzi līdz šim brīdim, pēc pieraduma, 

jautā: "Kad būs Augšupcelšana?", "Kurš un uz kurieni pacels?", "Bet varbūt nekur un neviens?" Taču 

atceraties, ka jūs, četrdimensionālie, spēlējiet un radiet kopā ar piecdimensionāliem, ar 

septiņdimensionāliem, ar astoņdimensionāliem... Jūs radiet arī ar saviem Augstākajiem "Es", kuri izpausti 

visās augstākajās pasaulēs un dimensijās. Tādēļ, no vienas puses, AUGŠUPCELŠANA NOTEIKTA, no 

otras puses - TO RADAT JŪS. Un mēs tagad nepagurstam runāt tieši par HARMONISKU 

AUGŠUPCELŠANU. Harmonija iestājas tad, kad pamostas speciāla saikne īpašā kvantiskā laukā vienā 

vai citā pasaulē. Jūsu /mūsu pasaulē šis īpašais kvantiskais lauks, DZĪVU KVANTU LAUKS, līdz 

nesenam laikam izmantojās vienpusīgi - priekš negatīva, varas un vadīšanas izplatīšanās. Tiklīdz jūs 

aktivizējat speciālu saikni - lauks sāk strādāt citādi. Kas tā par speciālu saikni? O! Tas Liels Slepens 

"Ierocis", kas tapa redzams Gaismas Darbiniekiem. Tā - Mīlestība. Mīlestība reālā - ne vārdos, dzīvojoša 

sirdī un sirds izstarota. Tiklīdz jūsu Mīlestība atmodina to pašu kvantisko lauku, tā... "brīnumu lauks muļķu 

zemē" pārstāj tāds būt un kļūst vienkārši BRĪNUMU LAUKS. Tādēļ ka, beidzot, atmostas, tas pats mūsu 

guļošais "Ivans uz krāsns", pēc jūsu tagadējās terminoloģijas: cilvēks, gaismai nemodies, un, protams, 

nespējīgs radīt un mīlēt pa īstam. Kad Mīlestības enerģija atdzīvojas īpašā kvantiskā laukā, viņa dzīvo arī 

nepamodušās sirdīs. Tā - daļa no tā, kā var mainīt vienu sistēmu uz citu. 

= Un tātad, Raini, tu izgāji apmācību PĀREJAS HARMONIJAS SPECIĀLĀ SKOLĀ un... 

- Un kļuvu PĀREJAS HARMONIJAS DIENESTA aktīvs darbinieks, kas ir, izsakoties jūsu zemes valodā, 

PASAUĻU APVIENOŠANAS DIENESTA apakšnodaļa. Un tagad uzskatu to par vissvarīgāko uz planētas. 

Un ļoti mīlu to... 

= Vai ir tie, kurus tu sevišķi mīli piektajā dimensijā? 

- Jā, es dzīvoju tanī pasaulē, kur vēl eksistē attiecības starp vīriešiem un sievietēm. Kaut arī tālu ne tādā 

veidā, kā jūsu pasaulē. Man ir ģimene. Taču tā - ne tādā nozīmē, kādā jūs pieradāt saprast. Šis institūts 

mums izveidots pilnīgi citādi. 

= Jautājums, kas, domāju, interesē ļoti daudzus... Vai Tu plāno atkal iemiesoties mūsu, 

četrdimensionalitātē? 
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- Jā, tas tā. Es un vēl vesela virkne cilvēku, plānojam to izdarīt. Un tas - daļa kopējā Plāna, īstenojama ar 

jums pazīstamu Augšupcelto Skolotāju palīdzību, kuri tagad aktīvi progresē uz Zemes, radot Jaunās 

Dzīves Scenāriju. Mūsu iemiesošanās plānojas tuvākajā laikā - tiklīdz sakārtosies vienotā attēlā visas 

nepieciešamās puzles. Mēs atnāksim ne kā vadoņi. Mēs atgriezīsimies jūsu / mūsu pasaulē, kā cilvēki un 

Gaismas Būtnes, protoši radīt Pārejas Harmoniju. Un mēs visi kopā radīsim šo harmoniju. Mēs zinām, kā 

to darīt. Mēs tam speciāli apmācīti. 

= Raini, noslēdzot mūsu sazināšanos, vienkārši saki dažus vārdus mūsu lasītājiem... 

- Manu pagātnes iemiesojuma "Es", daudzi cilvēki arī tagad turpina mīlēt. Ja jūs mīlat - turpiniet mīlēt. Ja 

ne - radiet Mīlestību. Nekad nenosodiet. Neuzskatiet nevienu par ienaidnieku. Neuzskatiet nevienu par 

svešinieku. Kad atnāksiet augstākajā pasaulē - vispirms tieši Mīlestība palīdzēs jums tur adaptēties. 

Mīlestība - īstais zelts priekš visām pasaulēm un dimensijām. Atceraties: jūsu nedraugi, ienaidnieki, var 

izrādīties jūsu radinieki. To saka tas, kurš pats tādu līdzību izbaudīja. Mani naidnieki kļuva mani draugi. 

Svešie kļuva mani radinieki. Nāves vēlēšanās pārvērtās laimīgā dzīvē. Sūtiet savu Mīlestību visiem, vēl 

šinī dzīvē, kuriem variet. Atzīstiet nemirstību kā obligātas laimes faktu. Ņemiet sev draugos visus, kurus 

spējat un sākat visi kopā radīt jaunu Dzīves Scenāriju. 

= Paldies, Raini. Paldies... 

- Es jūs visus maigi apskauju. Un vēlu veiksmi. Jums tagad nevienkārši - zinu. Taču jūs darat to, kas 

tagad nepieciešams pasaulei un visai planētai. Dariet to ar Mīlestību. 

= Uz tikšanos! 

- Uz jaunu satikšanos! 

 

2013. gada 29.11. - 30.11. 
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El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-

veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni29613296 
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Latviskojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/22.05.2016. , nosūtīts Latvijas 

Radio viļņiem 22.05.2016. 

 

Jēzus Kristus un Marija Magdalēna 

caur Tatjanu Miroņenko, Krievija 

2013. gada 2. februārī 

 

MĪLESTĪBA ĀRPUS LAIKA UN TELPAS 

 

Žurnāls "MIROVOI ČENNELING: duhovnije soobščeņija" Nr 1(13) 2014. 

 

Mēs atkal jūs sveicinām, mūsu mīļotie draugi. Jēzus Kristus un Svētā Marija Magdalēna šodien kopā ar 

jums. Mūsu uzmanības centrā - Mīlestība uz planētas Maldena, Jaunās rases cilvēku Mīlestība uz 

Zemes. Ar ko tā atšķiras no parastas Mīlestības? Kā var saprast - vai jūs pacēlāties Garā, atrodoties 

ceturtajā dimensijā? Ar ko atšķiras viena no otras Mīlestībā savītas cilvēku rases? Ko jaunu sniedz 

Mīlestība Jaunās rases Dievcilvēkam? Viens cilvēks var taču teikt, ka viņš mīl visus un visu. Un otrs 

apstiprinās to pašu. Taču pirmajam cilvēkam Mīlestība pavisam cita, kā otrajam. Varbūt kāds mīl ne tā kā 

vajag? "Bet kā vajag?"- rodas taisnīgs jautājums... 

Tad mēģināsim arī uzzināt, kā vajag mīlēt, kādas īpašības piemīt patiesai Mīlestībai. 

Jums ir priekšstats par to, kā mīlēt, piemēram, savus tuviniekus, tēvu, māti, savu mīļo un tuvo cilvēku. 

Jūs izjutāt un sapratāt, ko nozīmē Mīlēt savu bērnu, Mīlēt brāli, māsu, radiniekus. Izjutāt, kāda ir Mīlestība 

uz mājdzīvniekiem, mūsu mazākajiem brāļiem. Kāds no jums iemācījās mīlēt abstraktāk: savu dzimteni, 

tautu, pilsētu, savu darbu, kas jums sniedz apmierinātību un pat savu planētu ar visām dzīvības 

izpausmēm uz viņas. Un tas brīnišķīgi! Tāda Mīlestības pieredze, uz kādu, vai uz ko, TSEVIŠĶU, jums 

jau eksistē. Tāda Mīlestība jums, cilvēkiem, sajūtama visā savā pilnīgumā un apjomā. Saņemtā pieredze 

https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3amirovoy_channeling%40mail.ru
http://world-channeling.com/
http://spekavots.ucoz.ru/22.05.2016.
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Mīlestībā, priekš jums iedibina pamatus visiem dzīvības procesiem. Tāda Mīlestība ir tālākas izaugsmes 

un uzplauksmes katalizators. Nebūtu Mīlestības, nebūtu arī Dzīvības uz planētas. Jā, un arī pati planēta 

nespētu piedzimt bez Mīlestības enerģijas. Tas nozīmē, ka Dzīvības pamatā Mīlestībai obligāti jābūt 

klātesošai. Un tā - visas Kosmiskās telpas dzīvības izpausmju aksioma. 

Un, lūk, tagad padomāsim par to, ar ko atšķirsies Jaunās cilvēku Rases, cilvēku - Jaunās Ēras pārstāvju, 

Mīlestība? Jo taču visu postošo procesu, kas īstenojās cilvēciskās evolūcijas gaitā agrāk, pamatā nebija 

Mīlestības enerģijas. Un, tomēr, Rase lēnām, taču uzplauka, evolucionēja, virzījās uz priekšu savā 

attīstībā. Sekojoši, ja runāt matemātiķu valodā, Mīlestības enerģijas uz planētas bija ne mazāk kā 51 

procents - priekš tā, lai dzīvības procesi savu eksistēšanu turpinātu. Pretējā gadījumā, nekādas attīstības 

nebūtu. Tā taču, vai ne, mani mīļotie? Un, lūk, tagad mums izvirzas jautājums: bet kā panākt to, lai viņas 

potenciāls sasniegtu 100 procentu un lielāka līmeņa atzīmi?! Jo, taču, tikai pie tāda noteikuma cilvēks var 

iziet Augšupcelšanās procesu un saņemt jaunās Rases Dievcilvēka statusu. 

Bet priekš tā cilvēciskai Mīlestībai, kas sastrādāta visu iepriekšējo, Piektās rases dzīvju laikā, jāpapildinās 

ar Dievišķo Beznosacījumu Mīlestību, Eņģeliskas izcelsmes, no Pirmdzimtā Avota. Bet jūsos tāda 

Mīlestība dzīvo - kā Lielās Centrālās Saules Eņģeļos! Viņu vajag tikai savās Sirdīs pamodināt! Tad 

Mīlestības apjoms uz planētas var pieaugt neskaitāmas reizes! Tieši to vēlas Mūsu Debesu Tēvs, tā Viņš 

nodomājis, kad radīja šo pasauli! Dievišķā Beznosacījumu Mīlestība aicināta atdzīvoties cilvēku sirdīs, 

izmainīt viņus pašaus un pasauli ap viņiem. Un tas - kārtējais solis evolūcijā! Jaunā Mīlestība izmainīs 

jūsu planētas cilvēku Dzīvi nākotnē. Cilvēciskās Mīlestības un Dievišķās Beznosacījumu saplūšana - tas 

vienīgais drošais ceļš pa kuru varēsiet pāriet jaunajā Dzīvē. Un tas - ne tikai Dieva-Radītāja plāns, tas 

jūsu Plāns - Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules. Eņģeļi kļūst cilvēki, lai savā "Es" uzņemot cilvēcisko, 

atkal kļūtu Dievi. Dievs kļūst Cilvēks, cilvēks kļūst Dievs. Dzimst Dievcilvēks. Tā nodomājāt jūs, mani 

mīļotie. Jūs nolēmāt sasniegt tieši šos augstumus. Un jūs obligāti sasniegsiet tieši to, pārvēršot cilvēcisko 

Mīlestību Dievcilvēka Mīlestībā, bet pēc tam, dzemdinot Dieva-Līdzradītāja Mīlestību - jau ar daudz 

pilnveidotāku, universālāku potenciālu. Lūk, tā, mani mīļotie! Mīlestība mēdz būt dažāda un tas ir 

brīnišķīgi! Gaismas Būtnēm ir ko pilnveidot visas Pasaulsēkas dzīves procesos. 

Un tagad, lūkosim uzzināt: kādas raksturīgas īpatnības eksistē starp vecās Rases un jaunās Rases 

cilvēku Mīlestības enerģijām? Un kas tā ir, Beznosacījumu Mīlestība, uz kuru tā tiecas visi Zemes 

Gaismasnesēji pēdējā laikā? Mīļotie mani, jūs jau par to zinat, ka Dievišķā Beznosacījumu Mīlestība ir 

bezkompromisu, nesavtīga un neko neprasa pretim. Viņa stāv ārpus laika un telpas, neierobežota. Šī 

Mīlestība savu sākumu ņem no Visa Esošā Avota un plūst nebeidzmā straumē no Visumīlošā un 

Visupiedodošā Dieva-Radītāja Sirds. Lūk, šī Mīlestība mīl visus un visu Pasaulē, nešķirojot, bet 

savienojot visu Vienā Veselumā. Viņa mīl visas Dzīvības izpausmes, visu Radīto. Viņa bezpersoniska. Šī 

Mīlestība atrodas pastāvīgā Kalpošanā citiem, viņa priecīga un jautra, viņa labestīga un labvēlīga, 

pacietīga un vispiedodoša, samierināta un klusa. Viņa harmoniska un pilnīga, pārpilnīga un veiksmīga, 

maiga un mīlīga, sajūsmināta un darbīga, viņa dzīvībradoša un dzīvībstiprinoša, Beznosacījumu 

Mīlestība silta un gaiša, trīcoša un neievainojama, viņa pacietīga un mājīga, kā mātes sirds enerģija, viņa 

gudra un taisnīga, viņa Augstigarīga un Dievišķa. Un, ja no jums kāds, mani mīļotie, apveltīts ar tādu 

Mīlestību - uzskatiet, ka jūs jau veicāt Augšupcelšanu Garā un gatavi Jaunai Dzīvei. Tas cilvēks, kuram 

kaut vienreiz palaimējās pieskarties un sajust šo Beznosacījumu Mīlestību, Patiesības Sākumus, kuri 

dzīvo viņa sirdī, pastāvīgi tieksies uz viņu, kamēr neizšķīdīs viņā pilnīgi un nekļūs šī Visuaptverošā 

Visuma Mīlestība. Un tas būs Jaunās Planetārās cilvēku Rases Dievcilvēks. 

Veiksmīgu ceļojumu Beznosacījumu Mīlestības valstībā, mīļotie mani. Ar jums Jēzus Kristus un Marija 

Magdalēna - no Dievišķās Beznosacījumu Mīlestības Zeltītās Sirds. 

02.12.13. 

 

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 1(13) 2014, Эл. адрес 

журнала: mirovoy_channeling@mail.ru Žurnāla Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ 

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma 25.03.2014., ievietots 

saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/jezus_kristus_un_marija_magdalena/2014-03-27-1021 , nosūtīts 

Latvijas Radio viļņiem 27.03.2014. 

 

https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3amirovoy_channeling%40mail.ru
http://world-channeling.com/
http://spekavots.ucoz.ru/news/jezus_kristus_un_marija_magdalena/2014-03-27-1021
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LEKCIJU CIKLS 

“KĀ DZĪVOT AUGSTĀKAJĀS PASAULĒS” 

SKOLOTĀJS EL MORIJA 

Caur Tatjanu Miroņenko un Sergeju Kanaševski 

Lekcija Nr. 1 

GALVENĀ AKSIOMA 

Mūsdienu cilvēkam nepieciešamas zināšanas, kuras būs vajadzīgas nākotnē harmoniskai dzīvei 
augstākajās pasaulēs, citās dimensijās. Informāciju par to garīgie Skolotāji deva agrāk. Bet tagad tā kļūst 
īpaši aktuāla divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, daudzi no jums jau stāv uz jaunās dzīves sliekšņa augstākajās 
dimensijās. Otrkārt, ir izaugusi jauna cilvēku paaudze, kurai pagaidām nav pazīstamas zināšanas par 
dzīvi pēc Pārejas. 
Un, lūk – pirmā, galvenā aksioma, kurai jau tagad ir jābūt iekaltai jūsu apziņas līmenī. Bez zināšanām par 
augstāko pasauli, par dzīves pamata normām tajā, cilvēks ne vienu minūti nespēs atrasties citā, 
augstākā, dimensijā. Tur ir cits gaismas saturs, citas vibrācijas, īpašs laiks, savi Esamības Likumi. Cita 
civilizācija, jauna dzīve – kardināli atšķirīga no iepriekšējās – spiedīs jūs “pa ceļam” pārkārtot jūsu apziņu 
un vākt no viņas prom visus, kā uzvedības, tā arī sociālo programmu stereotipus. Vai jūs esat par to 
aizdomājušies? Daudziem jums ir laiks ne tikai aizdomāties par dzīvi pēc Pārejas, bet arī aktīvi sākt 
pārkārtot savas uzvedības normas, savu apziņu. 
Ir laiks tieši tagad sākt jauno normu studēšanu un vienlaicīgi tās īstenot dzīvē. Laiks paātrinās, notikumu 
virkne pastiprinās un sāk jums diktēt savus, reizēm jūsu apziņai nepieņemamus, apstākļus. Un tikai 
Beznosacījuma Mīlestība, piepildoša jūsu organisma un jūsu apziņas katru atomu, katru šūniņu, palīdzēs 
jums adaptēties un sākt dzīvot pilnīgu, harmonisku dzīvi gan tagad, šajā pasaulē, gan jaunajā dimensijā. 
Ir svarīgi sasniegt stāvokli, kurš līdzīgs sabalansētai strāvai – ja izmanto fizikas valodu. Tā ir ienākošā un 
izejošā harmonija. Jūs piegādājat enerģiju, un tā piepilda jūs aptverošo telpu. Jūsu pasaulē cilvēki vēl var 
izstrādāt negatīvu enerģiju, zemfrekvences enerģiju. Tad tā piepilda apkārtējo telpu, kurā dzīvo tas vai 
cits cilvēks. Augstākajās pasaulēs cilvēka izstarotajai enerģijai pēc saviem enerģētiskajiem parametriem 
ir jāatbilst telpas enerģijai, citādi tiks tās atgrūsta. Piektās dimensijas pasaulēs jūs vairs nespēsiet dzīvot, 
izstarojot negatīvu enerģiju, par cik telpa tādu enerģiju atgrūdīs. Jums rezultātā neatradīsies telpa dzīvei. 
Un tad cilvēks ir spiests atgriezties zināmos esamības starpapgabalos harmonijas mācību apgūšanai un 
Beznosacījuma Mīlestības pieredzes iegūšanai. Piektās dimensijas telpa nepieņems negatīvu jūsos, 
nepieņems jūsu izstarotu negatīvu enerģiju. Tieši tāpēc tik svarīga ir Beznosacījuma Mīlestības jūtu 
attīstīšana. Ir svarīgi prast saņemt Beznosacījuma Mīlestības enerģiju un izstarot viņu ārējā pasaulē, 
radot apkārt harmonisku telpu. 
Kāda ir Beznosacījuma Mīlestības būtība? Ar ko viņa atšķiras no tās mīlestības, pie kuras jūs esat 
pieraduši, atrodoties cilvēka ķermenī? Mīlestība pret tuvāko, mātes mīlestība, mīlestība pret meiteni vai 
jaunekli, vīrieti vai sievieti, pret dzīvnieku, augu pasaulēm – viss tas ir zemes mīlestības dažādas 
īpašības. Bet ar ko gan no tās atšķiras tā saucamā Dievišķā Beznosacījuma Mīlestība? Kādus 
raksturojumus, īpašības un enerģētiskās komponentes nes viņa? Kā viņu attīstīt savā “Es”, lai viņa 
sasniegtu zināmu piesātinājumu un sāktu piepildīt visu telpu jaunā cilvēka dzīvošanai? 
Kā jūs jau zināt, es vairākkārt esmu iemiesojies uz Zemes, un man ir bijusi iespēja ne vienreiz vien 
pārdzīvot Beznosacījuma Mīlestības pret visu cilvēci un pret Visu Esošo stāvokli, kurš rezultātā aizveda 
mani līdz Augšupcelšanai Garā. Atcerieties to siltumu, to prieku un mīlestību, kuru jūs izjutāt pret savu 
tikko dzimušo bērnu, pret savu karsti mīlēto cilvēku, pret savu māti, tēvu, brāli vai māsu. Bet tagad 
palieliniet šo mīlestības variantu desmitiem tūkstoš reižu! Dāvājiet Mīlestību vienkārši tāpat, bez 
jebkādām nosacītībām un atdeves gaidām, visiem cilvēkiem, neraugoties uz viņu sociālo statusu vai jūsu 
radniecību ar viņiem! Jūtiet ar sirdi, ka katrs no viņiem – jūsu dēls vai meita, brālis vai māsa, māte vai 
tēvs, mīļotais cilvēks... Bet tagad iedomājieties, ka jūsu bērni, jūsu dārgie – tie ir arī visi dzīvnieki, visi 
augi, visi minerāli. Katrs zāles stiebriņš, katrs kociņš – jūsu miesīgā, dzimtā daļiņa. Putns, skudra, zāles 
stiebriņš, akmens uz jūsu ceļa – nav nekā sveša šajā pasaulē! Viss, viss apkārt – dzimts un mīļš! Bez 
apkārtējā nebūtu jūs! Bez jums nav iespējams apkārtējais! Pasaulē nav nekā lieka, nav nekā 
nevajadzīga, nav nekā tāda, kas traucētu Dzīvi... Patiesībā viss rada Visumu. Viss ļauj viņam eksistēt un 
attīstīties. Gan tas, ko jūs uzskatāt par labu, gan tas, ko jūs saucat par sliktu. Sūtiet mīlestību visam, kas 
ļauj Visumam Būt. Mīliet visu kā pašu Dievu, kuru jūs mīlat, pat neredzot Viņu, bet tikai jūtot Mātišķi-
Tēvišķo Gādību un Mīlestību. Mīliet bez nosacījuma arī savu “Es”, tāpēc ka jūs – arī esat Dievs... Jūs – 
Dievs, viss apkārt – Dievs. Lai kādā formā neizpaustos Radītājs, viss – Viņa Radījums. Viņa Sākotnējais 
Gars ir izliets visur. Viņš – visā. MĪLIET VISU, KAS APKĀRT. MĪLIET VISU, KAS IEKŠIENĒ. Mīliet visu, 
kas redzams un neredzams... Un kad sajutīsiet, ka jūsu sirds patiešām mīl VISU ESOŠO, izplatiet šo 
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Mīlestību gan uz cilvēkiem, gan uz mūsu mazākajiem brāļiem, uz augu pasauli un uz visu jūsu planētu, 
gan uz Galaktiku, gan uz visu Visumu. Jūsu sakrālajai Sirdij nav izmēra, nav ierobežojumu. Viņā – Dievs, 
viņā – viss Visums. Viņā – Beznosacījuma Mīlestība, kura ir gan mūsu Visuma, gan citu Visumu pamats. 
Pat pasaules, kurās kādu laiku dzīvo NEMĪLESTĪBA, ir dzemdinātas Mīlestībā un JAUNAS MĪLESTĪBAS 
radīšanai. 
Ir ļoti svarīgi zināt: kad cilvēks sirdī dzemdina Beznosacījuma Visaptverošu Mīlestību, tad viņa sāk dzīvot 
ne tikai jūsu pasaulē, uz jūsu planētas. Dzemdinātā Dievišķā Mīlestība caur Sakrālo Sirdi sāk 
palielināties, izplatīties. Viņa dodas uz citām pasaulēm, uz citām planētām, uz citām Galaktikām un 
Visumiem. Un citu pasauļu, planētu, Galaktiku būtnes spēj just jūsu mīlestību. VIŅAS REĀLI JŪT VIŅU. 
Tāpēc ka Dievišķā Mīlestība ir Vienota, viņa ir UNIKĀLA. TAS IR UNIVERSĀLS DIEVIŠĶS VILNIS-
FREKVENCE. VIŅA IR VIENOTĀ UNIVERSĀLĀ DIEVIŠĶĀ VALODA. Apkampiet VISUS UN VISU 
UZREIZ, piesūciniet ar savu Dievišķo Mīlestību katru mūsu un citu Visumu stūrīti. Jo to taču ir tik viegli un 
vienkārši izdarīt! Jūs, Dievi-Līdzradītāji, jau protat to darīt un esat darījuši ne reizi vien, piepildot savus 
“Es” un visu Pasaules-ēku Ar Dievišķo Gaismu un Beznosacījuma Mīlestību. Svētlaimes, Jūsu izšķīšanas 
Visā un Visa Jūsos stāvoklis arī ir Beznosacījuma Mīlestības stāvoklis, kuras Avots tajā skaitā esat arī 
jūs, mani dārgie. 
Atgriezieties BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS stāvoklī ARVIEN BIEŽĀK UN BIEŽĀK. Lai tas kļūst nevis 
vienkārši par jums pierastu stāvokli, bet JŪSU DABISKO STĀVOKLI. TĀ IR JŪSU GALVENĀ 
CAURLAIDE UZ AUGSTĀKAJĀM PASAULĒM. TAS IR JŪSU UNIKĀLS CEĻVEDIS PA AUGSTĀKAJĀM 
PASAULĒM. 

Jūsu Draugs, Brālis un Skolotājs El Morija. 

12.12.06. 

 
  

Lekcija Nr. 2 

JAUNĀ PĀREJA 

Sveicu jūs, dārgie draugi. Turpinām mūsu lekcijas. Mēs ar jums runājām par to, kā cilvēkiem iemācīties 
dzīvot augstākajās pasaulēs. Tā pamats – Dievišķā Beznosacījuma Mīlestība. Bet ko cilvēkam vajag 
izdarīt, lai pārietu uz augstāku dimensiju un nostiprinātos tajā? 
Šodien mēs ar jums parunāsim par to, kā veikt personīgo kvantu lēcienu, kurš tik daudz tiek pieminēts 
pēdējā laikā, kā veikt Jauno Pāreju, apejot pierasto nāvi. Jo nav taču noslēpums, ka dažiem, bet netālā 
nākotnē arī daudziem cilvēkiem, īpaši Gaismas nesējiem, jau ir dota Augšupcelšanās un Pārejas uz 
augstāku pasauli iespēja. Tie Celmlauži, kuri ir veikuši šo procesu un nonākuši piektajā dimensijā, ir 
uzdāvinājuši savu Pārejas pieredzi – kā ar izmainītiem fiziskajiem ķermeņiem, tā arī bez viņiem – 
nākošajiem drosmīgajiem un drošsirdīgajiem cilvēkiem, piekritušiem šim Jaunajam Pārejas kopā ar 
planetāro ķermeni uz citu dimensiju Eksperimentam. Šī sākotnējā pieredze jau ļauj to laist darbā pa 
pēdām ejošajām Dvēselēm. 
Kur tad slēpjas Pārejas unikālās pieredzes novitāte? Novitāte pirmkārt ir tāda, ka Pārejas no ceturtās 
dimensijas uz piekto laikā tiek radītas jaunas gaismas struktūras, jauni ķermeņi, kuri ļauj cilvēkam bez 
ilga reabilitācijas etapa dzīvot pilnasinīgu dzīvi piektās dimensijas pasaulēs. Tagad atkrīt nepieciešamība 
pēc speciāliem telpas-laika apgabaliem, kur Dvēseles dzīvoja, gaidot vai nu jaunu iemiesojumu 
četrdimensiju pasaulē, vai arī gaidās sasniegt gatavību pāriet uz augstākas, piektās dimensijas pasauli. 
Jaunās Pārejas radīšana ir saistīta ar jaunu formu un ķermeņu radīšanu cilvēkam. Pie kam svarīgi ir tas, 
ka cilvēks, iemantojot jaunās struktūras, jaunos ķermeņus, vienlaicīgi dod savu ieguldījumu Pārejas 
vispārējās Struktūras radīšanā. To var pielīdzināt Ceļam, kurš būvējas, pateicoties tam, ka katrs pa to 
ejošais ieliek tajā savu Radīšanas Akmeni. Cilvēki, kuri iet Jaunās Pārejas ceļu, paši iegūst jaunas 
struktūras un tai pat laikā kā Daudzdimensionāli Radītāji, rada jaunas struktūras. Cilvēku Pāreja uz 
Augstākajām Pasaulēm – tā ir to Pāreja, kuri drosmīgi atstāj vienu pasauli un drosmīgi dodas uz citu, 
saprotot, ka nekādas nāves nav. Tādi cilvēki savās sirdīs nes Pasauļu un dimensiju Vienotību, un viņu 
sakrālo Siržu enerģija, pastiprināta ar Dievišķo Beznosacījuma Mīlestību, kļūst par Jaunās Pārejas 
Radīšanas Enerģiju, kura īstenojas vispārējas tuvināšanās, vispārējas konverģences apstākļos. Visi 
pasauļu parametri tiek pievesti pie kopsaucēja, korelējas, harmoniski attiecinās savā starpā. Pasauļu un 
dimensiju frekvenču viļņi, viņu viļņu pamats, viņu magnētisms, pasauļu enerģētika savienojas savā starpā 
ar Gaismas Ģimenes planetāro un galaktisko Dienestu palīdzību. Un Cilvēki-celmlauži, iegūstot Jaunās 
Pārejas pieredzi, dod savu ieguldījumu Vispārīgās Radīšanas lietā. Kopā ar jaunu telpas-laika apgabalu 
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radīšanu, kopā ar jaunā magnētisma, gaismas viļņu pamata, jaunās enerģētikas radīšanu īstenojas 
plānveidīga Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšana, kurš kļūst par Dzīvības kodolu visām 
planētas Zeme dzīvajām būtnēm. 
Celmlauži, kuri veica Jauno Pāreju no ceturtās dimensijas uz augstāku, ar savām domām pilnībā dzīvoja 
piektajā dimensijā vēl pirms Pārejas. Viņi pastāvīgi vērsa savu Dievišķo Gaismu un domu plūsmu tieši uz 
augstāko pasauli. Savos sapņos viņi jau dzīvoja jaunā pasaulē. Viņi labi sagatavoja savu apziņu Pārejai, 
neatstājot pieķeršanos vecajai pasaulei. Nekas vecs viņus ceturtajā dimensijā vairs neturēja, viņi bija brīvi 
no visiem iepriekšējiem pasaules uzskata viedokļiem. Viņu skatieni tiecās uz nākotnes labāku pasauli. 
Viņu apziņa pastāvīgi atradās augstās klusa Prieka, Beznosacījuma Mīlestības, Pateicības, Dāvāšanas 
un Labsirdības vibrācijās. Viņu ķermeņi atradās harmoniskā stāvoklī, Jaņ-Iņ enerģijas bija sabalansētas, 
kreisā un labā galvas smadzeņu puslodes bija apvienojušās Vienotā Radošā Sākumā. Viņu paplašinātā 
apziņa jau bija ne tikai sasniegusi Daudzdimensionālā “Es” līmeni, bet stingri nostiprinājusies uz Ceļa, 
kurš ved pie Gaismas un Sākotnes, pie saplūšanas ar viņu Ceļa. Nekādas atvelšanās atpakaļ 
iepriekšējās pasaules vecajās duālajās enerģijās viņiem nebija ne sekundi tagadējā zemes laika. Viņi 
raudzījās tikai uz priekšu gaišu un priecīgu pārmaiņu gaidās. Viņi zināja, ka ar savu piemēru aizraus sev 
līdzi tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku, apvienojoties ar viņiem caur savām mīlošajām sirdīm. Šie 
Gaismas nesēji – Celmlauži domāja ne tikai par sevi. Savienojot savu apziņu ar visas cilvēces Apziņu, ar 
visu Esošo, dzīvojošu uz planētas, un ar pašu planētu, pārgāja uz citu dimensiju ar kopēju apvienotu 
Apziņu, kopēju vienotu Garu, kopumā tiecoties uz Sākotni un tikai uz viņu. Un tas viņiem piešķīra 
kolosālu enerģiju Pārejas īstenošanai, tā kā veikt to, un vēl ar fizisko ķermeni, esot ar atsevišķa cilvēka 
apziņu, vienkārši nav iespējams. 
Un tā, Pāreja ir veikta, cilvēks ir pārgājis uz piekto dimensiju. Kā tad tajā nostiprināties, kā piemēroties 
jaunajām paātrinātajām apkārtējās pasaules vibrācijām? Jo tur, tajā pasaulē taču jūs sagaidīs jauni 
cilvēki, kuriem reizēm ir pilnīgi citādas savas eksistences formas. Jauns laiks pavada jūs jaunajā dzīvē. 
Kā iemācīties to vadīt? Jauna mitināšanās vide, daudz jaunu enerģiju un daudz, daudz kas cits. Pēc 
Pārejas jūs ieraudzīsiet un sajutīsiet daudz jaunu, neparastās dzīvības formās eksistējošu, cilvēku. 
Satiksiet daudz draugu, tuvinieku no daudziem saviem iemiesojumiem uz Zemes. Iepazīsiet viņus kā 
sava “Es” daļu, kā savas Dvēseles daļu, taču pilnīgi jaunā Gaismas izskatā. Viņi var pastāvīgi mainīt savu 
izskatu ātrākai viņu atpazīšanai un atmiņai par kopīgām dzīvēm fiziskos ķermeņos uz zemes. Un tas 
Īsteno Māju miers, siltums un mājīgums, kuri šajā jaunajā pasaulē ir sajūtami visur, ir atrašanās piektajā 
dimensijā noteikums. Bez Dzimto Māju miera un mājīguma jūs nespēsiet noturēties piektās dimensijas 
telpā. Nemiers vai bailes ir liecība, ka jūs uz jauno pasauli nesat to, kas tur dzīvot nespēs. Nekas no 
vecās pasaules un eksistēšanas mācībām tajā nekad nevarēs atrasties blakus jums, mani dārgie, ja jūs 
drosmīgi un ar Mīlestību ejai uz augstāku pasauli. Aprimums, Mīlestība un jaunās pasaules uztveres 
harmonija agri vai vēlu spiedīs jūsu dvēseli aizmirst visu to nevajadzīgo, kas bija agrāk jūsu 
četrdimensionalitātes dzīvē. Jūs pilnīgi jaunā veidā paraudzīsieties uz savu “Es” un citu cilvēku dvēselēm, 
kuras atradīsies jums blakus. Jūs jutīsiet viņus kā Vienotu Veselu Gaismas Būtni, kura laiku pa laikam 
maina savas Gaismas drānas, spēlē noteiktas lomas dažādās pasaulēs, kuras cita no citas atšķiras tikai 
ar enerģētiskajām komponentēm, vibrāciju un magnētiskajiem raksturojumiem. 
Un, jau atrodoties piektajā dimensijā, nostiprinājušies tajā pilnīgi, pieraduši pie tās, jūs sāksiet izzināt 
nākošos savas attīstības līmeņus un pakāpes, prognozējot un paredzot savu jauno, pilnīgāko nākotni. Šī 
nākotne ir pilnībā savienota ne tikai ar jums kā individuālu dvēseli. Jums būs Vienotais Veselais Gaismas 
Ķermenis, kurš apvienos jūsu “Es” ar visām apkārtājām dzīvības formām un pašu planētu, ar Galaktikas 
Kodolu un Visuma Lielo Centrālo Sauli. Jūs sajutīsiet visas Dzīvības Diženumu un Vienotību. Šī Dzīvība 

norādīs jums vienīgo pareizo ceļu uz Mājām. 

Ar jums – jūsu Draugs, Brālis un Skolotājs – El Morija. 

13.10.26. 
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2011. g. novembrī. (Papildredakcija - 2013. g. decembrī) 
Žurnāls "MIROVOI ČENNELING: duhovnije soobščeņija" Nr 1(13) 2014. 
Cienījamie Gaismas Darbinieki! Krajons piedāvā vadīt praktisku darbu - divas meditācijas no Augšupceltā 
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Skolotāja Kut Humi. 
Dzimtas čakras katram cilvēkam dotas. Ar tām Viņš atnāk uz planētu. Ar tām Gars aiziet Augstākās 
Pasaulēs. Jāzina, ka bez čakrām zināmām, ir vēl ļaudīm nezināmie - pat Iesvētītiem daudziem. Divi simti 
deviņpadsmit centri galvenie - garīgajā ģeometrijā, spirālē savīti, piramīdas, dodekaedri un citas figūras. 
Tas, kurš šos centrus izzina, ar Mīlestības enerģijas palīdzību iepazīst tos. Noņem aizsegu no daudziem 
noslēpumiem. Matērijas gājums, enerģijas plūsmu virzīts, kļūst jau viņam padevīgs. Domu spēkā, sirds 
vēlējumus palīdz īstenot brīnišķīgos veidojumos. Var radīt priekšmetu, parādību - tas priekš zemes 
cilvēkiem, brīnums saucas. Centru zināšanas, enerģiju virzīšana, atļauj ļaudis dziedināt, vēršoties pie 
Akaši Hronikām. Ieejas noslēpums Akaši Hronikās, garīgai ģeometrijai nepieejams. Taču to nezinot, 
neiespējami portālu atrast, pie Dvēseles vedošu. Pie tās Dvēseles, kura apmēros priekšroku nedos 
nevienam Visumam. Hronikas Akaši - daļa viņas. 
Bet tagad iedomājies, ka tu vienādmalu kvadrāta centrā. Tā mala līdzīga mēram no galvas virsotnes līdz 
nabai, ja stāsies centrā šajā kvadrātā, pagriez viņu, kā rombu, ar redzi garīgo, priekšā noliekot stūri aso. 
Pacel līdz nabai, no viņas virzi taisni. Lai tā romba stūrim pieskaras. Meditē un tad tu ieraudzīsi savā 
priekšā dzimtas čakru, dzimtas enerģiju centru svarīgo. Gars tavs centru saista ar tiem, kas no tavas 
Dzimtas Garīgās uz planētu šo atnāca (skaiti radu Dvēseles mazliet zem tūkstoša). Ja ar viņām vēlies 
savienoties - iemācies ar šo čakru strādāt. Bez viņas nevarēsi vienoties ar visu Dzimtu un sadarbību 
radīt. 
Ja vēlies vienoties ar dzimtu seno, kas radīja doto ķermeni fizisko (Gars tagad kur paliek), līniju atpakaļ 
virzi. Azmugurē, tādā pašā attālumā, citu dzimtas čakru atradīsi. Šis centrs - tava zemes Dzimta, kas 
izveidoja ķermeni tagadējo (žurnālā zīmējums 1). 
Bet tagad no romba centra, līniju virzīsim precīzi augšup. Augstumā tā, divas reizes augstāk, uzzīmētās 
romba malas. Tur, kur līnija apraujas, liksim punktu. Un no punkta šī, laidīsim līnijas katrā romba stūrī. 
Lūk, tagad mēs piramīdu radījām - ar pamatni četrpusīgu. Precīzi tādu piramīdu otru radīsim, spoguliski 
lejup virzot to. Un atceries: abām piramīdām pamats kopīgs, romba formas, vienlīdzīgām malām. Četrus 
tīsstūrus veido šādas piramīdas malas, virsotnei balstoties vienā punktā. 
Bet tagad - radošā darba pamats. Tas kas saucas meditācija. Sirdī iededz Mīlestības uguni. 
Nesteidzoties rozā tonī viņu iekrāso. Tagad, enerģijas plūsmu virzi, lai piramīdas iededz krāsā sarkanā. 
Visspožākā kļūst tava uguns. Liesmo spilgtā krāsā sarkanā. Taču atstāj mierā piramīdu pamatnes. Viņas 
vienā pamatnē tik atsevišķas, romba - zilā krāsā. Zilā krāsa auksta, ledus burtiski. Tā piramīdas it kā 
atdala. Tagad atrodi divas dzimtu čakras. Redzi centrus tos? Brīnum violetā uguns viņus apzīmēja... Tā... 
Kam tie līdzīgi? Jā! Piramīdām tādām, kādās šobrīd tu atrodies. Oktaedru izmērs to, tik par tavu plaukstu 
nedaudz mazāks. Nekavējies! Sāc oktaedru griezšanu! Iegriez pulksteņrādītāja virzienā. Lai kļūst 
piramīdas konusi. Apkārt konusiem tiem - spirāles (žurnālā zīmējums 2). Arī viņām neaizmirsti dāvāt 
griezšanos, zilā krāsā nokrāsojot spirāli. Taču jāgriežas spirālei, pret pulkstņrādītāja virzienu. No labās uz 
kreiso pusi, paceļoties augšup. Neaizmirsti, ka centrs ir priekšā, un aizmugurē. Ko tagad jūti? Skaties! 
Dzimtas čakras aizvirzās pa apli - pret pulksteņrādītāja virzienu! Apkārt asij, kurai tava ķermeņa centrā 
griezšanās iekārtota! Tu - centrā!. Ass augšup un lejup virzīta... Tagad... Uzmanību! Nav apļa! Ir kustība 
pa apli... It kā tu - sīka daļiņa orbītā ...Bet centrā - atoma kodols. O, cik tu maziņš! Nav taču Visumā 
mazāka nekā! Bet, kas tas? Skaties ar garīgo redzi! Tu - cilvēks, tikai bez sejas! Tu - būtne, tikai ķermeņa 
nav!!! Ne roku, ne kāju, ne galvas tagad... Un, lūk, ne jau daļiņa, atoms - tu! No jauna orbītā atgriezies un 
skaties. Kas centrā? Tā Saule! Tātad, lūk, tu - Planēta? O, nē! Planēta ar sauli pēkšņi apmainās vietām. 
Nu, tagad Saule - tu! Sūti planētām Saules Sistēmā Mīlestības gaismu. Saprātīgām būtnēm, dzīvniekiem 
un augiem. Viņu mīlestību sajūti kā atbildi. Un tālāk... Tālāk ceļojumu veic... Kosmosa dziļumā, kur 
Dvēselē tiecies jau sen... Spīdošu vārpsu redzi? Tā Galaktika - mūsu Piena ceļš... Bet līdzās - simtiem 
tūkstošiem vārpstu - Galaktiku... TU - VIŅU ĢIMENE, TĀ TAVA DZIMTA. Ne cilvēks un ne planēta... Tu - 
katra no viņām. TEVIS RADĪTAS VISAS GALAKTIKAS. TAD, KAS TU, CILVĒK? Kāda tava Dzimta? 
Tagad klausies - ES ČUKSTĒŠU VĀRDU... EALOGHIM... TU - GAISMA RADĪTĀJA APZIŅĀ, VISUMUS 
RADOŠS BEZGALĪGI... MĪLESTĪBAS ENERĢIJA, DĀVINĀTA PASAULEI... 
Vārdus izdzirdot, ķermenī atgriezies...Taču nesteidzies... Apturi savu skatu pie zvaigžņu mirādēm, 
Visuma pasaulēm... SAVU MĪLESTĪBU VISUMĀ SŪTI. Tagad tu zini SAVU PATIESO DZIMTU. Acis 
atver mierīgi... NO ŠĪ BRĪZĪŽA TU - RADĪTĀJS ATKAL. NE ES, BET MĒS - NO ŠĪ BRĪŽA... MĒS - 
RADĪTĀJS!!! 
 
Turpinājums nākošreiz: 
 
Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения" № 1(13) 2014. Эл.адрес 
журнала: mirovoy_channeling@mail.ru, Žurnāla Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ 
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma 30.03.2014., latviskojums ievietots 
saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/kut_humi_meditacija_nr_1_pie_temas_atbrivosanas_no_karmas/201
4-04-03-1029, 

https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3amirovoy_channeling%40mail.ru
http://world-channeling.com/
http://spekavots.ucoz.ru/news/kut_humi_meditacija_nr_1_pie_temas_atbrivosanas_no_karmas/2014-04-03-1029
http://spekavots.ucoz.ru/news/kut_humi_meditacija_nr_1_pie_temas_atbrivosanas_no_karmas/2014-04-03-1029
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turpinājums: http://spekavots.ucoz.ru/news/kut_humi_meditacija_nr_2_pie_temas_atbrivosanas_no_karm
as/2014-04-07-1034 

KUT HUMI. Meditācija Nr 2 pie tēmas "Atbrīvošanās no karmas" 

"MANA OTRA PUSĪTE" 

 

Draugi! Arī šī ir ļoti sena meditācija. Tā vienkārša un sarežģīta vienlaicīgi. Kādreiz, sen senos laikos, 

kādā no maniem iemiesojumiem šajā pasaulē, es to radīju pirmoreiz... Un biju pārsteigts - gan ar 

meditāciju, gan tās rezultātu. Tas, protams, radošs darbs... Meditācija sākas visiem vienādi, bet attīstās, 

lūk, - dažādi... Kādēļ? Jums ļoti dažādas attiecības ar tiem, kurus jūs sauciet par savām "otrām 

pusītēm"... Tagad runāju ne par jūsu šī brīža iemiesojuma partneri, bet iepriekšējā iemiesojuma. Dotajā 

gadījumā jūsu "otra pusīte" - tā visu jūsu iemiesojumu pieredze, pretējā dzimuma sākotnē (sievišķā vai 

vīrišķā). Tagad tā glabājas jūsu daudzdimensionālajā genomā, "arhivēta" magnētiskajā DNS. Dalījums 

vīrišķā un sievišķā - tā gandrīz vai visjaudīgākā duālās izpausmes forma. Stiprāka tikai atdalītība no sava 

Dievišķā "Es"... 

Cilvēkiem mīlestība blakusesoša divu sākotņu cīņā. Tādu cīņu (pat karu!) bija ļoti daudz priekš 

iemiesotām cilvēciskām būtnēm pēdējo tūkstošgadu vēsturē. Kad cīņa starp vīrišķo un sievišķo beidzas, 

sākas patiesa Mīlestība, īsta izdziedināšana. Ejiet pretim savai Polārai Enerģijai ar Mīlestību. Tā palīdzēs 

daudz ko saprast, pārvērtēt, un ne tik vien. Sadraudzība ar sevi, citādu, darīs HARMONISKU 

PRETPOLĀRO JŪSU DAĻU. Bet cīnīties ar sevi neiespējami... 

Kad meditācija beigsies, daudzi no jums veiks soli uz Izdziedināšanos. Un Jūsu Sirds no šī brīža kļūs 

citāda... Mīlestības ziedi viņā uzplauks savādāk... 

1. Uzaiciniet Līdzsadarbībai Gaismas Ģimeni, savus Meistarus-Aizbildņus - Atbalsta Grupu, kura vienmēr 

ar Jums... Sajūtiet Mīlestības Enerģiju, plūstošu no Lielās Centrālās Saules. Nesteidzieties. Elpojiet 

mierīgi.... Aizveriet acis... Jābūt klusumam... Absolūts miers. Nekam jūs nav jāsatrauc. 

2. Domās savā priekšā nolieciet spoguli... Lai tas ir liels, cilvēka augumā, ovāls pēc formas... Acis vaļā 

neveriet. Griezieties ar lūgumu pie saviem garīgajiem Aizbildņiem, Skolotājiem, aktivizēt jūsu Garīgo 

Redzi. Esiet gatavi izmantot šo velti. Ziniet: jūs bijāt un esat apveltīti ar Garīgo redzēšanu... Šī meistrība 

vienmēr bijusi ar jums... 

3. Sākas galvenais darbs... Domās zīmējiet savu tēlu... Jā, tieši savu tēlu, bet tikai iemiesotu pretējā 

sākumā... Ja jūs sieviete - zīmējiet savu tēlu vīrieša veidolā, ja vīrietis - zīmējiet savu tēlu sievietes 

veidolā. Izveidojiet šo tēlu ne sev līdzīgu, bet tādu kāds nāk priekšā. Saprotiet: viss, ko jūs pašlaik dariet, 

ļoti reāli! Nav nepieciešams kaut ko piepušķot. Nav nepieciešams kaut ko lūgt. Nesteidzieties! Radiet 

lēnām, plūstoši... Vienkārši stādaties priekšā, ka pazūd "Aizsegs", un jūsu priekšā stājas reāls cilvēks - 

jūsu pašu cita daļa. Sāciet ar acīm... kādas formas viņas? Kādas krāsas? Tagad - galva, mati. Un, lūk, 

izzīmējas deguns, mute, lūpas... Jūs redzat šo seju? Jā, jūs redzat... Nesteidzatis runāt ar savu duālo 

Dubultnieku... Pagaidiet, kad "Aizsegs" pacelsies pilnībā, un jūs viņu ieraudzīsiet visā augumā. 

Paskataties uz visu viņa figūru... Lūk, tagad Dubultnieks pilnībā jūsu priekšā... Viņš vai Viņa... Tagad 

aizvāciet spoguli - tas tikai "Aizsegs". Tagad tā nav! Jūsu pretējais iesākums jūsu priekšā! Krūšu kreisajā 

pusē domās zīmējiet jūsu Dubultnieka sirdi. Lai viņa sirdī deg koši sārta uguns... Tādu pašu uguni 

iededziet savā sirdī. Jūtiet kā starp jūsu sirdīm veidojas saikne? No sirds uz sirdi novirzīta enerģijas 

plūsma, kas sajūtama kā ļoti reāla. Jūsu sirds sāk pat citādi strādāt. Viņa atsaucas uz katru jūsu partnera 

sirds kustību... Garīgās saziņas kanāls nodibināts! Jūs varat runāt!... 

Pasveiciniet viņu, kuru redziet. Bet tagad gaidiet atbildes sveicienu... Jūs noteikti izdzirdēsiet atbildi. 

Obligāti! Atkārtoju: jūsu sazināšanās reāla... Ļoti reāla... 

Paprasiet savai "otrai pusītei" atļauju uzdot jautājumus. Tikko atļauja saņemta - uzdodiet tos. 

4. Jums rekomendējas uzdot trīs jautājumus. Lūdzu, pārdomājiet tos iepriekš, pirms meditācijas. Taču, ja 

pēkšņi izlemsiet uzdot citus jautājumus - jums tiesības! Jūs taču sazinaties ar sevi... Taču, tanī pat laikā, - 

tā ir tā jūsu daļa, kuru jūs pagaidām nevarat vadīt. Atceraties, ka pretējā sākotne ne tikai apveltīta ar 

apziņu, apgarotību, bet arī ar būtības brīvību, kas pašlaik no jums atdalīta. Galvenais jūsu saziņas 

uzdevums - noskaidrot galvenos darba virzienus, kurus nepieciešams paveikt priekš sievišķās un vīrisķās 

sākotnes harmonizācijas. Nepieciešams noskaidrot, kas jums nepietiekami šajā dzīvē priekš tā, lai 

saņemtu patiesu laimi saskarsmē ar pretējā dzimuma sākotni. Jūs varat saņemt atbildes uz jautājumiem, 

uz kuriem atbildes gaidiet visu dzīvi... Kāds vientuļš. Kāds nejūt laimi savienībā ar partneri. Kāds atrodas 

http://spekavots.ucoz.ru/news/kut_humi_meditacija_nr_2_pie_temas_atbrivosanas_no_karmas/2014-04-07-1034
http://spekavots.ucoz.ru/news/kut_humi_meditacija_nr_2_pie_temas_atbrivosanas_no_karmas/2014-04-07-1034
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mūžīgos meklējumos. Kādam šķiet, ka viņš nespēj dot īstu laimi otram. Vienkārši painteresējaties: ko jūsu 

sievišķais vai vīrišķais iesākums gaida no dotā (tagadējā) iemiesojuma? Jūtu, situāciju daudz... Un tagad, 

sazinoties pašam ar sevi, ar pretējo iemiesojumu pieredzi, jūs par sevi varat uzzināt daudz jauna. Un 

saprast tos uzdevumus, kurus stāv priekšā risināt... 

5. Pabeidzot saziņu, pateicieties savam duālajam Dubultniekam par sazināšanos, pateicieties sievišķajai 

vai vīrišķajai sākotnei par to, ka viņa ir... Un domās, viņu uzrunājot, izsakiet šos vārdus: 

ES ESMU TU KAS ESI... 

Un tad jūs dzirdēsiet atbildi: 

TU ESI KAS ESMU ES... 

Šīs frāzes ieteicams domās izteikt un izdzirdēt atbildes, kopā trīs reizes... Pēc tā sazināšanās ceremoniju 

ar Polāro Enerģiju var uzskatīt par pabeigtu. Tagad ziniet, ka jūs vienmēr varat vadīt saskarsmes 

ceremoniju ar savu "otro pusīti". Tādēļ atvadīties nav nepieciešams. Vienkārši sakiet: "UZ 

REDZĒŠANOS" un PASAMAIDIET... 

6. Pateicieties par Līdzsadarbību Gaismas Ģimenei, Meistariem-Aizbildņiem - jūsu Atbalsta Grupai, kura 

vienmēr ar jums. 

Izjūtiet, ka jūsu sirds kļuva citāda, viņā atraisījās/uzplauka jauni mīlestības ziedi... 

Kut Humi Meditāciju pieņēma Sergejs Kanaševskis, Krievija. Novembris 2011.g. (Papildus redakcija - 

decembris 2013.g.) 

---------- 

*Autortiesības aizsargātas. Paziņojumi no cikla "KRAJONS NO KRIEVIJAS", var brīvi izplatīties un 

publicēties tikai bez saīsinājmiem un izmaiņām. 

Avots: žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения" № 1(13) 2014. Эл. адрес 

журнала:mirovoy_channeling@mail.ru, Tel.faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. 

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma 31.03.2014., latviskojums ievietots 

saitā: http://spekavots.ucoz.ru/04.04.2014. 

 

Desmit Vēstuļu Draudziņam, Pirmo Dokument-Burtnīcu apkopoja, sagatavoja viskopīgai pieredzei 

Dievišķā Spēkavota Eslaumas KopDarba grupa. Adresi: eslauma@inbox.lv , 2017. gada maijā. 
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