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*(KD) "Simbolvēstules!" 

Tā ir Neredzama Gaismas Avota Domu Palīdzīdzība pierakstītājam koncentrēt domas pierakstāmā temata 

satura izteikšanai vārdu virknēs loģiskā tekstā, balstoties uz pierakstītāja zemes dzīves ilggadīgo 

pieredzi. 

Tādi Simboli pierakstīšanas sākumā bija *NAD - Nezināma Avota Domu pierakstu vēstules. Bet vēl pirms 

tam, "Vēstules Draudziņam" un "Vēstules Tuviniekiem, Draugiem, Draugudraugiem". Tālāk sekoja *(RDV) -

 Radītāja Domu Vēstules, *(TG) - TēvaGara vēstules, *(J) Jaunvēstules un nu jau pārsvarā *(KD) KopDarba 

vēstules. Pēdējais jaunums ir *(P) Personvēstules, adresētas noteiktiem cilvēkiem, bet ar iespējām 

publicēt vispārējai pieredzes lasīšanai. Tomēr, lai pasargātu adresātus no nevēlamiem publiskiem 

personuzbrukumiem, kas šobrīd mūsu pasaulē ne katram cilvēkam ir izciešami neiedomājamā nežēlīguma 

dēļ, tad konkrēti personas vārdi netiek uzrādīti. 

Pirms Simbolvēstules, pirms iekavām, ir maza zīmīte/zvaigznīte *() - tā norāde, ka vēstules teksta beigās 

sniegts iekaviņās esošo burtu paskaidrojums. Piemēram, *(KD)-KopDomu vēstulē..., vai arī: *(DS)-

Domkopības Saimnieks vēstulē... Un, ja tekstā sastopam divas vai vairāk zvaigznītes, vai arī norādes: (1), 

(2), tad arī tās ir zīmes, kas teksta beigās uzrāda paskaidrojumu vēstulē izmantotiem citātiem, avotu 

norādes, no kurienes citāti ņemti. Un vēl ir atzīmes: (#1), (#2)..., tās mudina ielūkoties senāk publicētās 

simbolvēstulēs: izlasīt citātus, uzzināt norādes pilnu tekstu atrašanai. 

Ja esam atraduši un izpratuši simbolvēstules iesākumzīmju norādes, tad tālāk jau varam lasīt pēc izvēles 

arī visus turpinājumus citētās vēstulēs un neskaidrības noskaidrot pie šobrīd vēl realitātē atrodamiem 

autoriem, vai plašsaziņas līdzekļu internet-vietnēs, preses izdevumos, grāmatās. 

Simbolvēstuļu kopdaba grupa: tie ir Neredzamie, Garīgo Zināšanu Gaismas, Radītāja Radošo Domu 

Meistari - Es - Augstākie Gaismas Aspekti fiziskā miesā esošai Laumai, bet Lauma tikai uztver caur savām 

intuitīvu sirds jūtu smadzenēm domu tekstus un, acīm līdzi sekojot, ar rokām pieraksta uz papīra vai 

datorā. Vēstuļu datorizēšanā, apkopošanā, ievietošanā internet-vietnēs, pat apkopojumu iesiešanu rokās 

turamās burtnīciņās, atrod darbnīcas, nokārto darījumu, Laumas mīļie tuviniek: bērni, mazbērni, radiņi, 

draugi. 

Un tagad, šo paskaidrojumu uzzinājuši, varam lasīt Simbolvēstuļu tekstus pēc izvēles ar turpinājumiem 

katrā pēc norādēm atrastajā Simbolvēstulē. 

Mēs vēlam veiksmi un prieku lasīšanā! Lai bagātinās katra lasītāja dzīves pieredze! Dāvāsim uzzināto 

tālāk mūsu radiem, draugiem, pēcnācējiem, cilvēkiem līdzās esošiem! Mēs taču dzīvojam un izdzīvojam 

Kosmiski nebijušu Zemes dzīves ciklu vai posmu Pārejai Jaunā, nebijušā dzīvošanas kārtībā un sistēmā. 

Cik katrs apzināmies notiekošo, cik cenšamies uzzināt pēc iespējas vairāk par notiekošo, sevišķi mūsu 

pašu organismā, ķermenī un sniegt iegūtās zināšanas tālāk, tik sekmīga būs mūsu tālākā uzturēšanās uz 

mīļās Zemes šajā savas dzīves iemiesojumā, uz šīs Dieva Monarhijas Svētā Krievzeme teritorijas! 

Paldies visiem Zemes Sprīdīšiem, Gudrīšiem, Draudziņiem, Gaismiņām, Tuviniekiem, Draugiem, 

Draugudraugiem, Debess-Zemes Gaismas Eņģeļu Dvēseļu Pulkiem, Zemes Mātes Dzirkstelīšu Saimēm, 

DebesTēvam-DievMāmiņai-GaismasĢimenei un visiem, visiem, kuri Simbolvēstulēs ir Kopā ar Eslaumu! 

Paldies! 

03.09.2016.06:04 --- Eslauma /Lauma Ivane/. 

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

Eslauma, Lauma Ivane (1935. gada 27. maijā). 

Vidējā pedagoģiskā izglītība. 43 gadus strādāja pirmsskolas audzinātājas, metodiķes darbā. Pensionāre. 

Palīdz saviem trim bērniem audzināt sešus mazbērnus. Ir vecmāmiņa vienai mamazmeitiņai. Ļoti mīl ne 

tikai savus trīs bērnus, bet arī viņu otras pusītes, vedekļiņu un znotiņus. Mīl un pateicas visiem un visam, 

kas apkārt dāvā bagātīgu pieredzi dzīvošanai Zemes realitātē. Vissirsnīgākais paldies Dievam, Radītājam 

par Dāvanu un Uzticību pierakstīt Simbolvēstules. 

27.02.2017.19:32 --- Lauma 
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Irita Irem: 

Esmu pavisam vienkārša meitene no Liepājas rajona. Daudz gadus esmu 

pavadījusi ārpus Latvijas, svešās zemēs. Un mana ikdienas sarunvaloda nu jau 

daudzus gadus ir angļu valoda. Irem ir mans otrais vārds, proti, svešzemju. Jeb 

lietoju to kā savu pseidonīmu. Lauma ir man ļoti tuvs cilvēks, mana tante, mana 

tēta vecākā māsa. Ieinteresējos par viņas darbiņiem, tulkojumiem, kurus viņa veic, 

apkopo jau daudz gadus. Kā arī par viņas vēstvietni “SPĒKAVOTS”. Tik ļoti tas viss 

mani ieinteresēja un aizrāva, līdz sāku palīdzēt. Sāku tulkot Tēva Absolūta 

vēstījumus (katrēnus), kas saņemti caur sūtni Leonīdu Maslovu. Pie sevis 

padomāju, ka droši vien šīs vērtīgās, nozīmīgās vēstis nav pieejamas angļu valodā 

runājošiem. Kā arī, vēlāk radās mums doma tulkot arī Laumas pierakstītās 

simbolvēstules. Tā notiek mūsu sadarbošanās. Tā tapuši daudzi tulkojumi. Un šis ir 

mūsu pirmais sakārtotais, apkopotais silbolvēstuļu darbiņš, kas lasāms, saprotams 

ne tikai latviešu valodas pratējiem, bet arī tiem, kas prot angļu valodu, kurā runā 

visvairāk cilvēku visā pasaulē……. 

29.06.2017……….Irita Irem (Irita Irem Arslan) 
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8. *8) Radītāja Domu Vēstule "KOPĪBA" 

<< Latv.v.: http://spekavots.ucoz.ru/news/8_raditaja_domu_vestule_kopiba/2012-09-24-79 

<< Angļu v.: http://spekavots.ucoz.ru/news/tulkojums_8_raditaja_domu_vestule_kopiba/2017-03-15-2251 

*1) Radītāja Domu Vēstule "Daži jautājumi" 
 

- Atļauj Man uzdot tev dažus jautājumus ... 

= Man?! 

- Jā, Mana meita, tev ... 

= Un, kas tie būs par jautājumiem? 

- Un tu Tici, ka Es, tavs Radītājs, ar tevi gribu runāt? 

= Jā, Ticu, šaubu nav nekādu! 

- Un kā ar klausīšanu būs? 

= Protams, paklausīga gribu būt! Es jau cenšos klausīt! 

/Ienāca mazdēls un kaut ko jautāja, bet es, cenšoties neaizmirst tālāk pierakstāmo, nevaru atcerēties 

mazdēla jautājumu. Tik atcerējos lūgt viņu aiziet pārģērbties, apsoloties drīz pie viņa aiziet. Mazdēliņš 

tūliņ paklausīja, aizgāja./ 

- Nu redz kā klausīšana sanāca: sevi klausīt gribēji, bet Mani - blakusDvēselītē - aizmirsi ... 

= Jā, sanāca tā interesanti ... 

- Tagad tā vairs nevar būt. Tagad Otrs jāsadzird vispirms, jāpalīdz ar Viņa lietām tikt pie kārtības, tad tik 

savas jākārto. 

=Saprotu, man tas vēl ir jāmācās ... 

- Jāmācās būs daudz un nemaz tik viegli nebūs. 

=Tas ir skaidrs, ka viegli nebūs, kaut tik saprast, zināt spētu ... 

- Zināsi, ja uzmanīga, vērīga, domāt griboša un centīga būsi. Lūk, jau tagad pierakstīts ir diezgan daudz. 

Atrodi tos iepriekšējos, pārskati, papildini, kopā saliec, uzraksti, tālāk padomā, kā to visu izmantot ... 

Citreiz parunāsim atkal ... 

"Un ja pagātnes (Vecās Derības) Ērās viss beidzās tikai ar cilvēka LīdzZiņas Paaugstināšanu, tad 

izmaiņas, kurām jānotiek jaunākajos laikos, skars visu Telpu, jo Kvantiskās pārejas notikumi ir vibrāciju 

fona paaugstināšana planetārā līmenī" (5.punkts Radītāja Skaidrojumā "Radītāja Atklāsmju 

būtība" www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-14.07.08.html/pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskojums 

atrodams http://spekavots.ucoz.ru/- 10.09.2012.). 

Paldies! Mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa mīļā! Ak, kaut es spētu visvispaklausīgāka būt! Paldies!!! 

*) Radītāja Domu Vēstuli (1.) pierakstīju 08.09.2012.08:15 

Sirdslaimē - Eslauma. 

----------- 

*1) Radītāja Domu Vēstulei "Daži jautājumi" pievienotie agrāko pierakstu Atradumu teksti lasāmi 

pirmpublicējuma saturā: 

http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_domu_vestule_dazi_jautajumi/2012-09-10-46 

----------- 

Angļu valodā, Simbolvēstuli *1) Radītāja Domu Vēstule "Daži jautājumi", intuitīvi tulkoja Irita Irem 2016. 

gada 01. novembrī, ievietots: 

https://www.facebook.com/MansGaismasStars/ 

Tulkojums Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/01.11.2016. 

Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv/01.11.2016. 

===== 

KopDarbu-tulkojumu Simbolvēstulei, *1) Radītāja Domu Vēstule "Daži jautājumi", viskopīgai pieredzei 

sagatavoja Esaluma 01.11.2016. 

http://spekavots.ucoz.ru/news/8_raditaja_domu_vestule_kopiba/2012-09-24-79
http://spekavots.ucoz.ru/news/tulkojums_8_raditaja_domu_vestule_kopiba/2017-03-15-2251
http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-14.07.08.html
http://spekavots.ucoz.ru/
http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_domu_vestule_dazi_jautajumi/2012-09-10-46
https://www.facebook.com/MansGaismasStars/
http://spekavots.ucoz.ru/
https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3ainfo%40inbox.lv
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*1) Creator's Mind Letter "Some questions" 
 

-Let Me to ask you some questions. 

=To me?! 

-Yes, My daughter, to you… 

=And what kind of questions that will be? 

-And you Believe, that I, your Creator, want to talk with 
you? 

=Yes, I Believe, I have no any doubt! 

-And how will be about listening? 

=Of course, I want to be obedient! I'm trying to obey already! 

/Came grandson and something was asking to me, but I, trying to don't forget described 
below, can't remember grandson's question. Only remember to ask him to go for 
change his clothes, by promising to him that soon I will come to him. Grandson directly 
listened to me and was go./ 

-Now you see as with listening it came: wanted to listen yourself, but Me- in nearby 
Soul- forget…. 

=Yes, it become interesting… 

-Now like this can't be any more. Now first have to hear others, have to help with his 
things to be in order, after then yours. 

=I understand, I still have to learn that… 

-Will need to learn much and it will be not easy. 

=It's clearly, that will be not easy, just to be able to understand and to know… 

-Will know, if you will be carful, observant, will want to think, diligently. Look, already 
have recorded really much. Find them in previous, review, supplement, put together, 
write, after think, how to use that all…. 

Another time we will talk again… 

"And if in the past (Old Testament) Eras all ended only with humans consciousness 

rising up, then changes, which have to happen in more recent time, will affect all Space, 

because Quantum transitional provisions are vibration background rising up in planetary 

level" 
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*2) Radītāja Domu Vēstule "Tā jau ir tā enerģija". 

 

= Man patīk, kad Tu ar mani runā, mani apbrīnojams siltums apņem! 

- Tā jau ir tā enerģija, kuru viss Kosmoss tagad Zemes ļaudīm dāvina. Tikai sajust vajadzētu, atsaukties 

un padomāt: vai joprojām vientuļniekiem palikt? Tēlot lielos gudriniekus? Ko gan iesāks drupās palikuši? 

= Būvēs jaunas mājas ... 

- Mājas nekur nepaliks. Tās kā bijušas tā būs. Tikai dzīvošana tukšumā ... To tev, mana meita, tagad 

saprast grūti. Jāpiedzīvo viss tas būs. Tad jau redzēs, katrs izbaudīs. 

= Ko tad mums vajadzētu darīt? 

- Ieklausīties katram sevī. Katram Mani, caur sevi, sadzirdēt, pareizāk teikt - sajust vajadzētu. Katram 

savs Man sakāmais. Nu, ja Mani tūlīt nesajūt, tad jau citi līdzcilvēki blakus ir, kuriem sajušana vieglāka. 

Parunāties paši variet Mīlestības valodā: laipnībā, sirsnībā, uzmanībā, uzticībā, patiesā TICĪBĀ* un 

atbalstā. Mīlestība - uguns spēcīga, kura silda, kura silda VARENI, VISU priekā pārvērš, tur vairs 

vientuļnieks nevar būt neviens ... 

= Kāpēc Tu man vairāk neko nesaki? 

- Ko tad lai tev saku? Tikdaudz pateicis jau esmu, vai tad tevī klausās? Visi tavi raksti tumsā guļ. 

Noslēgušies cilvēciņi, sevi "čaulā" iemūrējuši. Nu nekas, gan jau mēs ar tevi visas čaulas atkausēsim. 

Tikai viss vēl jānoregulē mazliet, arī tev vēl jāpastiprinās. Pierakstu tev daudz, liec tik visus lietā, lasīs, 

domās, sapratīs, tad jau arī visi spēsim saprasties. Tagad pietiks, tev ir jāatpūšas, parunāsim citreiz. 

= Paldies Tev, mīļais mūsu DebesTēvs-DievMāmiņa mīļā! PALDIES - Lielā Mūsu Ģimene! 

------- 

*2)-Radītāja Domu Vēstule (2.) "Tā jau ir tā enerģija", Eslaumas pierakstīta 13.09.2012.03:11, 

lasāma:http://spekavots.ucoz.ru/news/2_raditaja_domu_vestule_ta_jau_ir_ta_energija/2012-09-13-50 , 

tulkojums ievietots:http://spekavots.ucoz.ru /24.11.2016.; 

*)-Radītāja Domu Vēstule (1.) "Daži jautājumi" pierakstīta 08.09.2012.08:15, 

publicēta: http://spekavots.ucoz.ru /10.09.2012., tulkojums 

lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_domu_vestule_dazi_jautajumi/2016-11-01-2019 

*(NAD)-Nezināma Avota Domu Vēstule "Es TICU" pierakstīta 24.01.2012.07:17, lasāma Simbolvēstules 

*2)-Radītāja Domu Vēstule "Tā jau ir tā enerģija" 

turpinājumā: http://spekavots.ucoz.ru/news/2_raditaja_domu_vestule_ta_jau_ir_ta_energija/2012-09-13-

50 

<< Vēstules pievienotas Radītāja Skaidrojumam "Antikrists" http://www.otkroveniya.ru/tolk2.t2-

02.02.05.html /pierakstīja L.Maslovs /latviskojums 

lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_skaidrojums_02_02_05_antikrists/2012-09-13-49 

------- 

Angļu valodā Simbolvēstuli *2)-Radītāja Domu Vēstule "Tā jau ir tā enerģija" intuitīvi tulkoja Irita Irem 

2016. gada 24. novembrī, ievietota: https://www.facebook.com/MansGaismasStars /2016.gada novenbrī. 

Pirmpublicējums Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.09.2012. 

Tulkojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots/ucoz.ru /24,11,2016. 

Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /24.11.2016. 

===== 

 

 

http://spekavots.ucoz.ru/news/2_raditaja_domu_vestule_ta_jau_ir_ta_energija/2012-09-13-50
http://spekavots.ucoz.ru/
http://spekavots.ucoz.ru/
http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_domu_vestule_dazi_jautajumi/2016-11-01-2019
http://spekavots.ucoz.ru/news/2_raditaja_domu_vestule_ta_jau_ir_ta_energija/2012-09-13-50
http://spekavots.ucoz.ru/news/2_raditaja_domu_vestule_ta_jau_ir_ta_energija/2012-09-13-50
http://www.otkroveniya.ru/tolk2.t2-02.02.05.html
http://www.otkroveniya.ru/tolk2.t2-02.02.05.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_skaidrojums_02_02_05_antikrists/2012-09-13-49
https://www.facebook.com/MansGaismasStars
http://spekavots.ucoz.ru/
http://spekavots/ucoz.ru
https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3ainfo%40inbox.lv
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*2) Creator's Mind Letter  

"That already is that energy". 
 

=I like, when you are talking with me, amazing warmth 

envelop me! 

 

-That already is that energy, what all the Universe 

present to Earth people now. Only need to feel, to replay 

and to think: still to stay like hermits? To personate big 

wise guys? What can to do in the ruins left? 

 

=Will build new homes… 

 

-Homes will not get lost anywhere. How were they, they will be. Only living in emptiness… That for you, 

my daughter, now is difficult to understand. All that will need to experience. Then will see, everyone will 

enjoy 

 

=What we need to do? 

 

-To listen into ourselves, every to Me, through self, to hear, correct to say- need to feel, to each his own 

saying to Me. If don't feel Me directly, then have other people next to you, for whom feeling is more easy. 

You can talk by yourselves in Love language: in kindness, in sincerity, in attention, in trust, in real BELIEF 

and in support. Love- strong fire, which warming, which warming GREAT, all convert in pleasure, there 

can't be more solitary no one else… 

 

=Why you don't saying me anything else? 

 

-What to tell to you? I have told already so much, someone listening to you? All your texts are sleeping in 

the darkness. Closed people, immure themselves in the shell. It's all right, we together will thaw slowly all 

shells. But all still need to adjusted a bit, also you need to get stronger. You have much records, put all 

them in use, will read, will think, will understand, then we will can to understand each other. But today 

enough, you need to relax, we can talk next time. 

 

=Thank you our dear Heavenly Father- dear God's Mother! THANK YOU! Our Big Family! 
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*3) Radītāja Domu Vēstule "Bailes no bara" 

 
= Bailes no bara!?... 

- Jā, tieši tā - bailes no bara - taču no viņām nav ko bīties. Bars pats baidīsies no savām pastrādātajām 
aplamībām un turēsies pa gabalu. 

Arī tuviniekiem jācenšas atbrīvoties no bara ietekmes un jāsāk apzināties savas personības patstāvības 
nozīmīgumu saskarsmē ar apkārtējo TELPU. 

Šajā TELPĀ ietilpst VISS, arī šūpulītis - Mātes miesās un ārpusē - Viņas Sabiedrība Sabiedrībā. Un šī 
tālākā Sabiedrība Okeānā pārtop, kur arī viss ir Saskarsmes Informācija. Kā kura PERSONĪBA šajās 

enerģiju straumēs - plūsmās sevi uztver un iekārto un izkārto savu saskarsmi ar pārējām plūsmām, tā arī 
jūs dzīvojiet un eksistējiet. 

Atvasītes aug pat pie celma. Tikai no teritorijas Saimnieka un garām gājiejiem atkarīgs: vai šīm atvasītēm 
mežam kļūt, vai par kokiem vareniem izaugt ļauts ... 

Cilvēks tagad celmu zemē, jaunā strāvojumā izcelts, acis vērtas, domas jaunas dāvinātas, laiks ir jums 
Atradumus meklēt ... 
= Paldies mīļais DebeTēvs-DievMāmiņa! Skolotāji! Visi mūsu Radītāji, ka mums jaunās Sfērās Sevi 
Apzināties ļauts! PALDIES! 

----------------- 
*3) Radītāja Domu vēstule "Bailes no bara" (3.) Eslaumas pierakstīta 10.09.2012.07:55 - pamodos ar 

satraukumu par iepriekš pierakstītajām Radītāja Domu Vēstulēm (RDV) : *1) RDV "Daži jautājumi", 
pierakstīta 08.09.2012.08:15 un *2) RDV "Tā jau ir tā enerģija", pierakstīta 13.09.2012.03:11, jo, kopš 

Nezināmā Avota Domu (NAD) Vēstuļu pierakstīšanas (no 2006.gada), atceros cik nelāgi, neticīgi, pat 
nikni, līdzcilvēki uztver Eslaumas centienus palīdzēt Smalkās - Dieva Pasaules Dāvināto informāciju 

uzzināt Mums - Zemes cilvēkBūtnēm, sevišķi latviešu valodā runājošām, tādēļ arī tagad - liecinot, ka 
pierakstu Radītāja (vairs ne Nezināmā Avota) Domu Vēstules, līdzcilvēku neuzticība tikai pastiprināsies. 

Satraukumu dzēsa Pats Radītājs - manas domas Savām Domām Stiprinot! 
< Ļoti svētīgi iepazīties ar informāciju www.magnitiduha.info/archives/3720/ Jāņa Oppes tulkots latviešu 
valodā "Programmējošie Kristāli - ceļš uz Jauno Realitāti. Aštars Šerans un El Morija. Citātiņš: "Tagad 
jums ir piemēroti jūsu šodienas esamības brīdī ieklausīties tajos procesos, kas notiek jūsos pašos un 

saņemt apstiprinājumu notiekošajiem jūsu sirds telpās. Procesi, kuriem liecinieki jūs tagad esat, ir 
UNIKĀLI savā plašumā-dziļumā-aptveršanā. ..." 

<< Sauka gāja saukādama, Sauc lielā tīrumiņa. 
<< Meties, Sauka, šai vidū, Še lielie tīrumiņi. (LT Teikas - LPT, XV, 439, 52) 

Lūk, cik interesantā, tiešām UNIKĀLĀ laikā dzīvojam un dzīvosim, ja tik paši GRIBĒSIM kaut ko savā 
labā izdarīt! ... 

2012.g.15.sept.--- Sirdsmīlestības laimē visu apkopoja Eslauma 
------------------- 

Angļu valodā, intuitīvi, tulkoja Irita Irem 2016.gada 29. oktobrī, 
ievietots: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/ 29.10.2016. 

Pirmpublicējums Spekavota 
vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_domu_vestule_bailes_no_bara/2012-09-15-58 

Tulkojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 29.10.2016. 
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv/ 29.10.2016. 

===== 
KopDarbu, Simbolvēstules *) Radītāja Domu Vēstule "Bailes no bara" tulkojumu, viskopīgai pieredzei 

sagatavoja Eslauma 29.10.2016. 

 

 

http://www.magnitiduha.info/archives/3720
https://www.facebook.com/MansGaismasStars
http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_domu_vestule_bailes_no_bara/2012-09-15-58
http://spekavots.ucoz.ru/
https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3ainfo%40inbox.lv
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*3) The Creator's Mind Letter  
"Fear of bevy" 

 
=Fear of bevy!? 

 

-Yes, exactly- fear of bevy- but of them 
have nothing to fear. Bevy will fear by itself 

from it committed mistakes and will stay far 
away. 

Also relatives have to try to divest from 
bevy effect and must start to be aware 

them personalities the importance of self-
sufficiency in interaction with the 

surrounding SPACE. 

This SPACE includes ALL, also cradle- in 
Mother's body and outside- Her Public 

Company. And this further Company become in Ocean, where also all is Contact Information. As which 
PERSONALITY in these energy streams- flow perceive themselves and be arranged and arranged his 

contacts with other flows, so do you live and exist. 

Shoots grow even under the strain. But only from territory owner and pedestrians depend: if to these 

shoots become in forest or is allowed to grow mighty trees… 

Human now is in land of strains, highlighted in new tendencies, eyes focused, new thought as gift, you 
have time to search for Finds… 

=Thank you beloved Heavenly Father- God Mother! Teachers! All our Creators, that we realize ourselves 
in new allowed areas! THANKS! 

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

*3) The Creator's Mind Letter "Fear of bevy" (3.) Eslauma recorded 10.09.2012. 7:55- I get up with 

excitement about previously recorded Creator's Mind Letters (RDV): *1) RDV "Some questions", recorded 

08.09.2012. 8:15 and *2) RDV "That already is that energy" recorded 13.09.2012. 03:11, because from 
Unknown Source Mind (NAD) Letters recording (from 2006.), remember how bad, unbelief, even angrily 

people perceive Eslauma trying to help to Delicate- God World presented information to learn to us Earth 
human Beings, especially talked in Latvian language, therefore now- showing, that I am writing Creator 

(not more Unknown Sources) Mind Letters, people distrust will only increase. Fuss deleted Creator by 
himself- my mind strengthening with His Mind! 

<Very blessed is to read information in www.magnitiduha.info/archives/3720/ translated in Latvian 

language by Janis Oppe "Programming Crystals"- the way to New Reality, Ashtar Sheran and El Morija. 
Quotation: "Now you are suitable for your present existence at the time to listen to these processes, what 

happening inside to yourself and receive confirmation taking place in your heart premises. Processes, to 
which you are witnesses now, are UNICAL in them breadth- depth- comprehension…" 

Look , in how interesting, really UNICAL time we are living and will live, if only we will WANT to make 

something for ourselves!…2012. September 15 

 

 

 

http://www.magnitiduha.info/archives/3720
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*4) Radītāja Domu Vēstule "Ķermenīti jāsajūt." 

 

Esl. doma: - Vai viņš personība kļūst? Es saprotu, ka līdz šim mēs dzīvojām kā putniņš būrī savā Miesas namiņā: 

miesas masa apkārt bija, Dvēselīte miesas dziļumā. Tagad abas brīvību sev iemanto! Tas nu gan ir lieliski! ... 

Laikam tas kā dārzniekam - rožu mežonīšus, kultūrrožu "azotītēs" ieliek, lai tie jaunu kultūrdzīvi iemantot sev spētu?! 

... 

Radītāja Doma: - Visam jānotiek mierīgi un dabīgi. Var uz galvas stāvēt iemācīties, bet vai tādā veidā dzīvošana 

sanāks? Savu Ķermenīti jāsajūt, jāiemācās saprast, ko tas Dvēselītei pateikt vēlas. Tad, kad abi sapratīsies, tad tā 

īstā dzīvošana sanāks. 

Tomēr, tas bez Zināšanām sanākt nevar, tādēļ, bērns Mans mīļais, jāmācās ir daudz un centīgi. Turpini pārskatīt, ko 

tik daudz jau pierakstījām, gan jau vajadzīgo atradīsi! Lai tev veicas, meita Mana! ... 

Esl. doma: - Paldies! Mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa! Ak, kaut tik zinošāka spētu būt! ... 

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

Pierakstītie ATRADUMI: 

1.-*NAD Vēstule "Pirmo reizi - attēls!" 

Mīļais ... ! Pirmo reizi domās - attēls! Pie tam, nomodā, tik ar aizvērtām acīm!. Tūliņ pēc pamošanās: krēslā, kā 

ratiņkrēslā, tikai bez riteņiem, sēž cilvēks ar ļoti pietūkušām kājām, kā divi bluķīši līdz ceļgaliem. Ap viņu rosās divi, 

skaistos, zāles zaļos kombinzonos tērpušies cilvēki. Noskaņa visiem mierīga, lietišķa, ļoti labsirdīga. ... 

Domās manās "dzirkstelīte": mēs ļoti saasināti uztveram, pārrunājam, it kā gaidām, meklējam negatīvus notikumus, 

darbības. Līdz ar to, turam ap sevi, savā apkārtējā atmosfērā - egregorā, kā dubļus, enerģētiskos sabiezējumus. 

Mums jāsāk sapņot "vaļējām acīm" kā agrāk teica uz optimistiem, bet tagad to vajag darīt ar nolūku: attālināt, attīrīt 

no sava Egregora - atmosfēras negatīvismus, enerģētiskos sabiezējumus, aizstājot tos ar Gaismas domām, gaišām 

enerģijām, tad vēlamais ap mums, mūsos nostiprināsies. 

Mēs taču atrodamies Blīvās atmosfēras pašā apakšējā slānī, kā vēži dīķa - okeāna dzelmē. Iedomāsimies, kas 

notiek, kad Saimnieks dīķi - Okeānu pārvieto, lai atbrīvotu rentablākiem mērķiem ... 

Jūtīgākie vēži, apveltīti vērīgākām sajūtām, instingtiem, centīsies savlaicīgi tikt pārvietojamos ūdeņos vai vismaz 

tuvāk ūdens virsmai, lai Saimniekam vieglāk viņus pārvietot. Beigās, dzelmē esošie - tiepšas vai treknie (kā līdaka 

saindētajā Māras dīķī Rīgā) - kārpīsies vairs ne uz dzīvību, bet nāvi ... 

Smalkās Pasaules spēki mūs ne tikai brīdina, bet MĀCA, mudina, ko DARĪT, kā GLĀBTIES ... Viņi, neredzamie Lielie 

Brāļi, Māsas meklē kontaktus ar katru cilvēku, kā var ... Kāda ir mūsu atsaucība un rīcība? ... 

Pierakstīts 14.08.2011.08:50 Sirdsmīlestībā, Eslauma. 

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

2.-"Tikai vēl ir jāapzinās, ka mēs Blīvā pasaulē, tūkstošgades dzīvojam un ar veciem aizspriedumiem jaunās mājās 

netiksim". 

(No *NAD vēstules "Iedomas, Sajūtas, Apziņa" Eslaumas pierakstīta 27.01.2012.07:59, 

lasāmahttp://spekavots.ucoz.ru/16.09.2012, publicēta: 

https://www.facebook.com/notes/stariņš/nad-vēstule-iedomas-sajūtas-apziņa/184930575326220 ) 

===== 

*4) Radītāja Domu Vēstule "Ķermenīti jāsajūt" Eslaumas pierakstīta 14.09.2012.08:43, 

lasāma http://spekavots.ucoz.ru/ 16.09.2012. 

Atradumi: 

1.-*NAD-Vēstule "Pirmo reizi - attēls!" Eslaumas pierakstīta 14.08.2011.08:50, sūtīta iemīļotam preses izdevumam 

16.08.2011. (nemanīju publicētu). 

2.-*NAD-Vēstule "Iedomas, Sajūtas, Apziņa" Eslaumas pierakstīta 27.01.2012.07:59, sūtīta 12 e-pasta draugiem 

31.01.2012., lasāma http://spekavots.ucoz.ru/ 16.09.2012. 

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

Tulkojums! - *4) RDV "Ķermenīti jāsajūt" ievietots Spēkavota Vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.12.2016. 

Nosūtis Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /22.12.2016. 

===== 

Sirdspriekā Atradumus, Iritas Irem tulkojumu angļu valodā, sakārtoja viskopīgai pieredzei Eslauma 22.12.2016. 

 

http://spekavots.ucoz.ru/
https://www.facebook.com/notes/stari%C5%86%C5%A1/nad-v%C4%93stule-iedomas-saj%C5%ABtas-apzi%C5%86a/184930575326220
http://spekavots.ucoz.ru/
http://spekavots.ucoz.ru/
http://spekavots.ucoz.ru/
https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3ainfo%40inbox.lv


13 
 

*4) Creator's Mind Letter "Must feel body" 

 

Esl. Mind: Does he becomes a personality? I understand, that till now 

we were living like a bird in the cage in our Body house: body's weight 

were around, the Soul deep in the body. Now they both gain the 

freedom for themselves! That is really great!... 

Maybe that as to gardener- Hun of roses putting in species roses 

bosom, putting in, that they can gain new species life for 

themselves?!... 

Creator's Mind: All must be done quietly and naturally. Can learn to 

stand on head, but so will become living? Must feel your body, must 

learn to understand, what that wants to tell to the Soul . When they both 

will understand each other, that's time will be possible real living. 

But that can't be possible without Knowledge, that is why, My dear child 

need to learn much and hard. Continue to review that, what we already have been subscribed so much, for sure, will 

find the necessary one! 

Good luck to you, My daughter!.... 

Esl. Mind: Thank you! Dear Heaven Father- God Mother! Ah, that such knowledge could be! 

 

Written FINDS 

1.-*NAD Letter "First time- image!" 

Dear…! First time in mind- image! Besides, awake, only with close eyes! Immediately after waking up: in the chair, 

like a invalid chair, only without wheels, sitting person with very swollen legs, like a two chumps till knees. Around him 

bustle, in beautiful grass green overalls dressed persons. Mood of everyone is calm businesslike, very good-

natured… 

In my mind "sparks": we took very intensely, discussing, as are waiting, searching negative events, actions. Thereby, 

keeping around ourselves, in ambient atmosphere- in egregors, as filth, energetic thickening. 

We must start to dream "with open eyes", like before was saying to optimists, but now that need to do with purpose: 

to remove, to purify from your Egregor- atmospheric negativity, energetic thickening, replacing them with Light 

thinking, light energies, then the desired around us, inside us will foothold. 

Because we are located the Dense atmosphere the lowermost layer, as crayfishes in the pond- ocean depth. Let's 

imagine, what happens, when owner replace pond- ocean, to release for more rentable aims…. 

Most sensitive crayfishes, endowed most valuable senses, instincts, will try timely to be in movable waters, or at least 

more near to water surface, that is more easy for owner to replace them. In end, who is in depth, mule or fat ones 

(like a pike in poisoned Mara pond in the Riga) will strive not more to life, but to death…. 

The Subtle world forces not only warns us, but TEACH, urges, what TO DO, how TO BE SAFE…They, invisible, Big 

Brothers, Sisters searching for contact with every person, how can…What is our response and behavior?... 

Written: 14.08.2011.08:50 with heart love Eslauma 

2."Only need to be aware, that we in Dense world, living millenniums, and with old prejudice will not get inside the 

New home…" 

From *NAD Letter "Imaginations, Feelings, Consciousness" Eslauma, written 27.01.2012.07:59 

Can read in: http://spekavots.ucoz.ru/16.09.2012, published: 

https://www.facebook.com/notes/stariņš/nad-vēstule-iedomas-sajūtas-apziņa/184930575326220 ) 

 

 

 

http://spekavots.ucoz.ru/
https://www.facebook.com/notes/stari%C5%86%C5%A1/nad-v%C4%93stule-iedomas-saj%C5%ABtas-apzi%C5%86a/184930575326220
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*5) Radītāja Domu Vēstule "Tāda izvēle" 

 
= Tēvs! Vai es pareizi sapratu? - Mēs nekur nepacelsimies, pār mums nolaidīsies migla? Mēs tādā biezā 

miglā varam palikt katrs viens pats! 

- Jā, tā varētu būt, tikai tā nebūs migla, tā būs enerģija ar dažādām frekvencēm. Enerģija, kādu kurš sevī 

esat vēlējies uzkrāt. Tādēļ jau ir tik svarīgi savlaicīgi gatavoties. 
Enerģijas uz Zemi nāk jau sen un katrs sevī to uzņem un sadarbībā ar līdzcilvēkiem, caur savu uztveri, 

zināšanām, izturēšanos transformē sevī un apkārtnē. 
Salīdzinājumu ar miglu tu labi izdomāji, ietekme varētu būt līdzīga, tikai vēl jaudīgāka ... 
= Bet ko darīt ar tiepšām? 

- Neko. Tiepšas paši ar sevi tiks galā. Katram sava Brīvā Griba ... 
=Tad jau būs tā kā Tautasdziesma runā: "Miglā zuda kumeliņi ..." 

- Nu, bet ko var 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? 
=Nē, es nešaubījos un nešaubos! Es taču Zinu! Lasīt māku! 

- Nuja, māki, kaut ar krievu valodu sākumā gāja grūti, bet nu jau gluži labi. 
= Paldies!!! Es cenšos, ļoti gribu saprast! 

- Sapratīsi, tagad atpūties. Parunāsim citreiz atkal. 
= Paldies!!! Mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa! Ka mums katram uzmanību velti, ka ar Tevi runāt varam! Ak, 
kaut mēs KATRS PATS SEV uzticēties spētu! Tad mums tiešām sanāktu - VISIEM KOPĀ: "Gaismu 

sauca, Gaisma ausa ..." 

16.09.2012.06:30 

---------------------- 
*Mīļie LĪDZCILVĒKI! 

Manu satraukumu par notikumiem visbiežāk "atvēsina" mīļi ieteikumi: "Ko tu satraucies! Nomierinies: izej 
svaigā gaisā, iedzer karstu tēju!" ... 

Ieteikumi tiešām vērtīgi un mīļi, bet es nomierināties nevaru, apzinoties situācijas NOPIETNĪBU! Kad 
Zemi apņem Augstsprieguma Kosmiskās Enerģijas! Es to izbaudu intensīvi jau no 2006. gada un mans 

ķermenis ir gandrīz "nobriedis" jaunajām pārmaiņām, jo uztveru Gaismas Spēku Zināšanas un vairs 
neesmu "aklā vistiņa". 

Taču skumji noraudzīties kā cilvēki turpina spēlēt spēlītes, risināt naudas "mīklas" un izliekas nemanām, 
ka apkārt ne tikai nams deg , "... mana Zeme deg!" Tikai, ļautiņi mīļie, dzied un dej (kas jau arī labi ir!), 

tikai nedomā kā dzīvi saglabāt un Dzīvību Miesā NOTURĒT ! ... 
16.09.2012.10:01 

---------------------- 
*Draudziņi! Mīļie! Ievēroju vēl ko Priecīgu! Koki - ābele aiz mana loga! Zemenes, zemeņdobē - AUG tik 

spēcīgi un zaļi, varbūt pat vēl košāk, kā pēc labvēlīga pavasara!!! Tikai daži zariņi rudenīgās krāsās 
krāsojas! Zemeņdobē vecās lapas kokainas vai trūdošas jau kļuvušas. Tā vien šķiet, ka dzeguzīte drīz 

jau kūkot sāks! ... Viss gan vēl ir ļoti, ļoti trauls un maigs, tomēr, pavasari liecina!!! 
Mīļie Līdzcilvēki! Raudzīsimies! Dabas Mate, ko mums piedāvā! Vai tad mums ar karstām Sirdīm, Gaišām 

domām Nezinīši jātēlo?! Uz priekšu! Uz Gaismas tālēm ceļš mūs ved!!! 
Paldies DebesTēvam-DievMāmiņai! Visiem! VISIEM PALDIES, kuriem intereses, spēka pietiek 

KOPDOMIŅAS izlolot!!! 
16.09.2012.16:18 

=== 
**ATRADUMS! Attēls! - Otrs jau! 

Neparasti skaistu jaunu cilvēku sabiedrība! Jaunieši - skaisti, saulaini, laimīgi, dzīvespriecīgi, darbīgi! - 
Nav vārdu, lai aprakstītu uztveres izjūtu par redzēto! Jā! Attēls! Tūliņ pēc pamošanās mirkļa, vēl aizvērtās 

acīs! Tā laikam bija jauniešu pulcēšanās, it kā Lieldienās? Jāņos? Bet - tie nebija mūsu jaunieši, ne 
mūsu, Zemes realitātē notiekoša tikšanās ... 

Pirms tam, miegā vēl, bija sapnis, teksts kaut kāds un nojauta, ka esmu kā delegāte kaut kur ... tad 
sekoja pamošanās ar pārsteidzošo attēlu ... Teksts, sapņotais atmiņā neatjaunojās, jo attēla pārsteigums 

bija pārāk spēcīgs! 
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Attēla spožums lēnām dzisa no atmiņas ... Attapos no pārsteiguma, atceroties, ka vēl pēc mirkļa 
neatcerēšos neko! Tādēļ, taustījos pēc rakstāmiem un gaismas slēdžiem. Pierakstīt arī nebija viegli, jo aci 

atvērt varēju tikai vienu, otra jutās kā smilšu piebirusi, sāpīga, gaismas apžilbināta. Tad nu, ko pierakstīju, 
to pastāstu arī jums! 

26.08.2011.04:15 Pierakstīja sirdslaimē Lauma/Eslauma. 
===== 

*5)-(RDV) Radītāja Domu Vēstule (5.) pierakstīta (laiks atzīmēts zem katra teksta atsevišķi) dažādos 
laikos 16.09.2012., ievietota Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/19.09.2012. 

*(RAD)-Radītāja Atbalsta Domas - Domu "dzirkstelītes", kuras agrāk vienmēr atzīmēju *(NAD)-Nezināma 
Avota Domu Vēstules, bet tagad Avots zināms - Radītājs-DebesTēvs-DievMāmiņa - Pats ar mani, Savu 

Radījumu Runā un es "dzirdu" ar domām, kurās bagātīga Zemes pieredze uzkrājusies ar Dieva-Radītāja 
Palīdzību. Es uzticos un TICU! Viņa sniegtās Zināšanas apgūstu, ko caur Leonīdu Maslovu Radītājs 

mums sniedz. Tagad arī Māte-Daba-Māte-Zeme apliecina, gan rakstos ("Māte Zeme Lielās Pārejas 
Trīskāršais noslēpums"http://spekavots.ucoz.ru/17.septembris17:23, 2012.g.), gan darbos (liecība 

tekstiņā ar pierakasta laika atzīmi 16.09.2012.16:18)! Lasīsim! Gudri kļūsim! Zemes un Debess 
Saimniecībā KOPĀ VISI BŪSIM!!! 

**Atradumi - agrāk pierakstīti, sūtīti tuviniekiem, draugiem gan e-pastā, gan parastās pasta vēstulēs. Pēc 
Radītāja ieteikuma: "Atrodi tos iepriekšējos, pārskati, papildini, kopā saliec, uzraksti ..." (*1) Vēstule "Daži 

jautājumi" (http://spekavots.ucoz.ru/10.09.2012.17:35) turpinu Atrast un darīt zināmus katram, kuram 
Zināšanas-Pieredze interesē. Arī šeit sniegtais Atradums lielā priekā, mīlestībā sūtīts, gan tikai mīļam 

preses izdevumam, bet publicētu nemanīju. Tas nekas, gan jau izlasīsim, lai vai tūkstošgades paietu - 
mūsu Dzīve, Īstā, tagad tikai sākas!!! ... 

Lielā sirdspriekā visu apkopoja, liecināja, Eslauma 19.09.2012. 
---------------- 

Tulkojums! - Angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem, 
ievietots: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /2016. gada decembrī. 

Tulkojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.12.2016. 
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /29.12.2016. 
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*) Creator's Mind Letter "The 
choice" 

 

=Father! Did I understand right?- We will 
not rise nowhere, over us will land the fog? 
We can stay each alone in so big smog! 
-Yes, like that may be, only that will be not 
a fog, but that will be energy with different 
frequency. Energy, which, everyone 
wanted to accumulate inside himself. 
That's why is so important to prepare 
ready in time. 

Energies coming in the Earth from a long 
time ago and everyone pick inside himself 
and in cooperation with peers, through 
their perception, knowledge, behavior 
transforming in themselves and in vicinity. 

Comparison with the fog, that you thought 
up good, impact could be similar, only 

more powerful…. 

=But what to do with mule? 

-Nothing. Mule will handle it by themselves. Each one have their own Free Will… 

=Than will be like it's says in folksong: "Colts get lost in the fog"… 

-But, what can to do, if people have such choice? Of course, also I feel sorry, but Eternal 
Canons must comply everyone. But you don't worry. I am with each of them and Hearing also 
each one Momentary, as you are saying. Talk between us can happen in any moment, same 
like also with you. You were not doubt? 

=No, I didn't doubt and I don't doubt too. Because I know! I can read! 

-Yes you know, although in beginning with Russian language it was difficult, but now quite well. 

=Thank you! I trying, very much want to understand! 

-Will understand, but now relax. We can talk next time again. 

=Thank you!!! Dear Heaven Father-God Mother! That focus to each of us, that we can to talk 
with You. Ah, that we could to trust EACH HIMSELF! Than we really will can- ALL TOGETHER: 
"The Light called, Light dawned…" 

16.09.2012.06:30 

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

*Dear PEERS 

My concern about events mostly refresh lovely suggestions: "What you worry! Relax, go outside 
in the fresh air and drink hot tea!" 

Suggestions really valuable and lovely, but I can't relax, being aware of the Seriousness of 
situation! When High Cosmic Energies cover the Earth. I enjoy that intensely already from year 
2006. And my body is almost "ripe" for new changes, because perceive the Knowledge of Light 
Power and I am not "blind chicken" any more. 
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But still sad to look at the people who still continue to play games, to solve puzzles of the 
money, to turn a blind eye, that around not only house burning"…my Earth burning". Only, dear 
people sing and dance (that also is good) only don't think how to save life and how to KEEP Life 
in the Body! 

16.09.2012.10:01 

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

Dear Friends! I notice something else Happy! Trees- apple tree behind my window. 
Strawberries, in the strawberry bed- grown up so strong and green, perhaps even more vibrant, 
than after favorable spring!!! Only some of the branches colored in autumn colors! In strawberry 
bed old leaves already became woody or decomposing! It seems, that cuckoo soon will start to 
sing!... While everything is still very fragile and delicate, however, show the spring!!! 

Dear Peers! Let's see! What Mother Nature will offer to us!!! We should act like unknown with 
hot Hearts and Light Mind? Forward! The way brings us to Light distance!!! 

Thank you to the Heaven Father- God Mother! To all! Thank you to all, who have interest, 
enough power to cherish common thoughts! 

16.09.2012.16:18 

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

**FIND! Image! - already second! 

Unusually beautiful and young people society! Young- beautiful, sunny, happy, joyful, active. 
Have no words to describe the perception of a sense of what was seen! Yes! Image! 
Immediately, after waking up moment, still in close eyes! It was probably youth assembly, as 
Easter? As Ligo? But they were not our youth, not ours, not the meeting in the Earth reality… 
Before that, still in sleep, was dream, some text and feeling, that I am as delegate 
somewhere…then followed waking up with the amazing image… Text, seen in dream, didn't 
recovered in memories, because image surprise was too strong! 

Image brilliance slowly went out from the memory. Find myself out of surprise, remembering, 
that after a moment I will not remember nothing. Therefore I fumble for the pens and light 
switches. To write also was not easy, because I could to open only one eye, other eye was 
feeling like full with sand, painful, light dazzled. That what I wrote, I told also to you! 

26.08.2011.04:15 written in heart happiness Lauma/Eslauma. 

------ 

Angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem, 

ievietots: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /2016. gada decembrī. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts
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*6) Radītāja Domu Vēstule “Labdien, Tēvs!” 

= IR! ... Labdien,Tēvs! Es esmu atnākusi maziņa! Vēl ļoti nevarīga, bet jau griboša stipra būt! Manas 

māsas, brāļi - DievDvēselītes, arī vēlas stipri būt! ... 

- Ar vēlēšanos ir par maz, jāprot arī darboties, jāprot sevi pārvarēt, ierobežot, kur tas nepieciešams, 

rīkoties, kur ir darbiņš jāpaveic, zināšanas jāmeklē, tā kā tu tās meklē. Tu taču meklē, pašas klāt jau 

nenāk? 

= Nē, nenāk gan ... 

- Cālītis jau arī neizšķiļas pūkains vienā mirklī, bet pieliek lielas pūles, lai lēnām, kārtu pēc kārtas cieto 

čaulu nodrupinātu. Lūk, arī cilvēkam soli pa solītim, pa kāpnītei Jaunas dzīves Skaistums jāizzina, 

jāapgūst ... 

= Paldies, Tēvs! Paldies!!! / 06.07.19.08.2012. / 

Nu es atkal mājās, savā Zemes realitātē esmu! Tas tik bija Brīnums!!! Tēvs ar mani parunāja! Un es 

sapratu - dzirdēju ar domām! Nē, sajutu! ... Kā lai paskaidro ... bet tik zinu to, ka es liela gribu būt! Gaismā 

augt un Gaisma būt! ... 

Lai notiek Tava Griba, Tēvs!!! 

Paldies! Paldies! Visai Dieva Pasaulei! Paldies!!! 

Tas nav sapnis! Tā īstenība! Pamošanās mirklī - citā Pasaulē! Sajūtās un domās! ... 

*6) RDV- Radītāja Domu Vēstuli pierakstīju - 19.08.2012.06:44 

Sirdslaimē, Eslauma 

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

Atradumi - Paklausot Radītājam: "Atrodi tos iepriekšējos, pārskati, papildini ..." (*1) RDV-Radītāja Domu 

Vēstule 08.09.2012.08:15 "Daži 

jautājumi" http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_domu_vestule_dazi_jautajumi/2012-09-10-46), sniedzu 

agrāk pierakstītās, vēl *NAD-Nezināma Avota Domu Vēstules un Radītāja Diktātu, Skaidrojumus, kas 

diktēti Leonīdam Maslovam. Man tās ir Zināšanas Bezgalīgas! Novēlu katram lasītājam Zinātkāram 

Gudrītim būt!!! 

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

1) Atr. - *NAD Vēstule "Lūdzu!" 

Mīļie Draudziņi! Lūdzu, pievērsīsim uzmanību, iedziļināsimies Nezināmā Avota Domu Meistara Vārdu 

Dāvanā: 

DOMA un VĀRDS!? 

VIRTUĀLS un TAUSTĀMS! 

VIEGLUMS un SMAGUMS! 

GAISTOŠS un BRIESTOŠS! 

VISS ir VESELUMS un tomēr DALĪTS! 

Un līdz šim mēs dzīvojām SMAGUMĀ - MATĒRIJĀ, ZINOT, ka ir VIEGLUMS - DOMA! 

Bet mēs nezinājām, ka VIEGLĀ, GAISTOŠĀ, VIRTUĀLĀ DOMA ir ar TICĪBU jāpiesaista caur VĀRDU 

MATĒRIJAI! 

To ZIN un mums DĀVINA RADĪTĀJS, jo Viņš ir mūs RADĪJIS un turpina joprojām RADĪT! Dāvinot mums 

GUDRĪBU - TICĪBĀ, UZTICĪBĀ, MATĒRIJĀ - VĀRDĀ! 

Izaugušās Dvēselītes PIEŅEM! PIESAISTOT, TUROT ciet pie SEVIS DOMU - VIRTUĀLO, VIEGLO, 

GAISTOŠO! 

Turēt ciet pie sevis MĪLESTĪBĀ, MAIGUMĀ - VISĀ PILNĪBĀ, ko sniedz tikai MĪLESTĪBA TICĪBĀ 

DEBESTĒVAM RADĪTĀJAM! 

"Pievērsiet uzmanību, ka viss sākas ar Ticību! Tieši ar Ticību Manī, Manā kārtībā, no Ticības sevī 

un savas vietas Pasauļu Sistēmā - Mūžībā. (5.pants, Radītāja Skaidrojums "Ticība, Mīlestība,Cerība un 

Gudrība"http://www.otkroveniya.eu/2006/30.09.06.htmlpierakstīja L.Maslovs, latviskojums 

lasāms:http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_skaidrojums_30_09_06_ticiba_milestiba_ceriba_un_gudrib

http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_domu_vestule_dazi_jautajumi/2012-09-10-46
http://www.otkroveniya.eu/2006/30.09.06.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_skaidrojums_30_09_06_ticiba_milestiba_ceriba_un_gudriba/2012-09-22-71
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a/2012-09-22-71 

Jā! Tā ir ĢEOMETRIJA, kur katrs Mūžības Kanons ir savā vietā SISTĒMĀ! PIEVIENOTIES SISTĒMAI - 

Tas ir Uzdevums! GLĀBIŅŠ mums! VĒRĪGIEM būt: MATĒRIJA+DOMA 

(TICĪBA+MĪLESTĪBA+CERĪBA)+GUDRĪBA = RADĪTĀJS! 

<< Gana agri es cēlos, Mīļš Dieviņš vēl jo agri. 

<< Ko, Dieviņ, tu cēlies, Ko tev agri vajadzēja? 

<< - Ko, meitiņ, tu darītu, Kad es agri neceltos? 

<< Es tev doru vērējīnis, Es padomu devējīnis. (LD, 6721) 

Paldies Dievam-Radītājam! DievMāmiņai Paldies! Paldies mīļam Nezināmā Avota Domu Meistaram par 

Gudrības Dāvanām! Paldies visiem Skolotājiem! Paldies Radītāju dzirdošiem, ka mēs Mūžības Kanonus 

uzzinām! Klausam! Un uz Tēva Mājām traucam! Viss mums izdosies, jo mēs ar Dievu Sirdīs ejam Mūžīgi! 

*NAD-Nezināma Avota Domu Vēstule pierakstīta 27.02.2012.07:27. 

Sirdslaimē pierakstīja - Eslauma 

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

2) Atr. - Mīļais ... izdevēj! 

Sveicinu Jūs ar kārtējo Vārdu Dāvanu - devīto, desmito Visaugstā Radītāja diktātu - vēstījumu cilvēcei 

caur zinātnieku L.I.Maslovu tajā tālajā 2004. gadā! (08.09.04.-

 http://www.otkroveniya.eu/2004/08.09.04.html, 

latviskojums:http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_diktats_08_09_04/2013-05-19-637, un 10.09.04.-

http://www.otkroveniya.eu/2004/10.09.04.html, 

latviskojums: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_diktats_10_09_04_/2013-05-20-640) 

Pievienoju arī *(NAD)-Nezināma Avota Domu Vēstuli, kuru pierakstīju 2011. gada 14.augusta agrā rītā 

(05:53). Viss top ar katru dienu interesantāks, brīnišķīgāks! Pasaule ap mums lēnām bet pārliecinoši 

izmainās! 

Paldies Debesu Spēkiem! Paldies visiem, kuri palīdz Jaunas Zināšanas un Jaunu Pasauli apzināties, 

pieņemt! 

Lūk, *NAD: Bībelē uz balta papīra melniem burtiem rakstīts:"... viss iziet no Dieva ...", bet Atklāsmēs, 

Internetā, balti burti uz melna fona vēsta: "... viss iziet no Manis ..." 

Un vēl: Bībelē, Vecajā Derībā Dievs uz cilvēkiem runāja caur Praviešiem - Dieva kalpiem, bet Jaunajā 

Derībā par Dievu un Viņa Nodomu cilvēkiem stastīja Jēzus Kristus un uzsvēra: "Es esmu Dievā un Dievs 

ir manī ..." 

Mūsdienās, XXI gadsimtā, Dievs atkal RUNĀ uz cilvēkiem caur palīgiem "... caur Mani dzirdošiem 

Maniem palīgiem." (Diktāts 04.09.04. http://www.otkroveniya.eu/2004/04.09.04.html, pierakstīja Leonīds 

Maslovs; latviskojums lasāms:http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_diktats_04_09_04_sestais/2012-09-

22-70). Un cilvēki, kuri spēs uzticēties, pieņemt, saprast caur krievu cilvēku saņemtās un dažādās 

valodās tulkojošu cilvēku palīdzībā dāvātās Visaugstā Radītāja sniegtās Zināšanas un Padomus, mācēs 

dāvātās Zināšanas izmantot savas Apziņas bagātināšanai, paplašināšanai, varēs arī saņemt biļeti-

caurlaidi ieejai Jaunās Zemes Telpā Mūžīgās Dzīves Jaunajam Sākumam! 

2) Atr. - Mīļais ... izdevēj! - Pierakstīts pēc pilnas pamošanās, pārdomājot iepriekš izjusto, 

14.08.2011.05:53, sūtīts iemīļotam preses izdevējam 19.08.1011.15:33. publicējums nav manīts. 

Sirdslaimē - Eslauma 

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

*6) RDV "Labdien, Tēvs!"; 1) Atr.: *NAD Vēstuli "Lūdzu!" un 2) Atr.: "Mīļais ... izdevēj!" apkopoja, 

papildināja, uzrakstīja, publicēja:http://spekavots.ucoz.ru/news/6_rdv_labdien_tevs/2012-09-22-72 

Sirdmīlestībā - Eslauma. 

 

 

http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_skaidrojums_30_09_06_ticiba_milestiba_ceriba_un_gudriba/2012-09-22-71
http://www.otkroveniya.eu/2004/08.09.04.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_diktats_08_09_04/2013-05-19-637
http://www.otkroveniya.eu/2004/10.09.04.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_diktats_10_09_04_/2013-05-20-640
http://www.otkroveniya.eu/2004/04.09.04.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_diktats_04_09_04_sestais/2012-09-22-70
http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_diktats_04_09_04_sestais/2012-09-22-70
http://spekavots.ucoz.ru/news/6_rdv_labdien_tevs/2012-09-22-72
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*6) Creator’s Mind Letter "Hello, Father!" 
 
 

=IS!...Hello, Father! I came small! Still very 
helpless, but already horny to be strong! My 
sisters, brothers- God's Souls, also wants to be 
strong!... 
-Only the desire is not enough, must be able to 
operate, must be able to get over yourself, to 
limit, where that necessary, to act, where work 
needs to be done, must search for knowledge, as 
you search them. But you looking for them, by 
themselves they are not coming? 
=No, don't come….. 
-Chicken baby also don't erupt furry in one 
moment, but make a big efforts, that slowly, 
round by round to crumble hard shell. Look, also 

people, step by step, by ladder, must discover the beauty of New life, must learn…. 
=Thank you Father! Thank you! /06.07.19.08.2012./ 
 
Now I am again home, I am in my Earth reality! That was Miracle!!! Father told with me! And I 
understood- heard with mind! No, felt!...How to expain…but, just know that, I want to be big! 
Grown in the Light and to be Light!... 
Your Wish to be done, Father!!! 
Thanks! Thanks! To all God World! Thanks!!! 
That is not dream! That is true! In a waking up moment- in another World! In feels and mind!... 
*6) RDV- Creator's Mind Letter recorded- 19.08.2012. 06:44 
In heart happiness, Eslauma 
---------------------------------------- 

Founds- obey to the Creator: "Find those previous, review, supplement…" (*1) RDV- Creator's 
Mind Letter 08.09.2012. 08:15 "Some 
questions" http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_domu_vestule_dazi_jautajumi/2012-09-10-
46) I delivered before recorded, still *NAD- Unknown Source Mind Letter and Creator Dictations, 
Explains, what are dictated by Leonid Maslov. For me those are Endless Knowledge. I wish to 
every reader to be inquisitive Clever!!! 
----------------- 

1)Found- *NAD Letter "Please!" 
Dear Friends! Please, let's give attention , to go into Unknown Source Mind Master Words Gift: 
MIND and WORD!? 
VIRTUAL and TANGIBLE! 
LIGHTNESS and WEIGHT! 
VOLATILE and BURGEONING! 
ALL is INTEGRITY but anyway DIVIDED! 
And till now we were living in WEIGHT- MATTER, AWARE, that has LIGHTNESS- THOUGHT! 
But, we didn't know that LIGHTNESS, VOLATILE VIRTUAL THOUGHT is with BELIEF must 
attract through WORD to MATTER! 
That KNOW and GIVING to us CREATOR, because He CREATED us and still continue TO 
CREATE! By giving us WISDOM - IN BELIEF, IN TRUST, IN MATTER- IN WORD! 
Grown up Souls ACCEPT! BY ATTRACTING, KEEPING close to THEM THOUGHT- VIRTUAL, 
LIGHTNESS, VOLATILE! 

http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_domu_vestule_dazi_jautajumi/2012-09-10-46
http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_domu_vestule_dazi_jautajumi/2012-09-10-46
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By keeping close near them IN LOVE, IN TENDERNESS- FULLY, what gives only LOVE, IN 
BELIEF TO HEAVEN FATHER- CREATOR! 
"Pay attention, that all begins with Faith! Exactly with Faith in Me, in My order, from Faith 
to yourself and your place in World system- Eternity" (point 5 in Creator's Explain "Faith, 
Love, Hope and Wisdom"http://www.otkroveniya.eu/2006/30.09.06.html recorded L.Maslov) 
Yes, that is GEOMETRY, where each ETERNITY CANON is in his place in SYSTEM! TO GET 
INTO SYSTEM- that is Task! RESORT for us! To be WATCHFUL: MATTER+ THOUGHT 
(FAITH+LOVE+HOPE)+ WISDOM=CREATOR! 
<< Gana agri es cēlos, Mīļš Dieviņš vēl jo agri. 
<< Ko, Dieviņ, tu cēlies, Ko tev agri vajadzēja? 
<< - Ko, meitiņ, tu darītu, Kad es agri neceltos? 
<< Es tev doru vērējīnis, Es padomu devējīnis. (LD, 6721) 
Thanks to God- Creator! Thanks God Mother! Thanks dear Unknown Source Mind Master for 
Wisdom Gift! Thanks to all Teachers! Thanks to those who hear Creator, that we can learn 
Eternity Canons! Listening! And hurry to Father's Home! All will be fine, because we walk with 
God in Heart Forever! 
*NAD- Unknown Source Mind Letter recorded 27.02.2012. 07:27 
In Heart Happiness recorded -Eslauma. 
--------------------- 

2)Found- Dear….publisher! 
I greeting you with the current Words Gift- ninth, tenth Dictations of the Supreme Creator- 
Message to humanity through scientist L.I.Maslov in that far 2004. 
(08.09.04. http://www.otkroveniya.eu/2004/08.09.04.html and 
10.09.04.http://www.otkroveniya.eu/2004/10.09.04.html 
Adding also *NAD- Unknown Source Mind Letter, which recorded at August 14 2011, at early 
morning (05:53). Everything becoming more interesting, wonderful by every day! World around 
us slowly, but convincingly changing! 
Thanks to Heaven Power! Thanks to all, who helping New Knowledge and New World to be 
aware and accept! 
Look, *NAD: In Bible on white paper with black letter has written:"…everything is coming from 
the God" but in Revelations, in Internet, white letters on black background telling: "…everything 
is coming from Me…" 
And more: in Bible, in Old Testament God to people told through Prophets-servant of God, but 
in New Testament about God and His intention to people told Jesus Christ and accent "I am in 
God, and God is in me…." 
In our days, God again talking to people through helpers "…through hearing Me, My helpers" 
(Dictation 04.09.04.http://www.otkroveniya.eu/2004/04.09.04.html) And people, who will be able 
to trust, to accept, to understand through Russian people received and in different languages 
translated people helping given Supreme Creator Knowledge and Advice, will be able given 
Knowledge to use for them Consciousness enrichment, enlargement, also will can get ticket- 
pass to entrance in New Earth Space in Eternal Life to new beginning! 
2)Found- Dear…Publisher! Recorded after full awaking, reflecting previously felt 14.08.2011. 
05:53 sent to favorite press publisher 19.08.2011. 15:33 Publication is not seen. In heart 
happiness Eslauma. 

 

 

 

 

http://www.otkroveniya.eu/2006/30.09.06.html
http://www.otkroveniya.eu/2004/08.09.04.html%20%20and%2010.09.04
http://www.otkroveniya.eu/2004/08.09.04.html%20%20and%2010.09.04
http://www.otkroveniya.eu/2004/10.09.04.html
http://www.otkroveniya.eu/2004/04.09.04.html
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*7) Radītāja Domu Vēstule "Domas rīta agrumā". 

 

= ... Tad, kad ķermenītis atpūtās, domājošā Dvēselīte, prom uz Gaismas Skolu devās. Mācījās 
un runājās Gaismas Skolotāju sabiedrībā. Katrai mūsu Dvēselītei Skolotājs ir savs, jo tas mūsu 
ķermenītis Dvēselītes-Gudrulītes glabā. Dvēselītēs-Gudrulītēs Gaismas daudzums katrai savs ... 
- Tādēļ arī skološanās sanāk tik pie Skolotāja, kura Gaismas daudzums Dvēselītē jāpapildina. 
Tikai Dvēselīte pati labāk zina - kādas Gaismas viņai trūkst. 
= Ahā! Nu es saprotu! Dvēselītei-Gudrulītei savu ķermenīti skološanā jāņem, lai tas Dvēselītes 
sadarbībā arī gudrulītis kļūtu! ... 
- Jā, tas jau būtu labi. Tikai vērīgums, uzmanība, centība un kustīgums saturīgās darbībās var 
pie rezultata aizvest. 
Gudrība ir jāmeklē, jācenšas to notvert, savā miesas Svētnīcā noturēt un saprast. 
Nebēdājiet Gaismiņas, nu jau viss uz labo pusi iet. Vēl tik enerģiju straumēm ciešāk krasti 
jānoenkuro, tad Mēs sadarbību sāksim radīšanas Brīnumos ... 
= Paldies!!! Paldies, mīļais DebesTēvs-Radītājs! DievMāmiņa mīļā! Paldies! Paldies visiem 
Gaismas Skolotajiem! Zemes Mātes Saimniecībā es jau lidoju Lielās Gaismas līksmībā!!! ... 
23.09.2012.10:02 Līksmībā - Eslauma. 
------------- 
Atradums: *NAD "Klikšķis! 
Šis brīnums gan ir jāpieraksta, jāpastāsta: notika tas naktī. Pamodos no tā, ka blakusistabā, 
mazdēliņš tēti skaļi sauca. Iedomājos paskatīties pulkstenī, cik tad rāda? - 03:15 ... 
Drīz jau viss mājā apklusa, bet es aizmigt nevarēju. Manā saspringtajā ķermenī un galvā, 
domas "maldījās" visos iepriekšejo dienu notikumos, darbos. Aizdomājos, ka lieliski būtu, ja es 
varētu izpildīt "Meditāciju 11:11:11", tikai žēl, ka manī it nemaz nedarbojas iztēle. Es nespēju 
neko iztēloties. Ar zīmēšanu arī man nekad nav veicies. Varu tikai no redzamā, konkrētā kaut 
ko uzskricelēt. Sajūtas manī darbojas patstāvīgi un konkrēti ... 
Un tā: mierīgi lēnām, nakts melnumā, pārdomājot dzīvi, mans saspringtais ķermenis lēnām 
atslābinājās, kļuva viegls un vienmērīgs. Tad, pēkšņi - manā galvas centrā notika "klikšķis" - 
skaņa, kā datorpārslēgšanas mirklī! Tikai skaņa (iekšēji manī) tīra, skaidra, gaiša, īsa. 
Patīkama, bet viegli, maigi, jūtami sadrebināja mani un it kā siltuma vilnis gar mugurkaulu 
izplūda pa visu ķermeni līdz pat roku, kāju pirkstgaliem. Ķermenis lēnām kļuva apbrīnojami 
vesels, saplūstošs ar visu apkārt ... 
Iedomājos, ka būtu vienkārši svētlaimīgi, dzīvot tādā saskaņā ar visu apkārt esošo. Jā, bet ... es 
neko neatcerējos no savas dzīvošanas iepriekš ... pagātne bija "izkususi"! ... 
Taču tas mani nesatrauca, jo sapratu, ka esmu tagad, šeit un gribu aizmigt ... 
Šobrīd, pamostoties, visu atceros un zinu no pieredzes, ka jāpieraksta, jo ļoti drīz nakts sajūtas 
būs "izkusušas" ... 
Paldies Dievam-Radītājam: "Priecīgs esmu, laimīgs esmu! Dievs par mani rūpējas!" Paldies 
visiem, kuri kopā esam!!! 
*NAD-Nezinamā Avota Domu Spēkā vēstuli pierakstīju 13.11.2011.08:44, pieraksts uzticēts 
iemīļotam preses izdevējam. 
Sirdsmiera laimē - Eslauma. 
Visu, sirdslaimē joprojām, apkopoja, uzrakstīja Eslauma. 
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*7) Creator's Mind Letter "Thoughts 
in early morning" 

=…When body relaxed, thinking Soul, went 
away to Light School. She was studying and 

talking in society of the Teachers of the Light. 
Each of our Soul has her own Teacher, because 

that our body Soul-Wisdom is keeping. Each 
one Soul-Wisdom has her own amount of the 

Light… 

-That also why learning can make only with 

Teacher, who amount of Light must supplement 
our Soul. Only our Soul knows better, which 

king of Light miss to her. 
=Aha, now I understand! Soul-Wisdom need to 

take her body for study, that it in cooperation 
with Soul also become wise!... 

-Yes, it could be good. Only keenness, 

attention, diligence and mobility in meaningful 

activities can to lead to the results. 
Wisdom must be sought, must try to catch, and to keep and to understand in your body Sanctuary. 

Don't feel sad Lights, now all is going to more good. Only energy currents must moored the coast closer, 
than we will start cooperation in creating Miracles… 
=Thanks!!! Thanks, dear Heaven Father- Creator! Dear God Mother! Thanks! Thanks to all Light 
Teachers! In Earth Mother Farm I already fly in Great Light cheersfulness!!!... 

23.09.2012. 10:02 Wits cheerfulness-Eslauma. 
--------------------- 

Found: NAD "Click" 

This miracle must record, must tell: that happened on the night. I woke up from that in next room my 
grandson loudly shouted his daddy. 

I thought to look, what time is it? - 03:15… 
Very soon all got quite at home, but I could not to sleep again. In my tight body and head thoughts 

wondered in all the events and jobs of the previous day. I though, it could be nice if I could make 
"Meditation 11:11:11", only sad, that to me doesn't work not at all the imagination. I can't imagine nothing. 

With drawing also I have never fared. I can only from visible, from concrete something to draw. Feeling 
inside me works independently and concrete… 

And so: quietly, slowly, in night darkness, I pondered life, my tight body slowly relaxed, became light and 
regular. Then suddenly in center of my head was held in a click- sound like in computer restart moment. 

But the sound (inside me) clean, clear, bright, short. Pleasant, but gently, softly, significantly trembled me 
and as a heat-wave along the spine were released throughout the body till hands and legs fingers. Body 

became amazingly healthy, confluent with all around. 

I though, that just would be blissfully, to live in accordance with all the surrounding. Yes, but… I didn't 

remember nothing from my living before…past had "melted"!... 

But, it didn't disturb me, because understood, that I am now, here and want to sleep… 

Now by waking up I remember all and I know from experience, I need to write, because very soon night 

feelings will be "melted"… 

Thank you God- Creator: "I am glad, I am happy, God cares about me"! Thanks to all, ho are together!!! 

*NAD- Unknown Source Mind Power letter recorded at 13.11.2011.08:44 record entrusted to favorite 

press publisher. 

In heart peace happiness- Eslauma. 
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*) Radītāja Domu Vēstule "KOPĪBA" 

 

= ... Man liekas, ka runa ir par šo Svēto tekstu sagatavošanu izmantošanai, lasīšanai (latviskojumi, NAD Vēstules), lai 

izprastu atsevišķu vārdu, jēdzienu nozīmi ikdienas saskarsmē ... 

- Lai lasītu tekstus par enerģijas izpausmi caur Vārdu TICĪBA. Ir jāmācās izprast Vārda dziļumu un plašumu, ko 

Vārds aptver, bet ne tikai darbības kustības izpausmi. 

= Ir jālūko saprast, līst- ne tikai ūdens lāsīte no debesīm krīt uz zemi, bet jāaptver doma, ka lāsīte, saskaroties ar 

zemi, to samitrina, veldzē, atraisa spēkus augšanai ... 

-... un, ko lāsīte izdara, saskarsmē ar audumu uz cilvēka ķermeņa, vai uz kaila ķermeņa utt. ... Jā, lietus (vārda) 

saskarsmes sekas, tā plusi un mīnusi. 

Tā arī vārda TICĪBA enerģiju saskarsmes izpausmju dziļums un plašums, bet ne tikai Vārda tukša izrunāšana, 

nedomājot par sekām. Katrs vārds nes DOMU enerģiju viļņu bagātību, kas piepilda atmosfēru cilvēkā un ap viņu. 

= TICU - tātad saprotu, ko uzņemu un dodu tālāk ... 

- Jaunlaiku enerģiju jauda nav salīdzināma ar Jaunās vai Vecās Derības vārdu jēdzienu jaudu. Tie darbināja tikai 

VĀRDU kustību, bet Jaunlaiku Derība darbina DOMU PLAŠUMU un DZIĻUMU, lai ar laiku pārietu uz bezvārdu 

saskarsmi, tikai DOMU VIĻŅU PLŪSMU līmenī. 

= Tādēļ ir svarīgi cilvēkam uzņemties atbildību par savu eksistenci ... 

- KOPĪBĀ, kur Viens ir Visi un Visi ir Viens. 

= Pazīstams teiciens! "Viens par visiem, visi par vienu"! ... 

- Tikai aizgāja viss šķībi, jo nebija Dievišķās KOPĪBAS jēdziena izpratnes, bet tikai vārdu kustības jēga. 

Domāju, ka tu mūsu sarunas eksāmenu būsi izturējusi, bet nu gan atpūties. Vēlāk viss būs jāapdomā. Tad jau citreiz 

parunāsim atkal. 

= Paldies! Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa! Ak, kaut izpratne manī saglabātos un es to spētu tālāk nodot! Jā! 

Spēšu! Jo manī taču TICĪBA IR!!! 

03:55 - 22.09.2012. ... 

Tas ir Radītāja BRĪNUMS - runāt DOMĀS ar Savu Radījumu! TIEŠI, Izpaustajā plānā - Dvēseles Templī - Ķermenī! 

*8) Radītāja Domu Vēstuli pierakstīju 22.09.2012.08:37 

Pārdomu sirdslaimē, Eslauma. 

======= 

Atradums: Sveiciens Jums ... ! Neparasts! 

Šo tekstiņu pierakstīju naktī pēc neparasta sapņa, kuru visu nestāstīšu, bet ... kaut kur, kādā organizācijā ciemojās 

delegācija ar galveno kādu meitenīti kā princesi pēc uzvedības, kurai, šķiet, es kaut kādu iemeslu dēļ, patiku. Viņa 

man pat matus ķemmēja, celiņu virs galvas veidoja, ko es pati pacentos kaut kā izšķirt-izveidot, laikam izdevās ne 

gluži precīzs, bet izdevās. Tad ciemiņš-princese vēlējās ņemt mani sev līdzi kā rotaļu vai domu biedreni, vai auklīti. 

Atteicu ... paskaidrojot kāpēc ... Vēlāk ... vai kā ... tad jau redzēs ... Un viss, vairāk nekā nebija. 

Lēni modos un - ātri meklēju papīru, lai pierakstītu tekstiņu: 

VĀRDI - ATKLĀSMES IR Dieva DĀVANA katram cilvēkam uz planētas Zeme. Pierakstītājs - krievu cilvēks un 

pārrakstītāja, latviešu cilvēks, ir tikai galds uz kura Dievs Uzliek Savu Varavīkšņoto Vārdu un Padomu 

DĀVANU. Katrs cilvēks var pie šī galda pieiet un kārtot Eksāmenu par savu Mūžīgo Dzīvi uz Planētas Zeme. 

Kā to darīt? - Brīva izvēle katram ... 

04:12-11.08.2011. 

Tad pārsteigums bija tik liels, ka pamodos kā bites dzelta, brīnējos, bet no pieredzes zinu, ka tūliņ viss jāpieraksta, jo 

pēc minūtes jau būšu visu aizmirsusi, kur nu vēl rītu gaidīt! 

Tagad varēju Jums uzrakstīt svarīgāko no naktī izjustā. Saprotu, ka latviskošana-pārrakstīšana man jāturpina, ko es 

ar lielu prieku arī daru. Jums - pieņemt, nepieņemt - brīva izvēle. Tik dodiet ziņu - nesūtīšu. 

Lai prieks un veiksme darbiņos! 

Paldies Visuma Spēkiem! Paldies Jums un visiem Gaismas Darbiniekiem! Lai aust Gaisma un ZEME MIRDZ! 

Sirdsmīlestībā - Eslauma. 

*NAD-Nezināma Avota Domu pieraksts uzticēts iemīļotam preses izdevējam 12.08.2011.17:07. 

Visu sirdspriekā vēlreiz apkopoja, uzrakstīja, Eslauma. 
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*8) Creator's Mind Letter "COMMUNITY" 
 
=…I think, the topic is about these Sacred text preparation for use, read (translated in Latvian, 
NAD Letters), to understand separate words, concept meaning in everyday communication…-
To read text about energy expression through word FAITH. Must learn to understand the depth 
and breadth of Word, what the Word covers, but not only the manifestation of activity and 
movement. 
=Need to understand, raining- not only drop of water from sky falls to the ground, but cover 
idea, that drop, contact with ground, moistened, refresh it, unlace forces for growing… 
-…and, what drop does, in a contact with a cloth on the human's body, or on naked body and so 
on… Yes, rain (word) communication results, it's plus and minus. 
As well as the word FAITH the expression of energy interaction depth and breadth, but not only 
Word empty spell, without thinking about result. Each word carries the IDEA of energy wave 
riches, that fills up the atmosphere inside human and around him. 
=I BELIEVE- so I understand, what I am receiving and giving further… 
-The New time energy power is not comparable with New or Old Testament power of the word 
concept. They were run only WORDS movement, but New time Testament running MIND 
BREADTH and DEPTH, that by time to move to without word conversation, only in THOUGHT 
WAVE FLOW level. 
=So, that's why it is important for people to take responsibility for their own existence…. 
-IN COMMUNITY, where One is All and All is One. 
=Known expression! "One for all, all for one"!... 
-Only all went wrong, because had not Divine COMMUNITY concept understanding, but only 
sense of word movement. I think, that you would be passed our talk exam, but now relax. Later 
for everything will need to think one more time. Then next time we will talk again. 
=Thanks! Thanks dear Heaven Father- God's Mother! Ah, I wish, that understanding inside me 
could be save and I could be able to give that further! Yes! I will can! Because I HAVE BELIEF 
inside me!!! 
03:55- 22.09.2012…. 
That is Creator's MIRACLE- to talk IN MIND with his own Creature! DIRECTLY in Manifested 
Plan- in Soul Temple- in Body 
*8) Creator's Mind letter recorded at 22.09.2012. 8:37 
In reflection heart happiness Eslauma. 
========== 

Founds: Greeting you…! Unusual! 

This text I wrote on the night, after unusual dream, which I will not tell all, but…somewhere, 

some organization visited delegation, with some central girl by behavior as princess, what, 

seems, she likes me for some reason. She even combed my hair, track made overhead, which I 

tried by myself somehow to fix, seems, I managed not quite accurately, but managed. Then 

visitor- princess wanted to take me with her as a game or thought member or nanny. I 

refused…explained why… After…or how…then will see. That's all, had nothing else. 

I slowly woke up and quickly found the paper, to write text. 

WORDS-REVELATIONS ARE God's GIFT to each person on the planet Earth. Writer- 

Russian person and scribe, Latvian person, is only table on which God put on His 

Rainbow Words and Advice GIFT. Each person can go near to this table and to take 

Exam about his Eternal Life on planet Earth. How to do it?- Each one's free choice… 

04:12 - 11.08.2011. 

Then surprise was so big, I woke up as bees stung, wondered, but from experience I know, that 
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immediately all need to write, because after one minute all will be forgotten, then how to wait till 

morning! 

Now I could write for you most important from seen on the night, felt. I understand, that 

translating in Latvian and rewriting I must continue, what I am doing with big pleasure. For you- 

to accept or not accept- free choice. Only inform me- I will not send. 

I wish joy and success in works! 

Thanks to force of Universe! Thanks to you and all Light Workers! To weave Light and EARTH 

SHINES. 

In heart love Eslauma. 

*NAD- Unknown Source Mind entrusted to favorite Press Publisher at 12.08.2011. 17:07 

All in heart pleasure collected one more time, wrote Eslauma. 

 

 

 

Astoņas (RDV) Radītāja Domu Vēstules, Otro Dokument-Burtnīcu apkopoja, sagatavoja viskopīgai 

pieredzei Dievišķā Spēkavota Eslaumas KopDarba grupa.  

Astoņas Radītāja Domu Vēstules angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem 

https://www.facebook.com/MansGaismasStars/ 

Adrese: eslauma@inbox.lv , 2017. gada  29.jūnijā.      

                                                                     

                                                                    SPĒKAVOTS 

https://www.facebook.com/MansGaismasStars/
https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3aeslauma%40inbox.lv
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