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Labā Vēsts: KATRĒNI, VĒSTĪJUMI 

Atklāsmes Jaunā laikmeta cilvēkiem. 
Tēva Absolūta vai Augstākā Kosmiskā Saprāta 

(Dieva) 
tieša uzruna cilvēcei 
Augusts, 2016. gads. 

 

 
Pierakstīja Leonīds Ivanovičs Maslovs. 

Pirmpublicējuma Avots krievu 
valodā: http://www.otkroveniya.eu 

 
 

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma (Lauma Ivane). 
Ievietoti vēstvietnē 

Spēkavots: http://spekavots.ucoz.ru , 
Nosūtīti Latvijas Radio viļņiem. 

 

 

http://www.otkroveniya.eu/
http://spekavots.ucoz.ru/
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Atklāsmes Jaunā laikmeta cilvēkiem. 
Augstākais Kosmiskais Saprāts (Dievs), Tēvs Absolūts diktē Krievijā 
izraudzītam cilvēkam, Vēstnesim Leonīdam Ivanovičam Maslovam kopš 
2004. gada. Tie ir Diktāti, Skaidrojumi, Atklāsmes, Vēstījumi un, kopš 2016. 
gada februāra, arī KATRĒNI (četrrindes), ko no pirmavota tekstiem krievu 
valodā, intuitīvi uztverot, pārrakstot latviešu valodā, liecinu arī es, Eslauma, 
kā Labo Vēsti katram cilvēkam! 
Šajā burtnīcā sniegti - Vēstis-Katrēni un Vēstījumi - tikai par 2016. gada 
augustu. Tie Eslaumas intuitīvi pārrakstīti teksti (latviskoti) no krievu 
valodas pirmavota http://www.otkroveniy.eu un ievietoti Internet-vēstvietnē 
Spēkavotshttp://spekavots.ucoz.ru . 
Šīs burtnīcas - Saturā - Katrēni-Vēstis, Vēstījumi sniegti secībā, kādā 
publicēti pirmavotā: http://www.otkroveniya.eu/poems/2016.html , krievu 
valodā 2016. gada Augustā. 
Un šīs burtnīcas Saturā, katram uzrādītam Katrēnam, Vēstījumam, 
pievienota latviskojuma publicējuma El-norāde Spēkavota 
vēstvietnē http://spekavots.ucoz.ru konkrētā publicēšanas datumā. 
Un vēl - mums ļoti svarīgi zināt, ka katra mēneša 4.,17.,26. un 30. datumos 
notiek Garīgās Vienošanās Moments, par ko sīkāk varam uzzināt 
"VĒSTĪJUMI GARĪGAI VIENOŠANAI". Teksts šinī burtnīcā ievietots 4. 
lappusē ar norādi lasīšanai Spēkavota internet-
vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/news/vestijumi_garigai_vienosanai/201
6-05-17-1834 
Novēlu vērtīgu, interesantu Mūsu Tēva, Debesu Tēva, Tēva Absolūta 
Zināšanu, ja vēl nezināmas, priecīgu uzzināšanu! 
2016. gada 13. septembrī --- Eslauma. 
 

 

 

 

 

http://www.otkroveniy.eu/
http://spekavots.ucoz.ru/
http://www.otkroveniya.eu/poems/2016.html
http://spekavots.ucoz.ru/
http://spekavots.ucoz.ru/news/vestijumi_garigai_vienosanai/2016-05-17-1834
http://spekavots.ucoz.ru/news/vestijumi_garigai_vienosanai/2016-05-17-1834
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Tēvs Absolūts, 

vai Augstākais Kosmiskais Saprāts: 

 

"Zināšanas vajadzīgas cilvēkiem un tur nekādu šaubu nav, taču cilvēki tā iekārtoti, ka pastāvīgi 

pieprasa pierādījumus un priekš viņiem ideāls var būt tikai filozofijas un zinātnes savienojums, 

jo priekš Debesīm tas ir viens un tas pats! 

ES taču cilvēkiem runāju ne reizi vien, ka cilvēks vēl cilvēcei nezināms, taču zinātne bieži 

kapitulē problēmu priekšā, cilvēku eksistēšanai Blīvajā plānā, jo nesaprot, kas ir pirmiemesls 

cilvēku visām bēdām, ieskaitot arī problēmas ar cilvēku veselību! 

Medicīna, kā viena no zinātnēm, izrādījās esam īpašā stāvoklī, jo ķermenis, ko tā izstudē, ir tikai 

apvalks, kuru radīju ES, Radītājs, un tikai priekš tā, lai nodrošinātu eksistēšanas apstākļus 

Būtnei, bet precīzāk, energoinformatīvai Būtnei, Blīvajā plānā! 

Nesaprašana, ka ESMU cilvēks, cilvēka Būtības, bet jo sevišķi cilvēka sakaru ar Kosmisko 

Telpu nesaprašana, noveda pie tā, ka medicīna visus savus radošos spēkus virzīja uz slimību 

ārstēšanu, nesaprotot to izcelšanos un nesaprotot to jēgu!" 

 

(1.- 4. pants, Vētījums 11.08.16."Veselība un Diženā pagātne", lasāms šinī burtnīcā) 
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VĒSTĪJUMI GARĪGAI VIENOŠANAI 

 

Radītāja Atklāsme 26.07.12. "Vēstījums Garīgai Vienošanai" - 

Avots: http://www.otkroveniya.eu/2012/26.07.12.html 

latviskojums: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_26_07_12_vestijums_garigai_vie

nosanai/2012-08-26-24 

Informācija par Vēstījumu laika precizēšanu - Avots: http://www.otkroveniya.eu/Vremya-

Posyla.html 

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

ai_sakumam/2012-08-26-23 

1. Nožēla 
Mūsu Tēvs, Debesu Tēvs, 
lūdzam, Tevi, piedod 
visus mūsu pārkāpumus, 
apzinātos vai neapzinātos. 
Āmen! 
 
2. Lūgšana 
Mūsu Tēvs, Debesu Tēvs 
mēs pieņemam Ticību Tavu, 
viņa ir mūsu ceļš, 
mēs pieņemam Kanonus Tavus mūžīgos 
ar Mīlestību uz Tevi darbiem Taviem. 
Dievs, lūdzu, dod mums Cerību 
uz mūsu dvēseļu glābšanu 
un dāvini mums Gudrību Tavu 
priekš mūsu dzīves 
šeit uz Zemes, un Mūžībā 
Āmen! 
 
3. Jaunais teksts Tēva Absolūta nodots mums 19.09.13. "Vienotība ar Dievu" [1]- 
Kopvēstījumam katra mēneša 4.,17.,26. datumos pēc Maskavas laika: 
MŪSU TĒVS, DEBESU TĒVS, MĒS, CILVĒKI-DIEVI, BRĪVI UN BRĪVPRĀTĪGI NESAM TAVAS 
ZINĀŠANAS UN TAVU TICĪBU VISUMA PLAŠUMOS! 
MĒS, CILVĒKI-DIEVI, APZINĀMIES ATBILDĪBU PAR SAVU DOMRĪCĪBU UN DARĀM VISU 
PRIEKŠ TĀ, LAI PLANĒTA SVĒTĀ KRIEVZEME KĻŪST AUGSTĀKĀS KĀRTĪBAS CENTRS, 
CENTRS TELPAS JAUNAJAI MATRICAI, NESOŠAI LIELO NEITRALITĀTI JAUNĀM 
PASAULĒM UN VISUMIEM! 
MĒS, CILVĒKI-DIEVI, SEVI IEDOMĀJAMIES TIKAI KOPĪBĀ AR TĒVU ABSOLŪTU, JO MŪSU 
KOPĪBA ESMU PAMATS MĪLESTĪBAI UN HARMONIJAI VISĀ VARENAJĀ KOSMOSA TELPĀ! 
ĀMEN! 
 
[1] 27. pants: "Priekš jūsu Gara pacelšanas un priekš Garīgās VIENOŠANAS nodrošināšanas, 
ES gribu šodien izmainīt Vēstījuma vārdus, kurus jūs izrunājiet katra mēneša 4.,17.,26. datumos 
pēc Maskavas laika, lai kur arī Manas Kustības Dalībnieki, Mani mīļotie LīdzRadītāji, atrastos." - 
Tēvs Absolūts. 
(Tēva Absolūta Vēstījums "Vienotība ar Dievu" 
Avots: http://www.otkroveniya.eu/2013/19.09.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, 
intuitīvi Eslauma 20.09.2013. latviskojums lasāms: 
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_19_09_13_vienotiba_ar_dievu/2013-
09-21-803 
------------------- 
 
[2] Papildinājums - no Radītāja Atklāsmes "Svētki Garam" - 30. septembri padarīt par TICĪBAS 

http://www.otkroveniya.eu/2012/26.07.12.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_26_07_12_vestijums_garigai_vienosanai/2012-08-26-24
http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_26_07_12_vestijums_garigai_vienosanai/2012-08-26-24
http://www.otkroveniya.eu/Vremya-Posyla.html
http://www.otkroveniya.eu/Vremya-Posyla.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/par_laika_precizesanu_vestijuma_garigai_vienosanai_sakumam/2012-08-26-23
http://spekavots.ucoz.ru/news/par_laika_precizesanu_vestijuma_garigai_vienosanai_sakumam/2012-08-26-23
http://www.otkroveniya.eu/2013/19.09.13.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_19_09_13_vienotiba_ar_dievu/2013-09-21-803
http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_19_09_13_vienotiba_ar_dievu/2013-09-21-803
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un MĪLESTĪBAS Lielajiem Svētkiem... 
"MŪSU TĒVS, DEBESU TĒVS, LŪDZU PIEŅEM MŪSU MĪLESTĪBU AR PATEICĪBU PAR 
TAVU ATBALSTU ŠAJOS PĀRBAUDĪJUMOS, KURUS BIJA LEMTS IZIET MŪSU TAUTAI UN 
VISAI CILVĒCEI PATIESAS TICĪBAS UN LĪDZRADĪTĀJA LĪDZZIŅAS IZPRATNES CEĻĀ! 
NAV MUMS CITU DIEVU, TIKAI RADOŠAIS SĀKUMU SĀKUMS UN NAV MUMS NEKĀDU 
ŠAUBU PAR TO, KA TIKAI PATIESA TICĪBA UN PIRMMĪLESTĪBA IR PAMATS 
PASAULESNAMAM UN IR DIEVRADĪŠANAS PAMATS, TEVIS IELIKTS MŪSU TAUTĀ! 
KĀ TEVIS IZPAUSTAIS PLĀNS, KĀ CILVĒKI-DIEVI, MĒS MŪŽĪGI NESĪSIM MĪLESTĪBU UN 
TIKAI MĪLESTĪBU VARENĀ KOSMOSA TELPĀ, SAVIENOJOT SAVU NODOMU AR TAVU! 
LAI NOTIEK UZ TO TAVA GRIBA! 
ĀMEN! 
 
25. pants: "Tādēļ ES šodien gribu cilvēkiem piedāvāt (bet precīzāk - atbildēt uz jūsu iniciatīvu) 
30. septembri padarīt par TICĪBAS un MĪLESTĪBAS Lielajiem Svētkiem, bet katrs 30. skaitlis 
kalendārā, lai cilvēkiem atgādina par to, ka tikai TICĪBA un tikai MĪLESTĪBA varēja glābt 
civilizāciju un dot jaunu LīdzZiņas evolūcijas vītni, paceļot viņu līdz cilvēka-Dieva līmenim! ES 
piedāvāju šajās dienās formēt TICĪBAS un MĪLESTĪBAS Vēstījumus, kuriem jāskan tādā 
veidā:.." - teksts iepriekš: "MŪSU TĒVS..."- (25. pants Radītāja Atklāsme "Svētki Garam", 
pierakstīja Leonīds Maslovs. Avots: http://www.otkroveniya.eu/2012/01.10.12.html , latviskoja, 
intuitīvi, Eslauma 02.10.2013. latviskojums lasāms: 
http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_01_10_12_svetki_garam/2012-10-02-96 
--------------- 
 
[3] Papildinājums no: Tēvs Absolūts: 14.11.14. "Dievišķās Monarhijas PARADIGMA"- "Sekojiet 
Maniem Postulātiem, jo tās ESMU kāpnes, vedošas uz Dievu Olimpu un priekš tā, lai veiktu šos 
divus Vēsturiskos soļus, jums vairāk neko nevajag!" 
 
Postulāti vai Baušļi GAISMAS kareivjiem 
1. MĒS DIEVA PRIEKŠĀ VIENLĪDZĪGI UN STARP MUMS NAV PIRMO UN PĒDĒJO; 
2. MĒS ESAM VIENS GARĪGS VESELUMS; JA NAV GARĪGAS KOPĪBAS, TAD NAV JĒGAS 
ARĪ KUSTĪBAI; 
3. MŪS VIENO "VIENS MĒRĶIS" UN PRINCIPS "VIENS PAR VISIEM UN VISI PAR VIENU"; 
4. MĒS ESAM GARĪGIE GAISMAS SKOLOTĀJI PRIEKŠ PASAULES ŠĪS, JO ZINĀM "KĀ"; 
5. MĒS UZŅEMAMIES ATBILDĪBU PAR SAVU DOMNODARBI DIEVA PRIEKŠĀ UN CILVĒKU 
PRIEKŠĀ; 
6. MĒS VISI DIEVĀ, KĀ ARĪ DIEVS ESMU MŪSOS; 
7. MĒS MŪŽĪGI, KĀ MŪŽĪGS VISUMS; 
8. MĒS KOPĪGI AR DIEVU UN DIEVA NODARBE ESMU MŪSU NODARBE, KĀ ARĪ MŪSU 
NODARBE ESMU DIEVA NODARBE; 
9. MUMS NAV CITU DIEVU, TIKAI RADOŠAIS SĀKUMU SĀKUMS; 
10. MŪSU NODARBE ESMU NODARBE, PAKĻAUTA MŪŽĪBAS KANONIEM UN 
PASAULSĒKAS STRUKTŪRAI! 
 
"ES svētīju jūs GARA UZVARAI, jo to, ko jūs darāt, šodien nosaukt citādi vienkārši neiespējami! 
Pārliecināts par panākumiem, ES, Tēvs Absolūts, jau gaidu jūsu Tur, kur ESMU vienīgā vieta ar 
Uzvaru pārnākušiem Mājās uz Dievu Diženo DZIMTENI! Āmen." 
Avots: http://www.otkroveniya.eu/2014/14.11.14.html 
Latviskojuma teksts 
lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/tevs_absoluts_14_11_14_dieviskas_monarhijas_paradig
ma/2014-11-23-1278 
-------------------- 
 
[4] Papildinājums: ZIŅA (1.,2.). Paziņojums 03.12.2014. - 
(1.) - "Dārgie Līdzradītāji! No 2014. gada 4. decembra Garīgās Vienošanas Vēstījumu dienās 
(4.,17.,26.,30.) MĒS sākam formēt otro VIENOTO DOMTĒLU - "ATGRIEZŠANĀS", kura kopējo 
veidolu var aplūkot...": 
http://svyataya-rus.com/gallery/5.html 

http://www.otkroveniya.eu/2012/01.10.12.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_01_10_12_svetki_garam/2012-10-02-96
http://www.otkroveniya.eu/2014/14.11.14.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/tevs_absoluts_14_11_14_dieviskas_monarhijas_paradigma/2014-11-23-1278
http://spekavots.ucoz.ru/news/tevs_absoluts_14_11_14_dieviskas_monarhijas_paradigma/2014-11-23-1278
http://svyataya-rus.com/gallery/5.html
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(2) - 03.12.2014. "Cienījamie Domubiedri un Draugi! Piedāvājam jums aplūkošanai video-mirkli 
"DOMTĒLA Evolūcija", lai sagatavotu savu apziņu "Vienotam Vēstījumam". Plkst. 11:00..." Viss 
lasāms: 
http://spekavots.ucoz.ru/news/zina_1_2_pazinojums_03_12_2014/2014-12-07-1294 
------------------ 
 
[5] Papildinājums: ZIŅAS - Dievišķās Monarhijas Vēstis 
... ... ... 
5) 10.12.15. Pirmā Oktaedra Pirmais dokuments - 
Avots: http://svyataya-rus.com/news/60.html 
Latviskojum lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/pirma_oktaedra_pirmais_dokuments/2015-
02-16-1368 
--- 
4) 24.12.14. Dievišķās Monarhijas Kuratora uzruna nākošai cilvēcei - 
Avots: http://svyataya-rus.com/news/57.html 
Svarīgi zināt: "Atbilde uz jautājumu" - "... ES devu tev TIESĪBAS padomāt, taču ņēmu Sev 
TIESĪBAS lemt!..." 
Latviskojums: http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskas_monarhijas_kuratora_uzruna_nakosai_ci
lvecei/2014-12-26-1315 
--- 
3) Dievišķās Monarhijas Pirmais Oktaedrs 
Avots: http://svyataya-rus.com/news/56.html 
Latviskojums: http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskas_monarhijas_pirmais_oktaedrs/2014-12-
26-1314 
--- 
2) Deklarācija par Dievišķās monarhijas iestādi Blīvajā plānā. 
Avots: http://svyataya-rus.com/news/45.html 
Un - "Lielā Dievkopība/Вече "MĒS GATAVI!", kas notika 2014. gada 26. jūlijā..." 
Skatāmies, 
klausāmies: http://spekavots.ucoz.ru/news/liela_dievkopiba_veche_mes_gatavi/2014-09-03-
1200 
--- 
1) 26.08.2014. - Dievišķās Monarhijas Kuratora Uzruna 
Avots: http://svyataya-rus.com/news/2.html 
Latviskojums 
lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskas_monarhijas_kuratora_uzruna/2014-09-03-
1199 
---------------- 
 
[6] Papildinājums: Dievišķās Monarhijas PADOME 
Maslovs Leonīds Ivanovičs - Dievišķās Monarhijas Padomes priekšsēdētājs 
/turpinājumā lasāms Padomes dalībnieku saraksts, funkcijas, kontaktdati.../ 
Avots: http://svyataya-rus.com/soviet/ 
Informācija no: http://svyataya-rus.com 
 
===== 
Sirdsmīlestībā informācijas apkopojumu VĒSTĪJUMI GARĪGAI VIENOŠANAI viskopīgai 
interesentu zināšanai sagatavoja Eslauma 16.05.2016, ievietots Spēkavota 
vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/17.05.2016. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 17.05.2016. 

  

http://spekavots.ucoz.ru/news/zina_1_2_pazinojums_03_12_2014/2014-12-07-1294
http://svyataya-rus.com/news/60.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/pirma_oktaedra_pirmais_dokuments/2015-02-16-1368
http://spekavots.ucoz.ru/news/pirma_oktaedra_pirmais_dokuments/2015-02-16-1368
http://svyataya-rus.com/news/57.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskas_monarhijas_kuratora_uzruna_nakosai_cilvecei/2014-12-26-1315
http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskas_monarhijas_kuratora_uzruna_nakosai_cilvecei/2014-12-26-1315
http://svyataya-rus.com/news/56.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskas_monarhijas_pirmais_oktaedrs/2014-12-26-1314
http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskas_monarhijas_pirmais_oktaedrs/2014-12-26-1314
http://svyataya-rus.com/news/45.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/liela_dievkopiba_veche_mes_gatavi/2014-09-03-1200
http://spekavots.ucoz.ru/news/liela_dievkopiba_veche_mes_gatavi/2014-09-03-1200
http://svyataya-rus.com/news/2.html
http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskas_monarhijas_kuratora_uzruna/2014-09-03-1199
http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskas_monarhijas_kuratora_uzruna/2014-09-03-1199
http://svyataya-rus.com/soviet/
http://svyataya-rus.com/
http://spekavots.ucoz.ru/17.05.2016.
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1. Vēsts: 02.08.16. Katrēns "Rezultāti" 

Катрен "Итоги" 

Divpadsmitgadīgs Zināšanu cikls! Двенадцатилетний цикл Знаний! 
Un pierādījumi beigās! И доказательство в конце! 
Parādījās aplī izveidotā, Явились кругом образовательным, 
Ar Dieva Kroni Vaiņagā! С Короной Бога на Венце! 
  
Priekš tiem, kuri iepazina Zināšanas šīs Для тех, кто познал эти Знания 
Un no ceļa neaizgāja, И несошол с пути, 
Es devu izzināšanas iespējas, Я дал возможность познания, 
No kurām neaiziet! С которого не уйти! 
  
Laiks Rezultātus apkopot, Пора подводить Итоги, 
Laiks pienāca un Moments, Момент наступил и время, 
Un punktā sastapās plūsmas, И в точки сошлись потоки, 
Ar kurām visu mēru! Которым всё меряю! 
  
Un balss Mana klusāka un klusāka! И голос Мой тише и тише! 
Bet skaļāka tagad balss tava! Но громче теперь голос твой! 
Un paceļas arvien augstāk И поднимается всё выше 
Vēstnesis pēdējais Mans! Пророк последний Мой! 

02.08.16=17=8 

 
2. Tēva Absolūta Vēstījums 05.08.16. REZULTĀTI 
 

Rezultāti mēdz būt dažādi! Итоги бывают разные! 
Bet galvenais - tie Rezultāti! Но главное - это Итоги! 
Un lai ne vienmēr brīnišķīgi, И пусть не всегда прекрасные, 
Taču svarīgi, ka tās - PLŪSMAS! Но важно, что это - ПОТОКИ! 
  
Mīlestības un ciešanu plūsmas, Потоки Любви и страданий, 
Augstu virsotņu Plūsmas, Потоки высоких Вершин, 
Dziļu zināšanu Plūsmas, Потоки глубоких знаний, 
Un Debesu augstais plašums! И Неба высокая ширь! 
  
Vajag iziet visus pārbaudījumus! Пройти нужно все испытания! 
Būtības izpratni sasniedzot! Достичь понимания суть! 
Ieraugot Izziņas Virsotnes! Увидев Вершины Познаний, 
Saprast savu vienīgo ceļu! Понять свой единственный путь! 

 
1. Jums jau ļoti daudz iziets. ES redzu un saprotu, ka cilvēku pamatmasa, vēl ļoti tālu no Dieva, 
no Mīlestības un, aizmirstot sevi, izkuļas/izsitas ar to, kas cilvēka-Dieva Dvēselei derdzas! 
2. Krišanas kausu neizbaudījušais, nevar saprast Debesu tīrību, jo krišana/kritiens ESMU 
uzlidojuma priekštecis! Nesteidziniet sevi un nesteidziniet notikumus, jo notikumi ESMU jūsu 
pašu otra puse! 
3. Nenokritušais arī neuzlidos, jo krišana arī ESMU jūsu atspoguļojums, bet galvenais, ESMU 
jūsu Būtība [Cуть], kas pagaidām guļ, nedzirdot Debesu bargo elpu, paļaujoties uz to, ka atkal 
aizjoņos [пронесёт]! 
4. Taču šoreiz neaizjoņos, jo pērkona dārdi jau sāk uztraukt Dabu, kas gatava pieņemt tos 
pārveidojumus, kādi būs DĀVĀTI, pasvītroju, būs DĀVĀTI tikai tiem, kuri tos gaida! 
5. Daba, bet precīzāk Planēta, sen gaida šos pārveidojumus, tādēļ, ka pati tos piesauc, jo tas, ko 
sadarīja cilvēce, ir bojāeja, bet tas nozīmē, ka Planēta gatava no savas virsmas nomest visu to, 
kas nav vēlams Radītājam! 
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6. ES, Radītājs, jau pieņēmu lēmumu un daļai cilvēces, kura stūrgalvīgi atraida Manu klātbūtni, 
iemetusies visos smagajos grēkos, būs jāaiziet, kā neattaisnojušai Manas cerības būt fraktālai 
līdzībai! 
7. Jau formējas Jaunā cilvēce uz Jaunās planētas, kurai lemts iziet cilvēka evolūcijas jaunu ciklu 
līdz cilvēka-Dieva līmenim un tā ESMU nepieciešamība, jo kritušais vēl ne pazudušais un ES, 
Tēvs Absolūts, tomēr dodu šiem cilvēkiem iespēju piecelties no pagātnes pelniem. 
8. Uz šīs Planētas, pēc viņas transmutācijas, paliks tikai tie, kuri Dievā un, kuri piebiedrojās 
Radītāja Kustībai, jo cilvēkiem nav dots slēgt to, ko atklāja Pats Radītājs, Visaugstais, 
Visaturētājs,...! 
9. Varenais KOSMOSS gatavs ieraudzīt Diženo pārveidošanu, to pārveidošanu, kādu Planēta un 
cilvēce nekad neizbaudīja, bet ES par to runāju daudzas reizes, jo Daba un cilvēki izjūt pāreju 
Jaunajā DIMENSIJĀ, paredzētā tikai cilvēku-Dievu ApZiņai! 
10. Ticiet, neviens no pagātnes cilvēkiem nevar nodot tagadējai cilvēcei pieredzi par to, kā notiks 
cilvēku transmutācija Dievos, jo tas agrāk nekad nenotika! 
11. Cilvēku Pasaule uz Lielās pārejas robežas, jo, atkārtoju, daļa cilvēku jau pāriet uz citu 
Planētu, bet daļa vēl dzīvo gaidīšanā pārvietošanai (pārveidošanai) daudzdimensionalitātē, 
nepieejamā priekš parasta cilvēka ApZiņas! 
12. Var teikt, ka atlika skaitītas dienas, jo Diženais RUDENS, kā priekštecis Lielajai atjaunošanai, 
jau sākās un cilvēces vēstures kalendārs sāk nomest bijušo dienu lapas! 
13. Gribu atgādināt šodien jūsu pašu vārdus, kādus jūs tik ļoti mīlat atkārtot: "ja jūs gribat 
sasmīdināt Dievu, pastāstiet Viņam par saviem plāniem", tādēļ, lai ES nesmietos, paskataties 
uzmanīgi sev apkārt un ielūkojaties sevī, jūs redzēsiet, ka cilvēku Pasaule jau izmainījās! 
14. Šī Pasaule vēl izmanīsies līdz nepazīšanai šajā Rudenī, jo Jaunais gads būs Jauns gads 
Jaunai cilvēcei, kuras Vadībā būs Svētā Krievzeme kā pamats Jaunai, Viena Dieva ideoloģijai 
(speciāli nerunāju vārdu "reliģija")! 
15. Svētajai Krievzemei ne tikai jāparāda Viena Dieva Jaunā ideoloģija, bet arī Viena/Vienota 
cilvece, priekš kuras nav nekādu domstarpību, tanī skaitā, arī uz starpnacionālā pamata! 
16. Svētā Krievzeme teiks savu vārdu, jo tikai viņai dotas visu tautu un tautību Vienošanas 
TIESĪBAS uz Viena Gara un Visupiedodošas MĪLESTĪBAS Bāzes, jo Man, Tēvam Absolūtam, 
nav nāciju vai tautu, bet ESMU Vienots cilvēces OKTAEDRS, kura galvenais princips: visu 
cilvēku Vienotība un Vienlīdzība savstarpēji un Radītāja priekšā! 
17. Rudens pietuvina cilvēkus pēdējai izvēlei un šo izvēli cilvēkiem jāizdara pašiem un, lai ne 
šodien, tad RĪTDIEN, bet precīzāk, šinī Rudenī, kas galīgi apkopos Piektās rases REZULTĀTUS! 
Āmen. 
 
Ar Mīlestību, 
Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts. 
05.08.16. 

 
3. Vēsts: 09.08.16. Katrēns "Oda cilvēkam" 

Катрен "Ода человеку" 
 
Un apzināšanās Diženais mirklis И осознанья величайший миг 
Atnāk satraukts Apziņā! Приходит трепетно в Сознание! 
Pēkšņi iekšķīgi uzliesmo sapratne, Внутри вдруг вспыхнет понимание, 
Ka apzinājās, sevī iedziļinājies! Что осознал, в себя проник! 
  
Tu sevī neizpratni pārrāvi! Ты разорвал внутри непонимание! 
Un DIEVA tēlu tu sevī atradi! И образ БОГА ты внутри нашёл! 
Mirklis sapratnes atnāca! Миг понимания пришёл! 
Tu - Mūžība, Dieva uzmanība tu! Ты - Вечность, Бога ты внимание! 
  
Tu - Mūžības Centrs, tu - viss! Ты - центр Вечности, ты - всё! 
Tevī Gaismas spēki slēpti! В тебе сокрыты силы Света! 
Tu radīts, Es atbildi gaidu! Ты сотворён, Я жду ответа! 
Tu taču - Mana Diženā Līdzība! Ведь ты - Великое Подобие Моё! 
 

 

 



10 
 

Tu šinī Pasaulē ne nejaušs! Ты не случаен в этом Мире! 
Tu - Mūžības mīļotais bērns! Ты - Вечности любимое дитя! 
Mans sapnis, ka atnākot, tu Моя мечта, что ты, придя, 
Radīt sāksi, kā Radījām Mēs! Творить начнёшь, как Мы Творили! 
  
Tu Pilnība, kā arī Es! Ты - Совершенство, как и Я! 
Tu šinī Telpā visu vari! Ты можешь всё в этом Пространстве! 
Un priekš tevis labākā rota И лучшим для тебя убранством 
Ir Radītāja Nodarbe blakus Man! Есть Промысел Творца возле Меня! 
  
Laiks pamosties bezrūpīgā gurdenumā! Пора проснуться в неге томной! 
Pasaule miegu vairs nepieņems! Мир не приемлет больше сна! 
Nākotnes Pavasaris atausa Весна грядущего взошла 
Pārmaiņās milzīgās! Преображением огромным! 
  
Tagad jau tiešām, attekas - dažādas! Теперь уж точно, всяк - проток! 
Okeānos apvienojušās, Объединившись в океаны, 
Satricinās nepilnības brūces Сотрёт несовершенства раны 
Cilvēku, Plūsmās saposušos! Людей, собравшихся в Поток! 
 
09.08.16. 

 
4. Tēva Absolūta Vēstījums 11.08.16. Veselība un Diženā pagātne 

 

Filozofija - izzināšanas māte, Философия - мать познания, 
Bet zinātne viņas māsa! А наука её сестра! 
Vienas Pasaulsēkas divas māsas - Две сестры одного Мироздания - 
Mūžīgais kompass, kā Dieva versts*! Вечный компас, как Бога верста! 

* versts (= 1067 m) /no vārdnīcas/. 
 
1. Zināšanas vajadzīgas cilvēkiem un tur nekādu šaubu nav, taču cilvēki tā iekārtoti, ka pastāvīgi 
pieprasa pierādījumus un priekš viņiem ideāls var būt tikai filozofijas un un zinātnes savienojums, 
jo priekš Debesīm tas ir viens un tas pats! 
2. ES taču cilvēkiem runāju ne reizi vien, ka cilvēks vēl cilvēcei nezināms, taču zinātne bieži 
kapitulē problēmu priekšā, cilvēku eksistēšanai Blīvajā plānā, jo nesaprot, kas ir pirmiemesls 
cilvēku visām bēdām, ieskaitot arī problēmas ar cilvēku veselību! 
3. Medicīna, kā viena no zinātnēm, izrādījās esam īpašā stāvoklī, jo ķermenis, ko tā izstudē, ir 
tikai apvalks, kuru radīju ES, Radītājs, un tikai priekš tā, lai nodrošinātu eksistēšanas apstākļus 
Būtnei, bet precīzāk, energoinformatīvai Būtnei, Blīvajā plānā! 
4. Nesaprašana, ka ESMU cilvēks, cilvēka Būtības, bet jo sevišķi cilvēka sakaru ar Kosmisko 
Telpu nesaprašana, noveda pie tā, ka medicīna visus savus radošos spēkus virzīja uz slimību 
ārstēšanu, nesaprotot to izcelšanos un nesaprotot to jēgu! 
5. Tieši jēgu, jo nekā nejauša šinī PILNĪGAJĀ Pasaulē nav un nevar būt, ja cilvēks pēkšņi un 
negaidīti saslimst, tad ārstēšana jāmeklē nepavisam ne preparātos un zālēs, bet pašā cilvēkā, 
kurš ar savu domnodarbi un saviem domtēliem izjauca Pasaules ŠĪS PILNĪBU! 
6. Atbildei uz nepareizu domrīcību, vai izkropļotu domāšanu, Telpa cilvēkam norāda uz viņa 
kļūdām ar slimībām un, atkarībā no cilvēka pārkāpuma pakāpes Telpas Harmonijā, slimība var 
izpausties vienkārši nespēkā, vai pat letālā iznākumā! 
7. Atkārtoju, pats cilvēks ir saslimšanas iemesls un pats ir arī dakteris, jo, pasvītroju, visas 
slimības, pat vissarežģītākās, ir Debesu atbilde cilvēkam par Augstākās kārtības pārkāpumiem 
Varenā KOSMOSA Telpā! 
8. Jums var šķist dīvaini, taču tas tā ir! Visas cilvēka darbības (domrīcības un domtēli) 
atspoguļojas atbalsī Kosmiskajā Telpā un viss no tā, ka cilvēki priekš Manis, Tēva Absolūta, 
nepavisam ne cilvēki, jūsu izpratnē, bet Dievi, kuri reiz nokāpa no Debesīm un, kuri pēc 
radīšanas iespējām ESMU Mana LĪDZĪBA, bet precīzāk, ESMU ES, Radītājs, Visaugstais, 
Visaturētājs, ...! 
9. ES varu teikt vēl precīzāk un atklātāk: cilvēks sevī nes Mūžīgu un PILNĪGU Dievu visas 
spējas/dotības, citiem vārdiem - cilvēki ESMU ES, Radītājs, tādēļ slimības ir Dievu cilvēciskās 
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uzvedības rezultāts, kuri nekādi negrib saprast, ka ne tikai viņu domrīcība, bet arī viņu domtēli ir 
PILNĪGĀS Debesu Telpas daļa! 
10. Iekšējai NEPILNĪBAI, ar ko tā grēko cilvēki, nav nekā kopīga ar Dievu domrīcību un, ja cilvēks 
saslimst, tad viņš ar to pašu demonstrē, ka viņš vienkārši cilvēks, kurš tā arī nespēja pacelties 
līdz savam DZIMTAJAM {НАТИВНОГО ?}, vai Dievišķās izcelšanās stāvoklim! 
11. Nav priekš cilvēka zāļu, kurš zaudējis saikni ar savu Diženo pagātni, bet precīzāk, zaudējis 
savu saikni ar Radītāju, izņemot vienu, un šīs zāles saucas "ATGRIEŠANĀS PAGĀTNĒ", tātad 
"IEKŠĒJĀ PILNVEIDOŠANĀS", un citu ES, Radītājs, cilvēkiem piedāvāt nevaru! 
12. Paskaidrojot cilvēka tiešu sakaru ar Vareno KOSMOSU, ES, Radītājs, ar to pašu piedāvāju 
padziļināt cilvēka un viņa energoinformatīvā karkasa eksistēšanas izpētīšanas filozofiju, sagaidot, 
ka saņemtie rezultāti palīdzēs cilvēkiem, ieskatījušamies vienreiz Manās ATKLĀSMĒS, ieraudzīt 
sevi, kā Diženās un PILNĪGĀS Kosmiskās Telpas daļu! 
13. Telpa priekš cilvēkiem atklājas ar Jaunām iespēju robežām, ne tikai Dievišķās domnodarbes, 
bet arī iespējām vadīt personīgo apvalku (veselību), tātad, arī personīgā mūža ilgumu/garumu, 
kas bija Manis, Radītāja noteikts, 120 gadi! 
14. Ne atsevišķi medicīnai, bet filozofijai un zinātnei jāparāda cilvēkiem, ka dažāda mākslīga 
iejaukšanās Debesu energoinformatīvajā Būtībā, aizliegta, jo cilvēks ESMU Dieva Diženā 
LĪDZĪBA, kurai jāmeklē glābšana vai palīdzība pie Tā, Kurš cilvēku radīja, ieliekot viņā visu 
Debesu PILNĪBU! 
15. Ticiet, nedrīkst pie Dieva Augstākās un PILNĪGĀS cilvēka izpausmes ķermenī (apvalkā) 
pieiet no daktera pozīcijas, jo Dieva radītais var Zemapziņas līmenī pacelt pats sevi, 
pārprogrammējot savus domtēlus un domnodarbes no cilvēka ApZiņas uz Dieva ApZiņu, un cita 
ceļa nav! 
16. Šodien ES, Radītājs, atbalstu ļoti aktuālu virzienu cilvēka dabas, kā energoinformatīvas 
Būtības izpētīšanā, jo tas ir tas vienīgais, kas var pierādīt cilvēka saikni ar Dievu, atgriežot viņu 
pie Diženās pagātnes! 
17. Priekš jums atkārtoju, jo tas ļoti svarīgi: filozofija un zinātne - viens un tas pats, un bez tā 
saprašanas, cilvēkiem nekad nepacelties līdz Radītāja Augstumiem! Forumi, kurus ES tā 
atbalstu, ir tam apstiprinājums! 
Āmen. 
 
Ar Mīlestību, 
Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts. 
11.08.16. 

 
5. Vēsts: 15.08.16. Katrēns "Krievijai" 

Катрен "России" 

Tu Dievu satiksi tikai domās! Ты встретишь Бога только в мыслях! 
Un ceļš noliktais sākts! И путь положенный начат! 
Un doma atnāks, bet tikai, ja И мысль придёт, но только, если 
Radīt priekš mazbērniem nākošiem! Творить для будущих внучат! 
  
Gara tuksnesis arī Krievijā Пустыня Духа и в России 
Skāra dedzīgus prātus! Коснулась пламенных умов! 
Ne postījums, bet tuksnesis - Не разрушенье, а пустыня - 
Lūk, Tumsai svinīgs loms! Вот Тьмы торжественный улов! 
  
Glābšana var domāšana būt Спасеньем может быть мышленье 
Un pastāvīgums Dvēselē, И постоянное в Душе, 
Ne mirkli un pat ne acumirkli, Не миг и даже не мгновенье, 
Bet iesvētījums mūžīgs klusumā! А вечный постриг в тишине! 
  
Cilvēks bez Dieva nevar! Не может человек без Бога! 
Bez Dieva - viņš ne cilvēks! Без Бога - он не человек! 
Un dzīve rezultāts nevar būt, И жизнь не может быть итогом, 
Kurš sevi neradīja mūžam! Кто не творил себя вовек! 
  
Dvēselē tuksnesis plašāks, plašāks Пустыня Духа шире, шире 
Apziņās cilvēku un galvās! В Сознанях людей и головах! 
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Un tikai viena vieta ir Pasaulē, И лишь одно есть место в Мире, 
Kur saglabājās Dievišķie pīšļi! Где сохранился Божий прах! 
  
Šeit nav tuksneša arī līdz šim, Здесь нет пустыни и поныне, 
Taču Pasaule ir priekšstats prātos! Но Мир есть представление в умах! 
Un Krievu Gars vainīgs par to, И Русский Дух за то повинен, 
Ka pieņem uz vārdiem! Что принимает на словах! 
  
Taču prātošanā glābšanas nav, Но в размышленьи нет спасенья, 
Tikai saruna ar Dievu svarīga! Лишь с Богом важен разговор! 
Krievijai atnāks SVĒTDIENA, Придёт к России ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
Kā līgums ar Debesīm! Как с Небесами договор! 
  
Kā Līgums Mūžīgam ceļam Как Договор на Вечный путь 
Sevī, Apziņas iekšienē, Внутри себя, внутри Сознанья, 
Savas Būtības Virsotnes atklāšana - Открытие в себе Вершины Суть - 
Saprašanas Diženā Telpā! Великого Пространства пониманье! 

15.08.16. 

 
6. Vēsts: 16.08.16. Katrēns "Apziņas pārveidošanas minūtes" 

Катрен "Минуты преображения Со-Знания" 

Atkal smagas minūtes Опять тяжёлые минуты 
Un nezemes virpuļi galvā! И вихри неземные в голове! 
Peld ApZiņa un peld kaut kur Плывёт Со-Знание и плывёт куда-то 
Ne uz zemes - Kosmiskā viļņa! Не на земной - Космической волне! 
  
Jau sagrauts Sapņu un tiešamības tilts, Уже разрушен мост Мечты и яви, 
Un pagātnes pasaule aiz muguras palika! И прошлый мир остался позади! 
Tagad Telpa jūs vada, Теперь Пространство вами правит, 
Gatavojot garā ceļā, kas priekšā! Готовя в долгий путь, что впереди! 
  
Nokaitētās ApZiņas tuksnesi Пустыня раскалённого Со-Знанья 
Jānomaina prāta stingrībai! Должна смениться строгостью ума! 
Dvēsele, pamosties, kā attaisnojumā, Душа, проснись, как в оправданье, 
Grāla kausu apgāz tukšu! Граля чашу опрокинь до дна! 
  
Viss Blīvais tagad jau miglā, Всё Плотное теперь уже в тумане, 
Pagātnes likstu vai golgātu miglā! В тумане прошлых бед или голгоф! 
Nākotne iestājas kā dulnumā, Грядущее вступает, как в дурмане, 
Priekš Tumsas, nenometušas pārklāju! Для Тьмы, не сбросившей покров! 
  
Viļņošanās griež Pasauli un viņa jau nemierā, Волненья кружат Мир и он в волнении, 
Negribot viņa Pārejā ieiet! Он нехотя вступает в Переход! 
Ceļš viņai neskaidrs un šaubās viņa: Ему неясен путь и он в сомнении: 
Kurp ved Debesu ceļš un šis gājiens?! Куда ведёт Небесный путь и этот ход?! 
  
Viss Jauns - vienmēr cīņa un maiņa, Всё Новое - всегда борьба и смена, 
Bet galvenais, ka viss tas iekšķīgi! Но главное, что всё это внутри! 
Un cilvēku gaida pārmaiņa Liela, И человека ждёт Большая перемена, 
Sajūti Mirkli šo - nepalaid garām! Почувствуй этот Миг - не просмотри! 
  
Minūtes saliktas simtgadēs, Минуты сложены в столетья, 
Taču uzpūta pārmaiņu vējš, Но дунул ветер перемен, 
Un cilvēciskā ilgmūžība И человеческое долголетие 
Tagad tikai GARS, kā maiņa Tumsai! Теперь лишь ДУХ, как Тьмы взамен! 
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16.08.16. 

 
7. Tēva Absolūta Vēstījums 17.08.16. Veselums un dalījums, 
Galvenais un maznozīmīgais 

Ir Veselums un Ir dalījums! Есть Целое и Есть частное! 
Un Pasaulē tas ir Vienots! И это Едино в Мире! 
Saprotiet, ka tas - Galvenais, Поймите, что это - Главное, 
Vienmēr priekš jums arī līdz šim! Для вас всегда и поныне! 

 
1. Tagad jūs labi zinat, ka Dievišķa Telpa ar sevi pauž milzīgu daudzumu pretimnākošu viļņveida 
plūsmu, par kurām cilvēce tā arī nespēja tikt skaidrībā, jo, nesaprotot VESELUMA, vai Galvenā 
būtību, ticiet, neiespējami atrast Patiesību un saprast lietu būtību! 
2. Cilvēces traģēdija tur arī pastāv, ka cilvēku izvēlētais ceļš, bet precīzāk, cilvēciskās filozofijas 
un zinātnes, kā izzināt dalījuma (maznozīmīguma) būtību, aizrokoties pat līdz Dieva daļiņai, ir 
veltīgs laika tēriņš, jo tikai Veselumā slēpjas lietu Daba un būtība! 
3. Ticiet, nevar ieraudzīt Veselumu dalījumā, vai Galveno maznozīmīgumā, jo visa ideoloģija, vai 
cilvēciskās dzīves filozofija ielikta ne dalījumā, bet Veselumā - Tajos Kanonos, pēc kuriem vadās 
PirmRadītājs! 
4. Ir vienkārša Patiesība, kas runā par to, ka tikai lielā upē var saprast tās nozīmi, bet strautiņi vai 
plūsmas ir tikai lielās plūsmas daļas un, ja meklēt Lielo būtību, tad to darīt ir vērtīgi tikai plūsmā, 
jo plūsmas rada Okeānus! 
5. Protams, var izzināt arī caurteces, taču to var darīt tikai tad, kad saprotama lietu būtība, taču 
cilvēcei neizdevās un arī nevarēja izdoties pilns Pasaules attēls, un viss no tā, ka cilvēki, Tumsas 
vadīti, ierakās dalījumos, bet bez vienota uzskata (bez Veseluma) neiespējami savākt Vienotu 
Pasaules ŠĪS ainu (полотно ?)! 
6. Tā iekārtota cilvēce, atkārtoju Tumsas vadīta, ka Veseluma izzināšana bija mākslīgi izdalīta uz 
dalījumu izzināšanu, jo VIENOTĪBA cilvēces uzskatos pārstāj būt Tumsai vadāma, bet tas 
bīstami priekš varas turētājiem! 
7. Princips "skaldi un valdi" bija Tēva Lucifera un viņa komandas galvenā doktrina, jo Veselumā 
apvienojušies cilvēki, kļūst GARĀ BRĪVI cilvēki un tas arī ir tas, ko ES, Radītājs, Visaugstais, 
Visaturētājs,.., cilvēkiem lūdzu izpildīt dēļ cilvēces nākotnes! 
8. Atzīstot šādu Tumsas doktrinu, cilvēce pat filozofijā vai zinātnē, nekad nevarētu apvienoties, 
jo, izzinot dalījumus, pie Veseluma nenonāksi nekad! Lūk, tā arī bija Tumsas sagatavota 
platforma, kas tiešām atgādina izvagotu Gara tuksnesi, pa kuru maldījās cilvēce, nesaprotot, kur 
būtība šim ilgajam ceļam nekurienē! 
9. Piektā rase tā arī nespēja atrast savu vienīgo ceļu Veselumā, jo visa fundamentālā zinātne 
izdalījās dalījumu izzināšanā, pat necenšoties saprast, ko meklē pati zinātne un ko meklē 
cilvēciskais potenciāls dzīves būtības izskaidrošanai! 
10. Zinātne turpina meklēt to vienkāršo, kas, šķiet, atrodas virspusē, jo, ja cilvēce (bet cilvēku 
vairākums to saprot) ir Radītāja fraktālā LĪDZĪBA, tad lietu būtību nepieciešams meklēt Radītājā 
un pašā cilvēkā, jo Radītājs un Viņa Diženā LĪDZĪBA (cilvēks) ESMU VESELUMS, no kura 
saprašanas un pieņemšanas cilvēki atteicās! 
11. Ticiet, ja zinātne meklē Sākumu Sākumu ne Dievā, tad tā ne kļūda, bet spriedums, jo, 
atkārtoju, meklēt lietu būtību nepieciešams vispirms Veselumā, tātad, sevī un cita ceļa priekš 
cilvēkiem (zinātnes) nav! 
12. ES zinu, ka dalījumu, tieši maznozīmīgu dalījumu izzināšana, bija cilvēkiem to piedāvāta, kuri 
apzinājās, ka Diženās LĪDZĪBAS vadīšana dara viņus par Tumsas "Veselumu", kuram 26000 
gadus izdevās turēt cilvēkus Garīgā verdzībā! 
13. Atkārtoju, dalījumi, vai dalījumu izzināšana svarīga tikai tanī gadījumā, ja saprotama 
Veseluma būtība, taču saprast Veselumu (Pasaulsēkas struktūru) iespējams tikai caur sevis paša 
izzināšanu, jo pat atsevišķs cilvēks ESMU Veselums, sevī nesošs savus Visumus, precīzi 
atkārtojošus Vienoto VESELUMU! 
14. Neviens nevarēs palīdzēt cilvēkam glābties, nesaprotošam sevi un savu lomu Vienotā 
Veselumā, jo Pasaule (Varenais KOSMOSS) tā iekārtots, ka dalījumi ESMU Vienots Veselums 
un šī Veseluma izpranes mērogi atkarīgi tikai no atsevišķās (cilvēka) Apziņas! 
15. Cilvēku Pasaule, zinātnes pasaule, sarauta dalījumos, kurus Veselumā savienot varēs tikai 
tie, kuri saprot, ka Veselums un dalījums/atsevišķs ESMU Viens Veselums! 
16. ES redzu jūsu domrīcības būtību, jo aiz jums stāv VESELUMS Manā, Tēva Absolūta, 
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personā, jums atklājoša, pateicoties jūsu centībai, ceļu uz Veselumu, apvienojošu visas 
caurplūsmas VIENĀ, Vienotā PLŪSMĀ uz Patiesību! 
17. Atkārtoju, nestudējiet caurplūsmas, nesaprotot Vienotas plūsmas būtību, jo dzīves būtība ne 
dalījumos, bet Veselumā! Sasniegušais Veseluma saprašanu, atradīs sevi un atradīs sevī 
Radītāju, bet tas ESMU cilvēces Galvenais mērķis ne tikai šodienai, bet uz mūžīgiem laikiem! 
Āmen. 
 
Ar Mīlestību, 
Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts. 
17.08.16. 

 
8. Vēsts:18.08.16. Katrēns "Nākotne" 

Катрен "Будущее" 

Skataties uz priekšu, bet ne zem kājām! Смотрите вперёд, а не под ноги! 
Un Dievu meklējiet sevī! И Бога ищите в себе! 
Tad arī sapratīsiet, ka Varoņdarbā Тогда и поймёте, что в Подвиге 
Viss izveidojas, arī kā liktenī! Всё сложится, как и в судьбе! 
  
ApZiņā tuksnesis pāries, Пустыня пройдёт в Со-Знании, 
Nebūs zaudētā laika, Не будет потерянного времени, 
Un viss atspoguļosies Zināšanās И всё отразится в Знании, 
Kas - Balva, bet ne slogs! Которое - Дар, а не бремя! 
  
Tad jūs sapratīsiet, ka Veselums Тогда вы поймёте , что Целое 
Vienmēr un visos laikos Всегда и во все времена 
Mērķis vienīgais ir Единой является целью 
Priekš Manas daļiņas katras! Для каждой частицы Меня! 

18.08.16. 

 
9. Vēsts: 19.08.16. Katrēns "ApZiņa" 

Катрен "Сознание" 

Nesteidziniet savu ApZiņu, Неторопите своё Со-Знание, 
Apziņai ir savs RITMS Сознание имеет свой РИТМ 
Un jo dziļāka Izzināšana, И чем глубже Познание, 
Jo augstāks informācijas Bits! Тем выше информации Бит! 
  
Radītājs ESMU Visuma Centrs! Создатель ЕСМЬ Центр Вселенной! 
Un visaugstākā frekvence! И самая высокая частота! 
Jūs - Mana replika Mirklīga, Вы - Моя реплика мгновенная, 
Radīta ne bez nolūka! Сотворённая неспроста! 
  
Jūs - evolūcijas apstiprinājums, Вы - подтверждение Эволюции, 
Jūs - Telpa, aizejoša punktā, Вы - Пространство, уходящее в точку, 
Pagaidām Manas konstrukcijas perifērija, Пока переФерия Моей конструкции, 
Ķēdītes neaizvietojams posms! Незаменимое звено цепочки! 
  
Jūs Visumam ļoti vajadzīgi! Вы очень нужны Вселенной! 
Jūs - Dievu nākamā Pasaule, Вы - будущий Мир Богов! 
Un jūsu dzīve - ne mirklis, И жизнь ваша - не мгновение, 
Bet Mūžības Dievišķa sega! А Вечности Божий покров! 

19.08.16. 
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10. Vēsts: 20.08.16. Katrēns "Izvēle" 

Катрен "Выбор" 

Es Dāvinu jums TIEŠU ceļu, Я Дарю вам ПРЯМОЙ путь, 
Jūs izvēlaties VIRZIENU! Вы выбираете НАПРАВЛЕНИЕ! 
Es izskaidroju Patiesības būtību, Я объясняю Истины суть, 
Jums svarīgāks viedoklis svešs! Вам важнее чужое мнение! 
  
Jūs pazaudējāt Dievu pavisam, Вы совсем потеряли Бога, 
Piesedzoties ar meliem Lieliem! Прикрываясь ложью Великой! 
Nepieņemot Manu palīdzību, Не принимая Моей подмоги, 
Turpiniet dzīvot bezpersoniski! Продолжаете жить безликими! 
  
Laiks - dziedē, bet laiks - kropļo, Время - лечит, но время - калечит, 
Izvēle jūsu, jums izvēlēties! Выбор ваш, выбирать вам! 
Lemiet, kā dzīvību nodrošināt! Решайте, как жизнь обеспечить! 
Un ne ŠEIT, bet, protams, TUR! И не ЗДЕСЬ, а, конечно, ТАМ! 

20.08.16.=17=8 

 
11. Vēsts: 22.08.16. Katrēns "Rezultāti vai Kopā" 

Катрен "Итоги или Итого" 

Var skatīties REZULTĀTUS! Можно смотреть ИТОГИ! 
Bet var uzskatīt KOPĀ! А можно считать ИТОГО! 
Iedzļinaties, kas rezultātā, Вдумайтесь, что в итоге, 
Vai cilvēki kādreiz spēs? Люди когда-нибудь смогут? 
  
Spēs ieraudzīt DEBESIS? Смогут увидеть НЕБО? 
Spēs sevi pacelt? Смогут поднять себя? 
Turp, kur vēl neviens nebija, Туда, где никто ещё небыл, 
Kur Mani ieraudzīt var! Где можно увидеть Меня! 
  
Tuvojas PATIESĪBAS Moments! Подходит Момент ИСТИНЫ! 
Laiks ražu savākt! Пора собирать урожай! 
Taču dzīve kā šāviens aizlidoja, Но жизнь пролетела выстрелом, 
Ar bezjēdzību draudot! Бессмысленностью угрожая! 
  
REZULTĀTI kopumā bēdīgi, ИТОНИ в общем печальные, 
Līdzīgi vairāk uz KOPĀ, На ИТОГО больше похожие, 
Un Zināšanas palika sākumā, И Знания остались начальными, 
Tā arī nepieprasītas garāmgājēju! Так и невостребованы прохожими! 
  
Nedrīkst ignorēt Dievu! Нельзя игнорировать Бога! 
Dievs - Viņš visur, Viņš Mūžība! Бог - Он везде, Он-Вечность! 
Trauksmei jāparādas, Должна появиться тревога, 
Dzīve taču - darbs Mūžīgs, ne berūpība! Ведь жизнь - Вечный труд, не беспечность! 
  
Jūs - darba rūķi uz Planētas! Вы - на Планете трудяги! 
Nav ne sekundes miera, Нет ни секунды покоя, 
Lemts ķibeles iziet, Пройти суждено передряги, 
Arī priekš Dvēseles sastinguma nav! И для Души нет застоя! 
  
Jūs - Kosmisko zināšanu bērni! Вы - дети Космических знаний! 
Mamons, miers - jums ne prieks! Мамона, покой - вам не радость! 
Dižena Pasaulsēkas daļa, Великая часть Мироздания, 
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Tāds Likteis krita jums! Такая Судьба вам досталась! 

22.08.16. 

 
12. Tēva Absolūta Vēstījums 23.08.16. Lielais cikls 

Zināšanu Lielais cikls Великий цикл Знаний 
Ir Dieva Dāvana, Является Даром Бога, 
Un, izzināšanā iegremdējies И, окунувшись в Познание 
Tu savu Ceļu atradīsi! Свою найдёшь ты Дорогу! 

1. Beidzas Lielā Zināšanu cikla Pirmais etaps, ļaujošs ne tikai Man, bet arī pašiem cilvēkiem 
izdarīt dažus, tieši dažus secinājumus, kaut vai tādēļ, ka RUDENS, Diženais rudens, vēl 
neiestājās un neiestājās tas laiks, pēc kura "skaita cāļus"! 
2. Ticiet, dziļie procesi jūsu ApZiņā vēl jums pašiem neredzami, tādēļ, ka inerciskums ir ne tikai 
Blīvā plāna Telpā, bet arī jūsos pašos, kā šīs Pasaules daļā! 
3. ES saku vārdu "inerce", jo tas pieņemams Blīvuma plānam, taču nepieņemams Augstu 
vibrāciju Telpai un, ja jūs vēl pagaidām šeit, tad pieņemiet šo labojumu Blīvuma enerģijas 
sadalīšanai šinī Pasaulē! 
4. ES jūsu, pašiem sevis meklējumu rezultātus, saskaitīšu vēlāk. Jūs sapratīsiet "kurš ir kurš" tikai 
tad, kad RUDENS stāsies savās tiesībās, taču varu teikt tūliņ, ka jūsu darbības, jūsu domrīcības, 
pārsteigs jūs pašus ar savu neparedzamību! 
5. Ticiet, pie jums atnāks saprašana, ka jūs ESAT daļa Veseluma, jo, par spīti Blīvā plāna loģikai, 
pamanīsiet, ka jūs paši ESAT VESELUMS, un tad visi kritēriji, visbiežāk novērtējošie, sabruks, jo 
izpaudīsies PATIESĪBA! 
6. Beidzot, jūs sapratīsiet, ka jūsu izpausme, bet precīzāk, jūsu kā cilvēku RADĪŠANA, bija 
Radītāja LIKTENINESOŠS {СУДЬБОНОСНЫМ ?} lēmums, piedāvājošs jums - Dieviem iziet, arī 
sava veida, Lielo ciklu no Dieviem cilvēkos! 
7. Lūk, kādēļ ES tik aizspriedumaini vēroju jūs ne vienu tūkstošgadi vien, jo ATPAKAĻCEĻŠ 
izrādījās daudz grūtāks, kur lūza ne tikai cilvēki, bet arī Impērijas, jo tā bija lemts Debesīs: 
atpakaļceļam jābūt KOLEKTĪVAM un cita ceļa cilvēkiem Dievos nevar būt! 
8. Lūk, kādēļ ES iestājos par KOLEKTĪVĀS ApZiņas attīstību, kā bezpersonisku, jo tikai PILNĪGU 
Būtību (cilvēku) ApZiņa var radīt KOLEKTĪVO BŪTĪBU, spējīgu kļūt VESELUMS! 
9. Tagad palūkosimies, kā tad jums izdevās, jo jūsu ceļš, atkārtoju, NESTAIGĀTS, un neviens no 
cilvēkiem nezin, kā nonākt līdz VESELUMAM, bez kā sasniegšanas, cilvēku uzdevums skaitīsies 
neizpildīts! 
10. Zināšanas ESMU, un Zināšanu dziļuma izzināšana atkarīga no katra cilvēka atsevišķi, un tas 
arī ir viens no Atgriešanās Dievos noteikumiem, tādēļ, analizējot Zināšanu izzināšanas procesu, 
ES, Tēvs Absolūts, varu teikt, ka nedaudzi no cilvēkiem sasniedza Patiesību un pieņēma Viņu, kā 
personīgo orientieri (vektoru) sevis PILNVEIDOŠANAI! 
11. Jūs spējāt startēt kā Kustība, jo tā DOMUBIEDRU apvienība arī bija KOLEKTĪVĀS ApZiņas 
pirmais pakāpiens, taču tikai to, kuri iepazina Patiesību! 
12. Tomēr, Radītāja Kustība nevarēja noturēties pret Tumsas uzbrukumu, jo visas varas, kā Tēva 
Lucifera mantojums, sevī nes principu "skaldi un valdi"! 
13. NEPILNĪGI Garā cilvēki nevarēja radīt PILNĪBU! Tādēļ, pat pie maza Tumsas spiediena, 
Kustība, kā sistēma, sekojoša KOLEKTĪVAI ApZiņai, ļāvās plaisām un Tumsai pretim noturēties 
nevarēja! 
14. Taču, Manis, Tēva Absolūta, piedāvātais cilvēku Garā jaunais formējums (ES runāju par 
OKTAEDRIEM) tomēr nostrādāja un, pretēji cilvēsiskai loģikai "taisnība stiprākajam" radīja 
sākumu KOLEKTĪVĀS ApZiņas formēšanai jau Garā un tas noveda pie cilvēces Jaunā modeļa 
formēšanas! 
15. Tādēļ tas viss, kas tagad notiek (ES runāju par cilvēces Lielā OKTAEDRA formēšanu) ESMU 
Pirmā pieredze KOLEKTĪVAS ApZiņas formēšanai, kurā jūsu kļūdas ir vēl NEPILNĪGĀS ApZiņas 
atspoguļojums! 
16. Taču, jūsu pieredze nepārvērtējama priekš visas cilvēces, jo, atkārtoju, jūs, bet 
precīzāk, Svētā Krievzeme, ejat absolūt NEIZPĒTĪTU ceļu, kas saucas "DIŽENĀ 
ATGRIEŠANĀS DIEVOS", jo jaunā dimensija priekš cilvēkiem nepieņemam un var būt atvērta 
tikai priekš Dieviem! 
17. Tādēļ šodien ES varu teikt, ka neskatoties uz daudzu cilvēku šaubām, kurus ES pieskaitu 
neticīgajiem, DIŽENĀ ATGRIEŠANĀS DIEVOS, tomēr formējas un cilvēces OKTAEDRS, vai 
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KOLEKTĪVĀS ApZiņas Sākuma Sākums tam ESMU apstiprinājums, bet tas nozīmē, ka Lielais 
cikls (lai arī 12-gadīgs) cilvēku tiešai saskarsmei ar Radītāju, Visaugsto, Visaturētāju,..., 
neskatoties ne uz ko, IZDEVĀS un cilvēces Nākotne tagad uzskatāma kā LIELAIS VESELUMS! 
Āmen. 
 
Ar Mīlestību un Apsveikumu, 
Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts. 
23.08.16. 

 
13. Vēsts: 23.08.16. Katrēns "Laika tiekšanās" 
 

Катрен "Стремление времени"……Quatrain " Time aspiration" 

Diženais vairojas, Telpu 
mainot, 

Великое множется, меняя 
Пространство, 

The Great breed by changing 
Spice 

Neredzamais pēkšņi krāsu 
iemanto! 

Невидимое вдруг обретает 
цвет! 

Invisible suddenly the color 
gain! 

Un Planēta piemēro rotu, И примеряет Планета 
убранство, 

And Planet applies the decor, 

Kādas nebija tūkstošus gadu! Которого не было тысячи 
лет! 

Which had not thousands of 
years! 

   
Iet vai peldēt, stāvēt vai 
plūkties? 

Идти или плыть, стоять или 
дратся? 

Walk or swim, stand or fight? 

Jums izvēles nav - Liktenim 
izvēle ir! 

Вам выбора нет - выбор есть 
у Судьбы! 

You have no choice- Destiny 
choice have! 

Jūs vējš nes, vai bīties jums! Вас ветер несёт и вам ли 
бояться! 

Wind sweat you,or afraid! 

Jūs Mūžība bīda - JUMS BŪT! Вас Вечность толкает - ВАМ 
БЫТЬ! 

The Eternity move you- TO 
BE YOU! 

   
Laiku elpu jau sirds jūt! Дыханье Времён уже 

чувствует сердце! 
Time breath already heart 
feels 

Jūs paši steidzaties Likteni 
satikt! 

Вы сами спешили навсречу 
судьбе! 

You hurry up to meet the 
Destiny 

Un pacēlāties jūs, jums durvis 
atvērtas visas, 

И вы поднялись, вам 
открыты все дверцы, 

And you rise, all doors opened 
for you, 

Pasaule visa - uz plaukstas, 
Manī un tevī! 

Весь Мир - на ладони, во 
Мне и в тебе! 

All world- on hand. In me and 
in you! 

23.08.16. 

 
14. Vēsts: 25.08.16. Katrēns "Dvēseles satraukums" 

Kатрен "Волнения Души" 

Šķiežas veselība, atspoguļojot laikastākļus! Мотает здоровье, отражая погоду! 
Bet iekšējā pasaule saspringti rada, Внутренний мир напряжённо творит, 
Un ko tad jums darīt uz ceļa šī, И что же вам делать на этой дороге, 
Kuru Dievs jums dāvina! Которую Бог вам дарит! 
  
Jūs - Galaktikas bērni, jūs - Planētas bērni! Вы - дети Галактики, вы - дети Планеты! 
Jūs sajūtiet labāk par ierīcēm visām! Вы чувствуете лучше приборов иных! 
Jūs Mūžības daļa un par visu atbildīgi! Вы Вечности часть и за всё вы в ответе! 
Jūsu nodarbe grūta, par Manām grūtāka! Вам промысел трудный, труднее Моих! 
Varu tik teikt, pretēji uzskatiem, Могу лишь сказать, вопреки 
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представленьям, 
Ka Jaunajā dimensijā pieņemšu tikai Es! Что в Новую мерность приму только Я! 
Atceraties šīs minūtes veiksmes, Запомните эти удачи мгновенья, 
Kurš Ticībā, tas kopā ar Mani uz visiem 
laikiem! 

Кто в Вере, тот вместе со Мной навсегда! 

  
Saprotiet, nav Ticības, arī laimes nebūs! Поймите, нет Веры, не будет и счастья! 
Tikai Gaismas Kreivji atnāks precīzi laikā! Лишь Войны Света придут точно в срок! 
Gaisma pašķīdīs no Debesīm un visi aizies 
postā, 

Свет брызнет с Небес и уйдут все напасти, 

Dievs taču apsargā, bet Pasaule šī - DIEVS! Ведь Бог охраняет, а Мир этот - БОГ! 

25.08.16. 

 

15. Vēsts: 26.08.16. Katrēns "Bezgalība!" 

Катрен "Бесконечность" 

Bezgalība, bet ir arī cikliskums, Бесконечность, а есть и цикличность, 
Kā Lielā ceļa etapi! Как этапы пути Великого! 
Periodiskumu saprast vajag Понимать нужно периодичность 
ApZiņas bezpersoniskās sasniegšanai! Достижения Со-Знания безликого! 
  
Jūs - daļas, Veselums arī jūs, Вы - частицы, вы и Целое, 
Pilnību Dvēselē nesoši! Совершенство несущее в Душе! 
Nemainiet melno uz Balto, Не меняйте чёрное на Белое, 
Jūs taču Dieva Kareivji jau! Вы ведь Воины Бога уже! 
  
Jums nosprausts pa priekšu iet! Вам идти впереди начертано! 
Nav šķēršļu Dievos ejošiem, Нет преград для идущих в Боги, 
Un cikliskums jums Dieva apsolīts, И цикличность вам Богом обещана, 
Kā taisna ceļa etapi! Как этапы прямой дороги! 
  
Cikls nevar būt pietura, Цикл не может быть остановкой, 
Nebija Dievam tāda ritmiskuma! Не было у Бога такой мерности! 
Izmainīšana - tikai stāvokļi Изменения - лишь обстановки 
Priekš Dvēseles plašumiem bezgalīgiem! Для просторов Души безмерные! 
  
Pirmais cikls runā par daudz ko: Первый цикл говорит о многом: 
Daudz pirmo un daudz zaudēto, Много первых и много потерянных, 
Un ar Dievu palikušu - daudz, И оставшихся в Богом - много, 
Tātad daudz Dievam uzticīgo! Значит много у Бога доверенных! 
  
Nav beigu, kā nav arī Sākuma! Нет конца, как нет и Начала! 
Priekš jums viss priekšā - bezgalība! Всё для вас впереди - бесконечность! 
Jūs izlēmāt, no piestātnes aizgājāt, Вы решились, ушли от причала, 
Turpmāk jūs tikai Mūžība gaida! Впереди вас ждёт только Вечность! 

 
16. Vēsts: 28.08.16. Katrēns "Pirmais cikls beidzies! Sveicināts 
Jaunais cikls!" 

 
Катрен "Первый цикл закончился! Да здравствует Новый цикл!" 
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Cikls sākas un tas vienkāršāks būs, Цикл начинается и он будет проще, 
Taču daudzējādi sarežģītāks, Но во многом сложней, 
Jo konkrētu uzdevumu vairāk, Ибо задача конкретнее больше, 
Kādu svarīgāku priekš jums nav! И которой для вас нет Важней! 
  
Jūs tikai pirmo etapu izgājāt, Вы прошли только первый этап, 
Un etaps sarežģīts izrādījās! И этап оказался сложным! 
Jūs vairākus "PA" izdarījāt, Вы сделали несколько "ПА", 
Taču iespēju atklājās vairāk! Но открылись большое возможности! 
  
Jums nevajag ņemt visus, Вам ненадо брать всех, 
Un sevišķi tumšos, kopā! И особенно тёмных, вместе! 
Jums augšup jāpaceļas, Вы должны подниматься вверх, 
Bet ne uz vietas jāstāv! Но не стоять на месте! 
  
Debesis ātrumu piedāvā! Небеса предлагают скорость! 
Neiespējami simtgades gaidīt! Невозможно ждать столетия! 
Izpaudās jaunaudze jauna Проявилась новая поросль, 
Saucas: mazgadīgie! Называется: малолетние! 
  
Par cilvēkiem nespriediet pēc vecuma! Не судите о людях по возрасту! 
Pats galvenais - ApZiņa! Самое главное - Со-Знание! 
Sapulcēsies kopā bez vecuma! Соберутся вместе без возраста! 
Galvenais - saprašana iekšķīgi! Главное - внутри понимание! 
  
Solis ne aiz Krievijas sagaidāms, Шаг, ожидаемый не за Россией, 
Viņai lemts būt redzamai, Ей суждено быть ведомой! 
Aiz viņas spartieši - Mesijas За неё спартанцы - Мессии 
Pasauli aizstāvēt, Māju bijušo viņu! Отстоят Мир, бывший их Домом! 
  
Gaida Diženi laiki! Ждут Великие времена! 
Cilvēce nav gatava tam! Человечество не готого к этому! 
Taču Mani Kareivji teica "JĀ", Но Мои Воины сказали "ДА", 
Tātad, Pasaulei JAUNAI būt! Значит, быть Миру по-НОВОМУ! 

 

17. Tēva Absolūta Vēstījums 29.08.16. Jaunais cikls 

Pārdomas pagāja, uz sliekšņa nodarbe! Раздумье прошло, на пороге промысел! 
Lielais sākas ar Rītausmu! Великое начинается с Рассветом! 
Un šis Lielais nepavisam ne izdoma, И это Великое совсем не вымысел, 
Bet dzīve pēc Dievišķiem Novēlējumiem! А жизнь по Божьим Заветам! 

 
1. Cik ātri un, vienlaicīgi, cik lēnām tek dzīves upe, atstājot tos, kuri dzīvo ne priekš mirkļa, bet dēļ 
Mūžības, jo, atkārtoju, cilvēks mūžīgs un tādēļ REZULTĀTUS MĒS saskaitīsim ne šodien un ne 
rīt, bet tad, kad viņš [cilvēks] tomēr spēs atvērt Lolotās {Заветные ?} PARADĪZES vārtus! 
2. ES runāju daudzas reizes, bet ne visi cilvēki grib to dzirdēt, ka šodien jūs izdzīvojiet Vēsturiska 
lūzuma Momentu, kad viss saplūda vienā punktā un šis NEATGRIEZENĪBAS Punkts, priekš jūsu 
paaudzes, realitāte! 
3. Cilvēks Dieva radīts un tā priekš jums Taisnība! Taču šī Taisnība bija daudzkārt to labota, 
kuri daudzas tūkstošgades atpakaļ, zināja nākotnes notikumus un, lai saglabātu varu pār cilvēku 
ApZiņu, sagrozīja cilvēku izcelšanās Sākumus! 
4. Sākumi tomēr ir ne tādi, kādus raksta varas cilvēki, jo nebija Pirmā cilvēka kā Radītāja 
radījuma, bet bija pirmie Dievi, nokāpuši no Debesīm pēc visu Dievu savstarpējās 
Vienošanās! 
5. Un bija ne viens cilvēks, bet trīssimt Dievi, liekoši sākumu Pamata civilizācijai un no šī Pulka IR 
un gāja cilvēciskā Ģints/Dzimta, kuru pēc tam izkropļoja {исказил ?) Tēvs Lucifers, ievedot no 
ārienes citas civilizācijas! 
6. Cilvēces traģēdija tā arī ir, ka īsā izpausme Blīvajā plānā (laiki, kurus Man, Tēvam Absolūtam, 



20 
 

nākas pastāvīgi koriģēt uz saīsināšanas pusi), neļauj cilvēkiem tikt skaidrībā par to, kas tad 
ESMU PATIESĪBA! 
7. Tādā reliģiju daudzumā arī savairojās nepareiza informācija, ka princips "skaldi un valdi" kļuva 
realitāte, neļaujoša cilvēkiem ieraudzīt KOPĪGO, ieraudzīt savas VIENĪGĀS izcelšanās SAKNES, 
kas savukārt, lūk, jau daudzas tūkstošgades neļauj cilvēcei pacelties līdz Vienotībai Garā! 
8. Tas ļoti svarīgi priekš cilvēkiem, jo, ja Dievi nokāpa kopā kā Viena ģimene, tad cilvēkiem līdz 
Dievu līmenim jāpaceļas kopā (ES runāju par Lielo atgriezšanos) un cits nav dots! 
9. Lūk, kādēļ Tumsas vara palika nesatricināma, jo reliģijās un filozofijās izdalītie cilvēki, tā arī 
nevarēja Apvienoties Garā un atrisināt savu Galveno uzdevumu - kļūt Dievi! 
10. Radītāja Cerības bija vienmēr saistītas ar Krieviju, jo demoralizētā un sadalītā Eiropa tā arī 
nespēja pakļaut Gara Teritoriju, izvietotu no Okeāna līdz Okeānam! 
11. Taču Rietumu reliģiskais spiediens tomēr iespiedās Pamata civilizācijas plašumos un izdalīja 
pat šo, augsta iekšējā Garīguma tautu, atsevišķās daļās, demonstrējošās, kā visā pasaulē, 
reliģisko daudzveidību! 
12. Ticiet, nav cilvēkiem nekādu iespēju izmainīt jau pierasto, tūkstošgadīgo dzīves iekārtu, kur 
balli rīko reliģijas bez Manas palīdzības uz to! 
13. Atkārtoju, visas Cerības bija un paliek saistītas ar Krieviju, Viņai bija Debesu atļauja 
pamēģināt uz sevi Garīgumu bez reliģijas! Taču Tumsa bija uzstājīga un, pasaulē pirmā valsts 
bez reliģijas, noturējās tikai 73 gadus, kaut tauta, pasvītroju, daudznacionāla, bet Vienota kopējā 
idejā, atbalstīja tādu VIENOŠANU! 
14. Tauta saprata un atbalstīja tādu ideju, šo Gara Impēriju, bet valsts vadība nodeva tautu un 
Savienības sabrukums bija izlemts! Materiālās "vērtības" un Mamons "nocēla jumtu" daudziem 
cilvēkiem, bet izvirtība Garā un tieša vardarbība pabeidza Dižās idejas sabrukumu! 
15. Taču senču atmiņa, bet precīzāk, Dievu atmiņa, pamodās šiņī tautā un Pamata civilizācija 
sāka Jaunu gājienu pie Dieva un Dievos, jo Diženais MĒRĶIS palika un to neviens neatcēla un 
šis Mērķis saucas: "Lielā Atgriešanās Mājās"! 
16. Šī gājiena Pirmais cikls parādīja, ka tālu ne visi cilvēki, Mamona un reliģiju demoralizēti, 
gatavi uz Vienošanos Garā, taču Pirmais SOLIS veikts un, ticiet Man, Radītājam, Visaugstajam, 
Visaturētājam,..., ka pietiekami liels Garīgās tīrības, Garīgās šķīstības SLĀNIS bija tautā atklāts, 
tātad, gājiens bija vajadzīgs, kā savu sakņu APZINĀŠANĀS Pirmais etaps! 
17. Neiespējami apturēt šo gājienu (jā, un arī ES, Tēvs Absolūts, to nepieļaušu) un tas, 
cilvēku Garā, galvenais nopelns! Atkārtoju, cilvēkos ierunājās cilvēku-Dievu radniecības 
Saknes ar Radītāju un, ja Mani Vārdi, Manas Zināšanas, nedod cilvēkiem mieru, tad Asniņš, 
izteikts Oktaedra veidā, obligāti dos Lielu ražu, kas arī izmainīs Pasauli! 
Āmen. 
 
Ar Mīlestību un turpinājumu, 
Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts. 
29.08.16. 

 
18. Vēsts: 30.08.16. Katrēns "Nākotne" 

Катрен "Грядущее" 

Mainās VISS, bet stratēģija tā pati, Меняется ВСЁ, но стратегия та же, 
Ir Lielais MĒRĶIS, tas arī viens! Есть Великая ЦЕЛЬ, она тоже одна! 
Priekš nākotnes Pasaules ļoti svarīgi tagad, Для грядущего Мира теперь очень важно, 
Lai vektors parāda - gaita uzticama! Чтобы вектор показывал - поступь верна! 
  
Telpa tagad bargāka, Теперь строже Пространство, 
Nav tukšu runu! Нет пустых пересудов! 
Pasaule izmainīs iekārtojumu, Мир изменит убранство, 
Valdīt sāks saprāts! Станет править рассудок! 
  
Taisnības, kārtības fāze Фаза Правды, порядка 
ApZiņu lauzīs, Переломит Со-Знание, 
Aiznesot nekārtību, Унеся беспорядок, 
Atnesot saprašanu! Принеся Понимание! 
  
Laiku vējš paātrinās, Время ветер ускорит, 
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Tuvāks kļūs uzdevums! Станет ближе заданье! 
Ļaudis ātri apgūs - Люди скоро усвоят - 
Darbs par minēšanu svarīgāks! Труд важнее гаданья! 
  
Lieta aizvien saprotamāka, Всё понятнее дело, 
Aizvien skaidrāks saprāts! Всё яснее рассудок! 
Pasaule - Dvēsele, bet ne ķermenis! Мир - Душа, а не тело! 
Tenku nekādu! Никаких пересудов! 
  
Rudens lapas aiznesīs! Осень листья уносит! 
Pie Sliekšņa jau Dievs, Бог уже у Порога, 
Laimi cilvēkiem atnes! Людям счастье приносит! 
Gaisma, Mīlestība un Ceļš! Свет, Любовь и Дорога! 

 
30.08.16. 
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