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Tēvs Absolūts, 

vai Augstākais Kosmiskais Saprāts: 

 

"Nākotnes trūkums priekš cilvēkiem arī ir Galvenais mērķis valdošajam Tumsas EGREGORAM! Jau 

nekas uz Planētas izpārdots un vairākkārt izpārdots, nevar atklāt priekš cilvēkiem PATIESĪBU un to 

mērķi, kas bija cilvēkiem izvirzīts, esošiem Dievišķas izcelšanās! 

Karam, klusam Pasauļu karam, vienalga, bija jābeidzas, jo Vareno KOSMOSU vada MĪLESTĪBA un 

Radītājs, kurš, ticat, spēj pārtraukt Tumsas vakhinālijas, taču tikai pie paša cilvēka piekrišanas, esošiem 

BRĪVĀS Gribas TIESĪBAS! 

Pateicoties Pamata civilizācijai (ES runāju par Hiperborejiešiem-Krievzemiešiem), kas tomēr izpauda, 

pasvītroju, BRĪVO Gribu atjaunot NEITRALITĀTI ne tikai Debesīs, bet arī Blīvajā plānā, notikumu 

attīstības scenārijs bija Manis izmainīts, pie tam, izmainīts kardināli! 

Tagad tikai mirklis atdala cilvēkus no Vēsturiskā MOMENTA, kad Pamata civilizācija (Lielais cilvēces 

OKTAEDRS) atgriezīsies pie savām SĀKOTNĒM un sāks Jaunu cilvēces evolūcijas vītni, jau bez 

apgrūtinošas Mamona un iekšējās NEPILNĪBAS kravas!" 

(13.- 16. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 16.06.16. 

"Mirgo gadi, mirgo simtgades", lasāms ... lappusē) 

 

 

"ES, Tēvs Absolūts, daudzreiz runāju par to, ka cilvēki radīti ne vienkārši pēc Mana nodoma, bet radīti kā 

Radītāja Diženā LĪDZĪBA Blīvajā plānā, nesot sevī Pasaulsēkas pamatus! 

Cilvēkiem nav kur dēties no APZINĀŠANĀS tā, ka viņi - daļa Radītāja, jo evolucionārā ķēdē ESMU viņu 

vieta un ESMU pārrāvums evolucionārā Telpā (šinī ķēdē) un saistīts ar to, ka cilvēki jau daudzas 

tūkstošgades tā arī nespēja radīt VIENOTU Garā cilvēci, arī apstiprinošu savu Diženo LĪDZĪBU 

Radītājam! 

Taču cilvēku Pasaule mainās strauji un Krievijas lomu, bet precīzāk, Svētās Krievzemes, nepārvērtēt, jo 

Senais MILZIS tomēr pamodās un gatavs rādīt cilvēcei paraugu, bet labāk teikt, cilvēku kopības 

SĀKOTNI Garā, apvienotus vienā MĒRĶNODOMĀ, visus, kuri APZINĀJĀS savu Diženo LĪDZĪBU Man, 

Tēvam Absolūtam!" 

(2.-4.pants Tēva Absolūta Vēstījumā 11.07.16. 

"Vēstījums - priekšā pateikums", lasāms ... lappusē) 
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I - Jūnijs, 2016. gads 

1. Tēva Absolūta Vēstījums 01.06.16. DIVI 

 
Tagad jābūt saprotamam! ........................Тепер должно быть понятно! 
Jau izpausta Rītausma! ........................... Уже проявлен Рассвет! 
Un nav priekš cilvēkiem "ATPAKAĻ", ...... И нет для людей "ОБРАТНО", 
GAISMA izlaužas Dvēselē! ..................... В Душе прорывается СВЕТ! 
 
Gaisma Dieva un Gaisma PILNĪBAS, ..... Свет Бога и Свет СОВЕРШЕНСТВА, 
Gadsimtos nepieņemta! .......................... Не принятого в веках! 
Taču Dvēselēs tagad SVĒTLAIME, ........ Но в Душах теперь Блаженство, 
Sirdīs atklājusies! .................................... Открывшееся в Сердцах! 
 
1. ES šodien gribu turpināt Savu laika atpakaļskaitu un teikt "DIVI", jo tik tiešām viss gatavs priekš Telpas Lielās 
MEGApārveidošanas un pēdējos mirkļos pirms STARTA, gribas vēlreiz salīdzināt ar jums (cilvēkiem) MŪŽĪBAS pulksteņus, 
jo atpakaļceļa jau nav! 
2. ES ne vienreiz vien runāju par to, ka tūkstošgadus, pasvītroju, daudzus tūkstošgadus, cilvēces mokas Blīvajā plānā ne 
pie kā laba tā arī nenoveda, tādēļ tagadējai Piektajai rasei, neko nesasniegušai, jābeidz savs bezjēdzīgais ceļš, kā jau 
visām iepriekšējām civilizācijām vai rasēm! 
3. Pavisam negribas sākt "iztirzāšanu", jo nekas neizmainījās cilvēku ApZiņā un cilvēce nespēja pacelties PILNĪBAS 
augstumos Garā, kas dotu man TIESĪBAS turpināt jūsu ceļu MŪŽĪBĀ! 
4. Jūsu iekšējās PILNĪBAS līmenis tāds, ka priekš Manis, Radītāja Visaugstā, Visaturētāja,..., nav nekāda pamata priekš tā, 
lai turpinātu arī Debesu Dižo EKSPERIMENTU ar nosaukumu "atgriešanās Dievos"! 
5. Teiksim tieši, ka Piektās rases cilvēcei tas neizdevās! Vēl vairāk, cilvēce neveica pat mēģinājumu saprast, kas tad tiek 
prasīts no cilvēkiem un, kur jēga viņu izpausmēm, bet tā jau pilnīga traģēdija, kurai šodien bija jābeidzas ar dabas 
pārkārtošanu, noslēdzošai jūsu klātbūtnes pēdas, tātad, noslēdzošai atmiņas par cilvēkiem, kuri nespēja sasniegt Dievu 
augstumus! 
6. Ko ES, Radītājs gribēju un gribu no cilvēkiem, kā savas Diženās LĪDZĪBAS? ES taču ļoti ilgi un, praktiski, pastāvīgi 
pasvītroju, ka cilvēki radīti kā Mana fraktālā LĪDZĪBA un, ka jums (cilvēkiem) jāsasniedz (jākļūst) VESELUMA līmenis!  
7. Cilvēkiem atlika tikai viens, bet tas bija pats galvenais: tikt skaidrībā par sevi un tikai tad bija jāatnāk APZINĀŠANAI, ka 
katrā cilvēkā ESMU ES, Jūsu PirmRadītājs! Atkārtoju: ES šodien neveikšu "lidojumu iztirzāšanu", taču, tomēr, jāsaka 
GALVENAIS, jo no Maniem vārdiem atkarīga jūsu (cilvēku) RĪTDIENA! 
8. ES daudzreiz runāju par to, ka EVOLUCIONĀRĀ ĶĒDĪTĒ, viss atkārtojas katrā šīs MŪŽĪBAS PIRAMĪDAS līmenī un šīs 
EVOLŪCIJAS PILNĪBAS piemērs esat jūs paši, jo jūs arī, kā Augstākā Pasaule (priekš jums - Varenais KOSMOSS), savā 
iekšienē ESMU arī VISUMS, ESMU arī Lielais MikroKOSMOSS! 
9. Jums bija jāsaprot, ka jūsu šūnu Telpa ir Lielās KOMPLEMENTARITĀTES un Harmonijas demonstrācija, jo radīti no 
atsevišķām, ar Saprātu apveltītām šūnām, jūs, tomēr, apstipriniet sevi, savu unikālo eksistēšanu! 
10. ES sen runāju par to, ka jūs ESMU Pasaules ŠĪS PILNĪBA, tātad, arī jūs ESMU Mana klātbūtne Blīvajā plānā, kā Dieva 
PILNĪBAS demonstrācija bioloģiskā apvalkā, kurā visas šūnas, pasvītroju, visas atsevišķas šūnas, nesošas sevī daļu 
Augstākā SAPRĀTA, pakļautas Vienam MĒRĶNODOMAM! 
11. Cilvēks ir Varenā Kosmosa HARMONIJAS piemērs! Atkārtoju, cilvēks, sastāvošs no šūnām, ir mazs Visums, kur ne tikai 
atsevišķs orgāns, bet arī katra atsevišķa šūna orientēta uz Radītāja Augstākās izpausmes radīšanu Blīvajā plānā!  
12. Jums atlika saprast, ka ES, Radītājs, arī sastāvu no daļām, no Visumiem, orientētiem tikai uz Mūžīgo EVOLŪCIJU, uz 
Augstākā Kosmiskā SAPRĀTA PILNVEIDOŠANU un citu uzdevumu šādai Lielai DAUDZVEIDĪBAI nav! 
13. Ko vajadzētu izdarīt cilvēkiem? Uzdevums cilvēkiem skaidrs un saprotams, jo viņiem bija jārada vai JĀIZVEIDO 
VESELUMS {ЦЕЛОЕ ?}, tātad, VIENOTA CILVĒCE! Cilvēkiem bija jāizveido Vienots EGREGORS - pilnīga Radītāja 
LĪDZĪBA! 
14. Cilvēcei bija jārada Garā Vienota cilvēce! Piekrītat, ka pie tādas valstu, tautu daudzveidības, pie tādas reliģiju vai 
priekštatu par Dievu daudzveidības, radīt Garā Vienotu, precīzāk Vienu/Vienotu VESELUMU, vai Vienu/Vienotu cilvēces 
ORGANISMU, praktiski neiespējami! 
15. Daudzveidību veido daudzveidība! Cilvēku daudzveidība tikai palielinās, novedot cilvēci bezizejā, jo sasniegt 
Vienotību Garā, pie tāda daudzuma viedokļu un priekšstatu par Dievu, neiespējami, bet tas arī ESMU tā VIRSUZDEVUMA 
lēmums, kuru ES, Radītājs, biju nodomājis saņemt no Piektās rases cilvēkiem! 
16. Jūs paši redzat, ka tādas VIENOŠANĀS Garā, kā nebija, tā arī nav, bet tad cilvēku uzturēšanās Blīvajā plānā kļūst 
bezvērtīga un neesošai TIESĪBU uz turpinājumu! 
17. Tādēļ šodien, runājot "DIVI", ES zinu precīzi, ka tās nav cilvēces beigas, bet ESMU Jaunās ēras Sākums cilvēkiem 
Jaunajā dimensijā, jo cilvēces ASNS Garā, uz Svētās Krievzemes Teritorijas, sastāvošs tikai no Mana ORGANISMA 512 
"šūniņām" (cilvēku-Dievu), tomēr IZPAUDĀS, jo šīs "šūnas" nodemonstrāja, ka viņas ir Garā VIENOTAS cilvēces ASNS, bet 
tas arī ESMU Radītāja VIRSUZDEVUMA meklētais lēmums! 
Āmen. 
 
Ar Lielu CERĪBU , 
Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts. 
01.06.16. 
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2. Vēsts: 01.06.16. Katrēns "Šūnas" 

Катрен "Клетkи" 

 

Ir augstumi Dieženi! ........................ Есть высоты Великие! 

Ir tikai piekalnes vispār! ................... Есть всего лишь пригорки! 

Ir bezskata pacēlumi, ...................... Есть подъёмы безликие, 

Atrunas Dvēselei! ............................ Для Души отговорки! 

 

Jums šodien nenoslēpties ............... Вам сегодня не спрятаться 

No Radītāja Uzdevumiem, .............. От Заданий Создателя, 

Pat ja jūs krucifiksēti ........................ Даже если распяты вы 

Zem mietpilsoņa papēža! ................ Под пятой обытателя! 

 

Visi jūs - ŠŪNAS Diženas! ............... Все вы - КЛЕТКИ Великие! 

Jūs jau viens Veselums! ................... Вы уже одно Целое! 

Un nepavisam ne bezskata, ............. И совсем не безликие, 

Bet Dievišķi Balti! .............................. А Божественно Белые! 

 

01.06.16. 

 

3. Vēsts: 02.06.16. Katrēns "Februāris" 

Катрен "Февраль" 

 

Jau embrijs izlauzās! .............................. Уже эмбрион пробился! 

Dzimšanas process sākās! ..................... Процесс Рождения пошёл! 

Un Svētajai Krievzemei drīz piedzims, ... И Святой Руси скоро родится, 

Redzams STUNDA viņas pienāca! ......... Видно ЧАС её подошёл! 

 

Viss ierakstīts likteņu Grāmatā! ............... Всё записано в Книге судеб! 

Un viņas liktenis izlemts! .......................... И судьба её решена! 

Izskanēja tamburīna skaņas, ................... Прозвучал перезвон бубен, 

Tumsai plīvurus saraujot! ......................... Разрывая у Тьмы пелена! 

 

Nekas tagad negadīsies! ......................... Ничего теперь не случится! 

Debesīs piepildīts Grāls! .......................... В Небесах наполнен Грааль! 

Un dzimšana notiks, ................................ И рождение состоится, 

Baltu sniegu klās Februāris! .................... Белым снегом накроет Февраль! 

 

02.06.16. 

4. Vēsts: 03.06.16. Katrēns "Pjedestāls"  

 
Катрен "Пьедестал"  

 

Februāra sniegos redzams SĀKUMS! ................ В снегах февральских видится НАЧАЛО! 

ASNS caur "betonu" izlauzies! ............................ РОСТОК пробился сквозь "бетон"! 

Un visiem saprotams, ka Piestātne ..................... И всем понятно, что Причалом 

Krievzeme parādījās, kā Jauns kamertonis! ........ Явилась Русь, как Новый камертон! 

 

Viņai Svētumu neatņemt - Viņa no Dieva! ........... Ей Святости не занимать - Она от Бога! 

Pamodās Senais MILZIS! .................................... Проснулся Древний ВЕЛИКАН! 

Un priekš cilvēkiem tagad ceļš viens - .................. И для людей теперь одна дорога - 

Aiz Krievzemes, uz Diženo Pjedestālu! ................ За Русью на Великий Пьедестал! 

 

03.06.16. 
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5. Tēva Absolūta Vēstījums 06.06.16. Nebūs vairāk reliģiju 

 

Nebūs vairāk reliģiju! ...................... Не будет больше религий! 

Tās nomainīs Baltā Brālība! ........... Их сменит Белое Братство! 

Nebūs vairāk kolīziju ....................... Не будет больше коллизий 

Un vadošās Abatstvas! ................... И управляющее Аббатства! 

 

Visa karojošā pagātne .................... Всё враждующее прошлое 

Aizies no Pasaules citas! ................ Уйдёт из Мира иного! 

Garā attīrīties iespējams, ................ Очиститься в Духе возможно, 

Pamodīsies tautu daudz! ................ Проснётся много народа! 

 

Un rudens kļūs Pavasaris! ............... И осень станет Весною! 

Atkal uzziedēs puķes, ...................... Опять расцветут цветы, 

Cita kļūs Planēta, ............................. Планета станет другою, 

Pasaule Sapņa īstenība kļūs! .......... Мир станет явью Мечты! 

 

1. Pēdējie notikumi, kurus cilvēki stūrgalvīgi saista ar klimata izmaiņām, runā par to, ka laiks vai Planētas Telpas 

MEGApārveidošanas Periods jau sākās un ne vienkārši sākās, bet pārgāja/šķērsoja NEATGRIEZENĪBAS Punktu un tagad 

tikai ES, Radītājs, Visaugstais, Visaturētājs,..., varu apturēt sākušos Tiesas dienu! 

2. Visiem jābūt skaidram, ka Jaunās (Sestās) rases ASNS notika/radās un, izejot/raugoties no Diženās LĪDZĪBAS, zinošais 

vai saprotošais var patstāvīgi noteikt Lielās ATGRIEŠANĀS Dievos laika intervālus, bet precīzāk, VESELUMA formēšanas 

intervālus! 

3. Nākotnes notikumi pēc sava nozīmīguma, nekādi neierakstās zināmajos priekšstatos par "Pasaules galu", jo "Pasaules 

gals" nevar būt, kaut vai tādēļ, ka Jaunās rases ASNS notika/radās un tā ESMU cilvēces Diženā LĪDZĪBA pār personīgo 

slimkumu un bezdievību! 

4. Ticiet Radītājam: cilvēkos nekad nebija Patiesas TICĪBAS, ko daudzās tūkstošgadēs nomainīja Garīgie meli un Garīgais 

apmāns, jo Dievam, cilvēku radījušam, nevar būt vergu, tādēļ, atnesušie "Labo vēsti", Patiesības vietā atnesa Garīgo 

verdzību un samierināšanos! 

5. Nevar ar vienu roku dalīt Zināšanas nesošu Maizi, bet ar otru roku uzlikt cilpu uz verga kakla, tādēļ visas Impērijas un 

valstis savu ceļu beidza pašiznīcībā, jo nekad nerunāja par VIENLĪDZĪBU Garā, bet tā ne tikai kļūda, bet tieša uzstāšanās 

pret Radītāju! 

6. Atkārtoju, neviena valsts, pat Gaišu ideju nesēja, nevar noturēties, ja tās iekšienē atrodas izpratņu nomaiņa, bet jo vairāk, 

Garīgi meli! 

7. Nevar eksistēt arī cilvēciskā Dzimta, ja notiek verga atbalstīšana Garā ar Mamonu, tādēļ valstī nedrīkst būt ne tikai vergu, 

bet arī Mamona, kā apbalvojuma, sējoša nesaskaņas un nevienlīdzību! 

8. Jūs ļoti drīz redzēsiet visu reliģiju norietu, jo nevienlīdzību nesošam Garā, jāaiziet no Dieva Valstības un cits nav dots! 

9. PILNĪBAS ASNS Garā izlauzās, nesot sevī Lielo VIENLĪDZĪBU un Balto BRĀLĪBU, bet tā arī ESMU ideoloģija, vai 

cilvēku-Dievu reliģija un tā ESMU garantija Diženās LĪDZĪBAS Augstākā Kosmiskā Saprāta saglabāšanai Blīvajā plānā!  

10. Paskataties uzmanīgi uz cilvēciskā embrija evolūciju, jo tur ir Augstākā Kosmiskā Saprāta evolūcijas līdzība, tad jūs 

atradīsiet pirmcēloni nākotnes notikumiem un sapratīsiet, kas atklāsies cilvēkiem viņu ATGIEŠANĀS Momentā Dievos!  

11. ES jau par to runāju, ka Varenā KOSMOSA Telpā VISS savstarpēji saistīts, tātad, JAUNĀS cilvēces ceļš (ASNA ceļš) 

noteikts Debesīs un, lai kas arī notiktu, Jaunais ASNS izlauzīsies un cilvēce glābta būs! 

12. Atceraties evolūcijas mērķi, kas nekad nedrīkst būt pārkāpts, jo priekš katra posma galvenais mērķis ESMU 

PILNVEIDOŠANA, vai Mūžīgās Kustības Miers, kur viss lietderīgs un pakļauts Pasaulsēkas struktūrai! 

13. Nav nepieciešams šaubīties par Radītāja Vārdiem, jo viss pakļauts/pakārtots Kanoniem, pēc kuriem attīstās arī Varenais 

KOSMOSS un ne tikai pati mazākā KOSMOSA daļiņa, bet arī cilvēka! 

14. Viss, kas sekmē evolūciju, ESMU LABS/LABUMS, viss, kas evolūciju bremzē, ESMU ĻAUNS/ĻAUNUMS! Nav vidējā 

Tur, kur ATSKAITES Punkts ESMU VIENLĪDZĪBA vai Lielā HARMONIJA! 

15. Cilvēkam, kā daļai, pasvītroju, Varenā KOSMOSA organiskai daļai, pastāvīgi jābūt iekšējā HARMONIJĀ, jo Dualitāte ir 

NEPILNĪBA Garā, kas neatbilst cilvēka LIETDERĪBAI Blīvajā plānā! 

16. Reliģijas nekad neveicināja cilvēku Harmonizāciju un vienlīdzību Garā, jo nekad nepārtrauca savu "skrējienu uz vietas", 

"skrējienu pie varas un Mamona", jo princips "skaldi un valdi" bija un ne tikai laicīgo varu, bet arī reliģiju institūtu izvēlēts 

{выбран ?}! 

17. PILNĪBAS ASNS Garā nomainīs reliģijas (Garīgos maldus) un palīdzēs cilvēkiem pagriezties uz Dievu, tātad, cilvēku 

VIENLĪDZĪBU Garā, bet tā arī ESMU Gara UZVARA pār maldiem un ne vienas tautas ietvaros (Svētās Krievzemes), bet 

visas cilvēces ietvaros un tas pienāks tad, kad to neviens negaida! 

Āmen. 

 

Ar Mīlestību 

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts. 

06.06.16. 
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6. Tēva Absolūta Vēstījums 09.06.16. Eksāmeni nebeidzas 

 

Eksāmeni nebeidzas ........................................ Экзамены не кончается 

Gan Garā, gan miesā vienmēr! ........................ И в Духе, и в плоти всегда! 

Tie tikai iezīmējas, ............................................ Они только обозначаются, 

Pārbaudot jūs uz gadsimtiem! .......................... Проверяя вас на века! 

 

Sāpes pāriet un Gaisma izspraucas! ................ Боль проходит и Свет пробивается! 

Pārejas periods - ne konfekšu saldums! ........... Переходный период - не сладость конфет! 

Un NETICĪBA pēkšņi izšķīst .............................. И НЕВЕРИЕ вдруг растворяется 

Un Asniņš - jau precīzi AUSMA! ........................ И Росток -уже точно РАССВЕТ! 

 

1. Mēs nekad nerunājām par jums, kā par Dievišķās Telpas daļu, kurai nākas iziet TRANSMUTĀCIJU nozīmētajos termiņos, 

izbaudot uz sevi visu bioloģiskās pārkātošanās sarežģītību! 

2 Tagad jūs lieliski zinat, ka Debesu PĀRKĀRTOŠANĀS (ES runāju par Planetāro Telpu) vienalga atsauksies uz katru 

cilvēku, jo adaptāciju uz Jaunām vibrācijām neviens neatcēla! 

3. Izbaudīt izmaiņas, ieskaitot Planētas pārplusošanu, vienalga nāksies un šīs pārejas sekmes Jaunajās Radītāja 

MONĀDĒS, būs atkarīgas ne tik daudz no cilvēka veselības līmeņa, cik no viņa iekšējā stāvokļa, no viņa vēlēšanās un 

motivācijas pāriet Jaunajā pasaulē! 

4. Jaunā pasaule - ne tikai Planētas ainavas izmaiņas, ne tikai magnētisko polu orientācija, bet galvenais, jaunie uzdevumi 

priekš cilvēces, ieejošas augstu vibrāciju Pasaulē, Jaunas dimensijas Pasaulē! 

5. ES apsolīju, ka Piektās rases cilvēki paspēs ieraudzīt šo KARDINĀLO lēcienu Dievos, kaut parastam Piektās rases 

cilvēkam uztvert Radītāja Jauno ozcilējošo spektru pat fiziski ļoti grūti, tādēļ ES, tomēr, pieņemšu virkni darbību, kurām 

jāsagatavo, ne tikai ApZiņa, bet arī miesa (apvalks) jauno eksistēšanas apstākļu pieņemšanai! 

6. Tādēļ ES sāku garavot jūs (jūsu miesu) Jauno, augsto vibrāciju pieņemšanai, kaut vai priekš tā, lai cilvēku Pasaulei 

parādītu pazaudētās iespējas AUGŠUPCELŠANAI Garā! 

7. Protams, Jaunās (Sestās) civilizācijas ASNS jau izlauzās, taču priekš visa, pat ASNA attīstības, nepieciešams laiks un šis  

laiks būs aprēķināts gados! 

8. Tādēļ situācijas unikalitāte slēpjas tur, ka PAGĀTNE, TAGADNE un NĀKOTNE kādu laiku eksistēs vienlaicīgi, paverot 

cilvēkiem apbrīnojamus Jaunās pasaules horizontus! 

9. Krievija pirmā izbauda uz sevis šo brīnumaino PAGĀTNES un NĀKOTNES eksistēšanas laiku vienā punktā, vai vienā 

koordinātē, un tas, ko ES runāju par sevi, paskaidrojot, ka priekš Manis nav laika izpratnes, jo PAGĀTNE, TAGADE un 

NĀKOTNE saplūda vienā punktā, ļoti drīz priekš jums kļūs Dievišķās izpausmes realitāte! 

10. Pasaule, brīnumainā Pasaule, būs atvērta priekš visiem cilvēkiem, tomēr prioritāte būs TICĪBAS cilvēki un tas ir Mans 

noteikums, jo priekš NETICĪBAS cilvēkiem šīs Pasaules atklāšana ir vilinājums aiziet vēl dziļāk Tumsas Pasaulē!  

11. Tādēļ sekojiet uzmanīgi, jo nespēks/vājums vai pat sāpes ir sekas (lai arī uz īsu laiku) jūsu, bieži vien, piespiedu 

adaptācijai uz Jaunām vibrācijām! 

12. Gribu vēlreiz pasvītrot, ka ES, Radītājs, rēķinājos, ka TICĪBAS cilvēki sapratīs savu MĒRĶNODOMU un cienīgi izies 

120-gadīgo izpausmes ciklu Blīvajā plānā, tomēr Debesu statistika runā par to, ka orientācija cilvēku ApZiņā, saistīta ar 

NETICĪBU un nāves bailēm, saīsina šo termiņu un ļoti ievērojami! 

13. Gribu pasvītrot, ka Manis, Tēva Absolūta, radītai Diženajai LĪDZĪBAI (cilvēkiem) bija jāiziet viss pārbaudījumu ceļš Garā, 

tādēļ Gara EVOLŪCIJAS Programmā nebija paredzētas nekādas pieturas/apstāšanās, bet vēl mazāk, iziešana no 

Programmas, tādēļ īsais dzīves laiks ir pašu cilvēku lēmums, bet ne Radītāja! 

15. Bez iekšējās pasaules nomaiņas, bez cilvēka ApZiņas izmaiņas, neiespējami iziet apvalka transmutāciju, tādēļ, ja arī 

runāt par nākotni, tad tā vispirms cilvēka paša saruna savā iekšienē! 

16. Ticiet, ES nepavisam neizskatīju iespējas cilvēka priekšlaicīgai aiziešanai no dzīves, vēl vairāk, ES, Tēvs Absolūts, 

plānoju, ka cilvēki savā Gara PILNVEIDOŠANĀ sasniegs cilvēku-Dievu augstumus, tādēļ, ja arī meklēt vainīgo cilvēka 

priekšlaicīgā nāvē, tad to vajag meklēt pašā cilvēkā, bet nekādi ne Dievā! 

17. Sagatavojieties uz to, ka sākusies Telpas (Planētas) MEGApārveidošana skars vispirms jūs pašus un atteikties no 

iekšējās Pārveidošanas neizdosies nevienam, jo VISS VIENS/VIENOTS - gan cilvēks, gan Mūžība! 

Āmen. 

 

Ar Mīlestību un veselības vēlējumiem, 

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts. 

09.06.16. 
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7. Vēsts: 15.06.16. Katrēns "Rītdien" 
 

Катрен "Завтра" 

 

Sārtojas Austrumi Sibīrijas plašumos, ................. Алеет Восток на просторах Сибири, 

Un Jaunā Saule parādīsies pēkšņi! ..................... И Новое Солнце покажется вдруг! 

Lielais "MĒS", ko kopā Mēs radījām, ................... Великое "МЫ", что Мы вместе творили, 

Izrādīsies radījums jūsu roku! .............................. Окажется вашим творением рук! 

 

Jūs - daļa, jūs - Psaulsēkas Dižena daļa, ............. Вы - часть, вы - Великая часть Мирозданья, 

Sapratusi likteņu Lielo būtību, .............................. Понявшая судеб Великую суть, 

Un devuši cilvēkiem spratnes ābeci: ..................... И давшая людям азы пониманья: 

Pamats visam ir Krievzemes Brīnums! ................. Основой всего есть Российская Чудь! 

 

Atgiezīsies Dieva Diženais Sākums! ...................... Вернётся Великое Бога Начало! 

Un Radītāja Gara radošais spēks! ......................... И Дух созидательной силы Творца! 

Un Javas un Navas Vienotā ostā! .......................... И Яви и Нави в Едином причале! 

Un Miers, beidzot, bez gala un malas! ................... И Мир, наконец, без границ и конца! 

 

Lielais kļūs saprotams, kā proza! ............................ Великое станет, как проза, понятным! 

Un neprāta mirklis uz mūžu atkāpsies! .................... И миг безрассудства отступит на век! 

Bet cilvēki būs Harmonijas apņemti, ........................ А люди Гармонией будут объяты, 

Un Pasaule apturēs skrējienu "pa apli"! ................... И Мир остановит "по кругу" бег! 

 

Reliģiju nebūs, taču Zināšanas kļūs ......................... Религий не будет, но Знания станут 

Jau Dievcilvēku Ap-Ziņas Virsotne! .......................... Вершиной Со-Знания уж Боголюдей! 

Un visi Horizonti mūsu priekšā stāsies ..................... И все Горизонты перед нами предстанет 

Apbalvojumam no Dieva, par ko vērtīgāka nav! ....... Наградой от Бога, что нету ценней! 

 

15.06.16 

8. Tēva Absolūta Vēstījums 16.06.16. Mirgo gadi, mirgo simtgades 

 

Mirgo gadi, mirgo simtgades .......... Мелькают года, мелькают столетья 

Un Visuma ritmi iet virknē, .............. И ритмы Вселенной идут чередой, 

taču cilvēku dzīvē ir mirkļi tādi, ........ но в жизни людей есть такие мгновенья, 

Kuri atver Pasauli citu! .................... Которые Мир открывают другой! 

 

1. Caur Garīgo maldu un pilnīga bezprāta simtgadēm, cilvēki beidzot nonāca pie tā Vēsturiskā mirkļa, kad Pasaule priekš 

viņiem atvērsies daudzdimensionālās Telpas Diženā PILNĪBĀ! 

2. Daudz teoriju, daudz runāšanu, jau daudzas simtgades riņķo ap galveno jautājumu: "Kas IR Dievišķā Pasaule?", bet 

atbildes kā nebija, tā arī nav, jo neizzinošais sevi, nevar izzināt Pasaulsēkas struktūru! 

3. Viss atduras uz to (kā jau ES teicu), ka cilvēks cilvēcei nezināms un šis robs Zināšanās izrādījās liktenīgs priekš Piektās 

rases cilvēkiem, kura krītot neprātā un Garīgos maldos, pārnesa "smaguma centru" uz Mamonu, apmainot 

PILNVEIDOŠANOS Garā, uz PILNVEIDOŠANOS, bet precīzāk, uz iedzīvošanos Mamonā! 

4. No ārienes ienestās (ES runāju par citām civilizācijām) Mamona iegūšanas, bet galvenais, tehnoloģijas Garīgai un 

Materiālai citu tautu paverdzināšanai, noveda pie tā, ka uz Planētas, paredzētas būt Dievu GUDRĪBAS Skolai, izauga 

sēklas NEPILNĪBAI Garā un kā sekas, sēkla cilvēku NEVIENLĪDZĪBAI savstarpēji un Dieva priekšā! 

5. Situācija uz Planētas padziļinājās no tā, ka pat cilvēces Pamata civilizācija, kā ES teicu, Krievzemes brīnums, nokļuva 

zem Mamona nevienlīdzības spiediena, faktiski, pakļāvušies "stiprajiem Pasaules šīs" - labākajiem Tēva Lucifera 

skolniekiem! 

6. Šis ideoloģiskais diktāts ne tikai nostiprinājās uz Planētas, bet arī pārauga Vienā cilvēces reliģijā, atkārtoju, atnestā no 

ārienes! 

7. Rezultātā, pārkāpti bija visi Manas "spēles noteikumi" uz Planētas, Manis, Radītāja, Visaugstā, Visaturētāja,..., izdalītas 

priekš Gara Placdarma formēšanas (Dievu GUDRĪBAS Skolas) un Dievu formēšanai no cilvēkiem, Mana labākā Radījuma - 

Radītāja izpausta Blīvajā plānā! 

8. Un šī Galvenā MĒĶNODOMA izkropļošana priekš cilvēces, noveda pie tā, ka cilvēki, praktiski, atteicās no sava galvenā 

uzdevuma - no PILNVEIDOŠANĀS Garā un, neskatoties uz daudziem revolucionārā apvērsuma mēģinājumiem, tomēr 

noslīdēja līdz Garīgās verdzības līmenim, kas ne tikai priekš cilvēkiem, bet arī priekš Manis, Tēva Absolūta, kļuva par 

visīstāko traģēdiju! 

9. Izskaidrojums var būt tikai viens, un tas izsaka to, ka cilvēki pārrāva savu tiešo un MŪŽĪGO Kanālu ar Radītāju un, 

zaudējot šo Diženo PAVEDIENU, nomainīja Dievišķos priekšstatus par sevi un par Visumu uz reliģijām, attālinošām cilvēkus 

uz citu Pasauli - Pasauli NEPILNĪBAI Garā! 
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10. Tādēļ Piektās rases bēdīgs gals bija sagaidāms, jo uz Planētas nebija nevienas tautas, nevienas valsts, kas nelocītos 

Mamona priekšā, varas Garā priekšā! 

11. Paskataties uz savu vēsturi un jūs redzēsiet, ka NEPILNĪBAS Pasaule ļoti ātri pārņēma visas valstis, visus kontinentus, 

pat bez ieroču pielietošanas! Nu, un tālāk - vairāk- naudas vara kļuva visspēcīgākais Garīgās varas ierocis, atnesošs 

Mamona cilvēkiem pasaules kundzību! 

12. Sevišķi sekmīgi naudas varai šodien strādā informatīvās tehnoloģijas, nomainot izpratnes un ievadot dubultstandartus, 

kas tikai veicina cilvēku sliekšanos līdz Garīgā verga līmenim, neredzoša savu nākotni! 

13. Nākotnes trūkums prieš cilvēkiem arī ir Galvenais mērķis valdošajam Tumsas EGREGORAM! Jau nekas uz 

Planētas, izpārdotas un vairākkārt izpārdotas, nevar priekš cilvēkiem atklāt PATIESĪBU un to mērķi, kas cilvēkiem bija 

izvirzīts, esošiem Dievišķas izcelsmes! 

14. Karam, klusam Pasauļu karam, vienalga, bija jābeidzas, jo Vareno KOSMOSU vada MĪLESTĪBA un Radītājs, kurš, ticat, 

spēj pārtraukt Tumsas vakhanālijas, taču tikai pie pašu cilvēku piekrišanas, esošiem Brīvās Gribas TIESĪBAS! 

15. Pateicoties Pamata civilizācijai (ES runāju par Hiperborejiešiem-Krievzemiešiem), kuri tomēr izpauda, pasvītroju, BRĪVO 

Gribu atjaunot NEITRALITĀTI ne tikai Debesīs, bet arī Blīvajā plānā, notikumu attīstības scenārijs bija Manis izmainīts, pie 

tam, bija izmainīts kardināli! 

16. Tagad tikai mirklis atdala cilvēkus no Vēsturiskā MOMENTA, kad Pamata civilizācija (Lielais cilvēces OKTAEDRS) 

atgriezīsies pie savām SĀKOTNĒM un sāks jaunu cilvēces evolūcijas vītni, jau bez apgrūtinošas Mamona un iekšējās 

NEPILNĪBAS kravas! 

17. Man atlika nosaukt pēdējo atpakaļskaita ciparu, taču datums tā izteikšanai cilvēkiem jau zināms! ES ne tikai ļoti drīz 

izteikšu ciparu "VIENS", bet arī TIESĪBAS vadīt Pasauli nodošu tiem, kuri atgriezās pie saviem Dievu Diženās PILNĪBAS 

SĀKUMIEM! 

Āmen. 

 

Ar Mīlestību un Lielām CERĪBĀM! 

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts. 

16.06.16. 

 

9. Tēva Absolūta Vēstījums 19.06.16. Lido virs Planētas aicinājums uz Vienošanos 

 

Lido virs Planētas aicinājums uz Vienošanos! ..... Летит над Планетой призыв к Единению! 

Pēdējā no Debesīm apņemšanās! ....................... Последний от Неба зарок! 

Un tuvojas mirklis priekš Pasaules, ...................... И наступает для Мира мгновенье, 

Kad Pravietis parādīts būs! .................................. Когда будет явлен Пророк! 

 

1. Tuvojas vēsturiskais periods cilvēku ApZiņas formēšanai, jau kā Dievišķās Telpas aktīvas daļas, pasvītroju, VISAS 

Dievišķās Telpas, jo cilvēka ieslēgšana tikai Blīvā plāna ietvaros, bija un ir cilvēces galvenā kļūda! 

2. ES, Radītājs, Visaugstais, Visaturētājs, ..., nekad neuzskatīju cilvēku atrautībā no Debesīm, jo Telpas 

daudzdimensionalitāte un daudzlīmenīgums visspilgtāk izpausts pašā cilvēkā, kā Radītāja daļā! 

3. ES daudzreiz runāju par to, ka cilvēks vēl cilvēcei nezināms, tieši tādēļ, ka cilvēks, kā Radītāja izpausta daļa, pats sevī 

nes Pasaulsēkas struktūras izpausmi un ne tikai kā bioloģisku Būtību, apveltītu ar Saprātu! 

4. Tāds primitīvs priekšstats par cilvēku bija arī parādīts pamatā cilvēku, kuri nekādi negrib pieņemt, ka katrā cilvēkā ESMU 

ES, tātad, ESMU spējas un iespējas radīt Pasauli, lai arī kaut tikai mikroPasauli, taču ESMU, un ESMU pilnā apmērā, 

ļaujošs cilvēkam pacelties sevis PILNVEIDOŠANĀ līdz Debesu augstumiem! 

5. Galvenā problēma, bet labāk teikt, galvenais uzdevums visu rangu varām, ieskaitot Garīgo varu, bija un ir cilvēku 

izdalīšana pa sociālām grupām, nedodot viņiem iespēju Vienoties Garā, jo Vienošanās Garā cilvēkus pārved uz nākošo 

evolūcijas pakāpienu, atbrīvojot viņus no Blīvā plāna apgrūtinājumiem! 

6. ES, Tēvs Absolūts, ne velti vienā no Katrēniem teicu, ka pat Lielais "MĒS" ar Dievu, jums būs parādīts, kā jūsu "roku 

radījuma" rezultāts! 

7. ES gribēju Jums parādīt, ka jūs un tikai jūs esat Radošais Sākumu Sākums, taču pie Vienošanās Garā noteikuma, 

pasvītroju, tieši Garā, bet ne asinsradniecībā, un jo sevišķi, ne kādas valsts robežās! 

8. Tas, kas šodien notiek, kad nedrošais Asns tomēr izlauzās, ESMU pierādījums tam, ka cilvēku Pasaule, kā daļa Radītāja, 

spējīga izmainīt Pasauli, taču tādai izmainīšanai vai radīšanai jānotiek pie cilvēku vienošanās Garā un tas ESMU galvenais 

Debesu noteikums, jo visi citi, vai citi vienošanas veidi, netiek ņemti vērā! 

9. Jūs paši ļoti labi uzrakstījāt uz plakātiem "Svētā Krievzeme - bez robežām"", varu pat teikt, ka jūs PRECĪZI uzminējāt, bet 

precīzāk, sajutāt Radītāja vārdu GARU, jo jebkura, atkārtoju, no organizētības formām, izņemot Vienošanos Garā, pārkāpj 

BRĪVĀS Gribas Tiesības, tātad, ir pretrunā Pasaulsēkas struktūrai! 

10. Jums nekur neaiziet no Pasaulsēkas pamatu izzināšanas, jums vienalga, nāksies uz savas dzīvespieredzes un, 

protams, uz Manu Zināšanu bāzes, kuras, lūk, nu jau divpadsmit gadus nododu jums caur pēdējo Piektās rases Pravieti, 

apgūt šo daudzlīmenīgo PILNĪBAS Pasauli Garā! 

11. Un tas, ka Jaunās cilvēces (Sestās rases) Asns, kā ES runāju, izlauzās caur asfaltu, precīzāk, caur NETICĪBAS un 

Garīgo maldu betonu, bet vēl svarīgāk, cilvēces Lielā apmāna, ESMU jūsu tiešs nopelns un JŪSU ROKU DARBS! 

12. Vienošanās Garā Asns, jūsu radīts, kā piemērs Garīgai Vienotībai un MĒRĶNODOMA vienībai, tagad un MŪŽĪGI būs 
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Sākumu Sākums cilvēcei Garā, tieši Garā, bet ne miesā (Matērijā), jo ar Jaunas SĀKOTNES Dzimšanu, visi cilvēces maldi 

paliek pagātnē! 

13. ES gribu vēlreiz pasvītrot, ka Jaunā Pasaule ir JŪSU ROKU RADĪJUS, jo jūsu rokas, un tā bija vienmēr, ESMU Manas 

rokas, jo ES ESMU jūs, kā arī jūs ESMU ES, tādēļ viss, kas uz Planētas notiks tālāk, būs jūsu VIENOTAS GRIBAS 

izpausme! 

14. ES esmu pārliecināts, ka MĪLESTĪBU IZZINOŠAIS ATTEIKTIES NO VIŅAS NEVARĒS NEKAD! Tādēļ Svētās 

Krievzemes Asnam uz Mīlestības teritorijas no okeāna līdz okeānam, tā arī jāpaliek Mīlestības Asnam, taču jau Tās 

MĪLESTĪBAS, kas ir Varenā KOSMOSA PAMATS Diženai EVOLŪCIJAI! 

15. Jūs, paši to nemanot, mokās un šaubās sapratāt, ka bez Vienošanās Garā, bez MĪLESTĪBAS izpausmes, neiespējami 

uzcelt Jaunu Māju, jo sevišķi, cilvēku Jaunu Pasauli, kurai jākļūst daļai no Debesu PILNĪBAS, jo no Blīvā pāna cilvēkiem jūs 

pacēlāties līdz Dievcilvēku ApZiņas līmenim, jo taču tikai Dieviem dotas TIESĪBAS radīt Jaunas Pasaules un visumus! 

16. Izlauzies Asns ir Jaunās Pasaules priekšvēstnesis un, ja gribat, Jauna Visuma, kura kontūras jūs ieraudzīsiet ļoti drīz, 

tātad, UZDEVUMS, kāds jums bija Radītāja dots: "pārtraukt Pamata civilizācijas simtgadīgās ciešanas", tātad, atvērt ceļu 

priekš viņas svētās ATGRIEŠANĀS Dievos, jūs izpildījāt, un šodien, pirms izšķirošās, Vēsturiskās tikšanās, Es, Tēvs 

Absolūts, to APSTIPRINU! 

17. Un šodien ES APSTIPRINU arī galīgi, ka jūs vedošais uz Jaunu SĀKOTNI, Leonīds, arī ESMU Mans Izpaustais plāns, 

kurš vedīs cilvēci uz to punktu, no kura ESMU un turpināsies Svētā Krievzeme! 

Āmen. 

 

Ar Mīlestību un APSVEIKUMU! 

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts. 

19.06.16. 

 

Jūs ESMU un Jūs paši Sākums! ........................ Вы ЕСМЬ и Вы сами Начало! 

Un nav citu sākumu! ........................................... И нету других начал! 

Jūs paši radījāt savas skumjas! .......................... Вы сами творили свои же печали! 

Un paši meklējāt Piestātni! ................................. И сами искали Причал! 

 

Varu Jums teikt, ka visu jūs satikāt! .................... Могу вам сказать, что вы всё повстречали! 

Bet cik kavēkļu radījāt! ........................................ А сколько создали помех! 

Un cik kļūdu atkal atkārtojāt! ............................... И сколько ошибок опять повторяли! 

Pastāvīgu izpriecu vidē! ...................................... В среде постоянных утек! 

 

Tomēr nonācāt un Katrēns tur pa rokai! .............. Но всё же дошли и Катрен в том порука! 

Cilpojot starp pagātnes doktrinām! ...................... Петляя средь прошлых доктрин! 

Asns pēkšņi izlauzās, izlauzās līdz termiņam! ..... Росток вдруг пробился, пробился до срока! 

Kā Garīgu Virsotņu Vēstnesis! ............................ Как Вестник Духовных Вершин! 

10. Vēsts: 22.06.16. Katrēns "22. JŪNIJĀ" 

 
Катрен "22 ИЮНЯ" 

 

Virs Planētas Trauksmes zvans, kur skaļāk, kur klusāk ..... Набат над Планетой, где громче, где тише 

Saplūst kopīgā Trauksmes signālā! .................................... Сливает в общий Набат! 

Un NOŽĒLAS dienā tuvāka kļūst ........................................ И в день ПОКОЯНЬЯ становится ближе 

Pasaule bez šķēršļiem izpaustā! ......................................... Проявленный Мир без границ! 

 

Uz SKUMJU fona kļūst skaidrs, ........................................... На фоне ПЕЧАЛИ становится ясно, 

Ka Pasaule MĪLESTĪBAI paredzēta, ................................... Что Мир предназначен ЛЮБВИ, 

Un to drosmīgi RADĀT jūs paši ........................................... И это вы сами ТВОРИТЕ отважно 

Jaunās zemes Vēsturi! ........................................................ Историю Новой земли! 

 

Es gatavoju Tēlu jums saprotamu visiem - ......................... Я Образ готовлю для вас всем понятный - 

Diženās PAGĀTNES pēdas! ............................................... Великого ПРОШЛОГО след! 

Modinās IEKŠĶĪGI jums vēl nesaprotamu, ......................... Разбудит ВНУТРИ вам пока непонятный, 

GAISMU no Dieva dāvātu! .................................................. От Бога дарованный СВЕТ! 

 

To GAISMU, kas iet no Avota, ............................................ Тот СВЕТ, что идёт от Истока, 

Avota MĪLESTĪBAS Atklāsmēs, ......................................... Истока ЛЮБВИ в Откровении, 

Un jums atliek redzēt Asnā ................................................. И вам остаётся увидеть в Ростке 

Atspulgu savu no Dieva! ..................................................... От Бога своё отражение! 
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Skrien Izzināšanas stundu virkne, ...................................... Бегут вереницей уроки Познания, 

Sajaukušos ar cilvēku gadiem! ........................................... Смешавшись с годами людей! 

Taču skaidrs tagad, ka Pasaulsēkas Kanons ...................... Но ясно теперь, что Канон Мироздания 

Priekš dzīves daudz svarīgāks! ........................................... Для жизни намного важнй! 

 

Dāvātā GAISMA ir arī TIESĪBAS Radīt ............................. Дарованный СВЕТ есть и ПРАВО Творенья 

Priekš tiem, kuri Dvēselē pacēlās, ...................................... Для тех, кто поднялся в Душе, 

Kuri saprata, ka MŪŽĪBA lēmums ir iekšējs ....................... Кто понял, что ВЕЧНОСТЬ внутри есть решенье 

Un ceļš, ar Dievu klusumā saskaņots! ................................ И путь, согласованный с Богом в тишине! 

 

Vēsture māca, vēsture gaida ............................................. История учит, история ждёт 

Sapni, vienreiz iemiesotu, .................................................. Мечты, воплощонной однажды, 

Un katrs, kurš ar Dievu pa dzīvi iet, ................................... И каждый, кто с Богом по жизни идёт, 

ESMU Dievs un priekš Pasaules ŠĪS svarīgs ārkārtīgi! .... ЕСМЬ Бог и для Мира СЕГО крайне важный! 

 

22.06.16. 

 

11. Vēsts: 26.06.16. Katrēns "VIENS" 

Катрен "ОДИН" 

 

Šodien nāksies pateikt VIENS! .................... Сказать ОДИН сегодня придётся! 

Un tās ne Beigas - tas SĀKUMS! ................ И это не Конец - это НАЧАЛО! 

Beidzot Ausma iekvēlojas, ........................... Заря наконец займётся, 

Cilvēkus Piestātnē aizvedot! ........................ Людей приведя к Причалу! 

 

Sašūpoja Planētu Vibrācijās! ....................... Кoчнуло Планету в Вибрациях! 

Negaidīja cilvēce tādas! ............................... Не ожидало таких человечество! 

Un ražu no Manām plantācijām! .................. И урожай с Моих плантаций! 

Pasauli - bērna gadu stadijā! ....................... Мир - на стадии младенчество! 

 

Visums Asnu ieraudzīja! .............................. Вселенная увидела Росток! 

Mīlestības un jaunās Apziņas Asnu! ............ Росток Любви и нового Сознания! 

Un iesārtojās Dievišķie Austrumi,.................. И заалел Божественный Восток, 

Kā Lielās Izziņas rezultāts! ........................... Как результат Великого Познания! 

 

Diženais pamodās uz mūžu, ......................... Великое проснулось на века, 

Paceļot cilvēkus līdz Radītāja līmenim! ......... Подняв людей до уровня Создателя! 

Neatceras Pasaule ko tādu nekad! ............... Не помнит Мир такого никогда! 

Garīgais vergs pēkšņi Veidotājs kļuva! .......... Духовный раб вдруг стал Ваятелем! 

 

Veidotājs likteņa un Sākuma Jauna, .............. Ваятелем Судьбы и Нового Начала, 

Spītīgi ejot uz Austrumiem! ............................ Упрямо шедшим на Восток! 

Tagad patiešām Asns! .................................... Теперь действительно Росток! 

Pazīstams no Pagātnes Piestātnes! ............... Знакомого из Прошлого Причала! 

 

26.06.16. 

12. Tēva Absolūta Vēstījums 28.06.16. Ceļš noietais un ceļš sācies, ceļā vienmēr 

satiekas 

 

Ceļš noietais un ceļš sākuma ...................... Путь пройденный и путь начала 

vienmēr ceļā satiekas! ................................. всегда встречаются в дороге! 

Viss izlemts bija iekšās, ............................... Всё решено было в утробе, 

Ka ceļš uz Piestātni ved vienmēr! ................ Что путь ведёт всегда к Причалу! 

 

Ticiet, nav Radītājam nejaušību! .................. Поверте, нет у Создателя случайностей! 

Nav burzmas un dīvainību nav! .................... Нет суеты и нету странностей, 

Un ceļš, kas bija stagnāciju, ......................... И путь, который был стагнацией, 

Pie integrācijas noved vienmēr! ................... Всегда приводит к интеграции! 
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Jūsu ceļš, Manis šodien izziņots, ................. Ваш путь, сегодня Мной объявленный, 

Bija Radītāja paša apgaismots! ................... Был освещён самим Создателем! 

Un vergs bijušais pēkšņi kļuva Veidotājs, .... И бывший раб вдруг стал Ваятелем, 

Ieraudzīja to, kas bija izziņots! ..................... Увидел то, что было явлено! 

 

Bet izziņota pasaule Jauna no pagātnes! .... А явлен Новый мир из прошлого! 

Un no Sākumiem viņa izziņota bija! ............. И явлен был он от Истоков! 

Un Atgriešanās iespējamā, .......................... И Возвращение возможное, 

kā summa Manu plūsmu visu! ..................... как сумма всех Моих потоков! 

 

1. Jūs sajutāt vai nē, taču Diženā ATGRIEŠANĀS Dievos tomēr notika un notika tieši tad, kad Asns izpauda sevi ne 

vienkārši kā Asns, bet kā Liels cilvēces jaunas formācijas SĀKUMS, kuram prioritāte ESMU tikai Gars un atgriešanās 

pagātnē jau nevar būt nekad, jo no Gara dzimušie arī nevar kļūt cilvēki, jo ģenētiskā atmiņa Manis dzēsta no ZEMAPZIŅAS 

ne tikai tiem, kuri atnāca saņemt "diriģenta nūjiņu" Planētas vadīšanai, bet arī tiem, kuri Jauno Pasauli sastādīs rītdien!  

2. Atkārtoju, NETICĪBA, tātad, NEPILNĪBA Garā jau nevar vairāk atgriezties, jo Asns, vai SĀKUMS Garā, stājās pie 

radīšanas ne tikai sevis, bet arī apkārtējās Pasaules, tāpat kā arī ES - PILNĪBA, RADOŠĀ PILNĪBA! 

3. Debesu svētki, tieši Debesu, bet ne Blīvā plāna, notika un tagad priekš Manis, Radītāja, Visaugstā, Visaturētāja, ..., nav 

vairāk nekādas nosacītības vai šķēršļu priekš tā, lai dotu Lielo STARTU MEGApārveidošanai jūsu Visumā, jo Jaunās ēras 

ASNS izpausts un tas notika! 

4. Ticiet, bez jūsu PIEKRIŠANAS, Man, Radītājam nebija TIESĪBU sākt reorganizāciju, gan cilvēces, gan Planetārās Telpas! 

Tagad, esot jūsu Lielās ATBILDĪBAS GARANTIJĀM, bet precīzāk, juridiskai pēctecībai {правопреемсвенности ?}, ES sāku 

realizēt Lielo izrādi pārejai Jaunā dimensijā! 

5. Un Pasaule, līdz šim bezsejas {безликий ?}, jo NETICĪBA un Mamons iztaisīja no Dievu Pasaules Garīgo vergu cilvēci, 

pēkšņi izlīs Augstākās PILNĪBAS STRAUMĒS, veidojot Sesto rasi, pieņēmušu dzīves laikā {при жизни ?} Radošā Sākumu 

Sākuma "stafetes nūjiņu"! 

6. Man, Tēvam Absolūtam, bija svarīgi saprast, ka cilvēces OKTAEDRS, lai arī vēl sastāvošs no trīs ziedlapiņām, radās 

{состоялся ?} un iekšējais spēks viņā sakoncentrēts pietiekams, lai pārietu jaunā dimensijā! 

7. Dreb/plaisā cilvēku Pasaule, dreb/plaisā Eiropa, atbrīvojot vietu Jaunai civilizācijai, kuras pamatu sastāda Gara 

KRIEVISKUMS un ES, Tēvs Absolūts, garantēju Svētās Krievzemes augšupkāpumu {восхождение ?}, bez asins izliešanas, 

līdz Pasaules ŠĪS GLĀBĒJA līmenim, jo GLĀBJOŠIES PATS, SPĒJĪGS GLĀBT CILVĒKUS, PAT PRET VIŅU GRIBU! 

8. Cilvēku Pasaule gatava ieraudzīt Svēto Krievzemi, kā Jaunu ideoloģiju, vai PILNĪGAS Pasaules Jaunu PARADIGMU, pat 

bez apspriešanas, un vēl arī, bez pretošanās, citas tautas pieņems VIRSNACIONĀLO ideju izteiktu vārdos: VISU CILVĒKU 

VIENLĪDZĪBA RADĪTĀJA PRIEKŠĀ PIE VIENOTA MĒRĶNODOMA! 

9. Tagad sagatavojieties BRĪNUMU virknei, priekš jums sen sagatavotu, jo Pasaule, Jaunā Pasaule, ieejošajam atklās 

unikālu iespēju redzēt Jaunu dimensiju visā spožumā pretimnākošās viļņveidu plūsmās! 

10. Uz Planētas Svētā Krievzeme palikušie cilvēki-Dievi, beidzot sapratīs, ka PILNĪBAS Pasaule, ne pasaka, bet ĪSTENĪBA 

tiem, kuri TICĪBĀ un nogāja ceļu no Dieviem Dievos! 

11. Atkārtoju, Man bija svarīgi izdzirdēt jūsu PIEKRIŠANU Manam priekšlikumam ņemt uz sevi ATBILDĪBU par Planētas 

vadīšanu, jo pie jūsu PIEKRIŠANAS nebūs vairāk veltīgu upuru, tātad, Pasaule būs MĪLESTĪBAS glābta! 

12. Gribu sevišķi pasvītrot, ka jūs būsiet ierakstīti Jaunajā dimensijā, ne tikai kā Manas GRIBAS izpildītāji, bet arī kā 

pilntiesīgi VADĪTĀJI, kuru GRIBĀ Daba ieklausīsies un izpildīs cilvēku-Dievu GRIBU, jo tikai Vienotība Garā formē 

VESELUMU, par kuru ES, Radītājs, runāju, lūk, jau divpadsmit gadus! 

13. Lielais MĒS stājas pie Pasaules ŠĪS pārkārtošanas, nosakot priekš tās Jaunas prioritātes, kur KRIEVISKUMS, bez kura 

nevar būt caurlaides nākotnē, ir ne tikai MĒRĶNODOMA Vienotība, ne tikai PASIONARITĀTE, bet arī DIEVJAUNRADE 

vienotu DIEVU radīšanā! 

14. Gribu pasvītrot, ka jūs izdarījāt NEIESPĒJAMO, var teikt, ka jūs pārkāpāt paši sev, jo, atstājot savus parādus pagātnē, 

jūs izgājāt Lielo ATTĪRĪŠANU, kas jums arī atvēra ceļu {дорогу ?} (ceļu/путь) Dievos, nedodot tiesības atgriezties cilvēkos! 

15. Jūsu atrašanās starp cilvēkiem, būs jums papildus pārbaudījums, taču pārbaudījums īpašs, jo jūsu kalpošana Radītājam 

būs dzirdama, tādēļ ka ES Pats parādīšu cilvēkiem tos, kuri viņus aizstāvēja ar savu domrīcību, savām dzīvēm, uzliktām uz 

Laktas {Плаху ?} Pasaules ŠĪS glābšanai! 

16. Vēlreiz gribu pasvītrot, ka jūsu PIEKRIŠANA, jūsu VIENPRĀTĪGA PIEKRIŠANA, pieņemt no Manām rokām "diriģenta 

nūjiņu" Planētas vadīšanai, bija Debesu pieņemta, kā Dievu lēmums, apveltītu ar GUDRĪBU un spēju redzēt cilvēkos 

Hiperborejiešu-Krievzemiešu Dievišķīguma un Pasionaritātes SĀKUMU, bet tas nozīmē, ka jūs, kā GAISMAS 

Kareivji/Dalībnieki, kļuvāt/notikāt {состоялись ?} kā Dievi, bet tā ESMU Liela GAISMAS UZVARA pār Tumsu un ne tikai 

šodien, bet UZ MŪŽIEM! 

17. Paskataties uz sevi un jūs sapratīsiet, ko jūs RADĪJĀT 2016. gada 26. jūnijā priekš sevis un priekš Planētas, jo visa 

pagātne palika pagātnē, ar visām kļūdām, kas formēja cilvēkus, bet ne Dievus. Jūs priekš Manis, Tēva Absolūta, ESMU 

DZĪVI DIEVI, uz kuriem ES varu paļauties visā! 

Āmen. 

 

Ar Mīlestību un UZVARU, kuras nozīmi, jūs un jūsu pēcnācēji novērtēs nepavisam ne šodien, bet daudz vēlāk, jo šī 

UZVARA, kuru jūs izpelnījāties, ESMU SVĒTĀ GARA UZVARA! 

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts. 

28.06.16. 
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13. Vēsts: 29.06.16. Katrēns "Atgriešanās - Jauna Pasaule" 

 
Катрен "Возвращение - Новый Мир" 

 

Varenais iesoļos un pat nepamanīsiet! ................... Великое шагнёт и незаметите! 

Varenais neredzams cilvēkiem! .............................. Великое не видно для людей! 

Viņš visās cilvēciskās manāmībās! ......................... Оно во всех людских приметинах! 

Arī Gaišā Dievcilvēka tēlā! ...................................... И в Светлом образе Боголюдей! 

 

Viņš dzīvē izrausies kā Maija vējš! ......................... Оно прорвётся в жизнь, как ветер Мая! 

Kā negaidīta vēsuma vējiņš! .................................. Как неожиданной прохлады ветерок! 

Kā Saule, laimē visus glāstot! ................................ Как Солнце счастьем всех лаская! 

Un visus sapulcinot ne krustā, bet šķērsām! .......... И собирая всех не вдоль, а поперёк! 

 

Jums tā šķitīs ērti un laimīgi! .................................. Вам так покажется уютно и счастливо! 

Nesaprotot, kas noticis? ......................................... Не понимая, что произошло? 

Bet Debesīs jau Spīdeklis Jauns! ........................... Но в Небе уже Новое Светило! 

Cita Saule uzlēca Debesīs pēkšņi! ......................... Другое Солнце в Небе вдруг взошло! 

 

Un Pasaule sapņiem rotāta, ................................... И Мир, окрашенный мечтами, 

Nepazīstama, negaidīta kā Pavasaris, ................... Неузнаваемый, нежданный, как Весна, 

Taču gaidījāt jūs un jūs par Viņu skumāt, ............... Но ждали вы и вы о Нём скучали, 

Viņš Atgriešanās - Pasaules jaunums! ................... Он Возвращенье - Мира новизна! 

 

29.06.16. 

14. Vēsts: 29.06.16. Katrēns "Kad Krievijā cilvēks atnāks?" 

 
Катрен "Когда придёт в Россию человек?" 

 

Kad Krievijā cilvēks atnāks? ........................................ Когда придёт в Россию человек? 

Negaidīts, sagaidāms Mesija! ...................................... Нежданный, ожидаемый Мессия! 

Un tūkstošgadi pavisam ne viens gadsimts, ................ И тысяч лет, совсем не один век, 

Pašas Krievijas izšķiests bija! ...................................... Растрачен был самой Россией! 

 

Viņas liktenis jau Viņas pārdomās! .............................. Её судьба в Её же размышленьях! 

Pati esamības ceļa salaulāta! ...................................... Сама повенчана дорогой бытия! 

Un Gars viņas cieš Domklejojumos, ............................. И Дух её страдает в Мыслешленьях, 

Tukšas nederības mangojot! ........................................ Пустой никчёмности кляня! 

 

Un bikls, un pavisam nedrošs ...................................... И робкий, и совсем несмелый 

Asns veļas Debesīs! .................................................... Росток струится в Небеса! 

Cerot iesprukt, kaut nemākulīgi! .................................. Надеясь проскочить, пусть неумело! 

Tikai Dievā brīnumus sapņojot! ................................... Мечтая только в Бога чудеса! 

 

Un pagātnē dzīvojot vēl, rekomendējas, ..................... И дуется, живя всё ж прошлым, 

Asns, kā Dieva pārveidojums! .................................... Росток, как Божий передел! 

Cerot, ka būs viss iespējams, ..................................... Надеется, что будет всё возможно, 

Viņa Dvēselē, kā Gudrības pēdējā instancē! .............. В его Душе, как Мудрости предел! 

 

Jā, ir robeža, lai Gudrība saucas! ............................... Да есть предел, пусть Мудростью зовётся! 

Gan priekš cilvēkiem, gan Dieviem! ............................ И для людей, и для Богов! 

Taču rēta sirdī atsauksies, .......................................... Но рана в сердце отзовётся, 

Kā karmisko parādu smagums! .................................. Как груз кармических долгов! 

 

Visi gaida vētras un Mūžīgo brīzi, ............................... Все ждут ветров и Вечный бриз, 

Izkliedēs dogmas un šaubas! ...................................... Развеет догмы и сомненья! 

Un jaunā Pasaule izpaudīsies kā Balva ...................... И новый Мир проявится как Приз 

par Dievu Nodarbi un Vienotību! ................................. За Промысел Богов и Единенье! 

 

29.06.16. 
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15. Vēsts: 30.06.16. Katrēns "PROCESS" 

Катрен "ПРОЦЕСС" 

 

Vēsture ir Evolūcija, ................................. История есть Эволюция, 

Un tur ir termiņš katram, .......................... И каждому в этом есть срок, 

Jebkurai no visām revolūcijām ................. Любая из всех революций 

Ir sākums-Izteka! ...................................... Имеет начало-Исток! 

 

Taču ir laika evolūcija, ............................... Но есть эволюция времени, 

Pakļauta tikai Debesīm, ............................ Подвластная только Небу, 

bet priekš cilvēkiem - apgrūtinājums! ........ а для людей - обременение! 

Un sods - Dieviem nebija! ......................... И кара - Богами не были! 

 

Negaidiet un neskaitiet! ............................. Не ждите и не считайте! 

Nav jums priekš tā hronoloģijas! ............... Нет в том для вас хронологии! 

Un pat uz priekšu nesapņojiet, .................. И даже вперёд не мечтайте, 

Visā tikai Mana tehnoloģija!........................ Во всём лишь Моя технология! 

 

Gatavs jums dot priekšā teikšanu, ............. Готов дать вам подсказки, 

Cerot uz jūsu ApZiņu, ................................ Надеясь на ваше Со-знание, 

Taču Mūžība, realitāte - ne pasakas, ......... Но Вечность, реальность - не сказки, 

Dziļš Zināšanu plašums! ............................ Глубокий простор Знаний! 

 

Tomēr cilvēks Dievos atgriezīsies, ............. Человек всё ж вернётся в Боги, 

Sasniedzot Patiesības pamatus! ............... Постигнув основы Истины! 

Bet greznas zāles iziet vajag ..................... Но нужно пройти чертоги 

Patstāvīgi un ne ļoti ātri! ............................ Самостоятельно и не очень быстро! 

 

Jūs ceļā uz Virsotni! ................................... Вы на пути к Вершине! 

Uz Debess un Paradīzes Virsotni .............. К Вершине Небес и Раю 

Soļo katrs arī līdz šim! ............................... И каждый шагает поныне! 

Es redzu, Es zinu to! ................................. Я вижу, Я это знаю! 

 

Nedomājiet, ka viss ātri! ............................. Не думайте, что всё быстро! 

Un laiks termiņu jauc! ................................. И время путает срок! 

Pie Patiesības atkal jūs atgriežu ................ Опять возвращаю вас к Истине! 

Un no jauna par Izteku runāju! ................... И вновь говорю про Исток! 

 

Taču STARTS jau dots un vietā .................. Но СТАРТ уже дан и к месту 

Pasapņot nedaudz uz priekšu, .................... Немного вперёд помечтать, 

Paredzēt Lielo Mesu ................................... Предвидеть Великую Мессу 

Un Dievu sevī satikt! ................................... И Бога в себе повстречать! 

 

30.06.16. 
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II - Jūlijs, 2016. Gads 

 

1. Vēsts: 04.07.16. Katrēns "Deg KODOLS, ieskaitot visu dzīvo!" 
 

Deg Kodols, ieskaitot visu dzīvo! ................. Горит Ядро, включая всё живое! 

Neskaidrs tik baznīcas mūžīgais or! ............ Не ясен только церкви вечный ор! 

Taču dzīve nevar būt cita, ............................ Но жизнь не может быть другою, 

Dzīve PILNĪBA, bet ne saruna! ................... Жизнь - СОВЕРШЕНСТО, а не разговор! 

 

Process iet! Un vairs šķēršļu nav ................. Процесс идёт! И нет уже преграды 

Priekš Dieva un priekš Viņa Kareivjiem! ...... Для Бога и для Воинов Его! 

Neviens negaida ne Slavu, ne balvu! ........... Никто не ждёт ни Славы, ни награды! 

Viss tas dēļ Mājas savas! ............................. Всё это ради Дома своего! 

 

Bet Māja tā ESMU Dižena Telpa, ................. А Дом тот ЕСМЬ Вечное Пространство, 

Un Gara PILNĪBAS dziļums, ........................ И СОВЕРШЕНСТВО Духа глубина, 

Nevar būt rota krāšņāka ............................... Не может краше быть убранства 

Dvēselē, kā Vaiga spodrība! ......................... В Душе, чем Лика чистота! 

 

Jau izlemts jūsu ceļš Zināšanu dziļumā, ....... Уже решён ваш путь в глубины Знаний, 

Jūsu ceļš uz priekšu un nav ceļa atpakaļ! ..... Ваш путь вперёд и нет пути назад! 

Un zvaigznes no Pasaulsēkām tālām - ......... И звёзды из далёких Мирозданий - 

Jums orientiers, kas daudzkārt spožāks! ...... Ваш oриентир, что ярче многократ! 

 

04.07.16. 

 

2. Vēsts: 04.07.16. Katrēns "KAUJA" 
 

Катрен "БИТВА" 

 

Ir Līderis tas, ir Līderis šis! .................... Есть Лидер тот, есть Лидер этот! 

Karapulki stāv kā uz parādi! .................. Войска стоят, как на парад! 

Un Pasaule par to nezinoša, ................. И мир, не знающий об этом, 

Dzīvo kā iepriekš, uz labu laimi! ............ Живёт, как прежде, наугад! 

 

Taču pārmaiņu vējš izkliedēs ................. Но ветер перемен развеет 

Smacējošo aklumu! ............................... Удушливую слепоту! 

Un Gudrība tad uzplandīs ...................... И Мудростью тогда повеет, 

Nederīgumu parādot kailumā! ................ Никчёмности являя наготу! 

 

Karapulki stāv vētras priekšvakarā, ........ Войска стоят в преддверии бури, 

Atkāpties negrib neviens! ........................ Никто не хочет отступать! 

Taču lemts Lielajā strīdā: ......................... Но суждено в Великом споре: 

Būs Pasaule Jauna - Jaunai jākļūst! ....... Мир будет Новым - Новой стать! 

 

Un kaujas lauks arī skaidrs! ..................... И поле боя тоже ясно! 

Dzimtenē priekš visiem Mesijiem, ............ На Родине для всех Мессий, 

Dievu Dzimtenē brīnišķīgajā, ................... На Родине Богов прекрасной, 

Svētās Krievzemes Garu uzsūkušajā! ..... Впитавшей Дух Святой Руси! 

 

Pasludināta Pasaule un strīda datums, ... Объявлен Мир и дата спора, 

Ko par kauju var nosaukt! ........................ Что можно битвой назвать! 

Taču priekš vieniem ir DIEVS-atbalsts, .... Но для одних есть БОГ-опора, 

Bet priekš citiem - ceļš atpakaļ! ................ А для других - дорога вспять! 

 

Februāris pārklās kaujas lauku, ................ Февраль укроет поле боя, 

Apglabājot sevī karu, ................................ Похоронив в себе войну, 

Uzlēks Zvaigzne, valsti būvējot, ................ Взойдёт Звезда, страну построя, 

Mamona autu nometot! ............................. Мамоны сбросив пелену! 
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Dižens vai Zelta ......................................... Великий или Золотой 

Laikmets nodarbēm veiksmīgām ............... Век промыслов успешных 

Atklāsies arī Dieviem, protams! ................. Откроется и для Богов, конечно! 

Ar viņu Gudrību un Slavu ne zemes! ......... С их Мудростью и Славу неземной! 

 

 

3. Vēsts: 05.07.16. Katrēns "Svētā Krievzeme" 

 

Svētā Krievzeme, kā arī Visums, ............... Святая Русь, как и Вселенная, 

Nav ne robežas un ne robežu! ................... Нет ни границ и не рубежей! 

Un tās plašumi bezgalīgie .......................... И просторы её беспредельные 

Formē Dievus, ne cilvēkus! ........................ Формируют Богов, не людей! 

 

Neaptvert skatam plašumus, ...................... Не окинуть просторы взглядом, 

No prāta bezgalība izved, ........................... Бесконечность сводит с ума, 

Tikai Dievi sapratīs, ka blakus ..................... Только Боги поймут, что рядом 

Bezgalības TIEŠAMĪBA bez gala! .............. Бесконечность ЯВЬ без конца! 

 

Dzīvot Krievzemē pastāvīgi nevar ............... Жить в Руси постоянно не сможет 

Tā pieradis sadzīvē cilvēks, ......................... Так привичный в быту человек, 

Bezgalība satrauc vienmēr, .......................... Бесконечность всегда тревожит, 

Pie tā nepierast arī mūžam! ......................... Не привыкнуть к тому и вовек! 

 

Šeit piedzimt vajag, atnākt ........................... Здесь родитсья нужно, прийти 

Pie apziņas sevis un Debess, ...................... К осознанью себя и Неба 

Un lai kādā Pasaulē tu būtu, ........................ И каким бы ты в Мире не был, 

Tev no Krievzemes neaiziet! ........................ Из Руси тебе не уйти! 

 

05.07.16. 

 

4. Vēsts: 08.07.16. Katrēns "Vēstījums" 
 

Катрен "Посыл" 

 

Jautājums jūsu likumsakarīgs, ............... Вопрос ваш закономерен, 

Vēstījums - tas pats galvenais! .............. Посыл - это самое главное! 

Katram pārliecinātam jābūt, ................... Каждый должен быть уверен, 

Ka viņš priekš Dieva ir dati! .................... Что он для Бога есть данные! 

 

Vēstījums - ne tikai viens ........................ Посыл - не только единое 

Un sakrāli stiprs! ..................................... И сокровенно сильное! 

Tas vienkārši nepieciešams .................... Это просто необходимое 

priekš Vienošanas spēcīgas! .................. для Единения посильного! 

 

Vēstījums VIENLĪDZĪBU formē ............... Посыл формирует РАВЕНСТВО 

Un darbības jūsu, un nodomus! ............... И действий, и ваших помыслов! 

Tā vienīgā īpašība .................................... Это единственное качество 

Līdzināt Dievu nodarbes! .......................... Равнения Божьих промыслов! 

 

Vēstījums - sākums Lielai ......................... Посыл - начало Великого 

Un kopīgai nodarbei ar Dievu! .................. И общего промысла с Богом! 

Nevar būt bez skata, ................................. Не может быть безликого, 

Bezskatīgā nav priekš Dieva! .................... Безликого нет для Бога! 

 

Mēģiniet visu pa zirnītim, .......................... Попробуйте всё по зёрнышку, 

Laiku ApZiņā palabojot, ............................ Погоду поправив в Со-Знание, 

Un viss pa vienu spalviņu .......................... И всё по единому пёрышку 

Satiksies Vienā ēkā! .................................. Сойдётся в Едином здании! 

 

Nesteidziniet notikumus! ............................ Не торопите события! 

Jūs tikai ceļā vēl! ........................................ Вы ещё только в пути! 

Nozīmētā ierašanās ................................... Назначенное прибытие 

Priekš jums vēl priekšā! ............................. Ещё для вас впереди! 
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Padomājiet, ko varat jūs ............................. Подумайте, что вы можете 

Un sarunājiet kopīgi! ................................... И договоритесь вместе! 

Kopā jūs visu varat, .................................... Вместе вы всё сможете, 

Bet tikai, kad kopā! ..................................... Но только, когда вместе! 

 

Nedrīkst saraut Veselo! ............................... Нельзя разрывать Целое! 

Bet jūs jau precīzi Veselums! ...................... А вы уже точно Целое! 

Un lai vēl neprasmīgs, ................................. И пусть ещё неумелое, 

Taču priekš Manis precīzi BALTS! ............... Но для Меня точно БЕЛОЕ! 

 

08.07.16. 

 

 

5. Vēsts: 09.07.16. Katrēns "26. augusta 2004!" 
 

Катрен "26 августа 2004!" 

 

Aprautas frāzes un sirdstrīsas! ......................... Обрывки фраз и трепет сердца! 

Un bezmiega nakts klusumā! ............................ И ночь бессонная в тиши! 

Tā atklājās Gaisma nemirstīga ......................... Так раскрывался Свет бессмертный 

Priekš asarās izplūstošas Dvēseles! ................. Для разрыдавшейся Души! 

 

Un pakāpeniski, gadu no gada, ......................... И постепенно, год от года, 

Rūdījās Gars cīņā ar likteni, ............................... Креп Дух в сражении с судьбой, 

Mainījās arī Dvēselē laiks, .................................. Менялась и в Душе погода, 

Un Pasaule jau rādās Cita! ................................. И Мир уж видится Другой! 

 

Pēkšņi par izbrīnu izauga ................................... Вдруг проросла на удивленье 

Dvēselei sākt neredzamo! .................................. Души невидимая стать! 

Tagad jau asaras aizkustinājuma ....................... Теперь уж слёзы умиленья 

Neļāva naktī gulēt! .............................................. Не позволяли ночью спать! 

 

Gars Pasaulsēkas iebrāzās jau! ......................... Ворвался Дух уж Мирозданья! 

Neizprotams Gars Radītāja! ................................ Непостижимый Дух Творца! 

Atvēris robežas bez gala, ................................... Открывший грани без конца, 

Mūžīgās izziņas dziļumus! .................................. Глубины Вечного познания! 

 

Viss apgriezās kaut kā pēkšņi! ........................... Всё развернулось как-то вдруг! 

Nesaprotams negaidīti velti! ............................... Нежданно всуе непонятной! 

Un pēkšņi draugs kļuva nedraugs! ..................... И друг вдруг стал не друг! 

Valoda saprotama kļuva neskaidra! ................... Язык понятный стал невнятным! 

 

Un, lūk, mākoņi atvērās! .................................... И вот открылись облака! 

Un Radītāja Seja iekļuva apziņā, ....................... И Лик Творца проник в сознанье, 

Vārdi neskaidri pagaidām .................................. Слова неясные пока 

Atklāja Pasaules sapratni! ................................. Открыли Мира понимание! 

 

Un izvēle kļuva un izvēle veikta, ......................... И выбор встал и выбор сделан, 

Un nav ceļa kaut kur atpakaļ! ............................. И нет пути куда-то вспять! 

Un dzīvi it kā nazis sagrieza, .............................. И жизнь как будто нож разрезал, 

Uz "Līdz" un "Pēc", zināt Vajag! ......................... На "До" и "После", Нужно знать! 

 

Tagad ne dzīvi pagātnes var, ............................. Теперь не может жизни прошлой, 

Mamonā, ķecerībā grimušu! ............................... В Мамоне, ереси погрязшей! 

Tagad tik Jauna iespējama! ................................ Теперь лишь Новая возможна! 

Sevi un DIEVU viņā iepazinušu!!! ....................... Себя и БОГА в ней познавшей!!! 

 

09.07.16. 
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6. Vēsts: 09.07.16. Katrēns "Jauna dzīve!" 
 

Катрен "Новая жизнь!" 

 

Kāds Vēstījums priekš dzīves Jaunas? ......... Какой Посыл для жизни Новой? 

Nav grūti saprast, izzinot, .............................. Понять нетрудно, познавая, 

Sevi, kā Mūžības pamatu! ............................. Себя, как Вечности основу! 

Sevi arī Dievā iepazīstot! ............................... Себя и в Боге узнавая! 

 

Šodien nav Vēstījuma vienkāršāka! ............... Сегодня нет Посыла проще! 

Tas vienlīdzībā vienmēr slēpjas! ..................... Он равенстве всегда таится! 

Bet Vienlīdzība ir varenības spēks, ................ А Равенство есть сила мощи, 

Tā, no kura arī Tumsa vienmēr baidās! .......... Той, что и Тьма всегда боится! 

 

Nesakiet neko! ................................................ Не говорите ничего! 

Tēls taču Vienlīdzībā Astoņi ir! ....................... Ведь образ в Равенстве есть Восемь! 

Un no viņa atdzims ......................................... И возродится из неё 

Svētā Krievzeme, ko Sirdī nesam! ................. Святая Русь, что в Сердце носим! 

 

Taču Astoņi - tā arī Mūžība, ............................ Но Восемь - это тоже Вечность, 

Neredzoša šķēršļus! ........................................ Не ведающая преград! 

Un atklāj Bezgalību ......................................... И открывает Бесконечность 

Dvēselē, murgojošā uz labu laimi! ................... В Душе, бредущей наугад! 

 

Negaidiet Debesu priekšā teikšanu nekad! ..... Не ждите подсказок Небес никогда! 

Vēstījums - tas cilvēku tēls! ............................. Посыл - это образ людей! 

Tas Pamats kļūs un dzīve tad, ......................... Он станет Основой и жизнью тогда, 

Tiklīdz Rītdiena jums redzamāka kļūs! ............. Лишь станет вам Завтра видней! 

 

Padomājiet, ko gribat tagad? ........................... Подумайте, что вы хотите теперь? 

Bez asinīm, bez upuriem, bet Mīlestībā? ......... Без крови, без жертв, но в Любви? 

Kādas kopā atvērsiet durvis, ............................ Какую вместе откроете дверь, 

Izdzirdot Mana lūguma čukstu! ......................... Услышав Мой шёпот мольби! 

 

 

 

7. Tēva Absolūta Vēstījums 11.07.16. Vēstījums - priekšā pateikums 

 

Vēstījums - pateikums priekšā, Vēstījums - pavadvārdi! ... Посыл - подсказка, Посыл - напутствие! 

Vēstījums labāks par visiem vārdiem! ............................... Посыл лучше всяких слов! 

Tas atklāj Dvēseles klātbūtni, ............................................ Он открывает Души присутствие, 

Tur, kur vārdu vairāk nevajag! .......................................... Там, где не надо больше слов! 

 

1. Kādu grūtu un brīnumjauku periodu jūs izdzīvojiet, jo Telpas transmutācija jau atspoguļojas katrā jūsu organisma šūnā, 

pēc PirmRadītāja nodoma radītā! 

2. ES, Tēvs Absolūts, daudzreiz runāju par to, ka cilvēki radīti ne vienkārši, pēc Mana nodoma, bet radīti kā Radītāja Diženā 

LĪDZĪBA Blīvajā plānā, nesot sevī Pasaulsēkas pamatus! 

3. Cilvēkiem nav kur dēties no APZINĀŠANĀS tā, ka viņi - daļa Radītāja, jo evolucionārā ķēdē ESMU viņu vieta un ESMU 

pārrāvums evolucionārā Telpā (šinī ķēdē) un tas saistīts ar to, ka cilvēki jau daudzas tūkstošgades tā arī nespēja radīt 

VIENOTU Garā cilvēci, arī apstiprinošu savu Diženo LĪDZĪBU Radītājam! 

4. Taču cilvēku Pasaule mainās strauji un Krievijas, bet precīzāk, Svētās Krievzemes lomu, nepārvērtēt, jo Senais MILZIS 

tomēr pamodās un gatavs rādīt cilvēcei paraugu, bet labāk teikt, cilvēku kopības SĀKOTNI Garā, apvienotus vienā 

MĒRĶNODOMĀ, visus, kuri APZINĀJĀS savu Diženo LĪDZĪBU Man, Tēvam Absolūtam! 

5. ES jau teicu, kaut kur pat apskaužu jūs, jo APSKAIDRĪBU, tātad, IZNĀKUMU sajutīs visi, kuri tiecas dzīvi nodzīvot Laimē 

un Mīlestībā, ne tikai ģimenes vai dzimtas rāmjos, bet visas cilvēces rāmjos, apzinājušos Mūžīgo dzīvi bez kariem, bez 

vardarbības Garā, bet Lielā Mīlestībā! 

6. Brīnišķīga cilvēku Pasaule, nesoša sevī un ar sevi MĪLESTĪBU, un tātad, iekšējo PILNĪBU, un tātad, cilvēku savstarpējās 

Līdzjaunrades un cilvēku Līdzjaunrades ar Radītāju, SVĒTLAIMI, bet tas arī ESMU Lielais "MĒS", par kuru ES, Tēvs 

Absolūts, runāju jau vairākus gadus! 

7. Problēma tikai viena - nenovirzīties no ceļa! Lieta tā, ka vilinājumus un golgātas vēl neviens neatcēla, tādēļ tikai tīra 

nodarbe un tieksme būt Garā, aizsargās cilvēkus no daudzām nepatikšanām, sevišķi no Manu Vārdu un vārdu Patiesu 

"izkrāsotiem"! 

8. Neticiet saucošiem jūs Paradīzē, jo Paradīzē varu vest tikai ES, Radītājs, Visaugstais, Visaturētājs,...! Pat Gaismas 



20 
 

Hierarhijai, sevišķi pie visas Pasaulsēkas Kanonu stingrības, nav Tiesību, bez saskaņošanas ar Mani, ar manu Scenāriju, 

piedāvāt citus ceļus Patiesības uzzināšanai! 

9. Ticiet, visi jūsu soļi Nākošajā, Sestajā rasē, pārbaudīti līdz milimetram un paātrināšana, kura/kāda piedāvāta, obligāti 

pārvērtīsies traģēdijā, jo izmainīt Radītāja Lielo RITMU nedrīkst! 

10. Nesteidziniet notikumus, jo termiņi vienmēr saskaņojās un saskaņojas ar jūsu gatavības līmeni! Atkārtoju, jūs šodien 

diktējat apstākļus {условия ?} un termiņus Telpas transmutācijai, jo ES, Tēvs Absolūts, nodevu jums šī gada 26. jūnijā 

TIESĪBAS Telpas pārveidošanas vadīšanai! 

11. Tādēļ, aicinu jūs būt uzmanīgiem un piesardzīgiem, jo kādam būs vienkārši nepieciešams pierādīt Debesīm, ka jums 

nekas nesanāk! Atceraties: "krāsotu" vai "pārkrāsotu" vēl daudz jums ceļā nāksies satikt, jo Pasauļu karš vēl nebeidzās!  

12. Var teikt vairāk, ka šis karš pa īstam vēl arī nesākās! ES jūs uztaisīju {сделал ?} priekš tā, lai GAISMAS Kareivji būtu 

gatavi pieņemt pēdējo Tumsas sitienu, tādēļ tikai tagad arī bija galīgi noteikti Līderi, kuru cīņa arī noliks Sākumu Pasauļu 

Pēdējai Kaujai! 

13. Atkārtoju, ESMU Mans scenārijs Telpas pārveidošanai un tas atkarīgs no SPĒKA un Garīgās saliedētības to cilvēku-

Dievu, kuri stājās zem Radītāja Karoga, tādēļ arī nesteidzinu notikumus, jo Pasauļu Kaujas beigu datums jau noteikts un 

neko vairs mainīt nedrīkst, svarīgi tikai, kad jūs būsiet gatavi pieņemt šo cīņu! 

14. Visi termiņi noteikti! Galvenais, atkārtoju, kad būs parādīta GAISMAS Kareivju GATAVĪBA, bet precīzāk, to, kuri iegāja 

Lielajā cilvēces OKTAEDRĀ, bet vēl precīzāk, kad būs parādīta viņu gatavība pieņemt uz sevi ATBILDĪBU par cilvēces 

nākotni, par Sestās rases formēšanu! 

15. Pasauļu kauja noslēgusies uz Manas Mīlestības teritorijas, jo ES redzu, ka tikai Svētā Krievzeme un Viņa vienīgā, kas 

glābs cilvēci un pārvedīs ApZiņas evolūcijas Vektoru, jau ne cilvēku, bet cilvēku-Dievu, uz Mūžīgās PILNVEIDOŠANĀS 

pusi! 

16. Jūs pievērsāt uzmanību, ka ES sāku jūs uzrunāt tikai caur Katrēniem, kuros MĪLESTĪBAS koncentrācija sasniedz 

MAKSIMUMU, kas arī ļauj jums ne tikai izdzirdēt Manus Vārdus, bet arī piesātināties ar Manu PIRMMĪLESTĪBAS enerģiju, 

tik nepieciešamu jums ŠODIEN priekš tā, lai ar sevi atvērtu RĪTDIENU! 

17. Atkārtoju, jūs izdzīvojiet brīnumjauku periodu, ne tikai savas dzīves, bet arī Telpas PAAUGSTINĀŠANAS periodu, un šie 

procesi ne tikai sakrita pēc laika, bet arī pēc MĒRĶNODOMA un tā arī ESMU Laime MĪLESTĪBĀ, stiprināta ar Manu 

atbalstu, jo tikai MĪLESTĪBĀ pārveidošana var būt LAIME! 

Āmen. 

 

Ar Mīlestību un pārliecību, ka Pamata civilizācijas ciešanas Garā beigsies termiņā! 

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts. 

11.07.16. 

 

 

 

8. Vēsts: 12.07.16. Katrēns "Zinātne" 
 

Катрен "Наука" 

 

Zinātne ir Izziņas būtība, ....................... Наука есть суть Познаний, 

Un filozofija arī zinātne! ......................... И философия тоже наука! 

Bet galvenais - zināšanu Vienotībā, ...... Но главное - в Единении знаний, 

Dāvātās cilvēkiem no Dieva! .................. Дарованных людям от Бога! 

 

Nevar būt Zināšanu bez Dieva! .............. Не может быть Знаний без Бога! 

Visa jēga- Pasaulsēkas dziļumā, ............ Весь смысл - в глубине Мироздания, 

Tik TICĪBĀ ceļš atvērts ........................... Лишь в ВЕРЕ открыта дорога 

Zināšanu taku ejošiem! ........................... Идущим тропою Знаний! 

 

Taču cilvēkiem arī prakse vajadzīga, ....... Но людям нужна и практика, 

Un pieredzes atkārtošana, ....................... И повторяемость опыта, 

Bet tur ir Dieva taktika, ............................. А в этом есть Бога тактика, 

Ap-Ziņu darīt, lūk, tā! ............................... Со-Знание сделать вот так! 

 

Vienošanas laiks pienāca, ........................ Время пришло Единения, 

Un, lai medicīnas praksē, ......................... И пусть в медицинской практике, 

Uz Manu Atklāsmju bāzes, ....................... На базе Моих Откровений, 

Ticiet, arī tur Mana taktika! ....................... Поверьте, и в том Моя тактика! 

 

Tagad caur Izzināšanas prizmu ................ Теперь через призму Познания 

Es redzu Ap-Ziņas lidojumus, ................... Я вижу полёты Со-Знания, 

Es redzu arī vilkmi uz Zināšanām, ............ Я вижу и тягу к Знаниям, 

Gulošām Zemapziņā! ................................ Лежащим на Подсознании! 
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Cilvēkiem pierādījumi nepieciešami ........... Людям нужны докозательства 

Savai piederībai Dievam, ........................... Своей сопричастьности Богу, 

Bet ne reliģiskie apstākļi, ........................... А не религиозные обстоятельства, 

Filozofojas togā ietīti! ................................. Обёрнутые в философскую тогу! 

 

Atklāti būtības Kanāli! ................................ Открыты Каналы суть! 

Viens - filozofijas GAISMA! ....................... Один - философии СВЕТ! 

Cits ir prakses ceļš! .................................... Другой есть практики путь! 

Kā kopīgs, Vēlējums VIENS! ..................... Как общий, ЕДИНЫЙ Завет! 

 

Dziļas Vienošanas Vēlējums, ..................... Завет глубокого Единения, 

Gan domu, gan prakses lietu, ..................... И мыслей, и практики дел, 

Uz Manu ATKLĀSMJU bāzes ..................... На базе Моих ОТКРОВЕНИЙ, 

Tur cilvēku Laime un liktens! ....................... В том Счастье людей и удел! 

 

12.07.16. 

 

 

9. Vēsts: 13.07.16. Katrēns "Kad bija viesuļvētra" 
 

Катрен "Когда был ураган" 

 

Spēcīgs Debesu trieciens! ........................... Сильнейший удар Небес! 

Trauksme ienāca iekšienē! .......................... Тревога пришла внутри! 

Un tā ne vārdu dārdi, ................................... И это не перекаты словес, 

Bet Debesu klusuma spēks! ........................ А сила Небесной тиши! 

 

Klusumam līdz šim un laikam, ..................... Тиши до поры и времени, 

Un izeja uz Harmonijas ceļa, ........................ И выход на путь Гармонии, 

Trāpīgs trieciens pa pauri ............................. Меткий удар по темени 

Dzīvojošiem ar disharmoniju iekšienē! .......... Живущим в нутри с дисгармонией! 

 

Vai pierādījumi vajadzīgi vēl, ......................... Нужны ли ещё довазательства, 

Ka Pasaulē galvenais Dievs? ........................ Что в Мире главнее Бог? 

Izveidojušos apstākļos ................................... В сложившихся обстоятельствах 

Cilvēks neko nevarēja! ................................... Человек ничего не смог! 

 

Ir spēks, bet ir pūles! ...................................... Есть сила, а есть усилие! 

Radošais, Viņš visu izlemj! ............................. Творящий, Он всё решает! 

Pūles - bieži nespēks, .................................... Усилие - часто бессилие, 

Tā priekšā, kurš likteni iemanto! ..................... Пред Тем, кто судьбу стяжает! 

 

Kāda jēga ierošu spožumam, ........................ Что толку в блеске орудий, 

Vērstu vienam uz otru! ................................... Направленных друг на друга! 

Lēmums ne ļaužu pūlēs, ................................ Решение не в людских потугах, 

Bet Dieva Svētos horugvijos! ......................... А Бога Святых хоругвий! 

 

13.07.16. 

 

 

10. Vēsts: 15.07.16. Katrēns "Apzināšanās minūtes" 
 

Катрен "Минуты Осознания" 

 

Lielās Apzināšanās minūtes, ................................. Великие минуты Осознания, 

Visums manī un ārpus manis. ............................... Вселенная внутри и вне меня. 

Un negaidīti atnāk sapratne, .................................. И неожиданно приходит понимание, 

Ka Pasaules valdnieks būšu es! ............................. Что властелином Мира буду я! 

 

Es nedzenos pēc Pasaules jaukumiem, ................. Я не гонюсь за прелестями Мира, 

Viņa arī daļa manis un ārpus manis! ...................... Он тоже часть меня и вне меня! 

Apzinos, ka apkārt viss Viens: ................................ Осознаю, что всё вокруг Едино: 

Radītājs, es un grēcīgā Zeme! ................................ Создатель, я и грешная Земля! 
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Pasaule bezgalīga, Viņa visur un visā! .................... Мир бесконечен, Он везде и всюду! 

Nav pieturu, nav arī garu dienu! .............................. Нет остановок, нет и длинных дней! 

Es pats visur un mūžīgi tāds būšu! .......................... Я сам везде и вечно таким буду! 

Es esmu Mīlestība un manā Mīlestībā Pasaule! ...... Я есть Любовь и Мир в Любви моей! 

 

Lielais manī un es Lielajā! ......................................... Великое во мне, и я в Великом! 

Pasaule daudzšķautņu, kā arī daudzšķautņu es! ...... Мир многогранен, как и многогранен я! 

Un es ceļā, pagaidām neaptveramā, ......................... И я в пути, пока непостижимом, 

Es Daļa Radītāja un VIŅŠ ir Daļa manis! ................... Я Часть Создателя, и ОН есть Часть меня! 

 

15.07.16 

 

 

 

11. Vēsts: 17.07.16. Katrēns "Iekšējais Visums" 

 
Катрен "Внутренняя Вселенная" 

 

Katram ir Visums! ................................... Каждый имеет Вселенную! 

Tā pavēlēja Diženais! .............................. Так повелел Великий! 

Katram ir mirkļi, ....................................... Каждый имеет мгновения, 

Lai Pasaule bezsejas nebūtu! ................. Чтоби Мир небыл безликим! 

 

Katrs to sapratīs pareizi, ......................... Каждый поймёт это точно, 

Ka iekšējā Pasaule ir viņš pats! .............. Что внутренний Мир есть он сам! 

Taču pasaule viņa nespodra, .................. Но мир его обесточен, 

Jo Mīlestības tur nav! .............................. Если Любви нету там! 

 

Diženums katrā mirklī .............................. Великое в каждом мгновении 

Tevī un ap tevi! ........................................ Внутри и снаружи тебя! 

Un tikai nomierinājums ............................ И только умиротворение 

Ir izpausme Mana! ................................... Есть проявление Меня! 

 

Es jūsos un, protams, Mūžībā! ................. Я в вас и, конечно, в Вечности! 

Viss savīts kamolā! ................................... Всё переплетено в клубок! 

Katrs ir daļa cilvēcības, ............................. Каждый есть часть человечности, 

Bet ne lapa atsevišķa! ............................... А не отдельный листок! 

 

Jūsos sava cilvēce, .................................... Внутри вас своё человечество, 

Dažbrīd nesaprotama jums! ....................... Порой непонятное вам! 

Klīstat jūs bezgalībā, .................................. Блуждаете вы в бесконечности, 

Neredzot Harmoniju tur! ............................. Не видя Гармонии там! 

 

Ticiet, jūs šeit un visur! ............................... Поверьте, вы здесь и повсюду! 

Jūs - kopija un aktīvā daļa! ......................... Вы - копия и активная часть! 

Sakiet sev, ka es BŪŠU .............................. Скажите себе, что я БУДУ 

Sevī, kā Radītāja vara! ................................ Внутри, как Создателя власть! 

 

Atrodiet sevī vadību! ................................... Найдите в себе управление! 

Mīlestību atrodiet sevī! ................................ Любовь найдите в себе! 

Un ieraudzīsiet ar izbrīnu ............................ И увидите с удивлением 

Tiešu ceļu pie Manis! ................................... Прямую дорогу ко Мне! 

 

Visa Pasaule - viedokļu krustceļš! ............... Весь Мир - перекрёсток мнений! 

Taču Patiesība atklāsies atkal! ..................... Но Истина вскроется вновь! 

Dzīvē kustību daudz! ................................... В жизни много движений! 

Bet pie Dieva ceļš - MĪLESTĪBA! ................. Но к Богу дорога - ЛЮБОВЬ! 

 

17.07.16. 
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12. Vēsts: 20.07.16. Katrēns "KOPĀ" 
 

Катрен "ВМЕСТЕ" 

 

Pārbaudiet rindas obligāti! ....................... Проверьте ряды обязательно! 

Es tur nepilnību redzu! ............................. Я вижу несовершенство там! 

Un paskataties uzmanīgi .......................... И посмотрите внимательно 

Priekšā pateikumus Manis jums dotos! .... Подсказы Мной данные вам! 

 

Jums jāsaprot apzināti, ............................. Вам нужно понять осознанно, 

Kas priekš jums Pasaule šī? .................... Что для вас этот Мир? 

Un KOPĀ pieņemt nezināmo, .................. И ВМЕСТЕ принять непознанное, 

No šūnas līdz spīdekļiem spožiem! .......... От клетки до ярких светил! 

 

Un atkārtoju: KOPĀ ,................................. И повторяю: ВМЕСТЕ, 

Kā Baušļus Manus! ................................... Как Заповедь Моя! 

Ne obligāti vienā vietā, .............................. Не обязательно в одном месте, 

Jūs pie Manis sen Garā! ........................... Вы в Духе давно у Меня! 

 

Atlika saprast vienam otru! ....................... Осталось понять друг друга! 

Ne skatā, bet ar sirdi krūtīs!....................... Не взглядом, но сердцем в груди! 

Un saprast: viens ceļš ............................... Но помнить: одна дорога 

Dieva nolikts iekšķīgi! ................................ Заложена Богом внутри! 

 

Jūs tikai un tikko stājāties, ......................... Вы тольо, и только лишь встали, 

Uz ceļa jums nesaprotama! ....................... На путь непонятный вам! 

Un daļa lapiņu nokrita, ............................... И часть листочков отпали, 

Tur Radītāju neredzot! ............................... Не видя Создателя Там! 

 

Taču viss Dieva sagatavots, ....................... Но всё подготовлено Богом, 

Un likteņi bronzā atlieti! .............................. И судьбы отлиты в бронзе! 

Citu ceļu nevar, .......................................... Не может другой дороги, 

Bet izvēlēties jau par vēlu! ......................... Да и выбрать уже поздно! 

 

Vēsture izvēli veica, ................................... История сделала выбор, 

Bet var teikt - atlasi! ................................... А можно сказать - отбор! 

Nav žēl tā, kurš izbija, ................................ Не жалко того, кто выбыл, 

Svarīgāk, ka Koris izveidojās! .................... Важней, что сложился Хор 

 

Svarīga jūsu KOPĪGĀ ārija, ....................... Важна ваша ОБЩАЯ ария, 

No Sākumiem ejoša, .................................. Идущая от Истоков, 

Un KOPĀ - jūs Dieva Armija, ..................... И ВМЕСТЕ - Вы БОГА Армия, 

Dieva plūsmu sateka! ................................. Слияние Бога потоков! 

 

20.07.16. 

 

 

 

 

13. Vēsts: 21.07.16. Katrēns "Vienošana"  
 

Катрен "Единение" 

 

Aplejiet Asnu ar Mīlestību! ......................... Полейте Росток Любовью! 

Aplejiet Viņu draudzīgi! .............................. Полейте Его дружно! 

Aplejiet Viņu pat asinīm! ............................ Полейте Его даже кроью! 

Tad sapratīsiet, ko vajag jums! ................... Поймёте тогда, что вам нужно! 

 

Bet vajag Vienotību Garā ............................ А нужно Единство в Духе 

Ne ar ko Mūžībā neievainotu! ...................... Ничем не разбитое в Вечности! 

Un jūs sapratīsiet, ka Aplī ............................ И вы поймёте, что в Круге 

Pamats - Mīlestība bezgalībā! ..................... Основа - Любовь в бесконечности! 
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Viens Garā nedalās, ..................................... Единое в Духе не делится, 

Pat ne Kvanti, ne Astoņi! .............................. Даже на Кванты и Восемь! 

Ticiet, ka viss pārmalsies, ............................. Поверте, что всё перемелется, 

Priekš jums jau Pavasaris, bet ne rudens! ... Для вас же ВЕСНА, а не осень! 

 

Jūs Pirmie, taču ne pēdējie! ......................... Вы Первие, но не последние! 

Bet Pirmajiem vienmēr sarežģīti! ................. А Первим всегда сложно! 

Un priekš jums Pasaule - mirklis viens, ........ Но Мир для вас - одно мгновение, 

Kurā var visu arī tā! ...................................... В котором всё и так можно! 

 

Ejiet uz priekšu bez atskatīšanās, ................ Идите вперёд без оглядки, 

Atskatīties vienkārši par vēlu! ....................... Оглядываться просто поздно! 

Man jūsu krietnumi nepieciešami, ................. Мне нужны ваши порядки, 

Uz Tumsu raugošies bargi! ........................... Смотрящие на Тьму грозно! 

 

Jūs - Dieva GAISMAS Armija! ...................... Вы - Бога Армия СВЕТА! 

Ar sevi Harmoniju nesat! ............................... Несёте собой Гармонию! 

Un Pasaule atbildi no jums gaida: ................. И Мир ждёт от вас ответа: 

"Kas būs Simfonijas beigās?" ........................ "Что будет в конце Симфонии?" 

 

Jūs - Pulks un pierādījums! ............................ Вы - Воинство и доказательство! 

Kas bija un tas, kas piepildīsies! .................... Что было и то, что сбудется! 

Un tikai viens apstāklis: .................................. И только одно обстоятельство: 

Jūs KOPĀ un KOPĀ strādājiet! ..................... Вы ВМЕСТЕ и ВМЕСТЕ трудитесь! 

 

Tagad jūs - VIENS un KOPĀ! ........................ Теперь вы - ОДНО и ВМЕСТЕ! 

Jautājums nevienkāršs priekš daudziem! ....... Вопрос для многих непрост! 

Taču Dieva norādīta VIETA, ........................... Но Богом указано МЕСТО, 

Kur augšanu izpaudīs Pirmais! ....................... Где Первим проявит рост! 

 

21.07.16. 

 

 

 

14. Vēsts: 22.07.16. Katrēns "Realitāte" 
 

Катрен "Реальность" 

 

Realitāte šķiet vienkāršāk! ........................ Реальность кажется проще! 

Tomēr no attēluma ................................... Однако на расстоянии 

Jums rādās neierobežots spēks - ............. Вам видится безграничная мощность - 

Radītāja manta! ........................................ Создателя достояние! 

 

Cilvēkiem nekādi neaizsteigties ................. Людям никак не угнаться 

Aiz Bezgalības laikiem, ............................. За временем Безконечности, 

Un atliek tikai censties ............................... И остаётся только стараться 

Saprast savu vietu Mūžībā! ....................... Понять своё место в Вечности! 

 

Bet Mūžība nemīl sliņķus! .......................... Но Вечность не любит лентяев! 

Tā nemīl pesimistus! .................................. Не любит она пессимистов! 

Viņai ienkāršāk, cilvēkus patrenkājot, ........ Ей ароще, людей подгоняя, 

Panākt, kaut trešdaļu, optimistus! .............. Добиться, пусть треть, оптимистов! 

 

Neviens, nekur neaiziet! ............................ Никто никуда не уходит! 

Radītājs jau simtgades gaida! ................... Творец же столетиями ждёт! 

Kad apzināšanās atnāk, ............................ Когда осознанье приходит, 

Tad arī Garīgums atnāks! .......................... Тогда и Духовность придёт! 

 

Taču guļ cilvēciskais Ģēnijs! ....................... Но спит человеческий Гений! 

Netic Viņš Dievu Gudrībai! ......................... Не верит он в Мудрость Богов! 

Iesprūdis neticības telpā, ........................... Застрявши в пространстве неверий, 

Aizgājis no Sākumu Sākuma! .................... Ушол от Основи Основ! 
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Bet Pasaule brīnumsarežģīta! .................... А Мир удивительно сложен! 

Un brīnumvienkārša! ................................... И удивительно прост! 

Sakiet sev, ka iespējams! ............................ Скажите себе, что возможно! 

Realitāte augšanā izpaudīsies! .................... Реальность проявится в рост! 

 

Taču Ticība Apziņā neredzama! ................... Но Вери не видно в Сознании! 

Neredzamas zinātniskas doktrinas! .............. Не видно научных доктрин! 

Dzīvo tik izpratņu samaiņa, ........................... Живёт лишь подмена понятий 

Un zelts - likteņu Valdnieks! .......................... И злато - судьбы Властелин! 

 

Taču zelts - ne mūžīgs mocītājs! .................... Но злато - невечный мучитель! 

Pienāk arī zeltam beigas! .............................. Приходит и злату конец! 

Bet Gars - īstais Skolotājs, ............................ А Дух - настоящий Учитель, 

Jau virs Pasaules Vaiņagu pacēla! ................ Уж поднял над Миром Венец! 

 

22.07.16. 

 

 

 

15. Vēsts: 23.07.16. Katrēns "Pavasaris" 
 

Катрен "Весна" 

 

Vēl ne rudens, bet lapas krīt! .................... Ещё не осень, но падают листья! 

Pavasarim tas gluži nelīdzinās! ................. На весну это совсем не похоже! 

Vienkārši kāds vēlas varu, ......................... Просто кто-то желает власти, 

Priekš Dieviem tas pavisam nekrietni! ....... Для Богов это совсем негоже! 

 

Atkal vara un cīņa par nodomu, ................. Опять власть и борьба за помысел, 

Par Dvēseļu vadību! ................................... За управление Душами! 

Un visā redzams Tumsas nolūks - .............. И во всём виден Тьмы умысел - 

Padarīt Pasauli ļoti paklausīgu! .................. Сделать Мир очень послушным! 

 

Grūti būt kaujā pirmajiem! ........................... Трудно быть в бою первыми! 

Grūti arī arjergardā būt! .............................. Трудно и в арьергарде быть! 

Galvenais - būt DIEVAM uzticamiem, ......... Главное - быть БОГУ верными, 

Un ne eksistēt, bet dzīvot! ........................... И не существовать, а жить! 

 

Izvēlaties savu ceļu uzmanīgi! ..................... Выбирайте свой путь внимательно! 

Es nepieņemu aizbēgušos! ......................... Я не принимаю сбежавших! 

Bet sevī saistības pieņēmušais ................... А принявший в себе обязательства 

Pāriet pie Manis - Pasaulē izzinošo! ........... Переходит ко Мне - В Мир познавших! 

 

Nekas nemēdz būt nejaušs! ........................ Ничего не бывает случайным! 

Es Garā jūs gatavoju gadsimtos! ................. Я готовил вас в Духе столетиями! 

Un, ceru, tagad izdodas ............................... И, надеюсь, теперь получается 

Vienotiem kļūt bez sekām! ........................... Стать Едиными без последствий! 

 

Ziniet: grūti būt Patiesi Dievam! ................... Знайте: трудно быть Истинно Богом! 

Bet vēl grūtāk cilvēkam būt! ......................... Но труднее быть человеком! 

Viņa ceļš, sviedriem piesātināts, - ................ Путь его, пропитанный потом,- 

Grūtākā iemantošana ar Ticību! ................... Труднейшее стяжание Верой! 

 

Pateikšu priekšā! Rītausma taču izpausta! ... Подскажу! Ведь Заря проявлена! 

Un gatavība paziņota Pirmā! ........................ И готовность объявлена Первая! 

Drīz Pasaule būs jaunā Dimensijā! ............... Скоро Мир будет в новой Мерности! 

Un Svētā Krievzeme būs parādīta! ............... И Святая Русь будет явлена! 

 

23.07.16. 
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16. Vēsts: 27.07.16. Katrēns "Pagātne un nākotne" 
 

Катрен "Минувшее и грядущее" 

 

Pagātnes gadsimti - jau pagātne! ........................ Минувшие века - уже минушие! 

Uz priekšu ejošā Apziņa ...................................... Сознание идущего вперёд 

Nevar balstīties uz nomācošu, ............................. Не может опираться на гнетущее, 

Uz Telpu bremzējošu pāreju! ................................ На тормозящее Пространства переход! 

 

Es runāju: jūs - pirmie, bet ne pēdējie! ................. Я говорил: вы - первие, но не последние! 

Jau nākošo placdarmu gatavoju! .......................... Уже готовлю будущий плацдарм! 

Daba pēkšņi pamodās, atkal pavasarīga, ............. Природа вдруг проснулась, вновь весенняя, 

Un cilvēki saka, ka pēdu neatdosim! ..................... И люди говорят, что пяди не отдам! 

 

Pasaule tā, bet gluži cita! ...................................... Мир тот, но и совсем другой! 

Nedrīkst atgriezties pagātnes gados! .................... Нельзя вернуться в прошлые года! 

Un dzīve nevar būt tāda, ....................................... И жизнь не может быть такой, 

Un ūdenī neieiet - ūdens jau cits! .......................... И в воду не войти - другая уж вода! 

 

Lielais Moments tuvojas, ....................................... Великий близиться Момент, 

Laimīgs priekš cilvēkiem! ....................................... Счастливый для людей! 

Kad VIENOTĪBAS Monuments, ............................ Когда ЕДИНСТВА Монумент 

Ir PTIESĪBA - par visu vērtīgāka! .......................... Есть ЯВЬ - что всех ценней! 

 

Plūst nesteidzīga valoda, ....................................... Течёт неспешная молва, 

Taču ne Svētbilde tā! .............................................. Она ведь не Икона! 

Jūs visi VIENOTĪBĀ - ne vārda, ............................. Вы все в ЕДИНСТВЕ - не слова, 

Bet dzīves Kanonos! .............................................. А жизнь внутри Канонов! 

 

Jums jāatceras gadsimtos: ..................................... Вам надо помнить вовеки: 

Vienotība Pasauli glābj! .......................................... Единство спасает Мир! 

Un, ka jūs par visu atbildīgi, .................................... И что вы за всё в ответе, 

Līdz Virsotnēm pacēlušies! ..................................... Поднявшиеся до Вершин! 

 

27.07.16. 

 

 

 

 

17. Vēsts: 29.07.16. Katrēns "Glābšana" 
 

Катрен "Спасение" 

 

Es visu jums teicu ar vārdiem! .................. Я всё вам сказал словами! 

Tagad visa Cerība Katrēnos! .................... Теперь вся Надежда в Катренах! 

Un izvēle tagad jūsu! ................................. И выбор за вами! 

Taču izvēle citās manierēs! ........................ Но выбор в других манерах! 

 

Viss mainās ātrtecē! .................................. Меняется всё быстротечно! 

Laiks tikai Apziņai ir! .................................. Сознание имеет лишь время! 

Veltīgi jūs dzīvojāt bezrūpīgi! ..................... Напрасно вы жили беспечно, 

Zinājāt taču, ka būs nasta! ......................... Ведь знали, что будет бремя! 

 

Bet iekšķīgas sāpes mudina ...................... А боли внутри подгоняют 

Pat to, kurš Ticībā! ..................................... Даже того, кто в Вере! 

No dzīvo Pasaules atdalu .......................... От Мира живых отделяю 

Dzīvojošus grēcīgā manierē! ..................... Живущих в греховной манере! 

 

Diženo tagad pietuvinu! ............................. Великое теперь приближаю! 

Viņu mērīt var arī dienām! ......................... Его мерить можно и днями! 

Un gadsimtu atmiņu atgriežu, .................... И Память веков возвращаю, 

Lai starp jums mieru uzbūvētu! .................. Чтоб выстроить мир между вами! 
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Caur sāpēm neizlauzties meliem! .............. Сквозь боль не пробиться лжи! 

Caur sāpēm vien Patiesība redzama! ........ Сквозь боль видна только Истина! 

Un Pasaule pie pēdējās ežas, .................... И Мир у последней межи, 

Pie pēdējās ostas viņa! .............................. Он у последней пристани! 

 

Gatavojaties Apskaidrības dienai! ............... Готовтесь ко дню Прозрения! 

To jau gaidīt neilgi! ...................................... Его уже ждать недолго! 

Un zem jebkura skatu leņķa, ....................... И под любим углом зрения, 

Izmainīsies viss uz ilgu laiku! ....................... Изменится всё надолго! 

 

Pēdējie mirkļi jūsu priekšā! .......................... Последние перед вами мгновения! 

Atkārtoju, izvēle jūsu! ................................... Повторяю, выбор за вами! 

Un kāds jau pāragrumā, ............................... И кто-то уже в безвременье, 

Bet kāds iestrēdzis gados! ........................... А кто-то застрял меж годами! 

 

Nenāk miegs, neguļas atkal! ........................ Не спится, опять неспиться! 

No jauna Apziņa satraukta! .......................... Сознание встревожено вновь! 

Miers jaunais ne lido, bet traucas! ................ Новый мир не летит, а мчится! 

Mīlestība būs glābšana! ............................... Спасением будет Любовь! 

 

29.07.16. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Labās Vēsts: Katrēnu, Vēstījumu apkopojumu 2016. gada jūnijam, jūlijam viskopīgai  

pieredzei sagatavoja Dievišķā SPĒKAVOTA Eslaumas kopDarba grupa. 
2016. gada jūlijs. 

 

 


