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Šajā Grāmatā apkopoti Ahartas un Hiperborejas Priesteru Vēstījumi "Aharta un
Hiperborejas Priesteri", ko pieņēma Marta un ir publicēti Internet-vēstvietnē Vozrožģēņije.
Šos vēstījumus latviešu valodā, intuitīvi, pārrakstīja Eslauma un Dievisķā Spēkavota
Gaismas grupas aktīvā sadarbībā, tie publicēti Internet-vēstvietnēs Spēkavots, Stariņš un
Tatama Vecacīte laikā no 2019. gada 1. marta līdz 17.martam.
Bet Iritas Irem sirsnīgā centībā tie sakārtoti Dokument-Grāmatā "AHARTAS UN
HIPERBOREJAS PRIESTERI" , lai tos ievietotu Spēkavota Forumā:
http://spekavots.ucoz.ru/forum un nosūtītu Garīgās attīstības Centra "Vozrožģeņije"
Grāmatu veikalam: http://vozrojdeniesveta.com/book/
Mēs, Dievišķā Spēkavota Gaismas darba grupa, ļoti vēlamies šīs vērtīgās Zināšanas dāvāt
visiem interesentiem, kuri tās vēlas uzzināt. Lūdzam zinošus, prasmīgus tuviniekus, draugus,
mīļus līdzcilvēkus palīdzēt līdzās esošiem līdzcilvēkiem, sevišķi vecļaudīm, iemantot šīs
Grāmatas rokā turamas un lasāmas. To var izdarīt speciālās darbnīcās, kur meistari zina
iesiet pēc Internet-norādes, par noteiktu atlīdzību izpildot apmeklētāja vēlēšanos.
No sirds pateicamies Ahartas un Hiperborejas Priesteriem par Zināšanām Vēstījumos! Mīļš
paldies Martai un Eduardam par Zināšanu pieņemšanu un tālāk dāvāšanu, lai zināšanas
par Ahartas un Hiperborejas Priesteriem sasniegtu katru ieinteresēto uzzināt nezināmo par
mūsu līdzšinējo pasauli ceļā uz Jauno Pasauli! Paldies Dievišķā Spēkavota Gaismas grupai
par Labo Vēsti lasītājiem latviešu valodā!
Ar mīlestību no sirds, Dievišķā Spēkavota Gaismas grupas vārdā,
Eslauma 17.03.2019.

Šinī grāmatā doto vēstījumu audioierakstus, Martas lasījumā, jūs varat atrast un iegādāties
Internet Grāmatu Veikalā "Vozrožģeņije": https://vozrojdeniesveta.com/book/
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AHARTA
1.Sveicieni
Vēstījums no Ahartas priesteriem 2017.gada 22. jūnijā
Šis vēstījums adresēts visiem Zemes iedzīvotājiem un tas sevī nes apakšzemes valsts Ahartas
enerģiju, kas sevī ieņēma visus mūsu brīnišķīgās planētas dārgumus.
Mēs, Ahartas Priesteri, reti izejam uz sakariem ar cilvēci, par cik piesargājamies no cilvēku
iejaukšanās mūsu brīnumainajā, Dievišķajā pasaulē, ko mums izdevās saglabāt, neskatoties uz
daudzskaitlīgiem mēģinājumiem iebrukt un atklāt Ahartas noslēpumus.
Mums par lielu nožēlu, uz Zemes maz cilvēku, kuri spēj saudzīgi un maigi izturēties pret savu
vēsturi un jo sevišķi pret tik neparastām tās parādībām, kā uz Zemes kādreiz dzīvojošu
civilizāciju pārstāvjiem, ieskaitot dzīvniekus un augu valstību.
Mēs, šo bagātību Glabātāji, saudzējam/sargājam tos no cilvēku tīkojumiem, kuriem savtīgas
intereses, un mūsu galvenā aizsardzība ir augstu vibrāciju elektromagnetiskais lauks, aiz kura
trīsdimensiju pasaules parasts cilvēks iekļūt praktiski nespēj.
Tad kādēļ gan mēs tagad izlēmām iziet ar jums sakaros?
Mēs redzam, ka pēdējās desmitgadēs uz Zemes parādās arvien vairāk un vairāk cilvēku,
spējīgu saprast un pieņemt mūsu eksistēšanu, bet kas ievērojami svarīgāk, viņu mērķi neiebrukt rupji mūsu telpā, lai saņemtu kaut kādu izdevīgumu sev, bet savienoties enerģētiski
un garīgi ar saviem senčiem - tiem, kuri atstāja dziļas pēdas Zemes vēsturē un kuri ar savu
Gaismu un Mīlestību turpina atbalstīt labākos cilvēces pārstāvjus, tagad iemiesotus uz Zemes.
Tie Hiperborejieši, Lemūrieši, Atlantīdi, Senēģiptes Dievi un Ēģiptes Priesteri...
Mēs uzskaitījām tikai tos, par kuriem jūs dzirdējāt. Taču, ticiet, Zemes genofonds bija daudz
bagātāks un spilgtāks, un daudzas civilizācijas krita aizmirstībā, gandrīz neatstājot pēdas uz
mūsu planētas. Par kādām jūs varat tikai minēt...
Taču mūsu mērķis nav pārskaitīt visus cilvēku un dzīvnieku veidus, kādreiz dzīvojošus uz
Zemes.
Mēs ar jums sakaros iznācām, vēloties izveidot savstarpējās sapratnes un uzticības tiltiņu, kas
palīdzēs jums saņemt mūsu enerģētisko papildinājumu un mūsu Mīlestību, par cik mēs visi
esam VIENS VESELUMS.
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Mēs izgājām no viena avota un esam tās Dievišķās daļiņas, kuras savā laikā atnāca uz Zemes,
lai saņemtu unikālu dzīvošanas pieredzi fiziskajā pasaulē.
Un šī pieredze izplatījās ne tikai uz cilvēkiem, bet uz veselām civilizācijām, kuras dzima un
gāja bojā, izejot savu personīgo evolucionāro ceļu.
Arī tagad, mūsu dārgie, jūs atrodaties krustcelēs.Tikai no jums atkarīgs, vai jūsu civilizācija
ies bojā, vai atdzims jaunā, brīnišķīgā veidā.
Uz jums uzliekas dižens Visuma eksperiments - Jums dota unikāla iespēja transformēt jūsu
apziņu un jūsu ķermeņus tādā veidā, lai pārietu kopā ar planētu Zeme Piektajā dimensijā,
apejot nāvi - šo neizbēgamo līdz šim robežu, atdalošu dzīvu organismu eksistēšanu smalkajā
un blīvajā plānā.
Jums tagad pievērsta visu jūsu draugu un ienaidnieku sasprindzināta uzmanība.
Un, ja pirmie jums cenšas palīdzēt, atbalstīt, izvest jūs uz jaunu apziņas līmeni, ļaujošu jums
sekmīgi noslēgt Radītāja diženo nodomu, tad pēdējie cenšas visiem spēkiem to aizšķērsot,
provocējot atkal un atkal jūs uz viszemāko vibrāciju enerģijām, kādām viņi barojās tik ilgus
gadsimtus un tukstošgades.
Un, lai tam traucētu, arī mēs, savukārt, izlēmām palīdzēt cilvēka dzimšanai ar Dievišķu
apziņu un no šī brīža piepildīsim jūs ar jūsu DZIMTAS enerģijām - visu kādreiz uz Zemes
dzīvojušu civilizāciju, nāciju un tautību, kuru labākie pārstāvji tagad atrodas Ahartā - šinī
diženajā apakšzemes valstī, glabājošā zemiešu bijušo diženumu.
Lūdzu, sēdieties meditācijā, pieaiciniet Ahartas iedzīvotājus un lūdziet viņus piepildīt jūs ar
jūsu senču dzīvībradošo enerģiju.
Sirsnīgi jūs mīloši un labu vēloši,
Ahartas Priesteri runāja ar jums
Pieņēma Marta 22. jūnijā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /1.03.2019.
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2.Par seniem Rusičiem
Sveicināti, dārgie Zemes iedzīvotāji!
Mēs priecājamies, ka mūsu enerģijas palīdzēja daudziem no jums sajust savas saknes,
piepildīja jūs ar senču dzīvībradošo enerģiju.
Šodien mēs nolēmām pavērt noslēpumainības aizsegu, atdalošu jūsu pasauli no mūsu, par cik
zinām, cik daudz minējumu, pieņēmumu, hipotēžu radās ap Ahartu no seniem laikiem.
Mēs jums nedaudz pastāstīsim par savu dzīvi un tiem principiem, uz kuriem veidojas mūsu
dzīve valstī.
Ahartu bieži sauc par "apakšzemes valsti", kas daļēji pareizi. Īstenībā, mēs mitināmies
paralēlā pasaulē, kas no zemes atdalīta ar neredzamu enerģētisku sienu, kuras vibrācijas
augstākas par zemiešu vibrācijām. Tādēļ mēs jums nesasniedzami.
Bet arī Ahartas iekšienē ir dalījums pēc vibrācijām - no piektā līdz astotajam blīvumam.
Un, ja mūsu valsts iemītnieki, esošiem septītās un astotās dimensijas virācijas, var sablīvēties
līdz iedzīvotājiem, kuri atrodas piektās dimensijas blīvumā, tad pēdējie reti kad var pastiepties
līdz saviem augstāku dimensiju līdzpilsoņiem.
Taču daudziem priekš viņiem tas kļūst stimuls garīgai izaugsmei un viņi pilnībā iegremdējas
garīgās praksēs un darbā ar sevi.
Tādā veidā apziņas evolūcijas process Ahartā turpinās un tas saņem visu Gaismas Spēku
atbalstu, ar kuriem mēs atrodamies pastāvīgos kontaktos.
Lai jūs labāk saprastu, kā tas notiek, mēs jums sniegsim konkrētu piemēru.
Daudzi no jums, droši vien, zina, ka Rusiči kādreiz bija apveltīti ar Dievišķām zināšanām, kas
bija ieliktas "Vēdās". Tās sevī nesa kolosālu enerģētisko un domu slodzi, kas atspoguļojās pat
viņu valodā.
Cik lielā mērā viņi iegremdējās dualitātes pasaulē, viņiem šīs zināšanas izzuda un viņu dzīve
sāka veidoties pēc citiem likumiem, neesošiem nekā kopēja ar Pasaulsēkas Diženajiem
Likumiem, kuri viņiem kādreiz ļāva dzīvot Harmonijā un Mīlestībā.
Bet Aharta līdz šim laikam glabā šos nepārvērtējamos dārgumus, pateicoties tām Gaišajām
Dvēselēm - Rusiču labākajiem pārstāvjiem, kuri šurp atnāca pēc savas fiziskās nāves,
izvēloties sev misiju Kalpot cilvēcei.
Viņi kļuva brīvprātīgi šo zināšanu Glabātāji un iekārtoja savu dzīvi atbilstoši zināšanām.
Izsakoties jūsu valodā, viņi organizēja savu komūnu - Rusiču mini-valsti, pilnībā radot
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Piektās dimensijas dzīvi, kas kādreiz eksistēja uz Zemes.
Tādā veidā viņiem izdevās ne tikai saglabāt senos rokrakstus, grāmatas, valodu, bet arī sadzīvi
un seno slāvu paražas.
Bet visvērtīgākais ir tas, ka tas ne sastindzis veidojums - kaut kāds teatrilizēts darbības veids,
bet dzīvs evolūcijas process, kas notiek paralēlā pasaulē.
Var teikt, ka tas viens no notikumu variantiem, kas gāja ne pa degradācijas ceļu, kā tas gadījās
uz Zemes, bet pa augšupcelšanās ceļu uz augstākām pasaulēm.
Tādā veidā, jūsu senči Ahartā atrodas tagad jau ne piektajā dimensijā, no kurienes viņi sāka
savu augšupceļu, bet septītā blīvuma pasaulē.
Tas notika, pateicoties viņu nenonogurstošai garīgai attīstībai un virzībai uz Gaismu, kur
viņiem milzīgu palīdzību sniedza Visuma Augstākie Spēki.
Un, protams, viņiem ļoti palīdzēja tas, ka Aharta ir nesasniedzama Reptiloīdiem, zemākā
astrāla būtībām un citiem Tumsas spēkiem, kuri cilvēci novilka lejup.
Atšķirībā no jums, viņiem bija radīti ideāli apstākļi priekš garīgās izaugsmes un viņi tos pilnā
mērā izmantoja.
Pie tā mēs šodien apstāsimies.
Ahartas Priesteri jums šodien pavēra dzīves noslēpumu plīvuru šinī brīnišķīgajā valstī
Pieņēma Marta 27. jūnijā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 2.03.2019.

3.Par Ahartas struktūru
Sveicināti, mūsu dārgie zemieši!
Šodien mēs gribam turpināt sarunu par dzīvi mūsu valstī un apstāties pie tā, kā veidojas
attiecības Ahartas iekšienē.
Mūsu sabiedrība sastāv no kādiem konglomerātiem, apvienotiem pēc vibrāciju līmeņiem un
vēsturiskās piederības.
To var salīdzināt ar lielvalsti, kurā ietilpst dažādas nācijas un tautības, atrodošās dažādos
savas garīgās attīstības līmeņos.
Kādēļ tieši garīgās?
Kā jau tika teikts iepriekšējā vēstījumā
( http://spekavots.ucoz.ru/news/par_seniem_rusiciem/2019-03-02-4208 ) Ahartas iedzīvotāju
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vibrāciju līmenis šūpojas no piektās līdz astotajai dimensijai. Tas nozīmē, ka mums pilnībā
trūkst duālās domāšanas un garīgās izaugsmes uzskaitei ir jau pilnīgi cits "izejas punkts".
Praksē tas izskatās sekojošā veidā.
Tās nācijas, civilizācijas, tautības, kuras kaut kādu iemeslu dēļ izzuda no Zemes fiziskā plāna,
saņēma iespēju turpnāt savu evolucionāro attīstību Ahartā, savos smalkajos ķermeņos
pārvietojoties uz šo Zemei paralēlo pasauli un iemantojot tur fiziskos ķermeņus.
Citiem vārdiem, viņi varēja savas civilizācijas dzīves "scenāriju pārspēlēt", izmainot traģisko
galu/bojā eju uz laimīgu /dzīvi/.
Aplūkosim to Atlantīdas piemērā, kas pie jums vienmēr izraisīja paaugstinātu interesi.
Jūs zinat, ka viņas bojā ejas iemesls kļuva novirzīšanās no Dievišķā nodoma - Atlanti sāka
izmantot savas unikālās spējas ne visu Atlantīdas cilvēku labumam, bet saujiņas Priesteru
savtīgām interesēm.
Pēc šīs civilizācijas bojā ejas, vistīrākās Dvēseles, kuras savas dzīves laikā centās apturēt tās
morālo krišanu, pārvietojās uz Ahartu un radīja šeit savu mini-valsti, būvētu uz tiem pašiem
principiem, kas valdīja Atlantīdas uzplaukuma laikā uz Zemes.
Un šeit viņas evolucionārais process noritēja pēc tā paša Dievišķā scenārija, kas bija sākotnēji
Radītāja nodomāts.
Rezultātā, Ahartā mītošie Atlanti, mācēja pacelties astotajā dimensijā, sasniedzot augstu savu
vibrāciju līmeni.
Kā tas notika? Un kādas iespējas Ahartā garīgi attīstīties?
Lai labāk saprastu, stādaties priekšā Ahartu daudzstāvu nama veidā, kur katrs stāvs ar sevi
sniedz Visuma Universitātes kārtējo līmeni, bet visus Ahartas iedzīvotājus, kā šīs Dievišķās
Universitātes "studentus".
Zināšanas, kādas viņiem atklājas, tiešām bez robežām, par cik viņiem visiem pieejama
Visuma Informatīvā Banka.
Bet, par cik katra dimensija paredz noteiktu informācijas uztveres līmeni, tad katram
universitātes "kursam" tiek dots noteikts zināšanu kopums, kādu spēj pieņemt un pilnībā
apgūt viņu tagadējā apziņa.
Un tā, pakāpeniski, pārejot no kursa kursā, viņi apgūst arvien sarežģītākas daudzdimensionālas - zināšanas, kas viņu apziņu transformē tādā veidā, ka tā iziet uz
Dievišķās apziņas līmeņa, neesošam jau nekādu ierobežojumu īstenības uztverei.
Jo augstāk pacēļas Ahartas iedzīvotāji pa garīgām kāpnēm, jo "augstāki" viņu skolotāji, ar
kuriem viņi atrodas pastāvīgā kontaktā.
Un daži no viņiem jau paši kļuva tādi priekš saviem līdzpilsoņiem un palīdz viņiem iziet uz
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jaunu garīgās attīstības līmeni - pārvietoties uz nākošo Dievišķās Universitātes "kursu".
Protams, mēs jums pastāstījām par mūsu sabiedrības struktūru vispārīgās līnijās. Īstenībā viss
daudz smalkāk un sarežģītāk, bet mums gribētos, lai jūs sajūtiet Ahartas garu un saprotiet, uz
kādiem principiem veidojas tās iedzīvotāju savstarpējās attiecības.
Ahartas priesteri bija ar jums šodien
Pieņēma Marta 28. jūnijā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 3.03.2019.

4.Par mūsu sadzīvi
Sveicināti, mūsu dārgie zemieši!
Šodien mēs gribam jums pastāstīt nedaudz par to, kā iekārtota mūsu sadzīve.
Jums, droši vien, būs interesanti uzzināt, ka dzve Ahartā ir ļoti līdzīga jums.
Bet galvenā atsķirība ir tā, ka šeit valda Gaismas un Mīlestības enerģijas, kādas neļauj mūsu
valstī iekļūt zemu vibrāciju enerģijām, kas, diemžēl, vēl pagaidām prevalē uz Zemes.
Visu, kas sastāda mūsu sadzīvi, īsi var raksturot kā mūsu nepieciešamību un vēlēšanos
realizāciju ar domu un iztēles spēku.
Taču tas viss neizslēdz "lomu sadalījumu", tas ir, mūsu valsts iedzīvotāju sadalījumu pēc
prāta, talanta un spēju veidiem.
Darbs Ahartā netiek apmaksāts tādā izpratnē, kādā jūs pieradāt saprast. Mums notiek dabīga
savstarpējā apmaiņa ar pakalpojumiem, kā arī ar sadzīves un ikdienišķiem priešmetiem. Lai
jūs labāk saprastu tādas apmaiņas mehānismu, mēs to parādīsim konkrētā piemērā.
Ja jūs gribat uzcelt māju, jūs varat griezties pie profesionāla arhitekta, kurš, saskaņā ar jūsu
gaumi un nepieciešamībām, izpildīs jūsu pasūtījumu.
Tā var būt visfantastiskākā un dīvainākā celtne, ko viņš radīs ar rasējumu palīdzību,
glabājošos Visuma Datu Bankā, izmantojot tos materiālus, kas jums būs patīkami.
Un viss tas tiks radīts jūsu acu priekšā, un jūs paši tur varēsiet piedalīties, tūliņ apdomājot
mājas iekšējo apdari, ņemot vērā profesionāļa padomus un baudot līdzjaunrades prieku ar
viņu.
Kā jūs jau, droši vien, uzminējāt, viss tas notiek bez strādnieku, tehnisku ierīču un citu
celtniecības atribūtu dalības.
Gan jūs, gan arhitekts rada ar domu spēku, pārvietojot un pietuvinot vienu pie otra akmeņus,
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ja tā akmens celtne, vai arī liekot baļķus un izzāģējot sīkas detaļas, ja tā koka māja.
To var salīdzināt ar datora spēli, kur jūs radiet savu personīgo realitāti...
Savukārt arhitekts var izmantot jūsu pakalpojumus, ja jūs esat, piemēram, dārznieks vai
šuvējs.
Kā jūs sapratāt, jums priekš tā nevajag rakt bedres un stādīt kokus vai pirkt materiālus un šūt
viņam apģērbu,
Jūs arī radāt ar savu domu spēku. Vienkārši katrs no jums dara to, ko viņš prot darīt vislabāk
un to, kas viņam sniedz patiesu baudu. Tieši tādēļ šādi radījumi/darinājumi ir tik pilnīgi.
Tas pats notiek ar ēdienu. Tiklīdz jūs padomājāt ko jums gribētos apēst, kā jūsu acu priekšā
rodas bļoda ar vēlamo ēdienu, vai produkti, no kuriem jūs vēlētos radīt jebkuru kulinārijas
šedevru.
Un, lai neizjauktu harmoniju un saikni ar dabu, mums darbojas zelta likums - lūgt atļauju
dabas stihijām ar kurām pie mums nokārtots noturīgs sakars. Viņas mums dzīvas un mēs
protam ar viņām sarunāties.
Un ja mēs gatavojamies mainīt, piemēram, dabas landšaftu, mēs prasām Zemes, Ūdens un
Gaisa stihijām vai viņām netraucēs mūsu būve izraudzītajā vietā: nesagādās sāpes Zemei,
netraucēs ūdens stihiju kustību, nebūs šķērslis gaisa masu plūsmai.
Un tikai pēc tam, kad saņemam viņu "labi", mēs sākam celtniecību.
Tieši tā mēs rīkojamies ar augiem un augļiem, kuriem arī ir apziņa un prot ar mums
sarunāties.
Mēs nepagurstam viņiem pateikties par to baudījumu, kādu viņi mums dāvina un vienmēr
prasām viņu atļauju, kad gribam viņus kaut kur iestādīt vai pārvietot uz citu vietu.
Tādi visparastākajos vilcienos savstarpējo attiecību principi Ahartas iedzīvotājiem savstarpēji
un ar dabas stihijām, kas prieš mums ir līdztiesīgi iemītnieki mūsu valstī.
Ahartas priesteri runāja ar jums šodien
Pieņēma Marta 29. jūnijā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 5.03.2019.
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5.Mijiedarbība starp dimensijām
Sveicināti, mūsu dārgie zemieši! Šodien mēs jums pastāstīsim par to, kā Ahartā
sadzīvo dažādu civilizāciju pārstāvji, atrodošies dažādās dimensijās.
Tā diezgan sarežģīta "savienoto trauku" strutūra, starp kurām atrodas retināta telpa - kāda
ierobežojoša zona starp dimensijām.
Pāreja no vienas dimensijas otrā notiek sekojošā veidā.
Piemēram, ja būtne no septītās dimensijas vēlas nokļūt piektajā dimensijā, kas notiek diezgan
bieži, viņai jāiziet caur sesto dimensiju un jāpāriet divas ierobežojošās zonas.
Tas izskatās tā, iesākumā viņa iegremdējas it kā kādā vibratīvā vakuumā, pēc tam "iznirst"
sestajā dimensijā, "pārpeld" to un atkal iegremdējas retinātajā telpā, lai pēc tam jau "iznirtu"
piektajā dimensijā.
Tādā veidā viņas ķermenis sablīvēšanos iziet pakāpeniski, bet "vakuums" ir stabilizējošs
faktors, dodošs ķermenim atelpu pirms nākošās "iegremdēšanās" krietni zemākās vibrācijās.
Tieši tā notiek arī atgriešanās Mājās - uz savu vibrāciju līmeni, tikai apgrieztā kārtībā - pēc
atelpas ķermenis jau nesablīvējas, bet atretinās.
Ko ar sevi izsaka ierobežojošā zona, vai retinātā telpa?
To var salīdzināt ar jūsu bezgaisa telpu. Tikai šeit trūkst ne gaiss, bet enerģētiskās daļiņas,
radošas noteiktu vibrāciju līmeni.
Kādēļ gan būtnes no augstām dimensijām nolaižas krietni zemākās?
Tur ir vairāki iemesli, bet visbiežāk tas notiek ar mērķi apgaismot savus līdzpilsoņus, viņu
izziņas horizonta paplašināšanai par Visumu.
Viņus var salīdzināt ar universitātes profesoriem, kuri lasa lekcijas studentiem.
Kas attiecas uz pārvietošanos no piektās dimensijas uz augstākām, tad šeit jau sarežģītāks
process, par cik prasa apziņas pilnīgu atslēgšanu no pierastām reālijām.
Ja augsto blīvumu būtnes jau izgāja zemāko dimensiju apmācības, tad piektās dimensijas
būtnes uz sevi neizjuta tik augstas vibrācijas.
Tādēļ, lai iegremdētos viņām pilnīgi nepazīstamā pasaulē, viņām nākas ne mazumu
papūlēties, transformējot savu apziņu un ķermeņus tādā veidā, lai tie varētu nesāpīgi saplūst ar
krietni augstāku vibrāciju telpu.
Parasti tas notiek ļoti pakāpeniski, aizņemot simtgades, taču dažas Dvēseles tomēr iedrošinās
uz tādiem ceļojumiem ar mērķi iegūt unikālu pieredzi un izzināt jaunas pasaules.
Kā likums, tie ir tie, kuri Kalpošanas lomai, izvēlējās savu līdzpilsoņu apgaismošanu, kļūstot
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par viņu Skolotājiem un Pavadoņiem.
Taču nesāpīgi priekš sevis, savos fiziskajos ķermeņos, viņi var pacelties tikai vienu dimensiju
augstāk par savējo.
Smalkajos ķermeņos viņi var pārvietoties līdz astotai dimensijai.
Mums gribētos, mūsu mīļie, lai jūs saprastu, cik sarežģīta un daudzdimensionāla ir Aharta,
ieņēmusi sevī visu iepriešējo kādreiz uz Zemes mītošo civilizāciju attīstības pieredzi un cik
bagāta un daudzveidīga šī pieredze ir.
Bez tam, tas var jums noderēt labam piemēram un parādīt, cik harmoniski var sadzīvot tik
dažādi "valstiski veidojumi", ja viņus apvieno Mīlestības enerģija.
Sirsnīgi jūs mīloši un labu vēloši,
Ahartas Priesteri runāja ar jums
Pieņēma Marta 30. jūnijā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 4.03.2019.

6.Par Hiperborejiešiem
Sveicināti, mūsu dārgie zemieši!
Mēs gribētu turpināt savu stāstu par Ahartas iedzīvotājiem.
Vieni no visvecākajiem ir Hiperborejieši.
Un arī viena no vismīklainākajām civilizācijām, par cik viņu uzturēšanās uz Zemes neatstāja
nekādas pēdas.
Un šodien mēs pavērsim noslēpuma aizsegu, kas sen plivinās virs Hiperborejas.
Var teikt, ka viņi uz Zemes bija pirmgājēji/celmlauži, par cik šurp atnāca tanī laikā, kad mūsu
planētai bija septītās dimensijas vibrācijas.
Un šīs būtnes, ieradušās uz Zemes no citas Galaktikas, organiski ierakstījās viņas
enerģētiskajā telpā.
Jāsaka, ka Zemes ģeogrāfija toreiz bija pavisam cita, neesoša nekā kopēja ar šodienu
kontinentu, okeānu un jūru izvietojumu.
Sadalījums uz kontinentiem tādā veidā, kādā tie eksistē šodien, notika jau pēc Hiperborejiešu
civilizācijas izzušanas.
Bet toreiz viņi brīvi pārvietojās pa Zemi, par cik bija apveltīti ar spārniem un viņu ķermeņi
bija gandrīz bezsvara.
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Viņi arī varēja teleportēties pēc savas vēlēšanās uz jebkuru planētas punktu.
Tieši tādēļ atmiņas par viņiem palika tik attālos, vienam no otra, Zemes stūros - tādos, kā,
piemēram, Lieldienu sala, kur var redzēt viņu akmens izcirtumus.
Šī civilizācija eksistēja uz Zemes dažas tūkstošgades, bet, kad Zemes vibrācijas sāka strauji
kristies, viņi, lai nebūtu jāpārvietojas kopā ar viņu krietni zemākās dimensijās, atgriezās savā
Galaktikā un tikai daži viņu iedzīvotāji, labprātīgi pārgāja dzīvot uz Ahartu - uz šo paralēlo ar
viņu valsti, lai no turienes vērotu tālāku viņu mīļotās planētas attīstību un iespēju robežās
palīdzētu viņai un tās iedzīvotājiem.
Viņu palīdzība bija tāda, lai viskritiskākajos Zemes dzīves momentos neļautu viņai pilnīgi iet
bojā.
Tieši viņi - Ahartas Hiperborejieši - savā laikā palīdzēja Noasam uzbūvēt viņa šķirstu, lai
dzīvi uz zemes atdzīvinātu pēc vispasaules plūdiem, kas pārklāja visu planētas kontinentu
daļu.
Arī Atlantīdas bojā ejas laikā, viņi palīdzēja labākajiem viņas pārstāvjiem pārvietoties savos
fiziskajos ķermeņos uz mūsu valsti, kur viņi iekārtoja Atlantu mini-valsti, tādējādi saglabājot
šo brīnumaino, vienu no visattīstītākajām civilizācijām, jebkad mītošām uz Zemes.
Ahartā Hiperborejieši ir saistošs posms starp astotās dimensijas iedzīvotājiem, par kuriem mēs
jums savā laikā pastāstīsim un visām pārējām - piektās un sestās dimesnijas civilizācijām.
Viņu uzdevums ir nodrošināt vibratīvo "koridoru" tām būtnēm, kuras nolaižas no astotās
dimensijas zemākajās un otrādi - tiem, kuri savos smalkajos ķermeņos paceļas līdz astotai
dimensijai.
Tas diezgan sarežģīts process, bet viņi lieliski tiek galā ar savu uzdevumu.
Hiperborejieši - brīnumainas būtnes ar Dievcilvēku apziņu, kuriem piemīt spēja ievietot savā
laukā tos, kuriem nepieciešama viņu palīdzība un pārnest viņus milzīgos attālumos.
Daži no viņiem iemācījās ekstremālos gadījumos sablīvēties līdz ceturtai dimensijai, kas
viņiem ļauj sniegt palīdzību pat zemiešiem.
Ahartā viņiem ir īpašs gods un cieņa kā vissenākajiem Zemes iedzīvotājiem, kā vienām no
visgarīgāk attīstītām būtnēm.
Pie tā mēs šodien apstāsimies.
Ahartas Priesteri šodien bija ar Jums
Pieņēma Marta 5. jūlijā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 6.03.2019.
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Igors
Dārgā Marta! Ja iespējams, lūdzu precizējiet pie Ahartas priesteriem, vai tie tiešām bija
spārni Hiperborejiešiem, vai tas vienkāršots variants priekš mūsu apziņām? Septītā
dimensija, teleportācijas iespējas un spārni? Dzīvās Ētikas mācībā pieminēts par plecu
stariem. Piedodiet, ka traucēju. Ar Mīlestību un cieņu
Aharta (par Hiperborejiešiem): http://spekavots.ucoz.ru/news/par_hiperborejiesiem/3029-03-064224

Marta

Dārgais Igor!
Lūk, ko man atbildēja Ahartas Priesteri:
-Hiperborejieši mācēja pieņemt jebkuras fiziskās formas pēc savas vēlēšanās. Tādēļ spārni
viņiem varēja parādīties un izzust pēc nepieciešamības. Bet lielos attālumos viņi, protams,
teleportējās.

7.Savienošanās ar Dzimtu
Sveicināti, mūsu dārgie zemieši!
Tādā mērā, kādā mēs jums "paveram durvis" uz mūsu valsti, dažādu civilizāciju enerģijas un
vibrācijas, Ahartā mītošo, sāk pie jums "iesūkties" arvien vairāk un vairāk.
Daudzi no jums tās jau sajuta, pieaicinot mūs, par ko mēs jūs lūdzām mūsu pirmajā vēstījumā
( http://spekavots.ucoz.ru/news/aharta_sveiciens/2019-03-01-4204 ).
Bet tagad mums gribas, lai jūs veiktu otru soli uz mūsu tuvināšanos un sajustu, kādas tieši
enerģijas ir priekš jums patiešām tuvas.
Kāpēc mēs jums to lūdzam?
Tagad - kad Zeme ir uz sliekšņa pārejai Piektajā dimensijā - uz viņas iemiesojās milzīgs
daudzums diženu Dvēseļu daļiņu, kādreiz dzīvojošu uz Zemes no visdažādākajām
civilizācijām.
Un tie, kuri lasa mūsu vēstījumus, droši vien ir vieni no viņām. Un tagad, ja jums izdodas
sajust savu piederību pie vienas vai otras civilizācijas, mītošas Ahartā, jūs varat pa tiešo
savienoties ar savu Dzimtu, kas jums dos neticamu spēku un vēl vairāk nostiprinās jūsu
vēlēšanos virzīties uz priekšu.
Kādēļ tas tik svarīgi - savienoties ar savu Dzimtu?
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Viss izskaidrojams vienkārši. Ģenētiskais sakars nav atkarīgs no tā, vai cilvēks dotajā brīdī ir
fiziskā iemiesojumā vai atmiesotā stāvoklī, par cik mijiedarbība starp radniecīgām dvēselēm
vienmēr notiek smalkajā plānā.
Tieši tādēļ daudzi no jums nereti jūt aizgājušo tuvinieku klātbūtni, bet dažreiz runā ar viņiem
sapņos - jo jūs taču tanī laikā izejat no saviem fiziskajiem ķermeņiem.
Bet, ja cilvēks var atcerēties tikai tos, kurus jūs zinājāt personīgi vai pēc savu vecāku stāstiem,
tad jūsu Augstākais Es atceras un zin visus jūsu "radurakstus", ko var uzskaitīt daudzās un
daudzās tūkstošgadēs.
Un šis enerģētiskais "diedziņš" stiepjas aiz jums iemiesojumu pēc iemiesojuma, lai jūs
nezaudētu sakarus ar savām sākotnēm, ar saviem zvaigžņu brāļiem un māsām, dažreiz pat no
citām galaktikām.
Un, lūk, tagad pienāca tāds laiks, kad jums rodas unikāla iespēja, sazināties ar savām īstajām
ģimenēm, ne zemapziņas līmenī vai sapņos, bet apzināti, saplūstot ar viņu enerģijām, ieņemot
sevī visu bagātību, daudzveidību, kas saistīta ar jūsu brāļiem, māsām vienā veselumā.
Bet tagad atgriezīsimies pie šī jautājuma praktiskās puses.
Ko jums vajag izdarīt, lai savienotos ar savu Zvaigžņu Ģimeni?
Sēžaties meditācijā, pilnībā atslābinaties, savienojieties ar Ahartas enerģiju un lūdziet savu
Dzimtu - jūsu Zvaigžņu Ģimeni - atnākt pie jums un piepildīt jūs ar savu enerģiju.
Ticiet, dārgie, jums pat līdz laikam nav obligāti jāzin, kas jūs un no kurienes. Jūsu
Dzimta OBLIGĀTI izdzirdēs jūs un atnāks pie jums.
Un, iespējams, vēlāk, ja viņi sajutīs jūsu gatavību uzzināt par viņiem vairāk, viņi
noteikti stāsies ar jums kontaktos - tiešā vai netiešā, atkarībā no jūsu spēju līmeņa pieņemt
informāciju no Zemes smalkā plāna.
Tādēļ mēs lūdzam jūs, mīļie, nesākt forsēt notikumus pēc šī vēstījuma izlasīšanas un visiem
spēkiem censties uzzināt, kā "pēcnācēji" jūs esat.
Šādā gadījumā jūs riskējat saņemt melīgu informāciju no zemākā vai augstākā astrāla
būtībām.
Prātīgāk būs pagaidīt jaunumus no pirmavota, kas noteikti paradīsies pēc tam, kadj jūs
piepildīsieties ar jūsu Dzimtas enerģijām.
Un mēs sirsnīgi vēlam ātrāku savienošanos ar savu Garīgo Ģimeni.
Ahartas Priesteri runāja ar jums
Pieņēma Marta 6. jūlijā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 7.03.2019.
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8.Par Lemūriešiem
Sveicināti, mūsu dārgie zemieši!
Mēs gribētu turpināt mūsu vēstījumus par Ahartas iedzīvotājiem. Kā jūs jau, droši vien,
uzminējāt, viņu ļoti daudz.
Katra no šeit saglabātajām civilizācijām atstāja savas pēdas cilvēces vēsturē un turpina
palīdzēt līdz šai dienai par cik visi Ahartas iedzīvotāji par savu misiju izvēlējās kalpošanu
cilvēkiem.
Šodien mums gribētos jums pastāstīt par Lemūriešu civilizāciju.
Lemūrija, kā arī Atlantīda, parādījās uz Zemes drīz pēc Hiperborejiešu aiziešanas, kuri izlēma
nepiemēroties jaunajiem apstākļiem uz Zemes, kas noteikti novestu pie viņu vibrāciju
pazemināšanās.
Lemūrieši, kuri tanī laikā atradās Piektajā dimensijā, uz vienas no mūsu Galaktikas planētām,
izšķīrās par diezgan drosmīgu eksperimentu priekš viņiem, pārvietoties milzīgā kolonijā uz
planētas Zeme, kas viņus pievilka ar savu neparasto skaistumu un augu, dzīvnieku valsts
daudzveidību.
Šinī civilizācijā bija ļoti precīza hierarhiskā struktūra un ļoti attīstīts priesteru institūts ar
daudzskaitlīgiem rituālu tempļiem un svētnīcām.
Faktiski šo civilizāciju vadīja priesteri, kas rezultātā noveda pie tik nopietnas atrautības no
parastiem pilsoņiem, bet sabiedrību sašķēla un sākās garīgā degradācija.
Līdz ar dualitātes rašanos Lemūriešu sabiedrībā, viņu vibrācijas sāka strauji pazemināties, tad
viņu priesterības labākie pārstāvji pieņēma lēmumu pārtraukt tās eksistēšanu uz Zemes. Viņi
deva priekšroku fiziskai nāvei garīgajā degradācijā.
Neliela daļa Lemūriešu pārgāja uz Ahartu, līdz ar sevi aiznesot savas zināšanas, pārējie gāja
bojā spēcīgas dabas stihiju katastrofas rezultātā.
Šķita, ka visas stihijas sabuntojās vienā reizē: zemestrīču sērija izraisīja vulkānu izvirdumus,
virpuļvētras, viesuļvētras, kas savā ceļā noslaucīja visu un apglabāja zem sevis kādreiz
diženas civilizācijas atlikumu.
Ar ko Lemūrija atšķīrās no citām diženām civilizācijām - Hiperborejas un Atlantīdas?
Pirmkārt, tā viņu pieķeršanās pie mākslas dažādiem veidiem, kur viņi sasniedza pilnību.
Var teikt, ka tā bija viena no vismākslinieciskākajām civilizācijām. Bērnu audzināšana bija
nostādīta tādā veidā, ka katrs no viņiem pilnībā saņēma iespējas atklāt savu talantu, tādēļ
mācību iestādes pie viņiem pārvērtās īstās Mākslas Skolās.
Lielu uzmanību viņi veltīja arhitektūrai, sevišķi tās estētiskam aspektam un viņu pilsētas bija
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brīnišķīgas - katra ēka atšķīrās ar daiļumu un katrai bija savs neatkārtojams veidols.
Ārēji viņi līdzinājās cilvēkiem, bet bija daudz lielāka auguma - vairāk par trim metriem, ar
diezgan tumšu ādas krāsu un spilgti izteiktu trešo aci, kas pat ārēji parādījās.
Šī burvīgā civilizācija varēja plaukt arī tālāk, ja nenebūtu Augstākās Priesterības vēlēšanās
slēpt no pārējiem Lemūriešiem svētās zināšanas, ļaujošas pacelties uz nākošo savas attīstības
pakāpienu.
Varas kāre ņēma virsroku pār dažiem no viņiem un tas kļuva par sākumu galam.
Šīs civilizācijas bojā eju novērsa viņas krišana trešajā dimensijā, kurp ātros tempos jau sāka
nolaisties Zeme.
Laikam gan, Lemūrieši atstāja vismazāk pēdu savai esamībai uz Zemes, tādēļ tik daudz mīklu
lidinās ap viņiem.
Taču visdrosmīgākās Lemūriešu Dvēseles ne reizi vien iemiesojās cilvēku ķermeņos uz trešā
blīvuma Zemes, bet tie, kuri palika Ahartā, palīdzēja un turpina palīdzēt cilvēcei viņas
garīgajā attīstībā.
Un tagad, kad Zeme stāv uz Augšupcelšanas sliekšņa, sevišķi daudz Lemūriešu Dvēseļu
iemiesojās uz Zemes, lai palīdzētu izvest cilvēci no duālās pasaules, kas kādreiz viņu
civilizāciju noveda pie gala.
Aharas priesteri runāja ar jums
Pieņēma Marta 7. jūlijā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 8.03.2019.

9.Atlantīda
Sveicināti, mūsu dārgie zemieši!
Mēs pie jums atkal atnācām ar stāstījumu par mūsu valsts iedzīvotājiem.
Un šodien mēs jūs iepazīstināsim ar vēl vienu civilizāciju, kas kādreiz uzplauka uz Zemes, bet
kuru arī piemeklēja tāds liktenis kā Lemūriešus.
Atlanti... Pats šis vārds skan skaisti, noslēpumaini un jūsu iztēlē rodas augstu, spēcīgu,
brīnišķīgas dvēseles un ķermeņa cilvēku tēls, vai nav tiesa?
Tieši tādi viņi arī bija, sava uzplaukuma laikā. Un dzīvoja viņi skaistās pilsētās, ziedošu
dārzu, Dievišķu aromātu piepildītu, vidū.
Atlantīda bija viena no visaugstāk attīstītām civilizācijām uz Zemes, pie tam dažādās jomās.
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Viņā organiski saderēja tehniskie un zinātniskie atklājumi un izstrādes, dažādi mākslas veidi,
astroloģiskās un ezotēriskās zināšanas, arhitektūra un dārzniecība.
Atlanti varēja pārvietoties pa visu zemi, izmantojot lidaparātus un jūras kuģus.
Priesteru kasta bija Atlantu sevišķi cienīta, par cik viņi bija apveltīti ar gaišzinībām un
gaišredzību, bija lieliski dziednieki un astrologi.
Bet galvenā augstākā vara Atlantīdā bija caru rokās, kuri to atstāja mantojumā.
Šī brīišķīgā civilizācija eksistēja uz Zemes simts tūkstoš gadus. Taču arī viņa krita un tur bija
vairāki iemesli.
Galvenais no tiem bija sabiedības noslāņošanās sākšanās. Tas notika tādēļ, ka vienlaicīgi ar
viņiem, dzīvojošiem uz Zemes, dzīvoja arī viņiem naidīgas Orioniešu un Drakoniešu
civilizācijas, atrodošās trešā blīvuma pasaulēs, kuras palaida dualitātes "vīrusu". Viņi sāka
dzimt Atlantu ķermeņos, bet dažkārt arī nelikumīgi "iemitinājās" viņu ķermeņos.
Un tā, priekš sevis nemanāmi, diženie Atlanti, dzīvojoši Piektajā dimensijā, sāka pazemināt
savas vibrācijas, pakāpeniski iegremdējoties duālā pasaulē.
Viņu ģeniālās tehniskās izstrādes sāka iemantot militāru raksturu un bija jau virzītas ne uz
radīšanu, bet uz nonāvēšanu.
Par savas aizsardzības līdzekli pret viņiem naidīgām civilizācijām, Atlanti izvēlējās ne augstu
garīgumu, kas viņiem ļautu pacelties uz augstumu, kas trīsdimensiju pasaules būtnēm
neaizsniedzams, bet iznīcināšanas ieročus.
Un tas viņus nolika uz viena līmeņa ar Orioniešiem un Drakoniešiem, kas to vien gaidīja, kā
cīniņus ar viņiem.
Taču Radītājs nepieļāva pilnīgu morālu šīs diženās civilizācijas krišanu un sagatavoja viņiem
citu likteni - aiziešanu no Zemes fiziskā plāna caur globālām kataklizmām.
Un šis brīnišķīgais, ziedošais kontinents pilnībā pazuda zem ūdens. Jūras dzelme pārņēma
pilsētas un visus tās iedzīvotājus.
Un tomēr, labākajiem Atlantīdas pārstāvjiem - vistīrākajām un senākajām dvēselēm - izdevās
savos fiziskajos ķermeņos pārvietoties uz Ahartu.
Tur viņiem lielu palīdzību sniedza Hiperborejieši, kuri, kā jau mēs runājām
( http://spekavots.ucoz.ru/news/par_hiperborejiesiem/2019-03-06-4224 ) varēja savā laukā
ievietot tos, kuriem bija nepieciešama viņu palīdzība un pārnest viņus milzīgos attālumos, pat
uz citām pasaulēm.
Bet šeit, Ahartā, viņi saglabāja savas labākās tradīcijas un radīja mini-Atlantīdu, kas mirdz
savā pirmradītajā skaistumā un glabā atmiņas par to laiku, kad tā ziedēja uz Zemes.
Atlanti, šie brīnišķīgie milži, visu Ahartas iedzīvotāju ļoti godāti, un daudziem no viņiem jau
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izdevās sasniegt sestās dimensijas garīgo līmeni, kas viņiem ļauj kļūt par Skolotājiem ne tikai
prieš saviem līdzpilsoņiem, bet arī priekš daudzām citām civilizācijām, mītošām Ahartā.
Bet šinī, priekš Zemes liktenīgajā laikā, daudzas Atlantīdas labāko pārstāvju drosmīgās
dvēseles iemiesojās arī uz Zemes, lai palīdzētu cilvēkiem pārvarēt dualitātes barjeru un
augšupcelties kopā ar viņu brīnišķīgo planētu Piektajā dimensijā.
Ahartas Priesteri runāja ar jums
Pieņēma Marta 11. jūlijā 2017.g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 9.03.2019.

10.Jūs draugu lokā
Sveicināti, mūsu dārgie zemieši!
Šodien mums gribas jums pastāstīt par to, kā mēs redzam uz Zemes notiekošos notikumus un
ko mēs tad jūtam.
Par cik mēs atrodamies Zemes tiešā tuvumā, mēs ļoti asi izjūtam visu, kas tur notiek, kā
enerģētiskā plānā, tā arī fiziskajā.
Un tagad sākās jūsu planētas īsta agonija.
Jūs jau zinat, ka ar saviem smalkajiem ķermeņiem, viņa pārvietojās Piektajā dimensijā un
tikai viņas fiziskais ķermenis "atstāts vēl plosīšanai" trīsdimensiju pasaulē.
Mēs darām visu, kas iespējams, kā arī visi Visuma Augstākie Spēki un jūsu Galaktiskie brāļi
un māsas, tomēr cilvēces apziņa vēl nav spējīga izmainīties tik īsos termiņos.
Pagaidām vēl vairākuma valstu vadībā atrodas Reptiloīdi vai viņu ielikteņi, patiesība visās
viņu ipostasēs būs rūpīgi slēpta no tautas.
Ar vārdu "patiesība" mēs domājam ne tikai jums draudošās briesmas dabas katastrofu veidā,
par ko viņi ir lieliski informēti, bet arī pašas dzīves jēgu, kas izkropļota tik ļoti, ka Zemes
iedzīvotāju vairākums dzīvo tīri dzīvnieciskiem instingtiem un uzkrāšanas, varas alkās.
Tomēr garīgums sāk atdzimt, taču tas notiek ļoti lēnām un šaurā iesvētīto lokā - to seno
dvēseļu, kuras atnāca uz Zem, jau esošām apveltītiem ar dziļām Dievišķām zināšanām, kas
viņu dzīvē ar katru gadu vairāk un vairāk parādās ērēji.
Ja vien jūs redzētu, mūsu mīļie, kas tagad notiek Zemes smalkajā plānā!
Tur dienu un nakti notiek īstas kaujas par jūsu dvēselēm, par jūsu dzīvēm, par jūsu nākotni.
Tumsas spēki tveras kā knaiblēs par savu dzīvi, naudu un varu.
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Un tagad viņu galvenie uzbrukumi virzīti uz tiem, kuri var ietekmēt cilvēku prātus un sirdis,
novirzot viņu dzīvi garīgā gultnē.
Viņi to dara smalki un nemanāmi, nometinot tumšās dvēseles vai astrālās būtības pie
kontaktieriem, kuriem atklāti saziņas kanāli ar Zemes smalko plānu, iemitinoties cilvēku
smalkajos ķermeņos, izgājušos uz Kalpošanu, vilinot un kārdinot tos, kuri izvēlējās ceļu uz
Gaismu.
Viņi arī strādā dienu un nakti, cenšoties radīt bailes, agresivitāti, naidu, alkatību, visu viņiem
zināmo arsenālu, neļaujošu cilvēkiem izrauties no viņiem pierastās duālās pasaules.
Mēs zinām,dārgie, ka tas nav nekas jauns priekš jums. Bet mums gribas vēlreiz jūs brīdināt
par briesmām, lūgt sekot visām savām domām un emocijām, izstarojot Gaismu un Mīlestību
katru reizi, kad jūs dvēselē jūtiet nelīdzsvarotību, bailes vai nepārliecinātību sevī.
Mācaties dzīvot ar domu, ka jūs draugu lokā - Eņģeļu, Erceņģeļu, augšupcelto Meistaru,
Galaktisko brāļu un māsu, Ahartas iedzīvotāju, kuri jūs mīl un vienmēr atbalstīs katru gaišo
Dvēseli, stājušos uz garīgā ceļa.
Uzticaties Radītājam un visiem Augstākajiem Spēkiem!
Attīriet savu Dvēseli no nelāgumiem, aplipušiem ap viņu tik ilgus gadsimtus eksistējot
trīsdimensiju pasaulē!
Sajūtiet sevi esam tīrus, brīvus, vieglus - Eņģeļus, kuri jebkuru minūti gatavi uzlidot Debesīs
un sākt dzīvot jaunu dzīvi Piektajā dimensijā, kur jūs tik ļoti mīl un gaida!
Mēs vienmēr ar jums, mūsu mīļie!
Ahartas Priesteri bija ar jums šodien
Pieņēma Marta 12. jūlijā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 10.03.2019.

11.Jūsu attieksme pret varām
Sveicināti, mūsu dārgie zemieši!
Šodien mēs gribam skart ļoti kutelīgu priekš jums tēmu, mēs zinām, satrauc daudzus.
Runa būs par jūsu attieksmi pret varām - tām no kurām jūs savā materiālajā un sociālajā
stāvoklī esat daudzējādi atkarīgi, bet, bieži vien, arī jūsu dzīve, par cik ārkārtējā situācijā, tieši
valdībai valstī un pie varas esošiem ierēdņiem būs jānodrošina cilvēku drošība.
Mēs zinām, ka daudzi no jums pret šiem cilvēkiem uzticību neizjūt un nereti viņi jūsos izraisa
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antipātijas.
Kādēļ tā notiek?
Visbiežā tādēļ, ka pie varas raujas cilvēki, kuriem pirmajā vietā izvirzas viņu personīgās
intereses.
Bet viņus taču izvēlat jūs, mūsu dārgie!
Jums pat tāds teiciens izveidojies: "Katrai tautai ir tāds valdnieks, kādu pelnījusi". Un tur
slēpjas liela gudrība: katras valsts vadītāji tiešām ir savas tautas atspoguļojums, viņas apziņas,
viņas garīgā un kultūras līmeņa.
Citiem vārdiem, viņi atspoguļo kolektīvo apziņu - to, kas notiktu ar daudziem no jums, ja
izrādītos esam šo cilvēku vietā.
Tādēļ, dārgie, vienīgais paņēmiens kā izmainīt situāciju - tas darbs ar sevi, izeja uz jaunu
savas garīgās attīstības vītni.
Tas noteikti radīs pozitīvas izmaiņas visās jūsu dzīves nozarēs un veicinās parādīšanos pie
horzonta jau pilnīgi cita līmeņa vadītājus - godīgus, atklātus, cilvēku cienīgus, gribošus
palīdzēt ne tikai sev, bet arī visiem savas valsts iedzīvotājiem.
Viņi noteikti sajutīs savu pilsoņu mīlestību un uzticību, sajutīs sevi vienota veseluma daļiņu savas valsts, savas pilsētas, sava ciema.
Mīlestība rada Mīlestību. Tā bija, ir un būs vienmēr.
Un šī gaišā, visa Visuma spēcīgākā enerģija spējīga īstenot īstus brīnumus - radīt uz jūsu
planētas laimes un prieka, mīlestības un uzticības, uzplauksmes un laklājības oāzes...
Un tur būs jūsu nopelns, jo tieši jūs ar savu Beznosacījumu Mīlestību palaidīsiet Dievišķo,
brīnišķīgas dzīves uz Zemes, radīšanas mehānismu, kas būs bez bēdām un ciešanām, bez
naida un agresijas, bez sacensības un varas kāres...
Ticiet, mīļie, tas iespējams!
Tieši tā izveidota mūsu dzīve Ahartā, kur dualitātes nav, kur pasauli vada Mīlestība un
Pateicība Radītājam un visam Visumam, kur daudzskaitlīgas civilizācijas, atrodošās dažādās
dimensijās, dzīvo mierā un laimē, daloties viens ar otru savās sakrālās zināšanās, savā
pieredzē, savā gudrībā un Mīlestībā.
Jums ir viss prieš tā, lai sekotu mūsu piemēram. Un priekš tā jums nevajag īstenot
varoņdarbus, pārvarēt šķēršļus, pielikt neiedomājamas pūles...
Jums vajag tikai izmainīt savu apziņu un sākt dzīvot pēc Visuma Likumiem, kas nepavisam
nav pretrunā ar jūsu zemes likumiem, bet tikai papildina tos un ienes tur Dievišķo daļiņu - to,
kas pārvērš jūsu ikdienas rutīnas dzīvi interesantā, aizraujošu piedzīvojumu piepildītā dzīvēun
bez šaubām, ar labiem iznākumiem.
23

Noticiet sev un viss jums izdosies!
Jūs sirsnīgi mīloši Ahartas Priesteri runāja ar jums
Pieņēma Marta 15. jūlijā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 11.03.2019.
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HIPERBOREJAS PRIESTERI
12.Sveiciens
Sveicināti, mūsu mīļotie brāļi un māsas
Lūk, arī pienāca laiks mums parādīties jūsu dzīvē.
Tagad, kad Zeme ieiet savas attīstības jaunā vītnē, ļoti svarīgi, lai visas civilizācija, kādreiz
dzīvojušas uz Zemes, stātos viņas aizsardzībā, palīdzētu viņai pārvarēt pēdējos šķēršļus, kas
atdala viņu no Piektās dimensijas.
Un šodien mums gribētos nedaudz pastāstīt par sevi.
Mūsu civilizācija uz Zemes parādījās viena no pirmajām, daudz agrāk par Atlantiem un
Lemūriešiem, tādēļ par mums zināms ievērojami mazāk kā par viņiem.
Mūsu galvenā atšķirība no visām pārējām civilizācijām, kādreiz dzīvojošām uz Zemes, ir
mūsu vienpols. Vai citiem vārdiem sakot, mēs bijām hermafrodīti.
Tā vispār nebija dabas kļūda vai ģenētisks defekts. Otrādi, no Dievišķā skatu punkta, mēr ar
sevi sniedzām dabisku vīrišķā un sievišķā sākuma savienojumu.
Bet tieši tāds savienojums ir dzīvas būtnes visu īpašību pilnīgas harmonijas un līdzsvarotības
ķīla.
Jūs jautāsiet, kā tad mēs vairojāmies. Jums tas šķitīs neparasti, bet mēs vairojāmies ar olšūnu
dalīšanos no ipostasēm katras - vīrišķās un sievišķās, kuras apaugļoja viena otru, atrodoties
vienā organismā.
Augļa iznēsāšana aizņēma diezgan daudz laika - sešus līdz septiņus mēnešus. Un, protams,
pasaulē viņš nāca ne gluži tā, kā bērnus dzemdē zemes sieviete.
Nobriedis auglis "izsūcās" caur mūsu apvalku pilnīgi bezsāpīgi, jo mūsu ķermeņi bija
pietiekami retināti un auglim nebija grūti nedaudz atbīdīt daļiņas, no kā sastāvēja vecāku
ķermenis.
Jums tas var šķist fantastika, bet mēs taču dzīvojām septītajā dimensijā un mūsu ķermeņi bija
ne gaismas kristāliski, bet plazmas veida.
Plazmas ķermenis - želejveidīga sustance, ļoti čaugana, mīksta un kustīga.
Droši vien, no jūsu redzes viedokļa, ārēji mēs izskatījāmies ne ļoti pievilcīgi, par cik bijām
pelēkas krāsas un augums mums bija ne mazāk kā pieci metri.
Mums bija gumanoīda ķermeņa uzbūve, bet galvai bija diezgan izstiepta forma un acis atradās
lielā attālumā viena no otras, lai palielinātu redzēšanu no abām pusēm.
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Un vēl mums bija spārni, diezgan plaša apmēra, kas mums ļāva lidot pa visu Zemi. Tieši tādēļ
mūsu civilizācijas uzturēšanās pēdas uz Zemes var atrast visdažādākajos planētas nostūros.
Var teikt, ka mēs bijām Cilvēki-Eņģeļi, jo Eņģeļiem taču arī nav pola un viņi prot lidot.
Visu, kas mums bija vajadzīgs, mēs radījām ar savu domu spēku, nepielietojot nekādu fizisko
spēku. Un tas, ko jūs sauciet telekinēze, priekš mums bija visvienkāršākais "instruments", kā
arī teleportācija, ko mēs izmantojām diezgan bieži priekš mūsu pārvietošanās pa planētu.
Par mūsu galveno mītnes vietu var uzskatīt tagadējās Krievijas ziemeļus, kur atradās kāda
salu valsts un, kur bija sakoncentrētas visas mūsu kulta celtnes un svētās relikvijas.
To atlikumi vēl līdz šim laikam saglabājās uz atsevišķām Baltās jūras salām.
Pie tā mēs šodien apstāsimies, bet nākošreiz pastāstīsim par to, kādēļ izzuda mūsu civilizācija,
kas uz zemes plauka dažas tūkstošgades.

13.Pieņemiet mūsu kopīgo dāvanu
Sveicināti, mūsu dārgie zemieši!
Mēs jums šodien sūtam vēstījumu no Ahartas, kur mēs uzturamies jau daudzas tūkstošgades.
Taču šis vēstījums nesīs ne tikai mūsu civilizācijas pirmdzimtās enerģijas - vissenākās uz
Zemes, bet arī Ahartas - šīs Radītāja svētītās zemes enerģijas, kur savāktas visu civilizāciju,
valstu un tautu labāko pārstāvju ļoti vērtīgās pērles, kuri kādreiz dzīvojuši uz jūsu brīnišķīgās
planētas.
Šī kopīgā vēstījuma nolūks, piepildīt jūs ar visdažādāko vibrāciju enerģijām, tādēļ ka katrs no
jums, pirmām kārtām, uzsūc sevī savas enerģijas - tās, kādas viņam kādreiz bija dzimtās, viņa
dzimtas izstarotas, viņa civilizācijas...
Taču, līdz ar to, sajaukušās ar Ahartas citu pārstāvju enerģiām un vibrācijām, kuras viņus
bagātināja un deva viņiem citas nianses un nokrāsas, šīs enerģijas ieies jūsos jau pa jaunam.
Jūs uzņemsiet sevī visbrīnišķīgāko un vistīrāko enerģiju koncentrāciju, kāda vien kādreiz
piepildījusi Zemi.
Kas jums priekš tā jādara?
Vienkārši sēžaties meditācijā un palūdziet brīnumzemi Ahartu apmazgāt jūsu Dvēseli ar savu
dziedinošo mātes Gaismu un Dievišķās Mīlestības enerģiju!
Un ar pateicību pieņemiet šīs plūsmas!
Sajūtiet mūs, kļūstiet mūsu daļiņa, saplūstiet ar mums...
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Bezgalīgi jūs mīloši Hiperborejas Priesteri runāja ar jums
Pieņēma Marta 17. augustā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 12.03.2019.

14.Dievišķā Sākuma atdzimšana
Dārgie mūsu mīļotie zemieši!
Šodien mēs pie jums atnācām, lai nodotu vēstījumu visai cilvēcei, ka jums visiem nāksies
pilnībā pārdomāt savu dzīvi. Tas saistīts ar to, ka jūsu Zeme sāk savas attīstības jaunu ciklu.
Un mums šodien gribētos jums dot dažus padomus, kā labāk iziet šo liktenīgo priekš jums
etapu, par cik mēs kā vecākā civilizācija uz Zemes bijām liecinieki daudzu nākošo civilizāciju
uzplaukumam un bojā ejai.
Tas, ko jums stāv priekšā pārdzīvot, līdzinās pasaules galam, par ko runāts jūsu Bībelē. Bet
īstenībā, tas būs gals Drakonu civilizācijas ilgsošai valdīšanai un Zemes, kuri pa pēdām aiz
sevis aizraus daudzus miljonus cilvēku, kuru apziņa sevī nes viņu programmas. Atbloķēt tās
var tikai Dievišķā Sākuma atdzimšana, kas kādreiz bija cilvēka patiesā būtība uz Zemes.
Tagad jums stāv priekšā īsta "cīņa" ar Reptiloīdiem - šiem Drakoniešu augļiem, kuri prasmīgi
cilvēku ķermeņos ieviesa savus modificētos gēnus. Un vēl vairāk, viņi tos tik veikli vadīja, ka
izvirzīja uz vadošiem posteņiem vairākumā pasaules valstu.
Ko jums izdarīt, mīļie mūsu, lai īsākajos termiņos izmainītu spēku izvietojumu uz Zemes un
pagrieztu cilvēku apziņu uz Dievišķo pusi?
Jums vajag, atrodoties mierīgā, harmoniskā stāvoklī, sēsties meditācijā, pilnibā atslābināties
un pēc tam palūgt mūsu Radītāju atbloķēt jūsu apziņu un to pilnībā atbrīvot no visām svešām
programmām, kas tūkstošiem gadu cilvēces dzīvošanas laikā trīsdimensiju pasaulē, tur
ieviestas.
Sajūtiet, kā caur jūsu kroņa čakru ieplūst Dievišķās Mīlestības Gaisma, kā tā apmazgā jūsu
apziņu un visu uzkrāto, nevajadzīgo, kas nav Dievišķs, izšķīdina.
Pēc tam iedomājieties savu ķermeni kā brīnišķīgu, mirdzošu Dievšķu trauku, kas nospodrināts
līdz mirdzumam, noņemot no tā visu piedegumu un melnumu - visus trīsdimensiju pasaules
"sodrējus".
Sajūtiet sevi kā no jauna piedzimušu, tīru Dievišķu radību. Tas jums, mīļie, izdosies obligāti,
ja jūsu vēlēšanās būs patiesa un stipra.
Lai būtu tā! Lai glābjas miljoniem cilvēku dvēseļu uz Zemes!
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15.Hiperborejiešu civilizācijas vēsture
Sveicināti, mūsu dārgie zemieši!
Mums gribas jums pastāstīt nedaudz sīkāk par mūsu civilizāciju.
Īstenībā mūsu uzturēšanās uz Zemes noritēja trīs etapos.
Par pirmo mēs jums jau pastāstījām savā iepriekšējā vēstījumā
( http://spekavots.ucoz.ru/news/par_hiperborejiesiem/2019-03-06-4224 ). Bet šodien mēs
pastāstīsim par diviem nākošajiem etapiem.
Mēs ļoti iemīļojām jūsu planētu un vienmēr ar lielu uzmanību un līdzjūtību novērojām, kas
šeit notiek. Mums ļoti gribas, lai viņa saglabātu savu pirmradīto skaistumu un tīrību. Un tad
mēs izlēmām ņemt tur tiešu dalību.
Uz tās planētas, kur mēs aizgājām, mēs veicām nebijušu eksperimentu un radījām kādu
Hiperborejiešu "apakšrasi", kas jau daudz vairāk līdzinājās dzīvei uz Zemes, aizgājušas
zemākās vibrācijās.
Tagad tie bija piektā blīvuma Hiperorejieši, bet ne septītā blīvuma, sniedzoši jau ar sevi
vīriešus un sievietes, kā tas piemēram bija Atlantīdā un Lemūrijā, kad viņi sāka iedzīvoties uz
planētas Zeme. Tas bija ļoti nopietns solis no mūsu puses, par cik līdz tam vīrišķais un
sievišķais sākums harmoniski saskanēja mūsos vienā būtnē.
Izsakoties jūsu valodā, atrodoties septītajā blīvumā, mēs bijām hermafrodīti, ar to starpību, ka
šīs divas pusītes mūsos - vīrišķā un sievišķā - varēja radīt jaunu dzīvību un, var teikt, ka auglis
attīstījās vienlaicīgi, māmiņā un tētī.
Bet radot jaunu piektā blīvuma apakšrasi, mēs fiziski izdalījām divpolubūtni uz vīrieti un
sievieti.
Tā priekš mums bija unikāla pieredze un tikai visdrosmīgākie un visuzticamākie Zemei
Hiperboreiešu pārstāvji uzdrošinājās nolaisties uz Zemes šinī jaunajā priekš sevis kvalitātē.
Mītnes vietai mēs izvēlējāmies jau mūsu apdzīvotās zemes uz Baltās jūras salām, kur radījām
brīnšķīgas Klosteru būves, kuriem apkārt izvietojās Hiperborejiešu ciemi.
Šo civilizāciju vadīja Priesteri, smeļoši zināšanas no saviem senčiem, ar kuriem viņi uzturēja
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ciešus sakarus.
Jaunā apakšrase saglabāja telepātiskās saziņas spēju un daļēji spēju teleportēties. Taču to jau
tagad mācīja Priesteru skolās un tikai izredzētiem tika atļauts nepieciešamības gadījumā
pārvietoties uz citu planētas punktu.
Tādā veidā Hiperborejiešu otrs vilnis, līdzīgi Atlantiem, bija jau dalījums uz Priesteru
augstāko kastu un vienkāršiem iedzīvotājiem, kas arī noveda pie turpmākā diezgan bēdīgā
gala, par cik parādījās dualitātes rašanās, tātad, arī dalījums.
Bet par to parunāsim mūsu nākošajā vēstījumā.
Sirsnīgi jūs mīloši Hiperborejas Priesteri runāja ar jums
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16.Otrais vilnis
Un tātad, mūsu dārgie, mēs turpināsim savu stāstu par Hiperborejas vēsturi.
Otrs etaps Hiperborejiešu atnākšanai uz Zemi, pēc laika, sakrita ar Atlantu civilizācijas
uzplaukumu. Tas bija ļoti interesants laiks Zemes vēsturē, kad uz jūsu Zemes radās zinātne un
tehnika, astronomija un astroloģija, kad radīja brīnišķīgas pilsētas, ziedošus dārzus.
Attieksme pret dabu bija piesardzīga un maiga, kā pret dzīvu būtni. Zemes iemītnieki mācēja
saprasties ar stihijām un dzīvoja pilnīgā harmonijā ar tām.
Iesākumā Hiperborejieši un Atlanti dzīvoja mierā un saticībā viens ar otru, apmainījās ar
pieredzi, dalījās ar zināšanām.
Dzīves iekārta abām civilizācijām bija ļoti līdzīga, par cik tur valdīja priesterības kults. Bet
tieši šis kults arī rezultātā kļuva par "vājo posmu", kas radīja kastas un dalīšanu uz
izredzētiem un parastiem cilvēkiem - neiesvētītiem.
Pamazām radās kāds sacensības gars starp Hiperborejas un Atlantīdas Priesteriem, kas šīs
kādreiz diženās un augsti garīgās civilizācijas gala rezultātā noveda pie tiešas sadursme, bet
pēc tam arī pie viņu bojā ejas.
Karš starp tām noveda pie tā, ka sabuntojās dabas stihijas, ar kurām šīs civilizācijas kādreiz
dzīvoja pilnīgā harmonijā. Atlantīda aizgāja zem ūdens, bet Hiperboreju piemeklēja postoša
zemestrīce, pēc kuras no kādreiz brīnišķīgām tempļu celtnēm un pilsētām ap tām, palika tikai
akmeņu grēdas.
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Tik bēdīgi beidzās Hiperborejiešu "otrā atnāšana" uz Zemes, kur pēdas uz viņas var atrast vēl
šodien.
Pie tā mēs šodien apstāsimies.
Sirsnīgi jūs mīloši Hiperborejas Priesteri runāja ar jums
Pieņēma Marta 6. augustā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 15.03.2019.

17.Trešais vilnis
Šodien, mūsu dārgie, mēs pastāstīsim par Hiperborejas pārstāvju uzturēšanās uz Zemes trešo
vilni, kuri pacentās izlabot savu priekšgājēju kļūdas un nodot cilvēkiem sirdszināšanas, kurām
pateicoties, viņi varēja dzīvot mierā un laimē.
Tieši par šiem pārstāvjiem pie jums saglabājās daudz leģendu. Viņus var atpazīt arī jūsu
pasakās, kas šifrētā veidā stāsta par viņu neparastām spējām, par viņu gudrību un labestību.
Kas gan viņi bija īstenībā, šie Hiperborejiešu trešā viļņa pārstāvji uz Zemes?
Šoreiz viņi uz Zemi atnāca cilvēku tēlā, pazeminot savas vibrācijas līdz ceturtai dimensijai un
tikai daļa no viņiem uzturējās piektajā dimensijā.
Par savu mītnes vietu viņi izvēlēs tos pašus Ziemeļus, kur dzīvoja viņu diženie senči, kur
saglabājās Spēka Vietas, kas palīdzēja viņiem iziet kontaktā ar Hiperborejas Priesteriem un
smelties pie viņiem enerģiju, gudrību un zināšanas.
Tieši ar viņiem, trešā viļņa Hiperborejiešiem, tika sastādītas Vēdas, kurās ietilpa ne tikai
Visuma likumi, bet arī sīkāks ģimenes pamatu un mierīgas dzīves noteikumu apraksts.
Mēs priecājamies, ka tagad, divu ēru sadurē, kad Zeme no sevis nopurina
trīsdimensionalitātes gadsimtu "putekļus" un iziet attīrīšanās periodu, daudzi cilvēki atgriežas
pie savām sākotnēm un atjauno senās zināšanas, kādreiz izklāstītas Hiperborejiešu Vēdās.
Bet daži no jums apvieno Rusičus un Hiperborejiešus. Tas gluži ne tā.
Un šodien mēs gribētu ieviest skaidrību un sīkāk pastāstīt par tiem Hiperborejiešiem, kuri par
savu misiju izvēlējās atnākšanu uz Zemes priekš pazaudēto vērtību iemantošanas un mierīgas,
harmoniskas, laimīgas dzīves sakārtošanas.
Priekš tā mums atkal nācās modificēt savus gēnus, pielīdzinot tos jaunām Zemes vibrācijām,
kas tanī laikā nokrita jau līdz ceturtajai dimensijai.
Priekš mums izvirzījās ļoti šarežģīts uzdevums: neatkārtot mūsu priekšgājēju kļūdas, pie tam,
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esot vēl zemākās vibrācijās.
Un mēs uzskatām, ka ar šo uzdevumu vēlākie Hiperborejieši tika galā pilnībā, par cik spēja
nodot Rusičiem svētās zināšanas un tur ieliktās tradīcijas, kurām pateicoties viņiem izdevās
radīt īsti laimīgu un harmonisku sabiedrību.
Kā notika Hiperborejiešu un Rusiču sazināšanās.
Galvenoārt telepātiski, par cik ceturtais blīvums atļāva to vēl darīt.
Hiperborejieši, tanī laikā atnākuši uz Zemi, turējās savrūp, neasimilējoties ar vietējiem
iedzīvotājiem. Viņi dzīvoja mežos, nelielās apmetnēs un labākie Rusiču pārstāvji izgāja pie
viņiem apmācību un pierakstīja saņemtās zināšanas speciālās tabuliņās, kuru paliekas
saglabājās vēl līdz šim laikam.
Un tomēr, vēlāk, kādi Hiperborejieši varēja pēc savas vēlēšanās dzimt Rusiču un citu tautu
ķermeņos, dzīvojošu uz Zemes.
Arī tagad - ēru sadurē - viņu uz Zemes parādījās diezgan daudz, viņi sevī nes dziļas zināšanas,
kas, tādā mērā kā Zeme ieiet Piektajā blīvumā, atveras viņos arvien vairāk un vairāk.
Daudzi no tiem, kuri tagad lasa šo vēstījumu, ir mūsu pēcnācēji, kuri aiz lielas mīlestības uz
šo brīnišķīgo planētu, nolaidās uz Zemes atkal un atkal visdažādākajās ipostasēs, arvien
vairāk pazeminot savas vibrācijas, lai būtu spējīgi iemiesoties cilvēku ķermeņos un radīt uz
Zemes laimīgu un harmonisku dzīvi.
Mēs priecājamies, ka mūsu pūles nebija veltīgas: ka uz Zemes arvien vairāk cilvēku stājas uz
garīgā ceļa un cenšas atgūt savu kādreiz pazaudēto Dievišķīgumu.
Sirsnīgi jūs mīloši Hiperborejas Priesteri runāja ar jums
Pieņēma Marta 8. augustā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 17.03.2019.
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