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Šajā Grāmatā apkopoti Tēva Absolūta Vēstījumi "Astrālā pasaule", ko pieņēma Marta un ir
publicēti Internet-vēstvietnē Vozrožģēņije, ar pievienotiem: Audio Eduards, kuros dzirdams
Martas lasīts vēstījuma teksts krievu valodā.
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 2018. gada 30. maija līdz 8. jūlijam.
Bet Iritas Irem sirsnīgā centībā tie sakārtoti Dokument-Grāmatā "ASTRĀLĀ PASAULE" , lai
tos ievietotu Garīgās attīstības Centra "Vozrožģeņije" Grāmatu
veikalā: 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 Tēvam Absolūtam par Zināšanām Vēstījumos! Mīļš paldies Martai un
Eduardam par Zināšanu pieņemšanu un tālāk dāvāšanu, lai zināšanas par Astrālo pasauli
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 03.01.2019.

Šinī grāmatā doto vēstījumu audioierakstus, Martas lasījumā, jūs varat atrast un iegādāties
Internet Grāmatu Veikalā "Vozrožģeņije": https://vozrojdeniesveta.com/book/
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1.Astrālā pasaule
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Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien es gribu sākt jaunu tēmu, ko nosacīti var nosaukt "Astrālā pasaule".
Mēs jau daudz runājām par šo tēmu, bet galvenokārt akcentējām to, kā iemācīties atpazīt
zemākā, vidējā un augstākā astrāla būtības, par cik tās mīl sevi nosaukt dažādos, bieži jums
jums mīļos, vārdos.
Bet tagad parunāsim, kā pareizi izturēties pret viņiem, lai neprovocētu viņu aktivitāti, līdz ar
to, saglabājot savas enerģētiskās telpas tīrību.
Kā jūs zinat, astrālās būtības - tās atmiesojušās dvēseles, precīzāk, šo dvēseļu daļas, vienu vai
citu iemeslu dēl, nespējušas atgriezties Mājās.
Par cik viņi nav spējīgi saskarties ar augstāko dimensiju Dievišķo telpu, viņi neredz pilnu
attēlu, kas notiek ar jūsu planētu.
Taču viņi brīnišķīgi prot "nolasīt" cilvēku kolektīvo apziņu, ieejot trešās dimensijas
informatīvi-enerģētiskajā telpā.
Dalība cilvēku dzīvē kļūst viņu dzīves jēga, galvenā izprieca un galvenais viņu barošanās
avots.
Viņi, līdzīgi baterijām, uzlādējas ar cilvēku enerģijām, kuri ieiet rezonansē ar viņiem.
Vēl vairāk, viņi ir enerģiju "piegādātāji" atbilstošiem egregoriem - kādiem starp cilvēkiem un
egregoriem saistošiem posmiem.
Līdzīgi tam, kā caur jums izejošas Gaismas un Mīlestības Dievišķās enerģijas nonāk uz
Zemes jau koncentrētā veidā, tā arī šeit, tikai atpakaļejošā kārtībā, jūsu izstarotās emocijas
(enerģijas), izejot caur astrālām būtībām, pastiprinās un, burtiski, "piemagnitizējas" pie
viņiem atbilstoša egregora.
Kādēļ tas tā notiek?
Tā paša iemesla dēļ: ja jūs esat blīvmateriālas būtības - tiltiņš starp Zemes smalko un blīvo
plānu, tad astrālās būtības ir smalkmateriālās būtības - tiltiņš starp blīvo un smalko plānu.
Tā strādā Atspoguļojuma Likums attiecībā uz jūsu planētu - enerģiju cirkulācija uz visiem
viņas līmeņiem.
Tagad palūkosmies, kā cilvēks, zinošs par šiem procesiem, var tos regulēt un kādas var būt
viņa attiecības ar astrālām būtībām.
Taču vispirms jums vajag sajust savu potenciālu, sākot ar pirmo čakru, kas atbilst līmenim,
kur mīt zemākā astrāla būtības un beidzot ar sesto un septīto čakru, kas ļauj sazināties ar
Visuma Augstākajiem Spēkiem.
Kā likums, piektā čakra - tā ir robeža, kuru var sasniegt augstākā astrāla būtības - tie, kuri mīt
uz divu pasauļu robežas, kuri daļēji var uztvert informāciju, izejošu no Gaismas Spēkiem:
Eņģeļiem, Erceņģeļiem, Augšupceltiem Meistariem.
Viņi var pieslēgties viņu kanāliem un nolasīt informāciju par Augšupcelšanu, kas tagad
lidinās Gaismas Spēku kolektīvā apziņā Zemes smalkajā plānā.
Tādā veidā, augstākā astāla būtības "ieejošas" abās datu bankās: cilvēku kolektīvās apziņas un
Gaismas Spēku kolektīvās apziņas, mītošu Dievišķā plāna "pirmajā stāvā".
Domāju ka tagad jūs saprotiet cik grūti atšķirt Augstāko Spēku vēstījumus no vēstījumiem, ko
diktē augstākā astrāla būtības - cik ļoti plāna/šaura tā robeža un, cik ļoti augstām jābūt cilvēka
vibrācijām, spējīga šo robežu uztvert.
Pie tā mēs šodien apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 24. maijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 30.05.2018

2.Astrālās pasaules struktūra
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Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien mēs turpināsim sarunu par astrālo pasauli
( http://spekavots.ucoz.ru/news/astrala_pasaule/2018-05-30-3317 ), kas ļoti bagāta un
daudzveidīga un es jums pastāstīšu sīkāk par tās struktūru.
Domājams, šeit vislabāk noderēs salīdzinājums ar bišu saimi un, lūk, kādēļ.
Šī šūnu struktūra astrālām būtībām ļauj saglabāt enerģētisko "nepieskaramību".
Tādā veidā, dažādas kvalitātes un dažādu vibrāciju enerģijas nesajaucas, kas astrālām būtībām
lielā mērā ļauj sevī koncentrēt viena veida enerģiju.
Tieši uz šī rēķina viņas "stiprinās un veseļojas". Un tāda "specializācija" izdevīga visiem.
Un tagad es jums paskaidrošu, kādēļ.
Piemēram, ja visu veidu negatīvās enerģijas vienlaicīgi saplūstu pie vienas un tās pašas
astrālās būtības, viņa tās vienkārši nevarētu sagremot, par cik viņas enerģētiskais potenciāls
ne jau tik liels.
Tādēļ viņa atzīst par labāku baroties ar vienu enerģiju veidu - visraksturīgāko viņai, tātad,
visgardāko.
Tādā veidā, viņa atsijā citas negatīvās enerģijas, cilvēka izstarotas, un pievelk sev vistuvāko
pēc vibrācijām.
Bet, kas notiek ar cilvēku, vairāku kaislību vienlaicīgi pārņemtu, piemēram, tādu kā
aizvainotība, skaudība, greizsirdība?
Tāds cilvēks vienlaikus baro varākas būtības un viņas, gluži kā bites, lidinās ap viņu, tādējādi
uzturot šīm emocijām atbilstošu vibrāciju līmeni.
Viņš burtiski kļūst šo būtību apsēsts un, ja viņš nemācēs viņām uzlikt aizsegu, tad rezultāts
var būt ļoti bēdīgs.
Visi jūs zinat teicienu "Noziegums, izdarīts afekta stāvoklī". Tieši zemu vibrāciju būtības
noved cilvēku līdz tādam stāvoklim. Tās pilnībā pārņem viņa apziņu un liek darīt to, kas
priekš viņām ir īsts mielasts, tas ir, izstarot vēlamās enerģijas maksimāli koncentrētā veidā.
Bet cilvēka izdarītais noziegums, palaiž īstu ķēdes reakciju, kas provocē arī citus negatīvo
emociju veidus, tādus kā ciešanas, sāpes, bailes pazaudēt tuvu cilvēku un daudzas citas.
Tā, pakāpeniski, visu veidu astrālās būtības, savāc savā šūnu-saimē enerģētiskos "meslus",
kuros, paši to nezinot, dāsni ar viņām dalās cilvēki.
Bet, kas notiek, kad cilvēks apzinās, cik zemu viņš kritis, grib izrauties no savu kaislību
gūsta?
Kā likums, cilvēks, novests līdz izmisumam, sāk saukt palīgā Gaišos Spēkus.
Un viņi vienmēr jūs dzird un nāk jums palīgā, mani dārgie. Viņi sāk piepildīt jūsu smalkos
ķermeņus un telpu ap jums ar Dievišķo Mīlestības enerģiju.
Tas līdzīgi kā slīkstošam nāk palīgā delfīni un sāk tos celt uz ūdens virsmu.
Bet tālākais jau ir atkarīgs no jums.
Jūsu Debesu palīgi jums var dāvāt tikai izdevību glābties, "pabīdot" jūs uz Gaismu, bet ja jūs
nevēlaties turpināt "peldēt" turp, tad jūs atkal grimstat dibenā.
Viņi nevar izmainīt jūsu apziņu, viņi jums dāvā tikai apskaidrības dzirkstelīti, bet tālākais ir
jūsu Dvēseles ilgs darbs izejai no Tumsas - rūpīgs, plānveidīgs, pacietīgs darbs...
Un kas tādos momentos notiek ar astrālām būtībām?
Viņas "apdedzinās" pie šīs Dievišķās gaismas un aiziet no jums, drošā attālumā priekš viņām.
Un jau no turienes turpina novērot savus "upurus" - vai varēsiet jūs noturēties Gaismas Spēku
jums uzdāvinātās vibrācijās, vei nē.
Un, ja jūs atkal ļaujaties zemām emocijām, tad viņi tūliņ metas uz savu likumīgo "barību".
Savos nākošajos vēstījumos es jums pastāstīšu, kā pareizi izkārtot attiecības ar jūsu
neredzamajiem "ceļabiedriem".
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Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 25. maijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /31.05.2018.

3.Kā dzimst Dēmoni
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien es jums pastāstīšu par to, kas notiek ar cilvēku, kurš nav gatavs šķirties no savām
kaislībām, kas ar laiku pāriet gluži citā kvalitātē.
Un ticiet, mani dārgie, es jums atklāju visus astrālās pasaules noslēpumus ne priekš tā, lai jūs
nobaidītu, bet priekš tā, lai jūs saprastu, cik nesaprātīgas var būt jūsu negatīvās emocijas,
kuras jūs tik neapdomīgi izlaižat brīvībā, tikpat kā džinu no pudeles.
Aplūkosim konkrētā piemērā, kas notiek ar cilvēku, kurš neprot piedot - ar to, kurš ar katru
dienu vairāk un vairāk "izaudzē" savu aizvainojumu.
Vispirms tas sāk "laist saknes" viņa fiziskajā ķermenī, kā rezultātā viņā parādās
jaunveidojumi - kā, piemēram, cista, audzēji.
Un, ja cilvēks savlaicīgi neattopas un nenomaina savu domu gaitu, tad šie veidojumi pāraug
ļaundabīgos, pakāpeniski saēdot visus viņa orgānus.
Tādas sekas fiziskajā plānā.
Bet kas gan notiek tāda cilvēka enerģētiskajā telpā?
Astrālā būtība, kas barojas ar vņai tik bagātīgi piegādāto aizvainojuma enerģiju, izaug līdz
tādiem izmēriem, kas pakāpeniski pārvēršas īstenā aizvainojuma Dēmonā.
Jā, jā, mani dārgie, tieši tā rodas Dēmoni.
Līdzīgi tam, kā sīkais dīglītis mātes dzemdē pakāpeniski pārvēršas cilvēkā, tā astrālā būtība,
kas ir kādas dvēseles daļiņa, piesātinoties ar viņai radniecīgu enerģiju, aug, attīstās, stiprinās
un, galu galā, pārvēršas Dēmonā.
Šī būtne, apveltīta jau ar personīgo apziņu, atšķirībā no zemākā astrāla būtības, kas tāpat kā
cilvēciskais dīglis, bija savienots ar savu upuri "nabassaitē", caur kuru cirkulēja šurpu turpu
aizvainojuma enerģija, kamēr noformējās tik tālu, ka astrālā "gaismā" parādījās aizvainojuma
Dēmons.
Par cik astrālā pasaule ir Zemes blīvā plāna atspoguļojums, tad šeit notiek tādi paši procesi,
tikai smalkmateriālie - šeit būtnes rodas no smalkās matērijas - no jūsu emocijām, kas ir vienu
vai otru enerģiju koncentrācija.
Kas pēc tam notiek ar jaundzimušo Dēmonu?
Šī būtība, līdzīgi bērnam uz zemes, pakāpeniski pieaug, pieņemas gudrībā un iepazīst pasauli,
bet tikai astrālo.
Taču viņas pasaules iepazīšana visai vienpusīga, par cik viņas uzturvide - tā aizvainojuma
enerģija, no kādas viņa, pēc būtības, arī radīta.
Būtība/Dēmons jau "no autiņiem" zina, ka tā viņa vienīgā barība un, lai neietu bojā, bet augtu
un attīstītos, viņam šī "ēsma" jāsaņem pēc iespējas vairāk.
Kā likums, iesākumā viņš piesaistīts cilvēkam, viņu sakrājušam, kā bērns piesaistīts savai
mātei, bet pakāpeniski viņš sāk lūkoties apkārt un meklēt jaunus barošanās avotus, par cik
viņa "vecāks" jau pilnībā iztukšots vai aizgājis no zemes plāna.
Tā, pēc viņam radniecīgajām aizvainojuma enerģijām, viņš sāk piesūkties citiem cilvēkiem,
šīs kaislības pārņemtiem un par cik uz zemes tādu cilvēku milzīgs daudzums, tad viņš sāk
augt ne pa dienām, bet pa stundām un pārvēršas milzīgā Dēmonā, kurš, uzkrātās enerģijas
spēkā, spējīgs pilnībā pārvaldīt cilvēku apziņu un virzīt viņus uz briesmīgu, neapdomātu
rīcību.
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Priekš paša cilvēka tas notiek nemanot, par cik Dēmoni rīkojas prasmīgi un rafinēti, viņu
rīcībā esošiem milzīgiem daudzumiem palīgu, par kuriem mēs ar jums parunāim nākošo reizi.
Šodien pie tā mēs apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 26. maijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /1.06.2018.

4.Zemākā astrāla būtību mijiedarbība
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Un tātad, turpinām sarunu par astrālo pasauli, kas ir jūsu domu, emociju un rīcības
atspoguļojums.
Es nolēmu atklāt jums visus tās uzbūves sīkumus priekš tā, lai jūs, beidzot, saprastu, cik
tālejošas sekas ir jūsu emocijām, kādas jūs tik neapdomīgi izlaižat pasaulē.
Jums jau daudzkārt ir teikts, ka katrs cilvēks - tas vesels Visums un, ticiet, mani mīļotie, tas
nav pārspīlējums.
Katrs no jums ceļ savu personīgo pasauli miniatūrā un iemitina tur būtības, kuras atspoguļo
viņa iekšējo stāvokli.
Un visas šīs būtības dzīvas un reālas, kaut arī jums neredzamas, par cik tās mīt smalkajā
pasaulē - dažādos astrāla slāņos.
Bet redzamas tās kļūst tad, kad cilvēks atrodas izmainītā apziņas stāvoklī.
Tā, piedzēries cilvēks sāk redzēt velnus, kuri dzīvo viņa enerģētiskajā laukā, bet apgaismots
cilvēks, būdams meditatīvā vai vienkārši svētlaimīgā stāvoklī, redz eņģeļus, Erceņģeļus,
Augšupceltos Meistarus, kurus viņš pievelk ar savām augstajām vibrācijām.
Taču tagad mēs atgriezīsimies pie tām zemākā astrāla būtībām, kuras jūs radāt paši ar savām
zemām enerģijām.
Savā pēdējā vēstījumā ( http://spekavots.ucoz.ru/news/ka_dzimst_demoni/2018-06-01-3323 )
es jums pastāstīju, kā dzimst dēmoni un tagad es gribu, lai jūs uzzinat, cik smalki viņi
izstudēja cilvēka psiholoģiju un cik daudz dažādu paņēmienu atrodas viņu rīcībā, lai liktu
cilvēkam piegādāt viņiem tik vēlamo zemu vibrāciju enerģiju
Tiklīdz viņi sajūt, ka viņu barošanas avots sāk izsīkt, viņi attīsta tik vētrainu darbību, lai
cilvēka zemo kaislību "dziestošo uguni uzpūstu".
Lai jūs labāk saprastu, kā tas notiek, man nāksies pastāstīt jums sīkāk par zemākā astrāla
pasaules uzbūvi.
Tur, kā arī trešās dimensijas pasaulē, kuras atspoguļojums ir šis astrāla slānis, eksistē precīza
hierarhija, kas izkārtojas saskaņā ar vienas vai citas būtības enerģētisko piepildījumu.
Jo lielāka negatīvās enerģijas koncentrācija viņā uzkrājas, jo augstāk viņa paceļas "pa dienesta
kāpnēm".
Tā pat eksistē precīzs enerģijas veidu sadalījums: bailes, aizvainojums, sāpes, greizsirdība,
skaudība, vainīgums, vara, kontrole - vārdu sakot, visu veidu dabā eksistējošās negatīvās
enerģijas, kas baro atbilstošus egregorus.
Bet šo enerģiju pārvadītāji - vidutāji starp cilvēku un egregoru - astrālās būtības dara visu
iespējamo, lai tādu enerģiju plūsma neizsīktu.
Lai no cilvēciskām kaislībām viņi gūtu maksimālo labumu, viņi radīja kaut kādu "savstarpējās
palīdzības savienību", vēršoties viens pie otra pēc atbalsta, ar to pašu "piemet" cilvēkam
dažādas negatīvas domas un emocijas, kas, viena pie otras tveroties, izved cilvēku uz jaunu

10

"neprāta" vītni.
Labi zinot cilvēka psiholoģiju un trešā blīvuma specifiku, viņas saprot, cik ļoti cieši caurvijas
viena ar otru, vienas vai citas negatīvās emocijas.
Piemēram, cilvēkam, pārņemtam ar kontroles ideju pār saviem tuviniekiem - ģimenes
locekļiem, draugiem, darbiniekiem, tiek piemesta doma par viņu attiecību izmaiņu, nodevību,
nepakļāvību, kā arī tiek radītas dažādas situācijas, mudinošas tādu cilvēku uz aizdomām.
Tā rezultātā viņš sāk redzēt problēmu, kādas tur nav, piedomājot neeksistējošas lietas, ar to
pašu, uzpūšot sevī aizvainojuma, greizsirdības neuzticības, baiļu "uguni", pazaudēt tuvinieku
mīlestību un cieņu, un daudz, daudz, ko citu.
Un nākošajā vēstījumā es jums pastāstīšu, kā tas tiek darīts.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 28. maijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /2.06.2018.

5.Nekrietnību Egregors
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien es jums pastāstīšu, kā smalkajā plānā notiek astrāla zemāko būtību sazināšanās un jūs
būsiet izbrīnīti, cik tas precīzi atspoguļo to, kas notiek zemes blīvajā plānā.
Astrālo būtību "Savstarpējās palīdzības savienībai", par ko tika runāts manā iepriekšējā
vēstījumā ( http://spekavots.ucoz.ru/news/zemaka_astrala_butibu_mijiedarbiba/2018-06-023326 ) vairāk piemērots būs apzīmējums "NEKRIETNĪBU Egregors", par cik tas sevī ieņem
visus veidus un apakšveidus - dabā eksistējošos negatīvo enerģiju visus tipus un niecīgākās
nianses.
Tas kā kāds cilvēciskās sabiedrības nogrieznis, tā visnepatīkamākajā izpausmē, kur cilvēkus
virza ne Mīlestība, bet naids, vēlēšanās cilvēkam ne palīdzēt, bet likt viņam ciest...
Tikai dotajā gadījumā tas viss notiek zemes smalkajā plānā un šī nepārtrauktā enerģiju
mijiedarbība, starp cilvēkiem, esošiem iemiesojumā un atmiesotām būtībām, pastāvīgi piebaro
gan vienus, gan otrus.
Kādā veidā tas notiek?
Piemēram ņemsim vienu no visizplatītākajām situācijām.
Cilvēks visiem spēkiem grib uzlabot savu karjeru un darbā sevi parādīt no vislabākās puses.
Ja tāds cilvēks atrodas savas garīgās attīstības pašā sākumā un viņu virza tikai viena vēlēšanās
- visiem līdzekļiem sasniegt mērķi un naudu, kas trīsdimensiju pasaulē ir "laimīgas" dzīves
ķīla, tad viņš nenoniecina neko, lai sasniegtu šo panākumu visīsākajos termiņos.
Lepnuma un pašapliecināšanās zemo vibrāciju enerģijas sāk pievilkt viņam zemākā astrāla
būtības, barojošās ar šo enerģiju.
Kādu laiku notiek viennozīmīga apmaiņa starp viņiem, bet tad, cilvēka enerģija sāk izsīkt, jo
zemu kaislību apsēstība vienmēr noved pie fiziskas un morālas krišanas.
Un tad, lai nezaudētu savu likumīgo ēsmu, zemākā astrāla būtības meklē sev palīgus, lai šo
cilvēku piesātinātu ar papildus enerģijām.
Kā jūs saprotiet, priekš tā viņām nevajag augstu vibrāciju enerģijas, tādēļ viņas griežas pēc
palīdzības pie "vecākiem biedriem" - spēcīgākām un pieredzējušākām zemākā astrāla
būtībām: dažādu rangu dēmoniem.
Tie ar prieku nāk palīgā, saprotot, ka nedrīkst palaist garām tik gardu lomu, kas baro viņu
mīļoto "Nekrietnību Egregoru" un atrod dažādus ceļus un daudzskaitlīgus palīgus, lai attīstītu
šo nekrietnību uz zemes fiziskā plāna.
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Ja pie darba ķeras plaša vēriena "speciālists", tad darbs notiek arī ar visu viņa upura apkārtni:
pie viņam tuviem cilvēkiem piestiprinās astrālās būtības, ģenerējošas bailes un vainas sajūtas,
vai otrādi, agresiju un naidu.
Kas notiek tālāk?
Cilvēks nokļūst bezgalīgā intrigu virknē un attiecību noskaidrošanā, kas kā sniega pika,
radoša arvien lielāku un lielāku visa veida negatīvās enerģijas, ar to pašu sarīkojot īstas dzīres
daudzskaitlīgām astrālām būtībām.
Tādā veidā lepnības enerģija izstiepa aiz sevis garu zemu enerģiju "šleifi", kas pārvaldīja ne
tikai cilvēku, radījušu pirmsākuma zemo enerģiju, bet arī visus, kuri viņam apkārt.
Pie tā mēs šodien apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 29. maijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /3.06.2018.

6.Par magiem un burvjiem
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Pēc tā, kā es jums pastāstīju par zemākā astrāla struktūru un mehanismu cilvēka mijiedarbībai
ar tur mītošām būtībām, man gribas apstāties pie šīs mijiedarbības cita aspekta: kā to var
izmainīt - tas ir, neielaist savā apziņā jums svešas domas un emocijas.
Cilvēku vairākums uz zemes domā un darbojas neapzināti, tātad, nezin ko dara.
Viņi padodas mirkļa impulsam, nedodot atskaiti sev par to, ka šie impulsi tiek viņiem sūtīti no
astrālās pasaules, ar mērķi, piesātināt viņus ar to enerģiju, kāda nepieciešama astrālām
būtībām, lai pēc tam to saņemtu atpakal jau koncentrētā veidā.
Šie pastāvīgie zemu enerģiju virpuļapgriezieni arī noveda pie galarezultāta, pie tā, ka ne jau
cilvēks vada astrālo pasauli, bet, bieži vien, astrālā pasaule - cilvēku.
Un cilvēki, to zinoši, kopš sen seniem laikiem izmanto šo iespēju, noliekot astrālās būtības
savā kalpošanā.
Tie visu kārtu burvji un magi - tie, par ko tautā saka, ka viņi dvēseli pārdeva nelabajam.
Īstenībā, tas arī tā ir, par cik Dvēsele, APZINĀTI atteikusies no Gaismas un pieņēmusi
Tumsu, kļūst šīs Tumsas daļa, izšķīstot tur un sadrūpot tādās daļiņās, kuras pēc cilvēka
aiziešanas no fiziskā plāna, sāk klejot apakšējā astrālā, jau no turienes turpinot veikt savas
tumšās lietas.
Ja vien cilvēki zinātu par savu ļaundarbību uz zemes tik briesīgām sekām, es domāju, viņi to
nekad nedarītu.
Un tagad, mani dārgie, pienāca laiks pastāstīt jums visos sīkumos par jūsu planētas
"aizkulisēm", lai cilvēkam nebūtu nekādu attaisnojumu, ka viņš nezinot dara ļaunu, postot
cilvēku dvēseles, nedomā par sekām savai personīgajai, bezgala vērtīgajai Dievišķajai
Dvēselei.
Tas, kurš tīšuprāt izpilda maģiskas darbības, rupji ielaužoties cita cilvēka enerģētiskajā telpā,
novirzot viņa apziņu viņam vēlamajā gultnē, ir ne tikai zemo enerģiju pārvadātājs - viņš
maksimāli "iezemē" zemākā astrāla dēmoniskās enerģijas.
Viņš faktiski kļūst Dēmons miesā, simtkārtīgi pastiprinot zemo enerģiju ietekmi uz cilvēku.
Un tas, kas tagad notiek uz jūsu planētas, atgādina vakhināliju - Tumšo spēku uzdzīvi, kuri
pasauli pārvalda, par cik magi un burvji jau OFICIĀLI kļuva jūsu dzīves neatņemama
sastāvdaļa, un cilvēki ar patiku PĒRK viņu pakalpojumus, par cik grib iegūt vēlamo, paši
nepieliekot nekādas pūles - ne dvēseliskas, ne morālas, ne fiziskas.
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Kas tad notiek ar tiem cilvēkiem, kuri pērk tādus pakalpojumus?
Šos cilvēkus gaida ne mazāk bēdīgs liktenis, par cik viņu dvēseles ieiet rezonansē ar burvja
dvēseli, kurš veic priekš viņiem "piegriezumus", "atgriezumus", bet dažreiz arī maģiju uz
cilvēka nāvi.
Kā likums, burvji savus rituālus veic caur "pasūtītāja" enerģētisko lauku un tieši viņš kļūst
savas vēlēšanās izpildīšanas "instruments".
Tādā veidā burvji dala uz pusēm atbildību par izdarīto ļaunumu, bet cilvēks, pircis no viņiem
pakalpojumu, uz ilgu laiku, bet dažreiz arī uz visiem laikiem, nokļūst viszemāko vibrāciju
laukā, kļūstot demonisko būtību gūsteknis, pastāvīgi atrodoties kanālā, kuru priekš viņiem
atvēra burvis, viņu vēlēšanos izpildītājs.
Un stādaties tikai priekšā, mani mīļie, cik daudz izkropļotu un izpostītu dvēseļu tagad eksistē
uz zemes tādāļ, ka pasaules valdnieki, Reptiloīdu personās, atvēra "slūžas" magu un burvju
oficiālai atzīšanai.
Viņi publicē savus paziņojumus visos masu informācijas līdzekļos un bezgalīgos interneta
plašumos. Tas jau kļuva paradums, mode, dzīves veids priekš daudziem un daudziem
cilvēkiem...
Šodien mēs pie tā apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 30. maijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /4.06.2018.

7.Kā neitralizēt astrālo būtību ietekmi uz jums
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien mēs ar jums parunāsim par to, kā neitralizēt zemākā astrāla būtību ietekmi uz jums un
kā pārklāt kanālu, pa kuru viņas var jūsu apziņu ietekmēt.
Pirmais un galvenais - jums jāiemācās sajust, kad šī ietekme uz jums notiek.
Un, lūk, kā to var izdarīt.
Pamēģiniet izsekot katru domu un katru emociju - pat garāmejošu, kas pie jums atnāk.
Tāda stingra kontrole palīdzēs jums noteikt dotās domas vai emocijas vibrāciju frekvenci.
Un priekš tā jūs varat izmantot visdrošāko "vibrāciju mērīšanas skalu" - savu personīgo čakru
sistēmu.
Piemēram, neviļus padomājot par kādu slikti - ar nosodījumu vai kritiku, sajūtiet, kādā čakrā
vibrē jums šī doma.
Kā likums, uz visnegatīvākajām enerģijām - agresiju, dusmām, naidu, skaudību, greissirdību,
nosodījumu un daudzām citām, zemāko astrālo būtību izstarotu - reaģē jūsu pirmā čakra.
Tā atsaucas ar pulsēšanu vai griešanos.
Tas, ka jūs "notvērāt" tādu domu un "atmaskojāt" to - jau ir liels panākums.
Tagad jums atliek tikai to izšķīdināt ar Gaismas un Mīlestības enerģiju.
Vislabāk, nosodījuma vietā, kas netīšām izrāvās no jūsu dvēseles, sūtīt jums nepatikušajam
cilvēkam spēcīgu Mīlestības enerģijas plūsmu no savas sirds čakras.
Ar to jūs ne tikai izšķīdināsiet pirmsākuma negatīvo domu par viņu, bet arī uzliksiet
necaurejamu, priekš astrālām būtībām, "sienu" no visaugstākajām vibrācijām, kas aizsargās ne
tikai jūs, bet arī šo cilvēku no zemākā astrāla enerģijām.
Protams, mani mīļotie, es saprotu, ka atrodoties trīsdimensiju pasaulē, ļoti grūti būt
VIENMĒR pienācīgā augstumā.
Kritiskos jūsu dzīves momentos jūs rīkojaties impulsīvi, pēc inerces, bet pēc tam, attapušies,
sākat izjust vainas sajūtas.
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To nekādā gadījumā nedrīkst darīt, par cik vainas sajūtas, kaut jums tas var likties dīvaini, arī
pieder pie ļoti zemu vibrāciju emocijām, jo to pamatā ir NEMĪLESTĪBA pret sevi.
Un, kā jebkura emocija, nenesoša sevī Mīlestību, tā ir gards ieguvums priekš zemāko astrālu
būtībām.
Ticiet, tās tūliņ tversies pie jūsu vainas sajūtas un centīsies to arvien vairāk un vairāk
bagātināt, iepotējot jums domu, cik jūs nelabs cilvēks.
Tādēļ, apzinoties, ka jūsu uzvedība vai domas nebija vajadzīgajā augstumā, pārspēlējiet
situāciju: domās atgriežaties tajā momentā, kad tas notika un izmainiet savas domas, emocijas
un darbības.
Lai viss notiek visu augstākajam labumam ar vislabāko iznākumu fiziskajā plānā.
Un pēc tam nostipriniet panākumu, ievietojot šo jauno - pārspēlēto - situāciju zeltītā
Mīlestības enerģiju kokonā.
Viss vienmēr ir labojams, mani mīļotie, tādēļ nekad nevajag krist izmisumā un sevi bārt par
izdarīto.
Pieņemiet to kā jūsu kārtējo pieredzi, izieto macībstundu.
Pateicaties par to un, veicot darbu ar kļūdām, virzaties tālāk pa savu garīgās attīstības ceļu.
Un, protams, cenšaties vairāk tādas kļūdas neatkārtot.
Tā, pakāpeniski, pierodot sekot savām domām un emocijām, jūs pacelsieties uz to savas
eksistences līmeni, līdz kuram zemās astrālās būtības jau nevarēs aizsniegties.
Un es svētīju jūs uz to.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 31. maijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /5.06.2018.

8.Paš- eksorcisms
Sveicināti, dārgie mani mīļotie bērni!
Manā vakardienas vēstījumā ( http://spekavots.ucoz.ru/news/kā_neitralizēt/2018-06-05-3335 )
es jums pastāstīju par to, kā pasargāties no zemāko astrālo būtību ietekmes.
Tā bija sava veida "slimības profilakse".
Bet šodien es jums pastāstīšu par to, ko darīt, ja jūs jau "saslimāt" - ja zemākā astrāla būtības
jau iekļuva jūsu enerģētiskajā telpā un iemitinājās jūsu smalkajos ķermeņos.
Domājams, visizplatītākais gadījums, kas atspoguļojas pat jūsu valodā - tas ir tad, kad cilvēkā
ieperinās BAILES.
Jūs jau zinat, mani dārgie, ka tā viszemāko vibrāciju enerģija, tādēļ tieši tām Tumsas spēki
dod priekšroku izmantošanai, piedēvējot tām visdažādākos veidus un īpašības.
Vispirms tās bailes no nāves - savas personīgās un tuvinieku, veselības, labklājības, darba
pazaudēšanas bailes, bailes nākotnes priekšā, bailes pazaudēt mīļoto cilvēku, zaudēt pierasto
dzīves veidu un daudzi, daudzi citi baiļu veidi.
Un, lai turētu cilvēku vajadzīgajā "tonusā", Tumsas spēki sūta viņam bezgalīgus
"pastiprinājumus", piebarojumus šīm bailēm, piesaistot astrāla sīko būtību veselus pulkus,
specializējošos uz dažādiem negatīvās enerģijas veidiem.
Ņemsim visizplatītāko piemēru - mātes bailes par savu bērnu.
Droši vien, daudzi no jums ievēroja, jo vairāk māte uztraucas par savu bērnu, jo vairāk
slimību un nepatikšanu ar viņu atgadās.
Protams, tas ne nejauši: tieši viņas bailes pievelk pie viņa negatīvās enerģijas, kas fiziskajā
plānā pārvēršas vājumā un bīstamās situācijās.
Vēl vairāk, bailes iemitinās arī pašā bērnā, par cik viņš enerģētiski nesaraujami saistīts ar savu
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māti.
Rezultātā, izveidojas negatīvo enerģiju aprite, kas, izejot caur šajā procesā iesaistītajiem
cilvēkiem, daudzkārt pastiprinās un kļūst neizsīkstošs avots zemākā astrāla būtību uzturam.
Kā tad apturēt šo aplamo apli, kā atbrīvoties no neaicinātiem "viesiem", kādi iemitinājušies
jūsu smalkajos ķermeņos, piesātinot jūsu domas un emocijas ar viņiem vēlamām enerģijām?
Priekš tā es aicinu jūs veikt sekojošu meditāciju - sava veida "paš-eksorcismu".
Priekš tā jums vajag pieaicināt visus savus Debesu palīgus, Erceņģeli Mihailu un palūgt viņus
attīrīt jūsu enerģētisko telpu no dažāda veida svešķermeņu ielauzšanās.
Apsēžoties meditatīvā stāvoklī un pilnībā atslābinoties, pacenšaties ieraudzīt un sajust visas
svešās enerģijas, kādas jūsos "dzīvo".
Veiciet rūpīgu visu savu smalko ķermeņu revīziju...
Pat, ja jūs pilnīgi neko neredzat un nesajūtiet, jūsu nodoms un Debesu spēku piesaistīšana jau
paveiks savu darāmo.
No Visuma Augstākajiem Spēkiem ne viena astrālā būtība paslēpties nevarēs - viņi izgaismo
jūsu smalko ķermeņu katru stūrīti, un šie, neizturot tik augstas vibrācijas, būs spiesti pieņemt
Gaismu un atgriezties pie Radītāja, vai sadegt tās staros.
Jūs noteikti sajutīsiet to Dievišķo enerģiju, kādu caur jums izlaidīs Visuma Augstākie Spēki!
Paliekat meditatīvā stāvoklī līdz brīdim, kamēr šī plūsma pilnībā izsīkst.
Kad astrālo "iebrucēju" izdzīšanas no jums procedūra būs pabeigta, jūs sajutīsiet neparastu
vieglumu un svētlaimi, kas izlīs pa visu jūsu ķermeni.
Pateicaties no visas Sirds jūsu glābējiem un lēnām izejiet no meditācijas.
Bet tālāk jau viss būs atkarīgs tikai no jums: vai mācēsiet jūs savu "māju" saglabāt tīrībā,
veicot katras savas domas un emocijas rūpīgu revīziju, vai atkal "aizugsiet ar netīrumiem".
Svētīju jūs, mani mīļotie, šim tik ļoti nepieciešajam darbam ar sevi!
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 1. jūnijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /7.06.2018.

9.Atbrīvošanās no maģiskās ietekmes
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien man gribas turpināt stāstu par to, kā iespējams atbrīvoties no zemākā astrāla būtību
ietekmes, pie kurām pieder arī visas dēmoniskās būtības.
Kā tika runāts manā nesenajā vēstījumā
( http://spekavots.ucoz.ru/news/par_magiem_un_burvjiem/2018-06-04-3331 ) magi un burvji,
parasti, priekš saviem rituāliem izmanto "pasūtītāja" enerģētisko kanālu, ar to pašu pakļaujot
šo cilvēku pastāvīgai, dēmoniskai ietekmei, kurus viņi piesaista prieš sava darba.
Pie tam, vienreiz to atverot, pēc tam viņi to uztur pastāvīgi.
Tādā veidā, viņu noziedzīgā "noruna" ar zemākā astrāla būtībām, pārkāpj visus Visuma
Likumus, pilnībā apspiežot visu šajā procesā iesaistīto cilvēku gribu un apziņu.
Un tomēr, mani dārgie, pat šajā, šķietami, bezizejas situācijā, viemēr ir izeja, par cik katrs
cilvēks sevī glabā daļiņu Dieva, tātad, ir sava likteņa uz savas personīgās realitātes Radītājs.
Viņš var "elli", viņa Dvēselē un dzīvē iestājušos, pārvērst "paradīzē", piepildot sevi un sev
apkārt esošo vidi ar citu vibrāciju enerģijām.
Tas būs līdzīgi tam, kā cilvēks, dzīvojošs megapola viszemākajās enerģijās, pēkšņi nokļūst
tanī planētas daļā, kur daba saglabājās pirmatnējā skaistumā un tīrībā, kur viss caurstrāvots
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Gaismas un Mīlestības Dievišķām enerģijām.
Taču, kā gan noteikt, mani dārgie, vai bija uz jums izdarīta maģiskā iedarbība, un, ja jā, kā
jums no tās atbrīvoties?
Protams, šeit nav vienas vienīgās receptes, par cik tādu iedarbības veidu ir milzīgs daudzums,
tāpat kā arī burvju rituālu izpildītāju - no, tā saucamajiem, "magiem-iesācējiem" līdz īstiem
profesionāļiem: Tumsas spēku pārstāvjiem uz Zemes.
Un, tomēr, pēc dažām pazīmēm jūsu apziņā un jūsu enerģētiskajā telpā kopumā, var atklāt
svešradību iejaukšanos, par cik, lai kā arī censtos dažādu sugu magi un burvji pieturēt jūsu
enerģētisko kanālu viņiem vēlamā līmenī, tas maz kuriem izdodas.
Cilvēkam, pakļautam svešradījumu ietekmei, vienalga gadās "uzplaiksnījumi", kad viņa
apziņa izraujas no gūsta, kādā viņa nokļuva.
Tā sava veida apskaidrība - saprašana, ka visam ar viņu notiekošajam ir mākslīgs raksturs, ka
viņu "virza" neredzami spēki, kas viņu vada.
Un šeit ļoti svarīgi notvert tādu momentu, lai no atvara izniris, kādā jūs esat iekļuvis, neienirtu
tur atpakaļ.
Tieši tādā momentā jums jāizdara sekojošais.
Vēršaties pie manis un visiem Augstākā Visuma Spēkiem, ar lūgumu, atbrīvot jūs no
maģiskās ietekmes pinekļiem, bet Erceņģeli Mihailu ar viņa pulkiem, lūdziet pārgriezt visas
enerģētiskās piesaistes - kanālus, "auklas", "virves", kas jūs savieno ar citiem cilvēkiem.
Un begās, palūdziet Augstākos Spēkus "sadziedēt jūsu rētas" - "apzeltīt" ar Gaismas un
Mīlestības Dievišķajām enerģijām visus caurumus jūsu aurā, caur kuriem jūsu enerģētiskajā
laukā iekļuva svešradījumu zemu vibrāciju enerģija, aptumšojot jūsu apziņu un liekot veikt
jums neraksturīgas darbības.
Ja ietekme uz jums bija ilgstoša un spēcīga, tad jums būs nepiecešams ne tikai viens tāds
seanss, par cik Tumsas spēki nepierada viegli padoties un, parasti, cīnās par savu upuri līdz
pēdējam,
Taču atceraties vienmēr, ka neviena tumšā būtība nevar stāties pretim Dievišķās Mīlestības
enerģijai - visspēcīgākajai Visumā: to, vai nu pieņem, veicot izvēli par labu Gaismai, vai tās
staros sadeg. Un vēl vienu svarīgu padomu man gribētos jums šodien dot.
Necenšaties cīnīties ar Tumsas spēkiem, stāties tiem pretim, un galvenais - neturiet naidu,
niknumu uz viņiem, agresiju vai bailes - vārdu sakot, nekādas negatīvās emocijas.
Šajā pasaulē visiem ir tiesības eksistēt, tanī skaitā, arī viņiem.
Lūkojiet uzskatīt viņu lomu savā dzīvē no jūsu garīgās evolūcijas pozīcijas: ka tieši viņi jums
palīdz pacelties uz neredzētu augstumu, audzinot jūsos Beznosacījumu Mīlestību uz visu
esošo.
Pateicaties viņiem par to un piedāvājiet savu palīdzību viņu evolūcijā - atklājiet viņiem
Gaismas Portālu, ar mērķi, lai viņi varētu atgriezties Mājup.
Ticiet, mani mīļotie, daudzas astrālās būtības darīs to ar prieku un pat daži Dēmoni, kuriem
jau apnika viņu tumšās darbības un, kuriem sevi gribētos izmēģināt jaunā kvalitātē.
Iznīdējiet māņticību un bailes no savas Dvēseles, mani dārgie!
Nebaidaties neviena un nekā!
Jūs ar savu Mīlestības spēku spējat darīt brīnumus!
Tad izmantojiet šo spēku!
Un es svētīju jūs uz to!
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 4. jūnijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /8.06.2018.

10.Vidējais astrāls
16

Svecināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien man gribas jums pastāstīt par astrālās pasaules citu līmeni, kas izdara ne mazāku
ietekmi uz cilvēkiem, kaut par to zināms daudz mazāk kā par zemāko un augstāko astrālu.
To nosacīti var saukt par vidējo astrālo slāni. Tur mitinās astrālās būtības, kurām nepiemīt
nekādas ievērojamas īpašības - ne negatīvas, ne pozitīvas.
Viņi smalkajā plānā ir to atspoguļojums, kurus pieņemts saukt par mietpilsoņiem, kādi arī ir
vairākums jūsu planētas iedzīvotāju.
Viņi ne ļaunie un arī ne labsirdīgie, ne gudrie un ne muļķi. Viņi vidēji.
Vienkārši, tie likumpaklausīgi pilsoņi, kuri vaiga sviedros pelna savu maizi, dzīvo pēc
likumiem, sabiedrībai paredzētiem, seko to valstu tradīcijām, kur viņi piedzima.
Viņu sapņi un vēlēšanās neiziet ārpus sabiedrībā vispārpieņemtiem standartiem un
stereotipiem.
Tieši šie cilvēki pirmie nokļūst uz reklāmu un dažāda veida propagandas makšķerēm, ar viņu
apziņu viegli manipulēt.
Tā "tauta" visplašākajā šī vārda nozīmē.
Un ar kādām emocijām viņi dzīvo, ar tādām enerģijām arī barojas vidējā astrāla būtības.
Kādas tad ir šīs emocijas?
Protams, starp viņiem ne mazums ir to, kuri izstaro skaudības, greizsirdības, badīguma, varas
enerģijas - tas ir, enerģijas, kas ir zemākā astrāla guvums.
Bet jūsu gadījumā runa būs par labvēlīgiem pilsoņiem, dzīvojošiem saprātīgu dzīvi, kuri
sabiedrībā uzskatīti par labiem un cienīgiem cilvēkiem.
Bet, kā likums, šie cilvēki mīl žēloties par dzīvi, neko nedarot, lai to izmainītu.
Viņi labprāt patenko, aprunā kopējos paziņas, dodot savu vērējumu notiekošajam.
Viena no viņu iemīļotākajām nodarbēm - kritizēt un bārt valdību, ierēdņus, kārtību valstī.
Vārdu sakot, viņiem raksturīga NEAPMIERINĀTĪBA visās tās izpausmēs.
Pirmajā mirklī, var šķist, ka tas pavisam nevainīgs, cilvēcisks trūkums.
Taču palūkosimies, kādas sekas tas sevī slēpj.
Ņemsim visizplatītāko piemēru
Cilvēks atnāk darbā un sāk žēloties par laika apstākļiem, drūzmu transportā, vai sastrēgumiem
uz ceļa.
Tad viņš pāriet pie sievas, vīra, bērnu, kaimiņu, priekšnieku, kolēģu kritizēšanas...
Un pamazām šis neapmierinātības kamols izaug līdz milzīgiem apmēriem, aprokot zem sevis
visu labo, kas šī cilvēka dzīvē ir.
Pēc tam, lai uzturētu sarunu, viņa sarunbiedri pievieno viņam savu porciju žēlabu, papildinot
negatīvās enerģijas, kas jau tā piepildīja visu telpu ap viņiem.
Tieši tādas enerģijas arī ir "barība" vidējā astrāla būtībām, kuras, savukārt, "pasviež" šiem
cilvēkiem tēmas priekš sarunām, kas vairo un vairo viņu neapmierinātību.
Tā rodas netikumības aplis, cilvēku un astrālo būtību mijiedarbībā, "specializējušos" uz
neapmierinātības, sūdzību, kritikas, klaču apspriešanu, nemieru un neuzticību dzīvei.
Un, jo vairāk cilvēks šinīs enerģijās dzīvo, jo vairāk viņš iegremdējas pasaulē, kur valda
bailes un bezizeja - enerģijas, raksturīgas zemākā astrāla pasaulēm.
Un tiklīdz viņš nolaižas šajā pasaulē, pie darba ķeras jau zemākā astrāla būtības, iedzenot viņu
depresijā, alkoholismā, narkomānijā, ar visām no tā izrietošām sekām.
Un savos turpmākajos vēstījumos es jums pastāstīšu par to, kā pārvarēt tik raksturīgos jūsu
sabiedrībai uzvedības stereotipus un saglabāt enerģētisko tīrību.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 5. jūnijā 2018. g.
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11.Astrālo būtību evolūcija
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien es gribētu turpināt sarunu par vidējā astrāla būtībām.
Līmenis, kur viņi atrodas, ir savdabīgs starpslānis starp zemāko un augstāko astrālu.
Un par cik šīs būtības - cilvēku atspoguļojums, līdzīgu ar viņām vibrācijās, tad astrālā pasaulē
to ir visvairāk.
Protams, mani dārgie, nav nekādas precīzas robežas starp trijiem galvenajiem astrālajiem
slāņiem.
Attīstības evolūcija vai otrādi, involūcija, raksturīga visām būtībām Visumā neatkarīgi no tā
vai tās atrodas iemiesotā vai atmiesotā stāvoklī.
Izņēmums nav arī astrālās būtības, kuras tāpat, kā cilvēki, katra iziet savu ceļu.
Aplūkosim to konkrētā piemērā.
Nereti, diezgan neitrālā nemiera enerģija, pieaugot arvien vairāk un vairāk, pakāpeniski
pārvēršas baiļu un panikas enerģijās, kas raksturīgas daudziem vecākiem uz zemes.
Tā viņi sāk piebarot jau zemāko astrālu un, atbilstošas būtības, kuras piebarojās ar viņu
nemiera un uztraukuma enerģijām, bieži "krīt" kopā ar viņiem daudz zemākās vibrācijās.
Ja cilvēks, nopietni nodarbojoties ar savu garīgo attīstību, apzinās tādas baiļu dzīves
bezperspektivitāti un atbrīvojas no tām, tad viņš dod iespēju arī astrālām būtībām, dzīvojošām
viņa enerģētiskajā telpā, augt kopā ar viņu, paaugstinot savas vibrācijas un paceļoties uz
augstāku astrālo slāni.
Tādā veidā, Visuma Likums "Ārējais atspoguļo iekšējo", izplatās vienlaicīgi blīvajā un
smalkajā Zemes plānos.
Kādēļ tieši tagad es sāku tik sīki stāstīt jums par astrālo pasauli?
Tādēļ, mani dārgie, ka lai gan lielākajam vairumam zemes cilvēku astrālais plāns paliek
neredzams, tas nekļūst no tā mazāk reāls, mazāk nozīmīgs priekš jums.
Zemes smalkais un blīvais plāns ar sevi sniedz nedalāmu VIENOTU TELPU, kur visu līmeņu
enerģijas atrodas pastāvīgā kustībā, pārplūstot no viena stāvokļa citā, atkarībā no tā, kādas
cilvēka emocijas dotajā momentā ir dominējošās.
Un ja jūs šim procesam sāksiet pieiet apzināti, saprotot visu atbildību savas Dvēseles, cilvēku,
jūsu planētas, Galaktikas priekšā un Visuma kopumā, tad, paaugstinot savas vibrācijas un
radot jaunu realitāti, jūs mainīsiet arī Zemes enerģētisko piepildījumu, tādējādi palīdzēsiet
viņai pacelties Piektajā dimensijā bez liekiem satricinājumiem un katastrofām.
Bez tam, esošas jūsu atspoguļojums Zemes smalkajā plānā, pa jūsu pēdām varēs pacelties
augstākā blīvumā arī astrālās būtības, ar to pašu, saņemot iespējas atgriezt savu dvēseļu
daļiņas pie mātes krūts un beigt savus bezgalīgos klejojumus astrālajā pasaulē.
Tādēļ lūdzu jūs, mani mīļotie, atbrīvojieties no pieraduma domāt un darboties stereotipiski pēc pieņemta šablona, nedomājot par to, ka izstarojot zemu vibrāciju enerģijas ārīgi, jūs tādā
veidā bojājiet savu personīgo Dvēseli un piesārņojiet astrālo pasauli, kas ir jūsu spoguļatspoguļojums.
Pie tā mēs šodien apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 6. jūnijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.06.2018.
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12.Esiet uzmanīgi pret cilvēkiem
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien es gribētu apkopot rezultātus savam stāstam par vidējā astrāla būtībām un apstāties pie
vēl viena aspekta, kuram tiek veltīta maza uzmanība, bet kas īstenībā ļoti svarīgs.
Runa būs par jūsu attieksmi pret tiem cilvēkiem, kuri nespēlē kādu sevišķu lomu jūsu dzīvē,
kuri neskar jūsu intereses, kuri nav ne jūsu draugi, ne ienaidnieki - vārdu sakot, par tā
saucamajiem neitrālajiem celvēkiem, kuri aiziet jūsu ikdienas dzīves "fonā".
Dažreiz jūs viņus vienkārši nepamanat - cik ļoti viņi bezkrāsaini un neinteresanti priekš jums.
Bet ticiet, mani dārgie, ļoti bieži šis ir jūsu subjektīvs viedoklis, balstīts uz pirmo iespaidu.
Ja cilvēks klusē un sevi nekādi neizpauž, ļoti iespējams, tas no dabas biklums, kautrība,
nepārliecinātība sevī.
Tās tieši tās īpašības, ar kurām barojas vidējā astrāla būtības un tās visādi cenšas, lai tādiem
cilvēkiem šīs īpašības padziļinātu, kā rezultātā viņš vēl vairāk noslēdzas sevī, neiedrošinoties
sākt sarunu, pievērst sev uzmanību, baidoties izlikties muļķīgs, neinteresants, uzbāzīgs...
Un man ļoti gribas, lai jūs uzmanīgi izturētos pret sev apkārt esošiem, lai censtos atklāt tādas
sevī noslēgušās dvēseles.
Ticiet, nereti viņas sevī slēpj nepārvērtējamas dvēseliskas bagātības un tādas nerealizētas
mīlestības rezerves, kādas pat izsapņot nevar vairākums jūsu sabiedriskie, runātīgie,
pašpārliecinātie paziņas, pieraduši būt uzmanības centrā, viengli sev radot pielūdzējus un
draugus ap sevi.
Atceraties to, ja jūs pret tādiem nemanāmiem cilvēkiem izturēsieties vienaldzīgi, bet dažkārt
arī augstprātīgi, tad ar to pašu, līdzīgi vidējā astrāla būtībām, papildināsiet šos cilvēkus ar
nepārliecinātības par sevi enerģijām, kas ar laiku, pakāpeniski viņos var paraugt tādās
negatīvisma enerģijās, kā bailes un neuzticība cilvēkiem, bet dažreiz arī skaudībā, naidā un
greizsirdībā.
Mani mīļie, nekad cilvēkus savstarpēji nedaliet. Izturaties absolūt pret visiem vienādi laipni,
labvēlīgi, sirsnīgi.
Cenšaties netiešiem, neuzbāzīgiem jautājumiem izzināt visu jums apkārt esošo cilvēku
interešu loku.
Ļoti iespējams, ka jūs gaida pārsteigumi, ka tie, kuri jums šķita esam tāli no Augšupcelšanas,
izrādīsies gatavāki par tiem, kuri mīl daudz un skaisti runāt par ezotēriskām un garīgām
tēmām.
Protams, mani mīļotie, es neaicinu jūs biedroties ar visiem cilvēkiem pēc kārtas - jums tas nav
jāsaprot pārāk burtiski.
Taču es domāju, ka jūs jau tik tālu attīstījāt savus smalkos jūtu orgānus, ka spējīgi uztvert
cilvēku vibrācijas un sajust tos kuri ar jums rezonē.
Mēģiniet veikt revīziju jums apkārt esošajos - varbūt jūs spēsiet pasargāt kādus cilvēkus no
vidējā astrāla būtību ietekmes, izvest viņus uz jaunu līmeni - palīdzēt viņiem iemantot
uzticību sev, atrast jaunu dzīves jēgu.
Ļoti iespējams, ka jums izdosies atklāt viņu talantus un spējas, dziļi slēptus dabiskā
vienkāršībā no cilvēku acīm.
Izpaudiet, mani dārgie, dvēseles dāsnumu, uztveres smalkumu, jā, arī vienkāršu cilvēcīgu
ziņkārību attiecībā uz tiem, kuri līdz šim jums šķita garlaicīgi, neinteresanti, bezkrāsaini.
Un es svētīju jūs uz to!
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Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 7. jūnijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /12.06.2018.

13.Individuālo īpatnību atņemšana
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien man gribētos jums atgādināt vēl par vienu patiesību, par kuru daudzi no jums bieži
aizmirst.
Es ar to domāju jūsu nepareizo attieksmi pašiem pret sevi. Bieži vien tieši tas pievelk vidējā
astrāla būtības. Jau daudzos vēstījumos teikts, kā jāmācās sevi mīlēt, bet es redzu, ka priekš
daudziem no jums šī tēma paliek kaut kāda abstrakta un aiziet otrā plānā.
Kāds cenšas glābt visu pasauli, par sevi nedomājot.
Bet kāds, otrādi, velta sev, savai personai lielu uzmanību, saprotot pārāk burtiski izteicienu
"mīlestība pret sevi".
Un es pacentīšos atrast zelta vidusceļu šajā nevienkāršajā jautājumā.
Sāksim ar to, ka daudzi no jums paši sevi nezin/nepazīst - savas slēptās īpašības un spējas.
Jūs, bieži vien, spriežat par sevi, vadoties no citu spriedumiem, tādējādi, pazeminot vai
paaugstinot savu pašvērtējumu, atkarībā no tā, kādi cilvēki jums apkārt: kāds var jums glaimot
ar nodomu, kāds uzvesties tā, lai jūs vienmēr būtu vainas sajūtās.
Tā rezultātā jūs ģenerējiet enerģijas, raksturīgas vidējam astrālam, kas noteiktos apstākļos var
transforēties arī zemākās enerģijās ar kurām jau barojas zemākais astrāls.
Lai jūs labāk saprastu, ko es ar to domāju, aplūkosim to konkrētā piemērā.
Nereti mēdz būt tā, ka kāds no ģimenes, labāko nodomu vadīts, uzveļ sev visu atbildības
smagumu un lauvas tiesu mājas darbu.
Viņš to uztver kā Kalpošanu saviem tuvākajiem, nesaprotot, ka tādā veidā viņš atņem sev
iespējas realizēt savus personīgos talantus un spējas, jo taču visus savus spēkus - dvēseliskos
un fiziskos - viņš tērē citu vajadzību apmierināšanai.
Tādi cilvēki ir ļoti labs ieguvums vidējā astrāla būtībām, un lūk, kādēļ.
Enerģiju, kuru viņi izstaro, nosacīti var nosaukt "individuālo īpatnību atņemšanas enerģija"
- tā, ar kuru arī tie barojas.
Tāda pašuzupurēšanās citu labā, īstenībā ir labprātīga sevis izšķīdināšana savu tuvinieku
enerģijās, tātad, sevis zaudēšana kā personības - pašpietiekamas, neatkārtojamas,
nepārvērtējamas...
Un tāda uzvedība sevī slēpj lielu bīstamību, par cik tas, kurš dzīvo priekš citiem, uzskata sevi
par mīlošu, brīnišķīgu, garīgu cilvēku, neapzinoties, ka ar to pašu viņš savai personīgajai
Dvēselei neļauj izpildīt viņai paredzēto uzdevumu, un šo privilēģiju liedz arī saviem
tuviniekiem, uz katra soļa "izklājot viņiem celiņu", nedodot iespēju iziet viņiem tik
nepieciešamo dzīves skolu.
Rezultātā, visi viņa ģimenes locekļi pārvēšas piedzīvotājos, savukārt, izstarojot
"patērētāja enerģiju", kas arī ir vidējā astrāla būtību iemīļota ēsma, par cik viņu galvenais
"donors" tieši ir "individuālo īpatnību atņemšanas sabiedība". Bieži tādas attiecības
beidzas ļoti skumji, par cik, jo tālāk, jo koncentrētāk ārēji izpaužas enerģijas, katra ģimenes
locekļa izstarotas.
Cilvēkam, kurš sevi ziedo, šķiet, ka viņu nepietiekami novērtē un pieņem viņa "upuri" kā
pienākumu. Beigās viņš sāk savus tuviniekus apvainot nepateicībā.
Bet tie, savukārt, pārstāj cienīt savu "labdari", redzot viņā tikai mājkalpotāju, bet ne kā
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patstāvīgu, interesantu personību.
Pakāpeniski attiecības saasinās un enerģijas, šinī mājā valdošas, nes jau pavisam citu raksturu
un piegādā barību zemākajam astrālam.
Tas notiek nemanot, bet visam avots ir nepareiza izpratne, kas tā ir "mīlestība uz sevi un
saviem tuviniekiem".
Pie tā mēs šodien apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 8. jūnijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.06.2018.

14.Saglabājiet savu unikalitāti
Sveicināti, mani dāgie mīļotie bērni!
Šodien es gribētu jums pastāstīt vēl vienu piemēru tam, kā jūs, ar pirmajā mirklī, šķietami
nevainīgām emocijām, domām un rīcību, vairojiet vidējā astrāla būtību rindas.
Ja manā iepriekšējā vēstījumā
( http://spekavots.ucoz.ru/news/individualo_ipatnibu_atnemsana/2018-06-13-3360 ) mēs ar
jums aplūkojām ģimeni, kur viens no ģimeneslocekļiem savu dzīvi veltīja citiem, līdz ar to,
atņemot individuālās īpatnības pats sev, tad tagad ņemsim citu piemēru, kad kādu no
ģimeneslocekļiem "paceļ uz pjedestāla", pakļaujot savu dzīvi viņa vēlmēm un prasībām.
Kas notiek šādā gadījumā? Kādas enerģijas ģenerē visi ģimenes locekļi?
Bez šaubām, pirmkārt, tās dievināšanas un pielūgšanas enerģijas, kas ne tik nevainīgas kā
jums liekas.
Šeit jau notiek masveida "individuālo īpatnību atņemšana" izdabājot vienam, kurš sevi sāk
uzskatīt par ideālu un Visuma centru.
Pie tam, dotajā gadījumā, tas var būt jebkurš - viens no vecākiem vai viens no bērniem, bet
visbiežāk, vienīgais, dievināmais bērns.
Visi pārējie skatās uz viņa lūpām, lai nolasītu vēlmes, kas pārējiem ir likums.
Enerģijas, kādas viņš izstaro, var nosaukt par "augstprātības un pavēļu enerģijām", kas
pakāpeniski pāraug spēcīga lepnuma enerģijā, kādu tik ļoti mīl zemās astrālās būtības.
Viss vienmēr sākas no mazumiņa, mani mīļie, un jūsu visnevainīgākās emocijas, labu nodomu
un mīlestības uz saviem tuviniekiem radītas, visbiežāk pavēršas pret jums un tiem, kurus jūs
mīlat.
Bet par cik tas viss notiek smalkajā plānā, materiālajā pasaulē jūs redzat tikai savas
darbošanās sekas. Par nožēlu, notiekošā dziļākās enerģētiskās sekas pagaidām vēl maz kuram
izdodas saskatīt un apzināties.
Piemēri, kurus es jums stāstīju, protams, demonstrē attiecību galējības, kas izveidojas jūsu
ģimenēs.
Īstenībā, tās bagātas ar niansēm un nokrāsām.
Bet vienmēr jāatceras, ka domāšanas un uzvedības veids, kas ielikts jau bērnībā, ved jūs pa
dzīvi, bet jūsu attiecības pret ģimenes locekļiem pēc tam izplatās uz jūsu draugiem, kolēģiem
un visiem cilvēkiem, ko satiekat savā ceļā.
Citiem vārdiem, tā enerģija, ar kadu jūs piesātināties mājās, pēc tam izšļācas uz āru,
pārvēršoties jau individuālo īpašību atņemšanas vai pielūgsmes, pašuzupurēšanās vai
pieprasījuma kolektīvajā enerģijā.
Tieši tā rodas kroplīgās parādības, kā elku pielūgsme - dziedātāji, aktieri, sportisti. Cilvēki
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viņus cenšas visā atdarināt, līdz pat tam, ka izdara sev plastiskās operācijas, ar to pašu,
likvidējot savas individuālās īpatnības/īpašības pat fiziskajā plānā.
Citi klausās visus padomus pēc kārtas, uzskatot, ka viņu draugi un kolēģi visu zina labāk par
viņiem, tādējādi, nodarot savai personībai milzīgu zaudējumu un izpildot viņiem pašiem
neraksturīgu rīcību.
Bet kāds, otrādi, kļūst "viszinis", kurš māca kā dzīvot katru pretimnācēju, kā viņš pierada to
darīt savā ģimenē.
Vienmēr atceraties, mani dārgie, ka KATRS cilvēks - tā unikāla būtne ar savu neatkārtojamu
iekšējo pasauli un neviens, izņemot viņu pašu, nevar zināt, kas priekš viņa labi, bet kas slikti,
kas noderīgs, bet kas nē.
Tādēļ, nekad neuzspiediet savu viedokli citiem un neuzklausiet akli kāda padomus.
Līdz ar to, jūs saglabāsiet savas Dvēseles tīrību, bez tam, nebarosiet vidējā astrāla
būtības, dzīvojošas uz neapdomīgu cilvēku uzvedības rēķina, no kurām daudzas, kā vēja
rādītājs, pagriežas uz to pusi, no kurienes vējš pūš.
Vienmēr atceraties, ka jūs - Dievi, dzimuši radīt savu realitāti un sekot savam uzdevumam,
bet ne būt marionetēm citu rokās, ar to pašu, izšķīdinot savu personību bezgalīgā mietpilsoņu
kolektīvās apziņas okeānā, kuri dzīvo šī mirkļa vajadzībām un melīgām vērtībām, uzspiestām
no jūs planētas valdošām virsotnēm.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 9. jūnijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.06.2018.

15.Paradums- otra daba
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien man gribas noslēgt sarunu par vidējā astrāla būtībām un apkopot visu teikto par viņām
manos iepriekšējos vēstījumos.
Vienmēr jāatceras, ka šīs būtnes ir jūsu pašu turpinājums.
Izteiciens "Paradums - otra daba" - tas tieši par viņām,
Šīs būtības dzīvo jūsu enerģētiskajā telpā un pastāvīgi piebaro jūsu, pirmajā mirklī šķietami,
nevainīgus paradumus: žēloties par dzīvi, apsūdzēt un nosūdzēt apkārtējos, uztraukties,
satraukties par niekiem, izjust nepacietību, rosīties un daudz ko citu.
Tās viņas jums "palīdz uzķerties" uz reklāmu un propagandas "āķa", padoties psihozei, sakarā
ar dažādām slimībām un epidēmijām, ko mākslīgi uzpūš masu informācijas līdzekļi.
Šīs būtības cenšas darīt visu iespējamo, lai jūs "ietu ierindā", neizvirzītos no pūļa, lai jūs
saplūstu ar trešās dimensijas cilvēku kolektīvās apziņas bezgalīgo okeānu, kuru tik viegli
vadīt.
Viņas dara visu iespējamo, lai jūs neatteiktos no saviem pierastajiem domāšanas un uzvedības
paradumiem un pārliecībām, šabloniem un stereotipiem.
Citiem vārdiem, viņas jūs iedzen dzīves uztveres šauros rāmjos, neļauj jums paplašināti
izzināt pasaules, dzīves, apkārt esošo un, galvenais - sevis paša, horizontus.
Lai nezaudētu savu pierasto "ēsmu" - individuālo īpatnību zaudēšanas un nepieciešamību
enerģijas, viņas jums atņem individualitāti, spilgtumu, izvēles brīvību, realitātes uztveri,
atvērtību visam jaunajam.
Tās viņas jums cenšas iepotēt, ka nedrīkst izdalīties no pūļa, ka jādzīvo kā visi, kā "pareizi",
kā morāli paredzēts tradīcijās, reliģijā, vispārpieņemtās uzvedības normās...
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Viņu darbs nemanāms, par cik šīs būtības ne tik agresīvas, kā zemākā astrāla būtības, taču tās
ne mazāk postošas priekš jums.
Viņu pastāvīga klātbūtne jūsu enerģētiskajā telpā līdzīga purvam, no kura jums tik grūti izkļūt
"sausumā", lai stabili stāvētu uz kājām un sāktu beidzot dzīvot savu PERSONĪGO DZĪVI,
priekš kuras jūs arī atnācāt uz zemi.
Un, lai atbrīvotos no viņu postošās ietekmes uz jums, es varu jums dot to pašu vienīgo
universālo padomu: sekojiet katrai savai domai un emocijai.
Neļaujiet vidējā astrāla būtībām vadīt jūsu apziņu, tātad, arī jūsu dzīvi.
Un, ja jūs varēsiet izrauties no šī apburtā loka, tad ar to jūs palīdzēsiet ne tikai sev, bet arī jūsu
neredzamajiem "ceļabiedriem" pacelties uz jaunu esamības līmeni.
Atceraties teicienu "Mēs atbildam par tiem, kurus pieradinājām".
Bet jūs jau arī pieradinājāt vidējā astrāla būtības ar savām ne labākajām domām, emocijām,
rīcību, kas ar gadiem nostiprinājās arvien vairāk un vairāk, kā rezultātā jūs jau saradojāties ar
šīm būtībām.
Jūs ar viņām jau sastādiet vienu veselumu. Un tādēļ, ja jūs, paaugstinot savas vibrācijas,
pacelsieties uz jaunu garīgās attīstības pakāpienu un izmainīsiet savu attieksmi pret dzīvi, tad
ar to pašu, jūs dosiet iespēju arī šīm būtībām pacelties uz jaunu astrālo līmeni, tātad, pabīdīsiet
viņas attīstībā uz Gaismas pusi.
Un es svētīju jūs uz to, mani dārgie!
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 11. jūnijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.06.2018.

16.Augstākā astrālā pasaule
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien mēs pārejam pie jaunas tēmas, kas lielā mērā skar tos cilvēkus, kuri ar savu apziņu jau
spēja izrauties no trīsdimensiju pasaules gūsta un vērsa savu skatienu Gaismas virzienā.
Un runa būs par augšējā astrāla pasauli, kas ļoti bagāta un daudzveidīga.
Šis astrālais līmenis daudzslāņains un tam ir daudz apakšlīmeņu.
Tas izskaidrojams ar to, ka būtības, mītošas šinī astrālajā slānī, pašas par sevi, spilgtas
personības.
Tās ir tās, kurām izdevās pārvarēt visus iepriekšējos slāņus - zemāko astrālu, kas verd
negatīvās enerģijās un vidējo - diezgan bezpersonisku un garlaicīgu.
Šīs būtības pacēlās uz astrālās pasaules virsotni pateicoties savai ziņkārei, tieksmei
pilnveidoties un garīgi augt.
Nereti viņas uz jaunu līmeni pārgāja kopā ar cilvēkiem, kuru enerģētiskajā telpā viņi dzīvoja,
kuri plānveidīgi pacēlās arvien augstāk un augstāk pa garīgām kāpnēm.
Tām, kurām šķita neinteresanti vai pārāk sarežģīti, palika vidējā astrālā, bez grūtībām sev
atrodot citu "donoru".
Tādēļ augstākā astāla būtības var droši nosaukt par planētas labākajiem iemītniekiem,
tiecošamies uz Gaismu, atklājošus savā priekšā arvien jaunus un jaunus garīgās attīstības
horizontus.
Šis astrālais slānis uz planētas eksistē ļoti sen. Tas ar sevi sniedz savdabīgu starpslāni starp
trešā blīvuma enerģijām, kur mīt cilvēki, un piekto - to, kur atrodas Gaišie Spēki, ņēmuši uz
sevi misiju Kalpot cilvēcei un jūsu planētai kopumā.
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Priekš Eņģeļiem, Erceņģeļiem, Augšupceltiem Meistariem, šis astrālais slānis ir tā robeža,
kuru viņiem pāriet jau sarežģīti.
Kad jūs vēršaties pēc palīdzības pie Visuma Augstākajiem Spēkiem, kuri mīt daudz augstākās
dimensijās, viņi var nolaisties astrāla augšējā slānī, lai "sniegtu jums roku palīdzībai".
Un daudzi no jums var sajust viņu enerģiju: tās svētlaimes jūtas, kas nolaižas pār jums patiesu
dziļu lūgšanu vai meditāciju laikā.
Augstākie Spēki it kā ielej jūsos Mīlestības Dievišķo enerģiju, tādā veidā cenšoties jūs
atbalstīt grūtā brīdī: pacelt jūsu vibrācijas, tādējādi "izvilkt" jūsu apziņu uz jaunu līmeni, kas
jums uz grūto situāciju ļaus skatīties citādi un atrast izeju no tās.
Viņi dzird katru no jums, mani dārgie, un katram dod izdevību "pacelties", taču ne visi prot to
izmantot - izdzirdēt, ieraudzīt, un sajust viņu Mīlestību un viņu priekšā pateikšanu, ko viņi
visiem spēkiem cenšas materializēt fiziskā plānā caur saviem daudzskaitlīgajiem palīgiem cilvēku Sargeņģeļiem.
Šis Augstāko Spēku un cilvēka sakars eksistēja vienmēr, par cik jūs visi vienoti, visi esat
Radītāja daļiņas, tikai ar to starpību, ka Dvēseles, mītošas augstākās dimensijās, jau izgāja
garīgās attīstības ilgo ceļu, bet cilvēki, mītoši trešā blīvuma pasaulē, atrodas vēl šī ceļa pašā
sākumā.
Jūsu attiecības ar Augstākajiem Spēkiem līdzīgas tam, kā vecākais brālis ņem aiz rokas
jaunāko un palīdz viņam brišus pārbrist vētraino dzīves upi, parādot viņam bīstamākās vietas
un paskaidrojot, kā tās labāk pārvarēt.
Un, atkarībā no tā, cik uzmanīgi, vērīgi un pateicīgi jūs izrādīsieties, tā jūs arī nodzīvosiet
savu dzīvi.
Tas augstākā astrāla slānis, par kuru es jums šodien stāstu, ir tas visaugstākais līmenis, kas
spējīgs savienot cilvēku noteiktā apziņas stāvoklī ar Augstākajiem Spēkiem.
Un man gribas, lai jūs zinātu, ka katrs no jums var aizsniegties līdz tam ne tikai kādos retos
momentos, bet arī jūsu ikdienas dzīvē, ja jums izdosies pacelt savas vibrācijas līdz ceturtās un
piektās dimensijas līmenim, attīrot savu apziņu no visiem trīsdimensiju pasaules
uzslāņojumiem.
Šodien mēs pie tā apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 12. jūnijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.06.2018.

17.Augšējā astrāla struktūra
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Un tātad, turpināsim sarunu par augšējo astrālu.
Lai jūs labāk saprastu cik tas daudzveidgs, es jums šodien pastāstīšu sīkāk par tā struktūru.
Tur, tāpat kā apakšējā astrālā, ir viens kopējs egregors, ko nosacīti var nosaukt par "Gaismas
Egregoru" un pietiekami daudz mini-egregoru, kuriem ir šaura specializācija.
Var ņemt vēl tādu salīdzinājumu. Tā kaut kāda universitāte ar daudzām fakultātēm, kurās
mācās atmiesotās dvēseles.
Par cik šo dvēseļu fragmenti saglabā uz zemes, savā pēdējā, bet dažreiz arī vairākos
iemiesojumos, uzkrātās zināšanas, tad viņas izmanto šīs zināšanas arī savā atmiesotajā
stāvoklī.
Tieši ar to izskaidrojama tāda daudzveidība pieejās, terminoloģijā, valodā - vārdu sakot,
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dažādās informācijas sniegšanas formās, kas viņiem nododas caur dažādiem kanāliem cilvēku, iemiesotu fiziskos ķermeņos.
Bez šauras specializācijas, filozofijas, reliģijas, vēstures, ģeogrāfijas, bioloģijas, astroloģijas,
medicīnas un daudzos citos veidos, viena vai cita jautājuma izskatīšanā, kas satrauc cilvēci,
šis kopējais egregors dalās uz garīgiem - vibratīviem - apakšlīmeņiem.
Augšējā astrāla būtības, tāpat kā cilvēki, visu laiku atrodas evolūcijas vai involūcijas procesā,
tādēļ var pārvietoties no viena līmeņa citā, atkarībā no tā, kādas enerģijas viņos prevalē tanī
vai citā momentā.
Un tas daudzējādi atkarīgs no cilvēkiem, kuru enerģētiskajā laukā viņas atrodas.
Tā, cilvēki paši to nezinot, palīdz šīm būtībām pacelties uz daudz augstāku līmeni savā
garīgajā attīstībā, vai arī otrādi, degradēties.
Šinī gadījumā likums "Ārējais atspoguļo iekšējo", izplatās arī uz esamības smalkā plāna - uz
tiem, kuri iekļūst jūsu enerģētiskajā telpā un sastāda ar jums vienotu veselumu.
Tagad Augstākais Astrāls pārdzīvo "Renesanses ēru", par cik viņiem parādījās iespēja tieši
sazināties ar cilvēkiem, kuri atrodas fiziskos ķermeņos.
Ja agrāk trešā blīvuma pasaule bija atdalīta no viņiem ar zemu vibrāciju "biezām sienām", tad
tagad šīs sienas, pateicoties augstvibrāciju enerģiju straumēm, plūstošām no Debesīm, sabrūk
un kļūst tik plānas, ka blīvās un smalkās pasaules prakstiski savienojas.
Tas pats notiek ar cilvēkiem.
Jaunās Dievišķās enerģijas pakāpeniski "nomazgā" no viņiem trīsdimensiju blīvo "mizu",
atjaunojot viņu jūtu smalkos orgānus, kuri viņiem ļauj dzirdēt un redzēt smalkās pasaules.
Protams, tam vēl nav masveida raksturs, taču tomēr uz Zemes jau parādījās tūstošiem cilvēku,
spējīgu uztvert un pierakstīt informāciju, kādu cenšas līdz viņiem nonest augstākās astrālās
būtības.
Tas ir gan labi, gan slikti vienlaicīgi, par cik uz jūsu planētas vēl nedaudz cilvēku, kuriem
izdevās PILNĪBĀ attīrīties no trīsdiensiju pasaules enerģijām un izdzīvot no sevis domas un
emocijas Ego diktētas, kas viņus vada daudzu gadsimtu laikā.
Tātad, viņu pieņemtā informācija nevar būt absolūtI tīra, par cik viņiem neizdodas izspiesties
caur augstāko astrālu vēl augstākās dimensijās, kur mīt Gaišie Spēki. Viņu kanālu pārtver
astrālās būtības.
Sevišķi grūti šo barjeru pārvarēt tiem, kuri dzīvo trīsdimensiju pasaules biežņā un nav iespēju
sevi izolēt no tā, sazinoties ar smalko plānu klusumā un vienatnē.
Bet tie, kuriem izdodas to izdarīt pat šajos neiedomājami sarežģītajos apstākļos, pelna patiesu
apbrīnu un cieņu.
Pie tā mēs šodien apstāsimies.
Jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 13. jūnijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.06.2018.

18.Augšējā astrāla apakšējais līmenis
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Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Pēc tā kā es jums pastāstīju par augšējā astrāla struktūru
( http://spekavots.ucoz.ru/news/augseja_astrala_struktura/2018-06-17-3384 ), es gribētu pēc
kārtas apstāties katrā tās līmenī.
Un sāksim mēs no paša apakšējā līmeņa - tā, kur mīt būtības, kuras pavisam nesen pacēlās
šurp no vidējā astrāla.
Šis ir diezgan blīvi apdzīvots slānis un tā iemītnieki pietiekami aktīvi, par cik viņus augšup
"izbīdīja" galvenokārt ziņkārība un tiekšanās uz jaunām zināšanām.
Šī līmeņa būtības ļoti labi zin lielākā vairuma cilvēku prasības, tas ir, mietpilsoņa psiholoģiju
un viņas dara visu, lai apmierinātu viņu pieprasījumus.
Par cik pēdējā laikā daudziem cilvēkiem parādījās mode sazināties ar astrālo pasauli, viņi
plaši izmanto savas iespējas ieiet kontaktā ar tiem, kuriem atvērās informācijas pieņemšanas
kanāls no Zemes smalkā plāna.
Kādam viņi diktē vēstījumus, bet dažreiz arī veselas grāmatas.
Parasti tas notiek ar garīgi nenobriedušiem cilvēkiem, kuri iegremdējas ezotēriskā pasaulē,
sekojot modei vai vēloties izcelties, "izrādīt" garīgumu, ko viņi saprot kā izņēmumu un
pārākumu pār citiem - vārdu sakot, tiem, kuri pārņemti ar iedomību visās tās izpausmēs.
Un, lūk, kā tas notiek.
Par cik viņos liela vēlēšanās kļūt starpniekiem starp Augstākiem Spēkiem un cilvēkiem, viņi
sāk forsēt notikumus, pieaicinot savās meditācijās tos, ar kuriem viņiem gribas parunāt.
Bet tieši tādi "entuziasti" mīt Augstākā astrāla zemākajā līmenī.
Viņi arī tiecas uz cīniņu un pārņemti ar vēlēšanos padalīties ar to, ko viņi uzzināja jaunajā,
priekš sevis, enerģētiskajā telpā.
Un cilvēki, līdzīgi vieņiem, ir galvenā uzturvide - viņu atspoguļojums un "donori" vienlaicīgi.
Tādā veidā, vienu un otru vēlēšanās sakrīt un viņi uzsāk dialogu.
Faktiski, šie cilvēki runā paši ar sevi, uzdodot vēlamo par īsteno.
Lielā mērā, viņu "saruna" atkarīga no tā, kāda ir cilvēka izglītība, audzināšana, raksturs un
interešu loks, kurš kontaktējas ar astrālām būtībām.
Vārdu sakot, cilvēki sev pievelk būtības, viņiem atbilstoša mini-egregora, ezotēriskā,
reliģiskā, vēsturiskā u.t.t., bet dažreiz, vienkārši "sadzīves".
Tāds egregors arī eksistē šinī telpā un ir viens no vispopulārākajiem. Tā iemītnieki atbild uz
jūsu visvienkāršākajiem jautājumiem, saistītiem ar ikdienas dzīvi un, bieži vien, viņu atbildes
var būt pareizas, jo viņi, iekļūstot jūsu enerģētiskajā telpā, redz daudz un sajūt daudz.
Ja cilvēks, atvēris sev saziņas kanālu ar smalko pasauli, regulāri iet kontaktā ar tās
iemītniekiem, viņš var sevī attīstīt spējas ciešai saskarsmei ar šīm būtībām, jo vairāk, ka tās
viņam tanī lietā palīdz pastiprināti.
Daudziem tā kļūst īstena narkotika. Viņi pieraksta milzīgus tekstus un jau jūt sevi ne kā
vienkāršu mirstīgo, bet izredzēto - to, kuram atklājas slepenās zināšanas, kuram izdevās iekļūt
aiz neredzamā aizsega, atdaloša blīvo un smalko pasauli.
Taču viss tas ne tik nevainīgi, kā šķiet pirmajā acu uzmatienā. Un par to es jums pastāstīšu
savos nākošajos vēstījumos.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 14. jūnijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.06.2018.

19.Kurš ir jūsu “sarunbiedrs”
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Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Un tātad, turpināsim stāstu par astrālā slāņa zemāko līmeni.
Man gribas, lai jums būtu pilnīgs priekšstats par to, kas ar jums sazinās un kādēļ.
Lai pārbaudītu, kas pie jums atnāca - Augstākie Spēki vai astrālās būtības, jums vajag
mierīgā, harmoniskā stāvoklī noskaņot savu Dievišķo "kamertoni" - jūsu čakru "skalu"
( http://spekavots.ucoz.ru/news/vibraciju_skala/2018-04-18-3187 ) un pārbaudīt, kādā čakrā
vibrē jūsu "sarunbiedrs".
Kā jūs jau zinat, sākot no piektās čakras un zemāk - tas astrāls, bet Augstākie Spēki vibrē
sestajā un septītajā čakrā.
Ja jūs vēl neiemācījāties noteikt vibrāciju līmeni ar savas čakru sistēmas palīdzību, ir vēl viens
paņēmiens saprast, ka jūsu kanālu savā pārvaldīšanā paņēma astrālās būtības.
Pie sazināšanās ar viņām, jūs VIENMĒR tērējat savu enerģiju par cik tas arī ir viņu mērķis.
Jūs priekš viņām, vispirms, esat enerģētiskais donors, uz kura rēķina viņas arī eksistē un jau
tikai otrkārt, ziņkārības un izklaides objekts.
Lai nezaudētu savu "guvumu", viņas iemācījās darboties veikli un viltīgi.
Neesošām pieejas pie patiesām Dievišķām zināšanām, viņas jums piegādā vispārzināmus
faktus vai pareizi atbild uz jūsu jautājumiem, uz kuriem atbildes viņas zina noteikti, tādējādi,
arvien vairāk un vairāk sagatavojot jūsu ziņkārību un uzturot jūsos pārliecību, ka jūs
sazinaties ar Visuma Augstākajiem Spēkiem.
Viņas jau labi iemācījās jūsu iemīļoto Svēto, Erceņģeļu, Augšupcelto Meistaru vārdus - visu,
kurus jūs piesauciet un viņas jau gatavas nosauties par jebkuru, lai tikai izraisītu jūsos interesi
un vēlēšanos sazināties ar viņām.
Uzmanīgi ieklausaties savās sajūtās.
Ja jūs pēc saziņas ar smalko plānu jūtaties noguruši, vāji, jūs nomāc galvassāpes, miegainība,
tātad, jūsos notika spēcīga enerģijas noplūde - jūs labi pabarojāt astrālo būtību.
Un jums jāsaprot, ka caur viņu kanālu saņemtā informācija sevī nesatur patiesas Dievišķas
zināšanas, bet ir tikai viņu surogāts.
Vislielākā bīstamība slēpjas tur, ka cilvēki, kuri pieņēma tādus viltus vēstījumus, nav gatavi
atzīties pat paši sev.
Viņiem sāpīgi šķirties no iemīļotas "rotaļlietas" - apzinoties, ka viņi izredzēti, īpaši, garīgi...
Un to redzot, astrālās būtības cenšas vēl vairāk. Viņas sāk jau pašas izrādīt iniciatīvu: viņas
izsauc šos cilvēkus uz kontaktu un prasa viņus pierakstīt vēstījumu, uzdodoties par
Augstākajiem Spēkiem, kuri tiem sevišķi mīļi.
Un, iekļūstot šinī enerģētiskajā virpulī, cilvēkam jau ļoti grūti no tā izrauties, sevišķi, ja viņu
pieņemtie vēstījumi sāk izplatīties un tos jau lasa desmitiem un arī simtiem cilvēku, kas arvien
vairāk bagātina čenelera patmīlību/lepnumu.
Viņš sāk justies esam mesija, vedošs aiz sevis cilvēkus.
Viņam rodas sekotāji, pielūdzēji, kuri bez ierunām tic tam, ko viņš pieņem.
Viņš kļūst elks, guru, izredzētais...
Tā, pakāpeniski, godkāre, lepnība novelk viņu zemāk un zemāk un tad jau citas astrālās
būtības - daudz zemāku vibrāciju - ir viņa kanāls.
Bet viņš jau nevar apstāties, par cik iegāja mijiedarbībā ar zemāko astrālu, kur iemītnieki
daudz viltīgāki, ļaunāki un rafinētāki kā augstākā astrāla būtības.
Tādēļ, mani dārgie, lūdzu jūs būt uzmanīgiem un modriem. Protat apstāties, kad jūtat kaut
mazākās šaubas, ka esat kļuvis astrālo būtību "upuris".
Neforsējiet notikumus!
Ja radīsies nepieciešamība, tad Augstākie Spēki vienmēr atradīs paņēmienu kā "aizklauvēties"
līdz jums un saskarsme ar viņiem jums atnesīs patiesu prieku un laimi.
Tas jūs piepildīs ar tik augstām vibrācijām, dos jums spēku, ka jums gribēsies lidot.
Ticiet, tā arī būs, mani mīļotie!
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Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 14. jūnijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.06.2018.

20.Glaimu graujošais spēks
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien es gribu turpināt tēmu par jūsu saskarsmi ar astrālām būtībām un apstāties pie cita šīs
tēmas aspekta: parādīt cik ļoti plašs cilvēku loks, kurus viņi var ietekmēt pat netiešā veidā.
Uzskatāmībai ņemsim konkrētu piemēru.
Tīram, labam cilvēkam - diženai Dvēselei, atnākušai uz Zemi ar noteiktu misiju - palīdzēt
cilvēkiem šinī, priekš viņiem atbildīgajā laikā, zemes Pāriešanā Piektajā dimensijā, viņam
atklājas saziņas kanāls ar Visuma Augstākajiem Spēkiem.
Viņš sāk saņemt cilvēkiem tik ļoti nepieciešamo informāciju, kas var viņiem palīdzēt virzīties
uz Gaismas pusi, tātad, uz Augšupcelšanos!
Saprotot, ka šīs zināšanas nevar piederēt tikai viņam, viņš atver internetā savu saitu, uz kura
Gaismu, gluži kā taureņi, salido tīras dvēseles, gatavas pieņemt tādu informāciju.
Iesākumā viss rit labi. Vēstījumi cilvēkiem nes augstas vibrācijas un jaunas, viņiem tik
nepieciešamās zināšanas.
Lasītāji no tīras sirds pateicas cilvēkam, pieņemošam vēstījumus, par viņa Kalpošanu.
Drīz saits apaug ar komentāriem, kuros pateicība izplūst jau spēcīgā straumē...
Čeneleris, vēstījumus pieņemošais, kļūst elks priekš simtiem, bet dažreiz arī tūkstošiem
cilvēku.
Nereti, viņš arī ieslēdzas komentāros, atbildot ar pateicību par labajiem vārdiem viņam un
atbildot uz savu lasītāju jautājumiem, dalās ar savu personīgo pieredzi, savu skatījumu uz
dzīvi.
Tādā veidā, viņš jau saita enerģētikā pievieno savas - cilvēciskās - domas, jūtas, emocijas par
viņa pieņemtajiem vēstījumiem.
Pirmajā acu uzmetienā viss liekas ļoti skaisti un piederīgi, par cik šī saita telpa piepildīta
burtiski līdz malām ar balzāmsaldām slavas dziesmām, ko viens otram dzied saita lasītāji, tā
radītājs.
Bet kas īstenībā notiek - enerģētiskā plānā - aiz šī ārēji brīnišķīgā attēla?
Bet aiz tā notiek milzīgs, neredzams vidējā un zemākā astrāla būtību darbs.
Atceraties, mani dārgie, ar ko sākās cilvēces krišana? Kā Drakonu rasei izdevās cilvēkus
aizvest no patiesības ceļa - likt aizmirst viņiem par savu Dievišķo izcelšanos?
Visa iemesls bija GLAIMI. Tieši caur tiem viņiem izdevās Dievcilvēku pārvērst duālās
pasaules cilvēkā.
Tieši šis vīruss bija viens no pirmajiem, kas sabojāja jūsu apziņu, radot pēc tam arī visas citas
negatīvās enerģijas, trīsdimensiju pasaulei piemītošas.
Un šis Glaimu vīruss, iekļūstot kādreiz tīrā, Dievišķā saitā, sāk savu graujošo darbību
piepildot tā enerģētisko telpu jau ar savām, citām enerģijām: saita radītāja - neizmērojamas
Lepnības enerģiju, bet viņa lasītājus - Individuālo īpatnību atņemšanas enerģijām, kas
raksturīgas cilvēkiem, radošiem sev elkus.
Bet tagad stādaties priešā, kāds plašs darbības lauks dotajā gadījumā atklājas priekš visu
līmeņu astrālām būtībām, un kādu graujoši zemu vibrāciju enerģiju viņi ienes šī saita
enerģētiskajā telpā.
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Tomēr cilvēki nespēj to sajust, par cik viņu krišana īstenojās pakāpeniski - viņiem pašiem
nemanāmi un viņi ir pilnīgā pārliecībā, ka virzas Gaismas virzienā, kur, tanī pat laikā, viņi iet
pilnīgi pretējā virzienā.
Un savā nākošajā vēstījumā es jums pastāstīšu, kā no šīs nevienkāršās situācijas izkļūt, bet
galvenais, kā saprast, ka jūs tur atrodaties.
Šodien mēs pie tā apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 15. jūnijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /20.06.2018.

21.Garīgo vērtību samainīšana
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Un tātad, turpināsim sarunu par to, kā vislabākais iesākums var pārtapt savā pretējībā, par ko
es jums sāku stāstīt savā iepriekšējā vēstījumā
( http://spekavots.ucoz.ru/news/glaimu_graujosais_speks/2018-06-20-3392 )
Iesākumā es jums paskaidrošu kādēļ un kā tas notiek, raugoties no enerģētiskā viedokļa.
Jūs jau zinat, ka jebkura vienveidīgu enerģiju uzkrāšana pakāpeniski veido kādu miniegregoru, kas sāk piebaroties no visiem pie tā piederošiem cilvēkiem.
Un mūsu gadījumā, saits, kurā publicē Augstāko Spēku vēstījumus par tik aktuālu tēmu, kā
Augšupcelšana, iemanto arvien vairāk un vairāk lasītāju, kur katrs no viņiem netīšām ienes
savu enerģētiku kopējā šī saita energotelpā.
Un šeit ļoti daudz kas atkarīgs no cilvēka, vēstījumus pieņemošā.
Lai saglabātu augstas vibrācijas, kas viņam ļāva "aizsniegties" līdz saziņai ar Visuma
Augstākajiem Spēkiem, viņam nepieciešamas saglabāt PILNĪGU ATTURĪBU no visa, kas
saistīts ar zemi - trīsdimensiju zemi, ko izdarīt, uzturoties duālā pasaulē, ir ārkārtīgi sarežģīti.
Bieži vien, viņš iesaistās dialogā ar saviem lasītājiem: atbild uz viņu jautājumiem, dalās savā
pieredzē, patiesi domājot, ka tādā veidā viņš palīdz garīgi augt un labāk saprast pašu
vēstījumu būtību.
Tie par atbildi sāk pateikties viņam vēl vairāk, jau zemapziņā asociējot viņu ar Augstākiem
Spēkiem, dodošiem viņam vēstījumus.
Tā, pakāpeniski, kādreiz tīrs, augstvibrāciju saits piepildās jau ar pavisam citām enerģijām.
Un lūk, kā tas notiek.
Visos šī procesa dalībniekos sāk darboties no seniem gadsimtiem viņos ieliktās dalīšanas
programmas: tanī, kurš pieņem vēstījumus - lepnības, patmīlības, izredzētības enerģijas.
Šis cilvēks, neviļus - zemapziņā - stāda sevi augstāk par saviem lasītājiem.
Bet viņos, savukārt, nostrādā cita duālās pasaules programma - elka radīšana un viņa
pielūgsme.
Taču, kā jūs jau zinat, visas šīs programmas piebaro jau ne augstākā, bet vidējā un zemākā
astrāla būtības.
Saita un tā radītāja tādu pārveidošanos atpazīt/atklāt ir ļoti sarežģīti, par cik ārēji nekas
nemainās: visi tie paši pareizie, skaistie vārdi par Gaismu, Mīlestību un Augšupcelšanu to
piepilda no tās puses, kurš pieņem vēstījumus un tiem, kuri tos komentē.
Viņi visi jau sen "vārās" šinī enerģētiskajā telpā un tādēļ nespēj sajust kā pakāpeniski
pazeminās viņu vibrācijas.
Un tomēr, pēc dažām pazīmēm to var noteikt.
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Pirmām kārtām, pēc pašu vēstījumu satura.
Tur jau neparādās nekādas JAUNAS zināšanas. Tie pārvēršas par bezgalīgu vienas un tās
pašas skaistas melodijas "pārdziedāšanu".
Un tas izskaidrojams ar to, ka vēstījumu pieņēmēja, cilvēka kanālu, jau sen pārvalda astrālās
būtības, kuras, protams, tēmā, bet visai aprobežotās robežās un tās jau nes pilnīgi citas
vibrācijas - tālas no Augstākajiem Spēkiem.
Parasti, šie viltvārži sev piesavinās to Gaišo Spēku vārdus, kuri diktēja cilvēkam vēstījumus
tanī laikā, kad tie vēl varēja viņam "pieskarties" viņa augsto vibrāciju spēkā.
Dažkārt enerģētiskajā plānā notiek īstenas "kaujas" - notiek cīņa par cilvēka kanālu starp
Gaišajiem Spēkiem un astrālām būtībām un šīs "kaujas" iznākums lielā mērā atkarīgs no tā,
kādā emocionālā noskaņojumā tanī momentā atrodas cilvēks - garīgā pacēlumā vai, otrādi,
iegremdējas trīsdimensiju pasaules domās un emocijās.
Retos gadījumos mēdz būt arī tā, ka daļa vēstījumu nodiktēti Augstāko Spēku, bet daļa astrālo
būtību - tik smalka robeža ir cilvēkam smalkās pasaules uztverei.
Bēdīgākais slēpjas tur, ja cilvēks savlaicīgi nesajūt šo robežu, neatpazīst viltvāržus, tad
enerģētiski viņš noslīd arvien zemāk un zemāk un tad viņam vēstījumus sāk diktēt Tumsas
spēki, kuri jau arī paspēja uzlabot zināšanas Zemes Augšupcelšanas tēmā.
Pie tā šodien apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 16. jūnijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.06.2018

22.Garīguma apsēstība
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! Šodien mēs turpināsim sarunu
( http://spekavots.ucoz.ru/news/garigo_vertibu_samainisana/2018-06-21-3396 ) par to, kā
atšķirt patiesos vēstījumus, Augstāko Spēku diktētus, no melīgiem, kurus diktē astrālās
pasaules dažādu līmeņu būtības.
Droši vien, daudzi no jums, saskārās ar gariem, daudzvārdīgiem vēstījumiem, kurus izlasot
līdz beigām, jūs jau nevarat atcerēties, par ko tur bija runāts sākumā.
Taču, par cik tur runa ir par jūsu sirdij tik svarīgu tēmu, tādus vēstījumus lasot, jums šķiet, ka
priekš jums tie ļoti labi un vērtīgi - ka jūs vēl vairāk pietuvinaties Augšupcelšanas tēmai,
tātad, augat garīgi.
Mani dārgie, bet vai jūs nekad neaizdomājāties par to, ka, ja jūsu Dvēsele neko jaunu
nesaņēma no dotā teksta un pēc piecām minūtēm jūs jau par to aizmirsāt, ka lasījāt, tad tur ir
kaut kādas lamatas?
Kādēļ es atkal un atkal atgriežos pie šīs tēmas? Lieta tā, ka kaitējums, tādu vēstījumu
nodarītais, ir lielāks, kā jūs iedomājaties.
Tas jau noveda pie tā, ka starp cilvēkiem, kuri izvēlējušies Augšupcelšanu, parādījās jauns
vīruss, kas rada tādu slimību, kā "melīgs garīgums", vai pat "garīguma apsēstība".
Un, lūk, kā tā izpaužas.
Meklējumi un lasīšana arvien jaunu un jaunu vēstījumu, grāmatu par Augšupcelšanas tēmu,
paņem visus jūsu spēkus, neatstājot laiku īstam darbam ar sevi: saziņai ar savu personīgo
Dvēseli, sevī notiekošo izmaiņu apzināšanu, tam, lai saņemtās zināšanas iemiesotu dzīvē, ar
to pašu, mainot jūsu pasaules izjūtu un jūsu realitāti.
Bet tā taču tieši tagad priekš katra no jums ir neatliekama nepieciešamība, kas palīdzēs ne
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tikai jums pašiem, bet arī jūsu apkārtnei un planētai kopumā īstenot Pāreju īsākajos termiņos,
ar mazākajiem zaudējumiem.
Bet tā vietā, kas notiek ar daudziem no jums?
Grūtu, rūpīgu ikdienas darbu ar sevi, jūs apmainat ar "gājieniem" dažādos saitos, kuru
lielākais vairums jau inficēti ar dažādu astrālo būtību viltusgarīguma vīrusu, sākot no zemākā
un beidzot ar augstāko astrālu.
Kas šinī momentā notiek ar jums?
Jūs iegremdējaties šajās zemajās enerģijās, ieejat rezonansē ar viņiem un sākat šī saita
energotelpu papildināt ar tādām pašām enerģijām, atrodoties uz viena viļņā ar astrālām
būtībām.
Jūs jau rakstāt komentārus ar tādiem saldi-balzāmīgiem, skaistiem, kā jums šķiet, "garīgiem"
vārdiem, ar to pašu izjūtot piederību pie lielā Augšupcelšanas procesa.
Taču, kā likums, jo skaistāki un pareizāki vārdi, jo zemākas vibrācijas tie nes un, visbiežāk,
tieši tie cilvēki, kuri tik ļoti mīl tos izrunāt, vairāk par citiem, lepnuma, patmīlības pārņemti,
par cik īsts garīgums necieš skaļus vārdus.
Labais vienmēr rodas klusumā, bet Mīlestība apkārtējiem tiek nodota ne ar skaistiem vārdiem,
bet no sirds līstošas mīlestības un līdzcietības plūsmā - caur augstu vibrāciju Dievišķu
enerģiju.
Man ļoti gribas, mani mīļotie, lai jūs redzētu un sajustu šo robežu, lai nepadotos tumšo spēku
un astrālo būtību viltībām, kas visiem spēkiem cenšas "apvārdot" jūs, aptumšot jūsu apziņu ar
bezgalīgām daudzvārdībām, tukšiem, zemu vibrāciju vēstījumiem, kurus tie nodod caur
cilvēkiem, kuru vibrācijas, viņu personīgo īpašību spēkā, neļauj pieņet informāciju no Visuma
Augstākajiem Spēkiem.
Un jūs, kopā ar šiem cilvēkiem, krītat lejup, grimstat interneta "staignajā muklājā", kura telpu
gandrīz pilnbā pārņēma tie, kuriem ļoti negribas, lai jūs garīgi augtu un atņemtu viņiem
pierasto "ēsmu" zemu vibrāciju enerģiju veidā.
Pie tā mēs šodien apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 17. jūnijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.06.2018.

23.Garīgums pārdošanai
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien es grubu turpināt stāstu par cilvēku un augstākā astrāla būtību mijiedarbību.
Tagadējā laikā šo būtību "donori" ir galvenokārt cilvēki, piederīgi pie jebkura veida
ezotēriskām zināšanām, kā arī Augšupcelšanas tēmas, kas tagad tiek aktīvi apspriesta visos
esamības plānos.
Aplūkosim vēl vienu piemēru, kā cilvēku un augstāko astrālo būtību labie nodomi, kuri vēlas
ņemt dalību Zemes Augšupcelšanas procesā, noved pie nepavisam tiem rezultātiem, par
kuriem viņi sapņoja.
Daudzi no jums tiecas saņemtajās garīgajās zināšanās padalīties ar citiem.
Tur nav nekā slikta, bet arī šeit eksistē ļoti smalka robeža, kas atdala nesavtīgu kalpošanu
cilvēkiem no šo zināšanu pārvēršanas pirkšanas-pārdošanas priekšmetā.
Dzīvojot trīsdimensiju pasaulē, jūs pieradāt saņemt samaksu par jebkuru sniegto
pakalpojumu, tādēļ daudzi cilvēki, patiesi uzskata, ka garīgas skaidrības zināšanām arī ir sava
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cena.
Un tagad es jums palīdzēšu uzskicēt robežu, atdalošu Dievišķās zināšanas, kas nav pakļautas
pārdošanai, no tām, par kurām cilvēks var saņemt maksu.
Ne pie kādiem apstākļiem nedrīkst "pārdot" zināšanas, kas atnākušas pie jums, vai kāda
cita, no tīra Dievišķa avota - tādas, ko Visuma Augstākie Spēki grib nodot visas cilvēces
apziņai.
Jebkuri tieši vai netieši ienākuma avoti, reklāmas vai pārdošanas, pakalpojumu veidā,
samazina Gaismas Spēku vēstījumu enerģētiku.
Tas var jūs izbrīnīt, taču enerģētiskajā plānā notiek sekojošais.
Protams, paši vēstījumi, ja tie atnāca no tīra avota, nevar būt aptraipīti, taču, nereti, saiti,
kuros tie nonāk, nes jau pavisam citu vibrāciju enerģijas, par cik tur izvietojas visdažādākā
informācija.
Atceraties, cik tagad internetā "jauktu" saitu, kuri publicē vēstījumus, dažādu cilvēku
pieņemtus. Kādam tos diktē Gaišie Spēki, kādam - Tumsas, bet kādam - dažāda līmeņa
astrālās būtības.
Pievienojiet šim rullītim, daudz lasījušu robotu, vai cilvēku, ar ļoti zemām vibrācijām,
visdažādākās jēgas reklāmu rakstus, komentārus, dažkārt pietiekami agresīvus, vai otrādi,
glaimojošus un saldinātus...
Un tad, stādaties sev priekšā, visu enerģiju spektru, valdošu līdzīgā saitā. Tīrs, patiess
vēstījums vienkārši noslīkst, šajā viņam svešo enerģiju virpulī - pazūd, to "samīda" astrālās
būtības, priekš kurām tādi "daudzspalvaini" saiti ir īstas dzīres.
Un cilvēki, šajos saitos iegājuši, arī kļūst šo būtību upuri, kā arī vēstījumi, no tīra avota
pieņemtie.
Astrāla iemītnieki visiem spēkiem cenšas uzkurināt viņām raksturīgās enerģijas, sevišķi
aktīvas zemākā astrāla būtības, provocējošas cilvēku uz viszemākajām negatīvajām emocijām,
tādām kā lepnība, godkārība, naidīgums, skaudība, kritika, aizvainojums, šaubas...
Un pakāpeniski šis saits kļūst vārdu batāliju arēna un vairāk neviens nav spējīgs glābt šīs
cilvēcisko kaislību virpulī iekļuvušās tīrās Debesu vēstis.
Tā, līdzīgu saitu radītāji, paši to nemanot, izdara lāča pakalpojumu ne tikai sev bet arī saviem
lasītājiem un, tā vietā, lai garīgi augtu, atmet atpakaļ sevi un viņus.
Pie tā mēs šodien apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 18. jūnijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.06.2018.

24.Augšējā astrāla vidējais līmenis
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien mēs ar jums pāriesim pie augstākā astrāla vidējā pakāpiena izskatīšanas - tā "vidējā
līmeņa".
Kā jūs jau sapratāt no maniem iepriekšējiem vēstījumiem, starp visiem astrālajiem slāņiem un
līmeņiem nav nekādas precīzas robežas, par cik astrālās būtības, tāpat kā arī cilvēki, iziet
attīstības dažādas stadijas un pastāvīgi pārvietojas no viena līmeņa uz citu.
Un tomēr, augstākā astrāla vidējo slāni var noteikt kā pietiekami augstu garīgu līmeni, kura
iemītnieki sirsnīgi uzskata, ka var atnest labumu cilvēcei.
Uz kā balstīta viņu pārliecība?
Vispirms uz to, ka viņiem labi zināma Augšupcelšanas tēma, kas tagad tiek aktīvi apspriesta
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kā Zemes blīvajā plānā tā arī smalkajos plānos.
Un tagad viņi aktīvi meklē "kanālus", caur kuriem var padalīties savās zināšanās ar cilvēkiem,
atrodošamies fiziskajos ķermeņos.
Tieši šīs astrālās būtības diktē vēstījumus lielākajam vairumam čeneleru, esošiem pietiekami
augstas vibrācijas.
Atšķirībā no zemākā astrāla būtībām, viņu enerģijām nav negatīvas nokrāsas, bet arī īpaša
labuma no viņu vēstījumiem nav.
Šis tieši ir tas gadījums, kad netiek dotas nekādas jaunas zināšanas priekš cilvēkiem.
Šī līmeņa astrālām būtībām tādu vienkārši nav.
Viņas spējīgas atkārtot tikai to, kas visiem sen jau zināms, un viņu nodotie vēstījumi viens no
otra atšķiras tikai ar dažādu nokrāsu un enerģētisko piepildījumu, kas atkarīgs no pieņemošo
cilvēku personīgajām īpašībām.
Ja pieņemošais cilvēks pietiekami tīrs ar garīgi augstu vibrāciju līmeni, tad tādi vēstījumi
jums vibrēs piektajā čakrā, kas ir maksimālais šī astrālā slāņa iemītniekiem.
Bez ezotērisko zināšanu un Augšupcelšanas tēmas "zinātājiem", šajā līmenī mīt arī astrālās
būtības, esošas "šauri speciālisti" visdažādākajās jūsu dzīves nozarēs.
Esošas izglītotu un erudītu cilvēku dvēseļu fragmenti, kuri vienu vai otru iemeslu dēļ nespēja
tūliņ savienoties ar savu dvēseli, viņas cenšas turpināt savu darbošanos arī smalkajā plānā.
Par cik tas pietiekami augsts līmenis, viņas var daļēji piekļūt Visuma datu bankai un smelt no
turienes jaunas zināšanas tanī zinātnes vai mākslas jomā, kādā viņas darbojās pēdējā viņu
iemiesojumā.
Un cenšoties ienest savu devumu viņiem zināmā darbības sfērā, viņi meklē speciālistus,
kuriem "piespēlē" jaunas idejas un izstrādes.
Tieši caur viņām notiek zinātnieku nejaušas apskaidrības.
Tās viņas sūta mākslas cilvēkiem iedvesmu, piepildot viņus ar jaunrades enerģijām
Tās viņas palīdz dziedniekiem un ārstiem.
Citiem vārdiem, domu priekšā pateikumi cilvēkiem, kuri meklē pareizo atrisinājumu savā
profesionālajā darbībā, sūta tieši šī līmeņa būtības, par cik šeit atrodas "specializāciju"
egregori, pie kuriem viņas arī pievelkas pēc interesēm.
Tādā veidā, jūsu praktiskajās un profesionālajās lietās, augstākā astrāla vidējā līmeņa
iemītnieki var būt ļoti noderīgi.
Pie tā šodien mēs apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 19. jūnijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /24.06.2018.

25.Astrālā “artava” Augšupcelšanas procesā
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien mēs turpināsim sarunu par augstākā astrāla vidējo līmeni.
Droši vien, tieši šis gadījums ir vissarežģītākais priekš jūsu saprašanas, par cik šī līmeņa
iemītnieki arī, tāpat kā jūs, tiecas uz Gaismu un savu iespēju, savas saprašanas robežās, cenšas
palīdzēt cilvēcei virzīties uz Augšupcelšanas pusi.
Un jāatzīst, ka daudzi no viņiem priekš tā izdarīja daudz.
Tā informācijas lavīna par Augšupcelšanu, kas novēlās pār jums un pamodināja interesi par šo
tēmu, bija viņu vislielākais nopelns cilvēces priekšā.
Un tas, ka bieži vien viņi piesavinās svešus vārdus, viņi paši uzskata kā mazas nerātnības,
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aicinātas izraisīt uzticību informācijai, kuru viņi aiznes līdz jums caur dažādiem "kanāliem".
Jāsaka, ka pirmajā Pārejas etapā, cilvēku vibrācijas vēl nepacēlās pietiekami augstu un šīs
draiskulības bija pieļaujamas, taču tagad pienāca jūsu pieaugšanas periods - daudziem no
jums notika straujš vibrāciju lēciens un jūs pāraugāt šī līmeņa vēstījumus.
Tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku aktivizētas augšējās čakras un čiekurveida dziedzeris.
Viņi gatavi pacelties uz augstāku līmeni un dzirdēt Visuma Augstākos Spēkus.
Un šeit jau viņu intereses nonāk pretrunā ar šo astrālo būtību interesēm.
Daudzi cilvēki vairāk nenonāk rezonansē ar viņu vibrācijām, tātad, pārstāj "barot" viņus ar
savām enerģijām.
Tā rezultātā, astrālās būtības sāk "atkarot savu vietu zem saules", iesaistoties cīņā par cilvēku
kanāliem, spējīgu pieņemt Augstāko Spēku vēstījumus.
Un ar to beidza viņu pozitīvā loma cilvēku dzīvē.
Taisnīguma labad jāsaka, ka daudzas šī līmeņa būtības tādas izmaņas pieņem.
Viņas sāk kopā ar cilvēkiem, ar kuru enerģiju viņi barojās, pacelties uz augstāku garīgās
attīstības pakāpienu un pārvietojas uz visaugstāko līmeni augstākajā astrālā.
Bet tie, kuri neatāpjas un turas pie pierasta "dzīves veida", nereti krīt lejup, nolaižoties jau uz
augšējā astrāla zemāko līmeni, bet dažreiz arī astrāla vidējā slānī.
Par cik astrālās būtības ir jūsu atspoguļojums, tad tādas negatīvas emocijas, kā lepnumms,
godkāre, patmīlība, kontrole un vara pār svešiem prātiem, viņiem nostrādā tieši tā, kā arī tiem
cilvēkiem, kuriem viņi diktēja vēstījumus.
Viņu ilgais "tandēms" - savstarpējā enerģētisā apmaiņa - nevar tikt pārtraukta vienstundīgi.
Un cilvēkam, kurš ilgu laiku pieņēma no viņiem vēstījumus, jābūt apveltītam ar ļoti spēcīgu
raksturu un ļoti tīru dvēseli, lai atzītos pats sev un cilvēkiem, kuri lasīja šos vēstījumus, ka tos
diktēja ne Visuma Augstāke Spēki, bet tikai astrālās būtības, kuras piesedzās ar viņu vārdiem.
Pagaidām tas notika tikai ar nedaudziem cilvēkiem, kuri spēja paskatīties uz sevi no malas,
"pacelties" virs situācjas un ieraudzīt viltvāržus visā to krāšņumā.
Taču atceraties, mani mīļotie, ka pat šādā gadījumā nevar vainot tos, kuri centās jums palīdzēt
savu spēju un iespēju robežās.
Vajag no visas sirds pateikties viņiem par saņemto mācībstundu un par tām zināšanām, kurās
viņi ar jums padalījās un virzīties tālā - uz jaunu Augšupcelšanas līmeni.
Un es jūs uz to svētīju.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 20. jūnijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /25.06.2018.

26.Visuma Pirmradītāja aizsardzības sfēra
Sveicināti, mani dārgie mīļotie berni!
Lai pabeigtu sarunu par augstākā astrāla vidējo līmeni, gribu šodien apstāties pie tās vēl
vienas atšķirīgas īpatnības.
Tas, protams, skar tos no jums, kuriem atklāts saziņas kanāls ar smalkmateriālo pasauli.
Gribu dot jums vēl vienu instrumentu sava "sarunbiedra" atpazīšanai.
Es saprotu, ka to izdarīt nav viegl tad, kad uz jums iziet augstākā astrāla būtības, par cik viņas
PATIEŠĀM negrib nodarīt jums nekādu ļaunumu, bet otrādi, tiecas jums palīdzēt pacelties
augstāk.
Bet, kā jau es jums teicu, viņas to dara savu iespēju, savas saprašanas robežās, domājot ka
jums tas ir nepieciešami un vērtīgi.
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Tādā veidā viņas cenšas nomainīt jūsu Dvēseles patiesās vēlēšanās ar notiekošā savu
redzējumu.
Un, lai neiekristu šajās lamatās, jums vajag izstrādāt "nosacītas zīmes" sazņai ar savu Dvēseli,
kura, atšķirībā no jums, nekļūdīgi nosaka to, kas dotajā momentā pārvalda jūsu kanālu.
Kā to var izdarīt?
Vispirms jums vajag iemācīties izlikt drošu aizsardzību katru reizi, tiklīdz jūs sajutāt, ka
jums plūst informācija no smalkā plāna.
Ietveriet sevi Visuma Pirmradītāja enerģijas necaurlaidīgā sfērā.
Tā, mirdzoša, augstu vibrāciju, balti-sudrabota enerģija.
Iedomājaties, ka tās iekšējā virsma spoguliska. Un šajā spogulī mirgo Dievišķo daļu miriādes.
Tā Beznosacījumu Mīlestības enerģija - visspēcīgākā Visumā.
Vēl labāk, ja jūs palaidīsiet šo sfēru griezties pa paulksteņrādītāja virzienu, tas daudzkārt
pastiprinās tās darbību.
Tieši tā ir galvenā aizsardzība, caur kuru nevar izspraukties pat augstākā astrāla būtības - jūs
priekš viņām kļūsiet neredzami.
Atrodoties šajā sfērā, jūs varat pievilkt TIKAI Vsuma Augstākos Spēkus, priekš kuriem šī
enerģija ir īstā/dzimtā, tātad, jūsu sfēras virsma priekš viņiem kļūst caurspīdīga.
Un tikai pēc tam, kad jūs uzlikāt aizsardzību, palūdziet savu Dvēseli darīt zināmu, kurš ar
jums vēlas runāt.
Ja jūs visu izdarījāt pareizi un nokārtojāt sakarus ar savu Dvēseli, viņa nekļūdīgi atbildēs
jums, kas pie jums atnāca.
Ja jūs atbildi nesaņemsiet, tātad, jūsu kanālu centās izmantot astrālās būtības, kas pēc tam jūs
pazaudēja, nevarošas izturēt tik augstas vibrācijas.
Daudzi no jums spēs arī paši sajust savā enerģētiskajā telpā klātesošus Visuma Augstākos
Spēkus.
Jūs būsiet pārpildīti ar svētlaimi, jūsu augstākās čakras - sestā un septītā, kā arī čiekurveida
dziedzeris pielīs ar siltumu vai sāks vibrēt.
Katram var būt savas sajūtas, taču OBLIGĀTI augstāk par piekto čakru.
Bet tālāk, ja jums nepalika nekādu šaubu par to, ka ar jums runā Gaišie Spēki, jūs varat
vēstījumus pieņemt tā, kā jūs pieradāt to darīt: pierakstīt, ierunāt diktofonā, vai vienkārši
priecāties saziņā ar jūsu Debesu palīgiem.
Es svētīju jūs uz to, mani mīļotie!
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 22. jūnijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /26.06.2018.

27.Augšējā astrāla augstākais līmenis
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien mēs ar jums pāriesim pie sarunas par pēdējo - visaugstāko augšējā astrāla līmeni.
Salīdzinot ar pārējiem astrālajiem slāņiem, līmeņiem un apakšlīmeņiem - šis sastāda pavisam
šauru starpslāni.
Un tur mitinās tās būtības, kuras, izejot ilgo/garo evolūvijas ceļu astrālajā pasaulē, sasniedza
jau tādu stāvokli, kad gatavas atgriezties Mājās, savienojoties ar savu dvēseli.
Viņas atrodas uz pašas robežas, atdalošas astrālos slāņus no tās pasaules, kur mīt gaišās
dvēseles, kuras pēc sava fiziskā ķermeņa nāves gandrīz tūliņ nokļūst tanī dimensijā, pie kuras
pievelkas pēc vibrācijām.
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Un šīm būtībām pietrūkst pavisam nedaudz, lai izpildītu galīgo pāreju uz to pasauli, kur viņas
var gatavoties savam nākošajam iemiesojumam.
Var teikt, ka šis pēdējais pierobežas slānis ir priekš viņām vieta ilgā perioda pārdomām par
ceļojumiem astrālajā pasaulē.
Kā likums, šīs būtības paspēja pabūt visos astralās pasaules slāņos - no zemākā līdz
augstākajam astrālam.
Viņas pilnā mērā iepazina cilvēku mijiedarbības principus, atrodošos fiziskos ķermeņos un
viņu nemainīgos ceļabiedrus - astrālās būtības, kuras izvēlas sev "upurus" ar noteiktu
enerģijas veidu, dodošu viņām dzīvību/dzīvi un, savukārt, "uzlādē" viņas ar līdzīgu enerģiju.
Izejot vairākkārt līdzīgu enerģētisku riņķapli dažados astrālās pasaules slāņos, šīs būtības
beidzot apzinājās līdzīgas eksistēšanas bezperspektīvu un viņām iegribājās izrauties no šīs
pasaules jaunā pasaulē.
Atrodoties augstākās dimensijās, viņas jau zina par tiem esamības plāniem, kur mīt
pilnvērtīgas cilvēku dvēseles, kuras bezgalīgu klejošanu vietā astrālajā pasaulē, iziet citas
mācībstundas.
Viņas caurskata savu nodzīvoto dzīvi, analizē kļūdas, sazinās ar Debesu sklotājiem - Visuma
Augstākajiem Spēkiem.
Augstākā astrāla būtībām ļoti gribas nokļūt tur, kur viņas varēs iemantot savas Dvēseles un
Dievišķās apziņas veselumu.
Un, lūk, šīs būtības tiešām palīdz cilvēkiem pacelties uz garīgās attīstības daudz augstāku
līmeni, par cik tāds darbs cilvēku labā arī ir ķīla pārejai no astrālās pasaules augstākajās
esamības sfērās.
Ko ietver viņu palīdzība?
Bieži vien viņas atklāj viltvāržus un atver cilvēkam acis uz to, ar ko viņš sazinās, bet dažkārt
arī aizsargā viņa kanālu no zemākā un vidējā astrāla būtībām.
Apveltītas jau ar pietiekami augstām vibrācjām, viņas nereti tanīs dalās ar cilvēkiem.
Šīs būtības arī izvēlas sev aizbilstamos, bet atšķirībā no saviem līdzbrāļiem, mītošiem
zemākos astrālos slāņos, viņu mērķis ir ne barošanās no cilvēka enerģijām, bet otrādi, viņi
dāvā savu enerģiju, lai aizsargātu no zemāko astrālo būtību iedarbības, tādējādi palīdzot
cilvēkam pacelties uz daudz augstāku garīgās attīstības līmeni.
Daudzējādi, pateicoties viņām, cilvēks sāk "pamosties" jaunai dzīvei, aizdomājas par savas
eksistēšanas jēgu, par vērtību sistēmas maiņu, sāk interesēties par Augšupcelšanu un visu, kas
ar viņu saistīts.
Šīs būtības jau ļoti tuvas Gaišajiem Spēkiem, kuri jūs ved pa dzīvi.
Bet dažas no šīm būtībām kļūst cilvēku Sargenņģeļi, uzskata šo misiju kā pēdējo pakāpienu
savai galīgai izejai no astrālās pasaules gūsta.
Pie tā šodien mēs apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 23. jūnijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.06.2018.

28.Dvēseles fragmentācija
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Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien es turpināšu sarunu par visaugstākā līmeņa astālajām būtībām - tām, kuras stāv uz
pārejas sliešņa savā jaunajā stāvoklī - pilnīgā integrācijā ar savu Dvēseli.
Un šodien es pastāstīšu sīkāk par to, ko nozīmē Dvēseles fragments, kādā veidā tas var
eksistēt atsevišķi no viņas un kādēļ tā notiek.
Sāksim ar to, ka iemiesojoties fiziskā ķermenī, Dvēsele atnāk uz Zemi savā viengabalainības
stāvoklī, par cik starpiemiesojumu laikā viņa jau izstrādāja visu savu iepriekšējo dzīvi un
visas savas mācībstundas, kas viņai palīdzēja integrēt sevī savas zaudētās daļiņas-fragmentus
un sagatvoties jaunai dzimšanai.
Viņa rūpīgi izvēlas sev jauno dzīves vietu uz Zemes, sociālo vidi, vecākus, jaunu
dzīvespieredzi, kādu viņa gribtu iegūt un pēc tam nolaižas savas jaunās mātes miesās.
Taču, kā jūs jau zinat, nokļūstot trīsdimensiju pasaulē - tik dziļā priekš viņas vidē, viņa
apmulst un aizmirst visu, ko plānoja līdz dzimšanai.
Reti kurai Dvēselei izdodas pilnā mērā iemiesot dzīvē, ko viņa Debesīs nodomāja.
Cilvēks, neprotošs dzirdēt savu Dvēseli, nokļuvis tīri materiālā vidē, dažkārt ir pakļauts tik
spēcīgiem enerģētiskiem uzbrukumiem no savas apkārtnes, tik zemu emociju ietekmei, ka tās
burtiskā nozīmē "rauj viņa dvēseli daļās".
Dvēseles fragmentācija notiek dēļ ļoti dažādiem iemesliem, bet galvenais no tiem ir izturīga
serdeņa trūkums cilvēkā: pašpietiekamības, pašcieņas, personīgās cieņas trūkums, savas
unikalitātes un vērtības apzināšanās, bet, kopā ņemot, - mīlestības uz sevi.
Cilvēks, izrādoties esam sociālo un reliģisko pamatu "tīklos", izšķīst viņam tuvos cilvēkos,
savā darbā, pienākumos un daudzos citos sīkumos, kuri viņa Dvēselei nemanot atņem
viengabalainību.
Par nožēlu, maz ir to, kuriem trīsdimensiju pasaulē izdodas saglabāt tīrībā un pilnībā savu
bezgala vērtīgo Dvēseli un pēc fiziskā ķermeņa nāves tūliņ aiziet uz Mājām - uz to augstumu,
no kurienes viņa nolaidās šinī pasaulē, bet dažreiz arī augstāk - atkarībā no nodzīvotās dzīves
pieredzes.
Cilvēku lielākajam vairumam, dzīvojošiem materiālās domās un rūpēs, pēc aiziešanas no
fiziskā plāna, paliek noturīgas piesaistes pie saviem mīļiem, tuviem cilvēkiem, iemīļota darba,
pie tiem cilvēkiem, ar kuriem bija ciešas attiecības, ar spēcīgu emocionālu nokrāsu...
Tādā veidā, šo aizgājušo dvēseļu daļiņas - viņu enerģētiskie sabiezējumi - paliek cilvēku,
atrodošos fiziskajos ķermeņos, enerģētiskajā telpā.
Un šīs daļiņas-fragmenti, apveltītas ar apziņu, sāk dzīvot savu personīgo dzīvi, atrodoties jau
Zemes smalkajā plānā.
Tieši tā arī rodas visu līmeņu astrālās būtības.
Atkarībā no tā, kādu cilvēku dvēseļu fregmenti viņi radās: labsirdīgu vai ļaunu, gudru vai
dumju, skopu vai devīgu, izglītotu vai nē - uz tā astrālā īmeņa viņi nokļūst, pievelkoties pie tā
pēc vibrācijām.
Un tālāk turpināsies ilgais evolūcjas ceļš - līdz tam laikam, kamēr visi fragment nesaplūdīs ar
pirmsākuma Dvēseli, pēc kā viņa sāk gatavoties savam jaunajam iemiesojumam.
Manos iepriekšējos vēstījumos jau tika daudz runāts par cilvēka un visu līmeņu astrālo būtību
mijiedarbību, par šo cilvēcisko dvēseļu klejojošo fragmentu, mītošu Zemes smalkajā plānā,
izdzīvošanas metodēm.
Bet, augšējā astrāla visaugstākā līmeņa - vispēdējā līmeņa būtības - ir spilgts piemērs tam, ka
pat astrālā pasaulē, garīgi attīstoties, var izrauties no astrālā "gūsta", kurā tās tik ilgi atradās,
un iemantot viengabalainību ar savu Dvēseli.
Šodien mēs pie tā apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 24. jūnijā 2018. g.
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Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.06.2018.

29.Ceļa sākums astrālā pasaulē
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šoden mēs turpināsim sarunu par visaugstākā astrālā līmeņa būtībām un par cilvēku dvēseļu
fragmentāciju.
Par cik šis process ļoti sarežģīts un daudzšķautnains, aplūkosim to konkrētā piemērā, kādu
ceļu var iziet astrālā būtība līdz pilnīgi savienojas ar savu Dvēseli.
Reiz dzīvoja uz zemes labs, kārtīgs, gudrs - visās attiecībās cienījams cilvēks.
Viņš ļoti mīlēja savus tuviniekus un dažādi rūpējās par viņiem. Viņš savā darbā bija īsts
profesionālis, darbam atdeva daudzus gadus.
Pamatā viņš dzīvoja priekš citiem, par cik izauga sabiedrībā, kur tieši tāds dzīves veids tika
uzskatīts par pareizu.
Bez tam, viņš bija ateists un visas sarunas par Dievu uzskatīja par pagātnes paliekām. Bet tāds
jēdziens kā reinkarnācija priekš viņa bija pavisam nezināms.
Viņš patiesi domāja, ka viņš izzudīs bez pēdām kopā ar savu fizisko ķermeni.
Un, lūk, viņš nomirst. Kas notiek ar viņa Dvēseli?
Viņas galvenā daļa aiziet Mājup, par cik viņa vienmēr zināja, kas viņa un no kurienes, bet par
cik šī cilvēka apziņa turpina dzīvot arī pēc viņa aiziešanas no fiziskā plāna, tad, esoša ārpus
ķermeņa, viņa pilnīgi apjuka.
Apziņa nezina, ko darīt, kā uzvesties. Iesākumā viņa pat nesaprot, ka atrodas ārpus
ķermeniskā apvalka un turpina tverties pie viņam pierastām reālijām.
Taču tagad tā mīt tikai nelielā Dvēseles daļā - tanī pašā fragmentā, kurš ar sevi sniedz
enerģijas sabiezinājumu - to vibrāciju koncentrāciju, kādas bija prevalējošas viņam atrodoties
uz Zemes.
Kādēļ šis fragments nevarēja pacelties kopā ar kodolu/serdeni - viņa Dvēseles galveno daļu?
Tas notika tādēļ, ka šī cilvēka apziņa pat nepieļāva domu par to, ka pēc nāves Dvēsele turpina
dzīvot - ka viņa aiziet citās pasaulēs, sazinās ar Visuma Augstākajiem Spēkiem, "izdzīvo" no
jauna savu dzīvi, lai "ievietotu krājkasītē" šinī iemiesojumā uzkrāto pieredzi un sagatavotos
savai jaunajai dzimšanai.
Šī cilvēka apziņa bija pārāk materiāla, tādēļ tā turpina dzīvot pierastās reālijās,
"norobežojoties" no neparastā un nesaprotamā.
Var teikt, ka šinī gadījumā Dvēsele atkārtoti šķiras no ķermeņa, bet jau no nemateriāla
ķermeņa, tomēr apveltīta ar apziņu, kāda bija viņam uz zemes.
Un, lūk, atkarībā no cilvēka vibrācijām nāves momentā, viņa dvēseles fragments pievelkas
astrālam slānim, atbilstošam šīm vibrācijām.
Un tālāk sākas viņa "gājiens" fiziskā pasaulē, kas vienīgā var viņam dot barojumu un, kuru
viņš, savukārt, sāk piebarot ar savām enerģijām.
Par to jau ir runāts daudz iepriekšējos vēstījumos, tādēļ mēs tagad apstāsimies pie šāda
frgmenta cita "dzīves" aspekta - pie tā, kā viņš izzin patiesību, atrodoties jau otrpus aizsega,
kādus evolūcijas etapus iziet un kā, galu galā, savienojas ar savu Dvēseli.
Šodien pie tā mēs apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 25. jūnijā 2018. g.
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Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.06.2018.

30.Savienošanās ar Dvēseli
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Un tātad, turpināsim sarunu
( http://spekavots.ucoz.ru/news/cela_sakums_astrala_pasaule/2018-06-29-3426 ) par to, kas
gan notika ar cilvēka Dvēseles fragmentu, kurš pēc savas nāves izrādās esam astrālā pasaulē.
Pēc tam, kad viņš apzinājās savu patieso stāvokli, viņš sāka pielāgoties jaunajai dzīvei,
skatoties apkārt.
Mūsu gadījumā, šī labā, kārtīgā cilvēka Dvēseles fragments nonāca vidējā astrālajā slānī, kur
mīt dvēseļu daļiņas lielākā daudzuma "parastu" cilvēku - paklausīgu, krietnu pilsoņu.
Viņš pakāpeniski sāk saprast, ka savu dzīvošanu viņš var uzturēt tikai uz savu radniecīgo
enerģiju rēķina un sāk meklēt "donorus", ierodošos fiziskos ķermeņos.
Tādu uz Zemes daudz. Tie visi tie, kuru apziņu vada sabiedrība, baznīca, tuvi cilvēki - vārdu
sakot, tie, kuri peld pa straumi, pakļaujoties gadsimtos izveidotiem sabiedrības pamatiem un
tradīcijām.
Rezultātā, šī cilvēka Dvēseles fragments turpina izturēties pēc viņam pierasta dzīves veida,
bet jau smalkmateriālajā pasaulē.
Viņš redz, ka daudzām astrālām būtībām gluži patīk tāda dzīve un viņi tur atrod izkaidēšanos,
kas arvien vairāk paplašina savu "upuru" loku, tādā veidā bagātinot savu pierasto pasauli.
Taču mūsu "varonis" to uzskata par netaisnīgu - turpināt to pašu eksistēšanu, bet tik "apcirptā"
veidā.
Un viņš sāk meklēt izeju no šīs situācijas.
Par cik viņa dvēseles daļiņa apveltīta ar apziņu, viņai atliek izvēles brīvība: augt tālāk vai
palikt savas garīgās attīstības tādā līmenī.
Un viņa izlemj pirmo.
Viņai ir iespēja pārvietoties dažādos astrālajos slāņos, saskarties ar citām enerģijām un
smelties tur informāciju.
Protams, šīs pārvietošanās iespējamas tikai noteiktās robežās - saskaņā ar Visuma
Likumu "Līdzīgs pievelk līdzīgu".
Tādēļ šī daļiņa var nolaisties tikai līdz zemākā astrāla augšējam līmenim un pacelties līdz
augstākā astrāla apakšējam līmenim.
Bet arī tā viņai pietiek, lai saprastu starpību starp šiem slāņiem.
Par cik smakajā līmenī nav nosacītību - masku un liekulības, kuras izmanto cilvēki, atrodoties
iemiesojumā, tad visas enerģijas tur izjūtamas daudz asāk/spilgtāk - koncentrētā, atklātā
veidā.
Un astrālā būtība - mūsu "varoņa" Dvēseles daļiņa - šausminās par to nekrietnību, kāda valda
zemākajā astrālā, bet augšējā astrāla zemākā līmeņa enerģijas, otrādi, viņai šķiet smalkākas un
pievilcīgākas par tām, kur viņa mīt tagad.
Viņa sāk sazināties ar augšējā astrāla būtībām un viņi dalās ar viņu informācijā, kuru paši
pārvalda.
Šī saskarsme pakāpeniski paaugstina viņas vibrācijas un viņas "donori" uz Zemes kļūst
pavisam citi cilvēki - garīgāki, kuru enerģija viņai jau tuva.
Tā, pakāpeniski, viņa paceļas augstāk un augstāk, līdz laikam, kad nonāks līdz pēdējam
augšējā astrāla līmenim, kur viņai atklājas patiesība visā savā pilnībā.
Tagad viņas vienīgā vēlēšanās kļūst savienošanās ar savu Dvēseli un iziešana uz esamības

39

augstākajiem plāniem, kur viņa varēs pārdomāt visu ne tikai uz Zemes izdzīvoto, bet arī
astrālajā pasaulē, kā arī gatavoties savam nākošajam iemiesojumam.
Protams, viņas vēlēšanās izpildās, jo viņas Dvēsele arī alkst iemantot
veselumu/viengabalainību un ieņemt sevī savu ļoti mīļoto daļiņu, pasaudētu astrālā.
Lūk, tāda pasaka ar labām beigām, mani dārgie.
Bet īstenībā, tā teika, par cik ļoti bieži cilvēcisko dvēseļu fragmenti, nemācējuši Dievišķās
zināšanas iemantot uz Zemes, aizpilda šo zaudējumu astrālā pasaulē.
Šodien mēs pie tā apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 26. jūnijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /30.06.2018.

31.Astrālās pasaules pašdarbnieki
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Tagad, kad jums ir pilnīgs priekšstats par to, kā un no kā dzīvo astrālā pasaule, es gribu jums
pastāstīt par vēl vienu īpatnību, kas skar tās visus slāņus un visus tās līmeņus.
Un runa būs par astrālo būtību prasmi izspēlēt īstas izrādes.
Jā, jā, mani dārgie, nebrīnaties. Par cik šīs pasaules iemītnieki ir jūsu atspoguļojums, tad viņi
neatsaka sev prieku nedaudz pašpadarboties.
Parasti ar to grēko astrālā iemaldījušās bijušo aktieru, režisoru, muzikantu, rakstnieku,
scenāristu dvēseļu daļiņas - vārdu sakot, radošo profesiju cilvēku.
Un, lūk, kā tas notiek.
Kā jau es teicu daudzos savos vēstījumos, lai palielinātu svarīgumu, astrālās būtības sevi bieži
nosauc jums mīļotu un ievērojamu Gaismas Spēku vārdos.
Bet, par cik viņas ievēroja, ka pēdējā laikā dažiem cilvēkiem atveras kanāli ne tikai
dzirdēšanai, bet arī smalkmateriālās pasaules redzēšanai, viņas izlēma, priekš sev lielākas
ticamības iegūšanas, ilustrēt savus vārdus ar "dzīvām bildītēm".
Kādā veidā viņas tās rada?
Vispirms viņas priekš tā izmanto cilvēka apziņu.
Piemēram, ja astrālā būtība sevi nosauc par Jēzu Kristu, tad viņa telepātiski čenelera apziņā
ieliek viņa tēlu, visiem tik labi pazīstamu.
Un cilvēks sāk redzēt Jēzu kā dzīvu. Protams, tā hologramma, bet saskaņā ar šī "kanāla"
nododamo informāciju, viss izskatās iedvesmojoši un patiesībai līdzīgi.
Tādā veidā astrālās būtības nodrošinās pret atmaskošanu, bet, informāciju pieņemošais, paliek
pilnā pārliecībā, ka viņš sazinājās ar Jēzu Kristu.
Augstāku slāņu būtības, galvenokārt augšējā astrāla zemākā līmeņa būtības, apveltītas ar
daudz lielāku līdzīgu priekšnesumu arsenālu.
Viņas jau spējīgas ar domu spēku radīt viņām nepieciešamās dekorācijas, ko viņas arī izmanto
pietiekami plaši.
Par cik Augšupcelšanas tēma ezotēriskajā pasaulē tagad ir vispopulārākā, viņas izspēlē
veselas izrādes no Piektās dimensijas dzīves.
Ne mazums cilvēku uzķeras uz viņu makšķeres meditāciju laikā.
Dažas no šm būtībām sasniedza tādus augstumus, ka iemācījās "iemiesoties" cilvēkos,
svētajos, eņģeļos, erceņģeļos, izspēlējot priekšnesumus uzticīgu cilvēku priekšā.
Kā gan jums, mani dārgie, atšķirt šos viltvāržus jau "miesā"?
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Šeit visdrošākais atpazīšanas "instruments" būs jūsu čakru "skala".
Tiklīdz jūsu redzes priekšā parādās kāda figūra, sajūtiet, kādā čakrā viņa jums vibrē.
Dažkārt astrālās būtības stājas jūsu priekšā Visuma Augstāko Spēku veidā, kas daudziem no
jums tūliņ izraisa svētlaimes sajūtas
Bet uz to tieši arī viņas liek cerības.
Neticiet savām acīm un savām ausīm, mani dārgie, jo tie ir trešās dimensijas jūtu orgāni.
Pie saskarsmes ar smalkmateriālo pasauli nepieciešams izmantoto jūsu smalkos jūtu orgānus,
kas vienīgie var nekļūdīgi noteikt ar ko jūs sazinaties.
Augstākie spēki jums atsauksies sestajā un septītajā čakrā.
Viss, kas zemāk - tās astrālās būtības.
Pie tā mēs šodien apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 27. jūnijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.07.2018.

32.Dvēseles integrācija
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Mans stāsts par astrālām pasaulēm tuvojas beigām un tagad man ar jums gribas parunāt par to,
ko jūs varat izdarīt priekš tā, lai palīdzētu astrālām būtībām pārtraukt savus klejojumus un kā
jums pasargāties no tik bēdīgā likteņa pašiem.
Sāksim ar to, ka vissvarīgākais priekš katra cilvēka ir saglabāt savas Dvēseles
viengabalainību, kas svarīgi tādā gadījumā, ja viņš (cilvēks) iemācīsies saglabāt tīrībā savu
enerģētisko telpu, neļaujot nekādām svešenerģijām tur ielauzties.
Dzīvojot duālā pasaulē, to izdarīt nav vienkārši, taču iespējams.
Priekš tā jums nepieciešams, burtiski, balansēt starp tādām jūsu īpašībām kā līdzcietība un
neiejaukšanās svešā liktenī, pašcieņa un patmīlība, pašapliecinājums un godkārība,
nesavtīgums un praktiskums, draudzīgums un familiaritāte...
Vārdu sakot, visā mācēt atrast zelta vidusceļu - to robežu, aiz kuras nevar iekļūt kā jūsu
personīgais Ego, tā arī cita cilvēka Ego, kas tā vai citādi var jūs ietekmēt.
Jūsu Dievišķai Dvēselei jābūt neskaramai. Tā jūsu Svētnīca, jūsu Māja, kur jūs varat ielaist
tikai jums ļoti tuvas [родные ?] enerģijas - tādu vibrāciju, kādas ir jums un, kas nevar jūsu
"Mājā" ienest disonasi, haosu, disharmoniju...
Ko jums priekš tā vajag izdarīt?
Vispirms, ierobežot savas saskarsmes loku ar jums radniecīgām dvēselēm.
Nekārtīgi sakari un pazīšanās, ienesošas jūsu dzīvē svešas enerģijas, noved pie tā, ka jūsu
Dvēsele izdalās uz fragmentiem, tādā veidā, zaudējot savu viengabalainību.
Un sevišķi bīstami tas gadījumos, kad tādām attiecībām ir spilgti izteikta emocionālā nokrāsa.
Tas jūs provocē uz spēcīgu emocionālu izvirdumu, kas priekš jums nepaliek bez sekām.
Izteikums "dvēseles sāpes/ ievainojums" izteiksmīgi atspoguļo to, kas notiek ar jūsu Dvēseli
enerģētisku sadursmju laikā ar jums svešām vibrācijām.
Jūsu smalkie ķermeņi šīs enerģijas uzņem līdzīgi bultām un tās atstāj dziļus ievainojumu, kuri
nesadzīst dažkārt pat visas dzīves laikā.
Vienlaicīgi tās savā valdījumā paņem jūsu Dvēseles daļiņas, kuras iemitinās viņu
enerģētiskajā telpā.
Tieši tā tiek nodibinātas ilgas un mokošas savstarpējās attiecības, kuras pārtraukt mēdz būt
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ļoti grūti, neskatoties uz to, ka abas puses ļoti labi saprot, ka viņi sevi jau izdzīvoja/iztukšoja.
Līdzīga enerģētiska savstarpējā iekļūšana arī rada cilvēku dvēseļu fragmentāciju, kas šleifē
velkas aiz daudziem cilvēkiem visas dzīves laikā, bet pēc fiziskā ķermeņa nāves šīs dvēseles
daļiņas turpina klejot astrālā pasaulē.
Lai no tā izvairītos, jums vajag iemācīties atbrīvoties no visām emocionālām, tātad,
enerģētiskām piesaistēm.
Ļoti svarīgi, mani dārgie, savākt vienkopus visus pa dzīvi izmētātos savas dvēseles
fragmentus - iemantot tās viengabalainību, atrodoties vēl iemiesojumā.
Un priekš tā es jums piedāvāju sekojošu praksi. Nosauksim to "Dvēseles integrācija".
Ieejiet meditatīvā stāvoklī, pilnībā atsābinaties, pieaiciniet savus Debesu palīgus un pēc tam
palūdziet savam Augstākajam Es atrast šinī pasaulē visus savus pazaudētos fragmentus daļiņas, atrodošās svešās enerģētiskās telpās.
Un vērojiet, kā viņas atgriezīsies savā Mājā...
Jūs varat ieraudzīt vai sajust cilvēkus, par kuru eksistēšanu jūs jau sen aizmirsāt, bet jūsu
Dvēseles fragments vēl aizvien glabājas viņu aurā, kādreiz sen pievilkts tur...
Bet, kaut arī jūs neko neredzēsiet, jūs noteikti sajutīsiet, kā pie jums atgriežas jūsu daļiņas tās kā taurenīši lidos uz jūsu Dvēseles nodoma "gaismu" iemantot viengabalainību un
nepieskaramību un viņa, Dvēsele, maigi saņems tās savos apskāvienos...
Uzturaties meditācijā tik ilgi, kamēr sajutīsiet mieru un pilnīgu jūsu ķermeņa nekustīgumu...
Šo meditāciju var atkārtot vairkkārt.
Un es svētīju jūs, mani mīļotie, šim svarīgajam darbam!
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 28. jūnijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /03.07.2018.

33.Dvēseles atbrīvošana no svešiebrukumiem
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Vakardienas vēstījuma ( http://spekavots.ucoz.ru/news/dveseles_integracija/2018-07-033438 ) turpinājumā, kurā runājām par Dvēseles integrāciju, šodien es gribu jums pastāstīt par
to, kā var atgriezt citu dvēseļu fragmentus, kuri atrodas jūsu enerģētiskajā telpā.
Bet iesākumā vajag saprast, kā tās tur nokļuva, lai tālāk tādas kļūdas nepieļautu, atņemot citu
cilvēku dvēseļu vērtības.
Aplūkosim cilvēcisko dvēseļu mijiedarbības mehānismu konkrētā piemērā.
Jūsu dzīvē diezgan bieži notiek tā, ka pirmā - visstiprākā - mīlestība, dažādu iemeslu dēļ,
beidzas ar attiecību izbeigšanu.
Kā likums, tas ir spēcīgs emocionāls satricinājums priekš abām pusēm.
Atmiņas par pirmo mīlestību jūsu dvēselē paliek uz visiem laikiem, bet kopā ar tām arī
gabaliņš kādreiz mīļa cilvēka dvēseles.
Un, ja attiecību pārtraukšana notika emociju maksimumā, sevišķi negatīvo, tad ievainojumi
jūsu dvēselēs "asiņo" visu mūžu.
Tāda mijiedarbības "shēma" izplatās absolūt uz visām jūsu spēcīgām emocionālām
piesaistēm.
Par cik domas materiālas un tām neeksistē telpa un laiks, tad katru reizi, kad jūs atceraties
pāridarītāju, vai to, kuru jūs paši kādreiz aizvainojāt, jūs atgriežaties jums nepatīkamajā
momentā un atkal palaidiet savas "bultas" šī cilvēka dvēselē.

42

Tā, paši to nezinot, jūs barojiet svešu dvēseļu fragmentus, jūsu aurā iestrēgušus, un atbalstāt
savu daļiņu dzīvi, mītošu svešās enerģētiskās telpās.
Jūs varat man jautāt: "Bet kā tad labās atmiņas par mūsu tuviniekiem - par tiem, par kuriem
mēs domājam ar sirsnību un mīļumu?"
Šinī gadījumā, mani mīļie, notiek jau citu īpašību enerģoapmaiņa.
Bet arī šeit vajag saglabāt to robežu, aiz kuras sākas Ego iebrukums, kas var sākt par kaut ko
nožēlot, izjūtot bailes par tuviniekiem, vainot vai sodīt jūsu mīļotos, bet varbūt arī pašam
izjust vainas sajūtas attiecībā uz viņiem.
Tādēļ ļoti svarīgi sevi iemācīt domāt par cilvēkiem bez kāda nosodījuma, vērtējuma,
personīgā priekštata par to, kas priekš viņiem labi vai slikti...
Vienkārši dāvājiet viņiem savu mīlestību - beznosacījumu un nesavtīgu, pieņemot viņus tādus,
kādi viņi sevī ir.
Bet par cik tik ideālas attiecības gadās ļoti reti un daudzi no jums savas dzīves laikā ieguvāt
savā īpašumā ne vienu vien cilvēciskās dvēseles fragmentu, es jums došu praksi, kas jums
palīdzēs atgriezt šo dvēseļu daļiņas viņu īpašniekiem un tādā veidā atbrīvot savu enerģētisko
telpu no svešiebrukumiem.
Tā arī nosauksim šo praksi: "Dvēseles atbrīvošana no svešiebrukumiem".
Apsēžaties meditācijā, pilnībā atslābinaties, pieaiciniet visus savus Debesu palīgus un tad
palūdziet savu Augstāko Es atgriezt visus cilvēcisko dvēseļu fragmentus, kuri atrodas jūsu
enerģētiskajā telpā, saviem likumīgajiem īpašniekiem.
No sirds pateicaties viņiem par to mācību, par to pieredzi, ko jūs iemantojāt savā dzīvē
pateicoties viņiem un izsakiet sekojošo:
"Es mīlu katras Dvēseles daļiņu, mītošu manī un ar mieru atlaižu viņu uz savām Mājām.
Lai viņa savienojas ar to Dvēseli, kurai viņa pieder no sākotnēm".
Un uzturaties meditācijā tik ilgi, kamēr sajutīsiet, ka process beidzies.
Jūs tādu meditāciju varat izpidīt vairākkārt, kamēr sajutīsiet pilnīgu atbrīvošanos no svešas
ietekmes.
Svētīju jūs, mani dārgie, pilnīgai jūsu Dvēseles attīrīšanai un viņas viengabalainības
iemantošanai.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 29. jūnijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.07.2018.

34.Dvēseles viengabalainība
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien mēs turpināsim sarunu par to, kā saglabāt savas Dvēseles viengabalainību: nedāvināt
viņas daļiņas citiem un neturēt gūstā citu dvēseļu daļiņas.
Pēc tam, kad jūs izpildīsiet meditācijas "Dvēseles integrācija"
( http://spekavots.ucoz.ru/news/dveseles_integracija/2018-07-03-3438 ) un "Dvēseles
atbrīvošana no svešiebrukumiem"
( http://spekavots.ucoz.ru/news/dveseles_atbrivosana_no_svesiebrukumiem/2018-07-043441 ) jums būs nepieciešams nostiprināt rezultātu, lai nesastrādātu jaunas enerģētiskas
piesaistes.
Tādēļ es jums piedāvāju vēl vienu praksi, kurai jākļūst par jūsu ikdienas paradumu - jūsu
brīnumnūjiņu.
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Nosauksim to "Dvēseles viengabalainība".
Taču šī, atsķirībā no iepriekšējām praksēm, prasa ilgu un rūpīgu darbu, par cik reti kuram no
jums izdosies atbrīvoties no domāšanas un uzvedības inerces, kas pārāk dziļi nostiprinājās
katrā no jums.
Ar šo praksi jums vajag sākt un beigt katru jaunu dienu.
Izplānojiet savu laiku tā, lai ne mazāk kā desmit minūtes no rīta un tikpat vakarā veltītu
darbam ar savu Dvēseli, kas tagad ir ļoti svarīga nepieciešamība - jūsu caurlaide Piektajā
dimensijā.
Un tātad, katru rītu, piesaucot visus savus Debesu palīgus, palūdziet viņus VISU DIENU
aizsargāt jūsu enerģētisko telpu no jebkuras svešielaušanās, kas jums palīdzēs saglabāt tīrībā
savas domas un emocijas.
Bet, protams, mani mīļie, jums arī pašiem nāksies veikt savu darba daļu, nenovelt to pilnībā
uz citu pleciem.
Iemāciet sevi notvert "uz starta" katru savu emociju un domu, jūsu nepiesātināmā Ego diktētu,
kas arī ģenerē visus negatīvo enerģiju veidus, pievelkošus pie sevis astrālās būtības, stiprinot
tā uzpūtību vēl vairāk.
Ja jūs to iemācīsieties darīt, tad ļoti drīz atkritīs nepieciešamība pēc līdzīgas prakses, par cik
visas jūsu domas, emocījas, rīcība būs tikai Mīlestības diktētas.
Taču iesākumā jums būs, kā nākas, jāpacenšas.
Jūs būsiet izbrīnīti, bet katra jūsu doma būs virzīta uz savu tuvinieku, kolēģu, draugu kontroli,
nemieru par bērniem, mazbērniem, sievām, vīriem, vecākiem.
Jūs, pēc inerces, novērtēsiet katru pretimnācēju: patīkams-nepatīkams, skaists-neskaists,
gudrs-muļķis...
Jūs pa pēdām citiem, sašutīsiet par netaisnību, kas valda pasaulē, jūsu valstī, pilsētā, darbā.
Jums gribēsies kādam pažēloties par kādu, apspriest kopējos paziņas...
Šo sarakstu var turpināt ļoti ilgi, par cik tieši no šādām lietām arī sastāv dzīve - cilvēku
vairākumam duālā pasaulē.
Un apturēt domu pierasto skrējienu - tas tiešām neviegls darbs. Taču tagad tas jums pa
spēkam, mani mīļotie, jo jums ir tik daudz Debesu palīgu.
Viņi vada un apsargā katru cilvēku, kurš pamodies no "miega" trīsdimensiju pasaulē.
To atbalsta arī augstu vibrāciju enerģijas, kas tagad plūst no Debesīm uz Zemi.
Bet vakarā, pirms miega, noteikti izdariet nodzīvotās dienas revīziju - pārbaudiet savas
Dvēseles viengabalainību.
Un, lūk, kā jūs to varat izdarīt.
Palūdziet viņai parādīt tās nodzīvotās dienas epizodes, ar kurām viņa palika neapmierināta,
kuras ievainoja viņu vai citu dvēseli.
Jūs noteikti ieraudzīsiet vai sajutīsiet tos nepatīkamos momentus.
Un tad jums atliks tikai veikt "darbu ar kļūdām": pārspēlēt šīs epizodes tā, lai neviena jūsu
Dvēseles daļiņa neatstātu savu Svētnīcu un, lai jūs atgrieztu likumīgajam īpašniekam viņa
Dvēseles daļiņu, ja nu tā pēkšņi iekļuva jūsu enerģētiskajā telpā.
Tādā veidā jūs palīdzēsiet ne tikai sev, bet arī tam cilvēkam ar kuru sanāca neharmoniskā
energoapmaiņa, diktēta ne Mīlestības, bet trīsdimensiju pasaules egostisko emociju.
Pēc tam, lai sevi naktī pasargātu no nelūgto ielauzšanās, atkal griežaties pēc palīdzības pie
saviem Debesu aizbildņiem.
Un pie šīs prakses papildus jūs varat izmantot "Visuma Pirmradītāja aizsardzības sfēra"
( http://spekavots.ucoz.ru/news/visuma_pirmraditaja_aizsardzibas_sfera/2018-06-26-3413 ),
kas jūs pasargās no zemu vibrāciju enerģijām un padarīs jūs neredzamus priekš visu līmeņu
astrālām būtībām.
Ievietojiet sevi šinī Sfērā no rīta un pirms miega vakarā.
Svētīju jūs, mani mīļotie, šim nevieglajam, bet tik ļoti nepieciešamajam darbam ar sevi!
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Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 1. jūnijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.07.2018.

35.Palīdziet astrālām būtībām atgriezties mājās
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien mēs tuvojamies mana stāsta daļai, kur jums būs doti padomi un rekomendācijas, kā jūs
varat savstarpēji sadarboties ar astrālām būtībām visu augstākajam labumam,
Kā jau jūs zinat, astrālā pasaule ir jūsu pasaules spoguļattēls un, vēl vairāk, tas ir dzīves
turpinājums priekš daudzām cilvēciskām dvēselēm, precīzāk, viņu daļiņām, jau citā kvalitātē vienas vai citas enerģijas sabiezinājumos, kuri nevarēja pacelties augstāk par astrālo pasauli
zemo vibrāciju dēļ.
Jūsu mijiedarbība ar astrālo pasauli jau tik noturīgi iegāja jūsu dzīvē, ka šos sakarus pārtraukt
ne katram ir pa spēkam.
Bet es ticu, ka tie, kuri šobrīd lasa šīs rindas, var šo darbu paveikt.
Pirmo un galveno jūs jau izdarījāt: jūs APZINĀJĀTIES savu piederību astrālai pasaulei un to
pieņēmāt kā dotumus.
Šī pasaule jūsos vairāk neizraisa bailes un māņticību. Jūs saprotiet, ka tur mīt apmaldījušās
dvēseles, kurām nepieciešama jūsu palīdzība un atbalsts.
Un, lūk, kādu palīdzību jūs viņām varat sniegt.
Daudzi no jums jau spēj izkārtot kontatus ar viņiem, izmantojot čakru "skalu" - jūsu
indikatoru vibrāciju līmenim.
Ziniet, ka visu līmeņu astrālās būtības jūs lieliski dzird un sajūt, pat ja jūs paši pagaidām
nespējat nokārtot ar viņiem telepātisko kontaktu.
Un, ja kādam no jums radīsies vēlēšanās šīm būtībām palīdzēt pacelties augstāk, vai jau
pilnībā saplūst ar savu Dvēseli, jūs varat izdarīt sekojošo.
Apsēžoties meditācijā, piesaucot savus Debesu palīgus, vēršaties pie astrālām būtībām ar
nodoma priekšlikumu, "aizrunāt" par viņām Visuma Augstākos Spēkus, lai viņas varētu
izbeigt savu klejošanu astrālā pasaulē un atgriezties Mājās.
Pēc tam, pagaidiet viņu atbildi, kas var parādīties dažādi.
Viena no jūsu čakrām - no trešās līdz piektajai, bet varbūt arī visas kopā - atkarībā no astrālo
būtību daudzuma, kuras pie jums piekļuva un viņu mitināšanās līmeņa, sāks reaģēt uz viņu
klātbūtni.
Un tiklīdz jūs to sajutīsiet, palūdziet Augstākos Spēkus atvērt Gaismas Portālu, bet Erceņģeli
Mihailu - pavadīt viņas uz to esības līmeni, kur tagad atrodas Dvēseles, no kurām šīs daļiņas
"atlūza".
Jūs sajutīsiet, kā jūsu rokas pieplūst ar siltumu un kā caur jums plūst Dievišķās enerģijas.
Uzturaties meditācijā tik ilgi, kamēr šīs sajūtas beidzas...
Kādēļ tik svarīga jūsu dalība šajā sakrālajā procesā?
Pirmkārt, tādā veidā notiks arī jūsu pašattīrīšanās, par cik katrs no jums, pats to nezinot,
izaudzējāt ne vienu vien astrālo būtību, piegādājot viņām trīsdimensiju pasaules enerģijas.
Otrkārt, tā būs jūsu "reabilitācija" par sastrādāto - līdzīga nožēlai.
Treškārt, bez jūsu dalības Augstākiem Spēkiem būs grūti atvērt Gaismas Portālu astrālām
būtībām dēļ pārāk lielās vibrāciju starpības.
Dotajā gadījumā, jūs esat kā tādi "pārgājēji" no augstām enerģijām uz zemām, kas ļaus astrāla
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iemītniekiem pārvarēt šo enerģētisko barjeru visīsākajos termiņos.
Ceturtkārt, jūs iegūsiet ļoti vērtīgu pieredzi savstarpējā sadarbībā ar astrālās pasaules
iemītniekiem jau pavisam citās sākotnēs: jūs priekš viņiem būsiet ne "donori", bet glābēji - ne
zemu, bet augstu enerģiju piegādātāji.
Piektkārt, jūs dosiet lielu ieguldījumu apkārtzemes telpas attīrīšanā - piedalīsieties tur ilgi
krājušos netīrumu ģenerāltīrīšanā - zemu vibrāciju enerģiju, nepārtraukti cirkulējošu strap
fizsko un astrālo pasauli.
Un es svētīju jūs uz to, mani mīļie!
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 2. jūlijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.07.2018.

36.Rezultātu apkopošana
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Manu vēstījumu sērijas par Astrālo pasauli noslēgumā, man gribas sniegt kopsavilkumu
visam teiktajam, lai jums izveidotos skaidrs un precīzs notiekošā priekšstats.
Šodien es apstāšos pie šīs pasaules struktūras, bet rīt - pie jūsu savstarpējām attiecībām ar tās
iemītniekiem.
Un tātad, Astrālā pasaule plaša, daudzveidīga un daudzskatīga [многолик ?].
Tā līdzīga daudzkārtainam pīrāgam, kura pamatā ir blīvs "plācenis", zemu vibrāciju,
"smagu" enerģiju, kur mīt būtības, kurās sakoncentrēti visu veidu negatīvās emocijas,
eksistējošas uz Zemes.
Tieši viņas uzpūš un uztur visus cilvēcisko kaislību veidus, sākot ar ģimenes "batālijām" un
beidzot ar revolūcijām un asinsizliešanas kariem, kas cilvēkiem nes nelaimes, bēdas un
ciešanas.
Cilvēce savas eksistēšanas laikā uzaudzēja jau ciešanu Demonu pūli, kuri reālu karu starplaikā
sarīko sadzīves karus, indējot cilvēciskās dvēseles ar skaudību, greizsirdību, badīgumu, varu
un kontroli, tādējādi neļaujot viņiem dzīvot laimīgi un priecīgi Mīlestības un Labestības
enerģijās.
Tālāk seko mazāk blīva kārta - "biskvīts" - astrālais slānis, kas ir patvērums
bezpersoniskām astrālām būtībām - to cilvēcisko dvēseļu daļiņām, kuras visu dzīvi
peldēja pa straumi, kurām nebija sava personīgā viedokļa, sekoja vispārpieņemtiem
likumiem, tradīcijām, modei, uzvedības un dzīves veida standartiem, un nekad necentās
"iznirt" no pierastās pasaules.
Un pat zaudējušas savu fizisko apvalku, šo dvēseļu daļiņas turpina savu drūmo eksistēšanu,
apmainoties enerģijām ar tādām pašām bezpersonīskām būtībām, iemiesotām fiziskos
ķermeņos.
Šis slānis ir ne tik nekaitīgs kā šķiet pirmajā mirklī, par cik viņu uz Zemi piegādātās enerģijas
bloķē cilvēka garīgo izaugsmi, nokļuvuša zem sabiedrisko un reliģisko dogmu žņaugiem.
Šīs enerģijas, velkot viņu sīkpilsoņu, mietpilsoņu purvā, neļauj cilvēka apziņai atvērt priekš
sevis jaunus horizontus un stāties uz garīgās attīstības ceļa.
Un mūsu "pīrāga" greznojums ir pēdējais, augšējā astrāla "gaisīgais" slānis, kur
atrodas viszinātkārākās, talantīgākās un čaklākās būtības.
Tas astrālās pasaules "putu krējums", kur īstenojas diženi darbi.
Kaut arī šeit mīt ne mazums avantūristu un viltvāržu, viņu mērķi labvēlīgi - palīdzība
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cilvēkiem iziet no dualitātes gūsta, paplašināt savu apziņu līdz notiekošo uz Zemes liktenīgo
pārmaiņu saprašanai.
Viņas visiem spēkiem cenšas dalīties ar cilvēci par to, ko viņas zina, diktējot vēstījumus,
rakstus un veselas grāmatas, kurās viņas, savu spēju un talantu robežās, sniedz cilvēkiem
"visuma mūžīgās zināšanas" un zīmē perspektīvas jūsu brīnišķīgajai dzīvei uz jaunās Zemes.
Šīs zināšanas viņas smeļas no visdažādākajiem avotiem.
Jo augstāks līmenis augstākajā astrālā, kur viņas mīt, jo tīrāks viņu avots.
Tieši tādēļ augstākā astrāla būtības var droši nosaukt par "Augšupcelšanas sludinātājiem".
Viņu ieguldījums šinī procesā nepārvērtējams.
Un, ja cilvēkiem vēl maz kuram izdodas sazināties ar Visuma Augstākajiem Spēkiem, tad
cilvēku ar pietiekami augstu vibrāciju līmeni tagad ir jau daudz un viņi aktīvi savstarpēji
sadarbojas ar augstākā astrāla būtībām, saņemot no viņām vērtīgu informāciju par izmaiņām
uz jūsu planētas.
Pie tā mēs šodiens apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 3. jūlijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.07.2018.

37.Noslēgums
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien, savā noslēguma vēstījumā par astrālo pasauli, es vēlreiz gribu apstāties pie tā, kādām
ideālā jābūt jūsu savstarpējām attiecībām ar visu līmeņu astrālām būtībām.
Kas attiecas uz zemākā astrāla būtībām, tad es domāju, ka daudziem no tiem, kuri tagad
lasa šīs rindas, ir pietiekami augsta līmeņa vibrācijas un šo pasauļu iemītneki jau nav spējīgi
jūs ietekmēt.
Taču cilvēku vairākums vēl joprojām pakļauti viņu ietekmei, tādēļ jūs lūdzu, mani dārgie,
neatslābinaties un izsekojiet šo būtību parādīšanos jums apkārt.
Cenšaties dzēst "spriedzes perēkli" pirms tas pieņemas spēkā un sāk atkarot telpu
iegremdēšanai savās tumšajās enerģijās arvien vairāk un vairāk cilvēku.
Izšķīdiniet šīs zemo vibrāciju enerģiju uzdzirkstījušās "uguntiņas" ar savas Mīlestības
Gaismu, neļaujot tām pārvērsties kaislību "liesmās".
Es zinu, jums tas noteikti izdosies.
Vidējais astrāls vairāk viltīgs, par cik gandrīz neredzams.
Ja zemākā astrāla būtības sevi izpauž pietiekami vētraini un jūs gandrīz fiziski varat sajust
gaisā esošās negatīvās enerģijas, tad vidējā astrāla būtības darbojas slepus.
Var teikt, ka viņi cilvēkus demoralizē no iekšienes, ieliekot viņu apziņā domtēlus, atņemošus
cilvēkam individualitāti.
Un lielu palīdzību viņiem šajā lietā sniedz masu informācijas līdzekļi, kuru mērķi pilnībā
sakrīt ar vidējā astrāla būtību vēlmēm.
Šis "tandēms" nodrošina totālu manipulāciju ar cilvēku apziņu, iedzenot viņus "standarta"
eksistēšanas rāmjos, padarot viņus par gigantiskas mašīnas skrūvītēm, aicinātām pārvērst
cilvēku bezpersoniskā, paklausīgā radījumā.
Un, lai no šī neredzamā "gūsta" izrautos, jums vajag pielikt ne mazumu pūļu, jo jums nāksies
neievērot apkārtējo, jūsu tuvineku viedokli, kļūt par "baltu vārnu" izkļuvušai no kopējā bara.
Bet jūs taču jau zinat, mani dārgie, ka vislielākā vērtība dzīvē esat jūs paši - jūsu Dievišķā
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Dvēsele, jūsu individualitāte, jūsu misija, kuras dēļ jūs atnācāt uz Zemi tik liktenīgajā priekš
viņas stundā.
Jūs izgājāt jau uz cita esamības līmeņa, kur pirmajā plānā izvirzās garīgais sākums, Dvēseles
pieredze, jūsu priekšā atklājošies jauni dzīves horizonti uz Piektās dimensijas Zemes, kur jūs
jau sākat iegremdēties.
Un tas jūsu galvenais stimuls, kas jums vairāk neļaus griesties atpakaļ - pelēkajā,
aizvainojošajā, lielākā vairākuma planētas iedzīvotāju dzīvē.
Un, beidzot, augšējais astrālais slānis, kur mīt būtības, kuras patiesi uzskata sevi esam jūsu
palīgus un glābējus.
Daudziem no jums ar viņām izveidojušās ciešas, draudzīgas attiecības un, neskatoties uz to,
ka viņas nereti sev piesavinās svešus vārdus, viņu nododamā informācija daudzējādi
atspoguļo tos procesus, kas pašlaik notiek uz jūsu planētas un apkārt viņai.
Un, tomēr, mani dārgie, pret šo informāciju vajag izturēties piesardzīgi, par cik šie astrālās
pasaules entuziasti, vēlamo sniedz par īstenību, nosaucot jums "precīzus datus", "liktenīgās
dienas, "sakrālos ciparus" un daudzas citas skaļas sensācijas.
Par cik jau ne reizi vien tika runāts par to, kā atšķirt Augstāko Spēku vēstījumus no astrālo
viltvāržu vēstījumiem, es neatkārtošu, tikai atgādināšu, ka augstāk par piekto čakru astrālās
būtības pievilkties nevar, tādēļ pārbaudiet noteikti vibrāciju līmeni visam, ko jūs lasat,
klausaties vai pieņemat paši.
Un priekš tā jums ir Dievišķais instruments - jūsu čakru "skala", kas jau daudziem pilnībā
aktivizēta.
Pienāca laiks, mani mīļotie, izmantot jūsu smalkos jūtu orgānus, kuri priekš jums drīz kļūs
galvenie.
Un pēdējais, ko es jums gribu teikt.
Atceraties vienmēr, ka fiziskā un astrālā pasaule - tā viena enerģētiska telpa, kur viss
pakļauts Visuma Likumiem un šīs telpas tīrība atkarīga no jums katra.
Tādēļ, paceļoties pa garīgām kāpnēm arvien augstāk un augstāk, jūs palīdziet augt ne tikai
sev, bet arī daudzskaitlīgām cilvēcisko dvēseļu nomaldījušamies daļiņām, klejojošām astrālajā
pasaulē.
Svētīju jūs, mani mīļotie, un ļoti mīlu!
Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 4. jūlijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.07.2018.

Internet-Grāmatu “Astrālā pasaule" pieņēma Marta, audio Eduards, vēstvietne - Vozrožģeņije
Latviešu valodā viskopīgai pieredzei sagatavoja Dievišķā Spēkavota Gaismas grupa,
vēstvietne - Spēkavots 2019. gada 3. janvāris, Latvija
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