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Pasaules Mātes Vēstījumu krājums, 

Martas pieņemts laikā no 2017.gada  

10.augusta līdz 2.septembrim 

 

 

 
No krievu valodas, intuitīvi, latviskoja Eslauma 

(Lauma Ivane) 2017.gadā no 21.augusta līdz 1.septembrim, 2019.gadā  

no 5.februāra līdz 14.februārim publicēti: 

http://spekavots.ucoz.ru  

https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 , 

https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts 
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Šajā Grāmatā apkopoti Pasaules Mātes Vēstījumi "Atgriešanās pie Dieva", 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 2017.gada. 21.augusta līdz 1.septembrim un 2019. gada 5. 

februāra līdz 14.februārim. 

 

 

Bet Iritas Irem sirsnīgā centībā tie sakārtoti Dokument-Grāmatā "ATGRIEŠANĀS PIE 

DIEVA" , lai tos ievietotu Spēkavota Forumā: http://spekavots.ucoz.ru/forum un nosūtītu 

Garīgās attīstības Centra "Vozrožģeņije" Grāmatu 

veikalam: http://vozrojdeniesveta.com/book/  

 

 

Mēs, Dievišķā Spēkavota Gaismas darba grupa, ļoti vēlamies šīs vērtīgās Zināšanas dāvāt 

visiem interesentiem, kuri tās vēlas uzzināt. Lūdzam zinošus, prasmīgus tuviniekus, draugus, 

mīļus līdzcilvēkus palīdzēt līdzās esošiem līdzcilvēkiem, sevišķi vecļaudīm, iemantot šīs 

Grāmatas rokā turamas un lasāmas. To var izdarīt speciālās darbnīcās, kur meistari zina 

iesiet pēc Internet-norādes, par noteiktu atlīdzību izpildot apmeklētāja vēlēšanos. 

 

 

No sirds pateicamies Pasaules Mātei  par Zināšanām Vēstījumos! Mīļš paldies Martai un 

Eduardam par Zināšanu pieņemšanu un tālāk dāvāšanu, lai  zināšanas par Atgriešanos pie 

Dieva 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 14.02.2019. 

 
 

 

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.Iemantojiet sevi 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien man gribas sākt mūsu sarunu jaunu ciklu, kuru nosacīti var nosaukt "Atgriešanās pie 

Dieva". 

Un kaut arī iepriekšējos vēstījumos tika runāts tieši par to, man gribas uzlikt akcentus uz 

vissvarīgākajiem priekš jums momentiem, pievienot jaunas krāsas šim Dievišķajam 

audeklam, ko ar sevi sniedz mūsu Pasauls-ēka, kuras daļiņa esam mēs katrs. 

Un sāksim mēs ar jūsu uztveri pašiem sevis. 

Ļoti svarīgi, mani mīļie, sajust un redzēt pašiem sevi tādus, kādi jūs īstenībā esat - bez kādiem 

izskaistinājumiem vai otrādi, bez savas cilvēciskās cieņas mazināšanas. 

Jūs būsiet pārsteigti, bet gandrīz neviens jūs nejūtat sevi patiesā gaismā - cik ļoti jūs pieradāt 

sekot noteiktiem uzvedības, domāšanas, dzīvesveida  stereotipiem. 

Citiem vārdiem, jūs pieradāt atbilst tam tēlam, kuru radījāt paši vai jums apkārt esošie cilvēki. 

Daudzi no jums baidās izrādīties smieklīgiem, neparastiem, dīvainiem un tādēļ uzliek sev 

aizsardzības maskas, kas ar laiku pārstāj būt maskas un kļūst jūsu būtība - tik ļoti jūs cenšaties 

ar tiem saaugt, iedzīvoties jaunā priekš sevis tēlā. 

Ļoti maz kuriem izdodas līdz sava mūža galam saglabāt patiesu atklātību un tīrību, tiešu, 

bērnišķīgu dzīves uztveri, paliekot pats, kas esi, jebkurā situācijā. 

Tādus cilvēkus bieži nosauc par infantīliem un apvaino viņus, ka viņi nekādi nekļūst 

pieauguši. 

Taču, mani mīļie, vecums - tas ir tas, ko izdomāja cilvēki, ieliekot sevi noteiktos rāmjos un 

precīzi nosakot, kādā secībā, kad, kam, priekš kā jāseko. 

Tieši tādēļ jums pienāk vecums un parādās slimības. 

Cilvēks, kurš šādiem stereotipiem nav pakļauts, paliek jauns līdz sava zemes iemiesojuma 

pēdējām dienām - viņš dzīvo tā, kā vēlas viņa Dvēsele, kas nekad nenoveco. 

Kā likums, viņa ārējais izskats atspoguļo viņa iekšējo stāvokli: viņš mirdz, viņa acis izstaro 

Gaismu un Mīlestību, viņam viss interesants, viņš ziņkārīgs, kā bērns, priecājas par katru 

jaunu dienu, katru jaunu notikumu, jaunu tikšanos, viņš pateicīgs visam, kas ar viņu notiek, 

pieņemot dzīvi kā aizraujošu spēli ar daudziem piedzīvojumiem, kā priecīgiem, tā 

skumjiem.... 

Tad ko gan jādara, mani mīļie, lai ieraudzītu sevi īstu, un noņemtu jums apnikušo masku? 

Vispirms jāatzīstas pašam sev, ka tāda maska jums ir. Bet tas nepavisam ne vienkārši, jo tā 
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taču ar jums jau saauga, kļuva jūsu otrā daba. 

Un šodien es jums došu dažus padomus, kā jums pakāpeniski, piesardzīgi un maigi "nomazgāt 

savu grimu", iziet no pierastās lomas un kļūt pašam, kas esi. 

Sākumam, lūkojiet paraudzīties uz sevi no malas. Nodzīvojiet kaut vienu dienu, novērojot 

sevi kā blakus esošu cilvēku, objektīvi sevi novērtējot: katru savu domu, katru žestu, katru 

skatu, katru vārdu, katru rīcību... 

Sajūtiet, kas tos diktē: nosacījumi, pie kādiem jūs pieradāt, vai jūsu Dvēseles patiesas 

vēlēšanās. 

Paanalizējiet visas savas darbības: jūs tās izpildāt pēc paraduma, dēļ pienākuma, no vēlēšanās 

patikt apkārtējiem, tādēļ ka "tā vajag" vai tādēļ, ka jums tas pašam patīk, dāvā prieku un 

laimi, sagādā patiesu baudu. 

Sajūtiet citu cilvēku reakciju: kādas atbildes emocijas izraisa jūsu uzvedība un jūsu vārdi - tie 

viņus dara laimīgus un priecīgus vai izsauc negatīvas jūtas.  

Paraugaties uz nodzīvoto dienu kā uz izrādi, kurā jūs spēlējiet galveno lomu un novērtējiet 

sevi ar skatītāja acīm: vai jūs sev patikāt vai nē, bijāt jūs patiesi vai neīsti... 

Sāksim ar to, mani dārgie. Lai tas kļūst pirmais solis jūsu atgriešanās ceļā pie Dieva. 

 

Maigi jūs mīloša Pasaules Māte runāja ar jums 

 

Pieņēma Marta 10. augustā 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 05.02.2019. 

 

 

2.Izvietot prioritātes 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Šodien es jums gribētu pastāstīt, kādam jābūt jūsu otrajam solim sevis iemantošanā. 

Ja jūs mācējāt ieraudzīt savas maskas, par ko es jums lūdzu iepriekšējā vēstījumā 

(http://spekavots.ucoz.ru/news/atgriesanas_pie_dieva_iemantojiet_sevi/2019-02-05-4107 ), 

jums būs nepieciešams pārejas periods, priekš tā, lai atbrīvotos no tām un nostiprinātu 

saņemtos rezultātus. 

Jūs taču tās maskas piemērījāt sev un nēsājāt daudzus gadus, tādēļ ļoti grūti un pat 

neiespējami tās nomest vienā mirklī un pilnīgi. 

Pie tam, strauja jūsu uzvedības izmainīšana var ievainot, nobiedēt jūsu tuviniekus un draugus. 

http://spekavots.ucoz.ru/news/atgriesanas_pie_dieva_iemantojiet_sevi/2019-02-05-4107
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Ko gan es jums tad piedāvāju, mani mīļie, sevis iemantošanas otrajam solim? 

Pacenšaties izvietot prioritātes, no kā jums jāatbrīvojas vispirms, ko jādara pakāpeniski, 

pierodot pie sevis īstā un mācot to citiem. 

Ņemsim īstu dzīves piemēru. 

Jūs ilgus gadus bijāt "ideāla" sieva un māte, visu savu laiku, visus savus spēkus, visas domas 

atdevāt ģimenei, aizmirstot par sevi. 

Jūsu dvēsele cieta no jūsu "pašaizliedzības" par cik zināja, ka ne tas ir priekš jums galvenais, 

ne dēļ tā jūs atnācāt uz zemi. 

Bet jūs tā audzināja: dzīvot priekš citiem, par sevi domājot tikai pašā pēdējā brīdī. 

Un jūs ilgus gadus vilkāt nepiemērotu rūpju slogu, ko uz sevis uzvēlāt labprātīgi. 

Vēl vairāk, jūs savu Ego mierinājāt ar to, ka uzskatījāt sevi ģimenē par galveno, ka uz jums 

turas pilnīgi viss un ka bez jūsu kontroles un rūpēm jūsu ģimene nevar eksistēt. 

Tā visizplatītākā maska, mani mīļie, un es paskaidrošu, kādēļ. 

Jūs "spēlējat lomu", rūpīgas māte un sievas, izejot no jūsos jau bērnībā ieliktiem morāles 

principiem, ģimenes vērtībām, pienākuma jūtām un atbildības. Tieši tas jūsu sabiedrībā 

skaitas vislielākais tikums. 

"Bet kā gan man nākas uzvesties? - jautāsiet jūs - Būt sliktai mātei un sievai, nerūpēties par 

savu ģimeni?". 

Protams, nē. Taču tas, kas notiek dabīgi, bez jebkādas spriedzes, priecīgi un jautri, nes 

pavisam citu enerģētisko un būtības slodzi. 

Jo taču ģimenes dzīvi var pārvērst priecīgā spēlē un saņemt apmierinājumus no visa - pat no 

saimniecības vadīšanas kopīgi, kur katrs no ģimenes locekļiem dara to, kas viņam izdodas 

vislabāk, kas viņam patīk, tātad, sniedz viņam prieku. 

Tas, protams, ideālais variants, kas gadās diezgan reti. 

Bet ko darīt jums, ja jūs apzinājāties, ka nogurāt spēlēt ideālo saimnieci un, beidzot, 

atcerējāties, ka jums ir savi personīgie sapņi un vēlēšanās? 

Protams, jūs savu ģimeni izbrīnīsiet, ja pēkšņi, vienā jaukā dienā, teiksiet saviem mājniekiem: 

"Bet tagad dzīvojiet patstāvīgi un vairāk uz mani nepaļaujaties". 

Jums jāizrāda liela pacietība un gudrība, mani dārgie, lai mierīgi pārvestu uz jaunām sliedēm 

jūsu ģimenes sadzīvi, pieradinot pie jaunām rūpēm savus tuviniekus, paskaidrojot viņiem, ka 

jums jau vairāk nav pa spēkam tik liela slodze un ka jums ir daudz svarīgākas un 

interesantākas lietas. 

Atrodiet vajadzīgos vārdus priekš katra ģimenes locekļa, Esiet pacietīgi un diplomātiski: soli 

pēc soļa aizstāviet savas pozīcijas, izbrīvējiet laiku priekš savas Dvēseles darbiem, iemantojiet 
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paši sevi... 

Un, ja jums savā ģimenē izdosies īstenot tādu "revolūciju", jūs redzēsiet, kā tam sekos īsta 

reakciju ķēde: no jūsu tuviniekiem arī sāks pazust masas, kuras jūs netīšām viņiem uzlikāt: 

izlutinātu bērnu, kaprīza vīra, kašķīgas vīramātes... 

Un protams, šis process ritēs daudz ātrāk, ja jūsu tuvinieki sajutīs jūsu dzīves potenciālu, 

redzēs jūsu dvēseles darbu, iedegsies jūsu idejās, iemantos jaunu eksistēšanas jēgu kopā ar 

jums. 

Un es svētīju jūs uz to, mani mīļie! 

 

Maigi jūs mīloša Pasaules Māte runāja ar jums 

 

Pieņēma Marta 11. augustā 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 06.02.2019. 

 

 

3.Atbrīvošana no dualitātes 

Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Es zinu, ka izvirzīju jums ne vienkāršu uzdevumu - nokļūt pie jūsu patiesās būtības, kas ilgos 

gadus dzīvojot trīsdimensiju pasaulē, noslēpās tik dziļi, ka šķiet, nu jau nevar izrauties uz āru 

- Dienas gaismā. 

Bet es ticu, mani mīļie, ka visi, kuri lasa manus vēstījumus - ne vienkārši mirstīgie, bet 

cilvēki, kuri jau ilgi iet pa garīgo ceļu un stāv uz paša Augšupcelšanas sliekšņa. 

Un šodien es jums gribu dot praksi, kas jums palīdzēs galīgi "nomest maskas" un ieraudzīt 

sevi tādu, kādi jūs būtu, atrodoties priekš jums radniecīgā Gaismas un Mīlestības atmosfērā, 

bet ne nežēlīgajā duālajā pasaulē. 

Nosauksim šo praksi "Atbrīvošana no dualitātes". 

Pieaiciniet visus Visuma Augstākos Spēkus un sēžaties meditācijā, pilnīgi atslābinaties un 

dziļi paelpojiet. 

Iedomājaties sevi jaunu, skaistu, plaukstošu, laimīgu, izstarojošu Gaismu un Mīlestību. 

Tā jūsu Dvēsele - tāda, kāda viņa atnāca uz Zemi. 

Bet tagad mēģiniet no jauna pārskatīt savu dzīvi, pacenšaties atcerēties tos notikumus, tos 

nepatīkamos momentus, kuri "palīdzēja" jums uzlikt vienu vai otru masku - noslēgties no 

sabiedrības un cilvēkiem, noslēpt savu patieso seju. 
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Pacenšaties ieraudzīt šīs maskas, kuras viena aiz otras pārvērš jūsu atklāto, tīro, uzticīgo seju 

aizvainotā, skumjā, neuzticīgā, satrauktā, vainīgā... Vai, otrādi, aukstā, pašpārliecinātā, 

skarbā... variantu bezgalīgi daudz. 

Bet pēc tam mēģiniet situāciju pārspēlēt, kas bija iemesls tādām pārvērtībām. 

Atceraties, ka jūs savas personīgās dzīves režisors un vienlaicīgi galvenais aktieris šajā 

aizraujošajā izrādē un ka nekad nav par vēlu pārrakstīt tās scenāriju, jo taču lineārais laiks - 

tas arī trīsdimensiju pasaules radīts, bet jūs no tā jau izrāvāties, vai nav tiesa, mani mīļie? 

Un tātad, domās pārvietojieties tanī situācijā un pateicaties Radītājam par izieto mācībstundu, 

izmainiet to tādā veidā, lai tā pārvērstos "pasakā" ar labām beigām, bet visas tur darbojošās 

personas paliktu laimīgas un apmierinātas ar šīs situācijas atrisinājumu visu augstākajam 

labumam. 

Pēc tam paraugaties uz savu seju un jūs redzēsiet, kā no tās nokrīt traģiskā maska un seja sāk 

mirdzēt kā jau agrāk. 

Tā ne vienkārša meditācija, par cik, iegremdējoties pagātnē, jums atkal nāksies izbaudīt savas 

dzīves vissmagākos momentus. 

Bet ticiet, mani mīļie, tas ir to vērts, jo tas atbrīvos jūs no pagātnes smagumiem. 

Domās, stādoties priekšā laimīgas beigas jūsu vēsturei, jūs tādā veidā nostiprināsiet to 

smalkajā Zemes plānā un tā izšķīdinās visu slikto, kas ar jums kādreiz notika - "aizvērs 

priekškaru" uz pagātni un jūs spēlēsiet jaunu "izrādi", kas jūsu Dvēseli neievainos un 

"neuzliks jums" skumju masku. 

Tā var būt ļoti gara meditācija un labāk to izdalīt uz vairākām, bet varbūt arī daudz daļām, lai 

neko neaizmirstu un izstrādātu visus jūsu dzīves galvenos momentus, kuri jūs arvien vairāk un 

vairāk iedzina trīsdimensionalitātē, tātad, atņēma jums Dievišķo būtību. 

Tā pakāpeniski jūs izdzīvosiet no jauna visu savu dzīvi un būsiet uz Augšupcelšanas sliekšņa 

tādi tīri, gaiši, uzticīgi un patiesi, kādi jūs arī atnācāt uz Zemi tanī liktenīgajā priekš jums 

stundā. 

Un es svētīju jūs uz to, mani mīļie! 

 

Maigi jūs mīloša Pasaules Māte runāja ar jums 

 

Pieņēma Marta 12. augustā 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 07.02.2019. 
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4.Kā saglabāt mieru ģimenē 

Sveicināti, mani ļoti mīļie bērni! 

Šodien mēs ar jums parunāsim par to, kā iemācīties dzīvot tā, lai paliekot pats, kas esi, 

nesagādātu sāpes citiem - tiem, kuri vēl ļoti tālu no notikumiem uz Zemes notiekošiem un 

dzīvo viņiem vēl pierastā duālā pasaulē.  

Es redzu cik jums grūti "izpeldēt" pa vienam, paliekot savu tuvinieku, radinieku, draugu 

nesaprastiem. 

Tas kļūst sevišķi svarīgi tagad, par cik ar katru dienu plaisa cilvēku vibrācijās palielināsies 

arvien vairāk. 

Notiek skarba sabiedrības noslāņošanās, bet šoreiz ne sociālā, bet garīgā. Un uz to jābūt 

gataviem... 

Ja jūs nokļuvāt pilnīgā savas ģimenes izolācijā, jums noteikti vajag atrast domubiedrus citā 

vietā, citādi jūsu psihe var neizturēt tik spēcīgu spiedienu - nesapratni, izsmieklu, bet dažkārt 

arī pietiekami agresīvus uzbrukumus no tuvinieku puses. 

Jums nepieciešams "malks svaiga gaisa", lai nenosmaktu tādā sasmakušā trīsdimensiju 

atmosfērā, kas jums jau kļuva sveša, bet cenšas jūs ievilkt atpakaļ, atgriezt jūsu dzīvi pareizajā 

gultnē. Es redzu, ka dažbrīd tiek pieņemti pietiekami nežēlīgi mēri, lai ģimenes locekli, 

izrāvušos no pierastās dzīves, atgrieztu atpakaļ - pārāk neērts viņš kļūst priekš pārējiem. 

Par nožēlošanu, mani dārgie, pēdējo gadsimtu laikā cilvēce gandrīz neizmainījās. Taču, ja 

agrāk nepakļāvīgos sadedzināja, tad tagad viņus turpina "dedzināt" ar aizvainojošiem 

vārdiem, nicinājumu, izsmieklu... 

Kā tad jums izturēties pret tādu spiedienu, lai saglabātu tīrus jūsu uzskatus un jūs virzītos 

tālāk? 

Ja jūsu ģimenē valda pilnīga jūsu uzskatu neizpratne, tad labāk par tiem vispār nerunāt.  

Labāk aiziet "garīgā pagrīdē", kā tērēt savus spēkus tā aizstāvēšanai, kas svēts priekš jums, 

bet priekš citiem ir "untums". 

Un, ja jūs pārstāsiet atbildēt uz aizvainojošiem uzbrukumiem un saglabāsiet mieru jebkurā 

situācijā, jūsu ģimenē atgriezīsies miers un katrs dzīvos savā "garīgā nišā" viens otram 

netraucējot. 

Un ļoti iespējams, dzīvojot jūsu vibrācijās - jūsu Gaismas un Mīlestības staros, jūsu tuvinieki 

sāks pakāpeniski mainīties, "pamostoties no miega", kā "Gulošā Skaistule", kuru noskūpstīja 

brīnišķīgais Princis. Un šis Princis, izrādīsies, būsiet jūs... 

Protams, mēs izskatījām galējo neizpratnes variantu. Es ļoti ceru, ka vairākumam no jums nav 
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tik bēdīgs stāvoklis ģimenē un jūsu tuvinieki ieklausās jūsos un interesējas par to, kas ir jūsu 

dzīves jēga, ciena un dalās ar jums jūsu viedoklī. 

Taču pat tādā gadījumā, mani mīļie, saglabājiet mēra sajūtu, noturiet ļoti vērtīgo līdzsvaru 

ģimenē - neveiciet asas kustības, nesagraujiet savu māju, savu cietoksni, nepadariet 

nelaimīgus sev tuvus cilvēkus. 

Fanātisms, jebkurā veidā, ir graujoša enerģija, par cik sevī nes varas emocijas, kontroles pār 

cilvēkiem, vai citiem vārdiem sakot, garīgo paverdzināšanu. 

Vienmēr atceraties, ka nevienu ar varu laimīgu padarīt nevar. Katram cilvēkam pie tā jānonāk 

pašam, izejot savu ceļu, savas personīgās mācības stundas.  

Svētīju jūs, mani mīļie, gudrībai un pacietībai, kas vienīgi var atnest mieru un klusumu jūsu 

ģimenē! 

 

Maigi jūs mīloša Pasaules Māte runāja ar jums 

 

Pieņēma Marta 13. augustā 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 08.02.2019. 

 

 

5.Jūsu Dvēseles Dimants 

Sveicināti, mani ļoti mīļie bērni! 

Šodien mēs turpināsim mūsu sarunu par to, kā atgriezties pie savas sākotnējās būtības un atkal 

sajust sevi esam Dieva daļiņa, nesaraujami saistīta ar visu Pasauls-ēku. 

Tieši tas ir pamatu pamats - izejas punktam, no kurienes sākas jūsu ceļš pie Dieva. 

Tiklīdz jūsu Dvēsele atbrīvosies no visām sanesām, viņai svešām, tiklīdz iemirdzēsies atkal ar 

visām savām šķautnēm, līdzīgi tīra ūdens dimantam, viņa iemantos tādu neredzētu spēku, ka 

ar savu starojumu apņems tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku dvēseļu, attīrot viņu apziņu un 

piepildot viņus ar Dievišķu Gaismu. 

Jūs kļūsiet šo cilvēku Zemes Aizbildnis, līdzīgi kādi priekš jums esam mēs - Debesu 

Aizbildņi. 

Un kopā mēs varam radīt brīnumus, šajā jūsu skaistules planētas Pārejas laikā no vienas 

dimensijas otrā. 

Ko gan jums jādara, lai galīgi pārvērstos šinī brīnišķīgi mirdzošajā Dimantā? 

Vienkārši, iedomājieties sevi esam šis Dimants, kuram katra šķautne, staro visās varavīksnes 
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krāsās un šis starojums aptver apkārt neizmērojamas telpas, piepildot ar savu Gaismu visu uz 

Zemes esošo. 

Jūs jau zinat, mani mīļie, ka katra no varavīksnes krāsām ir viena no cilvēka čakru krāsām - 

viņa smalko jūtu orgānu. 

Jūs varat sev stādīties priekšā VIENOTU CILVĒKU, kādi jūs lielā mērā visi arī esat. 

Tad jūsu darbs ar čakrām izplatīsies uz visiem cilvēkiem uz Zemes, tādā veidā mainot viņu 

apziņu, izšķīdinot viņos reptiloīdu ieliktās duālās pasaules programmas. 

Mēģiniet ieraudzīt, kā jūsu Varavīksnes burvju stari iekļūst katrā šīs Vienotās Cilvēciskās 

Būtnes čakrā, attīra tās, piepildot ar augstām vibrācijām, un kā jūsu acu priekšā viņas, čakras 

kļūst milzīgas, mirdzošas, "dzīvas". Viņas var pat sākt griezties pa pulksteņrādītāja šautriņas 

virzienu, izplatot tālāk savu Dievišķo Gaismu. 

Man gribas, mani mīļie, lai tā jau būtu ne vienkārši meditācija, bet jūsu katras dienas darbs, 

visdrīzāk, jūsu Dvēseles stāvoklis: lai viņas starojums nenodzistu ne uz mirkli, bet iedegtos 

arvien vairāk un vairāk, ar katru dienu, ar katru jūsu dzīves minūti trīsdimensiju pasaulē.  

Un tādā veidā jūs "pārvilksiet" aiz sevis Piektajā dimensijā ne tikai paši sevi, bet arī jums 

apkārt esošos cilvēkus un pat tos, ko jūs nevarat redzēt vai sajust, bet kuri var "notvert" no 

jūsu sirds izplūstošos Mīlestības viļņus pat citā pasaules malā, par cik pievelkas pie jums pēc 

vibrācijām. 

Cenšaties, mani mīļie, noturēt šo starojošā Dimanta stāvokli pastāvīgi, neļaujiet nevienam 

sevi ievilkt atpakaļ trīsdimensiju pasaulē. 

Vizmojiet visās varavīksnes krāsās, lai šī Varavīksne aiziet bezgalībā, apvīstot ar sevi visu 

jūsu brīnišķīgo planētu! 

Svētīju jūs uz to, mani mīļie! 

 

Maigi jūs mīloša Pasaules Māte runāja ar jums 

 

Pieņēma Marta 15. augustā 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 09.02.2019. 
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6.Skats no malas 

Sveicināti, mani mīļotie, dārgie bērni! Šodien mēs ar jums parunāsim par to, kā jums 

iemācīties palikt mierīgiem un nesatricināmiem vissarežģītākajās, bet dažkārt arī traģiskās 

situācijās. Tas ļoti svarīgi, mani dārgie, par cik, viena lieta ir palikt harmonijā un mierā, 

atrodoties meditācijā un pavisam cita, atrodoties jums apkārt esošā haosā. 

Šeit jāsaglabā līdzsvars starp dvēseles līdzsvaru un ātru reakciju uz notiekošo, velkošu aiz 

sevis aktīvas darbības. 

Es jums šodien došu praksi, ko var nosaukt kā universālu, par cik tā pielietojama absolūt 

jebkuros apstākļos. Pie tam, tā ļoti vienkārša un to izmantot var gandrīz mirklīgi. 

Nosauksim to "Skats no malas". 

Un tātad, stādaties priekšā, ka jūs nokļuvāt ārkārtējā situācijā un cilvēkus, jums apkārt, 

pārņēma panika un bailes. 

Un priekš tā, lai jūs neierautu šo zemo vibrāciju "vārpstā", pacenšaties domās iziet no sava 

fiziskā ķermeņa un palūkoties uz visu no augšas - no malas, izrāvies no pūļa. 

Jūs varat pat iedomāties, ka skatāties filmu un rūpīgi analizējiet visu notiekošo uz "ekrāna". 

Cenšaties redzēt skatu kopumā/veselumā, lai saprastu, kā var ietekmēt notikuma gaitu, kā 

nomierināt cilvēkus, kādus mērus pieņemt. 

Jums nepieciešams maksimāli sakoncentrēt savu prātu, visas uzkrātās zemes zināšanas uz 

situācijas atrisināšanu vislabākajā veidā. 

Turklāt, jums nepieciešams palikt vērotājam no malas - absolūt mierīgam un precīzi zinošam, 

ka viss notiekošais - tā Radītāja griba un ka katra cilvēciskā Dvēsele, nokļuvusi dotajā 

situācijā, pie jebura situācijas iznākuma, nokļūs tieši tur, kur viņa pati ieplānoja, jo izvēles 

brīvība ir viens no Visuma galvenajiem Likumiem. 

Citiem vārdiem, mani dārgie, jums uz visu nepieciešams skatīties ne cilvēciskām acīm, bet 

Dieva acīm, kurš redz lietu patiesā dziļuma būtību, bet ne to, kas atrodas virspusē. 

Es ticu, mani dārgie, ka jūs tam esat jau gatavi. 

Un, ja jūs mācēsiet noturēt šo miera stāvokli, esoši Mīlestības un līdzcietības enerģijās, bet ne 

baiļu un panikas, tad jūs, gluži kā magnēts, sāksiet pie sevis pievilkt tos cilvēkus, kuru 

vibrācijas spējīgas ieiet rezonansē ar jūsu vibrācijām. Tātad, jūs glābsieties paši un glābsiet 

šos cilvēkus. 

Kā tas notiks, tas pārsteigs jūs pašus, par cik visi Augstākie Spēki nāks jums palīdzēt, tā kā arī 

jums draudzīgās ārpuszemes civilizācijas. 

Taču mēs varam palīdzēt tikai tiem no jums, līdz kuriem varam "aizsniegties", pārvarot plaisu 
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jūsu vibrācijās. 

Ļoti svarīgi, lai jūs saprastu to, mani dargie: mēs gribētu palīdzēt visiem, taču cilvēki, 

uzturošies pārāk zemās vibrācijās, nav spējīgi pieņemt mūsu palīdzību, izejot no cita Visuma 

Likuma: "Līdzīgs pievelk līdzīgu". 

Noslēgumā man gribas jums atgādināt, ka šobrīd visaktuālākais priekš katra no jums ir 

harmonijas stāvokļa saglabāšana jūsu dvēselē, kas vienīgā var nodrošināt jūsu vibrāciju 

augstu līmeni. 

Ļoti svarīgi, lai šis līmenis būtu līdzens, stabils un nebūtu pakļauts emocionāliem šļakstiem 

un biežām jūsu noskaņojuma maiņām. 

Un es svētu jūs uz to, mani dārgie! 

 

Maigi jūs mīloša Pasaules Māte runāja ar jums. 

 

Pieņēma Marta 16. augustā 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 22.08.2017. 

 

 

7.Divu dimensiju mijiedarbība 

Sveicināti, dārgie, mani mīļotie bērni! 

Tagad sākas laiks, kad jums nereti šķitīs, ka viss jums apkārt kļūst nereāls, caurspīdīgs, it kā 

garām peldošs - atsevišķi no jums. 

Lūdzu. nebaidaties no tā, par cik, tāda parādība pilnīgi likumsakarīga pārejas laikā starp 

dimensijām. 

Tas fenomens nozīmē to, ka saskaroties aurām, dažādi priekšmeti, bet dažreiz arī cilvēki "iziet 

viens caur otru", par cik trešās un piektās dimensijas gaisa telpa pārāk spēcīgi atšķiras viena 

no otras. 

Piektajā dimensijā tā retinātāka, tādēļ enerģētiski vairāk "blīvi" trešās dimensijas pasaules 

priekšmeti, burtiski "izsūcas" caur enerģētiski apjomīgāku Piektās dimensijas telpu, kas 

arvien vairāk un vairāk atgūst savas pozīcijas uz Zemes. 

Tieši ar to izskaidrojamas tādas dīvainas parādības, kad jums pazīstami cilvēki, vārda pilnā 

nozīmē, paejot garām, neredz jūs. 

Jūs ar viņiem jau dzīvojiet dažādās pasaulēs, teritoriāli, paliekot tur, kur jau esat. 

Tas līdzinās tam, kā cilvēki, pilnībā iedziļinājušies materiālās rūpēs, nav spējīgi dzirdēt putnu 
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dziedāšanu, avota urdzēšanu, sienāžu čirkstēšanu, sajust vējiņa pūsmu, viņus glāstošu karstā 

dienvidū. 

Viņu prāts vienmēr aizņemts ar citām rūpēm un vairāk "smalka" dabas pasaule priekš viņiem 

neredzama un nedzirdama - viņi caursūcas caur to, neko apkārt nepamanot. 

Tā arī jūs, mani mīļotie, priekš tādiem materiāliem cilvēkiem, kļūstat dabas daļa - tīri, 

pirmradīti, jau atbrīvoti no trīsdimensiju pasaules "uzlidojumiem". 

Taču šis process divpusīgs. Jūs viņus redzat arī jau ar citu redzi. Viņi jums paiet garām "bez 

pieskāriena" ["по касательной"?] par cik jau nespēj iekļūt jūsu enerģētiskajā telpā un, tātad, 

izraisīt jūsos kaut kādas emocijas - ne negatīvas, ne pozitīvas. 

Negatīvas - vienkārši tādēļ, ka viņi jau nevar jums piekļūt pēc vibrācijām, bet pozitīvi - tādēļ, 

ka viss tas, kas priekš viņiem ir dzīves vērtības, priekš jums jau zaudēja jebkuru nozīmi. 

Jums jau citas vēlmes un prioritātes: jūs dzīvojiet garīgā, bet ne šīs pasaules materiālā plaknē. 

Tieši tā arī notiek cilvēku noslāņošanās pēc vibrācijām, pēc līdzīgām enerģijām, pēc garīgās 

attīstības līmeņa. 

Un tagad šis process ar katru dienu paātrināsies.  

No vienas puses tas jūsu dzīvi sarežģīs, bet no citas - palīdzēs ieraudzīt un sajust "savus" 

cilvēkus, kuri, atšķirībā no pirmajiem, pievilksies jums pēc vibrācijām, ar kuriem jums būs 

viegli un patīkami sazināties. 

Jūs, mani mīļotie, jaču jau ievērojāt, kā izmainījās jūsu paziņu un draugu loks, kā irst vecie, 

daudzgadīgie sakari, pie tam, pilnīgi dabīgā veidā, bez kādiem redzamiem iemesliem? 

Un, otrādi, pilnīgi nepazīstami cilvēki kļūst jums tik tuvi, kā jūs viņus zinātu mūžīgi? 

Tas nozīmē, ka jūs tiešām pavirzījāties tālu uz priekšu un izgājāt no jums kādreiz pierastā 

dzīves veida rāmjiem, aiz jūsu iepriekšējo vēlmju un interešu rāmjiem. 

Jūs pakāpeniski pārvietojaties priekš jums jaunajā realitātē, jaunajā priekš jums vidē, jaunajā 

dzīvē. 

Jūs stāvat uz Augšāmcelšanas sliekšņa, mani dāgie, un es ļoti priecājos par jums! 

 

Maigi jūs mīlošā Pasaules Māte runāja ar jums. 

 

Pieņēma Marta 17. augustā 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 23.08.2017. 
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8.Kūlenis mūžībā 

Sveicināti, mani mīļotie! 

Saules aptumsuma priekšvakarā man gribas jums dot vēl vienu ļoti spēcīgu un iedarbīgu 

meditāciju. 

Es lūdzu to izpildīt šodien, par cik man gribas, lai jūs maksimāli izmantotu jums dāvāto 

iespēju pāriet kopā ar Zemi jauno robežu, atdalošu jūs no ilgi gaidītās augšupcelšanas. 

Nosauksim šo meditāciju "Kūlenis mūžībā". 

Nebrīnaties par šo nosaukumu - tas visprecīzāk atspoguļo jēgu un sniedz visu gaidāmā 

momenta svarīgumu. 

Un tā, sēžaties meditācijā, piesauciet visus Visuma Augstākos Spēkus, pilnīgi atslābinaties un 

dziļi ieelpojiet... 

Pēc tam, stādaties priekšā sevi kā akrobātu, uz virves balansējošu, kas nostiepta starp tagadējo 

Zemi un Zemi Piektajā dimensijā. 

Jūs saprotiet, ka šī ir jūsu unikāla izdevība - pāriet uz jaunu Zemi, kas jau noformējās 

smalkajā plānā, un, ja jūs to palaidīsiet neizmantotu, tad, iespējams, jums stāv priekšā 

iemiesoties atkal un atkal trešā blīvuma pasaulēs, kamēr jūs nesasniegsiet vēlamo mērķi. 

Un jūs droši kāpiet uz šīs virves, cenšoties neskatīties lejup, tanī tīsdimensiju pasaules 

"bezdibenī", ko jums stāv priekšā pārvarēt. 

Bet iesākumā ņemiet rokās mirdzošu Dievišķu "kārti", piesātinātu ar Gaismu un Mīlestību, 

kas jums palīdzēs saglabāt līdzsvaru un palūdziet savus Eņģeļus-Glabātājus un visus savus 

Garīgos pavadoņus, būt aizsardzībā jums šī bīstamā "trika" izpildīšanas laikā. 

Un tagad, droši kāpiet uz virves un sāciet lēnām, nesteidzoties virzīties uz priekšu. 

Jūs jūtat, kā otrā virves galā, pirmatnējā tīrībā mirdzoša un visās varavīkšņu krāsās laistošās 

diženā Gaija, jau izgājusi šo ceļu un tagad, kā gaida, kā sapņo paņemt jūs savos apskāvienos... 

Taču šis ceļš jums jāveic pašiem. Un jūs droši virzaties uz priekšu, soli pa solim pārvarot 

attālumu, atdalošu jūs no jaunās dzīves. 

Un jums it nemaz nav bailes, jo jums taču rokās Dievišķā glābšanās "kārts" un jūs aizsargā 

rūpīgās, neredzamās Debesu palīgu rokas. 

Šis atbalsts jūs spārno un jūs jau it kā plivinaties virs virves, nejūtot bīstamību un arvien ātrāk 

tuvojaties ilgi gaidītajam mērķim. 

No prieka pārpilnības jūsos, pašos pēdējos jūsu ceļa soļos, jūs izpildat galvu reibinošu "kūleni 

mūžībā", piezemējoties Gaijas apkampienos, uz viņas atjaunotās virsmas - Piektās dimensijas 

pasaulē. 
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Jūs palūkojaties apkārt un saprotiet, ka tā tiešām jau cita Zeme. Jums šķiet, ka Radītājs viņu 

nomazgājis Dievišķā Gaismā un piesātinājis ar Mīlestību katru viņas šūniņu. 

Tagad jūs sajūtiet kā tā ieplūst arī jūsu ķermenī, kas arī kļūst mirdzošs un piesātināts ar 

Mīlestību 

Izbaudiet to un lēnām izejiet no meditācijas... 

Un pacenšaties, mani dārgie, šo stāvokli saglabāt vienmēr. 

 

Maigi jūs mīlošā Pasaules Māte runāja ar jums 

 

Pieņēma Marta 20.augustā 2017.g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 21.08.2017. 

 

 

9.Personīgās cieņas jūtas 

Sveicināti, mani mīļotie bērni! 

Šodien man ar jums gribas parunāt par personīgās cieņas jūtām, taču ne tādā griezumā, kādā 

par to runā duālā pasaulē, kas gadsimtos nostiprinājās jūsu apziņā, bet no Visuma Dievišķo 

Likumu redzes viedokļa. 

Ko parasti saprot ar šiem vārdiem? 

Ja īsi, tad LEPNĪBA visdažādākajos tās iesaiņojumos, kas domāta, lai nomaskētu vienas vai 

otras cilvēka emocijas, sākot ar viegli aizvainojamu patmīlību un beidzot ar sevis paša 

dižošanu. 

Šīs jūtas vienmēr kultivēja trīsdimensiju pasaulē un es paskaidrošu, kādēļ. 

Vizbiežāk tas saistīts ar to, ka cilvēkam, virzoties augšup pa sociālām kāpnēm, ļaujošām 

viņam sasniegt labu stāvokli sabiedrībā, vajadzēja uzlikt sev svarīguma un respektētības 

masku, demonstrēt cilvēkiem savu lieliskumu un pārākumu pār viņiem, citiem vārdiem, visu 

laiku papildināt savu "cienīgumu" un uzturēt "sabiedrībā cienījama" cilvēka tēlu. 

Bet ko šīs jūtas nozīmē tīrā veidā, duālās pasaules viltībām neskartā? 

Īstenībā tās senas Mīlestības jūtas uz sevi, sevis apzināšanās Dieva daļiņu esam, pieņemot 

sevi tādu, kādi jūs esat - bez kādiem izpušķojumiem, bet arī bez savas cieņas pazemināšanas. 

Šinī izteicienā ielikta dziļa jēga: jūtas tādas, kādu cienīgi esat. 

Bet jūs, mani dārgie, esat mīlestības un cieņas jūtu cienīgi, neatkarīgi no jūsu sociālā stāvokļa, 

finansu ienākumiem un citiem "vērtējumu kritērijiem", kas pieņemti trīsdimensiju pasaulē. 
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Jūsu "personīgā cieņa" jau tā, ka jūsu Dvēsele atrada sevī drosmi atnākt šinī pasaulē pēc 

jaunām mācībstundām priekš sevis, ka jūs drosmīgi peldat šajā bezgalīgajā un brīžiem 

vētrainajā dzīves "okeānā", ka jūs atrodiet sevī spēkus un prasmes cīnīties ar dažkārt jūs 

pārklājošiem trakojošo kaislību "viļņiem", iznirstot virspusē un atkal turpinot savu ceļu uz 

Gaismu, no kuras jūs kādreiz izgājāt un kur sapņojiet atgriezties. 

Jūsu cieņa ietverta tur, ka jūs esat tā mazā daļiņa, kurai ir sava personīgā vieta milzīgajā 

Visuma brīvišķīgās "mozaikas audeklā", kura papildina to un ienes savas neatkārtojamās 

krāsas un toņus, kādi ir TIKAI JUMS, jo nav Visumā pilnīgi vienādu būtņu - katrs 

neatkārtojams un brīnišķīgs pats par sevi. 

Un pat tādam, kurš jūsu trīsdimensiju pasaulē tiek pieņemts kā necienīgs, nekārtīgs, 

briesmīgs, nepatīkams, ir tiesības sajust savu cieņu, jo viņa Dvēsele zina, ka pati izvēlējās šo 

lomu, lai to izspēlējot uz Zemes, atgrieztos Gaismā, kur viņa izšķīdinās savas bēdīgās 

mācībstundas un neharmoniskās īpašības, kādas viņai nācās uzzināt šajā dzīvē.  

Ticiet, mani mīļie, pat visnepatīkamākais nelietis, pēc jūsu izpratnes, savā Dvēselē paliek 

bērns, kurš uz laiku atnāca šajā cietsirdīgajā pasaulē un, lai aizstāvētos no tās, izlaida savas 

"adatiņas". 

Un, ja jūs pret viņu izturēsieties tieši tā - kā pret mazu, aizvainotu un izbijušos bērnu - ar visu 

Mīlestību, līdzcietību, jūs izbrīnīsieties, kā viņš jūsu acu priekšā izmainīsies, kā iedegsies 

uguntiņa, kas lēnām gruzdēja zem "pelnu" kārtas, ar ko viņu apbēra dzīve... 

Man ļoti gribas, mani mīļie, lai no šī brīža personīgās cieņas jūtas jums asociējas ar piederību 

vienai Dievišķai ģimenei, kuras locekļi jūs esat un lai jūs to redzētu ne tikai sevī, bet arī katrā 

cilvēkā, kuru satieciet savā ceļā. 

Un es svētīju jūs uz to! 

 

Maigi jūs mīloša Pasaules Māte runāja ar jums 

 

Pieņēma Marta 24. augustā 2017. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 10.02.2019. 
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10.Pašcieņa 

Sveicināti, dārgie mani mīļotie bērni! 

Turpināsim sarunu par to, ar ko atšķiras vispārpieņemtie un nostiprinājušies  jūsu sabiedrībā 

izteicieni, precīzāk, to jēga, no tā, kādu tiem piešķir Dievišķo zināšanu gaismā.  

Un šodien mēs parunāsim, kas tā ir pašcieņa. Un kaut arī jums var šķist, ka tas gandrīz 

sinonīms tādam teicienam, kā "persoīgās cieņas jūtas", tas ne gluži tā. 

Jūsu trīsdimensiju pasaulē tās pamatā ir PAŠVĒRTĒJUMS, uz ko lielu ietekmi izdara jums 

jau pierastie vērtību kritēriji, tādi kā veiksme, bagātība, vara, popularitāte un daudzi citi. 

Tādēļ, mani dārgie, jūsu pašcieņa, visbiežāk, dibinās uz sen jums uztieptiem stereotipiem. 

No tā izriet arī tiem raksturīgie uzvedības šabloni un cilvēku dalīšana "cienījamos" un 

"necienījamos" 

Bet kur ietverta īsta pašcieņa raugoties no Dievišķo zināšanu skatu punkta un likumiem? 

Protams, arī  tur pamatā ir Mīlestība uz sevi, jo bez tā nevar pilnā mērā izzināt Mīlestību uz 

citiem, kā arī izpelnīties viņu mīlestību, jo taču "līdzīgs pievelk līdzīgu". 

Cienot un mīlot sevi, jūs būsiet mīlēts un cienīts arī citu. 

Tad kā gan audzināt sevī, mani mīļie, pašcieņu? 

Pirmais, uz ko jums vajag vērst uzmanību, tas jūsu dvēseles stāvoklis. Tieši viņa ir indikators, 

kas jums parāda, vai mīlat jūs sevi: vai cienat savas vēlēšanās, priecājaties pats par sevi un 

savu klātbūtni šajā pasaulē vai nemīlat, krītot depresijā, sapīkumā, redzot visu apkārt melnās 

krāsās. 

Kādēļ tā notiek? 

Visbiežāk pašcieņas trūkuma dēļ - kad jūsu dvēsele nokļūst svešu vēlmju, svešas gribas, jums 

sveša dzīves veida gūstā. 

Un tad jums tiek atņemta izvēles, pašizteiksmes brīvība, iespēja darīt to, ko gribas jums, kas 

jums atnes laimi un prieku. 

Jūs atļāvāt cilvēkiem un apstākļiem paverdzināt savu Dvēseli, tātad, zaudējāt pašcieņu.   

Un vēl viena pašcieņas pazīme ir pašizzināšana. 

Ko es ar to domāju? 

Pirmām kārtām, sevis apzināšanās kā unikālu un neatkārtojamu personību, Dieva radību, kas 

šinī pasaulē atnāca ar saviem personīgiem mērķiem un uzdevumiemun ka nevienam nav 

tiesību jums atņemt šo privilēģiju - izpildīt savu misiju, vai likt nogriezties no izvēlētā ceļa. 

Ticiet, mani dārgie, daudzi no jums intuitīvā līmenī zin par to, kādēļ viņi atnāca uz Zemi, bet 

ļoti bieži izveidojas apstākļi, tuvinieku neizpratne, jūsu neizlēmība, bailes sākt priekš jums 
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jaunu darbību vai izrādīties smieklīgam, liek jums iet šadu apstākļu vai cilvēku pavadā. 

Un šeit notiek interesants paradokss. Cilvēki, kuri jūs atturēja, pārstāj jūs cienīt, par cik jūs 

paši pazaudējāt pašcieņu: līdzīgais atkal pievilka līdzīgo. 

Zemapziņas līmenī cilvēki vienmēr jūt otra cilvēka potenciālu un ja viņš neatveras, tad zaudē 

uz viņu interesi. 

Man ļoti gribas, lai jūs saprastu, ka noturot iekšienē savas vēlēšanās un talantus, cenšoties 

izpatikt citiem, jūs tikai zaudējat savu pašcieņu, ne tikai personīgās, bet arī viņu acīs, par cik 

pašcieņa - tā pašrealizācija pilnā tās apmērā, tātad, savas misijas izpildīšana uz Zemes. 

Un es svētīju jūs uz to, mani mīļie! 

 

Maigi jūs mīloša Pasaules Māte runāja ar jums 

 

Pieņēma Marta 26. augustā 2017. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 11.02.2019. 

 

 

11.Jūsu mācībstunda uz Zemes 

Sveicināti mani mīļotie, dārgie bērni! 

Man gribas dalīties ar jums savos vērojumos par to, kā jūs izejat savas pēdējās mācībstundas 

uz Zemes, kā ar tām tiekat galā un kur es redzu jūsu vājās un stiprās puses. 

Mēs priecājamies, ka arvien vairāk un vairāk cilvēku sāk ievērot nesamērības uz Zemes 

notiekošajā ar tiem iemesliem, kādus sevis attaisnošanai izvirza pasaules šīs varenie. 

Citiem vārdiem, jūs sākat redzēt visu situāciju aplamību un saprotiet, ka tā jau īsta agonija to 

spēku uz jūsu planētas, kuri to ved uz bojā eju. 

Jūs jūtat, ka viss jau pāriet pieļaujamās robežas ne tikai no Dievišķā, bet arī no cilvēciskā 

viedokļa. 

Tās īstas "dzīres mēra laikā", kad tā vietā, lai visa pasaule ķertos pie jūsu planētas glābšanas, 

jūs turpina attālināt no īstenības, piedāvājot jums arvien jaunas un jaunas "rotaļlietiņas" 

skaistos iepakojumos. 

Un jūs to visu redzat, mani dārgie, un saprotat, par cik, izmainījās jau jūsu prioritātes, gaume, 

uzskati uz dzīvi.  

Priekš daudziem no jums tieši tas - vērtību pārvērtēšana - kļuva pirmais solis ceļā uz Gaismu. 

Tā dzimst Garīgums, pa jaunam izkārtojas dzīves prioritātes, pirmajā plānā izvirzot Dvēseles 
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vēlmes, bet ne Ego, tikumiskās, bet ne materiālās vērtības.  

Bet pēc pirmā soļa jāseko otrajam, bet tālāk trešajam un ceturtajam... 

Un tagad mēs mēģināsim tikt skaidrībā, kādiem šiem soļiem jābūt? 

Tos var salīdzināt ar pāreju no vienas klases otrā. Bet tikai jūsu gadījumā "skolas priekšmeti" 

būs citi, izejoši aiz trešā blīvuma pasaules rāmjiem. 

Un šeit, lielā mērā, daudz kas atkarīgs no Dvēseles vecuma, no viņas karmiskās atmiņas, no 

mērķiem un uzdevumiem, viņas tagadējā iemiesojumā. 

Kāds var palikt Garīgās "skolas" pirmajā klasē. Bet priekš pavisam jaunām Dvēselēm, pat tas 

ir milzīgs sasniegums, par cik viņām tik ātri izdevās izrauties no tīri materiālo vērtību gūsta. 

Bet ļoti sena un prātīga Dvēsele, spējīga iziet visas "klases" eksterni un tūliņ pāriet Garīgā 

"universitātē", izrādoties esam uz paša Augšupcelšanas sliekšņa. 

Taču lielākais vairums cilvēku uz priekšu virzas ļoti lēnām, maziem solīšiem, piesātinoties ar 

zināšanām no visdažādākajiem avotiem, dažkārt pretrunīgiem, bet dažreiz arī melīgiem. 

Viņi pakāpeniski mācās atdalīt graudus no pelavām, klausīties sirdi, bet ne savu zinātkāro 

Prātu, kas vienmēr visu rūpīgi analizē, cenšoties ielikt jaunās zināšanas "loģiskā", priekš viņa 

pierastā gultnē. 

Nepieciešams liels Dvēseles darbs, lai visīsākajos termiņos spētu izmainīt savu apziņu tik ļoti, 

lai būtu spējīgs ieplūst spēcīgajā Dievišķajā straumē, kas aiznesīs jūs un jūsu planētu Piektās 

dimensijas jaunajā enerģētiskajā telpā. 

Un lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk, mēs jums, mani dārgie, diktējam mūsu vēstījumus, 

piesātinot jūs ar mūžīgā Visuma zināšanām un piepildot ar visaugstāko vibrāciju enerģijām. 

Uz jums plūst milzīgs Debesu spēks un tikai no jums tagad atkarīgs, kā jūs mācēsiet ar to 

rīkoties - pieņemt ar pateicību, vai novērsīsieties no tās, baidoties zaudēt priekš jums pierasto 

dzīvi trīsdimensiju pasaulē. 

Un man ļoti gribas, lai jūs izdzirdētu jūsu Dvēseles, jūsu Sirds izvēli, bet ne Prāta, esoša 

trīsdimensiju pasaules augļa, tā uzticamam "vergam". 

Un es svētu uz to jūs, mani mīļie! 

 

Maigi jūs mīloša Pasaules Māte runāja ar jums 

 

Pieņēma Marta 27. augustā 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 01.09.2017. 
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12.Kā aizstāvēties nepārkāpjot Visuma Likumus 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Šodien man ar jums gribas parunāt par to, kā pareizi uzlikt aizsardzību pret Tumsas spēkiem 

un kā jums nepieciešams uzvesties, ja jūs pēkšņi sajutāt uzbrukumu no viņu puses. 

Es redzu ka šis jautājums sen nobrieda, jo vairāk, ka jūs visi bijāt liecinieki, kāda spēcīga 

ietekme tika izdarīta uz jūsu mīļoto vēstvietni. Jūs redzējāt, ka pat jūsu kopīgās pūles neatnesa 

pietiekami ātru rezultātu. 

Un tagad es pacentīšos jums atklāt visus smalkumus un nianses saskarsmei ar Tumsas 

spēkiem, kā pieņemts nosaukt visas būtības, kuras neattiecas uz Gaismas Būtnēm. 

Mēs šodien neapstāsimies pie Tumsas spēku gradācijas, par cik tā tiešām bezgalīga, bet 

koncentrēsim uzmanību uz to, kas viņus visus vieno un kāds viņu dzīves veids, viņu 

eksistēšanas jēga. 

Sāksim ar to, ka jebkurai dzīvai būtnei, uz Zemes un viņas smalkajā plānā, ir tiesības dzīvot, 

par cik ir Dieva radības un katra sevī nes viņa daļiņu. 

Jā, mani mīļie, tas tiešām tā, par cik mūsu Radītājs izpausts visos, visās savās ipostasēs - mazā 

un lielā, brīnišķīgā un briesmīgā, Eņģeļos un Dēmonos. Un jums uz to jāatiecas ar izpratni un 

cieņu. 

Un par cik jūs tik ilgi dzīvojāt duālā pasaulē, šī dalīšana sasniedza savu apogeju kā iekšējā, tā 

arī savā ārējā izpausmē. Tieši tur arī ietverts viss sarežģījums, mani mīļie, un es jums 

paskaidrošu, kādēļ. 

Ar laiku Tumšie spēki, savā vairākumā astrālās būtības, mītošas tiešā tuvumā jums un 

barojošās no jūsu negatīvo emociju enerģijām, tik ļoti saradojās ar jums, ka kļuva daļa no 

jums pašiem, vai visdrīzāk, jūs kļuvāt viņu atspoguļojums. 

Šī savstarpējā ieiešana vieniem otros, notika pakāpeniski - no gadsimta gadsimetā, no 

iemiesojuma iemiesojumā. Tādēļ tagad praktiski nevar atrast cilvēka, kas sastāvētu no vienas 

gaismas. Katrā no jums klātesošs ir "kumosiņš" Tumsas - kādā vairāk, citā mazāk... 

Bet tagad palūkosimies, kas notiek Zemes smalkajā plānā un jūsu personīgajos smalkajos 

ķermeņos, kad jūs sākat "cīnīties" ar Tumšajiem spēkiem. 

Sāksim ar to, ka cīņa pati par sevi ir jau NE DIEVIŠĶA, par cik sevī nes dalīšanu, pretestību, 

dualitāti. 

Bet tas ir tieši tas, no kā jūs gribat atbrīvoties, vai nav tiesa, mani mīļie? 

Vēl vairāk, iesaistoties tādā cīņā, jūs netīšām "iekvēliniet" arī savu tumšo pusi, tādējādi to 

piebarojot. 
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Tad ko gan jums darīt, mani mīļie? Kā jums uzvesties, kad jūs jūtiet uzbrukumu no Tumšo 

puses? Kā aizstāvēt sevi un citus? 

Protams, jūs uzminējāt, ka par visdrošāko aizsardzību var kļūt MĪLESTĪBA - 

BEZNOSACĪJUMU, BEZROBEŽU, nodzēsoša visus rāmjus, visas atšķirības, līstot no jūsu 

Dievišķās sirds, jūsu Mīlestības Kristāla, bagātīgā straumē. 

Bet kas tādā brīdī notiek ar Tumšajiem spēkiem, mītošiem kā jūsos tā arī jūsu uzbrucējos? 

Un šeit viss atkarīgs no viņu "koncentrācijas", vai citiem vārdiem, gradācijas, kur diapazons 

tiešām ļoti liels.  

Piemēram, augšējā astrāla būtības, bet dažreiz arī zemākā, var pieņemt lēmumu atgriezties 

Gaismā un pāriet uz jaunu savas eksistēšanas līmeni. Jūs pat varat lūgt Radītājam atvērt priekš 

viņiem Gaismas Portālu - koridoru, pa kuru viņi var atgriezties Mājās. Tādā veidā jūs kļūsiet 

viņu glābēji un pārvērtīsiet Tumsu Gaismā. 

Tā arī jūsu personīgā tumšā pusīte var pārveidoties vibrīnišķīgākajā veidā un jūs atrīvosieties 

no savām neharmoniskām īpašībām, traucējošām jums virzīties uz priekšu pa garīgo ceļu. 

Kas attiecas uz tiem spēkiem, kuri tiešām ir Tumsas iemiesojumi un kuri tiešām noliedz 

Gaismu, tad priekš viņiem tik augstu vibrāciju enerģija ir postoša - saņemot tādu 

"apstarojuma" devu, kas viņus pilnībā izšķīdinās. 

Bet tā būs viņu izvēle, bet ne jūsu! Jūs viņiem devāt izdevību atgriezties Gaismā un ne jūsu 

vaina, ka viņi to neizmantoja. 

Aizstāvot sevi, jūs nepārkāpāt arī brīvās gribas Likumu, kas Visumā ir nelokāms. 

Tikai tā jūs varat nodrošināt aizstāvību sevi un ap jums esošai enerģētiskajai telpai! 

Un es jūs svētīju uz to, mani mīļie! 

 

Maigi jūs mīloša Pasaules Māte runāja ar jums 

 

Pieņēma Marta 28. augustā 2017. g.   

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 12.02.2019. 
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13.Mijiedarbība Dvēseles līmenī 

Sveicināti, mani ļoti mīļie bērni! 

Es pie jums atnāku gandrīz katru dienu, lai jūs sajustu manu bezrobežīgo mīlestību un, lai jūs 

sajustu, ka es vienmēr jums blakus.  

Jūs varat ar mani sarunāties, mani mīļie, vērsties pie manis pēc padoma. Es jūs vienmēr 

izdzirdēšu un pacentīšos, tā vai citādi, sūtīt jums priekšā pateikumus, kurus jums atliks tikai 

notvert. 

Un šodien mēs ar jums parunāsim tieši par to, kā mums ar jums nokārtot abpusēju sakaru. 

Es saprotu, mani dārgie, ka pagaidām vēl maz kuram no jums atvērts tīrs un drošs saziņas 

kanāls ar Augstākiem Spēkiem - ar jūsu Eņģeļiem, Garīgiem aizbildņiem, ar Tēvu Absolūtu 

un mani... 

Bet notvert zīmes, kādas mēs jums sūtām, spējīgs katrs no jums. Vajag tik sevī šo spēju 

attīstīt. 

Kādā veidā jums tiek sūtīti priekšā pateikumi? 

Ja līdz jums jānogādā kaut kas ļoti svarīgs un steidzams, tad jūsu dzīvē rodas tādas situācijas, 

kas jūs pabīda uz pareizu risinājumu/lēmumu. 

Visbiežāk tā jums burtiski rokās plūstoša nepieciešamā informācija no visdažādākajiem 

avotiem, tikšanās ar jums nepieciešamiem cilvēkiem, uztieptas domas par to, ko jums noteikti 

vajag izdarīt. 

Jums taču dažreiz šķiet, ka it kā kāds neredzamais ņem jūs aiz rokas un izved uz pareizā ceļa. 

Un tas tiešām tā, mani mīļie. Ja jūs varētu redzēt, kas notiek Zemes smalkajā plānā, jūs 

izbrīnītos, cik daudz Debesu palīgu strādā ar jums. 

Jūs it kā apvij neredzami, visdažādāko enerģiju diedziņi, kas stiepjas pie citiem cilvēkiem, ar 

kuriem jums tik svarīgi tikties un ar kuriem jums lemts iet kopā pa dzīvi. 

Jūsu Eņģeļi "krīt no kājām", cenšoties "izaust tīmekli" notikumainībai fiziskā Zemes plānā, 

kas palīdzēs jums sasniegt nepieciešamo rezultātu, veikt vēl vienu soli jūsu izvēlētajā ceļā. 

Bet tas, mani dārgie, notiek tādā gadījumā, ja jūsu vēlēšanās sakrīt ar jūsu Dvēseles vēlmēm. 

Ir skaidri jāsaprot, ka jūsu mijiedarbība ar Zemes smalko plānu var notikt TIKAI 

DVĒSELES LĪMENĪ, bet nekad Prāta līmenī. 

Un tagad es jums paskairošu, kādēļ. 

Droši vien, jūs ievērojāt, ka ne vienmēr Augstākie Spēki jūsu vēlēšanās izpilda. Jums šķiet, ka 

viņi jūs nedzird, bet tas ne tā. 

Viņi jūs brīnišķīgi dzird, bet, atšķirībā no jums, viņi zin, ka šī vēlēšanās produktīva jūsu 
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trīsdimensiju apziņai, jūsu Prātam, jūsu Ego. 

Bet jūsu Dvēsele visu to negrib un viņa lūdz mūs šo prasību neizpildīt, jo tas ne tikai neatnesīs 

jums laimi, bet arī aizvedīs jūs no jūsu patiesā ceļa, apturēs jūsu garīgo attīstību. 

Un Augstākie Spēki izpilda jūsu Dvēseles vēlēšanos, darot jūs kā cilvēku "nelaimīgu". 

Un tikai tas, kuram izdodas pilnā mērā apzināties savas Dvēseles patiesās vēlēšanās, saplūdīs 

ar viņu vienībā, spējīgā sajust, cik ļoti ciešs sakars viņam ar smalko pasauli, sajust savu 

Debesu aizbildņu bezrobežu Mīlestību, kas viņu sargā, sasilda grūtā brīdī... 

Ja jūs iemācīsieties atšķirt mūsu priekšā pateikumus, visus to smalkumus un nianses un, 

galvenais, sekot tiem, tad jūsu dzīve jau iegūs pavisam citu jēgu, piepildīsies ar citām krāsām 

- spilgtām, piesātinātām, Dievišķām... 

Un es svētīju jūs uz to, mani mīļie! 

 

Maigi jūs mīloša Pasaules Māte runāja ar jums 

 

Pieņēma Marta 31.augustā 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 13.02.2019. 

 

 

14.Mijiedarbība Dvēseles līmenī (turpinājums) 

Sveicināti, mani ļoti mīļie bērni! 

Šodien man gribas turpināt sarunu par dvēseļu, iemiesotu uz Zemes, mijiedarbību ar viņu 

Debesu aizbildņiem. 

Kā jūs jau zinat no mana iepriekšējā vēstījuma 

( http://spekavots.ucoz.ru/news/mijiedrbiba_dveseles_limeni/2019-02-13-4139 , saziņa ar 

Augstākiem Spēkiem iespējama tikai Dvēseles līmenī, kas ir sava veida tiltiņš, savienojošs jūs 

kā cilvēku, esošu uz Zemes, ar jūsu Debesu Māju. 

Un šis jūsu Dvēseles neredzamais darbs ir patiesi nepārvērtējams, jo taču no tā, cik viņa būs 

sekmīga, ir atkarīgs viņas nākošais iemiesojums. 

Un viņa ļoti cenšas cienīgi iziet savu zemes ceļu, izstrādāt visu to, ko pati saplānoja līdz 

dzimšanai, izbaudīt tās jūtas, izdzīvot tās situācijas, kādu viņas krājkasītē vēl nebija, bet kādas 

viņai nepieciešamas priekš dzīves izzināšanas pilnā apjomā, visās tās izpausmēs. 

Bet visa sarežģītība tā, ka ļoti bieži viņas vēlēšanās un jūsu, kā cilvēka ar trīsdimensiju 

pasaules apziņu, nesaskan. 

http://spekavots.ucoz.ru/news/mijiedrbiba_dveseles_limeni/2019-02-13-4139
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Atrodoties Zemes smalkajā plānā, viņa visu redz nedaudz citādi. Atgriežoties Mājās pēc sava 

kārtējā iemiesojuma un iegremdējoties savās Dievišķajās enerģijās, viņa drīz aizmirst par 

Zemes dzīves grūtībām un, sastādot plānus nākošai dzīvei, dažkārt neaprēķina savus spēkus.  

Tādēļ, atrodoties jau fiziskajā ķermenī, viņa cenšas savu programmu koriģēt, atbilstoši tiem 

apstākļiem uz Zemes, kuros viņa nokļuva. 

Un šeit viņa var rēķināties tikai ar saviem Debesu aizbildņiem, ar kuriem viņa nekad sakarus 

nezaudē. 

Mēdz būt arī tā, ka neizturot pārāk smagos pārbaudījumus uz Zemes, Dvēsele lūdz viņu 

paņemt atpakaļ uz Debesīm, lai atpūstos, pārdomātu saņemto pieredzi, un pēc tam, ar jauniem 

spēkiem, nolaistos uz Zemes jau jaunā fiziskajā ķermenī. 

Bet visbiežāk viņa iet līdz galam un visgrūtākajās dzīves minūtēs lūdz Augstākos Spēkus, lai 

viņi palīdz "pagriezt" jūsu apziņu vajadzīgajā virzienā, "atrautu" jūs no tā, kas jūs aizved no 

viņas izraudzītā ceļa, tātad, no jūsu patiesā uzdevuma. 

Viss grūtums tur, ka Dvēsele savu misiju uz Zemes var izpildīt tikai mijiedarbojoties ar jūsu 

apziņu un jūsu fizisko ķermeni. 

Jūs - viņas instruments uz Zemes, tikai caur jums viņa var darboties un virzīties uz priekšu pa 

garīgām kāpnēm, kas arī ir viņas galvenais mērķis. 

Bet  tagad, stādaties priekšā, cik daudz uz Zemes faktoru, kas jūs novērš no ceļa, bet dažreiz 

aizved vispār pretējā virzienā, no tā, pēc kā alkst jūsu Dvēsele. 

Un uz kādām viltībām viņai jāiet, lai jūs atgrieztu atpakaļ! Dažreiz ļoti skarbi no cilvēciskā 

skatījuma... 

Un šis tieši tas gadījums, mani dārgie, kad "mērķus attaisno līdzekļi". 

Un, ja jums uz Zemes ir grūti samierināties ar bēdu un nelaimju virkni, kādas brūk pār jums, 

tad, nometot savus zemes ietērpus un atgiežoties Mājās, jūs pateiksieties visiem Augstākajiem 

Visuma Spēkiem, kuri "palīdzēja" jums iziet cauri skarbiem pārbaudījumiem, saglabājot tīrībā 

savu Dveseli - ka ne velti jūs nodzīvojāt vēl vienu dzīvi uz Zemes, izejot tieši tās mācību 

stundas, kādas bija jāiziet un pacēlāties par vēl vienu pakāpienu augstāk uz Dievišķām 

kāpnēm... 

Man ļoti gribas, mani mīļie, lai jūs iemācītos dzirdēt savu Dvēseli, lai viņai nenāktos ķerties 

pie "galējiem mēriem" un likt jums ciest, lai jūs dzīvotu mierā, klusumā un harmonijā ar savu 

Dvēseli un visu pasauli! 

 

Maigi jūs mīloša Pasaules Māte runāja ar jums 
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Pieņēma Marta 2. septembrī 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 14.02.2019. 

 

 

 

 

Internet-Grāmatu “Atgriešanās pie Dieva”" pieņēma Marta, audio Eduards, vēstvietne - 

Vozrožģeņije 

 

Latviešu valodā viskopīgai pieredzei sagatavoja Dievišķā Spēkavota Gaismas grupa, 

vēstvietne - Spēkavots 2019. gada 18. februāris, Latvija 
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