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Šajā Grāmatā apkopoti Erceņģeļa Mihaila Vēstījumi “Debesu “Gvarde””, 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 12. decembra līdz 19. decembrim. 

 

 

Bet Iritas Irem sirsnīgā centībā tie sakārtoti Dokument-Grāmatā "DEBESU “GVARDE”" , 

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 Erceņģelim Mihailam par Zināšanām Vēstījumos! Mīļš paldies Martai 

un Eduardam par Zināšanu pieņemšanu un tālāk dāvāšanu, lai  zināšanas par Debesu 

“Gvardi” 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 22.01.2019. 

 
 

 

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.Debesu “Gvarde” 

 
Sveicināti, mani mīļotie! 
Šodien man jums gribas pastāstīt par to, kas tagad notiek Zemes smalkajā plānā un 
kāda mana loma pēdējos notikumos, kuriem paredzēts pilnībā izmainīt Zemes 
smalkmateriālo struktūru. 
Šos notikumus tiešām var nosaukt par revolucionāriem, par cik tagad notiek jūsu 
planētas bāzes energosastāvdaļu izvietošanās/pieņemšana [замещание ?].  
Tieši par to es gribu jums pastāstīt. 
Daudzu, jo daudzu gadsimtu laikā prevalējošās enerģijas uz jūsu planētas un 
apkārtzemes telpā bija baiļu un ciešanu enerģijas 
Un, jo vairāk kļuva iedzīvotāju uz Zemes, jo koncentrētākas bija šīs enerģijas, kas 
vienmēr papildinājās, no cilvēku bailēm par savu dzīvību/dzīvi, par saviem 
tuviniekiem, bailēm pazaudēt darbu, dzīvesvietu, labklājību - vārdu sakot, par 
nākotni, kas noturīgi iemitnājās cilvēku apziņā, ar gadiem pieaugot arvien vairāk, par 
cik dzīve uz planētas  mainījās ne uz labāko pusi. 
Šīs bailes izraisīja ciešanas - fiziskas un morālas, jo tieši tās arī ir pamats visām 
slimībām - ķermeniskām un psihiskām. 
Rezultātā, jūsu Zemi pārņēma pieaugošie sāpju un ciešanu egregori - šie monstri, 
kas barojas ar dažādu veidu negatīvām enerģijām. 
Sevišķi daudz ēsmas tie saņēma no nepārtrauktiem kariem un revolūcijām. 
Jūs labi zinat, mani dārgie, kas bija visu jūsu bēdu un nelaimju "organizatori", par cik 
citos vēstījumos jau ne mazums tika runāts par cilvēku apziņas paverdzināšanu no 
Drakonu rases.  
Tādēļ es neatkārtošos, bet pastāstīšu jums par to, kā mums izdodas "iztīrīt šos 
Avgijevu zirgstaļļus" un kādus rezultātus mums jau izdevās sasniegt. 
Aštars Šerans savā pēdējā vēstījumā 
( http://spekavots.ucoz.ru/news/gasma_vienmer_uzvar_tumsu_turpinajums/2017-12-
10-2792  ) atviegloja manu uzdevumu, sīki pastāstot par enerģētiskām mijiedarbībām 
Zemes smalkajā plānā un par Apvienotās Flotes darbu. 
Tādēļ man atliek papildināt kāda loma ir Eņģeļiem un Erceņģeļiem, kuri atrodas uz 
maniem pamatiem [под моим началом ?], kādu dalību Zemes Augšupcelšanā 
pieņemam mēs un citi Gaismas Spēki, pie kuriem pieskaitāmi arī Augšupceltie 
Meistari. 
Ja izteikt zemes valodā, tad Aštara Šerana flotile ir avangards - "magā artilērija", 
aicināti ņemt uz sevi galveno Tumsas spēku triecienu, bet mēs - kājnieki, kuri seko 
aiz viņiem un "attīra" [почищает ?] to, kas atlika pēc galvenā "artilērijas trieciena". 
Protams taču, mēs "nepiebeidzam" ienaidnieku, neiznīcinām viņus fiziski, bet 
nosūtām turp, uz kurieni tiecas viņu dvēseles pēc savām vibrācijām. 
Pie tam, mēs vienmēr dodam iespēju dvēselei aiziet augstākās dimensijās, 
apzinoties savas veltīgās pūles cīņā. 
Un daudzas būtnes tādu iespēju izmanto, atbrīvojot savu apziņu no viņai uzspiestām 
iznīcināšanas programmām. 
Mēs viņām atveram Gaismas Portālu un piepildām viņas ar tādu augstu vibrāciju 
enerģijām, ka viņas spēj gandrīz mirklīgi transformēt Tumsu Gaismā. 
Dažreiz mēs strādājam ar veselu grupu būtņu, bet dažreiz individuāli, atkarībā no tā, 
kādas enerģijas dominē katrā no viņām tieši tanī momentā, kad viņas atrodas Aštara 
kuģu ietekmē. 
Bet tagad uzdevums saistīts galvenokārt ar astrālām būtībām, no kurām Zemes 

http://spekavots.ucoz.ru/news/gasma_vienmer_uzvar_tumsu_turpinajums/2017-12-10-2792
http://spekavots.ucoz.ru/news/gasma_vienmer_uzvar_tumsu_turpinajums/2017-12-10-2792
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ēteriskais ķermenis burtiski čum un mudž, kas nedod viņai (Zemei) galīgi nomest no 
sevis negatīvo enerģiju balastu un "ievilkt" savu fizisko ķermeni piektās dimensijas 
telpā, kur jau atrodas visi viņas smalkie ķermeņi. 
Un nākošajā vēstījumā es jums par to pastāstīšu sīkāk. 
 
Jūs mīlošais Arhistratigs Mihails runāja ar jums 
Pieņēma Marta 7. decembrī 2017. g. 
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /12.12.2017. 
 
 

 

2.Astrālās būtības 

 
Sveicināti, mani dārgie! 
Un tā, turpināsim mūsu sarunu par to, kāda mana loma ārpuszemes attīrīšanā. 
Bet iesākumā man gribētos sīkāk pakavēties pie tā, ko ar sevi izteic astrālās būtības, 
kas zemiešu dzīvē spēlē arvien lielāku lomu. 
Jūs jau zinat, ka tās mēdz būt visdažādākās. Parasti runā par augstākā un zemākā 
astrāla būtībām, taču viņu gradācija pēc vibrācijām patiešām pārsteidzoša. 
Sevišķi spēcīgi tas izpaužas tagad, kad tik daudziem cilvēkiem atveras saziņas kanāli 
ar zemes smalkā plāna iemītniekiem. 
Lai labāk saprastu, kā notiek tāda sazināšanās, stādaties priekšā kontaktierus, 
pieņemošus vēstījumus ar dažāda pievilkšanas spēka magnētiem. 
Viņu "magnētisma" spēks ietverts viņu dvēseles tīrībā. Jo tīrāka dvēsele, jo 
"magnēts" spēcīgāks, kas spējīgs pievilkt sev visgaišākās būtības, līdz pat Tēvam 
Absolūtam. 
Tie jau, kuri līdz galam neizdzīvoja trīsdimensiju pasaules kaislības, iemanto mazāka 
spēka magnētismu un neaizsniedzas līdz Visuma Augstākajiem Spēkiem. 
Viņi spējīgi sev pēc vibrācijām pievikt tikai tās astrālās būtības, kuras atrodas ar 
viņām uz viena viļņa. 
Bet, par cik maz ir to cilvēku, kuri pastāvīgi var atrasties harmoniskā stāvoklī un 
mierā, tas ir, uz viena vibrāciju līmeņa, tad arī būtības viņiem pievelkas visdažādākās 
- līdz pat gadījumiem, kad vienā un tanī pašā vēstījumā var uzzināt Gaišo Spēku 
"roku" un to, kuri piesedzas ar viņu vārdiem. 
Tad kas ir viņas - šīs viltīgi gudrās būtības, kuras jau priekš daudziem no jums kļuva 
par pastāvīgiem "dzīves pavadoņiem"? 
Runājot pavisam vienkāršā valodā, tad tie noteiktu vibrāciju enerģiju 
recekļi/sabiezējumi, apveltīti ar savu personīgo apziņu. 
Vai citiem vārdiem, tās pārmiesojušās dvēseles, dažādu iemeslu dēļ, nevarējušas 
atgriezties Mājās. 
Šis pretdabiskais stāvoklis mudina viņas iet uz visdažādākajām viltībām un trikiem, 
lai noturētu savu "dzīves procesu norisi", tādēļ viņas meklē enerģētisko 
papildinājumu uz Zemes, pievelkoties, kā magnēts, cilvēkiem ar viņiem līdzīgām 
vibrācijām. 
Zemākais un augstākais astrāls - tās ļoti nosacītas izpratnes. Starp viņām eksistē tik 
blīvs būtņu slāņojums, ar tik dažādiem "talantiem", ka dot viņiem noteiktu 
apzīmējumu vienkārši neiespējami. 
Protams, mūsu pirmais uzdevums ir attīrīt Zemes ēterisko slāni no zemākā astrāla 
būtībām - tām, kuras barojas ar viszemāko vibrāciju enerģiām un vienlaicīgi ģenerē 

http://spekavots.ucoz.ru/
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tās ārīgi. 
Tieši viņu nenogurstošais "darbs" uztur uz Zemes visu veidu negatīvās enerģijas - 
baiļu, naida, agresijas, skaudības, badīguma, greizsirdības, aizvainojuma, ciešanu, 
varas un kontoles pār cilvēkiem... 
Šis tumšo būtību kamols-mudžeklis gandrīz saplūdis ar Zemi, traucē Dievišķo 
enerģiju nākšanu uz Zemi. 
Šīs /Dievišķās/ enerģijas "apdedzina" viņas, "izšķīdina sevī" un tomēr viņas, 
kārpoties sāpēs, "tveras pie dzīves" pierastā, viņu atkarotā telpā. 
Ticiet, tas ļoti nepievilcīgs skats, mani dārgie, bet mums nākas nodarboties ar šo 
"melno" darbu, lai palīdzētu jūsu skaistulei-planētai atbrīvoties no šī briesmīgā 
smaguma, kas indē viņas dvēseli un miesu, paverdzina cilvēka apziņu, atņemot 
viņam dzīves prieku un lemjot viņu sāpēm un ciešanām. 
Ja jūs spētu redzēt manu Eņģelisko vienību, dienu un nakti stāvošu sardzē jūsu 
Dvēselēm un cīnošamies ar šiem viszemākajiem un primitīvākajiem būtību bariem, 
kuri, pat pēc aiziešanas no fiziskā plāna, turpina savu lietu, vairojot ļaunumu, ko viņi 
kādreiz radīja uz Zemes... 
Taču mūsu nenogurstošais darbs dod savus augļus un šī blīvā, melnā gredzena 
koncentrācija apkārt Zemei jau ievērojami samazinājās, un es zinu, ka daudzi no 
jums to sāka ievērot fiziskajā pānā. 
Pie tā šodien es apstāšos un savā nākošajā vēstījumā turpināšu savu stāstu par 
Zemes astrālo plānu. 
 
Sirsnīgi jūs mīlošais Arhistratigs Mihails runāja ar jums 
Pieņēma Marta 9. decembrī 2017. g.  
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.12.2017. 

 

 

 

3.Augšējais astrāls 

 
Sveicināti, mani mīļotie! 
Šodien es turpināšu savu stāstu par astrālās pasaules iemītniekiem. 
(Iepriekš.: http://spekavots.ucoz.ru/news/debesu_gvarde_astralas_butibas/2017-12-
13-2800 ) 
Tā tik ļoti bagāta un savdabīga, ka to pilnībā var salīdzināt ar jūsu zemes dzīvi. 
Īstenībā, tā ir turpinājums, ar to starpību, ka uz Zemes cilvēciskās dvēseles uzturas 
fiziskos ķermeņos, bet astrālā -  savā atmiesotā stāvoklī. 
Un tagad mēs parunāsim par tiem, kuri mitinās augstākajos astrālajos slāņos. 
Vispirms, tās ir dvēseles, kuras savā zemes dzīvē nemācēja tuvoties Dievam tik ļoti, 
lai pēc nāves atgrieztos tur, kur viņas iegūtu mieru un, jau apzināti izejot savas 
zemes mācības stundas, gatavotos savam jaunajam iemiesojumam. 
Citiem vārdiem, šīs dvēseles vēl pietiekami neizspēlējās zemes "spēlēs" un turpina to 
darīt, atrodoties jau Zemes smalkajā plānā. 
Bet tagad fiziskam ķermenim neesot, viņas spējīgas ņemt dalību zemiešu dzīvē tikai 
caur to ķermeņiem un apziņām, kuri atrodas iemiesojumā. 
Un daudzas no viņām sasniedza īstu pilnību.Viņas darbojas tik smalki, tik nemanāmi 
pārvalda cilvēku apziņu, ka tie jau nav spējīgi atšķirt savas personīgās domas un 
emocijas no tām, kas pieder viņu neaicinātiem "viesiem". 

http://spekavots.ucoz.ru/
http://spekavots.ucoz.ru/news/debesu_gvarde_astralas_butibas/2017-12-13-2800
http://spekavots.ucoz.ru/news/debesu_gvarde_astralas_butibas/2017-12-13-2800
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Un liecība viņu profesionālajam "darbam" ir daudzskaitlīgie vēstījumi, raksti un pat 
veselas grāmatas, nodiktētas cilvēkiem no šiem astrāla "lielajiem darbarūķiem". 
Bet, atrodoties pat atmiesotā stāvoklī, šīs dvēseles turpina savu garīgo evolūciju - 
kāda no viņām paceļas augstāk, bet kāda krīt lejup. 
Un tam spilgts piemērs ir Krajons - ceturtās dimensijas būtība, kurš uz notiekošajiem 
notikumiem atvēra acis simtiem tūkstošu cilvēku.  
Viņš tiešām daudz zināja un viņa nodomi bija tīri un Dievišķīgi. Viņš cilvēkiem nesa 
patiesu informāciju, attīrot viņu apziņu un atverot viņiem ceļu uz Augšupcelšanu. 
Taču viņš nevarēja iziet/izturēt slavas pārbaudījumu, to neticamo popularitāti, kādu 
viņš iemantoja uz Zemes un "nokrita" līdz trešajai dimensijai. 
Droši vien, tie no jums, kuri lasīja "agrāko" Krajonu, var sajust starpību ar viņa 
pēdējiem vēstījumiem, kuru vibrācijas nesalīdzināmas ar tām, kas bija agrāk. 
Un tur slēpjas liela bīstamība, par cik cilvēki turpina pēc inerces uztvert visu, par ko 
viņš runā, kā nenoliedzamu patiesību, kā Augstāko Spēku vēstījumu. 
Tas līdzinās tam, kā viņa zemes "kolēģi" - kontaktieri, neizgājuši pārbaudi uz slavu, 
lepnības un godkāres pārņemti, krīt vibrācijās un, nespējot "pievilkties" līdz Visuma 
Augstākiem Spēkiem, samierinās ar viņiem diktētu astrālas būtnes "surogātu". 
Kādēļ es jums par to stāstu tik sīki? 
Es zinu, ka daudziem no tiem, kuri lasa tagad šo vēstījumu, atveras gaišredzības, 
gaišdzirdības, gaišzināšanu kanāli. 
Un man gribas brīdināt jūs, mani mīļotie, no kļūdām un vilšanās. 
Jo taču, agrāk vai vēlāk, sapratīsiet, kas ir "avots" jūsu saņemtajai informācijai. Un 
labāk, lai jūs zinātu par šiem "zemūdens akmeņiem", kādi var gadīties jūsu ceļā uz 
Gaismu. 
Kas attiecas uz mani un manu Eņģelisko "karaspēku", mēs ar šīm atmiesotajām 
dvēselēm strādājam sevišķi saudzīgi, piepildot viņas ar ļoti augstām vibrācijām, 
palīdzot aiziet Mājup, kur viņas mīl un gaida. 
Daudzi no viņiem ar pateicību pieņem mūsu palīdzību un pārtrauc savu maldīšanos 
astrālā un "saspēlēs" ar cilvēkiem, kuri nedod iespēju virzīties tālāk viņiem pašiem un 
viņu "upuriem" uz Zemes. 
Un es ļoti lūdzu jūs, mani dārgie, esiet modri, mācaties izsekot katru savu domu, 
katru emociju un vienmēr jautājiet sev, kas izraisīja tās [domas], kādas enerģijas nes, 
ko tās dod jūsu Dvēselei. 
Svētīju jūsu domu un darbību tīrībai jūsu pašu un visu jums apkārt esošo cilvēku 
labumam. 
 
Sisrsnīgi jūs mīlošais Arhistratigs Mihails runāja ar jums 
Pieņēma Marta 10. decembrī 2017. g. 
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.12.2017. 
 
 

 
4.Astrālie viltvārži 

 
Sveicināti, mani mīļotie! 
Šodien es gribu turpināt savu stāstu par astrālām būtībām, kas tik ļoti saradojās ar 
cilvēkiem, ka jūtas kā saimnieki ne tikai astrālā, bet arī uz Zemes. 
Kā es jau iepriekšējā vētījumā stāstīju 
(iepriekš.: http://spekavots.ucoz.ru/news/debesu_gvarde_augsejais_astrals/2017-12-

http://spekavots.ucoz.ru/
http://spekavots.ucoz.ru/news/debesu_gvarde_augsejais_astrals/2017-12-14-2803
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14-2803  ) viņas arī iziet savu evolūcijas procesu - kādas paceļas augšup, bet kādas 
degradējas vēl vairāk. 
Un tas daudzējādi atkarīgs no jums, mani dārgie! Un, lūk, kādēļ. 
Teiksim, lepnības pārņemts cilvēks, un dzīve viņam piedāvā mācībstudu vienu aiz 
otras, kamēr viņš neapzinās, kur slēpjas viņa neveksmju iemesli un nesāk strādāt ar 
sevi. 
Par cik šis process ne ātrs, tad arī astrālai būtībai, kura barojas ar šī cilvēka lepnības 
enerģijām, ir laiks apzināties notiekošo vienlīdzīgi ar viņu. 
Un tad šī būtība pieņem lēmumu - vai mainīties kopā ar šo cilvēku, paceļoties uz 
Gaismu, vai atstāt viņu un meklēt sev citu "barošanās avotu", par cik tā vairs nevar 
eksistēt šī cilvēka augstajās vibrācijās. 
Bet ir reti izņēmumi, kad pati astrālā būtība apzinās, cik zemu viņa krita un pieņem 
lēmumu atgriezties pie Gaismas. 
Kā likums, tas notiek ar astālajām būtībām no visugstākajām dimensijām - tādām kā 
tas pats Krajons. 
Apzinoties kādu ļaunu joku ar viņu izspēlēja cilvēku pielūgsme, priekš kuriem viņš 
kļuva īsts Skolotājs un nenoliedzama autoritāte, viņš pārstāja diktēt savus 
vēstījumus.  
Viņš saprata, ka nokrītot trīsdimensiju vibrācijās, viņš zaudēja pieeju tīrai informācijai, 
ko kādreiz sniedza cilvēkiem. 
Un tad viņš visus spēkus sakoncentrēja uz to, lai atgrieztos tanī augstumā, no 
kurienes nokrita. 
Viņam sāpīgi redzēt, kā izmanto viņa populāro vārdu uz Zemes vesela armija astrālo 
būtību, diktējošas dažādiem cilvēkiem "vēstījumus no Krajona", bet viņš saprot, ka 
bezspēcīgs kaut ko izmainīt, par cik tikai cilvēki, smalki jūtoši enerģiju, spējīgi 
saprast, ka šie vēstījumi nenes vairs tās vibrācijas, kādas bija agrāk viņa 
personīgajiem vēstījumiem. 
Kādēļ tā notiek, mani mīļotie? 
 Visa lieta tā, ka Zemes Augšupcelšanas tēma astrālā pasaulē kļuva pārāk populāra. 
Daudzas Augstākā astrāla būtības, pārvaldot atbilstošas tehnoloģijas, pārvērtās 
īstenos "profesoros", kuri sniedz jums informāciju tādā skaistā "iepakojumā", tik 
sarežģīti un samāksloti, ka cilvēki to pieņem ar sajūsmu un pateicību. 
Un taču dara to viņi ne aiz ļaunuma un ne priekš tā, lai jūs apmuļķotu. Viņi patiesi 
tiecas piedalīties Zemes Augšupcelšanas lielajā procesā, kādam Visumā analoga vēl 
nebija. 
Un būtu labi, ja viņiem būtu pieeja īstu zināšanu avotam un, ja nepiesavinātos sev 
jūsu tik mīļoto Visuma Augstāko Spēku vārdus. 
Vēsture atkārtojas, mani dārgie. 
Kā cilvēki kādreiz izkropļoja Ješua Mācību, tā tagad astrālie "viltvārži" cenšas 
izkropļot tās tīrās Dievišķās  zināšanas par Augšupcelšanu, ko līdz jums nogādāt 
vēlas Augstākie Spēki. 
Viņi [viltvārži] ienes tur trīsdimensiju elementus, sajaukumus un kropļojumus, ar to 
pašu, pazeminot jūsu vibrācijas un palēninot jūsu Pāreju. 
Un es lūdzu jūs, mani mīļotie, sajūtiet ar sirdi vibrācijas, kādas nes vieni vai otri 
vēstījumi! 
Mācaties atpazīt tīras Dievišķās notis! 
Esiet piesardzīgi pret saldskanīgu daudzvārdību! 
Bet savā nākošajā vēstījumā es jums pastāstīšu par to, ko darām mēs priekš tā, lai 
pasargātu jūs no šiem nelūgtajiem, astrālajiem "palīgiem". 
 

http://spekavots.ucoz.ru/news/debesu_gvarde_augsejais_astrals/2017-12-14-2803
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Patiesi jūs mīlošais Arhistratigs Mihails runāja ar jums 
Pieņēma Marta 11. decembrī 2017. g.  
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.12.2017 

 
 
 

5.Astrālie erudīti 
 

Un tātad, šodien mēs apstāsimies mūsu darbā pie tām augstākā astrāla būtībām, 
kuras stāv uz atgriezšanās sliekšņa Mājup, taču neiedrošinās spert pēdējo soli. 
Kā likums, tas gadās ar dvēselēm, kuras dzīves laikā uz Zemes neticēja "aizkapa 
dzīvei" un, jo mazāk, reinkarnācijai. 
Viņi uzskatīja, ka viņu eksistēšana beidzas ar viņu fiziskā ķermeņa nāvi. Tādēļ, 
izrādījušās esam otrā aizsega pusē, viņas apjuka un it nemaz nesaprata, ko darīt un 
kā izturēties. 
Vienīgais, kas viņām bija pazīstams un pierasts, bija zemes dzīve un viņi intuitīvi 
tiecās uz to, atrodot dažādus paņēmienus turpināt tur piedalīties.  
Vispār, tas nenozīmē, ka uz Zemes viņi bija slikti cilvēki. Visbiežāk tās tīras dvēseles, 
kuras savas dzimšanas, audzināšanas, izglītības, dzīves veida gaitā, bija iegrimušas 
materiālajā pasaulē un dzīvoja ar praktiskām interesēm. 
Viņas nevienam ļaunu nedarīja, dzīvoja "pareizu" dzīvi, bija izglītoti un erudīti cilvēki, 
pie visa, esoši tipiski trīsdimensionālās pasaules pārstāvji, par cik, garīgās dzīves 
puse viņiem bija nezināma, tātad, arī viņu Dievišķā sākotne bija dziļā "letarģiskā 
miegā". 
Un lūk, ar šīm nepamodušamies, atmiesojušamies dvēselēm tiek veikts ļoti liels 
darbs, uz ko "specializējas" vesela armija Gaismas Spēku. 
Šīm dvēselēm nākas savā atmiesojuma stāvoklī atgūt uz Zemes neuzspēto un izdarīt 
to ļoti nevienkārši!  
Pat ar acīm redzot Gaismas Spēkus, kuri nolaižas pie viņiem, lai piedāvātu savu 
palīdzību, viņi "netic savām acīm", uzskatot to par redzes apmānu, ilūziju, iedomām - 
visu kaut ko, tikai ne patiesību. 
Tādēļ viss, ko mums atliek darīt - piepildīt viņus ar Mīlestības un Gaismas enerģijām, 
pakāpeniski palielinot viņu vibrācijas, attīrīt viņu apziņu no trīsdimensiju "biezās 
garozas". 
Viņi sāk pakāpeniski pamosties un ar interesi vērot to, kas notiek uz Zemes. Viņi grib 
būt kursā par pēdējiem notikumiem un, par cik Debesīs tagad galvenā tēma ir Zemes 
Augšupcelšana, viņi ar galvu iegremdējas šinī procesā. 
Daudzi no viņiem, savu spēku robežās, iemantotos uz Zemes pēdējā iemiesojumā, 
cenšas patstāvīgi apdomāt notiekošo un dot tiem savu personīgo nokrāsu: tehnisko, 
vēsturisko, filozofisko, astroloģisko, ģeogrāvisko utt., atkarībā no sava prāta spējām 
un īstenības uztveres. 
Tieši šīs, "augsti intelektuālās" būtības arī diktē daudzskaitlīgos vēstījumus cilvēkiem, 
saucoties visdažādākajos vārdos - viņi taču lieliski saprot, ka tikai tā cilvēki spēs 
uztvert nopietni viņiem nododamo informāciju. 
Daudzi no viņiem ar to tik ļoti aizrāvās, ka aizmirsa par personīgo garīgo ceļu.    
Un tagad tiek manis radīta speciāla Eņģeļu "apakšvienība", aicināta strādāt ar šīm 
nomaldījušamies dvēselēm, kuras nezin, ko dara, ar to pašu vedot cilvēkus maldos 
un postot savas personīgās dvēseles. 

http://spekavots.ucoz.ru/
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Ko jums vajag priekš tā darīt? 
Nebūt tik uzticīgiem/paļāvīgiem un iemācīties sajust, kurš ar jums runā, vai, kas runā 
ar tiem cilvēkiem, kuri līdz jums nogādā "vēstījumus" no Debesīm. 
Tiklīdz viņi pazaudēs savu auditoriju uz Zemes, viņu apziņa sāks strādāt citā virzienā 
un viņi izdzirdēs Gaismas Spēkus. 
Tādā veidā jūs aizsargāsiet ne tikai sevi no neaicinātu svešbūtņu iejaukšanās jūsu 
dzīvē, bet palīdzēsiet arī šīm būtībām pacelties uz jaunu līmeni viņu garīgajā 
attīstībā. 
Un es svētīju jūs, mani dārgie, šim tik ļoti nepieciešamajam darbam priekš mums 
visiem. 
 
Patiesi jūs mīlošais Arhistratigs Mihails runāja ar jums 
Pieņēma Marta 12. decembrī 2017. g.  
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.12.2017. 

 
 
 

6.Atbrīvošana 
 

Sveicināti mani mīļoti! 
Šodien es gribu pabeigt savu vestījumu sēriju par astrālām būtībām, kuri ir daļa no 
jūsu dzīves un ar kurim mēs tagad veicam lielu darbu. 
No maniem iepriekšējiem (*) vēstījumiem jūs jau, droši vien, sapratāt, ka gandrīz 
nevienam no cilvēkiem neizdodas nodzīvot savu dzīvi tā, lai ne reizi nesaskartos ar 
astrāla iemītniekiem. 
Taču pienāca laiks, kad pilnīga attīrīšana no visiem "apakšīrniekiem", vai pagaidu 
"ceļotājiem" no citām pasaulēm, priekš jums kļūst neatliekama nepieciešamība. 
Ar tādu "svītu" jūs nebūsiet spējīgi pāriet piektā blīvuma pasaulēs, vispirms tādēļ, ka 
astrālo būtību vibrācijas pārāk zemas un atrodoties tik ciešos kaimiņos ar jums, viņas 
neviļus pazemina arī jūsu peronīgās vibrācijas. 
Lūk, kā tad jums attīrīt savus smalkos ķermeņus no šiem "neaicinātiem ciemiņiem"? 
Meditācija, kuru es šodien gribu piedāvāt, var jums palīdzēt to izdarīt. 
Nosauksim to "Atbrīvošana". 
Pieaiciniet visus Visuma Augstākos Spēkus, visus savus Debesu palīgus un, 
protams, arī mani ar manu Eņģelisko "vienību". 
Apsēžaties meditācijā, atslābinaties un iedomājaties sevi sava enerģētiskā 
dubultnieka veidā - baltu, mirdzošu, caurspīdīgu. 
Domās nolieciet viņu sev pretim un uzmanīgi aplūkojiet. 
Bet pēc tam palūdziet parādīt jums, kādas astrālās būtības viņā mitinās.  
Un nesteidzoties, vērojiet, kas notiks tālāk... 
Jūs varat ieraudzīt melnus vai pelēkus, visdažādāko formu un dažādu izmēru 
enerģiju sabiezējumus/recekļus, kuri "dzīvo jūsu smalkajos ķermeņos. 
Tie var būt nekustīgi, it kā piesūkušies, kadai no jūsu čakrām, vai "peldoši" pa visu 
jūsu siluetu.  
Tās arī ir tās astrālās būtības, kuras jūs "baro", ietekmējot vienas vai citas jūsu 
rakstura iezīmes, jūsu emocijas un rīcību. 
Jums nav jāizjūt pret viņām kāds naids, agresija vai nepatika. Jūs taču saprotat, ka 
katrs "izdzīvo kā var", un jūs paši radījāt prieš viņiem šo barības vidi. 

http://spekavots.ucoz.ru/


 12 

Ar mīlestību un pateicību atbrīvojiet/atlaidiet viņus visus brīvībā un, kad jūs redzēsiet, 
ka jūsu dubultnieks pilnībā attīrījies no saviem astrālajiem "viesiem", piepildiet viņu ar 
Dievišķās Gaismas un Mīlestības dzirkstelīšu enerģiām. 
Un pēc tam lūdziet viņu ieiet jūsu fiziskajā ķermenī - saplūst ar viņu, lai iemantotu 
veselumu. 
Jūs sajutīsiet neparastu vieglumu un svētlaimi, sajūtiet atbrīvošanos no smagas 
nastas. 
Jums šķitīs, ka jūs iztaisnojaties visā augumā un izvērsiet spārnus, gatavi lidojumam. 
Viss, kas jūs vilka pie zemes, aizgāja uz visiem laikiem. 
Tagad jūsu ķermeņi piepildīti ar augstāko vibrāciju enerģijām, pie kurām jau vairs 
nevarēs pievilkties neviena astrālā būtība. 
Un, lai šī sajūta jums saglabājas vienmēr, mani dārgie! 
Tagad jūsu Dievišķīgā Dvēsele, pilnībā atbrīvota no svešelementu iejaukšanās, vedīs 
jūs pa dzīvi un radīs jūsu realitāti visu Augstākajam Labumam. 
Un es svētīu jūs, mani dārgie, jaunajai dzīvei, brīvai no dualitātes, lai atgieztos pie 
savām sākotnēm! 
 
Patiesi jūs mīlošais Arhistratigs Mihails runāja ar jums 
Pieņēma Marta 14. decembrī 2017. g.  
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.12.2017 
 

 

Grāmatu plaukts 

 
Mūsu grāmatu plauktā jūs atradīsiet arī citus Tēva Absolūta un Augšupcelto Meistaru 

Vēstījumu krājumus: 

 

 

 

PAR JAUNO DZĪVES SKATĪJUMU 

 

Pasaules Mātes Vēstījumu Krājums, Martas pieņemts laikā no 2018.gada 1. līdz 23.jūlijam 

 

 

ATGRIEŠANĀS PIE DIEVA 

(PASAULES MĀTE) 

 

Pasaules Mātes Vēstījumu Krājums, Martas pieņemts laikā no 2017.gada 10.augusta līdz 

2.septembrim 

 

 

GARA, DVĒSELES UN ĶERMEŅA TRĪSVIENĪBA 

 

Tēva Absolūta Vēstījumu Krājums, Martas pieņemts laikā no 2018.gada 4. līdz 31.jūlijam 

 

 

 

 

http://spekavots.ucoz.ru/
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ASTRĀLĀ PASAULE 

 

Tēva Absolūta Vēstījumu Krājums, Martas pieņemts laikā no 2018.gada 24.maija līdz 

4.jūlijam 

 

 

KRISTUS OTRĀ ATNĀKŠANA (SĀKUMS) 

 

Tēva Absolūta un Pasaules Mātes Vēstījumi, Martas pieņemti laikā no 2017.gada 

26.septembra līdz 9.novembrim 

 

 

KRISTUS OTRĀ ATNĀKŠANA (2.DAĻA) 

 

Tēva Absolūta un Pasaules Mātes Vēstījumi, Martas pieņemti laikā no 2017.gada 10. līdz 

22.novembrim 

 

 

Kā arī Vēstījumu audio krājumi 

 

Katalogs būs atjaunots un papildināts 

 

Grāmatu Veikals, vēstvietne "Vozrožģeņije" https://vozrojdeniesveta.com/book/  
 
 
 
 

Autora tiesības 
 

Visas tiesības uz tekstiem aizsargātas likuma par autortiesībām un pieder vēstvietnei 
"Vozrožģeņije" 
 
Pie materālu pārpublicēšanas un izplatīšanas, kā arī to atveidošanas jebkādā veidā 
un jebkuriem līdzekļiem, obligata atsauce uz vēstvietni 
"Vozrožģeņije" https://vozrojdeniesveta.com/   
 
 
 
 
 
 

Internet-Grāmatu “Debesu “Gvarde”" pieņēma Marta, audio Eduards, vēstvietne - 

Vozrožģeņije 

 

Latviešu valodā viskopīgai pieredzei sagatavoja Dievišķā Spēkavota Gaismas grupa, 

vēstvietne - Spēkavots 2019. gada 23. janvāris, Latvija 
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