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Šajā Grāmatā apkopoti Gaismas Spēku pārstāvju Vēstījumi "Savstarpējās attiecības ar
bērniem", ko pieņēma Marta un ir publicēti Internet-vēstvietnē Vozrožģēņije.
Šos vēstījumus latviešu valodā, intuitīvi, pārrakstīja Eslauma un Dievisķā Spēkavota
Gaismas grupas aktīvā sadarbībā, tie publicēti Internet-vēstvietnēs Spēkavots, Stariņš un
Tatama Vecacīte laikā no 2019. gada 6. jūnija līdz 22. jūlijam.
Bet Iritas Irem sirsnīgā centībā tie sakārtoti Dokument-Grāmatā "SAVSTARPĒJĀS
ATTIECĪBAS AR BĒRNIEM", 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 Gaismas Spēku pāsāvjiem par Zināšanām Vēstījumos! Mīļš paldies
Martai un Eduardam par Zināšanu pieņemšanu un tālāk dāvāšanu, lai zināšanas par
Savstarpējām attiecībām ar bērniem 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 22.07.2019.

Šinī grāmatā doto vēstījumu audioierakstus, Martas lasījumā, jūs varat atrast un iegādāties
Internet Grāmatu Veikalā "Vozrožģeņije": https://vozrojdeniesveta.com/book/
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I PAR JAUNU DZĪVES REDZĒJUMU
1.Vecāki un bērni- dzīve uz Jaunās Zemes
Tēva Absolūta vēstījums no 22.decembra 2016.gada
Sveicināti, mani mīļotie bērni!
Šodien mēs ar jums parunāsim par bērnu un vecāku attiecībām.
Es zinu, cik sāpīgi daudziem no jums, ka jūs nevarat dalīties ar saviem bērniem,
visdārgākajiem, sirdsmīļajiem - jūsu zināšanās par notiekošajiem uz Zemes liktenīgajiem
notikumiem.
Viņi to pieņem kā dīvainības, aizraušanos, sektantismu - par visu ko, taču tikai ne par
īstenību.
Bet citiem, viss otrādi: jūsu bērni jau piedzima šinīs zināšanās un viņi ļoti cieš no tā, ka jūs
viņus nesaprotiet tik vienkāršās un acīm redzamās lietās.
Par nožēli, pašlaik ļoti reti sastopamas ģimenes, kurās valda pilnīga savstarpējā saprašanās
sakarā ar Zemes Pāriešanu Piekatā dimensijā, kur vecāki un bērni atrodas uz viena garīgās
attīstības pakāpiena.
Kādēļ tā notiek?
Tur var būt daudz iemeslu un galvenais tas, ka jūsu bērni paši izvēlējās dzimšanu tādās
ģimenēs, kur viņiem būtu iespēja pavilkt uz augstāku līmeni viņiem radniecīgas dvēseles, ar
kurām viņi gāja kopā pa dzīvi jau ne vienu iemiesojumu vien.
Un tagad bērnu dvēseles bieži vien ir daudz nobriedušākas un pieredzējušākas, kā viņu
vecāku. Tas rada noteiktus sarežģījumus, par cik no senseniem laikiem trīsdimensiju pasaulē
bērniem bija jāklausa vecāki, noliecot galvas viņu autoritātes priekšā, sekojot viņu padomiem.
Un tagad ļoti grūti lauzt šīs gadsimtu tradīcijas un apmainīties vietām ar saviem bērniem. To
darīt var atļauties tikai ļoti "smalki", jūtīgi, mīloši vecāki, spējīgi savaldīt savu Ego un
pieņemt savu bērnu kā visur un visā līdzīgu.
Tagad masveidā dzimst kristāliskie bērni - tie sestās rases cilvēki, kuri uz Zemi atnāca celt
jauno, Pietās dimensijas dzīvi, un viņu dvēseles ļoti cieš, ja nevar uz to pamodināt savus
vecākus, vecmāmiņas, vectētiņus.
Fiziskā plānā tas izpaužas tādējādi, ka viņi bieži ir kaprīzi, šķiet, gluži ne par ko, uzvedas
dīvaini un neparedzami. Īstenībā, viņi tādā veidā cenšas "pamodināt" savus vecākus, iemācīt
viņiem beznosacījumu mīlestību, atbrīvot no uzvedības stereotipiem - vārdu sakot, likt viņiem
8

garīgi augt.
Ar tādiem bērniem mēdz būt ļoti nevienkārši, taču, ja jūs sajutīsiet viņu Dvēseli, viņu
uzvedības slēptos momentus un ar viņiem atradīsiet kopējo valodu, jūs atklāsiet pasauli, līdz
šim jums nezināmu, jūs daudz ko iemācīsieties no viņiem un ieraudzīsiet jums pierastas lietas
pilnīgi citā gaismā.
Uzticaties viņiem, mani dārgie, un jūs nenožēlosiet.
Bet, ja jūs sajutīsiet, ka jūsu bērni no jums atpaliek un arvien vairāk iegremdējas dualitātes
pasaulē, tad necenšaties viņus novirzīt uz pareizā ceļa vardarbīgi, neuzspiediet viņiem savu
autoritāti - tie taču trīsdimensiju pasaules paņēmieni - bet mierīgi novērojiet, kā viņi iziet
savas dzīves mācību, "palabojot" viņus un dodot padomus tikai tad, kad viņi paši jums palūgs
to darīt.
Lai cik sāpīgi jums būtu redzēt viņu kļūdas, jūs viņu vietā dzīvi nevariet izdzīvot, iziet viņu
mācības.
Un viss, ko jūs viņu labā variet darīt - tas ir, apņemt viņus ar savu Mīlestību, sūtot viņiem
augstu vibrāciju enerģijas, kas pakāpeniski sāks mainīt viņu apziņu, radot brīnumu, pārvēršot
duālās pasaules cilvēku īstā cilvēkā, stāvošā uz Piektās dimensijas sliekšņa.
Un tikai, kad jūs sajutīsiet, kad atrodaties uz viena viļņa, jūs varat atklāti runāt ar viņiem par
to, kas tagad notiek uz Zemes un virzīt viņu garīgo attīstību, lai kopā ar viņiem ietu pa ceļu,
kas ved uz Piekto dimensiju.
Svētīju jūs, mani mīļie, gudrībai, pacietībai un mīlestībai attiecībā uz jūsu bērniem un
vecākiem!
Bezgalīgi jūs mīlošs Tevs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 22. decembrī 2016. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.06.2019.
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2.Par jūsu bērniem un mazbērniem- un Augšupcelšanas sliešņa
Tēva Absolūta vēstījums no 20.aprīļa 2017.gada
Sveicināti, mani mīļie bērni!
Šodien mēs ar jums parunāsim par jūsu bērniem un mazbērniem - par tiem, kuriem kopā ar
jums stāv priekšā dzīvot uz jaunās Zemes un būvet dzīvi jau pavisam citos apstākļos, vadoties
pēc citām morālām vērtībām un dzīves prioritātēm.
Un tagad ļoti daudz kas atkarīgs no jums: kā spēsiet jūs viņiem palīdzēt, pārorientējot savu
apziņu, lai izietu aiz trīsdimensionalitātes ietvariem, lai atvieglotu viniem ceļu uz Gaismu un
radītu tādus apstākļus, kuros visas viņos ieliktās Dievišķās spējas varētu izvērsties pilnā spēkā
un realizēties visu kopējam labumam.
Ko gan jums priekš tā vajag izdarīt, mani mīļie?
Pirmkārt, ieskataties kā nākas savos mazuļos, lai atklātu to "rozīnīti", kas viņus atšķir no
citiem, kas viņos izpaužas sevišķi spilgti, kas viņos izraisa vislielāko interesi.
Un pēc tam, pacenšaties viņu spējas attīstīt. Bet dariet to mierīgi, gudri, neuzstājīgi, novērojot
viņu panākumus bez lieka vecāku lepnuma, kas dažkārt iznīcina jebkuras radošās sākotnes
garīgo pusi.
Otrkārt, nekādā gadījumā necešaties viņiem uzspiest savu pasaules uzskatu, kaut arī jūs
uzskatāt, ka tas gaišs, garīgs, pareizs.
Atceraties, ka jūsu bērni - tā jau pavisam cita cilvēku paaudze, kura uz šo pasauli atnāca celt
Piektās dimensijas Zemes dzīvi. Un viņi jau no dabas apveltīti Dievišķām zināšanām - tādām,
pie kādām jūs gājāt gadiem.
Viņi ar tām jau piedzima un, ja jūs ieklausīsieties viņu spriedumos, pavērosiet viņu dzīves
veidu, jūs pārliecināsieties, ka viņi dzimuši īpaši un neatkarīgi.
Viņus nevar ielikt nekādos rāmjos, likt darīt to, ko viņiem negribas. Viņi necieš vardarbību uz
sevi un vienmēr zin, ko grib.
No trīsdimensiju cilvēka skatījuma, tas izskatās kā kaprīze, patvaļa, ietiepība, īstenībā, tās
dziļas zināšanas par savu ceļu un cenšanās atkarot savas tiesības realizēt viņos ieliktās
programmas vēl pirms viņu dzimšanas.
Viņiem vēl nav zaudēts sakars ar smalko pasauli un viņi dzird Dieva balsi, kaut nevar jums to
paskaidrot.
Vienkārši uzticaties viņiem un mīlat viņus! Tas būs labākais, ko jūs viņu labā varat izdarīt.
Trešais, cenšaties pasargāt viņus no trīsdimensiju pasaules vilinājumiem: lai viņus pilnībā
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nepārņemtu materiālā puse, uzplaukuma un panākumu ilūzija, ko smalki un bagātīgi
cilvēkiem uzspiež masu informācijas līdzekļi ar reklāmu un skaistas dzīves attēliem, kādi
jebkurā mērcē tiek pasniegti cilvēkiem uz katra soļa.
Cenšaties no mazotnes viņus pieradināt pie garīgām vērtībām. Viņi jau piedzima ar tām, jums
atliek tikai saglabāt tās, pasargāt, izlolot kā reti skaistu ziediņu.
Ceturtais, Nekad nesodiet savus mazuļus, lai agresijas enerģija neskartu viņu maigās dvēseles.
Ļoti svarīgi, lai jau no mazotnes viņi būtu Mīlestības apņemti, kas priekš viņiem kļūs
visdrošākā aizsardzība un palīdzēs pārvarēt visas grūtības gudri un mierīgi, neiegrimstot
zemās baiļu un neuzticības dzīvei enerģijās.
Un piektais, esiet vienmēr saviem bērniem un mazbērniem draugi, bet ne skolotāji vai
aizbildņi, audzinātāji, guru.
Turaties vienlīdzībā ar viņiem - nosvērti, ar cieņu, ar interesi par viņu uzskatu, bet panāciet,
lai tā uzvedas arī viņi.
Un jūs redzēsiet, mani mīļie, cik sirsnīgas, uzticīgas, maigas var kļūt jūsu attiecības, ja jūs
mācēsiet tās izveidot, vadoties pēc šiem padomiem.
Svētīju jūs uz to un ļoti mīlu!
Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 20. aprīlī 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.04.2019.

3.Nākotnes skola- uz Augšupcelšanas sliekšņa
Tēva Absolūta vēstījums no 21.aprīļa 2017.gada
Sveicināti, mani mīļie bērni!
Šodien es gribētu turpināt mūsu sarunu par jaunās paaudzes audzināšanu un šoreiz apstāties
pie tā, kādām prioritātēm jābūt viņu garīgajā attīstībā un izglītošanā.
Tagad, uz Zemes Augšupceļšanas sliekšņa Piektajā dimensijā, dažādās zemeslodes vietās sāk
izpausties nākotnes skolas, kur izglītība veidojas uz pavisam citiem iesākumiem, neesošiem
nekā kopēja ar trīsdimensiju pasaules skolām, kuru mērķis bija bērnus ievietot vienā šablonā,
ielikt viņu apziņās tās sociālās programmas, kādas bija izdevīgas pie stūres stāvošiem
cilvēkiem, kas ļāva prasmīgi vadīt pūli.
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Ar indigo bērnu parādīšanos uz Zemes, sabiedrībā parādījās jauns cilvēku slānis, kas nenonāk
vispārpieņemtos standartos, kuri dzīvo ar citām vērtībā un, kuriem jau pavisam cits pasaules
uzskats.
Viņiem ir cits personīgais uzskats, viņi nelocās autoritāšu priekšā.
Viņi iepazīst pasauli, vadoties no savām personīgajām sajūtām, bet ne viņiem uztieptiem
viedokļiem un spriedumiem.
Viņi uzticas savai intuīcijai un dzird savas sirds balsi.
Un tieši tādām Dvēselēm jābūt izglītības centru vadībā un jāizstrādā jaunas apmācības
programmas priekš Sestās rases bērniem, kuri tagad masveidā dzimst uz Zemes.
Kam jābūt tādu programmu pamatā?
Pirmām kārtām. Pasaules-ēkas pamati - tās galvenie Likumi, kas ir nelokāmi un uzliek
zīmogu uz visu cilvēka dzīvi.
Jaunākās klasēs to bērniem var pasniegt pasaku veidā, par cik tieši tur alegoriski tiek runāts
par Visuma Likumiem, kas cilvēkam māca gudrību un labestību, brīnumus un brīnumdarbus.
Un uz šo pasaku parauga var mazajam cilvēkam parādīt, ka viņš arī var kļūt tāds brīnumdaris
ja iemācīsies dzīvot atbilstoši šiem Dižajiem un Mūžīgajiem Pasaulsēkas Likumiem.
Otrs, uz ko jāvērš bērnu uzmanība - tā saskarsmes kultūra.
Napieciešams viņus pieradināt mīlēt un cienīt kā sevi pašu, tā arī apkārtesošos cilvēkus un
paskaidrot viņiem, cik tas viens ar otru saistīts.
Vajag viņiem parādīt konkrētos dzīves piemēros, ka ārējais vienmēr atspoguļo iekšējo, un, ja
viņi iemācīsies mīlēt sevi, tad viņi varēs izraisīt arī apkārtējos mīlestību uz sevi.
Mīlestība uz sevi, pievilks mīlestību, žēlums pret sevi, pievilks žēlumu, vainas sajūta cilvēku
padarīs par upuri u.t.t, u.j.p.
Tas ļoti svarīgi, mani mīļie, tūliņ nolikt bērnu uz pareizām "sliedēm", lai viņa dzīves ceļš
kļūtu priecīgs un laimīgs, lai nezinātu bailes, bēdas un vilšanos, kas notekti pievilks zemu
vibrāciju enerģijas.
Vajag darīt visu iespējamo, lai viņš "izspurgtu" no duālās pasaules, gluži kā brīvību mīlošs
putns, "notverot" Gaismas un Mīlestības Dievišķās enerģijas plūsmas.
Un trešais. Nepieciešams izstrādāt speciālus testus, kas palīdz atklāt bērna talantus
visjaunākajā viņa attīstības stadijā.
Un tiklīdz tas būs izdarīts, vajag viņam noteikt specializētu skolu vai klasi, kur šis talants
varētu atklāties pilnā mērā, lai pēc tam kļūtu viņa dzīves darbs.
Un tad viņš kļūs īsteni laimīgs cilvēks, par cik ne tikai pats priecāsies par savu darbu, bet arī
dāvās prieku citiem, kas arī ir jaunrades un meistarības virsotne.
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Un protams, mani mīļie, viss par ko es šodien runāju ar jums, var būt iemiesots jūsu ģimenes
dzīvē.
Kļūstiet saviem bērniem un mazbērniem smalkjūtīgi vecāki, vecmāmiņas un vectētiņi.
Dāvājiet viņiem prieku un laimi, baudiet saskarsmi ar viņiem, apmainoties pieredzēm un
kopīgi izejot dzīves mācības.
Svētīju jūs uz to un ļoti mīlu.
Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 21.aprīlī 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.04.2019

4.Paradumi un paražas- uz Augšupcelšanas sliekšņa
Tēva Absolūta vēstījums no 4.maija 2017.gada
Sveicināti, mani mīļotie bērni!
Šodien es gribu turpināt sarunu par tradīcijām, kas ir sava veida kodi, vai, drīzāk, atslēga,
atveroša durvis uz cilvēka zemapziņu, ko izmanto pasaules valdnieki, lai prasmīgi vadītu pūli.
Jūs redzēsiet, pie kādām sekām noved, šķietami, visnevainīgākie jūsu paradumi, noteikumi,
paražas, tradīcijas, ceremonijas, rituāli, no kā, rezultātā, arī uzkrājas gadsimtu tradīcijas.
Daudzas lietas jūsu apziņā jau novestas līdz automātiskumam, tādas kā noglaudīt bērna galvu,
vai uzsist kādam uz pleca. To uzskata par labu paradumu - atzinības, atbalsta, draudzīguma
zīmi.
Bet tagad es jums paskaidrošu, kā tas strādā enerģētiski.
Pieskaroties ar roku bērna septītajai čakrai - viņa Dievišķam kanālam, kas viņam līdz
septiņiem gadiem pilnībā atvērts, jūs netīšām pārklājiet šo kanālu ar savu enerģiju, kas jau
piesātinājās ar visiem trīsdiensiju pasaules "skaistumiem" un šo enerģiju nododiet bērnam.
Bet tagad, stādaties priešā, cik daudz cilvēku, "mīlot" to dara ar bērnu viņa dzīves pirmajos
gados.
Rezultātā, sasniedzot septiņus gadus, izrādās ka viņš jau pilnībā atslēgts no sava Dievišķā
avota un ievilkts trīsdimensiju pasaules orbītā.
Viņš piesātinās ar viņam apkārt esošo cilvēku enerģijām, kuri viņam vēlē tikai labu un bez
gala plucina viņa matus galvvidū, vai glauda viņa galvu...
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Bet kas notiek, kad jūs cilvēkam uzsitat uz pleca?
Pleci ir piektās čakras līmenī, kas atbild par saskarsmi ar cilvēkiem un pasauli kopumā, par
pašizpausmēm un sava potenciāla atvēršanu, bet gala rezultātā, par cilvēka individualitāti.
Bet, uzsitot cilvēkam uz pleca, jūs netīšām nododiet viņam savu enerģiju, savu situācijas,
pasaules izpratni, tas ir, savu individualitāti, tādējādi iejaucoties cita cilvēka personīgajā
enerģētiskajā telpā.
Uz pirmo mirkli tas var šķist gluži nevainīgi un pat derīgi, jūs taču tādā veidā gribat atbalstīt,
stimulēt kādu, izrādīt viņam savu labvēlību, bet trīsdimensiju cilvēks, tādā veidā, visbiežāk,
izpauž savu pārākumu, aizbildnieciskumu, ienesot cita cilvēka enerģētiskajā programmā
nepārliecinātību un padotības sajūtas.
Bīstamība tā, ka viss tas notiek neapzināti un strādā tikai enerģiju apmaiņu līmenī. Un
rezultātā, cilvēks, atbalsta vietā, pats to neapzinoties, saņem pazeminātu pašvērtējumu,
paškritiku, bet lielākā rēķinā, nemīlestību uz sevi.
Atceraties, cik reizes jūs redzējāt tādu skatu. Pēc kādas jūsu neveiksmes, jums iecietīgi uzsit
uz pleca, vai apņem ap pleciem un saka: "Nu labi jau, nepārdzīvo, nākošreiz izdosies".
Pilnīgi atbalstoši un labi vārdi, vai nav tiesa? Taču ENERĢĒTISKI, gan tie, gan tos pavadošie
žesti, sniedz sevis apstiprināšanu un "neveiksminieka" pazemināšanu.
Un, ja tā ar jums notiek bieži, tad, galu galā, jūs varat zaudēt savas spējas un ticību sev.
Kā gan tad pareizi uzmundrināt bērnu vai atbalstīt cilvēku pēc neveiksmes?
Priekš tā ir viens vienīgs paņēmiens: sūtīt viņam Mīlestību no savas sirds čakras, piepildīt
viņu ar savu siltumu, maigumu, līdzcietību un, ja tas jums tuvs cilvēks, jūs varat viņu apskaut
un gluži kā "pārliet" Mīlestību no savas sirds čakras viņā.
Tādā gadījumā, gan jūs, gan tas cilvēks atradīsieties vienā Mīlestības enerģijas telpā, kas būs
par labu gan jums, gan viņam, par cik viņa Dvēsele nevarēs neatsaukties uz jūsu patieso
Mīlestību un obligāti atbildēs jums ar to pašu.
Šodien mēs pie tā apstāsimies un es lūdzu jūs, mani mīļotie, aizdomājaties par šo vēstījumu
un sākat mainīt savus paradumus.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 4. maijā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /6.08.2018.

14

5.Par bērniem- Augšucelšana darbībā
Tēva Absolūta vēstījums no 30.marta 2018.gada
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien man gribas ar jums parunāt par jūsu attieksmi pret bērniem.
Daudziem no jums ģimenēs aug gluži neparasti mazuļi. Viņi piedzima, lai jau dzīvotu
pavisam citā pasaulē - uz Piektās dimensijas Zemes.
Viņi jau atnāca ar šīm jaunajām zināšanām, tādēļ viņu uzvedība un pasaules uzskats saknē
atšķiras no tā pie kā pieradāt jūs paši.
Un tagad rodas daudz problēmu no tā, ka pasaules sajūtas vecāku un, jo sevišķi vecmāmiņu
un vectētiņu, nesakrīt ar šo mazuļu pasaules sajūtām.
Ja vecāki dzīvo bailēs un satraukumā par savu un viņu dzīvi, tad šīs, uz Zemi atnākušās senās
dvēseles, zina no bērnības, ka viss notiek tā, kā arī jābūt.
Jau dzimuši ar Piektās dimensijas cilvēku apziņu, viņi dzīvo pilnīgā uzticībā pasaulei un
cilvēkiem.
Viņi nezina, kas tas ir bailes, agresija, nenovīdība, ļaunums vai naids.
Tādēļ viņu kaprīzes un negatīvu enerģiju izpausmes bieži vien saistītas ar to, ka pieaugušie,
domājoši duālās pasaules stereotipiem, netīšām iebrūk viņu personīgajā telpā, piesātinot to ar
viņiem svešām, negatīvām enerģijām un programmām.
Tas izraisa nelīdzsvarotību viņu maigajās dvēselēs, no kā viņi ļoti cieš.
Kas tad gan jādara jums, mani dārgie, lai palīdzētu šiem neparastajiem mazuļiem augt laimē
un harmonijā, lai izpaustos visas viņu dabiskās spējas un, lai neizjauktu viņu trauslo brīnumu
pasauli, piesātinātu ar Dievišķās Gaismas un Mīlestības enerģiju?
Vispirms, jums vajag iemācīties runāt ar viņiem vienā valodā, neuzspiest viņiem savu
pieredzi, savu pasaules redzējumu, bet pacensties iekļūt viņu iekšējā pasaulē.
Taču tas jādara ļoti piesardzīgi, neievainojot viņus ar izsmiešanu vai neuzticību. Citādi viņi
var jūsu priekšā aizvērt durvis uz savu pasauli uz visiem laikiem.
Uz jūsu Zemes sākās tāds unikāls periods, kad uz viņas sāka atgriezties Cilvēki-Dievi, taču
apstākļi priekš viņiem vēl pilnīgi nav radīti - viss atrodas Pārejas periodā un tikai dzimuši,
viņi pagaidām vēl iegrimst trešā blīvuma pasaulē.
Un tagad, mani dārgie, uz jums gulstas kolosāla atbildība šo neparasto bērnu audzināšanā,
kuriem stāv priekšā būvēt jaunu dzīvi uz Piektās dimensijas Zemes.
Izturaties saudzīgi pret šiem maigajiem Dievišķajiem "dīkstiem", neievainojiet viņu dvēseles,
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piesātiniet viņus ar savu Mīlestību un sapratni.
Nepārvērtiet viņus "nezālēs", kuru jau tā tik daudz uzkrājies uz jūsu planētas.
Cilvēki ar duālo domāšanu noveda viņu pie kraha un tagad, jaunie cilvēki, ar Dievišķo apziņu,
masveidā nāk uz Zemi, lai to glābtu.
Tad palīdziet viņiem, mani dārgie, ar godu izpildīt šo misiju!
Kļūstiet viņu atbalsts, galvenie palīgi, mīlošas, saprotošas, rūpīgas mammas un tēti,
vecmāmiņas un vectētiņi.
Svētīju jūs uz to!
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 30. martā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.04.2018.

II KĀ UZBŪVĒT JAUNO SABIEDRĪBU
1.Apmācība un audzināšana
Tēva Absolūta vēstījums no 5.maija 2016.gada
Sveicināti, mani dārgie bērni!
Mēs turpināsim mūsu sarunu par jaunās sabiedības uzbūvēšanu un šodien gribu apstāties pie
jūsu bērnu audzināšanas jautājumiem. Jo taču viņiem nāksies dzīvot jau pilnīgi citos
apstākļos,un, protams, tā audzināšana un izglītība, kāda eksistē duālā pasaulē nevar viņiem
dot tās zināšanas, kas viņiem noderētu dzīvojot zemes Pietajā dimensijā.
Jūs jau zinat, jūtat pēc saviem berniem un mazbērniem, ka viņi citādi, viņi ļoti atšķiras no
jums - tādiem, kādi jūs bijāt bērnībā. Viņi šinī pasaulē atnāca jau citās vibrācijās. Viņi atnāca
ar citiem mērķiem. Viņi zina par Augšupcelšanu, taču neprot jums vēl par to pastāstīt.
Viņu intuīcija tik ļoti attīstīta, ka šķiet it kā viņi eksistētu divās pasaulēs vienlaicīgi - smalkajā
un blīvajā. Viņi cilvēkus sajūt tādus, kādi viņi ir. No viņiem neko nevar noslēpt, viņus nevar
apmānīt, tādēļ, ka viņi cilvēkam redz cauri - viņa patieso būtību, viņa dvēseli.
Un stādaties priekšā tādu bērnu tagad parastā skolā, kur valda vienādošana un paklausīšana,
kur cenšas nolikt "visus zem vienas olekts", kur gribas brīvība tiek apspiesta, kur trūkst
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individuālās pieejas cilvēkam kā unikālai, neatkārtojamai personībai.
Priekš tāda kristāliska bērna tā var kļūt īstena traģēdija. Šī audzināšanas sistēma,
nostiprinājusies daudzajos gadsimtos duālā pasaulē, var viņa dvēseli tikai izkropļot, nogalināt
viņa spilgti izteikto Dievišķo sākumu.
Tad ko gan jums darīt, mani mīļie? Kā nosargāt šīs jaunās dvēseles, kuras lielā skaitā tagad
atnāk uz Zemi, pasargāt no trīsdimensionālās pasaules ietekmes?
Jums vajag izdomāt un radīt pilnīgi jaunu izglītības sistēmu, kuras pamatā būs brīvās gribas
principi, mazā cilvēka personības cieņa, viņa pašizteiksme un viņa uzdevumu, talantu
atklāšana viņa attīstības visagrākajā stadijā.
Attiecībām starp pieaugušajiem un bērniem, jāveidojas ne pēc principa "skolotājs-skolnieks",
bet kā līdzīgi - uz dradzības pamatiem, par cik, bieži vien, bērna dvēsele tagad ir daudz senāka
un gudrāka, kā viņa skolotāja. Bērns jau no dzimšanas zina visus pasaulsēkas likumus un zin,
kā vajag dzīvot Piektās dimensijas apstākļos.
Protams, ne visi bērni ir kristāliski, bet viņu vairākums un atpazīt tādus bērnus var pēc
vairākām pašībām, no kurām galvenās ir sekojošas.
- viņi gudri un zinātgriboši;
- viņi necieš pakļaušanos: viņus var tikai pierunāt, bet nevar viņiem ar varu likt darīt kaut ko;
- viņiem lielas dziļdomīgas acis, kuras it kā uzsūca sevī gadsimtu gudrību;
- Viņi ļoti maigi un mīļi;
- viņiem neordināra domāšana un negaidīti, priekš parasta cilvēka, izteicieni.
- viņi uzticīgi un bezbailīgi.
Kā likums, tādi bērni dzimst vecākiem, kuri, savukārt, ir indigo bērni - jaunās paaudzes
iepriekšējā viļņa, atnākuši uz zemi priekš "sagatavošanas darba" zemes pārejai Piektajā
dimensijā.
Un, protams, tā ne nejaušība, par cik tādi vecāk spējīgi saprast un sajust savus bērnus - viņiem
ir savstarpējs Dievišķs sakars un viņi neizdarīs uz bērniem lieku ietekmi, kropļojot viņu psihi.
Taču tālāk tādiem bērniem jāiedziļinās sociālajā dzīvē un tur, lūk, var rasties lielas problēmas,
ja viņi nonāks "svešās" rokās, ja nebūs radītas tādas skolas, kur par skolotājiem kļūst viņiem
garā līdzīgi cilvēki, spējīgi saprast viņus un pieņemt tādus, kādi viņi ir.
Bet galvenais, jābūt radītām pilnīgi citām apmācības programmām, kuru pamatā ne duālās
pasaules likumi, bet Visuma likumi un, kur attiecības starp skolotājiem un skolniekiem būs
veidotas uz savstarpējas mīlestības un cieņas, uz savstarpējo saprašanos un tīcību, kur
pasniegs priekšmetus, kas atklāj pasaulesēkas pamatus un apbruņos bērnu ar zināšanām, kas
viņam palīdzēs iet pa dzīvi brīvi un pārliecinoši, kā arī kļūt par kārtīgu, godīgu un augsti
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garīgu cilvēku, iemācīs viņam saskarsmes mākslu, kuras pamatā jābūt ciņai pret otra cilvēa
uzskatiem un prasmei dzirdēt savu sarunu biedru.
Tām jābūt tādām skolām, kur bērns sevi sajutīs kā mājās, kurp viņš dosies labprāt, kur viņam
būs interesanti un, kur viņš sevi sajutīs kā personību.
Un tādam jābūt jūsu pirmkārtējam uzdevumam, mani dārgie. Sāciet radīt jauās izglītības
sistēmu, sevišķi tie no jums, kuri ar to ir tiešā saskarē.
Svētīju jūs uz to un ļoti mīlu!
Tēvs Absolūts runāja ar jums caur manu mīļot meitu
Pieņēma Marta 5. maijā 2016. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.06.2019.

2.Tēvs Absolūts par bērniem
Tēva Absolūta vēstījums no 13.maija 2016.gada
Sveicināti, mani dārgie bērni!
Un atkal mēs atgriežamies pie ģimenes tēmas jaunajā Piektās dimensijas sabiedrībā un šodien
parunāsim par bērniem.
Kā dzims bērni uz jaunās Zemes un kādas būs attiecības starp bērniem un vecākiem?
Galvenā atšķirība no dzīves trešajā dimensijā būs tā, ka šeit nevar būt "gadījuma" bērnu, par
cik šeit nav "gadījuma" sakaru starp vīrieti un sievieti.
Piektās dimensijas cilvēkiem būs ne tikai cita apziņa, bet arī fizioloģija, viņi taču būs apveltīti
ar kristāliskiem ķermeņiem, kurus viņi var mainīt ar savu domu spēku.
Tādēļ ne tikai ieņemšana, bet arī bērnu dzimšana notiks pilnīgi citādi - bez sāpēm un
vardarbības uz fizisko ķermeni.
Šeit galveno lomu spēlēs vīrieša un sievietes enerģiju Dievišķā saplūsme, kas pie sevis pēc
tam pievilks Dvēseli no augstākiem blīvumiem, kura izvēlējusies saņemt dzīves pieredzi
Piektajā dimensijā.
Šīs dvēseles var būt daudz vecākas par saviem vecākiem (kas, starp citu, notiek arī uz Zemes).
Un vecāki, zinot un saprotot to, jau no dzimšanas izturēsies pret savu bērnu kā līdzīgu. Viņi
viņam palīdzēs tikai pirmajā laikā, kad tas celsies uz savām kājām un iemantos savas dvēseles
darbu, priekš kā viņš piedzima.
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Tas notiks ļoti ātri, par cik, bērna dzimšanai Piektajā dimensijā, viņa atmiņa netiks dzēsta, kā
tas notiek tagad un bērns par savu misiju, par savu uzdevumu zinās un zinās arī viņa vecāki,
kuriem būs atvērta piekļuve Akaši Hronikām. Tādēļ jau no pirmajām dienām viņu pūles būs
virzītas uz to, lai pēc iespējas ātrāk viņu bērns ķertos pie savas dvēseles darba.
Nereti notiks tā, ka bērna dvēsele izvēlēsies vecākus pēc talantu līdzības, nolūkā, lai tie pēc
iespējas ātrāk varētu viņu pietuvināt misijai, kuras dēļ viņš atnāca.
Un, neskatoties uz to, ka uz Piektās dimensijas jaunās Zemes ģimene varēs savienot dvēseles
no dažādiem blīvumiem, tur nebūs disonanses, disharmonijas, nesapratnes, jo Piektā blīvuma
pasaulē jau dualitātes nav, tātad, arī domstarpību starp ģimenes locekļiem nav.
Piektās dimensijas ģimeni var salīdzināt ar domubiedru savienību, kur katrs papildina viens
otru, atbalsta, mīl un saprot.
Es zinu, pagaidām jums grūti noticēt tik ideālai sabiedrībai, bet taču uz Zemes citādi būt
nevar, jo caurstrāvota ar Gaismu un Mīlestību. Neviena negatīva doma vai emocija
"neizdzīvo" Piektās dimensijas apstākļos - tā "sadegs" šīs Dievišķās enerģijas staros.
Un tur nav nekāda brīnuma, tā vienkārši vēl viena Visuma galvenā likuma izpausme:
"līdzīgais pievelk līdzīgo".
Tas par ko bija runāts manā nesenajā vēstījumā, par bērnu apmācību un audzināšanu uz jaunās
Zemes, pilnā mērā attiecas arī uz attiecībām ģimenē starp bērniem un vecākiem.
Piektās dimensijas bērni būs mierīgi un laimīgi, lai arī kur viņi atrastos: mājās, skolā, uz ielas,
jo visur valdīs Mīlestības atmosfēra.
Un es jums novēlu, mani dārgie, lai jūs priekš saviem bērniem varētu radīt šo brīnišķīgo
atmosfēru jau tagad, negaidot Pāreju, par cik vairākumam bērnu, kuri dzimuši pēdējos gados,
ir jau Piektā blīvuma cilvēku apziņa.
Viņiem nav vienkārši adaptēties šajā dzīvē. Palīdziet viņiem, atbalstiet viņus, sajūtiet viņu
augsto Dvēseli, kas var slepties aiz kaprīzēm un asarām. Viņi taču tā aizsargājas pret viņiem
naidīgo pasauli, kas nespēj tikt līdzi viņu vibrācijām.
Šīs dvēseles atnāca uz Zemi, lai augšupceltos savā fiziskajā ķermenī, viņi tam gatavi daudz
varāk kā viņu vecāki. Ieklausaties viņos: viņi var paātrināt jūsu garīgo attīstību. Tieši priekš tā
viņi arī atnāca jūsu ģimenē.
Svētīju jūs, mani dārgie, laimei, mieram un harmonijai jūsu ģimenēs.
Pacenšaties padarīt viņus par "starta laukumu" Augšupcelšanai, līdz ar to, jūs palīdzēsiet ne
tikai saviem bērniem, bet arī sev.
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Tēvs Absolūts runāja ar jums caur manu mīļoto meitu
Pieņēma Marta 13. maijā 2016. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.06.2019.

III JŪSU LIKTENIS DEBESĪS IZLEMTS
1.Dvēseles nolaišanās uz Zemes
Pasaules Mātes vēstījums no 12.jūnija 2017.gada
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Mēs ar jums šodien parunāsim par Dvēseles nolaišanos cilvēka ķermenī sakrālo procesu, par
tās jaunās dzīves sākumu uz Zemes - par tās jauno iemiesošanos.
Kad jūsu Dvēseles nākotnes dzīves programma sastādīta un atrasta vieta tās izpildīšanai, kad
pārdomāti visi apstākļi, kas nepieciešami jaunās pieredzes iegūšanai priekš viņas un atrasti
vecāki, sākas vissarežģītākais - viņas nolaišanās fiziskajā pasaulē, miesas iemantošana.
Lai cik tas fantastiski skanētu priekš jums, taču jūsu nākošais bērns, precīzāk, viņa Dvēsele
ņem visaktīvāko dalību savas ieņemšanas procesā.
Lūk, kā tas notiek.
Viņa sāk vērot savu nākošo vecāku dzīvi, izsekot visu, kas notiek viņu ģimenē, kad redz, ka
priekš viņas ieņemšanas moments pienācis, viņa aicina Gasmas Spēkus palīdzēt, lai šis
diženais noslēpums īstenotos un dotu viņai iespēju ieiet savas mātes vēderā.
Tieši ar to, mani dārgie, izskaidrojami daudzskaitlīgie "brīnumi", kas saistīti ar bērnu
dzimšanu, ko nevar izskaidrot neviens zemes ārsts.
Taču tādi brīnumi notiek gadījumos, kad vienā ģimenē savācas cilvēki ar ļoti senām
karmiskām "saknēm", kuriem nepieciešams iziet savas pēdējās mācības uz Zemes.
Taču atgriezīsimies pie ieņemšanas momenta. Tiklīdz tas notika, Dvēsele sāk gatavoties savai
izejai fiziskajā plānā. Un tas notiek vairākos etapos.
Piemais etaps - tas viņas strukturēšana, tas ir, viņas smalkmateriālā apvalka pārvēršana
rupjmateriālajā. Tas diezgan sarežģīts process un garš, kas aizņem vairākus mēnešus.
Vispirms Dvēsele materiālajā pasaulē izlaiž savu mazītiņo daļiņu, kas pakāpeniski sāk apaugt
ar miesu - auglis mātes miesās aug un attīstās.
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Un, neskatoties uz to, ka tā vēl ļoti mazītiņa daļiņa, tā jau apveltīta ar apziņu, par cik
savienota ar visiem saviem smalkajiem ķemeņiem, kuri gatavojas nolaisties viņai pa pēdām
fizskajā plānā.
Tieši tādēļ, mani mīļie, šis mazītiņais dīglis redz, sajūt un saprot visu, kas notiek ar viņa
vecākiem - ne tikai māmiņu, bet arī tēti.
Līdz pašai dzimšanai viņš dzīvo viņu enerģijās, par cik pats vēl enerģētiski vājš. Var teikt, ka
pirmajos savas dzīves mēnešos, mātes miesās, viņš atrodas starp divām pasaulēm: smalko un
blīvo, kuras pakāpeniski savienojas caur viņa ķermeni.
Šis process katram īstenojas dažādi - pārāk daudz debess un zemes faktoru to ietekmē. Taču
ceturtā mēneša beigās, mazais cilvēks jau pilnībā noformējies, pārvelkot savus smalkos
ķermeņus uz zemes plānu.
To var nosaukt par viņa dzimšanas otro etapu.
No šī momenta viņš jau dzīvo pilnvērtīgu zemes dzīvi, pārslēdzot visu savu uzmanību uz to,
kas notiek viņa jaunajā ģimenē un aiz tās robežām.
Ar viņu jau var sazināties kā ar līdzīgu - dalīties visā, kas notiek jūsu dzīvē, lasīt viņam
grāmatas, kopā ar viņu klausīties mūziku, pastāstīt par to, kas notiek ārpus viņa pagaidu
"mītnes".
Bet šī cilvēka Dvēsele, kurš aug un attīstās savas mammas vēderā, vēl savā atmiņā glabā visu,
kas ar viņu notika Debesīs, starplaikā starp savu iemiesošanos un zin visu par sevi un saviem
vecākiem.
Bērna Dvēsele var jums pastāstīt daudz interesanta un vērtīga, dot jums labus padomus un
sniegt pat palīdzību, ja jūs iemācīsieties sarunāties ar savu vēl nedzimušo mazuli, dzirdēt viņa
priekšā pateikumus, sajust un uzminēt viņa vēlēšanās.
Tāda sazināšanās viņu dara patiešām laimīgu, taču, par nožēlu, nedaudzi cilvēki spēj viņu
apzināties un izmantot šo sava bērna Dievišķo velti.
Pie tā mēs šodien apstāsimies un nākošreiz turpināsim mūsu sarunu par to, kā cilvēciskā
Dvēsele nonāk uz Zemes.
Svētīju jūs, mani mīļie, ar visu savu mīlošas mātes sirdi!
Pasaules Māte runāja ar jums
Pieņēma Marta 12 . jūnijā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.06.2019.
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2.Dzimšana
Pasaules Mātes vēstījums no 13.jūnija 2017.gada
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien es jums pastāstīšu par noslēguma stadiju Dvēseles nonākšanā uz Zemes.
Tādā mērā, kādā auglis attīstās mātes miesās, notiek ne tikai viņa fiziskā, bet arī enerģētiskā
formāšana. Un tagad es jums paskaidrošu, ko tas nozīmē.
Kā jau tika teikts iepriekšējā vēstījumā
( http://spekavots.ucoz.ru/news/dveseles_nolaišanas_uz_zemes/2019-06-09-4604 ), lielu
ietekmi uz vēl nedzimušo bērnu izdara viņa vecāku enerģijas, kā arī to cilvēku, kuri atrodas
blakus.
Viņš tās uzsūc kā sūklis, par cik pats vēl vājš un intuitīvi cenšas "stiprināties" uz apkārt esošo
cilvēku enerģiju rēķina, jau fiziskajā pasaulē atrodošos.
Tādā veidā viņš cenšas pierast pie zemes apstākļiem, kur viņam drīz nāksies dzīvot un, bez
tam, veido savu enerģētisko bāzi.
Tādēļ tik svarīgi nākošajām māmiņām savu mazuli iznēsāt Mīlestībā un harmonijā, pasargāt
viņu no bailēm, nemiera, agresijas, aizvainojuma - vārdu sakot, jebkurām zemu vibrāciju
enerģijām.
Un, protams, liela nozīme tam, kādā veidā šis mazulis nāks pasaulē.
Tuvojoties viņa dzimšanas momentam, viņa atmiņas, par uzturēšanos smalkajā pasaulē,
pakāpeniski dzēšas, dodot vietu iespaidiem par fizisko pasauli, kas viņu nu tagad aptvers.
Un pirmām kārtām, viņš šo pasauli izzin caur savas māmiņas pasaules uztveri, ar kuru viņš
pagaidām ir vienā veselumā.
Tādēļ priekš viņa ir ļoti svarīgi, lai māmiņa nebaidītos no savām dzemdībām, prikšā stāvošām
sāpēm, bet šo momentu gaidītu ar prieku, kā ilgi gaidītu tikšanos ar savu bērnu.
Tad arī viņš pārcietīs šo priekš viņa sāpīgo procesu ne ar bailēm, bet arī ar to pašu prieku un
ziņkārību, kā māmiņa.
Bet, kas notiek dzimšanas momentā ar pašu Dvēseli?
Viņa pierod pie sava jaunā zemes "tērpa" un formē savus smalkos ķermeņus, piemērojot tos
pie fiziskās pasaules.
Viņa tos "izstaipa", piešķirot tiem "blīvāku" formu, ieklausās katra tā sajūtās, mācās no jauna
mijiedarbību ar pasauli, no kuras viņa kādreiz aizgāja.
Tas priekš viņas ļoti sarežģīts un atbildīgs apzināšanās moments, lai viņas nodomātais
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piepildītos, bet, ko nu tagad viņai vajag sākt atkal visu no sākuma - iziet visus izaugsmes
etapus, kamēr viņa izies uz tā ceļa, priekš kura arī dzima.
Priekš Dvēseles tas vienlaicīgi prieks un skumjas.
Prieks, ka viņai atkal izdevās iematot fizisko ķermeni, uz ko viņa tiecās, bet skumjas - jo viņa
saprot, ka atelpa beidzās, ka viņai nu tagad nāksies dzīvot, ne smalkā plāna augstajās
dimensijās, kur viņai bija labi un mājīgi, bet trīsdimensiju telpā, kur tik daudz zemu vibrāciju
enerģiju.
Beidzās trešais etaps - viņa iemantoja jaunu ķermeni, tātad, arī savu jauno iemiesojumu.
Bet, lai atvieglotu viņas pirmos soļus uz Zemes, dzīves sāumā Gaišie Spēki viņu pasargā,
saglabājot viņu "sakaru kanālu" ar šo uz Zemi nolaidušos "jaunizcepto" Dvēseli.
Tādēļ, dažkārt, mazuļi redz Eņģeļus un Svētos - savus Debesu aizgādņus, kuri viņu sargā no
briesmām un piepilda viņa Dvēseli ar Gaismu un Mīlestību.
Šodien mēs pie tā apstāsimies.
Ar visu savu mātes sirdi bezgalīgi jūs mīloša Pasaules Māte runāja ar jums
Pieņēma Marta 13. jūnijā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.06.2019.

3.Jūsu Dvēseles priekšā pateikumi
Pasaules Mātes vēstījums no 20.jūnija 2017.gada
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien es gribu jums pastāstīt, kas notiek ar jūsu Dvēseli, kad jūs viņu nedzirdat un kā viņa
cenšas "aizklauvēties" līdz jums.
Kā jau jūs zinat, pirmajos savas dzīves gados jūsu sakars ar smalko pasauli vēl diezgan ciešs,
bet, lai cik žēl, mazulis pārāk spēcīgi ir atkarīgs no pieaugušajiem, kuri viņam apkārt: no
vecākiem, vecmāmņām, vectētiņiem, audzinātājām bērnudārzā.
Un, ja kāds no viņiem nepareizi noreaģē uz bērna stāstiem par to, ko viņš dzird un redz, tad
bērns noslēdzas sevī un klusē, lai neizraisītu izsmieklu viņam apkārt esošajos cilvēkos.
Vēl vairāk, viņš sāk domāt, ka viss, kas pie viņa atnāk no augšas - viss tikai viņa iztēles
auglis, par ko viņu arī pieaugušie cenšas pārliecināt.
Tā pakāpeiski pārklājas viņa saziņas kanāls ar Visuma Augstākajiem Spēkiem.
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Un Dvēselei neatliek nekas cits, kā izlauzties pie sava aizbilstamā apziņas caur viņa
Sargeņģeli, ar kuru viņa atrodas pastāvīgā kontaktā, kā arī sūtīt impulsus viņa ķermenī un
sevišķi sirds čakrā - viszemākajā no visām augstākajām - Dievišķajām - cilvēka čakrām.
Un šos impulsus jūs vienmēr sajūtiet fiziskā plānā. Atceraties tādus izteicienus kā "Dvēsele
raud", "Sirdi sažņaudzas", "Kamols kaklā iestrēdzis"...
Visi tie atspoguļo jūsu mijiedarbību ar Dvēseli, kas cenšas izraisīt diskomfortu jūsu ķermenī,
ar nolūku, lai jūs aizdomātos, kādēļ tā notiek, kur iemesls jūsu satraukumam, lai jūs
izanalizētu visu jūsu dzīvē notiekošo notikumu ķēdīti, atklātu to cēloņu-seku sakaru - citiem
vārdiem, tie "provocē" jūsu Dvēseles darbību.
Var teikt, ka Dvēsele ieslēdz jūsu "smalkos" jūtu orgānus, kurus nevar izmērīt vai noteikt ar
kaut kādiem aparātiem. Tos var tikai sajust kā tādu Dievišķu substanci, kas ir jūsu
neatņemama daļa.
Un šis "Dveseles darbs", mani dārgie, ir arī jūsu galvenais darbs, par cik tas jums izliek ceļu
pie Dieva.
Kāds pa šo ceļu iet maziem solīšiem, pastāvīgi skatoties atpakaļ, kāds skrien jautri, ar
lēcieniem, kāds mierīgi un pārliecinoši vienmērīgiem, plašiem soļiem.
Katram no jums savs ceļš un savi uzdevumi, tādēļ arī mācībstundas, kādas jums sagādā dzīve,
visiem ļoti dažādas.
Taču ticiet, mani dārgie, pārbaudījumi jums vienmēr tiek doti atbilstoši spēkiem un tieš tie,
kurus izvēlējās jūsu Dvēsele.
Lūk, tādēļ grūtsirdība arī ir "lielais grēks", jo tādā gadījumā jūs ejat pret savu Dvēseli,
neļaujiet viņai attīstīties, iziet viņas ieplānotās mācības uz Zemes, palēninat viņas ceļu pie
Dieva.
Un, lūk, uz ko vēl man gribētos vērst jūsu uzmanību.
Kad jūs ejat ne tur, darat ne to, rīkojaties ne tā, jūsu ķermenis vienmēr jums dod priekšā
pateikumus un zīmes.
Tie var izpausties iekšējā un ārējā diskomfortā, visdažādākajās sajūtās.
Iemācaties notvert šos priekšā pateikumus, sajust tos un, galvenais, sekot tiem.
Ņemsim visvienkāršāko piemēru. Emoconālā degsmē jūs tuvam cilvēkam sarunājāt liekus
vārdus, ar to pašu, apbēdinot viņu.
Pēc tādas sarunas jums noteikti paliks nepatīkams rūgtums, kas katram var izpausties dažādi,
var būt "kamols kaklā", "sažņaugties" vai "dauzīties" sirds "dunēt" galva...
Viss tas liecina par to, ka jūsu Dvēsele cieš, ka jūs izdarījāt kaut ko ne tā, ko viņai gribētos.
Bet jūs vienmēr varat stāvokli labot un palīdzēt viņai atkal atrast mieru un harmoniju.
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Vajag tikai pieiet mīļotajam cilvēkam, apskaut viņu, noskūpstīt, palūgt piedošanu par savu
nesavaldību.
Un jūsu Dvēsele tūliņ jums pateiksies par sapratni, piepildot jūs ar siltumu, maigumu un
Mīlestību, kas svētlaimīgi izlīs pa visu ķermeni, neatstājot nekādas pēdas no sāpīgajām
sajūtām...
Es svētīju jūs, mani dārgie, ciešam un nesaraujamam sakaram ar jūsu Dvēseli, jūsu pilnīgai
savstarpējai sapratnei un sūtu jums visu savu mātes maigo Mīlestību!
Pasaules Māte runāja ar jums
Pieņēma Marta 20. jūnijā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.06.2019.

4.Jūsu attieksme pret bērniem- par Jauno dzīves redzējumu
Pasaules Mātes vēstījums no 19.jūlija 2017.gada
Sveicināti, mani mīļotie bērni!
Šodien man gribas apstāties pie ļoti svarīgas priekš jums tēmas - jūsu attieksmes pret bērniem.
Es redzu, ka daudzi no jums turpina izturēties pret viņiem kā mazām, nesaprātīgām būtnēm,
uztiepjot viņiem savu pasaules redzējumu un izpratni. Un visas, no jūsu skatījuma, novirzes
viņu uzvedībā, jūs turpiniet izskaidrot, vadoties no pierastiem materiāliem norādījumiem tādiem, kādus jūs kādreiz dzirdējāt, ko lasījāt, kas noturīgi nostiprinājušies jūsu apziņā.
Taču, mani dārgie, jūs aizmirstat, ka tagadējie bērni savā vairākumā uz Zemi atnāk ne nejauši.
Tās ir tās diženās Dvēseles, kuras kļūs jūsu pavadoņi jaunajā pasaulē, jūsu garīgie skolotāji.
Tādus bērnus sauc indgo bērni, kristāliskie bērni un jums jau daudz par viņiem ir stāstīts.
Tā zemiešu jaunā paaudze un var pat teikt, jauna civilizācija, kura jau dzīvos Piektajā
dimensijā.
Un, par cik jums jau tika dots kristālisko bērnu raksturojums, es apstāšos pie nedaudz cita šī
jautājuma aspekta un pastāstīšu jums, kādai jābūt vecāku un šo neparasto mazuļu
mijiedarbībai.
Vispirms, mani dārgie, jums jābūt ļoti pacietīgiem, par cik viņi pavēlēm, uzkliedzieniem,
piezīmēm nepakļaujas.
Viņi dzīvo savu personīgo dzīvi. Viņu iekšējā pasaule tik bagāta un savdabīga, ka nereti
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viņiem šķiet, ka viss, kas viņus aptver - tā ilūzija, bet īstā dzīve tā, kādu dzīvo viņi paši, viss
vēl saskaras ar smalko Zemes plānu, ar ko viņi vēl nezaudēja sakarus un kuru viņi "netīšām"
pārvelk materālajā pasaulē, savienojot tās vienā un ar to pašu sajūtot trīsdiensiju pasauli ar
savas dvēseles Dievišķo tīrību.
Kur/kā tas var izpausties?
Jūs pamanījāt viņu gudro, dziļo skatu, ar kādu viņi atbild uz jūsu pamācībām, jūsu
nepacietību, jūsu centību pakļaut viņus savai gribai?
Jums būs tam grūti noticēt, bet nereti jūsu bērni un mazbērni skatās uz jums kā uz maziem
nesaprātīgumiem, kuri nezin ko dara un viņiem ļoti gribas jūs nomierināt, paskaidrot jums, ka
nevar tik rupji ielauzties cita cilvēka iekšējā telpā, taču viņi to vēl neprot darīt. Tādēļ dažreiz
var arī izpaust agreiju attiecībā pret jums.
Bet ticiet, tas notiek dēļ viņu bezpalīdzīguma un bezizejas. Viņi vēl nepaspēja pielāgoties
šādai jaunai, viņiem naidīgai, pasaulei. Viņi atnāca uz Zemi jau apveltīti ar pavisam citām
vibrācijām, nesot sevī zināšanas par Visuma Diženajiem Likumiem un, saskārušies ar tik
pārsteidzošu neatbilstību tiem, apjuka, izbijās, sapinās pretrunās...
Tādēļ, mani mīļotie, mēģiniet izdarīt sekojošo.
Mēģiniet ieiet rezonansē ar sava bērna vibrācijām, kā jūs to darāt meditāciju darbā ar Zemi un
dabas stihijām, sajūtiet savu mazuli, sajūtiet savu vienotību ar viņu.
Un jūs redzēsiet cik priecīgi uz to atsauksies viņa Dvēsele, cik harmoniskas kļūs jūsu
attiecības, cik smalki sajutīsiet viņa noskaņojumu un vēlēšanās, cik viegli jums būs sazināties.
Tad pamazām izzudīs bērna kaprīzes, asaras, agresijas. Viņam kļūs mājīgi šinī viņam
nepazīstamajā pasaulē par cik blakus būs jūtīga, smalka, viņa Dvēseli saprotoša mamma, tētis,
vecmāmiņa vai vectētiņš.
Lai cik žēl, bet ne bieži gadās tā, ka katrs ģimenes loceklis prot izpaust gudrību un izpratni
attiecībās ar mazuli. Taču kaut arī viens cilvēks mācēs kļūt tāda "Gaismas Saliņa" priekš
mazās būtnes, viņa dzīve pārveidosies tik ļoti, ka pasaule jau viņam neliksies tik naidīga un
briesmīga.
Un es svētīju jūs, mani mīļie, kļūstiet mīloši un saprotoši savu bērnu, mazbērnu draugi un,
līdz ar to, jūs palīdzēsiet viņiem izpildīt tos uzdevumus, kuru dēļ viņi atnāca uz Zemi.
Maigi jūs mīloša Pasaules Māte runāja ar jums
Pieņēma Marta 19. jūlijā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.02.2019.
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IV PAAUDŽU PĒCTECĪBA
1.Indigo bērni
Tēva Absolūta vēstījums no 9.maija 2017.gada
Sveicināti, mani mīļotie bērni!
Šodien es sākšu jaunu vēstījumu sēriju, ko nosacīti var nosaut "Paaudžu pēctecība".
Un tur runa būs par to, kā seno dvēseļu pirmais vilnis, tā saucamie indigo bērni, atnācis uz
Zemi pēdējās desmitgadēs, nodod stafeti kristāliskajiem bērniem, tagad masveidīgi
dzimstošiem uz jūsu planētas.
Parasti tieši indigo bērni kļūst kristālisko bērnu vecāki.
Un tagad uz Zemes notiek interesants fenomens, kad bērni sāk "pievilkt" vecākus savam
līmenim, par cik viņi jau dzimst ar jauno gēnu komplektu, ļaujošu viņiem viegli pielāgoties
Piektās dimensijas vibrācijām un "iet kopsolī" ar Zemi.
Taču sākumā man gribas sīkāk apstāties pie tā, ar ko atšķiras indigo bērni no trīsdimensiju
pasaules parasta cilvēka un kādēļ viņi pēkšņi sāka dzimt, sākot ar pagājušā gadsimta 80-jiem
gadiem.
Zemes Pārejas ceļš bija ieplānots jau iepriekš, taču, lai to īstenotu, palīgos Gaišajiem Spēkiem
bija jāatnāk cilvēkiem, jo tieši viņi ir pārvadītāji, spēcīgi enerģiju ģeneratori, kas nāk no
Zemes smalkā plāna.
Bet par cik cilvēku galvenā masa, uz Zemes dzīvojošu, bija jau pilnīgā duālās pasaules varā,
bet viņu apziņa atradās gadsimtos izveidojušās domāšanas stereotipu varā, viņi nebija spējīgi
kļūt augstu vibrāciju Dievišķo enerģiju pārvadītāji.
Tad es griezos pie Diženajām Dvēselēm, esošām Zemes smalkajā plānā, visaugstākajās
dimensijās, ar aicinājumu iemiesoties uz Zemes ar nolūku modināt cilvēkus un izvest viņu
apziņas uz jaunu garīgās attīstības vītni, kas viņiem ļautu pāriet Piektajā dimensijā kopā ar
savu planētu.
Un vienlaicīgi šīs Diženās Dvēseles varētu izdzīvot unikālu Augšupcelšanās pieredzi savos
fiziskajos ķermeņos, iemantot pieredzi, kādas Visuma vēsturē vēl nekad nebija.
Un ļoti daudzas no viņām atsaucās manam aicinājumam, sūtot savas mātes dvēseļu daļiņas uz
Zemi, lai iemiesotos cilvēciskos ķermeņos visā pasaulē, lai ar savu klātbūtni maksimāli
aptvertu visu jūsu planētu.
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Tas tika izdarīts tādā veidā, ka viņas dzima dažādos apstākļos un sociālos slāņos, lai nestu
zināšanas lielās un mazās pilsētās, ciematos un sādžās, aptverot visus jūsu sabiedrības slāņus.
Šo dvēseļu daļiņas šoreiz iemiesojās lielos daudzumos - līdz tūkstotim un vairāk, lai būtu
garantija, ja nu ne visas, tad vairākums no viņām izies uz Kalpošanu, dēļ kā viņas atnāca uz
Zemi.
To var salīdzināt ar zemē izkaisītām sēklām, kas izdīgst/izaug ne visas. Dažas sēkliņas
uzknābā putni, citas var sapūt ilgos lietos, trešās iet bojā pārmērīgā sausumā, bet kādas jau visstiprākās un drosmīgākās - tomēr izaug un dod savus augļus...
Un jūs redzēsiet, mani mīļie, cik neviegli Dvēselei atcerēties, kura iemiesojusies uz Zemes,
par savu uzdevumu, savas tagadējās šurpnākšanas "vizītes" mērķi, cik daudz šķēršļu viņai
gadās ceļā, cik novirzošu faktoru, kādos cietsirdīgos dzīves virpuļos viņai jānokļūst un tomēr,
vissenākām, gudrākām Dvēselēm izdodas, "izpeldēt" no šīs vētrainās trīsdimensiju pasaules
straumes un stāties uz viņai paredzētā Dievišķā ceļa.
Indigo bērni arī ir tās Diženās Dvēseles, kas bija manis sūtītas uz Zemi, lai sagatavotu "uzirdinātu augsni", kur pēc tam tiks izsētas vērtīgas "sēklas" - kristāliskie bērni, aicināti
novest līdz galam Zemes Pārejas plānu Piektajā dimensijā kopā ar tās iemītniekiem.
Šo bērnu apziņa jau no dzimšanas Dievišķa. Tagad viņu vecāku uzdevums - saudzīgi izaudzēt
šīs ļoti vētīgās "sēklas", lai tās neiemīdītu dubļos un neizpostītu viņu maigos "asnus", kuri
tiecas uz Gaismu.
Un es svētīju jūs, mani mīļie, lai jūs kļūtu cienīgi vecāki, vecmāmiņas, vectētiņi šīm
brīnišķīgajām, gaišajām dvēselēm, tagad dzimstošām uz Zemes.
Bezgalīg jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 9. maijā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.06.2019.
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2.Indigo bērnu atšķirība
Tēva Absolūta vētījums n0 10.maija 2017.gada
Sveicināti, mani mīļie bērni!
Šodien es gribu turpināt sarunu par indigo bērniem un jums pastāstīt, ko viņi ar sevi sniedz un
ar ko atšķiras no citiem.
Viņus var pazīt pēc sekojošām pazīmēm.
Viņi nav līdzīgi citiem.
Viņiem parasti ir grūti iekļauties vispārpieņemtos rāmjos. Viņi sevi jūt nepārliecinoši starp
vienaudžiem, par cik viņu iekšējā pasaule pārāk stipri atšķiras no standarta uzvedības un
parastām jauno cilvēu interesēm.
Un tad viņi vai nu noslēdzas sevī, norobežojoties no apkārtējiem, vai otrādi, sāk viņus šokēt,
cenšoties vest aiz sevis, citā - interesantā, neizzinātā pasaulē, izraut viņus no eksistēšanas
rutīnas.
Ja viņi to ceļu iet, tad cenšas izdalīties pat ārēji, radot sev tik eksotisku izskatu, ka bieži tas
šokē un biedē apkārtējos.
Jūs jau droši vien uz ielām redzējāt "dīvainus" jauniešus - ar nedabīgu matu krāsu, izaicinošā
apģērbā, auskariņiem visneparastākajās vietās.
Un jūs redzējāt apkārtējo reakciju - no izbrīna līdz agresijai.
Īstenībā, šiem jaunajiem cilvēkiem var būt vistīrākā, gaišākā dvēsele un tik eksotiskā veidā
viņi izpauž savu neapmierinātību ar pelēko un vienveidīgo īstenību, kurā viņi iegrima,
nonākot uz Zemes.
Viņu bagātā iekšējā pasaule.
Parasti šie cilvēki ļoti radoši, tādēļ viņu iekšējā pasaule piepildīta ar visdažādākajiem
notikumiem, izejošiem aiz vspārpieņemtiem, sociālajiem rāmjiem.
Viņi domā nestandarti un no tā izriet viņu neparastā uzvedība. Indigo bērni reti iet pa iemīdītu
celiņu: to kādu viņiem cenšas uzspiest viņu "mīļotie" vecāki, mode, reklāma, prestīžs un citas
trīsdimensiju pasaules lamatas.
Viņi prot ieklausīties sevī un palikt pie sava un tādā veidā atrod savu patieso uzdevumu.
Starp viņiem daudz radošu profesiju cilvēku, kuri ienes tanī mākslas vidē, kurā viņi strādā,
spilgtas krāsas, jauninājumus un īstenības uztveres neparastumu.
Attīstīta intuīcijas izjūta.
Šie cilvēki, kā likums, prot "dzirdēt" ne tikai sevi, bet arī citus. Viņi nekļūdīgi nosaka cilvēka
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patieso būtību. Viņus nevar apmānīt ar lišķīgām runām, viltīgiem smaidiem, skaistiem
solījumem...
Viņi jums it kā cauri redz un, ja padodas uz trīsdimensiju pasaules "provokācijām", tad to dara
apzināti, lai saņemtu pieredzi tanī pasaulē, kurā viņi atnāca un saņemtu viņiem nepieciešamās
mācības.
Iekšējais serdenis.
Neskatoties uz savu šķietamo piekāpību un saticību, tās ļoti spēcīgas personības, spējīgas
pārvarēt ne mazumu šķēršļu savā ceļā, iekāms neiziet uz savu personīgo ceļu no kura jau
nekad nenogriezīsies.
Gatavība pārmaiņām.
Bieži viņi ved nestandarta dzīves veidu, par cik viņus nevilina materiālās vērtības un
eksistēšanas stabilitāte - tas uz ko tiecas cilvēku vairākums.
Viņi ik brīdi gatavi atrauties no iesēdētās vietas un doties ceļojumā uz citu zemes apgabalu,
ķerties pie visnegaidītākā un neprestīžākā darba, jo vadās tikai pēc savas Dvēseles balss un
acumirklīgās nepieciešamības.
Tie mūžīgie klejotāji un avantūristi ar ziņkārību izzināt pasauli, cilvēkus, kuri cenšas izzināt
dzīvi no iekšienes un saprast patiesos notiekošā iemeslus, būt par visu savam personīgajam
uzskatam, bet ne tam ko viņiem uzspiež no ārienes.
Tad nu pie tā mēs šodien apstāsimies, bet nākošreiz parunāsim par ietekmi, kādu uz jūsu
dzīvi var izdarīt uz Zemi atnākušie indigo bērni.
Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 10. maijā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.06.2019.

3.Ko māca indigo bērni
Tēva Absolūta vēstījums no 10,maija 2017.gada
Sveicināti, mani mīļie bērni!
Un tagad mēs beidzot apstāsimies pie tā, kādu ietekmi uz sabiedrību kopumā izdara indigo
bērni, sākuši uz Zemi nākt dažas desmtgades atpakaļ.
Protams, jūs saprotiet, mani mīļie, ka ar terminu "indigo bērni" es domāju jaunus un pat jau
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pieaugušus cilvēkus, pie šīs kategorijas pieskaitāmās gaišās dvēseles, kas atnākušas uz Zemi.
Tātad, ko gan viņas māca cilvēkiem?
PACIETĪBU
Viņu neparastums un nelīdzināšanās citiem neviļus pievērš viņiem apkārtējo uzmanību un
māca viņiem, ka var dzvot citādi, nebaidoties izrādīties esam smieklīgs, dīvains, nesaprotams
- pavisam ne tāds kā pārējie.
LABESTĪBU
Indigo bērniem, pie visas savas neordinaritātes, ir tīra, gaiša, smalka Dvēsele.
Viņi nespēj apbēdināt cilvēku. Viņi ļoti delikāti un labestīgi.
Viņos nav agresijas, neskatoties uz to, ka viņi paši bieži vien izraisa agresīvu reakciju no
apkārtējiem uz sevi.
Par cik cilvēku lielākais vairākums pakļauti pūļa jūtām, tad viņus kaitina indigo bērnu
brīvdomība un pašizteiksme.
Un protams, viņus nevar sajaukt ar jaunām dvēselēm, kas uzvedas neordināri sava dvēseliskā
brieduma trūkumā, kuru rīcība sevī nes agresijas un lētu bravūru zemu vibrāciju enerģiju.
CITU DZĪVES UZTVERI
Cilvēki sāk saprast, ka uz Zemes ne viss ir ar naudu, prestīžu, stabilitāti mērāms, ka ir kāda
cita, viņiem nezināma dzīve - tāda, kādu viņi nezināja un nepierada.
Un tas jau ir ceļa sākums savas apziņas izmainīšanai, tātad, pirmais solis iziešanai no
dualitātes.
VĒRTĪBU PĀRVĒRTĒŠANA
Apkārtējie sāk saprast, ka var dzīvot laimīgi un priecīgi, priecājoties par mazumu, ka laime tas cilvēka iekšējais stāvoklis, ko nevar izmērīt ar materiālām vērtībām, ar prestīžu stāvokli
sabiedrībā, apkārtējo vērtējumu.
Un pat, ja viņi paši nespēj ar savu apziņu izrauties no trīsdimensiju pasaules, viņi jau redz un
saprot, ka var dzīvot pavisam citādi, pie visa tā, paliekot mierīgs, priecīgs, harmonisks.
UZTICĪBA UN MĪLESTĪBA.
Kā likums, pieaugušie indigo bērni kļūst brīnišķīgi dzīvesbiedri un vecāki.
Viņi arī augsti vērtē draudzību un gatavi uz daudz ko savu draugu labā.
Un līdz ar to, viņos nav attīstītas privātīpašuma jūtas attiecībā uz saviem tuviniekiem.
Esošas brīvību mīlošas būtnes, viņi atzīst arī citu cilvēku brīvību.
Viņiem sveša kontrole un vara pār tuviniekiem, neskatoties uz viņu visu uzticību un mīlestību.
Un vēl viena mācība, kādu viņi sniedz katram cilvēkam, viņu ceļā satiktam - tā
viņu LABVĒLĪBA, kas izlīst pār katru ceļā satiktu cilvēku.
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Viņi, apriori, MĪL KATRU un pat, ja kāds viņiem nodara ļaunu, viņi neturēs ļaunu prātu vai
aizvainojumu uz to, bet vienkārši klusu aizies no viņa, pārtraucot sakarus.
Kā redzat, mani mīļie, indigo bērnu parādīšanās uz Zemes sāk palēnām sašūpot nelokāmos
sabiedrības balstus, ienes tur jaunu dzīves vērtību strūklu.
Ielūkojaties uzmanīgi savos apkārtējos un jūs noteikti atradīsiet tādus cilvēkus - jaunās dzīves
pirmās bezdelīgas.
Bet varbūt arī jūs paši esat tādi?
Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 12. maijā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.06.2019.

4.Kristāliskie bērni
Tēva Absolūta vēstījums no 11.maija 2017.gada
Sveicināti, mani mīļie bērni!
Šodien es ar jums gribu parunāt par kristāliskiem bērniem, kuri tagad masveidīgi atnāk uz
Zemi un kuriem stāv priekšā dzīvot uz Piektās dimensijas jaunās Zemes.
Daudzi no jums pamanīja, ka tagad dzimstošie bērni sevī nes pavisam citas enerģijas.
Lieta tā, ka viņi jau atrodas Piektās dimensijas vibrācijās un, ja viņi nonāk ģimenē, kura
atbilst šīm vibrācijām, tad viņiem ir izredzes iziet uz Kalpošanu, kuras dēļ viņi atnāca uz Zemi
un tas notiks tūliņ, tiklīdz viņi sasniegs savu apzināto vecumu.
Un tagad es jums pastāstīšu, kā tas var norisināties.
Piemēram, bērnam laimējās ieiet ģimenē, kur viņa vecāki ir indigo bērni, kuru apziņa sevī nes
jau piektās dimensijas cilvēka iedīgļus.
Tādēļ viņi būs spējīgi saprast savu bērnu un audzināt viņu tādā veidā, lai viņš nepārvērstos
trīsdimensiju gigantiskās mašīnas skrūvītē, kas "nevilcināsies ieraut sevī" Dievišķo apziņu un
padarīt viņu par kārtējo marioneti, kuru var viegli vadīt šis pasaules varenie.
Tādi vecāki neapspiedīs bērna brīvo gribu, neiedzīs viņu pierastos standartos.
Viņi pacentīsies darīt visu iespējamo, lai bērna apmācība noritētu atbilstoši viņa personīgajam
pasaules redzējumam, bet ne kā vienkāršāk, kā pieņemts, kā ērtāk...
Citiem vārdiem, viņi nepalaidīs sava bērna audzināšanu pašplūsmē, bet pie tā pieies apdomāti
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un izsvērti.
Jau tagad uz Zemes parādījās skolas, kurās audzināšana un apmācība veidojas tādā veidā, lai
atklātos mazuļa spējas un talanti, lai viņam iepotētu mūžīgās vērtības, atklātu viņam
Pasaulsēkas Likumus, palīdzētu viņam sajust sevi vienu veselumu ar visu Zemi un visu
cilvēci.
Tādās skolās audzināšana jau veidojas ne uz duālās pasaules likumiem, bet uz Vienotības un
Mīlestības Visuma likumu pamata.
Bērnus tur māca uzmanīgi izturēties pret dabu, dzīvnieku pasauli, iemitina viņos atbildību par
katru savu domu, emociju, rīcību.
Un, par cik, kristāliskie bērni jau dzimst ar šīm zināšanām, apmācība viņiem norit viegli un
dabiski - viņi uzzin to, ko it kā zināja jau vienmēr.
Rezultātā, viņi dzīvo priecīgi un laimīgi, par cik viss tas, ko viņi saņem no ārienes, pilnībā
atbilst viņu iekšējai pasaulei un īstenības uztverei. Viņi aug un attīstās harmoniski.
Viņu dvēseles nekropļo pretrunas, raksturīgas trīsdimensiju pasaules klasiskajai audzināšanai,
kur bērna apziņā mākslīgi ievieš sociālās programmas, iznīcinošas individualitāti un
veidojošas no cilvēkiem "paklausīgu sabiedrību", kuru tik viegli vadīt.
Bet, kas notiek ar kristālisko bērnu, kura Dvēsele izlēma ieiet ģimenē, kur cilvēki vēl atrodas
trīsdimensionalitātes dziļā "miegā"?
Tur bērnam stāv priekšā iziet grūtu psiholoģisko lūzumu ceļu un viņa attiecības ar vecākiem
var būt ļoti nevienkāršas, par cik būs ļoti liela plaisa starp šo divu paaudžu vibrācijām,
personificējušām sevī veco un jauno pasauli.
Tādā gadījumā tieši bērni kļūs savu vecāku "audzinātāji", par cik tie jau nevarēs salauzt viņu
gribu uz brīvu un neatkarīgu dzīvi, kas viņos ielikta jau piedzimstot, kā arī viņu pasaules
redzējumu, tik ļoti atšķirīgu no viņu vecāku īstenības izpratnes.
Šiem bērniem jau cits enerģētiskais potenciāls, cita apziņa, kas nevar rezonēt ar trīsdimensiju
pasaules reālijām un viņi, vai nu aizies no Zemes plāna, ja redzēs, ka viņu Dvēsele nav spējīga
tikt galā ar uzdevumu, kas saņemts jau pirms dzimšanas, vai "izvilks" savus vecākus uz jaunu
līmeni - to, kas viņiem atļaus stāties uz Augšupcelšanas ceļa.
Tādēļ lūdzu jūs, mani mīļie, esiet ļoti uzmanīgi pret saviem bērniem un mazbērniem, sajūtiet
viņu enerģiju, ieklausieties viņu domās un vēlmēs, kļūstiet viņu draugi, bet ne skarbi
aizbildņi.
Svētīju jūs uz to un ļoti mīlu!
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Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 11. maijā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.06.2019.

5.Kristālisko bērnu atšķirība
Tēva Absolūta vēstījums no 12.maija 2017.gada
Sveicināti, mani mīļie bērni!
Šodien es gribu turpināt sarunu par kristāliskiem bērniem, kuru kļūst arvien vairāk un vairāk
pēc kvantiskā lēciena, ko īstenoja jūsu Zeme 2012. gada decembrī.
Ar savu parādīšanos fiziskajā plānā, viņi it kā "noenkuro" Zemi, kas smalkajā plānā notika ar
Zemi toreiz.
Un es pie tā gribu asptāties sīkāk.
Es saprotu, ka daudzi no jums - tie, kuri jau sen zin par jūsu planētas Augšupcelšanu un ar
interesi to gaida, bija vīlušies, ka nesaņēma nekādu apstipriājumu kvantiskajam lēcienam
fiziskajā plānā.
Tas bija darīts jums par labu, jo nebijāt vēl gatavi tādai Pārejai, ne jūsu apziņa, ne jūsu
ķermeņi.
Bet kompensācijas veidā, par Augšupcelšanas īpašību fizisko parādību "trūkumu" uz Zemes,
uz jūsu planētu masveidā sāka nākt kristāliskie bērni.
Tie Sestās rases cilvēki, kas atnāks uz maiņu trīsdimensiju pasaules pārstāvjiem. Un šiem
bērniem jau ir pavisam cits gēnu komplekts. Viņu DNS pilnībā atbilst Piektās dimensijas
cilvēku DNS.
Viņu parādīšanos var pielīdzināt jaunam Dievišķam sējumam, kas kādreiz atklāja cilvēka
parādīšanās uz Zemes ēru un, lūk, tagad, pēc tā kā cilvēki, nolaidušies no Piektās dimensijas
trešajā, izgāja ilgu un sarežģītu ceļu, sākās Dievišķā Sākuma Atdzimšana cilvēkā un
kristāliskie bērni - tās pirmās iemestās sēklas jaunajā vibrāciju "augsnē".
Par laimi, daudzi sāk to saprast un tas, ka oficiālās varas atzina tādu faktu, ka uz zemes
parādījās jauna tipa cilvēks - indigo un kristāliskie bērni, runā par to, ka sabiedrība
pakāpeniski sāk mainīt audzināšanas un izglītības sistēmu, ņemot vērā šo neparasto bērnu
jauno apziņu un jauno domāšnu.
Kāda ir kristāliso bērnu galvenā atšķirība?
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VIŅU CIEŠAIS SAKARS AR ZEMES SMALKO PLĀNU.
Viņi no dzimšanas "dzird" un sajūt savu Augstāko Es un savus Sargeņģeļus. Daudzi viņus
redz ar savu iekšējo redzi un sazinās ar viņiem kā ar dzīviem cilvēkiem.
ĢENĒTISKĀ ATMIŅA.
Kristāliskie bērni atceras savu Dievišķo izcelšanos un zin par saviem iepriekšējiem
iemiesojumiem, kas viņiem ļoti palīdz tagadējā dzīvē, par cik ļauj viņiem neatkārtot
iepriekšējās kļūdas, un nav jāiziet atkal un atkal, atkārtoti, jau izietās dzīves mācības.
SAVAS VIENOTĪBAS APZINĀŠANĀS AR VISU UZ ZEMES ESOŠO.
Kristāliskie bērni jau no dzimšanas zina, ka nevar būt uz Zemes vienas rases pārākums pār
citu, vienas valsts pār citu valsti.
Viņiem pilnīgi svešas ir izdalīšanas idejas, lai kādā dzīves formā vai jomā tās būtu domātas.
Tie pasaules bērni ar visām no tā izrietošām sekām.
PATIESUMS UN TIEŠUMS.
Kristāliskie bērni nespēj liekuļot, izlikties un būt viltīgi.
Viņi atklāti un uzticīgi. Priekš viņiem, jeburš uz ceļā satiktais cilvēks - tas draugs.
Un, par cik viņi atrodas Gaismas un Mīlestības enerģijās pie viņiem pārstāj pievilkties
trīsdimensiju pasaules zemu vibrāciju cilvēki un notikumi.
IEDZIMTA GUDRĪBA.
Par cik kristāliskie bērni pilnīgi brīvi savās izpausmēs, viņi domā nestandarti, viņu apziņa
atvērta visam jaunajam un neparastajam.
Viņi visam pieiet radoši, ne ar ko neierobežojot savu domu un savas iztēles lidojumu.
Tie īsti mazi brīnumdari, kuri drosmīgi rada savu realitāti, iemiesojot dzīvē savus sapņus.
Un ir ļoti svarīgi, lai blakus šiem neparastajiem mazuļiem būtu gudri pieaugušie, kuri visā
viņus saprastu un atbalstītu.
Un es svētīju jūs uz to, mani dārgie!
Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 12. maijā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.06.2019.

35

6.Ko māca kristāliskie bērni
Tēva Absolūta vēstījums no 13.maija 2017.gada
Sveicināti, mani mīļie bērni!
Šodien es jums pastāstīšu par to, ko jūsu sabiedrībā ienes kristāliskie bērni un ko viņi spēj
jums iemācīt.
Vispirms, MĪLESTĪBU.
Viņu Mīlestība beznosacījumu jau no dzimšanas, par cik viņi dzīvo šinī enerģijā un neko citu
nezin.
Mīlēt priekš viņiem ir tikpat dabīgi, kā elpot. Tādēļ, ja viņu enerģētiskajā telpā rupji ielaužas
viņiem sveša zemu vibrāciju enerģija, tad viņi burtiski "smok nost".
Tieši ar to var izskaidrot pēkšņās bērna kaprīzes un histērijas, ko pieaugušie bieži uzņem kā
muļķīgu raksturu un izlutinātību.
Ja kaut kas tāds notiek ar jūsu bērnu, meklējiet iemeslu sevī: kādas negatīvas enerģijas,
domas, emocijas ielauzušās jūsu enerģētiskajā telpā un iztraucēja jūsu mazuļa mieru, kurš
enerģētiski tik spēcīgi vēl atkarīgs no jums.
Tādā veidā jūs iemācīsieties izsekot savas domas un iziesiet uz jaunu garīgās attīstības līmeni.
Kristāliskie bērni GRAUJ IESAKŅOJUŠOS ŠABLONUS UN STEREOTIPUS.
Un tas notiek tādēļ, ka viņu domāšanas veids jau sevī nesatur dualitāti.
Priekš viņiem viss VIENOTS, MĪĻŠ, VIENLĪDZĪGS.
Un ļoti svarīgi ir atbalstīt viņu pasaules izjūtu, neienesot pretrunas viņu dzīves izpratnē ar
duālās pasaules cilvēku vērtējumiem un nosodījumiem.
Cenšaties sekot sev, mani mīļie, nekad nerunājiet saviem mazuļiem par kādu sliktu un
galvenais, nesalīdziniet viņus ar citiem bērniem.
Cenšaties būt uz viena viļņa ar viņiem un tad, pateicoties viņiem, nemanāmi priekš sevis,
"atraisīsieties" no dualitātes "tīkliem" un ar savu apziņu pievilksieties pie šiem kristāliskiem
bērniem.
Un viņi ĻOTI VĒRĪGI jau no dabas, jūs brīnīsieties, cik daudz interesantu lietu atklāsies
jums caur viņiem, tas, ko jūs paši nepamanījāt savas domāšanas un dzīves uztveres inerces
dēļ.
Uz visvienkāršākajiem un jums pazīstamajiem priekšmetiem, cilvēkiem, notikumiem, viņi
raudzīsies no cita skatu punkta, it kā "izgriežot tos uz otru pusi".
Tas izskaidrojams ar to, ka viņi visu redz no iekšienes. Un sevišķi tas skar cilvēkus. Viņi taču
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viņus jūt no enerģētiskā līmeņa, tātad, kekāds skaists "ietinums" nevar noslēpt cilvēka nelāgo
būtību.
Viņiem būs vieglāk uzzināt pasauli, kas viņiem pilnībā caurspīdīga visās tās izpausmēs,
tādējādi, atverot acis citiem un parādot, kas slēpjas aiz viena vai otra notikuma skaistās
fasādes.
Kristāliskos bērnos PILNĪBĀ TRŪKST NOSODĪJUMA.
Visu notiekošo viņi uztver kā šajā dzīvē vietā esošu un, ja arī kaut kā dēļ uztraucas, tad uz
neilgu laiku un aizvainojumu sevī nekad neuztur.
Protams, mani mīļie, daudz kas atkarīgs no pieaugušo uzvedības, kuri ir viņiem blakus.
Jums jāiemācās viņiem uzticēties un ieklausīties viņu viedokļos, lai cik tas paradoksāli
skanētu.
Pieņemiet to faktu, ka jūsu bērni un mazbērni nereti ir senākas un gudrākas dvēseles, kā jūs,
un viņas uz Zemi atnāca tieši tādēļ - palīdzēt jums izrauties no dualitātes "žņaugiem" un
sagatavot jūsu apziņu Zemes Augšupcelšanai.
Esiet viņiem pateicīgi par to un palīdziet viņiem izpildīt viņu misiju cienīgi.
Svētīju jūs uz to un ļoti mīlu!
Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 13. maijā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.06.2019.

V AUGŠUPCELŠANA DARBĪBĀ
1.Mīlestība uz tuvāko
Tēva Absolūta vēstījums no 18.aprīļa 2018.gada
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Un tātad, turpināsim mūsu sarunu, sākto manā iepriekšējā vēstījumā
( http://spekavots.ucoz.ru/news/vertibu_parvertesana/2018-04-27-3216 ).
Un vispirms man gribas jums paskaidrot, ko no Dievišķā viedokļa nozīmē Mīlestība uz
tuvāko.
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Duālā pasaulē to bieži nomaina ar tīri materiālistisku izpratni - tādām kā rūpes, aizbildniecība,
kontrole, vēlēšanās palīdzēt iekārtoties skolā, darbā, mēģinājums atrast siltu, izdevīgu vietu,
kas nodrošinās tuvam cilvēkam bezbēdīgu eksistenci un būs pasargāts no dzīves grūtībām.
Bet tā, lielā mērā, ir tieksme iedzīt viņu vispārpieņemtos standartos, lai viņam viss būtu ne
sliktāk kā citiem, lai viņš būtu sekmīgs, bagāts un laimīgs.
Pazīstama aina, vai nav tiesa?
Bet tagad palūkosmies, pie kā noved tāda Mīlestība.
Ņemsim visizplatītāko piemēru - vecāku attieksmi pret savu bērnu.
Ja vecāki pilnībā vēl atrodas duālās pasaules varā, tad viņi no bernības cenšas iedvest savam
bērnam, ka viņa galvenais dzīves mērķis - tas labs, labi apmaksāts darbs, kas atļaus viņam
dzīvot savā priekā. Un viņi cenšas viņu iebīdīt tādā izglītībā, kāda, pēc viņu uzskata, palīdzēs
sasniegt šo mērķi.
Visbiežāk, bērna vēlmēm un viņa personīgām interesēm uzmanība netiek pievērsta, netiek
ņemtas vērā. Un, ja bērnam nepietiek stingrības palikt pie sava un iet pret savu vecāku
vēlmēm, tad visa dzīve veidojas jau pēc cita scenārija - vispār ne tā, kā rēķinājās viņa
Dvēsele, nākot šajā pasaulē.
Rezultātā, viņš nodarbojas ar nemīlamām lietām, saskaras ne ar tiem cilvēkiem, iegremdējas
viņam svešā vidē un pat nopelnītā nauda viņam nesniedz laimi, tādēļ ka intuitīvā, dziļākā
līmenī, viņš zina, ka izdzīvo ne savu dzīvi.
Par nožēlu, gudri un jūtīgi vecāki gadās samērā reti, un tikai ļoti spilgtas, spēcīgas un
talantīgas personības var iziet pret savu vecāku "saprātīgajiem" padomiem un savā dzīvē
nodarboties ar to, pēc kā alkst dvēsele, kaut arī tas nenes viņiem lielu naudu.
Tādā veidā, ģimene ir duālās pasaules maza kopija, kur vieni cilvēki apspiež citu cilvēku
gribu, vadoties pēc vislabākajiem nodomiem, ko viņi sauc par "vecāku mīlestību".
Bet kas ir vecāku Mīlestība no Dievišķā redzējuma?
Vispirms, tā dziļa cieņa pret sava bērna personību, saskarsme ar viņu kā līdzvērtīgu,
patstāvīgu cilvēku.
Jo sevišķi svarīgi tas šobrīd, kad pasaulē atnāk diženas senas dvēseles, kurām stāv priekšā
veidot jaunu dzīvi uz Zemes Piektajā dimensijā.
No agras bērnības vajag uzmanīgi izzināt sava bērna tieksmes uz vienām vai citām zinātnēm,
mākslām, viņa domāšanas veidu, rakstura īpatnības.
Un viss, ko jūs sev varat atļauties - tas ir, dot viņam padomu, ja jūs zinat, kā viņam palīdzēt
virzīties tālāk tieši tanī virzienā, kuru viņš pats jau izvēlējās priekš sevis.
Patiesa vecāku Mīlestība tā, lai palīdzētu savam bērnam iepazīt uzvaras prieku visā, ko viņš
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sasniedz ar savu personīgo darbu, jo tikai tādā gadījumā šī uzvara iemanto īstu vērtību.
Pārmērīgas rūpes un aizbildniecība atņem jūsu bērnam šo prieku un neļauj viņam garīgi
izaugt, tātad, izdzīvot savu personīgo dzīvi - lai arī grūtu, bet neatkārtojamu, iemantojot
nepārvērtējamu pieredzi, kas atrodas viņa Dvēseles krājkasītē un palīdz viņam iziet uz jaunu
savas attīstības līmeni.
Pie tā mēs šodien apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 18. aprīlī 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.04.2018.

2.Brīvās Gribas likums
Tēva Absolūta vēstījums no 3.maija 2018.gada
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien mēs parunāsim ar jums par Visuma vienu Likumu, kuru daudzi no jums pieņem (vai
nepieņem) neapzināti un kuram ir liela ieteme uz jūsu dzīvi.
Runa būs par Brīvās Gribas Likumu.
Šo jēdzienu bieži jauc ar visatļautību, ar ko īstenībā tam nav nekā kopēja.
Dievišķā izpratnē "Brīvā Griba" - tā domu, emociju un īstenības uztveres iekšējā brīvība.
Tā apziņas atvērtība, tās pirmatnējums un tīrība, vaļsirdība un dabiskums jūtu un emociju
izpausmē.
Tās sirsnīgas Dvēseles brāzmas, Prāta un praktisku apsvērumu "žņaugu" neapturamas.
Tā prasme dzirdēt savu intuīciju un pēc tās vadīties savā ikdienas dzīvē.
Tā "brīva peldēšana" bez atskatīšanās uz svešiem viedokļiem un spriedumiem.
Tie iekšējie Dievišķie orientieri sirdsapziņas, kārtīguma un dvēseles tīrības veidā.
Bet tagad palūkosimies, kas tad ir "Brīvās Gribas pārkāpums".
Vispirms, tā ielauzšanās cita cilvēka iekšējā enerģētiskajā telpā.
Tas var notikt pat bez vārdiem, gadījumā, ja jūs par kādu domājiet slikti - nosodījums, kritika,
nepieņemšana...
Tādā veidā jūs otram uzspiediet savu pasaules skatījumu, noliedzot viņa tiesības uz personīgo
viedokli.

39

Rezultātā, pat neuzsākot dialogu ar šo cilvēku, jūs jau traucējiet viņa Brīvo Gribu.
Tieši tāda doma teicienam: "Nenosodiet un nebūsiet nosodīti".
Citiem vārdiem, "Netraucējiet cita cilvēka Brīvo Gribu un tad viņš netraucēs jūsējo".
Sveša viedokļa cienīšana arī ir cita cilvēka Brīvās Gribas Likuma ievērošana.
Viss tas vārdos izklausās vienkārši, vai ne tā, mani mīļotie?
Bet, kas notiek īstenībā?
Jau no dzimšanas cilvēku ieliek noteiktos rāmjos - tādos, kādi ērti un izdevīgi vecākiem,
skolotājiem, priekšniekiem, valdībai - tā saucamajai sabiedrībai, kurā cilvēks pārvēršas par
mazu skrūvīti gigantiskā mašīnā, pakļaujošā sev cilvēka gribu.
Un tagad, lūk, pienāca laiks dzīvot pa jaunam, iemantojot savu iekšējo brīvību un cienot citu
iekšējo brīvību.
To var nosaukt par revolūciju, taču tās pamatā būs ne agresija, ne vardarbīga cilvēku dzīves
un domāšanas veida lauzšana, kā tas bija agrāk, bet APZIŅAS "APVĒRSUMS".
Un dotajā gadījumā tāda "apvērsuma" iniciatores lomā uzstājas jūsu Zeme, kas atbrīvojas no
vecām, savu laiku nokalpojušām enerģijām un netīšām velk aiz sevis jūs - viņas iemītniekus.
Tas viss notiek visdabiskākajā veidā, bez piespiešanas un vardarbības, par cik tikai tie cilvēki,
kuri paši izpauda vēlēšanos īstenot Pāreju Piektajā dimensijā, seko viņai.
Pārējie jau zemu vibrāciju spēkā un nevēlošies kaut ko mainīt savā dzīvē, paliks trešajā
dimensijā un turpinās iemiesoties uz citām planētām.
Tādā veidā Brīvās Gribas Likums vispārcilvēciskā mērogā saglabājas nelokāms.
Pie tā šodien apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 3. maijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.05.2018.
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3.Visuma Likumu mijiedarbība
Tēva Absolūta vēstījums no 4.maija 2018.gada
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien mēs ar jums turpināsim sarunu
( http://spekavots.ucoz.ru/news/brivas_gribas_likums/2018-05-09-3254 ) par to, kā uz jūsu
dzīvi atsaucas Brīvās Gribas Likums.
Tieši nezināšana vai nepareiza tā izpratne ir iemesls daudzām jūsu slimībām, bēdām un
nelaimēm.
Šis Likums ļoti cieši savijas ar cēloņu un seku Likumu un, lai jūs labāk saprastu kā tas notiek,
aplūkosim konkrētu piemēru, laikam gan, visizplatītāko: mātes mīlestība uz savu bērnu un
viņas vēlēšanās redzēt to laimīgu.
Piekritīsiet, mani mīļotie, priekš jums visgrūtākais ir - neiejaukties sava bērna personīgajā
telpā, par cik vēlēšanās pasargāt viņu no grūtībām un problēmām ir stiprāka par jums.
Jums bieži liekas, ka jūs labāk zinat, ko viņam darīt, kā dzīvot un no "labvēlīgiem" vecāku
padomiem atturēties reti kuram izdodas!
Kā arī maz kuram dots trīsdimensiju pasaulē īsteni izjust sava bērna Dvēseli, izdzirdēt viņas
vēlēšanās un nepieciešamības un pieņemt viņas Brīvo Gribu.
Visbiežāk jūs rīkojaties pēc šablona, duālā pasaulē pieņemta, tādējādi, praktiski katru dienu
pārkāpjot Brīvās Gribas Likumu attiecībā uz savu bērnu.
Un, kā rezultāts tam, starp jums rodas konflikti, par cik pat mazs bērns vienmēr zin, ko viņš
grib un, kad viņš savām patiesām vēlmēm saņem pretestību, viņā pamostas pretestību gars,
tātad, agresija.
Taču dažreiz viņš noslēdzas sevī, saprotot cīņas veltīgumu ar "mīlošajiem" vecākiem.
Ja tāds pretestību stāvoklis ieilgst, tad bērns krīt depresijā, zaudē interesi par dzīvi un tas kļūst
par iemeslu daudzām slimībām, ar kurām mēdz būt grūti tikt galā, piemēram, tādu kā alerģija.
Šinī gadījumā iemesls ir jūsu bērna brīvās gribas apspiešana, viņa pakļaušana jūsu
noteikumiem un dzīves principiem
Protams, mani mīļotie, šeit nedrīkst jaukt arī Brīvo Gribu ar visatļautību, krītot citā galējībā,
citādi jūs apmainīsities vietām un jau bērns sāks ielauzties jūsu personīgajā telpā, apspiežot
jūsu Brīvo Gribu.
Šeit ir ļoti smalka šķautne un sajust to, noturēt līdzsvaru var tikai tad, kad jūsu ģimenē valda
Mīlestība un Cieņa vienam pret otru, neatkarīgi no ģimenes locekļu vecuma, kur katrs pierada
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rēķināties ar otra viedokli, bet tikai tādā gadījumā, ja tas neuzspiež agresiju, ar to pašu
izkropļojot cilvēka enerģētisko telpu un piesātinot viņu ar negatīvām enerģijām.
Brīvās Gribas Likuma nepareiza saprašana bieži notiek tādēļ, ka pats vārds Mīlestība duālā
pasaulē iemantoja nozīmi, kas ļoti tāla no patiesas Dievišķas Mīlestības.
Visbiežāk ar to saprot visu kaut ko: rūpes, aprūpi, kontroli, seksuālas vēlmes, praktiskus
apsvērumus, atbildību, vainas sajūtas un daudz ko citu.
Bet īstenībā šis vārds Mīlestība - Dievišķā izpratnē - tā cilvēka personības, Dvēseles
Cienīšana.
Tā ir Brīvās Gribas Likuma ievērošana.
Tā patiesa vēlēšanās redzēt cilvēku laimīgu, bet neuzspiežot viņam savu laimes izpratni.
Un ar to daudziem no jums grūti samierināties, tādēļ ka trīsdimensiju pasaulē pirmajā plānā
izvirzas ne jūsu Dvēsele, bet ūsu Ego, kuram gribas visu apkārtējo mērīt, sevišķi tuvos
cilvēkus, ar savu mēru, lai jūsu Ego justos labi, mierīgi, mājīgi šajā prieš jums pierastajā
duālajā pasaulē.
Taču tagad, mani mīļie, jāpierod pie tā, ka šī pasaule, kā arī tās likumi aiziet nebūtībā un tagad
savās tiesībās stājas Mūžīgie Dievišķie Visuma Likumi un man gribas, lai jūs visi tam būtu
gatavi.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 4. maijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.05.2018.

4.Augšupcelšana un bērni
Tēva Absolūta vēstījums no 18.maija 2018.gada
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien mēs pārejam pie jaunas tēmas, kuru man gribas nosaukt "Augšupcelšana un bērni".
Daudzos Augstāko Spēku vēstījumos jau ne reizi vien tiek runāts par to, ka uz Zemi tagad nāk
neparasti mazuļi, kuriem nāksies dzīvot uz Piektās dimensijas Zemes un uz jums gulstas
milzīga atbildība par viņu audzināšanu.
Dažās valstīs jau sāka parādīties nākotnes bērnu audzināšanas alternatīvās skolas, kuru mērķis
ir atklāt bērnu talantus un spējas viņu agrīnā vecumā.
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Bet arī šeit gadās pārmērības, tiesa, jau uz otru pusi. Tādās skolās valda visatļautība, ko
daudzi uzskata par "izpausmes brīvību".
Tādā veidā, pedagogi krīt no vienas galējības otrā - no bērnu gribas bezierunu pakļaušanas
līdz viņu uzvedības un savu emociju izpausmes neierobežotai brīvībai.
Tad kā gan atrast zelta vidusceļu, lai nekaitētu ne sev ne bērniem!
Vispirms, nepieciešams precīzi saprast, ka nevar pastāvēt priekš visiem bērniem vienāda
audzināšanas sistēma, par cik viņi tik ļoti dažādi, ka, lai cik labvēlīgi būtu jūsu nodomi, nolikt
viņus zem vienas olekts, neiespējami.
Tādēļ vissaprātīgāk būs sapulcināt bērnus nelielās klasītēs pēc interesēm.
Protams, priekš tā nepieciešams laiks, lai noskaidrotu šīs intereses. Un šeit ļoti noderēs
psiholoģiskie un rotaļu testi, pieredzējušu pedagogu izstrādāti.
Kritēriji tādai atlasei var būt ļoti dažādi, taču svarīgi šeit ievērot līdzsvaru, lai izvairītos no
"sterilitātes" viņu apziņā un īstenības uztverē.
Ko es domāju ar vārdu "sterilitāte"?
Tā bērna norobežošana no jebkuras nelabvēlīgas ietekmes un dzīves vienpusīga izzināšana kādas vienas nozares, izslēdzot pārējās.
Ļoti svarīgi, lai mazulis no bērnības iepazītu dzīvi visās tās izpausmēs un mācētu redzēt tās
pozitīvās un negatīvās puses, ņemot vērā Pasaulsēkas Likumus, kuriem jābūt ieliktiem
audzināšanas pamatos agrīnā vecumā, kā ģimenē, tā skolā.
Šie Likumi tik pilnīgi atspoguļoti tautas folklorā - pasakās, dzejā, teiksmās, kā arī daudzās
bērnu filmās un multfilmās, ka vecākiem un pedagogiem atliek tikai izlikt pareizos akcentus
viņu izlasītajā un redzētajā.
Viena maza, raksturīga iezīme, neliela, trāpīga piezīme, gudri un laikā pateiktas, var bērna
apziņu tūliņ ievirzīt vajadzīgajā gultnē un ielikt viņā to nepieciešamo Dievišķo "kamertoni",
ar kura palīdzību viņš pēc tam bez kļūdām noteiks, kur patiesība, bet kur meli, kur labais, bet
kur ļaunais, sajust motīvus, kas mudina cilvēku uz vienu vai citu rīcību, izsekot dzīvos
piemēros, kā strādā Visuma Likumi.
Ticiet, mani dārgie, Tas nepavisam ne sarežģīti. Un tagad jums viss priekš tā ir.
Galvenais - atrast pareizu pieeju katram bērnam, sajust, ar kādiem vārdiem viņam darīt
zināmu sadzīves gudrību, uz Visuma Likumiem balstītu, tas ir, darīt to priecīgi, viegli, bez
pamācībām un liekas nopietnības.
Lai priekš jūsu mazuļiem dzīve kļūst interesanta un aizraujoša spēle, kur viņiem stāv priekšā
"strādāt" par burvjiem, ar savu Mīlestību pārvēršot ļaunus cilvēkus labos, ar sava nodoma
spēku radīt SAVU PERSONĪGO īstenību un, novērot izmaiņas, kas notiek viņu dzīvē,
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atkarībā no tā, ar kādām domām un emocijām viņi piesātina telpu ap sevi.
Ticiet, jūsu bērniem ļoti patīk tāda spēle un jūs būsiet pārsteigti, cik ļoti ātri viņi uztvers jūsu
Dievišķās mācībstundas.
Pie tā mēs šodien apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 18. maijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /25.05.2018.

5.Piektās dimensijas ābece
Tēva Absolūta vēstījums no 20.maija 2018.gada
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Un tātad, turpinām sarunu par bērniem
( http://spekavots.ucoz.ru/news/augsupcelsana_un_berni/2018-05-25-3302 ), kuriem stāv
priekšā dzīvot uz Zemes Piektajā dimensijā.
Pienāca laiks gatavot pedagogus, apveltītus, pirmām kārtām, ar ezotēriskām zināšanām, par
cik tagadējā laikā apmācības pamatā jābūt ieliktiem Pasaulsēkas Likumiem, kas brīnišķīgi
saskan ar visiem vispārizglītojošiem priekšmetiem.
Tāda ezotērisko un praktisko zināšanu sintēze ļaus audzināt nākotnes cilvēku, apveltītu ar
precīzu izpratni par to, ka viss viņa dzīvē atkarīgs no viņa, no viņa enerģētiskā kopuma, no
viņa prasmes apzināties sevi esam Visuma daļiņa un vienlaicīgi izjust Vienotības jūtas ar
jebkuru viņa ceļā pretimnākošu cilvēku.
Audzināšana un Izglītība, kuru pamatā ir Dievišķā komponente, palīdzēs jaunajiem Zemes
iedzīvotājiem apzināties savu atbildību sevis (savas Dvēseles) priekšā, viņiem apkārt esošo
cilvēku priekšā, savas valsts un planētas priekšā, kopumā.
Pagaidām alternatīvā apmācība veidojas diezgan nekārtīgi, mēģinājumu un kļūdu ceļā, par cik
tādas apmācības bāze vēl nav radīta - nav noteikti priekšmeti, kuriem jākļūst par nākotnes
cilvēku sava veida Piektās dimensijas Ābeci.
Kam jābūt ieliktam šīs Ābeces pamatā?
Pirmkārt, Vienotības ar Visumu Likums - precīza saprašana, ka planēta Zeme ieiet milzīgas
galaktiskas ģimenes sastāvā un ir pilntiesīga tās locekle.
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Otrkārt, visa esošā uz Zemes, Galaktikā, Visumā enerģētiskās būtības atklāšana.
Citiem vārdiem, cilvēkam skaidri jāsaprot, ka viss ir Enerģija, tātad, jāmācās ar to rīkoties/to
pārvaldīt, radot vēlamo realitāti.
Bēnam jāsajūt enerģiju dažādība tikpat labi, kā viņš sajūt smaržas un skaņas.
Nepieciešams "atdzīvināt" trīsdimensiju dzīves laikā atrofējušos jūtu orgānus, kā trešo aci,
čiekurveida un Timiča [шишковидная и вилочковая железы] dziedzerus.
Bērnam no mazotnes vajag iemācīt, ka bez parastiem jūtu orgāniem, cilvēkam ir čakras - viņa
smalkie jūtu orgāni, kas jūtīgi/smalki reaģē uz jebkurām iekšējām, parastām acīm
neredzamām, emociju izpausmēm, kā paša cilvēka, tā arī viņam apkārt esošo cilvēku.
Un treškārt, Atspoguļojuma Likumam un Cēloņu-Seku Sakaru Likumam jākļūst priekš
bērniem par tādiem galvenajiem posmiem viņu dzīves ceļā, kas viņus iemācīs dzīvot laimē un
harmonijā ar sevi un pasauli.
Augstas vibrācijas, tagad piepildošas Zemi, kļūs jūsu galvenie palīgi audzināšanas sistēmas
pārveidošanā, par cik pati enerģētiskā telpa apkārt nākotnes bērniem jau piepildīta ar jaunām
zināšanām, kas līdz viņiem nonāk kā Dievišķie kodi ielikti Piektās dimensijas enerģijas
"kristāliņos".
Un jums atliek tikai iemācīt bērniem prakstiski pielietot Visuma Likumus.
Bet priekš tā, tiem jākļūst par jūsu personīgās dzīves veidu.
Jums jāiemācās redzēt šo Likumu izpausmes ikdienas lietās, vadīt tos, līdzīgi kā jūs vadat
savu automašīnu: tas ir, uz kādu pusi "pagriežat" savas domas un emocijas, uz tādu pusi arī
"virzas" jūsu dzīve.
Es saprotu, mani mīļotie, ka nākotnes skolas nevar būt radītas pietiekami ātri, taču laiks
negaida, tādēļ bērna audzināšanu vajag sākt mammām un tētiem, vecmāmiņām un vectētiņiem
- visiem tiem, kuri atrodas blakus bērniem, kuri jūt sevī spēku un prasmes nogādāt līdz viņiem
tik ļoti nepieciešamās priekš viņiem zināšanas, kas noteiks visu viņu dzīves ceļu un iemācīs
dzīvot saskaņā ar Visuma Varenajiem Likumiem.
Un es svētīju jūs uz to!
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 20. maijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /26.05.2018.
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6.Audzināšanas pamati
Tēva Absolūta vēstījums no 21.maija 2018.gada
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien mēs ar jums parunāsim par to, kā var savienot nākotnes bērnu audzināšanu ar
tagadējām trīsdimensiju reālijām, kur jūs joprojām turpiniet dzīvot.
Izdarīt to ļoti nevienkārši, par cik visa audzināšanas un izglītības sistēma dibināta uz to, lai
iedzītu bērnu apziņu noteiktos rāmjos, kuros viņus būtu viegli vadīt.
Trīsdimensiju pasaules audzināšanas sistēmas pamatā ir PAKLAUSĪBA - iesākumā pēc
gadiem vecākajiem, pēc tam, pēc denesta pakāpes (armijā), pēc stāvokļa sabiedrībā...
Tā izveidojas hierarhiskās kāpnes, kur ir priekšnieki un padotie, stiprie un vājie, bagātie un
nabagie, gudrie un dumjie - vārdu sakot, duālās attiecības starp cilvēkiem.
Un jāatzīst, ka zemu vibrāciju apstākļos, līdzīga audzināšana bija attaisnojama, citādi uz
zemes valdītu haoss.
Viss tas turpinās arī līdz šai dienai, tādēļ izmainīt ātri gadsimtos izveidojušos audzināšanas,
izglītības sistēmu, domu un darbību veidu, protams, pat nevar iedomāties iespējamu.
Kā tad būt tiem, kuri apzinājās šīs sistēmas nepamatotību, kuri dzīvo jau citās enerģijās,
duālai pasaulei neatbilstošās?
Jūsu priekšā ir ļoti nevienkāršs uzdevums, mani dārgie, - audzinot pa jaunam savus bērnus un
mazbērnus, neattīstīt viņos pārākuma, pretdarbības jūtas, vecās sistēmas vērtību un attiecību
starp cilvēkiem, nepieņemšanu.
Citādi jūs radīsiet savu dualitāti, balstītu uz tādām izpratnēm, kā garīgais un negarīgais,
pareizais un nepareizais, labais un sliktais...
Lai izveidotu uzvedības pareizo līniju, jums būs nepieciešams pieturēties pie sekojošiem
noteikumiem:
Pirmais. Nekad bērnus nenosodīt un nesalīdzināt viņu uzvedību.
Bērnam vienmēr var paskaidrot, ka tas cits negribēja viņu apbēdināt un viņš tā uzvedas tikai
tādēļ, ka vēl neizauga līdz tādai saprašanai, ka labi un viegli dzīvot draudzībā un mīlestībā.
Un ieteiciet savam mazulim, apvainošanās vietā, parādīt piemēru, kā var rīkoties, lai visiem
būtu labi un priecīgi.
Tieši tā, praksē, viņš iepazīs Visuma Likumu "Ārējais atspoguļo iekšējo"
Atbildot ar mīlestību uz cita bērna agresiju, viņš ieraudzīs kā izmainās viņa pāridarītāja
uzvedība un cik labi viņi pēc tam spēlēsies kopā.
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Bērniem tas nostrādā mirklīgi un viņu darbībām ir netīšs raksturs.
Otrs. Jūsu iekšējais noskaņojums un jūsu personīgais piemērs priekš viņiem ir
vissvarīgākais arguments, lai jebkurš konflikts un neizpratne tiktu atrisināta tikai ar Mīlestību.
Bērni redz un jūt absolūt visu.
Viņus nevar apmānīt ne ar kādiem vārdiem.
Viņi dzīvo sajūtās, tātad, jūt jūsu izstaroto enerģiju, bet ne jūsu ārējās izpausmes.
Tieši tādēļ jūs tik bieži nespējat saprast savu bērnu. Viņa uzvedība jums šķiet
neizskaidrojama, bet viņš dažkārt cieš no tā, ka jūt jūsu iekšējo sasprindzinātību, jūsu bailes
un aizvanojumus, jūsu nemieru un nepārliecinātību sevī...
Viss tas mirklīgi nododas mazajam cilvēkam, kurš, neprotot izskaidrot savu iekšējo
diskomfortu, sāk niķoties, kā jums liekas, pilnīgi bez iemesla.
Tādēļ, mani dārgie, ja jūs savu bērnu gribat redzēt laimīgu un veselu, iemantojiet paši
harmoniju un mieru un tad jūsu bērns pārveidosies acu priekšā, jūsu visaugstāko vibrāciju
enerģiju apmazgāts.
Šodien mēs pie tā apstāsimies.
Jūs bezgalīgi mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar Jums
Pieņēma Marta 21. maijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.05.2018.

7.Audzināšanas pamti- turpinājums
Tēva Absolūta vēstījums no 22.maija 2018.gada
Sveicināti, mani dāgie mīļotie bērni!
Šodien es gribu turpināt sarunu par to, kādiem principiem jābūt ievietotiem nākotnes bērnu
audzināšanas sistēmā un kā tos savienot ar jau esošo audzināšanas un izglītības sistēmu.
Kā jūs saprotiet, Pāreja citā dimensijā paredz arī pārejas periodu priekš visiem jau
eksistējošiem sociāliem izstitūtiem, kuri nevar vienā dienā izmainīt visus savus virzienus un
visas savas metodikas.
Lietu sarežģī vēl arī tas, ka par Zemes Pāreju Piektajā dimensijā zina niecīga daļa Zemes
iedzīvotāju, par cik oficiālās varas par to klusē.
Un jums stāv priekšā kļūt par jaunās izglītošanas sistēmas PAMATLICĒJIEM.
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Protams, ne katram tas pa spēkam.
Tādēļ es vēršos pie tiem no jums, kuriem ir pedagoģiskā izglītība, vai iedzimtas pedagoģiskās
spējas, jūs varat ņemt uz sevi atbildību par apmācības Programmu sastādīšanu bērniem, sākot
no visagrīnākā vecuma.
Šinīs programmās organiski jāievijas Pasaulsēkas Likumiem, kuri kļūs pamats bērnu
apmācībai.
Mēģinājumi savienot laicīgo un reliģisko apmācību jums jau ir, bet dažās valstīs reliģija ir
obligāts skolas priekšmets.
Kaut kādā veidā tas var jums atvieglot jūsu darbu, par cik Dievišķie Likumi paredz Vienu
Reliģiju priekš visām valstīm un tautām un sabiedrība pakāpeniski virzas šajā virzienā.
Šajā gadījumā reliģisās dogmas jāapmaina ar patiesām Dievišķām zināšanām, ejošām no tīra
avota, atbrīvojot tos no duālās pasaules noslāņojumiem.
Un es zinu, ka sākums tam jau ir ielikts: dažās valstīs atradās cilvēki, ņemoši uz sevi drosmi,
veidot apmācības programmas, vadoties pēc ezotēriskām zināšanām un tas dod brīnišķīgus
rezultātus.
Tā, pakāpensiki, šī prakse ieviesīsies skolu programmās arvien plašāk un plašāk.
Un tomēr man gribas jūs pasargāt no iepējamiem pārspīlējumiem.
Nekad neiesaistaties konfrontācijā ar konservatīvu apmācības metožu atbalstītājiem.
Lai viņi ierauga jūsu audzināšanas sistēmas priekšrocības uzskatāmā piemērā, ka jūsu bērni
daudz mierīgāki, labsirdīgāki, gudrāki, talantīgāki par tiem, kuri iet parastās skolās un kā
atmosfēra jūsu klasēs ievērojami atšķiras no tās, kāda valda konservatīvās skolās.
Galvenais, jums pašiem jākļūst par beznosacījumu Mīlestības, labvēlības, pacietības piemēru,
atstājot pagātnē visas duālās pasaules emocijas.
Izdarīt to ļoti nevienkārši, bet jums taču ir tik daudz palīgu, vai nav tiesa, mani mīļotie?
Tie arī Visuma Augstākie Spēki un daudzskaitlīgās prakses, meditācijas, jā, un arī pašas
enerģijas, atgriezošas vibrācijas, kādas jūs sajutīsiet ar katru dienu vairāk un vairāk.
Sāciet, mani dārgie, no mazumiņa.
Atrodiet domubiedrus, apmaināties pieredzēm, izstrādājiet kopējās apmācības programmas,
kuras ar laiku, kad par Pāreju uzzinās jau visi, jūs varēsiet stādīt priekšā oficiālām varām.
Tas ļoti aizraujošs un interesants darbs un esmu pārliecināts, ka jūs tanī iegremdēsieties ar
visu galvu.
Un es jūs tam svētīju!
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Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 22. maijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.05.2018.

8.Visa dzīve- spēle
Tēva Absolūta vēstījums no 23.maija 2018.gada
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien man gribētos noslēgt sarunu par nākotnes cilvēka audzināšanu.
Daudzi no tiem, kuriem aug mazuļi, jau pārliecinājās, cik viņi ir citādi - brīvību mīloši,
atraisīti, vērīgi, gudri, talantīgi.
Un tagad, mani dārgie, ļoti daudz kas atkarīgs no jums: vai mācēsiet jūs viņos saglabāt šīs ļoti
vērtīgās īpašības, attīstīt tās un saudzīgi audzināt.
Es zinu, ka daudziem ir ļoti grūti, par cik dzīves apstākļi neļauj jums nodarboties tikai ar
saviem bērniem un jums nākas viņus atdot silītēs, bērnudārzos un skolās, kas visbiežāk
neatbilst jūsu garīgam pieprasījumam un kur, kā jums šķiet, lauž jūsu bērna dvēseli.
Un tomēr, pats galvenais atkarīgs no jums. Ja spēsiet savā ģimenē radīt Mīlestības, harmonijas
atmosfēru un pilnīgu pašsaprašanos ar bērnu, jums izdosies novest līdz minimumam jebkuru
ietekmi no malas.
Un šeit ļoti svarīgi izpaust gudrību.
Ne kādā gadījumā nebariet un nenosodiet audzinātājus, skolotājus vai bērnus, ar kuriem
saskaras jūsu bērns aiz jūsu mājas sliekšņa.
Citādi viņš neviļus pārnesīs uz viņiem jūsu attieksmi, tātad, izstaros neuzticības, nosodījuma,
kritikas enerģiju un tad, pēc Atspoguļošanas Likuma, viņš saņems atpakaļ vēl vairāk negatīvu
enerģiju no vienaudžiem un skolotājiem.
Jūsu uzdevums - iemācīt bērnam izturēties mierīgi un ar sapratni ABSOLŪT PRET
VISIEM.
Tas ne vienkārši, taču iespējami. Un tagad es jums došu vienu padomu, kā palīdzēt jūsu
bērnam izdzīvot trīsdimensiju pasaulē, ar apziņu paliekot Piektajā dimensijā.
Mēģiniet pārvērst visu viņa dzīvi spēlē.
Pastāstiet viņam, ka visi bērni bērnudārzā vai skolā - brīnišķīgi gaiši Eņģeļi, bet viņiem
iegribējās paspēlēties un viņi sāka uz sevi piemērot dragūnu maskas, skopuļu, negantnieku,
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viltnieku...
Un, lūk, tagad pārbauda katru bērnu kā tas reaģēs uz viņa rīcību. Viņam tas ļoti interesanti un
ziņkārīgi.
Bet jūsu mazulis, ja gribēs, varēs ļūt burvis, kurš noņems maskas no šiem "ļaundariem" un tur
viņš obligāti ieraudzīs maigus, brīnišķīgus eņģeļus.
Tā viņš pakāpeniski visus savus pāridarītājus pārvērtīs draugos.
Taču priekš tā vajag viņam dot rokās "burvju nūjiņu". Tas var būt vienalga kas, atkarībā no
jūsu bērna fantāzijas un viņa rakstura.
Galvenais, lai tā būtu "uzlādēta" ar Beznosacījumu Mīlestības enerģiju, ko izstaro viņa
sirsniņa.
Lai jūsu mazulis sevi iedomājas, ka viņš ar šo Dievišķo "zizli" pieskaras savam pāridarītājam
un raugās, kāda būs viņa reakcija.
Un, ja viņam izdosies to paveikt īsti, patiesi, tad viņš momentāni ieraudzīs sava "brīnuma"
rezultātu: negatīvā enerģija vienkārši nevarēs izsisties pie jūsu bērna caur viņa Gaismas
izstarojumu.
Un ticiet, mani dārgie, tiklīdz jūsu bērns ieraudzīs pirmos rezultātus, bet tie noteikti
parādīsies, viņam gribēsies šo spēli turpināt bezgalīgi.
Tas viņam pārvērtīsies paradumā, dzīves veidā, viņa dabīgā stāvoklī...
Tā nemanot notiks nākotnes cilvēka dzimšana un, jo uz Zemes vairāk būs tādu bērnu, jo ātrāk
viņa "ievilks" savu blīvo ķermeni ilgi gaidītajā Piektās dimensijas Dievišķajā telpā.
Svētīju jūs, mani mīļotie, gudrām, pacietīgām, mīlošām attiecībām ar mazajiem jūsu planētas
iedzīvotājiem!
Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 23. maijā 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.05.2018.
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VI DIVU PASAUĻU SAVIENOŠANĀS
1.Jaunas lomas attiecībās ar bērniem
Tēva Absolūta vēstījums no 28.oktobra 2018.gada
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien mēs sākam jaunu tēmu un tā skar jūsu attiecības ar bērniem.
Par to bija jau daudz vēstījumu, taču tagad, divu pasauļu savienošanās periodā, šī tēma
iemanto sevišķu nozīmi.
Līdzīgi kā jūsu Zeme "apgriezīsies uz otru pusi", ieejot jaunajā augstu vibrāciju enerģētiskajā
telpā, tā arī jūsu sabiedrībā notiks pierasto sociālo lomu sajaukšanās, kad ne pieaugušie mācīs
un audzinās bērnus, bet bērni - pieaugušos.
Protams, tas notiks pakāpeniski, bet atbilstoši tam kā cilvēki sāks saprast kādas diženas un
gudras dvēseles iemiesotas tagad daudzu bērnu ķermeņos.
Un, lūk, kādi posmi sekos jauno lomu sadalīšanai jūsu sabiedrībā.
Pirmais etaps. Pat viskonservatīvākie pasniedzēji un skolotāji sapratīs, ka vecā pieeja
izglītībai sevi izdzīvoja.
Viņi redzēs, ka prāta spējas un pasaules uztvere tagadējiem bērniem jau pilnīgi cita.
Neiespējami viņus padarīt par vecāku gribas paklausīgiem izpildītājiem, par cik šie bērni jau
no dzimšanas apveltīti ar iekšējo brīvību, kas viņus arī ved pa dzīvi neatkarīgi no jebkura
ārējā spiediena uz viņiem. Tas var izpausties dažādi: kāds atklāti izrādīs savu
neapmierinātību, bet kādi noslēgsies sevī, norobežojoties no viņiem svešas pasaules.
Protams, paliks arī neliels slānis paklausīgu bērnu, kuri padosies vecajiem mācīšanas
paņēmieniem, bet to būs ievērojami mazāk kā to, kuri jau atrodas citā robežas pusē, atdalošas
trīsdimensiju pasauli no Piektās dimensijas pasaules, kas ar katru dienu izcīna sev pozīcijas uz
Zemes.
Otrs etaps. Parādīsies jauna pasniedzēju kohorta, spējīga radīt mācību un audzināšanas
programmas, kuru pamatā būs Pasaulsēkas Likumi.
Tieši tādēļ XX gadsimta beigās uz Zemi atnāca milzīgs indigo bērnu vilnis - kristāla bērnu
priekšvēstneši, kuri sāka dzimt jau XXI gadsimtā.
Un, ja trīsdimensiju pasaules mācību programmas pašreizējos bērnos izraisa atvairīšanu, tad
jaunās programmas tiks viņu pieņemtas viegli un dabiski, par cik šīs zināšanas viņos ir jau
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sākotnēji, viss viņiem šķitīs pazīstams un tuvs.
Trešais etaps. Bērnu radošā potenciāla attīstība viņu apmācības visagrākajā stadijā.
Tas ļoti svarīgi, mani dārgie, par cik jaunajā, Piektās dimensijas sabiedrībā, katra cilvēka
dzīves jēga būs ietverta viņā ielikto talantu un spēju maksimālā realizācijā.
Tas arī dara cilvēku patiesi laimīgu un palīdz sajust visu dzīves pilnību: dāvāt citiem labāko,
kas viņam ir.
Lai cilvēks neizniekotu pa tukšo daudzus gadus, nodarbojoties ne ar to, priekš kā viņš dzimis
un ko alkst viņa Dvēsele, palīdzībai būs izstrādāti testi, spējīgi, pēc iespējas agrāk, atklāt katra
bērna individuālās īpašības un spējas.
Pie tā mēs šodien apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 28. oktobrī 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.11.2018.

2.Palīdziet atvērties jūsu mazulim
Tēva Absolūta vēstījums no 28.oktobra 2018.gada
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien mēs turpināsim sarunu
( http://spekavots.ucoz.ru/news/jaunas_lomas_attiecibas_ar_berniem/2018-11-05-3814 ) par
jaunajiem bērniem un to, kādu ietekmi viņi izrādīs uz trīsdimensiju pasaules cilvēkiem!
Pārejas periodā, kamēr vēl neizveidojās jaunā audzināšanas un izglītības sistēma, viņiem būs
sevišķi sarežģīti pieņemt to, ka viņus gatavo PĀRVARĒT grūtības, bet ne dzīvot brīvi un
laimīgi.
Šobrīd eksistējošā, gadsimtos izveidotā uzskatu sistēma, bija cilvēkiem mākslīgi uzspiesta ar
nolūku, lai visas viņu domas būtu virzītas uz izdzīvošanu, bet ne uz jaunradi.
Un tikai retiem laimīgajiem izdevās nodarboties ar to, priekš kā viņi tiešām piedzima.
Tās bija spilgtas, neordināras personības, kuri mācēja izcirst sev ceļu uz zemes "Olimpu" ar
savu reto dāvanu un talantu.
Jaunie bērni intuitīvi, ar visu savu būtību sajutīs, ka viņus māca ne tie, kuriem tas jādara un ne
to, kas viņiem tiešām nepieciešams.
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Un tas neatbilstoši sāpīgi traumē bērnu psihi.
Tagad parādīsies arvien vairāk bērnu, kuriem nebūs dzēsta atmiņa par viņu esamību starp
iemiesojumiem un, kuri zina par tagad uz Zemes notiekošajiem, liktenīgajiem procesiem.
Ļoti svarīgi tādus bērnus ievērot, lai neļautu viņiem ne tikai noslēgties no pasaules, bet otrādi,
radīt tādus apstākļus, lai viņi nebaidītos dalīties savās zināšanās, redzējumos, izpratnē ar
apkārtējiem par apkārt notiekošajiem notikumiem.
Šie bērni - Diženu Dvēseļu daļiņas, kas tagad nolaidās uz Zemes priekš palīdzības cilvēcei
Augšupcelšanā un cilvēkiem pienākas ar pateicību pieņemt šo Debesu Velti un to izmantot
pilnā mērā.
Ja jūs sajutīsiet, ka jums blakus tāds bērns, uzmanīgi ieklausaties, par ko viņš runā un
nebaidaties uzdot viņam jautājumus.
Kad viņš ieraudzīs jūsu neviltoto interesi, viņš atvērsies, gluži kā brīnišķīgs zieds, un
nebaidīsies parādīties dīvains, smieklīgs uz parastu bērnu fona.
Tie mazuļi, kuri nokļūst priekš viņiem nepateicīgā vidē, mākslīgi aizver kanālu saziņai ar
Gaismas Spēkiem, lai izskatītos kā visi un nebūtu pakļauti apkārtējo izsmieklam.
Tādā veidā jūs zaudējiet vētīgu zināšanu avotu, atņemot sev un citiem iespēju saņemt patiesu
informāciju no pirmajām rokām.
Tādēļ, mani dārgie, uzmanīgi iekausaties, ko runā jūsu mazulis un mācaties lasīt starp rindām.
Ļoti iespējams, ka tieši viņš jūsu dzīvē ienesīs to trūkstošo zināšanu daļiņu, kas palīdzēs jums
izpildīt Pāreju.
Galvenās tādu bērnu atšķirības īpatnības - viņu absolūts patiesīgums, labvēlība un pilnīga
uzticība dzīvei.
Viņi piedzima un dzīvo Beznosacījumu Mīlestībā, ko viņi atnesa sev līdzi, kā savu dabīgu
esamības vidi.
Un jūsu spēkos, mani dārgie, ne sagraut viņu brīnumaino - Dievišķo - enerģētisko telpu, bet
ienest tur savu mīlestību un uzticību mazajai būtnei, varonīgi nonākušai uz Zemes, lai
palīdzētu cilvēkiem pāriet jaunajā, brīnišķīgajā dzīvē.
Un es svētīju jūs uz to!
Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 28. oktobrī 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.11.2018.
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3.Mīlestība vai bailes
Tēva Absolūta vēstījums no 30.oktobra 2018.gada
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien mans vēstījums būs veltīts tiem no jums, kuri pagaidām nevar atrast zelta vidusceļu
attiecībās ar saviem pusaudžiem.
Es zinu cik sāpīgi vecāku sirdīm, raugoties uz personīgā bērna ciešanām, lai cik arī gadu
viņam nebūtu, pat ja viņam ir jau sava personīgā ģimene.
Un visbiežāk tas notiek tādēļ, ka vecāki, sevišķi māte, pieraduši uzskatīt bērnus kā
neatņemamu sevis daļu, kā savu īpašumu, uz ko viņiem ir likumīgas tiesības un, ar kuru
dzīvēm viņi tiesīgi rīkoties tā, kā ar savu īpašumu.
Tas bija iemesls daudzām pazudinātām dzīvēm un likteņiem uz Zemes.
Jūs nekad neaizdomājāties par izteicienu "ģimenes saites"? Bet tiešā nozīme vārdam "saites" ķēdes, važas, roku dzelži.
Tieši tādēļ tik cieši duālā pasaulē nogruntējās ģimenes tradīcijas. Tas palīdzēja varu esošiem
kontolēt cilvēkus caur tādām sīkām "sabiedības šūniņām", bet dažkārt arī izdarīt spiedienu uz
cilvēkiem caur viņu piesaisti saviem tuviniekiem.
Un tagad mēs mēģināsim tikt skaidrībā, kā atrast to robežu - zelta vidusceļu, kas palīdzēs
jums palikt ar savu bērnu labiem draugiem, neiejaucoties viņa liktenī un ļaujot viņam
nodzīvot savu personīgo dzīvi, iziet savas personīgās mācībstundas.
Kad bērns pavisam mazs, tad viņam, pirmām kārtām, nepieciešama jūsu Beznosacījumu un
Bezrobežīgā Mīlestība.
Tas palīdzēs viņam dzīvot uzticībā pasaulei un iemantot pārliecību par sevi.
Taču, ļoti svarīgi, mani dārgie, lai šī vecāku Mīlestība nepāraugtu Bailēs - savā
antipodā, kas tik raksturīgi daudziem vecākiem trīsdimensiju pasaulē.
Šīs Bailes momentīgi nododas jūsu bērnam un jau ar dubultu spēku sāk pievilkt sev
bīstamības, slimības un nepatīkamas dzīves situācijas.
Un tad mazulis sajutīs neuzticību pasaulei, tās naidīgumu un bīstamību, kā arī
nepārliecinātību par saviem spēkiem, vājumu un bezpalīdzību.
Esmu pārliecināts, ka katrs no jums atradīs daudz piemēru dzīvē, kas apstiprina manu vārdu
pareizību.
Un, protams, jāatgādina par to, ka ne vārdi, bet ENERĢIJA spēlē galveno lomu jūsu
attiecībās ar bērniem, kas to sajūt ievērojami smalkāk kā pieaugušie, kaut arī nevar sev
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to izskaidrot.
Pat, ja jūs iemācīsieties sekot katram savam vārdam, taču iekšķīgi jūsos dzīvos Bailes par
savu bērnu, bērns to noteikti sajutīs un tā vispostošākā enerģija Visumā, sāks sagraut mazās
būtnes, kas nevar sevi vēl aizstāvēt, smalkos ķermeņus.
Šodien mēs pie tā apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 30. oktobrī 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.11.2018.

4.Skolas gadi
Tēva Absolūta vēstījums no 31.oktobra 2018.gada
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien mēs turpināsim sarunu par jaunajiem bērniem
( http://spekavots.ucoz.ru/news/palidziet_atverties_jusu_mazulim/2018-11-06-3816 ) un par
to, kā jums palīdzēt saviem bērniem izaugt brīviem un laimīgiem.
Droši vien, pašreizējā laikā visgrūtākais ir savienot mājas audzināšanu un ārējo ietekmi, kādu
uz jūsu bērniem atstāj bērnu silītes, bērnudārzi un skola.
Par cik vairākums no tiem pieturas pie vecās audzināšanas sistēmas, kādai daudzi vecāki
nepiekrīt, tad nākas meklēt kaut kādu kompromisu.
Un, lūk, kur tas var būt ietverts.
Ja jums neizdevās atrast mācību iestādi, kas pilnībā atbilst jūsu vēlmēm un jums nācās atdot
savu bērnu parastā skolā, ļoti svarīgi pašam uzvesties tā, lai bērns nejustu naidīgumu attiecībā
uz skolotāju un skolniekiem, kaut arī viņš redz, cik ļoti viņš atšķiras no citiem.
Pacenšaties maigi paskaidrot bērnam, ka visi bērni dažādi, viņu daudz, tādēļ skolotājam grūti
atrast visiem vienādu pieeju un skolotājam, lai klasē uzturētu kārtību, nākas būt stingram.
Un, protams, jums noteikti nepieciešams nokārtot kontaktu ar viņa skolotāju, lai pastāstītu
viņam par sava bērna rakstura īpatnībām un pasaules uztveri.
Uzmanīgi sekojiet tam, kas notiek jūsu bērna dvēselē: vai mācēja viņš adaptēties jaunajos
apstākļos vai cieš no nesapratnes un naidīguma.
Kristāliskiem bērniem mēdz būt grūti iegremdēties trīsdimensiju pasaulē un tādēļ dariet visu
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iespejamo priekš tā, la pasargātu savu bērnu no stresiem.
Galvenais, lai viņš nenoslēgtos sevī, bet redzētu jūsos uzticamu draugu, kuram var atklāt savu
dvēseli un padalīties visos savos pārdzīvojumos.
Ja jūs satiekat pilnīgu nesapratni no skolotāju puses, bet jūsu bērns cieš, tad nerīkojaties
inerces vadīti, bet meklējiet savam bērnam citu skolu, citus skolotājus, kuri spēs saprast jūs un
darīt jūsu bērnu laimīgu.
Atceraties, mani dārgie, ka tieši ģimene ieliek galvenos pamatus mazā cilvēka personībā un
no tā, kāda būs viņa bērnība, atkarīga visa viņa turpmākā dzīve.
Un lūk, tie "ķieģelīši" no kā jātiek būvētai viņa Dvēseles "celtnei".
Pirmais. Attieksme pret pasauli.
Uzsmaidi viņai un viņa tev atbildēs ar smaidu.
Otrs. Attieksme pret cilvēkiem.
Mīli visus bez izņēmuma un bez kādiem noteikumiem un viņu mīlestība pie tevis atgriezīsies
simtkārtīgi.
Trešais. Attieksme pret sevi.
Mīli sevi tādu, kāds tu esi, jo tu vienīgais un neatkārtojamais Dieva Radījums.
Ceturtais. Proti palikt pats, kas esi, jebkurā dzīves situācijā.
Patiesums un atvērtība - visvērtīgākās cilvēka īpašības, viņa dabas Dāvana, viņa Dievišķā
būtība.
Piektais. Pieņem visus cilvēkus bez izņēmuma tādus, kādi viņi ir.
Esi pateicīgs jebkuram pretimnākošam cilvēkam, jo viņš tavā dzīvē ienes jaunas krāsas un
neaizmirstamus iespaidus.
Sestais. Nekad neko nenožēlo.
Viss, kas tavā dzīvē notiek, uzkrājas tavas Dvēseles krājkasē. Jebkura pieredze
nepārvērtējama.
Septītais. Proti priecāties par sīkumiem un pateicies par visu, kas tev ir.
Pateicība, kā arī Mīlestība, spēj pārvērst tavu dzīvi pasakā.
Pie tā mēs šodien apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 31. oktobrī 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.11.2018.
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5.Tēvi un bērni
Tēva Absolūta vēstījums no 2.novembra 2018.gada
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien man gribas parunāt par jūsu pusaudžiem - par to, kā pareizi izveidot attiecības ar
viņiem, lai nekaitētu viņiem un sev.
Protams, arī šeit nevar būt viena recepte visiem, par cik bērnībā ieaudzinātais attiecību stils ar
bērniem, kā likums, pēc tam izplatās uz visu viņiem atlikušo dzīvi.
Un variāciju tēmai "tēvi un bērni" var būt bezgalīgi daudz.
Ņemsim vienu no visizplatītākajiem piemēriem.
Kāds izaug bērns, kuram visa bērnība paiet zem nepārtrauktas vecāku kontroles, vecmāmiņu,
vectētiņu, kuri sekoja katrai viņa ieelpai, izelpai, katram solim, vārdam, dzīvoja viņa dzīvi viņa problēmām un rūpēm?
Šeit var būt divi viņa uzvedības varianti: vai nu saglabājies uz visu mūžu infantilisms un
patērētāja attieksme pret cilvēkiem, vai nepārvarama vēlēšanās aizstāvēt savu neatkarību un
pierādīt savu pamatotību.
Gan viens, gan otrs ir nevietā, neļaujošs cilvēkam dzīvot mierīgi un laimīgi, pilnā uzticībā sev
un pasaulei.
Bet ticiet, mani mīļie, ja jūs ieraudzīsiet savas kļūdas bērna audzināšanā un atzīsieties sev, ka
kļūdījāties, jūs pilnībā varat tās izlabot.
Taču tas jādara ļoti smalki, bez "asām kustībām", par cik darbs jums stāv priekšā neviegls pārprogrammēt sava bērna apziņu un pasaules uztveri.
Vispirms, jums jāizmainās pašiem. Ja jūs sāksiet pārkārtot savas attiecības ar bērniem, bet
viņi redzēs, ka jūsos pašos nekas nemainās, tad tāds nodoms būs lemts neveiksmei.
Jāatceras, ka gadiem radīts psiholoģisks uzstādījums, nevar tikt sagrauts vienā stundā.
Jums stāv priekšā ilgs un rūpīgs darbs, kas prasa gudrību, pacietību un bezgalīgu Mīlestību.
Nebaidaties atzīt savas kļūdas jūsu pusaudžu priekšā. Tā nav vājuma parādība. Otrādi, tādā
veidā jūs viņiem parādiet, ka tagad varat runāt ar viņiem vienlīdzīgi, ka jūs viņu draugi un
domubiedri.
Nekad nerunājiet ar saviem bērniem pamācošā tonī, kas starp jums tūliņ izveido nepārvaramu
barjeru.
Vienmēr atceraties, ka trīsdimensiju pasaules cilvēka izpratnē vecumam nav nekā kopēja ar
Dvēseles vecumu.
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Un bieži mēdz būt tā, ka bērni - ievērojami senākas Dvēseles kā viņu vecāki.
Zemapziņā viņi to jūt un tādēļ sevišķi cieš, kad pieaugušie cenšas viņus "nospiest" zem sevis,
tādējādi liedzot viņiem iespēju atvērties līdz galam un stāties pie tās misijas izpildīšanas,
kuras dēļ viņi atnāca uz Zemi.
Un, protams, ne nejauši vienā ģimenē satiekas tik dažādas Dvēseles, kas nelīdzinās viena
otrai.
Tā "vecākās" pavelk uz priekšu "jaunākās" un, protams, runa šeit nav par cilvēka fizisko
vecumu, bet par Dvēseles "vecumu".
Un pēdējais, ko man gribētos jums pateikt šodien.
Nekad nesalīdziniet sevi ar saviem bērniem, necenšaties uzspiest viņiem savu pasaules
redzējumu un neliekat viņiem iet pa jūsu priekš viņiem attīrītu ceļu - kā profesionālā plānā, tā
arī vienkārši sadzīviskā, ja tikai viņi paši neizvēlēsies šo ceļu - pilnīgi patstāvīgi, bez kāda
spiediena no jūsu puses.
Ļaujiet bērniem dzīvot savu personīgo dzīvi, netraucējiet viņu brīvo gribu, cieniet viņu
izvēli, lai cik dīvaina vai negaidīta jums tā liktos.
Tā jūs viņiem izpaudīsiet cieņu un mīlestību, kas jums palīdzēs saglabāt ar viņiem vissiltākās
un draudzīgākās attiecības.
Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 2. novembrī 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.11.2018.

6.Pieaugušie bērni
Tēva Absolūta vēstījums no 3.novembra 2018.gada
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Lai noslēgtu sarunu par attiecībām ar bērniem, man gribētos skart vēl vienu aspektu.
Es zinu, ka sevišķi sarežģīti jums ir izvēlēties izredzēto savam pieaugušajam dēlam vai meitai.
Daudziem vecākiem šķiet, ka viņu bērns belnījis labāku likteni un šis cilvēks nevarēs viņu
darīt laimīgu.
Taču, pat ja jūs savam dēlam vai meitai par to nesakiet, enerģētiski jūs jau ieliekat šajā
jaunajā ģimenē postošu enerģiju.
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Daudzas ģimenes izjūk dēļ pastāvīgas negatīvu skaudības, greizsirdības, aizvainotības,
nosodīšanas enerģiju ietekmes uz viņu enerģētisko telpu, no vecāku viena, bet dažreiz abu,
dzīvesbiedru puses.
Un, ja ņemt vērā, cik ļoti trausla mēdz būt divu cilvēku savienība, kuri dažkārt ir no dažādiem
sociāliem slāņiem, ar saviem pieradumiem un tradīcijām, tad tāda iejaukšaās no ārienes kļūst
īsteni graujoša.
Tad kā gan jums izturēties, mani dārgie, ja jums kategoriski nepatīk znots vai vedekla.?
Priekš tā jums vajag atcerēties visas Beznosacījumu Mīlestības īpašības, par ko tika
runāts manā vēstījumā ( http://spekavots.ucoz.ru/news/beznosacijumu_milestiba/2018-11-013802 ) un ne tikai atcerēties, bet aktīvi izmantot praksē.
Neaizmirstiet par to, ka jebkura iejaukšanās otra cilvēka dzīvē, kas ir arī jūsu bērns, lai
kāda vecuma viņš būtu, ir brīvās gribas pārkāpums, tātad, viena no galvenā Visuma
Likuma neievērošana.
Protams, jūs varat atbalstīt savus bērnus viņu ģimenes dzīves sarežģītos momentos, bet visus
galvenos lēmumus viņi pieņem paši.
Tādā veidā viņi izies ne tikai savas dzīves mācībstundas, bet nevarēs arī uzvelt vainu par
savām problēmām uz jums, kā tas bieži gadās ar berniem, kuri gāja savu vecāku pavadā.
Lai kas arī notiktu jūsu bērna dzīvē, jums vajag palikt novērotājam no malas, mīlošam un
gudram, dodošam viņam iespēju iemantot nepārvērtējamu ģimenes dzīves pieredzi.
Un pēdējais padoms, skarošs jau jūsu mazbērnus.
Cieniet viņu ģimenes tradīcijas un dzīves veidu, lai kā tas atšķirtos no jūsējā.
Sarunās ar mazuli, nekad nekritizējiet viņa vecākus, kas var sāpīgi traumēt viņa Dvēseli
un sagraut viņa trauslo bērna pasauli.
Viss, ko jūs varat izdarīt priekš sava pieaugušā bērna ģimenes, tas ir - veltīt visu savu
Mīlestību, cienot katra šīs ģimenes locekļa brīvo gribu, pat vismazākā.
Un es svētīju jūs uz to!
Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 3. novembrī 2018. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.11.2018.
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VII ENERĢĒTISKĀ MIJIEDARBĪBA AR BĒRNIEM
1.Par enerģētisko mijiedarbību
Tēva Absolūta vēstījums no 2016.gada
Es šodien gribu jums pastāstīt par to, kā notiek enerģētiskā mijiedarbība starp cilvēkiem jūsu
Galaktikā un Visumā kopumā.
Šis process ļoti sarežģīts un daudzšķautnains, par cik sevī ietilpina milzīgu daudzumu
sastāvdaļu. Daudzas no tām ļoti grūtas priekš jūsu saprašanas, tādēļ es apstāšos tikai pie tām,
kurām priekš jums ir praktiska nozīme un, kuras jūs spējat ar cilvēcisko apziņu aptvert,
atrodoties vēl trīsdimensiju pasaulē.
Un tātad, sāksim ar to, ka katra Dvēsele, kura nolaižas uz Zemes, atnāk šurp ne viena. Aiz
viņas vienmēr velkas citu cilvēcisko dvēseļu "šleife", kuras apzināti izvēlējās iemiesojumu
kopā ar viņu, lai risinātu savas vecās problēmas, atraisītu karmiskos mezglus, vai viekārši
nešķirtos, kad runa ir par radniecīgām dvēselēm, kuras jau saplūda vienā, un, ja viņu pusīte
nolēma uz Zemes aizsākto izstrādāt līdz galam, tad otra var nolaisties uz Zemes vienkārši
"kompānijas" dēļ ar viņu.
Tādēļ vienmēr esiet ļoti uzmanīgi pret sev tuvākajiem apkārt esošajiem un sevišķi pret tiem
cilvēkiem, ar kuriem jūs saista ne vienkāršas attiecības. Visdrīzāk, tie ir tieši tie, ar kuriem
jums vajag harmonizēt attiecības līdz galam.
Bet tagad apstāsimies pie šī procesa enerģētiskās satāvdaļas. Un aplūkosim to konkrētā
piemērā, kas biežāk dzīvē sastopama.
Ņemsim ģimeni, sastāvošu no trim cilvēkiem: vīrs, sieva un bērns. Jūs piekritīsiet, mani mīļie,
ka uz visas Zemes nevar atrast divas līdzīgas ģimenes, kaut arī ārēji viņas šķistu līdzīgas.
Tik ļoti smalkas cilvēku attiecības, tik daudz nianšu tās sevī nes un tik ļoti trauslas tās, ka
dažreiz viens neuzmanīgs vārds var tās sagraut uz visiem laikiem.
Kādēļ tā notiek, kā jūs varat sevi pasargāt, iemantot harmoniju, saglabāt ģimenē mieru un
mīlestību?
Bet tagad stādaties priekšā šos nelielās ģimenes locekļus enerģētisko sabiezējumu veidā, kur
katram ir savs vibrāciju līmenis, savs emocionālais un mentālais fons, tātad arī aura dažādu
krāsu un katram dažāds savu smalko ķermeņu retinājums.
Vienam no viņiem vairāk garīgi attīstītam, šie ķermeņi var būt milzīgi un aizpildīt visu viņu
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mājas telpu, otram, pārāk piezemētam un materāli noskaņotam, tie var būt maksimāli
"sapresēti", trešajam, kurš, piemēram, atrodas garīgā ceļa sākumā, tie var būt vidēja izmēra.
Bet pēc tam, stādaties priekšā, kas notiek šinī mājā pie tik ļoti, enerģētiskā plānā, dažādu
būtņu mijiedarbības. Šīs ģimenes Garīgā cilvēka pozitīvās enerģijas un "materiālā" ģimenes
locekļa negatīvās enerģijas, visu laiku saskaras vienas ar otrām iesaistoties pretrunās un vedot
nepārtrauktu cīņu, ar to pašu, provocējot visdažādāko enerģiju haotisku kustību, dažādi
uzlādētu emociju izstarojumos: tādu kā mīlestības emocijas, labestība, sapratne,
visupiedošana..., no vienas puses un neapmierinātības, nesapratnes, sakaitinātības,
aizvainojuma emocijas... - no otras puses.
Šinī orbītā noļūst arī trešais cilvēks, kā likums, bērns, saglabājošs "neitralitāti", šīs enerģijas
taču itin kā lidinās gaisā, aizpildot visu telpu apkārt. Viņš no tām nekur nevar noslēpties un
kļūst šīs enerģētiskās "šķirošanas" netīšs upuris.
Ar laiku, pakāpenisku enerģētisko uzbrukumu rezultātā, traumējošu viņa auru, viņš kļūst
psihiski nelīdzsvarots, kas pēc tam noved arī pie daudzām slimībām. Sevišķi viegli
aizvainojami, protams, bērni, kuru maigās auras, cieš pirmām kārtām. Bet ļoti bieži mēdz būt
tā, ka vīrs un sieva ārēji šķiet pilnīgi mierīgi, viņi smaida viens otram un dzīvo parastu dzīvi,
bet viņu izstarotā enerģija dzīvo pati par sevi. Tā neprot apmānīt un izlikties, rādīt labu sejas
izteiksmi sliktā spēlē.
Cilvēka enerģija - tā viņa iekšējā būtība tīrā veidā, viņa enerģētika, viņa garīgās attīstības
līmenis, kas mērāms pilnīgi konkrētās vienībās - vibrācijās, bet ne dežūrsmaidos un pareizos
vārdos.
Visumu nevar apmānīt, tā, kā arī cilvēku nevar apmānīt, par cik arī viņš Visuma daļa - maza
tā kopija.
Tieši tādēļ viens cilvēks otru uztver zemeapziņas - enerģētiskā - līmenī, bet ne viņa vārdu un
rīcības līmenī. To var pat nosaukt par Dievišķo "atavismu" labā šī vārda nozīmē, ko neviens
un nekas nevarēja iznīdēt no jums daudzu un daudzu gadsimtu laikā.
Pie tā mēs šodien apstāsimies, bet nākošajā vēstījumā es jums pastāstīšu, kas jādara priekš tā,
lai enrģētiski sevi un savus tuviniekus harmonizētu, nepārkāpjot viņu brīvo gribu un viņu
enerģētisko telpu.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /31.03.2019.
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2.Par enerģētisko mijiedarbību- turpinājums
Tēva Absolūta vēstījums no novembra 2016.gada
Un tātad, mani mīļie, turpināsim sarunu par enerģētisko mijiedarbību starp cilvēkiem.
Kas gan jums jāizdara, lai apturētu šo "pretestību cīņu", kas jūs izsit no harmoniska stāvokļa,
indē jums dzīvi un neizbēgami ved pie slimībām - dvēseliskām un fiziskām?
Vispirms jums jāsaprot, kas tieši ir tas satraucošais faktors jūsos pašos, kas izraisa pastāvīgus
negatīvās enerģijas šļakstus no cita cilvēka puses. Uzmanīgi tam pasekojiet.
Dažreiz to ir ļoti grūti noteikt, par cik cilvēki nepierada runāt atklāti par ko viņi domā, bet
bieži mēdz būt arī tā, ka cilvēks viekārši nevar saprast un precīzi formulēt savas pretenzijas
pret otru, par cik nepieņemšana notiek tikai enerģiju līmenī.
Cilvēki vienkārši nevar būt vienlīdzīgi pēc vibrācijām, pat ja arī ārīgi šķiet, ka viņiem viss labi
un pareizi - no cilvēciskā uzskata. Tur, mani mīļie, arī ir viss sarežģījums.
Atceraties gadījumu no savas dzīves. Dažreiz jūs redzat ideālu cilvēku visās attiecībās, bet
viņa otra pusīte, kaut kādu iemeslu dēļ, neapmierināta. Bet visa vaina tā, ka enerģiju līmenī
viņi nesavienojami: viens cilvēks savā garīgajā attīstībā pavirzījās jau tālu, bet otrs stāv šī ceļa
pašā sākumā.
Pie kam, pēdējais var būt ļoti labs, kārtīgs cilvēks, vēlošs visiem labu un dzīvojošs priekš
citiem, bet domā viņš ļoti materiāli - loģiskās - kategorijās, tas ir, dzīvo ar prātu, bet ne sirdi.
Un tādā gadījumā vienam no laulātajiem ļoti grūti paskaidrot, kas tieši viņu neapmierina savā
vīrā (sievā) - vienkārši, viņš jūt intuitīvā (enerģētiskā ) līmenī, ka tas NE VIŅA CILVĒKS.
Tādos gadījumos saka: "Raksturi nesaderēja", bet īsteībā, cilvēki ENERĢĒTISKI
NESADERĒJA. Taču kaut kādu iemeslu dēļ viņi iemīlēja viens otru un apprecējās.
Kā gan atrisināt šo pretrunu, mani dārgie, kā ģimeni saglabāt? Vai otrādi, labāk izšķirties?
Protams, vienas receptes šeit nav, katra ģimene unikāla. Vienīgais, kas situāciju var izlīdzināt
- tas skaidra un precīza neveiksmju iemeslu saprašana tieši no enerģētiskām - garīgām pozīcijām.
Un, ja tas, kurš stāv uz savas garīgās attīstības zemākā līmeņa, pastiepsies līdz sava partnera
līmenim, tad parādīsies cerība atjaunot mieru un harmoniju ģimenē uz tā rēķina, ka abu
laulāto vibrācijas ieies, beidzot, rezonansē un viņu enerģijas jau ne atgrūdīsies, bet pievilksies
viena pie otras.
Bet, lai cik žēl, gadās arī tā, ka augsti garīgi un gaiši cilvēki, nokļūstot zemu vibrāciju
materiālā vidē, zaudē savas sākotnējās spējas un augsto enerģētiku, un pielāgojas savam
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laulātajam.
Taču tādi gadījumi reti kad ir laimīgi, par cik tāda cilvēka Dvēsele tiecas uz āru, cenšas
atjaunot zaudētās pozīcijas, un tadas "dubultotas personības" cilvēks iemanto ne laimi, bet
ciešanas.
Kā gan tad atrast zelta vidusceļu, mani mīļie, lai dzīvotu mīlestībā, mierā un saskaņā?
Vienīgais padoms, ko es jums varu dot - vienmēr paliekat pats, kāds esat, neslēpiet savu
patieso būtību, necentieties būt labāks kā jūs īstenībā esat, nepieskaņojieties kādam,
nespēlējiet svešu lomu, par cik tas jums ne tikai atņem spēkus, bet atņem jums un jūsu
tuviniekiem iespēju dzīvot ENERĢĒTISKĀ TĪRĪBĀ: atklātības un sirsnīguma augstās
vibrācijās.
Ja jūs iemācīsieties vienmēr būt pats, kāds esat, vienmēr teikt to, ko jūs JŪTIET ĪSTENĪBĀ,
jūs saglabāsiet bērnišķīgu tiešumu un dvēselisku tīrību, tātad, savu Dievišķīgumu un augstas
vibrācijas, kas var izšķīdināt visas jūsu tuvinieku negatīvās emocijas un piepldīt viņus ar
Gaismas un Mīlestības enerģijām un jau ar to pavilkt viņus līdz savam līmenim.
Un es svētīju jūs, mani mīļie, kļūt par augstu vibrāciju glabātājiem, kas palīdzēs jums un jūsu
tuviniekiem dzīvot mieā, mīlestībā un saskaņā, piepildot jūsu mājas ar sirds siltuma
mājīgumu.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.04.2019.

3.Par jūsu jaunajām enerģētiskajām spējām
Serafima Sarovska vēstījums no 1.novembra 2016.gada
Sveicinātas, manas senās dvēseles!
Es ļoti priecājos, ka daudzi no jums sajuta dvēselisko pacēlumu un pieaugošās enerģētiskās
spējas, kas jums parādījās Zemei izejot jauno fotona joslu.
Un man ļoti gribas, lai jūs šīs spējas izmantojiet saprātīgi un ar maksimālu labumu kā priekš
sevis tā arī priekš visas cilvēces.
Tādēļ manam šodienas vēstījumam būs praktiska virzība priekš šī darba.
Galvenais, mani dārgie, par ko jums vienmēr jāatceras - ar jūsu enerģētisko spēku jārīkojas
ļoti piesardzīgi. "Nenodari ļaunu!" - tam jākļūst par jūsu devīzi.
Un es jums paskaidrošu, kādēļ uz to akcentēju uzmanību. Lieta tā, ka milzīgās enerģiju
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straumes, kādas tagad plūst caur jums, var jums sagādāt kā labu, tā sliktu pakalpojumu. Lūk,
kādēļ.
Jums jāapzinās, ka jums rokās dots spēcīgs instruments iedarībai, kā uz sevi, tā uz
apkārtējiem. Un šis instruments - augstu vibrāciju enerģija, līstoša uz jums no Zemes smalkā
plāna. Tagad jums nepieciešams iemācīties ar šo instrumentu rīkoties.
Droši vien, daudzi no jums jau sajuta uz sevi šīs enerģijas "pārdozēšanas" efektu, kad jums
jau kļūst grūti izlaist to caur sevi tik ļoti, ka jūs sākat fiziski slikti justies.
Šādā gadījumā nostrādās zelta likums "Visā labajā vajag dalīties ar citiem". Kā gan jums
dalīties, mani dārgie, ar šo vērtīgo Dievišķo enerģiju?
Atbilde vienkārša: "Bagātīgi dāvājiet to visiem un visam, ko satiekat savā ceļā!"
Domās izsakiet nodomu: "Es dāvāju tev visu savu Mīlestību". Un tas var attiekties uz visu ko:
uz cilvēku, koku, ziedu, māju, pilsētu, valsti un planētu kopumā.
Un visbrīnišķīgākais: jūs pamanīsiet, ka šī enerģija būs neizsmeļama: jo vairāk jūs to dosiet
citiem, jo vairāk ar to uzpildīsieties paši. Un šis Mīlestības "virpulis" radīs īstus brīnumus.
Mēģiniet to izdarīt jau šodien, lai šim brīnumam noticētu un pārliecināsieties savā personīgajā
pieredzē, cik precīzi strādā šis Visuma Diženais Likums: jo vairāk dod, jo vairāk saņem.
Bet tagad es jums pastāstīšu par "šīs medaļas otru pusi".
Lieta tā, mani dārgie, ka cilvēks, kurš atrodas augstu vibrāciju enerģiju plūsmā, bet joprojām
dzīvo trīsdiemensiju pasaulē, var izrādīties nonācis situācijā, kas viņu var atmest atpakaļ,
izraisīt viņam apkārt esošo cilvēku stereotipisku rekciju uz vienu vai otru rīcību.
Un šādā gadījumā negatīvās enerģijas izšļāciens būs daudz spēcīgāks, kā iepriekšējais, un es
paskaidrošu kādēļ.
Jums tas var likties dīvaini, ka Dievišķā enerģija spējīga tik trauksmaini pārvērsties negatīvā
enerģijā. Taču tas notiek uz tā rēķina, ka jūsu enerģētiskais "lādiņš" pārāk strauji maina plus
uz mīnus, bet par cik šis lādiņš ļoti spēcīgs, tad viņš "sit atvēzējies" un sekas var būt patiesi
postošas.
Ņemsim tādu piemēru, visbiežāk satiekamu dzīvē. Māte un bērns. Māte dievina savu bērnu un
apņem to ar savu Mīlestību - augstu vibrāciju enerģiju. Pēkšņi bērns izdara "briesmīgu", no
viņas skatījuma, rīcību. Un momentāni viņas mīlestības acuraugs pārvēršas naidā, kas brāžas
pār viņas bērnu ar tādu pašu spēku, ar kādu vēl tikai dažas minūtes atpakaļ viņa "izlēja" uz
viņu savu Mīlestību.
Jūs varat iedomāties bērna reakciju, izbaudošu šoku, sāpes, satricinājumu no tādas viņam
tuvas būtnes pēkšņas garastāvokļa maiņas.
Bet smalkajā plānā notika visīstākais enerģētiskais uzbrukums no viņa mātes puses, kas varēja
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būt tik postošs, ka sekas viņas bērns var izjust visu savu dzīvi.
Tas pats tagad var notikt arī ar jums, mani dārgie Gaismas Darbinieki, kas ar Mīlestības
enerģiju piepildāt visu apkārt esošo, bet, ja pēkšņi pārāk asi tā mainīs savu "lādiņu" no plusa
uz mīnusu, sekas var būt graujošas.
Tādēļ tagad tik daudz tiek runāts par to, cik tas ir svarīgi - PASTĀVĪGI BŪT MĪLESTĪBAS
PLŪSMĀ, kontrolēt visas savas jūtas un emocijas - neiekrist zemās vibrācijās, kas jūs atmetīs
atpakaļ un nodarīs nelabojamu ļaunumu apkārtējiem.
Atceraties teicienu "Jo augstāk kāpj, jo sāpīgāks kritiens"? Bet tagad tas izplatās ne tikai uz
jums, bet arī uz jūsu tuviniekiem, uz jūsu apkārtni, bet lielākā mērā, arī uz jūsu Zemi.
Vienmēr atceraties, mani dārgie, ka jūs - cilvēces avangards un uz jums gulst liela atildība par
visu, kas tagad notiek uz Zemes!
Serafims Sarovskis runāja ar jums visu Augšupcelto Meistaru vārdā
Pieņēma Marta 1. novembrī 2016. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.06.2019.

4.”Izdzīvošanas ābece” Piektajā dimensijā
Tēva Absolūta vēstījums no 27.decembra 2015.gada
Sveicināta, mana mīļotā meita!
Es ļoti priecājos, ka ļoti daudzi cilvēki, lasoši jūsu vēstvietni, ar mīlestību un pateicību pieņem
Augstāko Spēku palīdzību, kas viņiem atver vārtus uz jaunu, nezināmu, bet tik bīnišķīgu
pasauli.
Un pat tie, kuri iesākumā noraida šos vēstījumus, pakāpeniski viņos sāk iedegties saprašanas
dzirkstelīte un patiesuma apzināšanās, jo līdztekus vārdiem, vēstījumos ielikta spēcīga
Dievišķa enerģija.
Es redzu, kā priecājas visi tie, kuri Tev diktē vēstījumus, jo tagad viņi var caur tevi sazināties
ar tūkstošiem cilvēcisko dvēseļu un ar katru dienu viņu kļūst vairāk.
Tagad tu redzi, mana mīļotā, cik daudz uz Zemes pamodušos dvēseļu un kā alkst viņi jaunu
zināšanu, kā viņi gaida atbalstu. Un visi, bez izņēmuma, saņems to.
Tas, ko es jums tagad teikšu, nebūs priekš jums nekas jauns, bet visdrīzāk papildinās to, par
ko tika runāts agrāk, bet kas tagad iegūst kolosālu nozīmi un man gribas lai jūs pret to

65

izturētos ar visu nopietnību.
Daudzi no jums jau tagad redzēja, cik ātri, gandrīz mirklīgi, notiek "atdeve" uz katru jūsu
domu, emociju, kas palaista telpā.
Es jums vēlreiz paskaidrošu, kādēļ tā notiek. Lieta tā, ka ar katru dienu, arvien vairāk mainās
Zemes enerģētiskā struktūra. Ja agrāk viss bija vairāk vai mazāk stabīli, tad tagad, sakarā ar
jaunu, ļoti augstu vibrāciju enerģiju atnāšanu, notiek visu uz Zemes eksistējošo enerģiju
"koncentrēšana". To diezagan grūti paskaidrot, bet mēģināšu jums to parādīt konkrētā
piemērā.
Iedomāsimies ģimeni: mamma, tētis, mazs bērniņš. Pie vecāku mazākā strīda, kad notiek
jebkāds negatīvās emocijas izvirdums, visa šīs ģimenes enerģētiskā telpa maina savus
parametrus, mirklīgi notiek visu ģimenes locekļu smalko ķermeņu kropļošana, saskaņotības
izjaukšana. Bērns bez kādiem redzamiem iemesliem kļūst kaprīzs, sāk raudāt, jo viņš taču no
maiguma, mīlestības enerģētisās telpas, strauji, negaidīti iekrita negatīvo enerģiju telpā. Bērns
izjūt īstu šoku, kaut arī vecāki ne uz viņu dusmojās. var teikt, ka mazulis cieta no "rikošeta".
Un, ja viņa vecāki savlaicīgi neattapsies un neizšķīdinās, uz āru izrāvušās negatīvās emocijas,
Mīlestības enerģijās, šīs negatīvās enerģijas augs un sablīvēsies, burtiski iesūcoties savu upuru
ķermeņos un tas var beigties ļoti bēdīgi - stresā, slimībā, depresijā, pie tam, priekš visiem
trijiem.
Un nu stādaties priekšā, ka tagad viss šis process paātrinās daudzkārt. Tas gan labi, gan slikti
vienlaicīgi, jo, ja jūs to apzinaties pilnā mērā un iemācīsieties kontrolēt savas domas un
emocijas, bet labāk iemācīties tās vadīt, tad jūs jau tagad variet radīt īstus brīnumus.
Tas kļūs pirmais solis jaunajā dzīvē, jūsu "izdzīvošanas ābece" Piektajā dimensijā, jo tur jūs
savu dzīvi radīsiet tieši ar domu spēku. Bet, kas attiecas uz negatīvām emocijām, tad to tur
vienkārši nevar būt, jo to zemās vibrācijas neļaus tām "pārsūkties" šajā jaunajā Dievišķajā
realtātē.
Pie tā mēs šodien apstāsimies, mani mīļie, jo man ļoti gribas, lai jūs kā nākas apdomātu visu
manis teikto un pieņemtu to par pamatu, par noteikumiem savai dzīvei.
Es saprotu, ka to izdarīt nav vienkārši, bet tiklīdz jūs sajutīsiet savu centienu konrētus
rezultātus, jūs sapratīsiet, ka no tā atkarīga ne tikai jūsu laime, bet arī to apkāt esošo cilvēku
un lielā mērā, arī visas jūsu Zemes laime un jūs saņemsiet patiesu gandarījumu par veikumu.
Svētīju jūs uz to, mani mīļie!
Tēvs Absolūts runāja ar jums caur manu mīļoto meitu
Pieņēma Marta 27. decembrī 2015. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.06.2019.
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5.Apzināta enerģētiskā mijiedarbība ar cilvēkiem
Tēva Absolūta vēstījums no 27.februāra 2019.gada
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Nākošais solis ceļā uz savu iekšējo reakciju izsekošanu kļūs jūsu prasme regulēt jums apkārt
notiekošos notikumus ENERĢĒTISKI.
Priekš tā jums nepieciešams pārvietoties uz smalko plānu katru reizi, kad jūs sajūtiet priekš tā
nepieciešamību.
To izdarīt nav tik sarežģīti, kā pirmajā mirklī var šķist!
Neapzināti jūs to jau darījāt ne reizi vien.
Spilgts piemērs tam var būt jūsu sarunbiedra sajušana, enerģētiska pievilkšanās pie viņa vai
attlināšanās.
Tas notiek tieši smalkajā plānā, pateicoties tam, ka ar apziņu jūs pārvietojaties savos
smalkajos ķermeņos un, saskaroties ar atbilstošiem sarunbiedra smalkajiem ķermeņiem,
pārbaudiet, cik tie atbilstoši jūsu vibrācijām.
Ja atbilst, tad jums patīkami sazināties ar šo cilvēku - jūs ar viņu uz viena viļņa (vienās
vibrācijās), ja ne, tad jūs izjūtiet diskomfortu (jūsu vibrāciju disonansi/nesaderību).
Bet tagad, mani dārgie, mēs mācīsimies APZINĀTI pieiet enerģētiskai mijiedarbībai ar
cilvēkiem.
Bet tas vispār nenozīmē, ka jūs uz cilvēkiem izdarīsiet enerģētisko ietekmi, kā to, piemēram,
dara reptiloīdi.
Jūsu gadījumā, cilvēkiem būs dāvāta izdevība paaugstināt savas vibrācijas uz saskarsmes
rēķina ar cilvēku, kura vibrācijas ir nesalīdzināmi augstākas par viņu personīgajām
vibrācijām.
Tieši tā kādreiz ar cilvēkiem sazinājās mans mīļotais dēls Ješua.
Nokļūstot viņa enerģētiskajā laukā, gaišās Dvēseles attīrījās, bet tumšās, neizturot tik spilgto
Gaismu, atkapās.
Tā bija vienu un otru dvēseļu brīva izvēle - Brīvās Izvēles Likums šeit netika pārkāpts.
Bet tagad aplūkosim sīkāk, kāda var būt jūsu enerģētiskā mijiedarbība ar cilvēku vai ar jūsu
dzīvē notiekošiem notikumiem.
Aplūkosim konkrētā piemērā.
Pieņems, jūsu bērns nokļuva kāda ietekmē, kas, kā jūs jūtiet, viņu aizved no patiesā ceļa.
Trīsdimensiju pasaules cilvēks tūliņ sāk lasīt notācijas savam bērnam, izsakot VĀRDOS savu
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neapmierinātību un viņa uzvedības neatbalstīšanu.
Taču visbiežāk rezultāts tādai saskarsmei ir otrādi. Bērns vēl dziļāk iegremdējas savā dzīvē,
bet viņa attiecības ar vecākiem sabojājas galīgi.
Kādēļ tā notiek?
Pirmkārt, vārdiem ir trīsdimensiju pasaules enerģētika, tātad arī dualitātes, kas tam
raksturīga.
Runājot ar bērnu, jūs netīšām visu dalat uz "labi-slikti", "pareizi-nepareizi", "gudrs-muļķis"
un t.t. un j.p.
Atrodoties ar jums uz viena - duālā - viļņa, jūsu bērns sāk, savukārt, aizstāvēt savas intereses,
arī vadoties no tādiem principiem.
Bet, kas notiek tādā gadījumā, ja jūs enerģētiski atrodaties uz augstāka līmeņa kā jūsu dēls vai
meita?
Vispirms, jūsu vienpolārā apziņa jums pasaka priekšā, ja jau jūsu bērns izvēlējās šo ceļu,
viņam caur to vajadzēja iziet - tā izlēma viņa Dvēsele un jums nav tiesību rupji ielauzties viņa
dzīvē.
Un viss ko jūs priekš viņa varat izdarīt - tas ir, ievietot viņu savā augstu vibrāciju
enerģētiskajā laukā un dot viņa Dvēselei izdevību pacelties uz jaunu pakāpienu savā
attīstībā, ļaujot viņai saskarties ar jūsu smalkajiem ķermeņiem, bet, lielākā mērā, ar
jūsu Dvēseli, kas jau pati paveiks darbu jūsu vietā, jūsu bērna Dvēseles apmācīšanā.
Dialogs starp viņām dos jau pavisam citus rezultātus, par cik, atrodoties augstu vibrāciju
dzimtajā vidē, jūsu bērna Dvēsele pilnībā pamodīsies.
Pat ja arī jūs neredzēsiet tādas enerģētiskās saskarsmes mirklīgu rezultātu, tas nenozīmē, ka tā
nav, - tas vienkārši vēl neparādījās fiziskajā plānā: priekš tā nepieciešams laiks.
Un, jo stabīlākas būs jūsu personīgās vibrācijas un jūsu bērna uzturēšanās tanīs, jo
ātrāk jūs ieraudzīsiet rezultātu fiziskajā plānā.
Šodien mēs pie tā apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 27. februārī 2019. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.03.2019.
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6.Savstarpējās attiecības ar bērniem
Tēva Absolūta vēstījums no 1.marta 2019.gada
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Nākošie mani vēstījumi būs veltīti jūsu bērniem un jūsu iekšējām reakcijām uz viņu uzvedību.
Priekš daudziem no jums bailes par saviem bērniem ir jūsu uzvedības galvenais motīvs
attiecībās ar viņiem.
Kā gan jums atbrīvoties no šīm bailēm?
Īstenībā, atbrīvoties no tām neiespējami ne ar kādām meditācijām, ne ilgstošā darbā ar sevi.
Vienīgais, ko var izdarīt ar savām bailēm - transformēt tās Mīlestībā un iemācīties šo
stāvokli noturēt sevī.
Taču ticiet, mani mīļie, to izdarīt nav grūti.
Vispirms jums nepieciešams iemācīties uzticēties dzīvei, liktenim, Dvēselei - savai un jūsu
bērna, kā arī jūsu Debesu palīgiem.
Jo taču tieši NEUZTICĪBA dzīvei rada BAILES.
Bet tās jūsos vēl uzkurina masu informācijas līdzekļi, brīvas sarunas, sveša pieredze, kādā
dalās apkārtējie.
Un tagad mēs ar jums aplūkosim pēc kārtas visus soļus, kas jums palīdzēs atbrīvoties no
stereotipu rekakcijām attiecībā uz savu bērnu, sāktu dzīvot pa jaunam.
Pirmais, Ko jums jāizdara, - jāiemanto pilnīga uzticība pasaulei.
Lai kas ar jums notiktu, pieņemiet to ar pateicību, kā mācību trīsdimensiju pasaulē, kādu
saplānoja jūsu Dvēsele un jūsu bērna Dvēsele.
Uzticaties viņām. Jūsu Dvēseles zina, ko vajag, kas noderīgs tieši tagad.
Un tas, kas dažkārt jums šķiet traģēdija, īstenībā prieš jums var pāvērsties kā glābšana.
Otrs. Nekad neklausaties svešus padomus attiecībā uz saviem bērniem.
Tas, kas derīgs vienam, var būt kaitīgs otram.
Neviens nepārzin labāk jūsu bērnu, kā jūs paši.
Tikai jūsu uzmanība, Mīlestība, gudrība un pacietība palīdzēs jums atrast pareizo pieeju
viņam un izveidot ar viņu attiecības, balstītas uz viņa personības cienīšanu un brīvu izvēli
visās viņa dzīves jomās.
Trešais. Nekad nenosodiet savus bērnus.
Jebkurs sods rada verdzisku psiholoģiju un izstrādā viszemākās enerģijas - agresiju,
aizvainotību, vainas sajūtas...
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Ceturtais. Ļaujiet bērniem mācīties no savām pašu kļūdām.
Jo ātrāk viņi iemācīsies izprast cēloņu-seku sakaru ķēdīti, jo vieglāk viņiem būs dzīvot un jo
mazāk kļūdu viņi pieļaus.
Piektais. Nekad nesalīdziniet savu bērnu ar citiem.
Jebkurš salīdzinājums ir dualitātes auglis. No mazām dienām bērnam paskaidrojiet katra
cilvēka vērtību un neatkārtojamību.
Māciet viņam pieņemt un apzināties savu vienotību ar citiem cilvēkiem.
Sestais. Vienmēr turaties ar viņu kā līdzīgi.
Tas palīdzēs bērnā izstrādāties cieņai uz sevi un citiem.
Un septītais. Kļūstiet bērnam īsts draugs.
Tas jums dos iespēju iegremdēties viņa iekšējā pasaulē un sajust viņa Dvēseli.
Un savā nākošajā vēstījumā, es jums pastāstīšu par saskarsmes ar bērnu enerģētisko
mehānismu un par to, kā jums harmonizēt savas iekšējās reakcijas uz viņa "neadekvātām"
rīcībām.
Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņāma Marta 1. martā 2019. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.03.2019.

7.Enerģetiskais mehānisms savstarpējās attiecībās ar bērniem
Tēva Absolūta vēstījums no 1.marta 2019.gada
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien mēs parunāsim par enerģētisko mehānismu savstarpējās attiecībās ar jūsu bērnu
un par to, kā jums harmonizēt savu iekšējo reakciju, lai nekaitētu sev un viņam.
Ja jūs iemācīsieties pilnīgi uzticēties dzīvei, tātad, savai un sava bērna Dvēselēm, kā arī
saviem debesu palīgiem, kuri vienmēr jums līdzās, tad iekšējais miers kļūs jums dabīgs
stāvoklis.
Bet, kamēr tas nenotika, jums derīgi iemācīties vadīt savas iekšējās reakcijas.
Kad jūs uztraucaties par savu bērnu, smalkajā plānā notiek sekojoši procesi.
Par cik jūs izstarojiet baiļu enerģiju, tā netīšām sāk sev pievilkt līdzīgu vibrāciju enerģijas - un
pirmām kārtām bīstamības enerģiju, kas ir nemainīgs baiļu pavadonis.
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Un, par cik jums ir spēcīgs sakars ar savu bērnu, tad jūsu kopējā enerģētiskā telpa piepildās ar
bīstamības enerģijām.
Nebrīnaties, mani dārgie, tāda enerģija arī eksistē un dalās vairākos apakšveidos.
Tā var būt bīstamība slēpta un atklāta, apzināta un neapzināta, liela un maza...
Kā tas izpaužas fiziskā plānā?
Piemēram, jūsu bērns atgriežas vakarā mājās un pēkšņi viņu apņem nesaprotama panika bailes par savu dzīvību.
Īstenībā, tādā veidā izpaudās jūsu enerģētiskais vēstījums.
Tik spēcīgs baiļu enerģijas izvirdums, tiešām var pievilkt cilvēku ar ļoti zemu vibrāciju līmeni
kurš spējīgs jūsu bērnam nodarīt kaitējumu.
Un otrādi, ja jūs sūtīsiet savam bērnam Mīlestības enerģiju un uzticību pasaulei, tad jūsu
kopējais enerģētiskais lauks kļūs tik augsti vibratīvs, ka nekāds ļaunums viņam nespēs
tuvoties un viņš uzturēsies mierīgā un harmoniskā stāvoklī, jo tādā laukā nevar rasties nekāda
negatīva doma.
Kā redzat, mani dārgie, es jums nepateicu neko jaunu. Un šeit izpaužas tie paši jums labi
pazīstamie Pasaulsēkas Likumi.
Starpība tikai tā, ka šādā gadījumā skarta divu cilvēku enerģētika, bet dažreiz pat vairāku:
mammas, tēta, vecmāmņas, vectētiņa...
Atceraties teicienu: "septiņām auklēm bērns bez acs"?
Ja to aplūkot no enerģētiskā viedokļa, tad bērns "bez acs" atstāj enerģētisko haosu par viņu
uztraucošos pieaugušos cilvēkos, pievelkošu viņam bīstamību.
Sāciet, mani dārgie, mainīt savu attieksmi pret bērnu tieši no tā - apzinoties savu
ENERĢĒTISKO atbildību par viņu.
Izsekojiet katru savu domu un savu emociju attiecībā uz savu bērnu un tiklīdz jums parādās
uztraukums vai bailes, notveriet šo enerģētisko sabiezējumu un momentāni izšķīdiniet to
augstu vibrāciju enerģijā.
Ja tādas domas uzbāzīgi jūs apņem, tad pieaiciniet Lielās Centrālās Saules enerģiju un
palūdziet viņu sadedzināt jūsu enerģētiskajā telpā visas svešās programmas, kas, pilnīgi
iespējams, tādā veidā iemitinās jūsos no reptiloīdu vai tumšo spēku puses.
Tā, pakāpeniski, soli pa solim, jūs iemācīsieties vadīt savas iekšējās reakcijas, kas labvēlīgi
atsauksies uz jums un jūsu bērnu.
Svētīju jūs uz to un ļoti mīlu!
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Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 1. martā 2019. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.03.2019.

8.Ģimenes ietekme uz pašvērtējumu
Tēva Absolūta vēstījums no 13.marta 2019.gada
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien mēs aplūkosim, kā jūsu ģimene ietekmē jūsu pašvērtējumu no enerģētiskā skatu
punkta.
Vecāku ietekme uz jums sākas ļoti agri - no jūsu ieņemšanas momenta.
Mazītiņais embrijs sajūt mammas un tēta visas enerģētiskās nianses, pat ja tētis no viņa
atrodas ļoti tālu.
Tieši tādēļ, mīlestībā dzimuši bērni, tik ļoti atšķiras no nevēlamiem un nemīlētiem bērniem.
Ja pirmie jau no ieņemšanas momenta dzīvo Mīlestības enerģijās, tad otrie - baiļu, šaubu,
nepieņemšanas enerģijās un šādām vispirmajām enerģijām, ar kādām viņi saskārās
trīsdimensiju pasaulē, ir milzīga ietekme uz viņu raksturu un likteni kopumā.
Kad bērns nāk pasaulē, tad viņš jau iekūleņo visdažādāko enerģiju lielā virpulī, kā viņam tuvu
cilvēku, tā arī svešu, ar kuriem viņam netīšām nākas saskarties.
Un šeit daudz kas atkarīgs no tā, kādas no viņam apkārt esošajām enerģijām ir pārsvarā.
Mātes bezrobežīgā un Beznosacījumu Mīlestība spējīga pasargāt viņu no zemu vibrāciju
enerģijām, kurās viņš var periodiski iekrist.
Taču ļoti svarīgi, lai mātes Mīlestības enerģija nebūtu iekrāsota ar bailēm par savu bērnu, kas
tūliņ atslābina šo dabīgo aizsardzību un bērna maigā aura var tikt svešu, zemu vibrāciju
enerģiju "caursista".
Tautā to sauc par "nosaktīšanu", bet īstenībā tas svešu būtību enerģētisks uzbrukums uz bērnu,
kas visbiežāk notiek neapzināti.
Tādēļ senā tradīcija - pēc iespējas ilgāk nerādīt mazuli svešiem cilvēkiem - pilnībā attaisnojas.
Tas viņam ļauj nostiprināties kā fiziski, tā enerģētiski, par cik, dvēseles nonākšanai
trīsdimensiju pasaulē, priekš viņas ir nevienkāršs pārbaudījums un vajadzīgs laiks priekš sava
jaunā stāvokļa apzināšanās.
Un tālākās dzīves laikā, tieši ģimenei ir vislielākā enerģētiskā ietekme uz cilvēku, par cik
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daudzu gadu laikā, viņš eksistēja vienotā enerģētiskā telpā ar seviem tuviniekiem.
Un arī, ja viņi fiziski atrodas dažādos zemeslodes nostūros, šī enerģētiskā saikne saglabājas,
par cik priekš enerģijas neeksistē ne laiks, ne attālumi.
Tādi ģimenes mini-egregori radniecīgi reliģiskiem egregoriem, kuru piekritēji var dzīvot
dažādās valstīs un uz dažādiem kontinentiem, bet enerģētiski viņi visi savstarpēji saistīti.
Tādēļ, mani dārgie, vienmēr atceraties, ka jūs ATBILDĪGI par katru savu domu un emociju
attiecībā uz saviem tuviem cilvēkiem, par cik tās viņiem var palīdzēt un atbalstīt viņu
panākumus, gadījumā, kad jūs viņiem sūtīsiet savu Beznosacījumu Mīlestību un var arī postīt
viņu ieceres-darbības, ja piesātināsiet ar neuzticības, nosodījuma enerģijām.
Dažkārt cilvēki nespēj saprast, kādēļ tik zems viņu pašvērtējums, bet visa vaina bailēs, šaubās
un neuzticībā viņiem no tuvinieku puses, kuri, protams, vēl viņam veiksmi ar savām domām
un emocijām, bet dažkārt arī ar darbībām paši izposta to enerģētiski.
Ja cilvēki spētu pilnībā apzināties ENERĢIJAS SPĒKU un iemācītos to saprātīgi vadīt, viņi
radītu brīnumus un baudītu dzīvi visā tās krāšņumā.
Un es ticu, ka drīz pienāks tādi laiki un jūs, mani mīļie, kļūsiet īsti burvji, kuri ienesīs laimi un
prieku ne tikai savā dzīvē, bet arī savu tuvinieku, draugu un visu cilvēku dzīvēs uz Zemes!
Un viss, kas jums prieš tā vajadzīgs - piepildīt sevi un telpu ap sevi ar visaugstāko vibrāciju
enerģijām, kas izšķīdinās visas trīsdimensiju enerģijas, nesošas cilvēkiem sāpes un ciešanas.
Un es jūs svētīju uz to!
Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 13. martā 2019. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.03.2019.

9.Sociālo institūtu ietekme
Tēva Absolūta vēstījums no 15.marta 2019.gada
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!
Šodien mēs parunāsim par to, kādā veidā ietekmi uz jūsu pašvērtējumu izdara sociālie
institūti, kas ir jebkura sabiedriskā organizācija.
Tieši tur trīsdimensiju pasaules dualitāte izpaužas sevisķi spilgti un uzkrītoši, par cik jau no
agras bērnbas - silītē, bērnudārzā, skolā - bērnu sāk SALĪDZINĀT ar citiem.
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Uz to konstruēta visa audzināšanas sistēma duālā pasaulē.
Un tagad mēs izskatīsim, kā tas izpaužas smalkajā plānā un kādu enerģētisku ietekmi izdara
uz cilvēku.
Stādamies priekšā bērnu viņa ideālā "izpildījumā": visas viņa čakras pilnībā atvērtas, visi viņa
smalkie ķermeņi līdzeni, blīvi un elastīgi - bez kādiem defektiem.
Un, lūk, tāda tīra būtne - Dievišķa radība - nokļūst silītē vai bērnudārzā.
Viņa grupā visdažādākie bērni, bet audzinātāji, visbiežāk, pieturas pie gadsimtos pārbaudītām
metodēm, kuru pamatā ir princips "skaldi un valdi". Smalkajā plānā tas izskatās tā, ka šī
enerģētiski tīrā radība nokļūst visdažādāko enerģiju konglomerātā, kuru vairākums ir zemas
vibrācijas.
Un no šī momenta sāk veidoties mazā cilvēka pašvērtējums.
Ja viņam laimējās nokļūt labvēlīgā vidē ar gudriem un mīlošiem pedagogiem, kuri saudzē
savu audzēkņu maigās dvēseles un cenšas atklāt katrā no viņiem individualitāti, tad bērna
personība sāk veidoties pareizā virzienā.
Viņš mācīsies cienīt sevi un citus, attīstoties savā personīgajā tempā un neatskatoties uz
apkārtējiem. tad viņš uz ilgiem laikiem varēs saglabāt savu enerģētisko tīrību.
Taču visbiežāk apstākļi, kuros nokļūst bērns, ir tālu no iedeāliem un jau no mazotnes viņu
apņem agresijas, skaudības, badīguma, greizsirdības, nosodījuma enerģijas, izejošas kā no
apkārtējiem bērniem, tā arī pieaugušajiem.
Pakāpeniski šīs negatīvās enerģijas sāk sagraut bērna auru un nostiprināties viņa eberģētiskajā
telpā, veidojot blokus - vienu vai otru enerģiju sakoncentrētus sabiezējumus.
Bet par cik enerģijas necieš sastrēgumus, tad tās, meklējot izeju, sāk cirkulēt šī bērna
personīgajā telpā un viņš, savukārt, sāk uz ārieni izstarot tās enerģijas, kādas viņā iemitinājās.
Atspoguļošanas Likums sāk strādāt pilnā sparā...
Un, jo tālāk, jo vairāk.
Skolā, institūtā, darbā cilvēkam nākas arvien vairāk un vairāk atkarot savas pozīcijas,
pastāvīgi paaugstinot savu pašvērtējumu, lai nebūtu sliktāks par citiem - ne mazāk pievilcīgs
un veiksmīgs, kā viņa klases biedri, bet pēc tam arī kolēģi darbā.
Tā, pamazām, viņš apaug, kā svaru bumba, ar trīsdimensiju pasaules enerģijām, kuras viņu
velk lejup neļaujot viņa Dvēselei uzlidot - iemantot iekšējo brīvību un sākt dzīvot jau ar citām
interesēm, kuru pamatā ir augstu vibrāciju enerģijas.
Cilvēks pat nesaprot, ka viņa pašvērtējuma pamatā jābūt citām īpašībām - garīgās kārtības, bet
ne tām, mākslīgām, viņa Dvēselei pilnīgi svešām vērtībām, kas jau no bērnības, sabiedrības
ieliktas viņa apziņā, kuru netīšs gūsteknis viņš kļuva, veidojot savu pašvērtējumu, izejot no
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tādiem jēdziniem, kā ienākumu darbs, prestīžs amats, materiālā nodrošinātība un daudz kas
cits, kas kļuva par trīsdimensiju pasaules simboliem.
Viņš iedomāties nevar, ka viņš jau ENERĢĒTISKI nospiests patērētāju sabiedrības
pakļautībā un viņš pievelk sev tikai tās enerģijas, kādas viņā iemitinājās un
nostiptinājās visā viņa dzīves laikā.
Viņš jau varāk nav spējīgs pievilkt sev tīras, augstu vibrāciju enerģijas, spējīgas izvest viņu uz
citu eksistēšanas līmeni.
Un tagad, lai izmainītu šo situāciju, viņam vajag mainīt savu pašvērtējumu, vadoties jau
ne no ārējiem, bet iekšējiem kritērijiem.
Un tieši tagad sākas tāds periods - notiek jūsu planētas daudzu cilvēku masveida vērtību
pārvērtēšana, šis proces sevī ietver arī pašvērtējuma kritēriju izmainīšanu.
Pie tā mēs šodien apstāsimies.
Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 15. martā 2019. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.03.2019.

VIII ATBILDES UZ LASĪTĀJU JAUTĀJUMIEM
1.Kāpēc slimo bērni
Kādēļ Slimo mazi bērni? Daudz onkoloģiski slimu bērnu, jā un arī citas grūti ārstējamas
slimības. Ar ko tas saistīts?

Dievs-Tēvs:
- Es domāju, ka jūs paši zinat atbildi uz šo jautājumu, jo tas tik bieži tika atspoguļots Gaismas
Spēku vēstījumos. Taču es atkārtošu.
Bērni slimo tādēļ, ka viņu dvēseles atnāca uz Zemi tieši ar šo mērķi - iziet neārstējamas
slimības mācību.
Izārstējas viņi vai nē, atkarīgs no daudziem fatoriem.

75

Galvenais no tiem - savas misijas apzināšanās. Mazi bērni labāk, kā pieaugušie, ZIN UN
"ATCERAS" PAR TO. Ja viņiem pilnībā atklājas kanāls, saistošs viņus ar smalko pasauli,
viņi no turienes saņem tiešu palīdzību un sākas "brīnumaina" izārstēšanās. Ja tas nenotiek, tad
bieži šie bērni atgriežas mājās un gaida savu nākošo iemiesošanos.
Otrs faktors, ietekmējošs viņu izveseļošanos, ir viņu vecāku garīgie līmeņi, vecāku gaišā
enerģija var viņus burtiski izvilkt no "tās pasaules" un otrādi, vecāku rupjās vibrācijas
paātrina viņu aiziešanas procesu.
Un trešais faktors, kas var ietekmēt viņu izveseļošanās iznākumu, ir viņu dzīvošanas vieta. Ir
spēka vietas, kuras palīdz cilvēkam izkļūt no šķietami bezcerīgas situācijas, bet ir "tumšās"
vietas ar ļoti zemu enerģiju, kas veicina cilvēka fiziskā stāvoļa pasliktināšanos.
Es ceru, ka atbildēju uz tavu jautājumu, mana mīļotā meita.
26. novembrī 2014. g.
(BUJ izlaidums Nr 9, no 25. marta 2016. g.)
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.07.2019.

2.Dzīvības atņemšana un grūtniecības pārtraukšana
Olga S.
Paldies Tēvs Absolūt par tavām atbildēm, pastāsti lūdzu, kas sagaida pašnāvnieku dvēseles,
tos, kuri nonāvē arī citus cilvēkus gadījuma dēļ vai apzināti. Sievietes, kuras izdara abortus
dažādos grūtniecības laikos un, ja notiek embrija pašizmešanās? Paldies par atbildēm.
Aņa
Gribu pievienoties Olgas jautājumam. Kādēļ mēdz būt ārpusdzemdes grūtniecība un, kas
notiek šādā gadījumā ar embriju? Pateicos!!!!!

76

Tēvs Absolūts caur Martu:
- Mani bērnu, lai atbildētu uz šiem jautājumiem, man jums vispirms jāpaskaidro, kā strādā
Karmas likums.
Eksistē savdabīga likumsakarība vienas vai citas dvēseles dzimšanas secībā. Lai izietu
visdažādāko pieredzi cilvēciskā ķermenī, Dvēsele dažkārt izvēlas brīsmīgus, no jūsu
skatījuma, dzīvības un nāves apstākļus. Dažreiz tie ir karmiskie iemesli vai sakari, kurus viņai
nepieciešams ar kādu atraisīt, dažreiz viņas izvēle ir vienkārši "drosmīga" līdz atnākšanai uz
zemi, lai pārdzīvotu pieredzi, kādu viņa vēl nekad nepārdzīvoja. Tanī skaitā, tas skar
nogalināšanu, apzinātu vai neapzinātu. Kas notiek ar tādām dvēselēm pēc nāves.
Parasti, cilvēku dvēseles, aizgājušas vardabīgas nāves rezultātā, ļoti ātri atgriežas uz zemes,
par cik viņas neizgāja viņu, līdz dzimšanai ieplānoto ceļu, un, bieži vien, viņas izvēlas to
pieredzi atkal, kādu viņām neizdevās iziet, pirmslaicīgas nāves rezultātā.
Tādēļ daudzās valstīs ar likumu atzītais nāves sods ir noziegums. Cilvēks taču, izvēlējies
nogalinātāja pieredzi, ko bija jāiziet ilgā nožēlas ceļā uz zemes un gaismas dzimšanai savā
dvēselē, tūliņ atgriežas uz zemes, lai īstenotu vēl vienu slepkavību.
Cits liktenis gaida cilvēkus, beigušus dzīvi ar pašanāvību. Šīs dvēseles turpina pārdzīvot
ciešanas, kuru dēļ viņas izdarīja pašnāvību, arī pēc sava fiziskā ķermeņa nāves. Viņi paši
neatļāva savai dvēselei iziet viņas līdz dzimšanai ieplānoto ceļu savā fizskajā ķermenī, tādēļ
viņa spiesta to izdarīt līdz galam, paliekot smalkajos ķermeņos.
Jums to diezgan grūti saprast. Taču, stādaties priekšā cilvēku ar visiem viņa smalkajiem
ķermeņiem. Un pēc pašnāvnieka nāves, fiziskais un ēteriskais ķemenis sadalās, bet pārējie
turpina eksistēt zemākajā astrālā, par cik, nenometis visus šos ķermeņus, cilvēks nevar aiziet
augstāk: dvēsele it kā tveras pie dzīves, atrodoties tādā puspakartā [подвешенный ?] stāvoklī.
Un šajā stāvoklī viņa atrodas līdz laikam, kamēr neapzinās visu sava "nozieguma" smagumu,
jo taču cilvēka emocionālais un mentālais ķermenis turpina dzīvot. Un tādas dvēseles, ar
retiem izņēmumiem, paliek astrālā tik ilgi, cik ilgus dzīves gadus viņa bija ieplānojusi pirms
dzimšanas.
Kas attiecas uz sievietēm, abortus izdarījušām, tad tas pielīdzinās dvēseles nogalināšanai, jo
viņa jau eksistē fiziskajā plānā viņu vēderā, neskatoties uz to, ka bērns vēl nedzima.
Ja embrijs iet bojā mātes vēderā, tad tas runā par to, ka dvēsele izvēlējās tik negaidītu pieredzi
- pieskarties fiziskam iemiesojumam tik īsu laika periodu, bet māte izvēlējās, kā dzīves
pieredzi, sava nedzimušā bērna zaudējumu.Tas viņai nesīs daudz ciešanu, par cik viņas
dvēsele, nākot uz zemi, neatceras savu izvēli.
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(BUJ izlaidums Nr 11 no 20. maija 2016. g.)
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.07.2019.

3.Bērnu dvēseles pēc aborta
Milolika:
Labdien, es gribētu uzdot jautājumu mūsu Tēvam, ja tas iespējams:
Tēvs, pastāsti, kas notiek ar bērnu dvēselēm, kuri bija pakļauti abortiem un, ko var izdarīt,
dzīvojot uz Zemes, lai atvieglotu šo situāciju un palīdzētu šo bērnu dvēselēm. Labu Dāvāju
jums visiem.
Tēvs Absolūts:
- Mani mīļotie bērni, šis jautājums diezgan sarežģīts. Lieta tā, ka uz to nevar atbildēt
viennozīmīgi, jo katrs gadījums - dvēseles atsevišķa vēsture, kā abortu veikušās, tā arī
dvēseles, kas pieņēma nāvi no šī aborta.
Ja mēģināt atbildēt uz šo jautājumu kopumā, tad var teikt, ka tas noziegums, par kuru saka:
"Viņi nesaprot, ko dara". Un tas saistīts ar to, ka lielākā daļa sieviešu, kuras izdara abortus,
pilnīgi pārliecinātas par to, ka no viņu organisma izņem ne dzīvu dvēseli, bet miesas gabaliņu.
Viņām nezināmi Dievišķās "virtuves" sīkumi.
Un es saprotu, ja viņas zinātu par lietu patieso stāvokli, tad nekad to nedarītu.
Kas notiek ar nonāvētām dvēselēm? Viņas nokļūst sava veida "inkubatorā" zemes smalkajā
plānā, kur "izaug" ne gluži tādos apstākļos, kādos plānojās viņu dzīve pirms iemiesošanās.
Un tur viņi vēro savu nepieņēmušo vecāku dzīvi un cenšas stādīties priekšā, kā gan noritētu
viņu personīgā dzīve, ja viņi būtu uz zemes.
Tur viņi ātri izaug, "izdzīvojot" savu, uz zemes nenotikušo dzīvi, paātrinātā režīmā, bet pēc
tam gatavojas jaunam iemiesojumam. Un visbiežāk viņi izvēlas tos pašus vecākus, it kā dodot
viņiem izdevību reabilitēties.
Gadās ļoti traģiskas vēstures, kad dvēsele nevar līdz viņiem aizklauvēties un šīs dvēseles
māte, reizi pēc reizes viņu nonāvē...
Kā jūs varat šīm dvēselēm palīdzēt? Sūtiet viņām visu savu mīlestību un palūdziet viņām
piedošanu. Viņas obligāti jums piedos, jo dzīvo pasaulē, kur valda beznosacījumu mīlestība,
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kur absolūt nav nosodījuma.
Un, protams, sievietei vajag piedot pašai sev un pieņemt to kā dzīves mācību sev, bet ne
dzīvot bēdās un izmisumā, kas nekādi nepalīdzēs jūsu nedzimušajam bērnam, bet tikai liks
ciest viņa dvēselei.
(BUJ izlaidums Nr 13, no 25. jūnija 2016. g.)
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.07.2019.

4.Ekstrakorporālā apaugļošana
Natālija:
Paldies par zināšanām!!! Cik viss savlaicīgi. Gribētos saņemt atildi no Radītāja uz
jautājumu: ekstrakorpolārās apaugļošanas metode -- tā arī Dievišķā nodoma daļa? Tā arī
Dvēseles izvēle? Vai tas nav pretdabiski? Paldies par atbildi.
Tēvs Absolūts:
- Mani dārgie bērni, viss, kas notiek mākslīgā ceļā, nenes sevī Dievišķo sākumu, par cik var
sagraut cilvēka Dvēseles programmu, ko sastādīja pati dvēsele pirms savas iemiesošanās.
Pilnīgi iespējams, ka viņai bija jāiziet tieši bezbērnu pieredze, lai cik grūta tā arī būtu.
Ieņemšana - tas ir svēts, divu mīlošu dvēseļu, savienošanās process, kur kulminācja arī ir
bērna dzimšana. Bet ja tas nenotiek, tātad, tur ir ļoti nopietni iemesli, visbiežāk karmiska
rakstura.
Un tas ir kā apstiprinājums - brīnumainai bērnu dzimšanai par spīti ārstu paredzējumam par
vecāku bezuglību.
Viss, kam jānotiek, vienmēr notiek, bet blakusiejaukšanās, jūsu dzīvi novirzīs pavisam pēc
cita scenārija, trīsdimensiju pasaules uzspiesta jums.
(BUJ izlaidums Nr 16, no 10. janvāra 2017. g.)
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.07.2019.
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5.Bērni un apkārtējā vide
Mīlestība:
Labdien, Marta!
Pateicos jums par šo brīnumaino darbu! Visa informācija vēstvietnē vērtīga un savlaicīga
priekš manis!
Lūdzu jums padomu savstarpējās attiecībās ar bērniem. Man viņi 4, no viena līdz 9 gadiem.
Bija rakstīts, ka patiess garīgums, tas - pilnīga nosodījuma, kritikas un kontroles neesamība.
Ar bērniem tas nesanāk.
Kā būt? Lūdzu pajautāt Tēvam rekomendācijas par attiecībām ar bērniem, par apkārtējo
pieņemšanu, ja iespējams. Nesaprotu, no kāda augstuma uz šo jautājumu paraudzīties, lai
manī atvērtos jauns dzīves redzējums. Daudz niknuma rodas tieši attiecībā uz bērniem.
Nav nekādu iespēju palikt vienai. Bez brīvdienām un svētkiem. Gaidīšu atbildi, ar pateicību.
Tēvs Absolūts:
"Mana mīļotā meita!
Es saprotu, kā tu noguri no bērnu kliedzieniem un trokšņa ap sevi. Bet tas taču neturpināsies
mūžīgi. Tu nepamanīsi, cik ātri izaugs tavi bērni un tu pat skumsi pēc šiem bērnības laikiem.
Agresiju un saērcinātību tevī izraisa uzkrājies nogurums. Mēģini organizēt savu dzīvi tā, lai
kaut pusstunda dienā būtu TIKAI TAVA, lai tu pilnībā varētu atslēgties no savām rūpēm un
darīt to, ko vēlas tava dvēsele.
Sāc kaut tikai no tā. Iemāci saviem bērniem, ka tev ir tava personīgā dzīve un savas
personīgās vēlēšanās.Tas būs par labu gan tev, gan viņiem.
Svētīju tevi uz to, mana mīļā!
Bezgalīgi tevi mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar tevi"

***
Odesas anekdote:
Atnāk pie rabīna daudzbērnu māte un sūdzas, ka viņai bērni jau visus spēkus atņēma, ka
dzīvot negribas. Viņa uz tiem kliedz un visi nelaimīgi.
Viņš dod viņai ļoti labu padomu. Un, lūk, viņa katru dienu aiziet savā istabā un uz pusstundu
tur ieslēdzas.
Bērniem ziņkārība, ko gan tur dara viņu mamma. Un vienreiz, kad viņa aizmirsa aizslēgt
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durvis, viņi tās atvēra un ieraudzīja, ka viņa svētlaimīgi ieslīga krēslā un dzer tēju ar
šokolādes konfektēm.
Viņi sāka kliegt un sašust: "Kā? Tu bez mums ēd konfektes?" Uz ko viņa atbildēja: "Jā, bērni!
Es jums radu laimīgu mammu!"

(BUJ izlaidums Nr 20, no 2. septembra 2018. g.)
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.07.2019.

GRĀMATU PLAUKTS
Mūsu grāmatu plauktā jūs atradīsiet arī citus Tēva Absolūta un Augšupcelto Meistaru
vēstījumu krājumus:
PAR JAUNU DZĪVES REDZĒJUMU
ATGRIEŠANĀS PIE DIEVA (PASAULES MĀTE)
GARA, DVĒSELES UN ĶERMEŅA TRĪSVIENĪBA
ASTRĀLĀ PASAULE
KRISTUS OTRĀ ATNĀKŠANA (SĀKUMS)
KRISTUS OTRĀ ATNĀKŠANA (2.DAĻA)
RELIĢIJA UN VISUMA LIKUMI
BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI
UZ AUGŠUPCELŠANAS SLIEKŠŅA
PALĪGLĪDZEKLIS PĀREJAI PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ
PASAULES ĒKAS IEKĀRTOJUMS
ERCEŅĢEĻI
DEBESU GVARDE
AHARTA UN HIPERBOREJAS PRIESTERI
GALAKTISKĀ GAISMAS FEDERĀCIJA “KAS MĒS ESAM”
MEDITĀCIJAS UN PRAKSES
MŪSU KOPĪGĀ AUKŠUPCELŠANA
KĀ ATDALĪT “GRAUDUS NO PELAVĀM”
VĪRIETIS UN SIEVIETE
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Kā arī citi Vēstījumu krājumi teksta un audio formātā
GRĀMATU PLAUKTS UN KATALOGS PASTĀVĪGI TIEK PAPILDINĀTS
Vēstvietnes “Vozrožģeņije” Grāmatu plaukts: 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 “Dievišķā psiholoģija SAVSTARPĒJĀS ATTIECĪBAS AR BĒRNIEM"
pieņēma Marta, audio Eduards, vēstvietne - Vozrožģeņije
Latviešu valodā viskopīgai pieredzei sagatavoja Dievišķā Spēkavota Gaismas grupa,
vēstvietne - Spēkavots 2019. gada 22. jūlijs, Latvija

http://spekavots.ucoz.ru/
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