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Šajā Grāmatā apkopoti Galaktiskās Gaismas Federācijas Vēstījumi "Galaktiskā Gaismas
Federācija “Kas mēs esam”", ko pieņēma Marta un ir publicēti Internet-vēstvietnē
Vozrožģēņije, ar pievienotiem: Audio Eduards, kuros dzirdams Martas lasīts vēstījuma teksts
krievu valodā.
Šos vēstījumus latviešu valodā, intuitīvi, pārrakstīja Eslauma un Dievisķā Spēkavota
Gaismas grupas aktīvā sadarbībā, tie publicēti Internet-vēstvietnēs Spēkavots, Stariņš un
Tatama Vecacīte laikā no 2019. gada 15. janvāra līdz 26.janvārim.
Bet Iritas Irem sirsnīgā centībā tie sakārtoti Dokument-Grāmatā "GALAKTISKĀ GAISMAS
FEDERĀCIJA “KAS MĒS ESAM”" , 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 galaktiskai Gaismas Federācijai par Zināšanām Vēstījumos! Mīļš
paldies Martai un Eduardam par Zināšanu pieņemšanu un tālāk dāvāšanu, lai zināšanas
par Galaktisko Gaismas Federāciju “Kas mēs esam” 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 26.01.2019.

Šinī grāmatā doto vēstījumu audioierakstus, Martas lasījumā, jūs varat atrast un iegādāties
Internet Grāmatu Veikalā "Vozrožģeņije": https://vozrojdeniesveta.com/book/
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1.GGF- Goda Kodekss
Aštara Šerana Vēstījums no 2017.gada 15.marta
Sveicināti, mūsu dārgie zemieši!
Šodien es jums pastāstīšu par to, kā radās Galaktiskā Gaismas Federācija (GGF) un uz kādiem
principiem tā eksistē.
Radīta tā bija pēc Radītāja lūguma, kā visus mūsu Galaktikas Gaismas Spēkus Apvienojošs
Sākums.
GGF ietilpst ne tikai dažādu planētu pārstāvji, bet arī Augšupceltie Meistari, Erceņģeļi un pat
Eņģeļi, atnākuši no ļoti augstām dimensijām.
Mums ir sava veida Goda Kodekss, kurā atspoguļoti galvenie principi uz kuriem arī pamatota
Galaktiskā Gaismas Federācija.
Un tagad es jums tos uzskaitīšu:
- Mīlestība ir katra Federācijas locekļa darības pamatā.
- Galaktika - mūsu kopīgā māja.
- Mēs visi - Radītāja mīļotie bērni.
- Visu Federācijas locekļu intereses vienlīdzīgas.
- Neiejaukšanās vienam otra lietās.
- Kolektīva lēmumu pieņemšana.
- Vienlīdzība un Brālība.
Galaktiskās Gaismas Federācijas sēdes notiek tikai tad, kad pēc tā rodas ļoti svarīga
nepieciešamība, un tās var notikt uz dažādām planētām.
Kā likums, Federācija sastāv no Vecāko Padomes pārstāvjiem, tas ir, viscienījamākiem,
gudrākiem un pieredzējušākiem dažādu planētu un civilizāciju iedzīvotājiem.
Ja uz kādas planētas eksistē vairākas civilizācijas, tad Galaktiskajā padomē piedalās pārstāvji
no katras no tām.
Mēdz būt reti izņēmumi, kad uz vienas planētas mīt dažāda attīstības līmeņa civilizācijas, kā,
piemēram, uz jūsu planētas.
Un tādā gadījumā Galaktiskajā Gaismas Federācijā var ieiet tikai to civilizāciju pārstāvji, kuri
savā garīgajā attīstībā pacēlās ne zemāk par Piekto dimensiju.
Uz planētas Zeme tā ir Delfīnu un Vaļu civilizācija, kā arī zemūdens civilizācija, par kuru jūs
pagaidām nezinat.
Viņu pārstāvji ir mūsu Federācijas locekļi.
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Federācijas dalībnieku skaits nestabīls, par cik klusuma periodos nav nepieciešamība pēc tās
liela sastāva.
Kad gadās kaut kas nopietns, skarošs daudzus, pieslēdzas papildus dalībnieki, lai mums būtu
pilnīgs un precīzs notiekošā notikuma priekšstats.
Draudu rašanās gadījumā, no mums nedraudzīgu civilizāciju puses, tiek izsludināta kopējā
mobilizācija un mūsu darbam pieslēdzas Kara Padome, kas tiek radīta tikai uz šo draudu
atspoguļojuma periodu.
Kā redzat, mums ļoti elastīga sistēma, uzbūvēta uz vienas vai otras civilizācijas acumirkļa
nepieciešamību.
Kāds mūsu darba mērķis?
Vispirms, miera uzturēšana mūsu Galatikā un pasargāšana no Tumšo spēku un naidīgo
civilizāciju iebrukuma.
Otrkārt, pieredzes un tehnoloģiju apmaiņa.
Treškārt, palīdzība mūsu galaktiskiem brāļiem dabas stihiju un tehnogēno katastrofu
gadījumos.
Pašreizējā laikā, GGF savu galveno darbu veic uz Glorijas - jūsu dvīņu planētas, un galvenais
mūsu apspriežu priekšmets ir Zemes Augšupcelšana un palīdzība zemiešiem.
Taču šoriez mums stāv priekšā neparats darbs, par cik mums nākas sniegt palīdzību pēc
personīgās iniciatīvas un tikai tiem jūsu planētas iedzīvotājiem, kuru vibrācijas atļauj šo
palīdzību pieņemt un kurš būs gatavs pāriet Piektajā dimensijā kopā ar Zemi.
Un mēs savukārt ceram uz jūsu atbalstu, mūsu dārgie Gaismas Darbinieki.
Aštars Šerans runāja ar jums Galaktiskās Gaismas Federācijas vārdā
Pieņēma Marta 15. martā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 15.01.2019.

***
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2.GGF- Aštans Šerans
Aštara Šerana Vēstījums no 2017.gada 14.marta
Sveicināti, mūsu dārgie zemieši!
Mēs šodien gribam pie jums griezties kā pie mūsu Galaktiskās ģimenes locekļiem, kuri mums
ļoti mīļi, bet no kuriem daudzi pat nenojauš par mūsu eksistēšanu.
Tas līdzinās tam, kā kad pieaudzis cilvēks pēkšņi uzzinātu, ka viņam blakus pilsētā ir brāļi un
māsas, par kuriem viņš neko nezināja.
Par cik jūs neaugāt kopā un viens otru nezinājāt, jums ļoti grūti sajust viņus kā tuviniekus,
neskatoties uz to, ka jums, piemēram, kopīgs tēvs.
Tā arī mums, mūsu mīļotie, kopīgs Tēvs - Radītājs visa esošā, bet augām un tikām audzināti
mēs ne tikai dažādās pilsētās, bet arī uz dažādām planētām un pat dažādās dimensijās.
Bet tagad pienāca laiks, kad mums vajag, beidzot, iepazīties un uzzināt vienam par otru tuvāk.
Un, lūk, ko mēs piedāvājam.
Katrs no Galaktiskās Gaismas Federācijas locekļiem pacentīsies, kaut kopējos vilcienos,
pastāstīt par savu planētu vai savu civilizāciju, lai jums būtu priekšstats par mums un zinātu,
kā mēs izskatāmies.
Tas jums ļoti palīdzēs pie personīgās tikšanās. Jūs mūs uzzināsiet pēc aprakstiem un mūsu
parādīšanās jūsos neizraisīs bailes un neuzticību.
Šodien es jums pastāstīšu par sevi, par cik esmu Galaktiskās Gaismas Federācijas Kosmiskās
Flotes priekšgalā, tātad, kaut kādā mērā esmu priekš daudzām ārpusplanētu civilizāciām
apvienojošs sākums.
Es - ļoti sena Dvēsele, kas nodzīvoja vairāk kā miljons gadus dažādos ķermeņos, uz dažādām
planētām un izgāja garu un grūtu ceļu no iemiesojuma iemiesojumā pilnveidojot sevi, kamēr
es neizgāju no Sansāras rata, iemantojot nemirstības ķermeni.
Taču, uzturoties augstās dimensijās, man gribējās iemantoto pieredzi izmantot, uz ko bija
iztērēts tik daudz dzīvju un dvēseles spēku, un es izvēlējos par savu misiju Kalpošanu
Gaismas Spēkiem, kuri aizstāv savas intereses un savu neatkarību cīņā ar Tumšajiem.
Pa šo laiku es iemantoju ne mazu pieredzi lidojošo aparātu radīšanā un vadīšanā no
visdažādākajām planētām.
Un, kad tika nodibināta Galaktiskā Gaismas Federācija, es piedāvāju savu kandidatūru
Galvenā komandiera lomai viņas Flotē un mans priekšlikums tika ar prieku pieņēmts.
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Mūsu Flotes galvenais uzdevums ir to panētu aizsardzība, kuras pakļautas naidīgu civilizāciju
uzbrukumiem ar nolūku tās paverdzināt.
Mums nācās krietni papūlēties, lai attīrītu mūsu Galaktiku no civilizācijām, esošām Tumšo
spēku dienestā. Un pēdējā tāda cīņa notika pavisam nesen - tikai dažus mēnešus atpakaļ.
Tagad mēs visus savus spēku metam uz to, lai nostiprinātu mūsu Floti ar lidojošiem
aparātiem, spējīgiem īstenot nosēšanos uz Zemes, kas mums palīdzēs dabas katastrofu laikā
pārvest zemiešus uz drošām vietām.
Ticiet, mūsu dārgie, tas nebūs iebrukums uz jūsu planētas un nebūs iejaukšanās zemiešu
lietās, bet tikai mūsu draudzīga palīdzība, ko mēs ar prieku jums sniegsim.
Mēs redzam, ka tas ir vienīgais līdzekls glābt tās Gaišās Dvēseles, kuras būs spējīgas
Augšupcelties ar Zemi. Bet viņas pašas nevar mums to paprasīt, viekārši tādēļ, ka nezin par
mūsu eksistēšanu.
Un mēs ļoti ceram ka tuvākajā laikā šis robs būs aizpildīts un jūsu valstu līderi sāks, beidzot,
runāt atklāti par mūsu eksistēšanu un par mūsu labajiem nodomiem.
Aštars Šerans runāja ar jums Galaktiskās Gaismas Federācijas vārdā
Pieņēma Marta 14. martā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 16.01.2019.

***
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3.GGF- Sīriuss
Sīriusa pārstāvju vēstījums no 2017.gada 17.marta
Sveicināti, mūsu dārgie brāļi un māsas no planētas Zeme!
Mēs jums šodien pastāstīsim par savu planētu un par to, cik cieši mēs saistīti ar jums.
Jūs brīnīsieties, bet starp jums ir mūsu īstie brāļi un māsas no iepriekšējām dzīvēm, par cik
daudzi no jums dzima uz mūsu planētas un ne vienu reizi vien.
Tieši tādēļ ārēji mēs ļoti līdzīgi, kaut arī mūsu ķermeņiem ir cita smalkmateriālā struktūra, bet
āda - nedaudz citas nokrāsas - gaišzila.
Tas izskaidrojams ar to, ka uz Sīriusa gaiss mazāk piesātināts un atmosfērai ir cits ķīmiskais
sastāvs.
Mūsu planētu var nosaukt par gaišzilo planētu, par cik ne tikai mūsu ādai, bet arī dabai ir
viegla gaišzila nokrāsa.
Mums daudz kalnainu vietu, tādēļ arī mūsu mājas būvē vairāk augšup, lai saglabātu harmoniju
ar ainavu kā arī ekonomējot telpu.
Taču tās it nemaz nav līdzīgas jūsu mājām, par cik tām nav asu stūru un tās nepareizas formas
- jūsu uzskatā, droši vien, pietiekami apstraktas. Mūsu arhitekti ļoti lielu nozīmi piešķir ne
tikai ērtībām, bet arī estētikai kā ārējai tā arī iekšējai.
Mums nav lielu pilsētu, kā uz jūsu planētas, par cik mēs saprotam, ka tikai saplūsmē ar dabu
var sevi sajust harmonisku un laimīgu.
Klimats uz mūsu planētas ļoti maigs un komfortabls dzīvošanai.
Mūsu sabiedrības sociālā struktūra atgādina komūnu jūsu izpratnē, vai pilsētas kopienu, taču
tā veidota tādā veidā, ka tur faktiski trūkst varas hierarhijas struktūru.
Tādu kopienu vadībā ir Vecāko Padomes, kurus izvēl no visiemīļotākiem un visgudrākiem
mūsu planētas iedzīvotājiem. Un viņi pret pārējiem izturas kā pret personīgiem bērniem,
nekad neizrādot augstprātību vai lepnību.
Kamēr jūs dzīvojiet duālā pasaulē, jums droši vien grūti saprast, ka pilnībā iespējams dzīvot
bez priekšniekiem un norādījumiem no augšas.
Ja mums Vecākie par kaut ko prasa, tad tas vienmēr draudzīgs padoms, bet nekādi ne
spiediens uz mums, par cik katra planētas iedzīvotāja brīvā griba - tas negrozāms likums.
Vai tas jums škiet fantastiski, dārgie? Bet mēs taču dzīvojam Piektās dimensijas pasaulē, kur
valda Mīlestības enerģija un viss tikai ar viņu piesātināts...
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Ja rodas nepieciešamība apspriest kādas planetāri kopīgas problēmas, katra pilsēta nosūta uz
Sīriusa Vecāko Augstāko Padomi savu pārstāvi, kur arī tiek pieņemti koleģiāli lēmumi visas
planētas labumam.
Mums nav ne galvaspilsētas, ne prezidenta, par cik tas paredz kaut kādu varas struktūru, kas
jau ir dualitātes produkts.
Mums ģimenes tiek radītas nedaudz citādi kā jums, par cik izšķirošs faktors vīrieša un
sievietes savienībai ir kaut kādi "šifri" ielikti mūsu smalk-enerģētiskajā struktūrā, kuri atpazīst
savu "otru pusīti" pēc vibratīva skanējuma. To nedaudz grūti jums paskaidrot, bet pateicoties
tieši tādai savienībai, sanāk visharmoniskākie un laimīgākie pāri.
Arī bērnu dzimšana notiek nedaudz citā veidā: vīrieša un sievietes baudas vienam ar otru
momentā, spēcīgu enerģētisko izmešu saplūsmes rezultātā, veidojas kaut kāds kokons, bet ne
mātes vēderā.
Tas uzturas speciālā inkubatorā, kur priekš augļa attīstības tiek radīti ideāli apstākļi. Viņa
attīstību var novērot un, kad viņš pilnībā nobriest, tiek veikts iegriezums viņa apvalkā un
bērns parādās gaismā.
Tādā veidā, bērna dzimšana nesagādā ciešanas mātei, bet visus augļa nobriešanas mēnešus,
vecāki var novērot viņa attīstību, mīlināties ar viņu, sarunāties ar viņu...
Jums droši vien būs interesanti uzziāt, ko mēs ēdam.
Tikai augu barību. Uz mūsu planētas augsti attīstītas tehnoloģijas augļu un augu izaudzēšanai
un pārstrādei. Tie nav līdzīgi zemes augļiem, augiem.
Mums ļoti precīzi sadalīti pienākumi: katrs dara to, ko prot darīt vislabāk - uz ko viņam sirds
velk un no kā viņš saņem patiesu baudu.
Un ticiet, šāda pieeja izrādījās vissaprātīgākā. Tādā veidā notiek mūsu sabiedrības vajadzību
dabīga regulēšana un mēs nekādi neizjūtam nepietiekamību.
Mēs ļoti ceram, mūsu dārgie, ka drīz arī jūs, izrāvušies no dualitātes, varēsiet sajust, ko
nozīmē dzīvot Piektajā dimensijā, kur jūs īsteni būsiet brīvi un laimīgi.
Mēs ļoti mīlam jūs un būsim jums līdzās šajā priekš jums grūtajā Pārejas periodā.
Planētas Sīriuss Vecāko Padome runāja ar jums
Pieņēma Marta 17. martā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 17.01.2019.
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4.GGF- Arkturs
Arkturiešu Vēstījums no 2017.gada 18.marta
Sveicināti, dārgie zemieši!
Šodien mēs jums nedaudz pastāstīsim par mūsu planētu!
Arkturs ir zvaigznāja Volopas galvenā planēta un uz tās sakoncentrēti visi debesu ķermeņu
svarīgākie kontroles un novērošanas centri, kā arī lidojumu uz citām planētām vadības centrs.
Izsakoties jūsu valodā, Arkturu var nosaukt par "Volopas" valsts galvaspilsētu.
Mūsu planēta galvenokārt atrodas piektajā dimensijā un daļēji sestajā, par cik ne visi
arkturieši varēja sasniegt šo līmeni, kādā pašlaik atrodas mūsu priesteri.
Jā, nebrīnaties, mums eksistē priesteru institūts, kā tas bija jums kādreiz uz Zemes - Atlantīdā,
Senajā Ēģiptē un citās valstīs.
Mūsu priesteri - ļoti senas dvēseles, atnākušas uz Arktura planētu ar misiju pacelt arkturiešus
garīgajā attīstībā uz vēl augstāku pakāpienu.
Mums eksistē mistēriju skolas, kurās mācās visspējīgākie un garīgi attīstīti planētas
iedzīvotāji, kuri pēc tam paši kļūst priesteri.
Ja runāt par mūsu sabiedrības sociālo iekārtu, tad, izsakoties jūsu valodā, to var nosaukt par
monarhistisku sociālsmu, par cik tās pamatā ir vienlīdzība un brālība, bet šo sabiedrību vada
Augstākais Priesteris, kurš ar sevi iemieso Dievišķo sākumu priekš visiem Arktura
iedzīvotājiem.
Tā sena un gudra dvēsele, ļoti sen atnākusi uz mūsu planētu un uzsūkusi sevī visu tās
savdabīgumu.
Tā septītā blīvuma būtne, kas ir Dievišķo enerģiju visaugstāko vibrāciju "katalizators", nākošu
uz Arktura planētu.
Tas koncentrē tās sevī un pēc tam sadala tādā veidā, lai tās harmoniski un mērķtiecīgi ieplūstu
mūsu planētas dzīvē un lai katrs Arktura iedzīvotājs saņemtu to enerģijas devu un tādā
sastāvā, kādā tā nepieciešama tieši tagad priekš viņa garīgās un fiziskās attīstības.
Tas diezgan sarežģīts process, bet ticiet, tāds enerģijas pienākšanas paņēmiens pilnīgi attaisno
sevi un uztur enerģētisko līdzsvaru uz mūsu planētas.
Pateicoties tam, Arkturiešu pāreja no piektās dimensijas uz sesto notiek mierīgi un harmoniski
- bez asiem lēcieniem, par cik nenotiek "pārdozēšana" ar augstu vibrāciju enerģijām.
Ārēji tie, kuri uzturas piektajā un sestajā dimensijā, maz atšķiras viens no otra, bet jo augstāks
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vibrāciju līmenis, jo vieglāk mums vadīt savus ķermeņus un tos mainīt ar domu spēku.
Sestās dimensijas ķermeņi ir retinātāki un mirdzoši, par cik caur viņiem sāk spīdēt gaismas
kristāliņi, no kuriem tie sastāv.
Mūsu āriene nedaudz atšķiras no jūsu, par cik mums spēcīgi attīstīta trešā acs, ar kuras
palīdzību mēs telpātiski sazināmies viens ar otru. Tiem, kuri jau pārgāja sestajā dimensijā, tā
izspiežas pat uz āru.
Galvaskauss mums izstieptāks, bet vidējais augums ne mazāks par diviem metriem.
Mēs sava ķermeņa formu varam viegli mainīt, frizūru, apģēbru, radot visu ar domu spēku.
Mūsu planētas ainava nedaudz atgādina jūsu, bet mums vairāk pakalnu un mājas, ko mēs arī
varam celt ar domu spēku, visbiežāk ir vietējās ainavas turpinājums - tās gandrīz saplūst ar
dabu un ir vieglas, plūstošas formas.
Mūsu civilizācija ļoti attīstīta tehniskā plānā. Mums ir lidaparāti, spējīgi pārvietoties pa visu
mūsu Galaktiku.
Ja ir vēlēšanās, jūs mūsu lidaparātus varat redzēt, par cik mēs pēdējā laikā bieži atrodamies
apkārtzemes telpā, izsekojot uz Zemes notiekošās izmaiņas.
Esoši Galaktiskās Gaismas Federācijas locekļi, mēs ar prieku piekritām sniegt palīdzīu
zemiešiem viņu Pārejā uz savas attīstības jauno līmeni.
Mēs gatavi dalīties ar jums savā pieredzē pārejai no vienas dimensijas otrā, kā arī ar
tehnoloģijām, nepieciešamām jums jaunās dzīves uzcelšanai.
Jūs varat visā paļauties uz mums mūsu dārgie brāļi un māsas.
Arktura planētas Vecāko Padome runāja ar jums
Pieņēma Marta 18. martā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 18.01.2019.

***
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5.GGF- Plejādes
Plejādiešu Vēstījums no 2017.gada 20.marta
Sveicināti, dārgie zemieši!
Tagad pienāca mūsu kārta pastāstīt par sevi jums sīkāk.
Mūsu zvaigznājs priekš jums ir visnoslēpumainākais, kaut arī atrodas jūsu teleskopiem
aizsniedzamā zonā.
Mūs saista ļoti daudz kas un, pirmām kārtām, mūsu DNS, no kura arī, patiesību sakot, cilvēce
radās.
Ārēji mēs no jums gandrīz neatšķiramies, varbūt tikai augumā garāki.
Taču mūsu ķermeņu enerģētiskais salikums pilnīgi cits, par cik mēs jau dzīvojam sestajā
dimensijā.
Var teikt, ka tie nedaudz "šķidri", kaut ārēji tas nav manāms, mēs viegli varam mainīt
kontūras, konfigurāciju, kā arī ar domu spēku radīt mūs aptverošo īstenību.
Mūsu zvaigznājs sastāv no daudzām mazām planētām, ja vadīties no zemes reālijām, tad
līdzināmies salu valstij, piemēram kā Filipīnas vai Indonēzija.
Visvērtīgākais tas, ka uz mūsu planētām neeksistē dualitāte un visa pamatā, kas ar mums
notiek, ir viena vienīgā enerģija - Mīlestība.
Tā liela laime un liels brīnums - dzīvot un radīt šinī enerģijā, ar ko piesātināta visa Plejādu
zvaigznāja telpa.
Varas institūtus mums aizstāj Vecāko Padome - uz katras planētas sava. Un neviena no
planētām, neskatotes uz to, ka tās pēc izmēriem dažādas, nav galvenā vai padotā.
Vienlīdzība mums tiek ievērota stingri Un, ja rodas nepieciešamība vadīt kopīgu visu planētu
Vecāko Padomes sēdi uzreiz, tad tās notiek uz katras mūsu zvaigznēja planētas pēc kārtas un
visi radušies jautājumi tiek apspriesti un izlemti koleģiāli.
Galvenais mūsu dzīves princps ir "No katra pēc spējām, katram pēc vajadzībām".
Un ticiet, vajadzības mūsu iedzīvotājiem pilnīgi saprātīgas, par cik mēs zinām, ka jebkurā
momentā varam saņemt vēlamo.
Bet katra spējas attīstās no pašas agras bērnības, par cik talantu atklāšana mums ir uz
zinātniskiem pamatiem - caur ģenētisko testēšanu.
Pēc mazuļa predisponētības/uzņēmības atklāšanas uz vienu vai citu darbību, viņu ievieto
specializētā skolā, kur, pateicoties gudriem un prasmīgiem pedagogiem, viņa spējas atklājas

13

pilnā mērā.
Tādā veidā, jebkurā darbības sfērā, pie mums strādā īsti profesonāļi, mīloši savu darbu un
pilnveidojoši savas prasmes un talantus līdz pilnībai.
Pateicoties tieši tādai audzināšanas sistēmai, mums izdevās ātri virzīties uz priekšu daudzās
mūsu dzīves nozarēs.
Mēs cieši sadarbojamies ar saviem galaktiskajiem brāļiem un ietilpstam Galaktiskās Gaismas
Federācijas sastāvā, kuras flotīli vada Plejādu lepnums - Aštars Šerans, kurš ne reizi vien
iemiesojās mūsu zvaigznājā.
Plejādes spēlē vienu no galvenajām lomām Gaismas Federācijas izstrādātā Programmā
palīdzībai zemiešiem viņu Pārejas periodā uz Piekto dimensiju un mūsu kuģi sāka arvien
biežāk un biežāk parādīties pie jūsu horizonta.
Mums ļoti patīkami, ka daudzi no jums jau redz tos un tie jūsos neizraisa bailes un neuzticību.
Mēs ceram uz drīzu tikšanos ar jums mūsu dārgie, brāļi un māsas, un mēs gatavi jūs atbalstīt
šajā grūtajā prieš jums periodā.
Plejādes Zvaignāja Vecāko Padome runāja ar jums
Pieņēma Marta 20. martā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 19.01.2019.

***
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6.GGF- Andromeda
Andromediešu Vēstījums no 2017.gada 21.marta
Sveicināti, mūsu dārgie brāļi un māsas uz planētas Zeme!
Neskatoties uz to, ka mēs jau daudz stastījām par sevi
( http://vozrojdeniesveta.com/arhiv/andromeda.html ) mums gribas pievienoties citiem
Galatiskās Gaismas Federācijas pārstāvjiem un nedaudz pastāstīt par galvenajiem likumiem,
kas nosaka dzīvi Andromedas Zvaigznājā [ и созвездии].
Pats pielikums "so" (sozvezdii) runā par to, ka Zvaigznājs sastāv no vairākām planētām. Tās
dažāda izmēra un katrai no tām savs uzdevums.
Pati lielākā planēta, uz kuras dzīvo galvenā iedzīvotāju daļa, ar sevi sniedz kaut kādu valsts
priekšstatu, kuras vadībā atrodas Vecāko Padome.
Tās pienākumos ietilpst iedzīvotāju vajadzību izsekošana un viņu nodrošināšana ar visu
nepieciešamo.
Bez tam, Vecāko Padome pilnvarota uzturēt sakarus ar mūsu Galaktiskajiem brāļiem un ņemt
dalību Galaktiskās Gaismas Federācijas sēdēs, kuras locekļi mēs esam.
Kas attiecas uz citām, sīkākām planētām, tad katra no tām izpilda savu noteiktu funkciju,
saskaņā ar tām īpatnībām, kādām tā apveltīta.
Mums ir planētas ar lauksaimniecības darbībām, planētas-kosmodromi, planētas-rezervāti,
planētas, uz kurām iegūst derīgos izrakteņus, planētas, kur izvietoti rūpnieciskie uzņēmumi.
Cilvēki tur nedzīvo, bet tikai atbrauc, pareizāk, atlido tur uz darbu.
Mums plaši attīstīts ātras pārvietošanās tīkls no vienas planētas uz citu. Un bez tam, uz katras
no šīm planētām eksistē vadības Centri, kas saistīti vienā sistēmā ar visām mūsu Zvaigznāja
planētām
Visu nepieciešamo darbu uz laukiem un fabrīkās izpilda roboti, kuros tiek ielikta noteikta
programma.
Mums ļoti attīstīta kosmiskā ražošana, kur tiek ražoti lidaparāti, spējīgi pārvietoties pat uz
kaimiņu Galaktikām.
Bet par vislielāko mūsu sasniegumu mēs uzskatām to, ka mums izdevās panākt līdzsvaru
sociālajā sfērā, kur viss pakļauts tam, lai katrs Andromedas iedzīvotājs sajustu sevi brīvu un
laimīgu, atrodoties harmonijā ar savu dvēseli, savu vidi, sabiedību un dabu.
Un pēdējais par ko mums šodien gribētos pateikt. Tā mūsu attieksme pret jums, zemiešiem.
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Mēs uzsaktām jūs par savas ģimenes locekļiem, par cik ļoti sen ņēmām dalību cilvēka genoma
radīšanā un vienmēr uzmanīgi sekojām tam diženajam eksperimentam, kas notika uz planētas
Zeme - sākot ar jūsu krišanu trīsdimensionalitātē un beidzot ar jūsu atdzimšanu, kas ar katru
dienu uzņem apgriezienus.
Mēs redzam, cik grūti un sāpīgi īstenojas Pāreja Piektajā dimensijā, cik maz cilvēku gatavi
tādai pāriešanai, cik daudz šķēršļu vēl stāv jūsu ceļā.
Un mums ļoti gribas būt jums noderīgiem šajā grūtajā priekš jums periodā: atbalstīt jūs,
dalīties pieredzē, savām tehnoloģijām.
Un tagad mēs izskatām visus iespējamos variantus priekš jūsu nodomu īstenošanas.
Mēs jūs ļoti mīlam un būsim vienmēr līdzās.
Andromedas Zvaigznāja Vecāko Padome runāja ar jums
Pieņēma Marta 21. martā 2017. gadā.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 20.01.2019.

***
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7.GGF- Septiņas Planētas
Septiņu Planētu Pārstāvju Vēstījums no 2017.gada 22.marta
Sveicināti, dārgie zemieši!
Šodien mēs jums pastāstīsim nedaudz sīkāk par mūsu dzīves iekārtu un mums pašiem.
Kā tika teikts iepriekšējā vēstījumā ( https://vozrojdeniesveta.com/novosti-perekhoda-myvashi-blizhayshie-so/ ), mūsu dzīves pamatā ir Pasaulsēkas likumi un par cik mēs jau gandrīz
pilnībā atrodamies Piektajā dimensijā, visa telpa uz mūsu planētām caurstrāvota ar Mīlestību.
Tas nosaka arī dzīves kārtību uz visām septiņām planētām, kuras visā ir vienlīdzīgās tiesībās,
neskatoties uz to, ka tās ir dažādas pēc izmēra un specifikas.
Katras no šīm planētā iedzīvotāji pat ārēji atšķiras viens no otra: kā jums, piemēram, eiropieši,
ķīnieši, arābi, nēģeri, japāņi...
Taču mums tas izpaužas nedaudz citādi, galvenā atšķirības īpašība katras planētas
iedzīvotājam ir noteikts atribūts septiņu antenu veidā, kur katra no tām noskaņota uz noteiktu
planētu.
Pie mums ļoti svarīgi atrasties sakaros ar visām septiņām mūsu sistēmas planētām, kuras
eksistē vienā enerģētiskajā telpā un mēs nedrīkstam no tās izkrist, lai nejauši "neieveltos" citā
dimensijā, vai citiem vārdiem, paralēlās pasaulēs.
Tādā veidā mēs ar neredzamām saitēm saistīti ar katru mūsu sistēmas planētu.
Tādas antenas atrodas uz galvas katram iedzīvotājam, bet tas ne kaut kas mākslīgs, bet mūsu
ķermeņa, precīzāk, galvas atsevišķs orgāns.
Šie izaugumi dažādas formas un izmēra, atkarībā no tā, uz kādas planētas mēs dzīvojam. Kā
jums rases atšķiras viena no otras ar ādas krāsu vai acu šķībumu, tā mums tie atšķiras ar
specifisku izaugumu uz galvas.
Visu septiņu planētu iedzīvotāju ādas krāsa gandrīz vienāda, galvenokārt oranža. Mums
izstiepti, humanoveidīgi ķermeņi. Galvas, attiecībā pret ķermeni, neproporcionāli mazas, ja
salīdzināt ar jūsējiem, bet acis lielas - tās aizņem gandrīz trešo daļu sejas.
Deguna kā tāda mums nav. Var teikt, ka deguns un mute saplūst vienā atvērumā priekš
elpošanas.
Mūsu ķermeņu anatomija, to sastāvs ievērojami atšķiras no jūsu ķermeņiem.
Kā likums, mēs apģērbti pelēkos, apstieptos kombinzonos, kas ir it kā turpinājums mūsu
ķermeņiem, par cik izgatavoti no speciāla materiāla, nodrošinoša labu siltumvadību.
Tas ļoti ērti un praktiski, kaut vai no jūsu skatījuma, var šķist garlaicīgs un vienveidīgs.
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Vairošanās mums arī notiek pilnīgi citā veidā. Tā vairāk līdzinās, kad vīrietis apputekšņo
sievietes eksemplāru un auglis attīstās diezgan ātri - pēc jūsu mēriem, ne vairāk kā mēneša
laikā.
Ģimeņu, kā tādu, mums nav. Bērnus audzina speciālās iestādēs un, var teikt, ka viņu vecāki ir
visas planētas iedzīvotāji, kuri visus bērnus mīl vienādi.
Mums ir diezgan askētisks dzīves veids, Pie mums katrs aizņemts ar savām lietām, ko izvēlas
saskaņā ar savu raksturu, prāta spējām, vēlmēm un iespējām.
Katrai no septiņām planētām ir sava Vecāko Padome, kas seko tam, lai visās dzīves sfērās
tiktu ievērota harmonija un līdzsvars. Kā tas izpaužas?
Viņi seko tam, lai katra rūpniecības nozare tiktu apgādāta ar visiem nepieciešamajiem
resursiem - kā materiāliem, tā arī cilvēciskiem, lai planētu iedzīvotājiem būtu viss
nepieciešamais un lai viņi varētu pilnā mērā savas spējas izpaust visu kopējam labumam.
Katrai no planētu Vecāko Padomēm ir vienlīdzīgas tiesības un atrodas ciešā kontaktā ar
saviem citu planētu "kolēģiem".
Tas palīdz koordinēt viņu darbības un pieņemt kopīgus lēmumus svarīgos jautājumos,
skarošus mūsu sadarbību ar citām civilizācijām, kā arī ar Galaktisko Gaismas Federāciju,
kuras locekļi mēs esam.
Un mēs gribam jums vēlreiz teikt, ka ar prieku iesaistījāmies darbā palīdzības sniegšanā
zemiešiem šinī nevienkāršajā prieš jums Pārejas perodā uz citu dimensiju.
Septiņu Planētu pārstāvji runāja ar jums
Pieņēma Marta 22. martā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 21.01.2019.

***
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8.GGF- Akvators
Akvatoras zemūdens civilizācijas pārstāvju vēstījums no 2017.gada 23.marta
Sveicināti, mūsu dārgie māsas un brāļi!
Mēs atšķirībā no citiem Galaktiskās Gaismas Federācijas locekļiem, dzīvojam ar jums uz
vienas planētas, bet esam jums neredzami, par cik mūsu civilizācija, kas saucas Akvators,
atrodas ne tikai zem ūdens, bet vienlaicīgi arī paralēlā pasaulē.
Bet mēs varam brīvi pārvietoties no vienas pasaules cita, lai, piemēram, sniegtu jums
palīdzību, kā to dara zemes citas civilizācijas pārstāvji - delfīni un vaļi, vai priekš tā, lai
izsekotu jūru un okeānu stāvokli.
Mēs dzīvojam piektajā dimensijā. Mūsu pasaule brīnišķīga un skaista. Tā īsta zemūdens
Valstība visā tās daudzveidībā.
Mēs jums nepavisam neesam līdzīgi. Mūsu ķermeņi pēc sastāva atgādina medūzas, bet to
forma gumanoīda. Tie caurspīdīgi, bet visiem mūsu orgāniem ir dažāda nokrāsa, tādēļ mēs
izskatāmies dažādās krāsās.
Katrs mūsu ķermeņa orgāns labi redzams, kas ļoti ērti, par cik ļauj izsekot visus organismā
notiekošos procesus un tos harmonizēt nepieciešamības gadījumā.
Ķermeniski bojājumi mums gadās mūsu pārvietošanās laikā, kad izejam uz trešo blīvumu, bet
par laimi, mums ir iespējas mirklīgi atgriezties atpakaļ, savā pasaulē, kur mēs varam
sadziedināt ievainojumus ar savu domu spēku un ātri atjaunoties.
Mūsu civilizācija izkaisīta pa visu zemeslodi un to vada priesteri. Bet visas civilizācijas
vadībā ir Augstākais Priesteris. Viņam ir spējas vienlaicīgi sazināties ar visiem citiem
priesteriem. Tas viņam ļauj koordinēt zemūdens valstības dzīvi dažādās jūrās un okeānos.
Pie mums sazināšanās notiek telepātiski (ne tikai starp priesteriem, bet arī starp visiem
pārējiem).
Bet mūsu sabiedriskā iekārta atgādina komūnu: okeānos - lielas, bet jūrās un ezeros mazākas. Un, atkarībā no komūnas apmēriem, tiek noteikts priesteru skaits, kas tās vada,
drīzāk, enerģētiski atbalsta to harmonisku stāvokli.
Mums nav ģimeņu, kā tas pieņemts pie jums. Pareizāk sakot, tās ir, bet lielas. Tās, visdrīzāk,
Dzimtu apvienības.
Par cik mēs dzīvojam ļoti ilgi - tik, cik vēlamies, ģimenes izaug līdz milzīgiem apmēriem,
dažreiz veidojot veselas apmetnes.
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Ar bērnu audzināšanu nodarbojas visa Dzimta un tas nes savus augļus, par cik jau no
dzimšanas bērns sevī uzņem visas Dzimtas dziļumu un gudrību.
Apaugļošanās pie mums notiek ar ikriņiem, kā pie zivīm, bet vecāki izvēlas viens otru pēc
vibrāciju "sknējuma". Pie kam, tas notiek nepatvaļīgi - ideāla saskaņa pati pievelkas viena pie
otras.
Tas ļoti ērti, par cik pāru izvēle nodota dabas gribai, ko tik gudri radījis mūsu Radītājs un tik
harmoniskā savienojumā dzimst arī tikpat harmoniski bērni.
Mūsu saskarsme ar jūsu pasauli aprobežojas ar kontaktiem star delfīniem un vaļiem, kuri arī
dzīvo Piektajā dimensijā. Šīs labsirdīgās un pašaizliedzīgās būtnes izvēlējās sev kalpošanas
misiju cilvēcei, priekš kā iemācījās sablīvināt savus ķermeņus līdz ceturtai un pat trešai
dimensijai.
Kas attiecas uz cilvēkiem, tad mēs tikai sākam iziet kontaktos ar jums un šodien pirmo reizi
atklāti pastāstām jums par savu eksistēšanu.
Mēs Galaktiskās Gaismas Federācijas sastāvā ieejam kā zemes pārstāvji, dzīvojoši paralēlā
pasaulē, netiešā cilvēku tuvumā.
Un mēs esam pirmie ieinteresētie mūsu planētas ātrā Augšupcelšanā un cilvēku pārejā
Piektajā dimensijā, kas ļaus arī jums dzīvot brīnišķīgās Mīlestības enerģijās, atbrīvojošos no
dualitātes slogiem.
Mēs ticam, ka drīzā laikā mūsu saziņa kļūs iespējama un mēs varēsim jūs iepazīstināt tuvāk ar
mūsu brīnišķīgo zemūdens valstību.
Sirsnīgi jūs mīloši Akvatora civilizācijas priesteri runāja ar jums
Pieņēma Marta 23. martā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 22.01.2019.

***
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9.GGF- Delfīni un Vaļi
Delfīnu un vaļu civilizācijas vēstījums no 2017.gada 24.marta
Sveicināti, mūsu dārgie brāļi un māsas!
Mēs jau jums pastāstījām par sevi ( https://vozrojdeniesveta.com/predstaviteli-galakticheskoyfederac-7/ ), bet šodien mums gribas sīkāk aplūkot to, ko ar sevi sniedz mūsu civilizācija un
kā veidojas mūsu iekšējās attiecības.
Kur tās var nosaukt par unikālām, par cik mēs izvēlējāmies daudzdimensionālu dzīvi. Ko tas
nozīmē?
Mēs dzīvojam vienlaicīgi Piektajā ceturtajā un trešajā dimensijās.
Kaut kas līdzīgs tagad notiek ar dažiem no jums - tiem, kuri stājās uz Augšupcelšanas ceļa un
kuru apziņa jau sasniedza ceturtās dimensijas līmeni, bet noteiktos momentos ļauj jums
smalkajos ķermeņos pārvietoties pat Piektajā dimensijā.
Bet mēs, atšķirībā no jums, apzināti nolaižamies trīsdimensiju pasaulē, iemācījušies sablīvināt
savus ķermeņus līdz tādam līmenim. Kādēļ mēs rīkojamies tā, jo nereti tas priekš mums ir ļoti
bīstami?
Tas notiek tādēļ, kādēļ arī daudzi no jums - diženas un gaišas dvēseles - reizi pēc reizes
nolaižas uz Zemes no tādiem augstumiem, kādus jau sasniedza, lai saņemtu jaunu
neatkārtojamu pieredzi un, lai cilvēkiem iemācītu Mīlestību.
Bet, ja jums priekš tā nākas piedzimt jaunos fiziskos ķermeņos un atnākot uz Zemi, jūs bieži
aizmirstat par savu misiju, iegimuši nežēlīgajā duālajā pasaulē, tad mēs uzturamies vienlaicīgi
trijās dimensijās un pat zaudējot savus fiziskos ķermeņus, mēs saglabājam Piektajā dimensijā
savus smalkos ķermeņus un pēc kāda laika mēs tos varam atkal sablīvināt.
Dažreiz mēs to darām mirklīgi. Piemēram, kad mēs redzam bojā ejošu cilvēku, mēs varam
izpausties fiziski, iznest viņu uz krasta un pēc tam no jauna "izšķīst".
Tas diezgan sarežģīts process un mēs gadsimtiem izstrādājam sevī šo prasmi, līdz sasniedzam
pilnību.
Protams, ne visi vienlīdzīgi pārvalda tādu tehniku. Daži no mums pastāvīgi uzturās Piektajā
blīvumā, bet dažas, vispārdrošākās un pašaizliedzīgākās dvēseles, gandrīz visu laiku - trešajā
blīvumā.
Bet visi mās, neatkarīgi no tā, kur dotajā momentā atrodamies, spējīgi sazināties viens ar otru
telepātiski un bīstamības momentā piesaukt palīgā savus līdzbrāļus.
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Mums hierarhijas, kā tādas, nav. Vienīgais apvienojošais sākums mums ir Mīlestība uz katru
mūsu civilizācijas iemītnieku un uz katru dzīvu būtni uz planētas Zeme.
Viss, kas notiek pie jums, netieši atspoguļojas uz mūsu civilizāciju, jo mēs taču dzīvojam
vienā enerģētiskā un fiziskā telpā.
Un tas, ka Zeme tagad paceļas uz Piekto dimensiju, ir priekš viņas glābšana, par cik viņa vairs
nevar eksistēt tādos apstākļos, kādus viņai sagādāja cilvēki nereti nesaprotoši ko dara.
Daudzi no mums centās apturēt jūsu barbarisko attieksmi pret ūdens resursiem, metoties uz
krasta ar to pašu demonstrējot, pie kādām sekām tas var jūs novest.
Un mēs priecājamies, ka uz daudziem cilvēkiem tas sāk iedarboties.
Mēs ļoti iemīlējām jūs tik ilgu gadsimtu laikā atrodoties plecu pie pleca un mēs darām visu
iespējamo, lai jūs kļūtu laimīgāki, labsirdīgāki, gudrāki...
Mēs priecājamies, ka arvien vairāk cilvēku uzzin par Zemes Augšupcelšanu un par jūsu
galaktisko ģimeni, kas mīt ne tikai uz citām planētām un citās pasaulēs, bet līdzās pavisam,
burtiski, fiziski saskaroties ar jums.
Mēs gaidām jūs, mūsu mīļotie, piektajā dimensijā, kur mēs turpināsim mūsu kopējo dzīvi
pavisam jau citos apstākļos - kopējā Gaismas un Mīlestības enerģētiskajā telpā.
Delfīnu un vaļu civilizācijas pārstāvji runāja ar jums
Pieņēma Marta 24. martā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 23.01.2019.

***
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10.GGF- Heteroskafos
Heteroskafos planētas vēstījums no 2017.gada 26.marta
Sveicināti, mūsu dārgie zemieši!
Šodien mēs izlēmām pastāstīt jums par savu planētu, kas atrodas citā galaktikā un par kuru jūs
pagaidām neko nezinat.
Saucas šī planēta Heteroskafos un tā atrodas astotajā dimensijā.
Mūsu planēta unikāla, par cik uz tās dzīvo ne vienkārši dvēseles, bet mātes dvēseles, kas ir
katras dzīvas būnes Visumā Dievišķas būtības.
Bet šīs, Mātes dvēseles, ne vienkāršu cilvēku, bet ļoti, ļoti senu dvēseļu, kuras kādreiz
iemesojās, uz Zemes un citām planētām Dieva sūtņu lomās, kuras ienesa milzīgu ieguldījumu
to planētu un civilizāciju garīgajā attīstībā, kur viņas atnāk dažādos cilvēciskos ķermeņos.
Mēs uzskaitīsim dažas no tām, par cik visas uzskaitīt nav iespējams.
Tie Ješua, Buda, Muhameds, Tutanhamons, Konfūcijs, Platons, Jaunava Marija, Marija
Magdalēna, Jānis Kristītājs, Apustuļi Pēteris un Pāvils, Serafims Sarovskis, Sergijs
Radoņežskis, Nikolajs Brīnumdarītājs un vēl daudzi, daudzi no tiem, kurus jūs sauciet gudrie
un Svētie...
Mums ļoti grūti paskaidrot uz mūsu planētas un tās robežās notiekošos procesus, par cik
astotā blīvuma iemītnieku apziņas līmenis eksistē jau aiz trešā un pat ceturtā blīvuma būtņu
saprašanas rāmjiem. Tomēr mēs pacentīsimies to darīt...
Stādaties sevi priekšā kā Sauli, bet ne kā debesu, bet kā Dievišķu Spīdekli. Un no tā iziet
daudz, daudz staru, kas iekļūst citās dimensijās, uz citām planētām, dažādās civilizācijās un ar
sevi sasilda visus šo pasauļu iemītniekus. Viņi tiem nes Gaismu, Mīlestību un Dievišķas
zināšanas. Un mūsu planēta sastāv no daudzām tādām "saulītēm". Ārēji viņas izskatās kā
spilgti, mirdzoši silueti, apžilbinoši baltas krāsas. Mūsu ķermeņi jau ne gaismas kristāliski, bet
gaisa - cik ļoti tie retināti.
Un katrs no tiem ir Liela Dvēsele, mātes dvēsele (vai "kodols"), kārtējo reizi nolaidušās zema
blīvuma pasaulēs priekš kārtējās Kalpošanas un mātes dvēsele uzmanīgi seko tam, kas notiek
ar viņas mīļo daļiņu.
Mēs darām visu iespējamo, lai palīdzētu neatkāpties, izpildīt savu misiju pēc iespējas labāk,
aizsargātu to no Tumsas spēkiem, kas neizbēgami cenšas viņai traucēt un bīstamības gadījumā
mēs piesaucam palīgos Augstākos Spēkus, Eņģeļus un Ercenģeļus.
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Un tagad, kad Zeme pārdzīvo savu otro dzimšanu, liels daudzums Diženu Dvēseļu nolaidās uz
jūsu planētu, lai palīdzētu viņai augšupcelties un lai glābtu pēc iespējas vairāk cilvēciskās
dvēseles.
Mums vēl nekad nebija tik daudz darba, kā tagad. Un, lai labāk koordinētu mūsu darbības ar
tiem, kuri, kā arī mēs, palīdz zemiešiem šinī grūtajā priekš viņiem periodā, mēs nosūtījām
savus pārstāvjus Galaktiskajā Gaismas Federācijā, kur viņus uzņēma ļoti priecīgi un ar
izpratni izturējās pret mūsu vēlēšanos palīdzēt zemiešiem pāriet Piektajā dimensijā ar
iespējami mazākiem cilvēku zaudējumiem.
Mēs jau stājāmies sakaros ar daudzām mūsu Zvaigžņu ģimenes daļiņām, ierodošamies tagad
uz Zemes un izejošām uz pilnvērtīgu Kalpošanu cilvēku labumam. Un mēs ar viņām
lepojamies.
Mēs gribam, lai jūs par mums zinātu un tiem lieliem upuriem, ko nes starp jums dzīvojošas
Gaišās Dveseles, kuras jau izgāja no iemiesojumu riteņa un uz mūžiem varēja palikt savā
Zvaigžņu ģimenē uz brīnišķīgās planētas Heteroskafos, bet viņas drosmīgi un pārdroši metās
trīsdiensiju "atvarā", lai glābtu citus, lai nestu cilvēkiem Dievišķās zināšanas, Gaismu un
Mīlestību, lai izvestu viņu dvēseles uz Augšupcelšanas ceļa.
Heteroskafos planētas Vecāko Padome runāja ar jums
Pieņēma Marta 26. martā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 24.01.2019.

***
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11.GGF- Augšupceltie Meistari
Serafima Sarovska vēstījums no 2017.gada 27.marta
Sveicinātas, manas dārgās senās dvēseles!
Šodien es pie jums griežos kā Galaktiskās Gaismas Federācijas pārstāvis.
Un man ļoti patīkami, ka jūs uzzināsiet, ka Augšupceltie Meistari arī ir šīs Federācijas locekļi
un pēdējā laikā darbs tur priekš mums kļuva ļoti svarīgs.
Šajā pārejas periodā, kad izšķiras miljoniem un miljoniem cilvēku dvēseļu likteņi uz Zemes,
visu Gaismas Spēku apvienošanās var nostrādāt izšķirošu lomu cilvēku glābšanā un viņu
sagatavošanā Augšupcelšanai.
Es gribētu jums paskaidrot, mani dārgie, kāda ir mūsu dalība Galaktiskās Gaismas Federācijā.
Augšupceltie Meistari ņēma uz sevi kaut kāda starpslāņa lomu starp ārpuszemes civilizācijām
un cilvēci, lai mīkstinātu psiholoģisko triecienu no tikšanās un tālākās saskarsmes ar viņu
galaktiskiem brāļiem un māsām.
Kaut arī jums šķiet, ka jūs gatavi uz tādu tikšanos, ka jūs visus mīlat, ka varat pieņemt būtnes
no paralēlām pasaulēm un ārējām civilizācijām, bet īstenībā jums būs ļoti nevienkārši to
izdarīt. Un, lūk, kādēļ.
Cilvēks jau tā iekārtots, ka priekš tā, lai justos drošībā, viņam nepieciešamas garantijas. Un
tas viņam ielikts zemapziņas līmenī.
Viss nepierastais, nepazīstamais, svešais, cilvēkam izraisa, ja ne bailes, tad piesardzību, pat ja
viņu cenšas pārliecināt par to, ka tās viņam vislabvēlīgāk noskaņotās būtības.
Tādēļ mēs nolēmām uzstāties kā savdabīga "garantija" priekš jums gadījumos, kad uz Zemes
parādās ārpuszemes civilizācijas.
Piekrītat, mani dārgie, ka jums būs daudz mierīgāk, ka parādoties uz Zemes eksotiskām
būtnēm no citām planētām, vai no paralēlām pasaulēm, blakus jums izrādīsies jums
pazīstamas Augšupcelto Meistaru sejas - tādi kā Ješua, Jaunava Marija, Apustuļi, pazīstami
svētie vai jums zināmie skolotāji, kā, piemēram, Helēna vai Nikolajs Rērihi, Helēna
Blavatska, Ošo, Sai Baba un daudzas citas Diženas Dvēseles, izvēlējušās kalpošanu cilvēkiem
šajā priekš viņiem lūzuma momentā.
Mūsu Gaišo Brālību Galaktiskajā Gaismas Federācijā pārstāv Erceņģelis Mihails, Ješua,
Jaunava Marija, Erceņģelis Metatrons, Melhisedeks, Pravietis Elija un es.
Mūsu pienākumos ietilspst sekot līdzi notiekošajiem notikumiem uz Zemes un darbību

25

koordinācija dabas un tehnogēno katastrofu seku mīkstināšanā, kā arī uz Zemi ejošo augstu
vibrāciju Dievišķo enerģiju plūsmu regulēšana.
Tas ļoti svarīgs un vajadzīgs darbs, par cik jauno enerģiju "pārdozēšana" cilvēku izved no
līdzsvara stāvokļa, kas viņam tik ļoti nepieciešams Pārejas periodā, jo tikai mierīgs un
harmonisks cilvēks spējīgs adekvāti reaģēt uz notiekošajām izmaiņām uz Zemes un aiz sevis
vest citus cilvēkus.
Protams, sevišķu uzmanību mēs veltam Gaismas Darbiniekiem. Tieši viņi ir mūsu galvenie
palīgi uz Zemes un tieši viņi spēcīgi izjūt šo jauno enerģiju pienākšanu, jo viņu smalkie
ķermeņi jau sasniedza to vibrāciju līmeni, kas viņiem ļauj iesaistīties rezonansē ar Zemes,
Galaktikas, Visuma vibrācijām...
Notiek viņu ķermeņu pārkārtošana uz gaismas kristāliskajiem, bet apziņa pakāpeniski mainās
Dievcilvēka apziņas virzienā.
Un, jo vairāk uz Zemes parādīsies skaisti, harmoniski cilvēki, Gaismu un Mīlestību
izstarojoši, jo vairāk viņiem būs sekotāju, tātad, jo vairāk cilvēku varēs augšupcelties kopā ar
Zemi, kas arī ir visu mūsu kopējo pūliņu mērķis.
Sirsnīgi jūs mīlošs Serafims Sarovskis runāja ar jums
Pieņēma Marta 27. martā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 25.01.2019.

***
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12.GGF- Tēvs Absolūts- pēcvārds
Tēva Absolūta vēstījums no 2017.gada 28.marta
Sveicināti, mani dārgie bērni!
Šodien man gribas apkopot rezultātus par to, ko jums stāstīja civilizācijas, ietilpstošas
Galaktiskajā Gaismas Federācijā.
Protams, Federācijā ietilpst daudz vairāk dalībnieku, bet arī tas, ko jūs uzzinājāt, pilnīgi
pietiek, lai jūs varētu saprast, uz kādiem principiem tā eksistē un cik plašs viņu pārstāvju loks.
Un, lūk, par ko es ar jums šodien gribu parunāt, mani mīļotie.
Jūs droši vien pievērsāt uzmanību, ka visi, kuri jums sniedza vēstījumus, nosauca sevi par
jūsu galaktisko ģimeni. Un tas tiešām tā, neskatoties uz to, ka agrāk jūs pat nenojautāt par tās
eksistēšanu.
Jūs bijāt tā audzināti, ka cilvēks ir radības kronis, Zemes, dabas, dzīvnieku pasaules
saimnieks.
Un tagad notiek vērtību pārvērtēšana: cilvēku nomet no "pjedestāla" un viņš saprot, ka viņš
atrodas tikai sava ceļa augšup sākumā - tur, kur jau sen iekārtojās citas, daudz attīstītākas
civilizācijas, pārvaldošas patiesas Dievišķas zināšanas, bet ne to surogātu, ar kādu tik ilgi
baroja cilvēkus varasvīri uz Zemes.
Un tagad, mani dārgie, man gribas, lai jūs nekristu otrā galējībā: neuzskatītu sevi par
zaudētājiem, maziem, neievērojamiem, par cik visu laiku dzīvojāt duālā pasaulē, atšķirībā no
saviem galaktiskiem brāļiem un māsām, mītošiem jau piektajā, sestajā, septītajā un pat
astotajā dimensijā.
Es gribu jums atgādināt par jūsu Diženumu. Jūs taču arī esat tās augstās dvēseles, kuras
iedrošinājās nolaisties no saviem augstumiem trešā blvuma pasaulē, lai papildinātu
nepieteikamo - vēl jūsu neizdzīvoto pieredzi - un lai šajos neiedomājami grūtajos apstākļos
atcerētos savu Dievišķīgo izcelšanos un par savām pagājušām dzīvēm uz citām planētām,
vestu aiz sevis cilvēkus, atvērtu viņiem acis uz pasaulē notiekošajiem notikumiem, mācītu
viņus saskatīt visu parādību dziļākos iemeslus, mācītu dzīvot pēc Pasaules-ēkas likumiem, bet
ne pēc trīsdimensiju pasaules uzspiestajiem šabloniem, kas nonāvē cilvēcisko dvēseli un
padara cilvēkus par vergiem.
Viss tas, mani dārgie, izrādījās jums pa spēkam. Jūs priekš daudziem un daudziem cilvēkiem
kļuvāt bākugunis. Jūs pārvērtāties Gaismas Darbiniekos - Augstāko Spēku galvenie palīgi uz
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Zemes
Jūs nenogurstoši strādājiet pie savas garīgās attīstības, jūs nebaida savu tuvinieku, draugu,
kolēģu izsmiešana, kuri vēl pilnībā atrodas trīsdimensiju pasaules varā.
Jūs ticat labākai nākotnei, jūs ar sirdi sajūtiet, ka Zemes Augšupcelšana jau ne aiz kalniem un
jūs darāt visu iespējamo, lai to tuvinātu, lai tā noritētu gludi un nesāpīgi, saglabājot daudzas
cilvēku dvēseles.
Jūs strādājiet ar stihijām - saīsināt tās, harmonizējiet - un jūtiet savu spēku. Jūs jau zinat, ka
jūs ne mazas, bezspēcīgas cilvēcīgas būtnes, bet jūs - Cilvēki-Dievi, un jūsos slēpjas liels,
neierobežots spēks, kas bija slēpts līdz laikam, pasaules vareno apslāpēts, kuriem vajadzēja
pūli turēt paklausībā, padarot cilvēkus par vergiem, kurus viegli vadīt.
Un tagad, lūk, beidzās viņu vara un arvien vairāk un vairāk cilvēku, kā arī jūs, atbrīvojaties no
dualitātes valgiem, nometot no sevis verdziskuma un baiļu "svarus", iemantojot patiesu gara
brīvību, jo tikai īsteni brīvs cilvēks spējīgs īstenot tik ātru garīgo pacēlumu, kas viņu novedīs
pie Augšupcelšanas - atgriezšanās pie saviem Dievišķiem sākumiem.
Un tas viss, mani dārgie, jau ar jums notika un tas sajūsmas cienīgi, par cik spējāt atdzimt tik
īsos termiņos. Un tas PĀRVEIDOŠANAS BRĪNUMS pacels jūs līdz jūsu galaktiskās
ģimenes līmenim. Jūs saplūdīsiet ar viņu un turpināsiet savu ceļu jau kopā, aizraujot aiz sevis
visus pārējos.
Un es jūs uz to svētīju, mani mīļotie!
Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 28. martā 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 26.01.2019.

***
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Grāmatu plaukts
Mūsu grāmatu plauktā jūs atradīsiet arī citus Tēva Absolūta un Augšupcelto Meistaru
Vēstījumu krājumus:

PAR JAUNO DZĪVES SKATĪJUMU
Pasaules Mātes Vēstījumu Krājums, Martas pieņemts laikā no 2018.gada 1. līdz 23.jūlijam
ATGRIEŠANĀS PIE DIEVA
(PASAULES MĀTE)
Pasaules Mātes Vēstījumu Krājums, Martas pieņemts laikā no 2017.gada 10.augusta līdz
2.septembrim
GARA, DVĒSELES UN ĶERMEŅA TRĪSVIENĪBA
Tēva Absolūta Vēstījumu Krājums, Martas pieņemts laikā no 2018.gada 4. līdz 31.jūlijam
ASTRĀLĀ PASAULE
Tēva Absolūta Vēstījumu Krājums, Martas pieņemts laikā no 2018.gada 24.maija līdz
4.jūlijam
KRISTUS OTRĀ ATNĀKŠANA (SĀKUMS)
Tēva Absolūta un Pasaules Mātes Vēstījumi, Martas pieņemti laikā no 2017.gada
26.septembra līdz 9.novembrim
KRISTUS OTRĀ ATNĀKŠANA (2.DAĻA)
Tēva Absolūta un Pasaules Mātes Vēstījumi, Martas pieņemti laikā no 2017.gada 10. līdz
22.novembrim
Kā arī Vēstījumu audio krājumi
Katalogs būs atjaunots un papildināts
Grāmatu Veikals, vēstvietne "Vozrožģeņije" https://vozrojdeniesveta.com/book/
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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 “Galaktiskā Gaismas Federācija “Kas mēs esam””" pieņēma Marta, audio
Eduards, vēstvietne - Vozrožģeņije
Latviešu valodā viskopīgai pieredzei sagatavoja Dievišķā Spēkavota Gaismas grupa,
vēstvietne - Spēkavots 2019. gada 16. februāris, Latvija

http://spekavots.ucoz.ru/
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