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Šajā Grāmatā apkopoti Tēva Absolūta-Pasaules Mātes Vēstījumi, ko pieņēma Marta 

un ir publicēti Internet-vēstvietnē Vozrožģēņije, ar pievienotiem: Audio Eduards, 

kuros dzirdams Martas lasīts vēstījuma teksts krievu valodā. 
 

 

 

Šos vēstījumus latviešu valodā, intuitīvi, pārrakstīja Eslauma un Dievisķā 

Spēkavota Gaismas grupas aktīvā sadarbībā, tie publicēti Internet-vēstvietnēs 

Spēkavots, Stariņš un Tatama Vecacīte laikā no 2017. gada 8. oktobra līdz 2018. 

gada 10. martam. 
 

 

 

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

Zināšanas dāvāt visiem interesentiem, kuri tās vēlas uzzināt. Lūdzam zinošus, 

prasmīgus tuviniekus, draugus, mīļus līdzcilvēkus palīdzēt līdzās esošiem 

līdzcilvēkiem, sevišķi vecļaudīm, iemantot šīs Grāmatas rokā turamas un lasāmas. 

To var izdarīt speciālās darbnīcās, kur meistari zina iesiet pēc Internet-norādes, 

par noteiktu atlīdzību izpildot apmeklētāja vēlēšanos. 
 

 

 

No sirds pateicamies Tēvam Absolūtam un Pasaules Mātei par Zināšanām 

Vēstījumos! Mīļš paldies Martai un Eduardam par Zināšanu pieņemšanu un tālāk 

dāvāšanu, lai Kristus Otrā Atnākšana 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 28.04.2018. 

 
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.Skaldi un valdi 

 
Sveicināti, dārgie mūsu mīļotie bērni! 

Šodien mēs sākam mūsu vēstījumu sērijas ar nosaukumu "Kristus otrā atnākšana" otro daļu. 

Taču vispirms mums gribētos pastāstīt jums par to, kādas izmaiņas pārcieta Kristus Mācība un 

kādēļ tā notika. 

Tagad nosauksim Ješua jums pierastā vārdā - Kristus, par cik arī viņa Mācība sāka sauties 

Kristietība. 

Kā jau mēs runājām, Ješua dzīves laikā, gandrīz visur uz zemes vara jau bija Drakonu - 

reptiloīdu rases pārstāvju rokās, kuri prasmīgi ieviesa cilvēku apziņā savas programmas, 

ļaujošas turēt cilvēkus bailēs un paklausībā. 

Tieši no viņiem sākās pie jums tik izplatītais teiciens "Skaldi un valdi". To droši var nosaukt 

par reptiloīdu lozungu. 

Kristus Mācība, strauji izplatoties pa zemēm, radīja viņiem ne mazus draudus, par cik 

novirzīja cilvēku apziņu ārpus viņu kontroles, pārvēršot paklausīgos pilsoņus brīvos, 

neatkarīgos savas dzīves radītājos. Un tas nepavisam  neietilpa viņu plānos. 

Iesākumā viņi centās fiziski iznīcināt Kristus sekotājus. Taču cilvēku Ticība bija tik stipra, ka 

daudzi no viņiem pat nāvē gāja priecīgi, zinot, ka nāves kā tādas nav un viņu dvēsele, 

nokļūstot Debesīs, tikai atgriežas Mājās - pie Tēva krūts. 

Un tad reptiloīdi nolēma Kristus Mācību nolikt kalpošanā sev. Viņi izstrādāja viltīgu plānu: 

saglabājot Kristietības ārējo "apvalku", sagrozīt tās iekšējo saturu, izņemt no tās galveno 

domu - tās Dievišķo būtību. 

Pirmais, ko viņi izdarīja - izņēma zināšanas par reinkarnāciju, līdz ar to, sašaurinot dvēseles 

uzturēšanos uz zemes līdz vienam iemiesojumam. 

Kādēļ viņi to uzskatīja par bīstamu?  

Mūsu mīļotie, viņi zināja, ka jebkura veida ierobežojumi ved pie tā, ka cilvēka apziņa 

"nokļūst krātiņā", kas ļauj viegli kontrolēt cilvēku domas un rīcību. 

Bet visļaunākais bija tas, ka Dievu viņi pielīdzināja sev, pārvēršot viņu tiesnesī, kurš rīkojas 

ar cilvēku dzīvi, lemj, kuru tiesāt, bet kuru apžēlot, tādējādi pārvēršot cilvēkus Dieva 

"vergos". 

Viņi apslēpa zināšanas par to, ka cilvēki arī ir Dievi - Radītāja daļiņas, nolaidušās uz zemes 

prieš savas dvēseles bagātināšanas ar unikālu pieredzi, dzīvojot duālā pasaulē uz šīs 

brīnišķīgās planētas. 

Taču pēc tam viņi gāja vēl tālāk, paziņojot kulta kalpotājus par Dieva vēstnešiem, 

darbojošamies Dieva vārdā, līdz ar to, piešķirot viņiem neierobežotu varu pār cilvēciskām 

dvēselēm. 

Tā viņu galvenais lozungs "Skaldi un valdi" izplatījās arī baznīcā, kas pasludināja Dievu par 

kungu, bet cilvēkus - viņa "kalpos". 

Viņu nodomu ļaunums un viltība bija vēl tas, ka viņi, saglabājot Kristus dzīves un nāves 

fabulu, akcentēja viņa nāvi - viņa krustā sišanu, kas jau nesa pavisam citas enerģijas, kuru 

pamatā bija cietsirdība, sāpes un ciešanas. 

Par Kristietības simbolu kļuva Kristus, Krustā sistais, kura attēlu izvietoja visās baznīcās un 

katedrālēs. 

Cilvēki, paši to neapzinoties, sāka reptiloīdus "barot" ar savām ciešanu enerģiām, apraudot 

Kristu un vērojot šos viltus attēlus. 

Ar laiku reptiloīdi iemācījās iesaistīt cilvēkus reliģiskos karos, liekot cilvēkiem vienam otru 

nonāvēt, slēpjoties aiz Dieva vārda. 

Kā redzat, mūsu mīļotie, viņiem izdevās izkropļot Kristus Mācības būtību tik ļoti, ka 

Beznosacījumu, Bezrobežīgā, Visupiedodošā Mīlestība, esoša tās pamatā, priekš daudziem 

cilvēkiem pārvērtās nāvē, sāpēs un ciešanās. 
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Pie tā šodien mēs apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošie TēvsAbsolūts un Pasaules Māte runāja ar jums 

 

Pieņēma Marta 10. novembrī 2017. g. 

 
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /31.01.2018. 

 

 

2.Bībele 

 

Sveicināti, dārgie mūsu mīļotie bērni! 

Un tātad, turpnāsim mūsu sarunu 

(iepriekš.: http://spekavots.ucoz.ru/news/skaldi_un_valdi/2018-01-31-2951 ) 

par to, kādas izmaiņas laika gaitā pārcieta Kristus Mācība. 

Par cik zināšanas par to jūs smeļaties galvenokārt no Bībeles, šodien mēs parunāsim tieši par 

to. 

Bībele sastāv no Vecās un Jaunās derības. 

Un ja Vecā Derība - gandrīz pilnībā Tumsas spēku sastādīta, tad Jaunā Derība sevī ietver 

patiesības drumstaliņas un Dievišķās enerģijas uzplaiksnījumus, ko pie jums centās aiznest 

Ješua.  

Kā tas gadījās, ka Tumsas spēki ielauzās svēto svētajā - Bībelē, kurai bija jānes Gaisma un 

Mīlestība cilvēkiem, jāmāca viņiem dzīvot pēc Visuma Dievišķiem likumiem. 

Kā ūs jau zinat, mūsu mīļie, Drakonu rases pārstāvji uz zemes - reptiloīdi - jau sen izmantoja 

reliģiju kā līdzekli cilvēka apziņas paverdzināšanai. 

Tieši tādēļ viņi radīja savu versiju cilvēces vēsturei - garu, samudžinātu un asiņainu, un savu 

Dievu, kuram bija jātur cilvēki bailēs un paklausībā. 

Bet viņu sastādītā Vecā Derība izrādījās tik asiņaina, ka daudzi cilvēki to atraidīja, jūtot tās 

neīstumu. 

Un tad reptiloīdi, pārtverot Kristus sekotāju patieso iniciatīvu, sastādīja Jauno Derību, kurā 

ietilpa daudzi Kristus Mācības elementi, taču viņu izvērstie akcenti, kā tika runāts iepriekšējā 

vēstījumā ( http://spekavots.ucoz.ru/news/skaldi_un_valdi/2018-01-31-2951 ), ievērojami 

izmainīja Mācības būtību. 

Ja Kristus cilvēkiem sniedza zināšanas par to, ka viņi ir Dieva daļiņas uz zemes, brīvi un 

neatkarīgi, ka viņu dzīvei jābūt piepildītai ar Laimi un Prieku, Gaismu un Mīlestību, tad Jaunā 

Derība, kā arī Vecā, iedzina viņus nežēlīgos paklausības, pakļautības un klanīšanās Dieva 

priekšā rāmjos. 

Rezultātā, kristietības mācība pārvērtās sastingušās dogmās, bet Dievs-Tevs un Kristus - 

ideālos, kuriem cilvēki klanās, ar to pašu atdalot sevi no viņiem. 

Pie viņiem vēršas ar iemācītām lūgšanām - sarežģītām un samākslotām, tā vietā, lai ar viņiem 

runātu vienkārši un sirsnīgi, kā ar vismīļākām un tuvākām būtnēm. 

Šī kanoniskā "barjera" bija uzlikta priekš tā, lai atdalītu cilvēkus no Dieva, samazinātu 

enerģētisko daļu starp cilvēku un Visuma Augstākajiem Spēkiem. 

Un tomēr, neskatoties uz visām šīm viltībām, Dievs dzīvo gandrīz katra cilvēka dvēselē. 

http://spekavots.ucoz.ru/news/skaldi_un_valdi/2018-01-31-2951
http://spekavots.ucoz.ru/news/skaldi_un_valdi/2018-01-31-2951
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Cilvēki intuitīvi sajūt šo viņa klātbūtni un grūtās savas dzīves minūtēs lūdz viņa palīdzību un, 

ja tā viņu labumam, tad tāda palīdzība viņiem noteikti pienāk. 

Divu tūkstošgadu laiā, pagājušu pēc Kristus Augšupcelšanas, simtiem dižu dvēseļu atnāca uz 

zemi ar misiju pamodināt cilvēci. 

Tie ir tie, kurus jūs sauciet svētie un, kuri līdzīgi Ješua, radīja brīnumus kā uz zemes, tā arī 

Debesīs. 

Nekas un neviens nevarēja nodzēst to Dievišķo dzirksteli, kuru uz Zemi atnesa Kristus, kas 

visos laikos izgaismoja cilvēka dvēseles slēptākos stūrīšus, kur slēpās patiesās garīgās 

vērtības, ar to pašu, atgriežot viņu pie Dieva, neļaujot galīgi iegrimt duālās pasaules dūņās. 

Un tagad, kad pati Zeme iziet uz jaunu savas attīstības Dievišķo "vītni", šo dzirksteli jau 

neapdzēst nevienam, jo visi Visuma Gašie Spēki atnāca palīdzēt jums, mūsu mīļotie. 

Viņi jums nes tīras, patiesas neviena neizkropļotas zināšanas par Zemes vēsturi, par 

Pasaulsēkas likumiem un diženu dvēseļu darbiem, pieņēmušu uz sevi Kalpošanas misiju 

cilvēcei. 

Viņi jums palīdzēs iziet šo unikālo Zemes pārejas periodu piektajā dimensijā, piesātinot jūs ar 

augstu vibrāciju enerģijām. 

Un protams, jums tik mīļie Kristus un Marija Magdalēna nepalika malā no šī lielā liktenīgā 

notikuma zemes dzīvē. 

Šodien mēs pie tā apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošie Tēvs Absolūts un Pasaules Māte runāja ar jums 

 

Pieņēma Marta 13.novembrī 2017. g. 

 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.02.2018. 

 

 

3.Reptiloīdi 

 

Sveicināti, dārgie mūsu mīļotie bērni! 

Šodien mēs ar jums parunāsim par reptiloīdiem. 

(Iepriekš.: http://spekavots.ucoz.ru/news/bibele/2018-02-01-2954 ) 

Tagad, kad jūs zinat cilvēces patieso vēsturi, jums būs vieglāk saprast to, kas tagad notiek uz 

zemes. 

Lai cik tas skumji, taču, neskatoties uz visām Augstāko Spēku pūlēm izvest cilvēci no 

reptiloīdu varas, stingri iekārtojušos uz zemes, neskatoties uz daudzskaitlīgajiem garīgajiem 

varoņdarbiem, kurus īstenoja diženas dvēseles, atnākušas uz zemi dažādos gadsimtos, dažādās 

valstīs, reptiloīdi mācēja noturēt savu varu. Un ne tikai noturēt, bet arī pastiprināt. 

Kādēļ tā notika? 

Lieta tā, mūsu mīļotie, ka šīs būtības nav apveltītas ar Dievišķo Dvēseli, tātad, viņiem nav to 

smalko jūtu orgānu, kādi ir cilvēkam un kuriem ir daudz nianšu un nokrāsu, tādu kā 

sirdsapziņa, gods, cieņa, līdzcietība, žēlsirdība, delikātums, maigums... 

Protams, cilvēks, dzīvojošs uz zemes, pakļauts visdažādākajām emocijām, par cik duālā 

pasaule piesātināta ar negatīvām enerģijām. 

http://spekavots.ucoz.ru/news/bibele/2018-02-01-2954
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Viņi ievelk cilvēkus kā vējratā, atņemot iespējas dzīvot priekā, harmonijā ar sevi un pasauli. 

Un tomēr, cilvēkam ir kaut kāda iekšējā barjera - dziļa savas Dievišķības apzināšanās, kas 

neļauj viņam pārkāpt to līniju, aiz kuras sākas BEZDIEVĪBA. 

Bet reptiloīdiem tādas barjeras nav, par cik viņu dvēselei ir cita daba, kuras pamatā ir Ego, 

sevišķas materiālās prasības un visu dalīšana uz "saviem un svešiem". 

Tādēļ ka augšējās čakras, savienojošas cilvēku ar Dievu, viņiem bloķētas, viņi nav spējīgi uz 

dvēselisku devīgumu un beznosacījumu mīlestību. 

Reptiloīdi precīzi strādāja saskaņā ar to programmu, ko viņos ielika viņu "saimnieki" - 

Drakonu rase. 

Programma sastāvēja no tā, lai paverdzinātu cilvēku apziņu, iznīcinātu viņos Dievišķo 

sākotni, padarītu viņus par saviem "kalpiem". 

Un tā ir tā patiesība, mūsu dārgie, kas jums ir jāzin, lai mācētu stāties pretim jūsu zemes 

"okupantiem", kuriem, atšķirībā no jums, nav nekādu morālu rāmju un ierobežojumu. 

Viņi ir visu veidu negatīvo enerģiju "ģeneratori", par cik tas viņu galvenais "kurināmais", bez 

kura viņi vienkārši nespēj eksistēt.  

Viņi šo enerģiju smeļ no visdažādākajiem avotiem, uzdodot toni masu informācijas līdzekļos, 

izvirzot savus pārstāvjus vadošos posteņos televīzijā, radio, radot sociālos tīklus internetā - 

šinī vispasaules "tīmeklī", kurā noļūst nenobriedušas jaunās dvēseles... 

Viņi pārvērš cilvēku, uztiepjot viņam melīgus priekšstatus par dzīvi un liekot viņam tiekties 

pēc materiālām vērtībām, zaudējot garīgās. 

Un vērtējot viņus pienācīgi, jāatzīst, ka viņi to dara ļoti smalki, prasmīgi un rafinēti. 

Viņu darbību galīgais mērķis - pārvērst cilvēkus bezpersonīskā, vienveidīgā masā, kuriem 

viegli var uzspiest reptiloīdiem nepieciešamos domāšanas un uzvedības stereotipus.  

Un šī mērķa sasniegšanai, viņi neskopojas ne ar ko. Viņi nonāvē cilvēkus genomodificētiem 

produktiem, mākslīgi radītām vakcīnām un potēm, dārgām zālēm, kas ne tikai nepalīdz 

cilvēkam, bet otrādi, samazina viņa imunitāti un izraisa daudzas slimības. 

Tādā veidā viņi cenšas mākslīgi regulēt zemes populāciju, vienlaicīgi ar to nopelnot daudz 

naudas. 

Visi finansu institūti sen jau atrodas reptiloīdu rokās, tātad, arī vara, par cik duālā pasaulē 

nauda un vara nedalāma. 

Bet viskielākais viņu noziegums cilvēces priekšā, tā ir sākusies vispārējā čipošana, kas 

cilvēkus ved pie "robotizācijas", tas ir, pilnīgu pār viņiem kontroli. 

Kavēties vairs nedrīkst. Un mēs ticam, mūsu mīļotie, ka Kristus Otrā Atnākšana, par ko būs 

runa nākošajos vēstījumos, glābs no bojā ejas jūs un jūsu zemi. 

Pie tā mēs šodien apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošie Tēvs Absolūts un Pasaules Māte runāja ar jums 

 

Pieņēma Marta 15. novembrī 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.02.2018. 
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4.Dievišķais “desants” 

 

Sveicināti, dārgie mūsu mīļotie bērni! 

Šodien mēs pacentīsimies jums paskaidrot vienkāršā un pieejamā formā, kas tā ir Dievišķā 

"sēja" - kāda tās daba un kāds mehānisms tās izpausmei uz zemes. 

Runa šodien būs tikai par diženām dvēselēm, kuras tagad masveidā atnāk uz jūsu planētu. 

Stādaties priekšā viņu Mātes Dvēseli saulītes veidā, kas izstaro daudzus starus. 

Pie tam, katrs stars ir ne atsevišķa Mātes Dvēseles daļiņa, bet vīrišķā un sievišķā sākuma 

kopums vai, citiem vārdiem sakot, šīs dvēseles abas ipostases. 

Un par cik viņas uz zemes nevar iemiesoties vienā ķermenī, tad dzimst kā vīrietis un sieviete, 

patstāvīgi sev izvēloties sava iemiesojuma apstākļus - valsti, sociālo vidi, dzimšanas laiku. 

Tādas dvēseles - dvīņu liesmas - var iziet uz pilnvērtīgu, patiesi Diženu Kalpošanu, tikai 

apvienojot savas enerģijas vienā - sabalansētā, harmoniskā, Dievišķā. 

Viņu savienošanās fiziskajā plānā gadās ārkārtīgi reti. Un tam ir daudz iemeslu. 

Esoši fiziskos ķermeņos uz zemes, viņi, ar ļoti retiem izņēmumiem, neatceras, kas viņi, no 

kurienes un kādēļ šoreiz iemiesojās. 

Tādēļ viņiem palīdzēt nāk Augstākie Spēki, viņu Sargeņģeļi, kuri jau no dzimšanas "ved" 

katru tādu dvēseli. 

Tie viņi "nokārto" tikšanos ar vajadzīgajiem cilvēkiem, kuri palīdz stāties uz garīgā ceļa, 

"piespēlē" viņiem nepieciešamo informāciju grāmatu, žurnālu, internetsaitu, filmu veidā utt. 

Augstākie Spēki šo dvēseli pasargā no briesmām - fiziskām un morālām, attīrot viņas apziņu 

no viņai svešām programmām. 

Un viņi dara visu priekš tā, lai šī dvēsele satiktu savu otru pusīti, savu neesošo daļiņu - 

"uzzinātu" viņu, sajustu ar visu savu sirdi. 

Viņi sarīko neiedomājamas Debesu "kombinācijas", lai tāda tikšanās notiktu tieši fiziskajā 

plānā, par cik smalkajā plānā viņas vienmēr kopā. 

Un, lūk, kādēļ tas tik svarīgi. 

Atrodoties fiziskā ķermenī, garīgi attīstīts cilvēks spējīgs ģenerēt sevī tādu daudzumu 

Dievišķās enerģijas, ka tas salīdzināms ar simts svēto enerģiām esošiem Debesīs un sūtošiem 

cilvēcei savu Mīlestības enerģiju. 

Jūsu fiziskais ķermenis, mūsu mīļotie, ir Dievišķs instruments, tik ļoti tas pilnīgs, 

daudzšķautnains un slēpj sevī neiedomājamu spēku. 

Bet, kad Vienas Diženas Dievišķas Dvēseles ķermeņi savienojas ne tikai enerģētiski, bet arī 

fiziski, notiek tik spēcīgs augstu vibrāciju enerģiju uzplaiksnījums, kas spējīgs izmanīt 

pasauli. 

Un visspilgtākais piemērs tam - harmoniska Ješua un Marijas Magdalēnas Dievišķā savienība, 

kuriem laimējās satikties uz zemes. 

Par nožēlu, tādas tikšanās ārkārtīgi retas - pārāk daudz faktoru ietekmē cilvēku - ģeogrāfiskie, 

fiziskie, sociālie, morālie. 

Tieši tādēļ, lai kaut vai viens tāds "stariņš", Mātes Dvēseles izlaists, varētu iziet kalpošanā 

abās savās izpostasēs uz Zemes, šajā liktenīgajā prieš viņas laikā, nolaists īsts Dievišķs 

"desants" no visdiženāko dvēseļu tūkstoš daļiņām, kaut kad bijušām uz zemes, lai viņas varētu 

īstenot to, ko kādreiz iesāka, atrodoties citos fiziskos ķermeņos kā vieninieki, tā arī kopā ar 



 10 

savu otro pusīti. 

Pie tā mēs apstāsimies šodien. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošie Tēvs Absolūts un Pasaules Māte runāja ar jums 

 

Pieņēma Marta 16. novembrī 2017. g.  

 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /03.02.2018. 

 

 

5.Diženās Dvēseles uz Zemes 

 

Sveicināti, dārgie mūsu mīļotie bērni! 

Šodien mēs turpināsim sarunu par Dievišķo "sēju" - Visuma diženo dvēseļu masveida 

atnākšanu uz zemes, ko bez kādām šaubām var nosaukt par Kristus Otro Atnākšanu. 

Mēs zinām, ka tas daudzos var izraisīt vilšanos, par cik nenotiks Kristus parādīšanās Brīnums. 

Bet, ja jūs apzināties visu mūsu nodoma varenumu, tad sapratīsiet, ka notika daudz lielāks 

Brīnums. 

Ješua, Marija Magdalēna, Jaunava Marija, Apustuļi, Erceņģeļi, Augšupceltie Meistari tagad 

iemiesojās uz zemes tūkstošos savās daļiņās. 

Viņi paši izvēlējās šo pēdējo savu iemiesojumu cilvēku ķermeņos, lai cilvēkus izlaistu no 

dualitātes "cietuma", palīdzētu viņiem iziet tik grūto priekš daudziem ceļu savas apziņas 

pilnīgai atbrīvošanai no trīsdimensiju pasaules programmām, kas tik daudzus gadsimtus tur 

viņus savā "gūstā". 

Protams, ne visas šo Diženo Dvēseļu daļiņas mācēja iziet uz Kalpošanu. Tūkstoši no viņm tā 

arī nevarāja pārvarēt sociālās barjeras, apkārtējo spriedumus, tuvinieku nesapratni un 

nosodījumu. 

Kādu salauza dzīves smagumi, fiziskais nespēks, bailes par savu nākotni, ģimenes parāds... 

Var nosaukt daudz iemeslu, kuru dēļ Dižena Dvēsele nevarēja izpildīt savu misiju, uz ko tik 

ļoti tiecās. Cilvēciski tas gluži saprotams. 

Bet, par cik šī Dvēsele ne vienkārša, Augstākie Spēki viņu neatstāj. 

Vēl pirms viņas iemiesošanās uz zemes, viņi apsolīja viņai darīt visu iespējamo, kas no 

viņiem atkarīgs, lai viņa nenoietu no izvēlētā ceļa, lai viņas dzimšana nebūtu veltīga, lai viņa 

varētu iemiesot dzīvē savu loloto sapni - kopā ar Zemi augšupcelties fiziskajā ķermenī piektās 

dimensijas Dievišķajā telpā, un palīdzēt arī daudziem, daudziem citiem. 

Tieši tādēļ Augstākie Spēki, Eņģeļi un Erceņģeļi neļauj tādai "paklupušai" dvēselei nokrist 

zemāk par to garīgo līmeni, kuru sasniedza daudzu jo daudzu iemiesojumu dēļ un, kas atļāva 

viņai vairāk uz zemes neatgriezties. 

Taču šurp atriezties bija viņas personīgā izvēle - brīva un apzināta. Un tagad, kad viņa šeit, 

viņai, lai tur vai kas, nepieciešams nodomāto paveikt līdz galam. 

Kā tad izpaužas Augstāko Spēku palīdzība tādām dvēselēm? 

No parasta cilvēka skatījuma, tas var šķist citsirdīgi, dažreiz pārmērīgi, par cik cilvēku, 

"aizmirsušo" par savu uzdevumu, sāk vest caur smagu pārbaudījumu virkni - kādu fiziskiem, 
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kādu morāliem, atkarībā no tā, kas priekš viņas ir vairāk nozīmīgi. 

Viss notiek pakāpeniski. Iesākumā viņam sūta sīkas nepatikšanas, aicinātas izraut šo cilvēku 

no komfortās vides, likt padomāt par citām - nemateriālām - vērtībām. 

Ja tas nenotiek, viņam dod nopietnākus pārbaudījumus, kas viņu burtiski izrauj no pierastās 

dzīves. Tas var būt labklājības zaudējums, tuvinieku slimība vai nāve, smags sakropļojums... 

Ja arī tas nepalīdz, tad tādu dvēseli aizved no zemes fiziskā plāna, nedodot viņai nokrist pārāk 

zemu, lai viņa saglabātu to, ko iestrādāja gaidsimtu laikā. 

Tieši tādēļ gaišas dvēseles ātri aiziet no šīs pasaules. Taču ticiet, mūsu mīļotie, to dara viņiem 

par labu, lai cik grūti tuviniekiem, palikušiem uz zemes, viņus zaudēt. 

Taču Dieženas Dvēseles, visbiežāk, jau no dzimšanas jūt savu neparastumu, vienreizību, 

atšķirību no citiem. Viņas tiecas pie garīgām zināšanām, ieklausoties savā intuīcijā, sajūt, uz 

ko tiecas viņu dvēsele, kā likums, savas dzīves vidū, viņas iziet uz viņām paredzētā ceļa.  

Tieši tādiem cilvēkiem tagad atveras kanāli saziņai ar Visuma Augstākiem Spēkiem un tieši 

viņas aiznes līdz jums tik ļoti nepieciešamās jums zināšanas par Lielo Pāreju kā arī 

dzudzskaitlīgās prakses un meditācijas, kas jums palīdz iet kopsolī ar Zemi. 

Pie tā šodien mēs apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošie Tēvs Absolūts un Pasaules Māte runāja ar jums 

 

Pieņēma Marta 17. novembrī 2017. g. 

 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.02.2018. 

 

 

 

6.Kāpēc Diženās Dvēseles atgriežas uz Zemes 

 

Sveicināti, dārgie mūsu mīļotie bērni! 

Pirms turpinām mūsu sarunu par Kristus Otro Atnākšanu 

(Iepriekš.: http://spekavots.ucoz.ru/news/dizenas_dveseles_uz_zemes/2018-02-08-2979 )  

nepieciešams izdarīt nelielu atkāpi un pastāstīt jums par to, kā uz Zemi atnāk Diženās 

Dvēseles. 

Mums gribas, lai jūs apzinātos uz kādu drosmīgu soli viņas iet. 

Viņas sasniedz savas garīgās izaugsmes virsotnes, sasniedza to līmeni, ka vairāk nevajag 

iemiesoties fiziskos ķermeņos, bet turpināt savu evolūciju smalkajā plānā, ceļojot pa visumu 

vai savienoties ar savu Zvaigžņu ģimeni.  

Bet par cik daudzas no viņām uz Zemes dzima ne vienu reizi vien, viņas no sirds iemīlēja šo 

brīnišķīgo planētu, neskatoties uz smagajiem pārbaudījumiem, ko viņām nācās šeit iziet. 

Viņas bija pateicīgas par šeit iemantoto unikālo pieredzi un, par cik viņas lieliski saprot, cik 

ļoti grūti cilvēkiem pārvarēt viņu ceļā esošās barjeras un šķēršļus, daudzas no viņām Debesīs 

izvēlējās sev palīdzības misiju cilvēcei. 

Protams, jūs zinat daudzu viņu vārdus. Tās ir tās garā Diženās Dvēseles, kas par sevi atstāja 

labas atmiņas uz Zemes, par ko cilvēki sajūsminās, kuriem līdzinās, pie kuriem griežas pēc 

palīdzības grūtu pārbaudījumu minūtēs. 

http://spekavots.ucoz.ru/news/dizenas_dveseles_uz_zemes/2018-02-08-2979
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Tieši šī savstarpējo sakaru saistība arī neļauj daudziem no viņiem aiziet uz citām pasaulēm, 

atrauties no apkārtzemes telpas, kur viņas mīt, lai novērotu uz zemes notiekošo un sniegtu 

palīdzību tiem, kuriem tā nepieciešama. 

Tā arī tiek izlikts tas neredzamais tiltiņš starp cilvēkiem un Gaišajiem Spēkiem, esošiem 

Debesīs. 

Taču šo Diženo Dvēseļu Mīlestības virsotne uz cilvēci ir lēmums no jauna nolaisties uz 

Zemes, lai turpinātu savu Kalpošanu, atrodoties jau fiziskos ķermeņos. 

Viņas lieliski zin, ka tādējādi viņas var aizmirst, kas viņas un kāpēc atgriezās uz Zemes, kas 

arī visbiežāk notiek. 

Un, tomēr, viņas šo soli sper, metoties lejup, kā atvarā, riskējot pazaudēt to, ko iestrādāja 

gadsimtos, un atmest sevi atpakaļ uz savas garīgās attīstības ceļa.  

Lai tas nenotiktu, viņas cenšas izvēlēties sev tādas ģimenes un tādus dzīves apstākļus, kas 

viņām palīdzētu iziet uz Kalpošanu visīsākajos termiņos. 

Un tagad uz Zemes izveidojās unikāls stāvoklis, kad vienā ģimenē var izrādīties vairākas 

Diženo Dvēseļu daļiņas vienlaicīgi. 

Vēl Debesīs viņas nolēma nodrošināties un atnākt uz Zemi grupās, cerībā atcerēties viens 

otru, atrodoties fiziskos ķermeņos. 

Un tiešām, tās zināšanas un prakses, kas tagad spēcīgās straumēs plūst no Debesīm, palīdz 

viņām atcerēties, kas viņas un kādi mērķi viņu esamībai uz Zemes. 

Tagad daudziem no cilvēkiem ļauts uzzināt savus iepriekšējos iemiesojumus un pat 

pārvietoties savos smalkajos ķermeņos uz citām pasaulēm, uz citām planētām, savām 

iepriekšējām dzīvēm.  

Tas viņām palīdz apzināties atbildību savas personāgās Dveseles priekšā un atcerēties, priekš 

kā un kādēļ viņa atnāca atkal uz šo brīnišķīgo planētu. 

Tieši tādi cilvēki šobrīd arī kļūs planētas garīgais "avangards" - tie, kuri aiz sevis ved pārējos, 

kuri viņiem māca Beznosacījumu Mīlestību, parādot patiesas Kalpošanas piemēru - sirsnīgas 

un nesavtīgas. 

Viņi, kā magnēts pievelk sev arī tādas tīras dvēseles un pakāpeniski izaug Gaismas Ģimene uz 

Zemes, bruģējot ceļu citiem. 

Un mēs priecājamies, ka arvien vairāk un vairāk Diženo Dvēseļu daļiņas, drosmīgi nolaidušās 

uz Zemes, priekš viņas šajā liktenīgajā stundā, cienīgi izpilda Kalpošanas misiju cilvēcei, 

pieņemtu vēl pirms dzimšanas. 

Pie tā mēs šodien apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošie Tēvs Absolūts un Pasaules Māte runāja ar jums 

 

Pieņēma Marta 18. novembrī 2017. g.  

 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.02.2018. 
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7.Kā noturēties augstumā 

 

Sveicināti, mūsu dārgie mīļotie bērni! 

Šodien mēs turpināsim mūsu sarunu 

(iepriekš.: http://spekavots.ucoz.ru/news/kapec_dizenas_dveseles_atgriezas_uz_zemes/2018-

02-09-2982 ) par Kristus Otro Atnākšanu un runāsim par tām bīstamībām, kas apdraud 

Diženās Dvēseles, izgājušas uz Kalpošanu. 

Un šobrīd tas kļūst sevišķi aktuāli. 

Mēs redzam, ka daudzi no tiem, kuriem izdevās iziet uz viņiem paredzēto ceļu, pakāpeniski 

kļūst trīsdimensiju pasaules kārdinājumu upuri, kas noved uz nē visus viņu centienus. 

Ne to mazāko artavu uz Kalpošanu izgājuša cilvēka garīgā krišanā ienes viņam apkārt esošie 

cilvēki, kuri uz viņu sāk skatīties kā uz mesiju, pravieti, guru, skolotāju... 

Rezultātā tāds cilvēks sāk tiešām sajust sevi kā debesu iedzīvotāju, nolaidušos uz zemi un tas 

ārkārtīgi iepriecina viņa patmīlību. Pakāpeniski viņš uz saviem "skolniekiem" sāk raudzīties 

augstprātīgi, norobežojoties no viņiem ar augstu neredzamu sienu. 

Viņš viņiem kļūst neapšaubāma autoritāte, bet katrs viņa vārds - neapgāžama patiesība. 

Un cilvēki, jau kuro reizi, sev rada elku. 

Jūs droši vien zinat daudz tādu piemēru. 

No citas puses, tie, kuri tagad tālu no procesiem uz zemes notiekošiem, kuri neko nezina par 

Pāreju, par jūsu planētas un tās iemītnieku enerģētiskām izmaiņām, par vibrāciju 

paaugstināšanos, kuri īsteni un pilnībā dzīvo vēl trīsdimensiju pasaulē, tie tādu cilvēku 

uzskata par šarlatānu vai viltus pravieti, aplejot viņu netīrumiem un nododot lāstiem. 

Protams, mēs jums parādījām divas galējības, taču pilnībā atpazīstamas, vai ne taisnība? 

Tad kā vajag uzvesties Diženai Dvēselei, pilnībā apzinoties, kas viņa un kādēļ iemiesojās uz 

zemes, tādā neparastā situācijā - esošai starp divām ugunīm? 

Pirmkārt, nekādā gadījumā nevar runāt par to, kas priekš jums dārgs, ne burzmā, ne 

cilvēkiem, kuri nav spējīgi jūs saprast. 

Otrkārt, nevajag izturēties pret sevi un savu misiju pārāk nopietni, uzceļot sevi uz pjedestāla 

un runājot ar cilvēkiem no augšienes, pamācošā tonī, izmantojot retoriskus vārdus un 

izteicienus. 

Vienmēr atceraties to, ka jebkuru patiesību var pasniegt cilvēkam ar visvienkāršākajiem 

vārdiem, pateikt to vieglā un pieejamā formā - ar humoru un jautriem piemēriem no dzīves. 

Un tad pat visnopietnākās lietas ieies dziļi cilvēka apziņā un tur paliks uz visiem laikiem. 

Treškārt, nepieļaujami stādīt sevi augstāk par otru cilvēku, par cik katrs no jums savdabīgi 

vērtīgs un visi jūs esat viens priekš otra skolotāji un skolnieki vienlaicīgi. 

Ceturtkārt, jūsu palīdzība cilvēkiem, ja jūs tiešām Dižena Dvēsele, izgājusi uz Kalpošanu, 

jābūt absolūt nesavtīgai. 

Tās zināšanas, ko līdz cilvēkiem nogādā Augstākie Spēki, izmantojot jūsu sakaru kanālu, 

pieder ne jums, bet visai cilvēcei, visam Visumam. Tās nepārvērtējamas un nevar būt mērītas 

kaut kādos naudas ekvivalentos.  

Bet kas gan notiek, mūsu mīļotie, kad šie principi pārkāpti? 

Tādā gadījumā zūd jūsu sakari ar Augstākiem Spēkiem un jums jau pieslēdzas pavisam citas 

būtības: labākajā gadījumā - augstākie astrāli, bet sliktākajā - zemākie , atkarībā no tā, kādas 

http://spekavots.ucoz.ru/news/kapec_dizenas_dveseles_atgriezas_uz_zemes/2018-02-09-2982
http://spekavots.ucoz.ru/news/kapec_dizenas_dveseles_atgriezas_uz_zemes/2018-02-09-2982
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domas un emocijas pārvalda jūs dotajā momentā. 

Un, par cik, pārāk daudz faktoru ietekmē cilvēka apziņu, dzīvojoša duālā pasaulē, tā var 

"peldēt" diezgan plašā enerģētiskā diapazonā, pieņemot informāciju kā no Augstākiem 

Spēkiem, tā arī no astrālām būtībām. 

Viņa saziņas kanālu ar smalkajām pasaulēm var salīdzināt ar neredzamu vibrāciju skalu. Un, 

atkarībā no tā, kādā līmenī viņš atrodas dotajā momentā, tāda līmeņa būtības arī pievelkas pie 

cilvēka. 

Tieši tādēļ, mūsu mīļotie, tik svarīgi saglabāt tīrībā savu Dvēseli un savu apziņu, kas arī ir ķīla 

tam, ka ar jums runā Visuma Augstākie Spēki, bet ne tie, kuri tik ļoti mīl piesavināties sev 

viņu vārdus. 

Pie tā mēs šodien apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošie Tēvs Absolūts un Pasaules Māte runāja ar jums 

 

Pieņēma Marta 21. novembrī 2017. g. 

 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.02.2018. 

 

 

8.Pēdējie ceļavārdi 

 

Sveicināti, dārgie mūsu mīļotie bērni! 

Un tātad, mūsu vēstījumu sērija ar nosaukumu Kristus Otrā Atnākšana 

(iepriekš.: http://spekavots.ucoz.ru/news/ka_notureties_augstuma/2018-02-21-3018 ) tuvojas 

nobeigumam. 

Un šodien mēs gribam apkopot visu teikto. 

Mēs jūs iepazīstinājām ar cilvēces rašanos, izvedām jūs caur galvenajiem tās attīstības 

etapiem, pastāstījām par Ješuā un Marijas Magdalēnas reālo dzīvi un par to, kādas izmaiņa 

pārcieta Kristus Mācība pēdējo tūkstošgadu laikā. 

Tā mēs pakāpeniski jūs pietuvinājām mūsu vēstīumu galvenajam mērķim - patiesās būtības 

atklāšanas teicienam "Kristus Otrā Atnākšana", kas nozīmē Diženo Dvēseļu daļiņu 

masveida atnākšanu uz Zemi, atstājušu neizdzēšamas pēdas cilvēku sirdīs un pacēlušu viņus 

uz jaunu garīgu virsotni. 

Un mēs zinām, ka daudzi un daudzi no tiem, kuri lasa mūsu vēstījumus šajā vēstvietnē un 

pieņem tos ar visu sirdi un dvēseli arī ir tās Diženās Dvēseles atnākušas uz Zemi ar vienu 

vienīgu mērķi - palīdzēt cilvēcei augšupcelties kopā ar viņu Piektās dimensijas enerģētiskajā 

telpā. 

Tā jau būs pavisam cita Zeme - ar jaunu ģeogrāfiju, par cik izmainīsies tās kontinentu daļa un 

jaunas vibrācijas, kas pacels cilvēci uz jaunu garīgās attīstības līmeni. 

Jūs tik daudz par to lasījāt, mūsu dārgie, tā sapņojāt par Pāreju, bet daudzi jau redzēja šo 

atjaunoto Zemi savās meditācijās, ka jums tagad atlika veikt pēdējo soli, lai noturētos tanī 

augstumā, uz kuru jūs pacēlāties par neizmērojamu pūļu cenu un dažkārt ne maziem upuriem, 

raugoties no trīsdimensiju pasaules uzskata. 

Un šodien, jūsu svētībai mums gribas dot jums dažus padomus, kā cienīgi noslēgt jūsu diženo 

http://spekavots.ucoz.ru/news/ka_notureties_augstuma/2018-02-21-3018
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misiju uz Zemes, lai nekad vairāk neatgrieztos trešās dimensijas duālajā pasaulē uz citām 

planētām. 

Un tā, pirmais padoms. Nekad ne pie kādie apstākļiem nenododiet jūsu Dvēseles lietu - 

Kalpošanu cilvēces labā. 

Tā var būt ietverta jeb kur, taču tās galvenais princips tas, lai nestu cilvēkiem zināšanas maigi, 

delikāti, neuzbāzīgi, cienīgi, piepildot katru jūsu teikto vārdu ar Gaismu un Mīlestību. 

Kļūstiet nākotnes cilvēka piemērs - tāds, kuram līdzināties vēlas visi pārējie, ko jūs jau darījāt 

vairākkārt savās ieprekšējās dzīvēs. 

Otrs padoms. Nerunājiet par to, ka jūs - Dižena Dvēsele, pat ja paši par to zinat. 

Ne visi cilvēki gatavi to saprast un pieņemt un, viszdrīzāk, jūs nosauks par viltvārdi. 

Bet tas, kurš jums noticēs, sacels nevajadzīgu ažiotāžu ap jūsu vārdu, ar to pašu radot sev 

kārtējo elku. 

Jums taču nav nepieciešama pielūgsme, vai ne, mūsu mīļotie? Kā arī nosodīšana. Ne viens ne 

otrs jums neatnesīs prieku. 

Vissvarīgākais jums - nest cilvēkiem Gaismu un patiesas Dievišķas zināšanas. 

Un ja jūs redzēsiet sava darba rezultātus - kā mainās cilvēku apziņa, viņu dzīves vērtības un 

prioritātes, tad tas jums atnesīs tādu laimi un prieku, kas nevar līdzināties ne ar ko. 

Un trešais padoms. Lai visas jūsu uzkrātās teorētiskās zināšanas pārplūst praktiskajā gultnē 

katru dienu, katru stundu, katru minūti. 

Tieši tas, kurš to mācēs izdarīt: ne tikai spriest par garīgumu un augstām matērijām, bet dzīvot 

pastāvīgi uzturoties augstās Gasmas un Mīlestības enerģijās, un pierāda savu Dievišķīguma 

"turīgumu", tātad, pilnā mērā izpilda uz sevi uzņemto cilvēces modināšanas misiju. 

Un mēs jūs uz to svētījam, mūsu mīļotie bērni, drosmīgi nolaidušos uz Zemes priekš viņas tik 

grūtā brīdī! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošie Tēvs Absolūts un Pasaules Māte runāja ar jums 

 

Pieņēma Marta 22. novembrī 2017. g. 

 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.02.2018. 
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Internet-Grāmatu "Kristus Otrā Atnākšana" pieņēma Marta, audio Eduards, vēstvietne - 

Vozrožģeņije 

 

Latviešu valodā viskopīgai pieredzei sagatavoja Dievišķā Spēkavota Gaismas grupa, 

vēstvietne - Spēkavots 2018. gada 28. decembis, Latvija 
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