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Šajā Grāmatā apkopoti Tēva Absolūta Vēstījumi "Palīglīdzeklis pārejai Piektajā dimensijā",
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 20. februāra līdz 28.februārim.
Bet Iritas Irem sirsnīgā centībā tie sakārtoti Dokument-Grāmatā "PALĪGLĪDZEKLIS
PĀREJAI PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ" , 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 Tēvam Absolūtam par Zināšanām Vēstījumos! Mīļš paldies Martai un
Eduardam par Zināšanu pieņemšanu un tālāk dāvāšanu, lai zināšanas par Palīglīdzekli
pārejai Piektajā dimensijā 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 28.02.2019.

Šinī grāmatā doto vēstījumu audioierakstus, Martas lasījumā, jūs varat atrast un iegādāties
Internet Grāmatu Veikalā "Vozrožģeņije": https://vozrojdeniesveta.com/book/
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1.Palīglīdzeklis pārejai Piektajā dimensijā
4

Sveicināti, mani mīļie bērni!
Šodien es gribu sākt jaunu vēstījumu sēriju, ko nosacīti var nosaukt "Palīglīdzeklis pārejai
Piektajā dimensijā".
Jums jau par Pārejas tēmu tika dotas daudzas prakses, lai katrs varētu izvēlēties savu - to, kas
viņam iekrīt dvēselē un izpildās viegli un vienkārši.
Bet šodien mēs ar jums parunāsim ne par meditācijām, kas jums tikai uz īsu brīdi palīdz
pārvietoties no trešā blīvuma Piektajā, bet par to, kā mācīties dzīvot pēc Piektās dimensijas
likumiem jau tagad, kas ļoti palīdzēs jūsu planētai harmoniski virzīties uz priekšu.
To var salīdzināt ar to, ka Zeme jums "met glābšanas riņķi" augstu vibrāciju veidā, lai jūs
varētu noturēties virspusē, bet taču jums pašiem arī ne slikti pielikt pūles, lai ātrāk "izkļūtu
sausumā" - uz jaunās, laimīgās Zemes...
Mēs sāksim ar to, ka katrs, kurš lasīs doto "Palīglīdzekli" izgāja jau "ievadkursu" un labi zina,
kas sagaida jūsu Zemi vistuvākajā nākotnē. Par šo tēmu jums jau ir pietiekami daudz
informācijas un es neatkārtošos.
Mēs ar jums tūliņ pāriesim pie prakses un mēģināsim izanalizēt, kā paiet jūsu visparastākā
diena.
Priekš tā es jums uzdošu jautājumus, uz kuriem jums jādod godīgas un objektīvas atbildes.
Tas jums palīdzēs tūliņ ieraudzīt savas stiprās un vājās puses.
Pirmais. Kāda bija jūsu pirmā doma pēc pamošanās?
Otrs. Vai pateicāties Visumam par visu, kas jums ir?
Trešais. Jūs novedāt harmoniskā stāvoklī savus smalkos ķermeņus, pirms cēlāties no gultas?
Ceturtais. Jūs lūdzāt mani aktivizēt (stiprināt) jūsu Dievišķo kanālu, jūsu Mīlestības Kristālā?
Piektais. Jūs sasildījāt ar maigu smaidu savus tuvos/mīļos, pirms aiziet uz darbu?
Sestais. Vai jums izdevās nokļūt līdz darbam nevienu, ne reizi nenosodot, pieņemot visus
cilvēkus, kurus satiekat šajā rīta stundā, kā radniecīgus un tuvus jūsu dvēselei, kā daļiņu sevis
paša?
Septītais. Vai izdevās jums visu darbdienu uzturēties harmoniskā stāvoklī: nesūdzēties par
likteni, par dara pārpilnību, nekrist aizkaitnātībā?
Astotais. Kā izkārtojās jūsu attiecības ar darba kolēģiem, priekšniekiem, draugiem?
Devītais. Jūs veicāt savu darbu ar apmierinātību, ieliekot tur savu dvēseli, vai, negribot,
automātiski, bet varbūt tas izraisīja jūsos nepatiku/atvairīšanos?
Desmitais. Jūs palikāt apmierināts ar savu darba dienu?
Vienpadsmitais. Kādas jūtas izjutāt mājupceļā no darba? Ja jūs nogurāt vai tas atsaucās uz
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attiecībām ar apkārtējiem?
Divpadsmitais. Kā jūs pavadījāt vakaru ar saviem mājniekiem? Jūs palikāt apmierināti ar savu
sazināšanos?
Trīspadsmitais. Jūs neaizmirsāt pirms miega pateikties Visumam par brīnišķīgo dienu, bet
jūsu Sargenģeļiem par viņu brīnišķīgo darbu?
Četrpadsmitais. Kāda bija jūsu pati pēdējā doma pirms jūs aizmigāt?
Jūs jau droši vien sapratāt, mani mīļie, ka jums ir pie kā piestrādāt.
Un es jūs svētīju uz to, lai šis darbs jums būtu priecīgs!
Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 20. janvārī 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 20.02.2019.

2.Izdzīvojiet no jauna jūsu dienu
Un tātad, mani dārgie, turpināsim mūsu sarunu par to, kas jāizdara, lai jūsu šodienas dzīve
sāktu iemantot dzīvošanas kontūras Piektajā dimensijā.
Priekš tā es gribu sīkāk apstāties pie katra punkta iepriekšējā vēstījumā. Un sāksim ar pirmo
un pēdējo punktu: par to, kas notika pirms jūsu miega un jūsu pamošanās momentā.
Kādēļ tik svarīgas domas ar kurām jūs aizmiegat un ar kurām pamostaties?
Lieta tā, ka tādā veidā vakarā jūsos ieliekas programma visai naktij, bet no rīta visai dienai.
Jūs jau zinat, ka miega laikā cilvēka Dvēsele atstāj fizisko ķermeni un ceļo citās pasaulēs tanīs, kurām viņa pievilksies pēc vibrācijām. Un tas, kādās pasaulēs viņa nokļūs, pilnībā
atkarīgs no jūsu dvēseles stāvokļa pirms miega.
Taču, mani dārgie, pat ja jums bija ļoti grūta diena un jūs ar sevi nebijāt apmierināti, jums
vienmēr ir iespēja stāvokli izlabot: veikt "darbu ar kļūdām", jūs taču burvji un varat
"pārrakstīt" jūsu dienu ar savu domu un iztēles spēku.
Kas jums priekš tā jādara?
Pārskatiet visu savu dienu kā kinolenti, kur jūs esat scenārists, režisors un galvenais aktieris
vienā personā.
Bet tikai ļoti svarīgi, mani dārgie, lai jūs to caurskatītu kā VISLABVĒLĪGĀKAIS KRITIĶIS,
nenosodot ne sevi, ne citus.
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Paskataties uz visu ar Dieva acīm, vienādi mīlošu visus savus bērnus un saprotošu, cik viņiem
grūti izdzīvot trīsdimensiju pasaulē, kur viņus uz katra soļa sagaida kārdinājumi un
pārbaudījumi, ka bieži viņi nezin, ko dara, par cik viņu dvēseles vēl nepietiekami paaugās...
Pacenšaties ieraudzīt un izjust visus cēloņu-seku sīkumus šīs dienas notikumos. Un, kad jūs
sapratīsiet kādēļ notika tieši tā, pārspēlējiet situāciju - pārrakstiet scenāriju, lai pagrieztu visu
vajadzīgajā - Dievišķajā - gultnē.
Izdariet to ar katru nodzīvotās dienas epizodi, kurā jūs palikāt neapmierināti.
Un pēc tam domās nodzīvojiet savu dienu no jauna. Ar katru sava ķermeņa šūnu izjūtot tās
jaunās enerģijas, ar kurām jūs piesātinājāt šo dienu.
Ja jūs visu izdarījāt pareizi, tad jūs vairāk neizjutīsiet skumīgumu un neapmierinātību ar sevi,
bet piepildīsieties ar prieku un laimi par brīnišķīgo burvju dienu, kuru jūs izdzīvojāt, vadoties
pēc Pasauls-ēkas Likumiem, bet ne ejot trīsdimensiju cilvēka domu un emociju pavadā.
Un jau tieši šī - jaunā - diena paliks Zemes smalkajā plānā, jo tā taču bija enerģētiski jūsu
radīta nodzīvotās vietā, tātad, iemantoja tiesības eksistēt.
Tādā veidā jūs palīdzēsiet ne tikai sev, bet arī jūsu Zemei, attīrot savus un viņas smalkos
ķermeņus no neharmoniskām domām un emocijām, apmainot tās ar augstu vibrāciju
Dievišķām enerģijām.
Un tad jūs aizmigsiet īsti laimīgi, tātad, nokļūsiet brīnišķīgās pasaulēs, kur valda Gaisma un
Mīlestība un atmodīsieties ar sajūtām, ka pabijāt Mājās, kur tik labi un mājīgi un pacenšaties
izdzīvot nākošo dienu neizniekojot savu miera un harmonijas stāvokli.
Svētīju jūs uz to, mani mīļie.
Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 21. janvērī 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 21.02.2019.

3.Par Pateicību
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Sveicināti, mani mīļie bērni!
Šodien mēs ar jums parunāsim par PATEICĪBU.
Es jums paskaidrošu, kādēļ tik svarīgi pateikties Visumam, Augstākiem Spēkiem,
Erceņģeļiem un visiem cilvēkiem, kurus satiekat savā ceļā, par visu, kas notiek jūsu dzīvē un
pastāstīšu jums, kā tas strādā smalkajā plānā, tas ir, enerģētiskajā līmenī.
Jūs jau daudzreiz dzirdējāt, ka svarīgi pateikties visiem, ne tikai par labu, bet arī par
problēmām un nepatikšanām, arī par bēdām, ciešanām, lai cik tas paradoksāli skanētu.
Un es jums paskaidrošu, kādēļ.
Teorētiski jūs jau saprotiet, ka absolūt viss - labais un sliktais - dodas jūsu labumam: priekš tā,
lai jūs izietu jaunas mācības stundas savā dzīvē, vai nostiprinātu "izieto materiālu".
Taču piekritīsiet, ja jums patīkami un viegli pateikties par kaut ko labu, tad ļoti maz kurš var
pateikties par bēdām un nelaimēm: visdrīzāk, pēc paraduma, jūs sākat žēloties par likteni.
Bet tagad palūkosimies, kas tad notiek ar jūsu smalkajiem ķermeņiem un kā tie mijiedarbojas
ar Visumu.
Jā, jā, mani dārgie, nebrīnaties - cik tālu izplatās enerģija, jūsu izstarota, jo jūs taču katrs esat
Visuma maza daļiņa...
Ņemsim tādu piemēru. Jūs smagi saslimāt un ārstu slēdziens neapmierinošs.
Kas tādā gasījumā notiek ar cilvēku vairākumu? Viņi krīt depresijā , viņus apņem nāves
bailes, kas, kā jūs jau zinat, ir vispostošākā no visām eksistējošām enerģijām.
Īstenībā, tā enerģija tāda spēka, ka tā izraujas tālu aiz Zemes robežām, izkaisot savas "sēklas"
pa visu Visumu.
Rezultātā, ar tādu pašu jaudu šis cilvēks pievelk sev līdzīgas negatīvās enerģijas, "klīstošas"
Visumā un apkārtzemes telpā, kur tās koncentrējas pēc līdzīgām vibrācijām.
Un jo lielāks tādas enerģijas izplūdums, jo lielāka arī pievilkšana, tātad, jo ātrāk pienāk arī
nāve.
Bet tagad aplūkosim citu notikuma variantu.
Cilvēks, uzzinājis par savu slimību, uztvēra to kā Visuma lielisku priekšā pateikumu, ka
viņam vajag sevī kaut ko mainīt. Viņš no sirds pateicās Visumam par to un sāka ar sevi
strādāt: mainīt savas domas, emocijas, dzīves veidu. Viņš stājās uz Garīgā ceļa un viņa apziņa
sāka strauji mainīties uz Dievišķo pusi.
Un šinī gadījumā arī notiek energoapmaiņa, bet jau pilnīgi citas kvalitātes. Sūtot Visumā
savas Mīlestības un Pateicības enerģijas, kas neatdalāmas, atbildei viņš saņem arī tādu "devu"
šīs Dievišķās enerģijas, kas spējīga izdziedināt ne tikai viņa Dvēseli, bet arī slimību.
Tādā veidā viņš izdziedina ne tikai sevi, bet arī Zemi un visu Visumu, daloties ar viņiem
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labākajā, kas viņam ir - savu Mīlestību un Pateicību.
Un šis princips, mani dārgie, izplatās uz pilnīgi visu. Tieši tādēļ tik svarīgi mācēt pateikties
par mazo un lielo, labo un slikto, patīkamo un nepatīkamo: "ko sēsiet, to arī pļausiet...".
Un, ja katru dienu, kaut arī rītā un vakarā, jūs Visumā sūtīsiet savu patiesu Mīlestību un
Pateicību, tas jums noteikti atbildēs ar to pašu un jūs redzēsiet kā sāks mainīties jūsu dzīve,
piepildoties ar visaugstāko vibrāciju Dievišķām enerģijām.
Svētīju jūs uz to, mani dārgie!
Bezgalgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 22. janvārī 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 22.02.2019.

4.Jūsu Sargeņģeļi
Sveicināti, mani mīļie bērni!
Turpināsim sarunu par to, kā jūs varat radīt apkārt sev Piektās dimensijas telpu jau tagad,
atrodoties vēl trešā blīvuma pasaulē.
Un šodien mēs parunāsim par jūsu Sargeņģeļiem, par viņu lomu jūsu dzīvē.
Kas ir jūsu Eņģeļi un kādēļ viņi tik ļoti rūpējas par jums?
Sargeņģeļi - tās būtnes, ar retiem izņēmumiem, no Piektās dimensijas, no jums tuvākās. Tieši
tādēļ viņiem izdodas pietiekami jūtami ietekmēt jūsu dzīvi un radīt priekš jums labvēlīgas
situācijas pat fiziskajā plānā.
Šīs būtnes apzināti izvēlējās kalpošanu cilvēkiem par savu galveno misiju. Kā likums, tās
cilvēku dvēseles arī kādreiz dzīvojušu uz Zemes. Tādēļ viss, kas ar jums notiek viņiem ir tik
tuvs un pazīstams.
Bet atšķirībā no jums, viņi jau izgāja savas mācību stundas uz Zemes un tagad, kā nobriedušas
un pieredzes bagātas dvēseles, cenšas jūs "pievilkt/pacelt" līdz savam līmenim, lai jūs arī
apturētu savu "skrējienu pa apli" trīsdimensiju pasaulē un atgrieztos pie Dievišķās, augstu
blīvumu pasaules dabas krūts.
Un viņi priekš tā dara visu iespējamo. Bieži, lai pasargātu jūs no biesmām, viņi rada
"neparedzētas" situācijas, dažkārt priekš jums nepatīkamas, bet kas gala rezultātā izvedīs jūs
uz pareizā ceļa.
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Viņi nokārto jūsu satikšanos ar jums nepieciešamiem cilvēkiem, radot veselu ķēdīti
"nejaušību".
Viņi jūs, burtiski" izrauj" no automašīnu riteņu apakšas, vai "novērš" avārijas, ja jūs esat pie
stūres, dodot jums dažādas zīmes, bet dažbrīd gandrīz fiziski "pagriežot" jūsu galvu
vajadzīgajā virzienā.
Viņu misija "bīstama un grūta" par cik viņiem nav ne minūtes miera. Pat tad, kad jūs
guļat,viņi apsargā jūsu dvēseli viņas ceļojuma laikā astrālā pasaulē.
Šīs būtnes gandrīz saplūda ar jums - cik ļoti labi viņas jūs zin un jūt, un BEZGALĪGI JŪS
MĪL. Jo tieši jūs viņi izvēlējās par savu aprūpējamo vēl līdz jūsu dzimšanai.
Un viņi, atšķirībā no jums, ļoti labi zina jūsu Dvēseles programmu un visiem spēkiem cenšas
jums palīdzēt to izpildīt.
Bieži jūs domājiet, ka jūsu Sargeņģeļi var būt jūsu mirušie radinieki.
Tādi gadījumi tiešām mēdz būt, bet tie ļoti reti, par cik ne bieži jūsu tuvinieki sasniedz tik
augstu garīgās attīstības līmeni, lai atļautu sev vairāk neatgriezties trešā blīvuma pasaulē savā
fiziskajā ķermenī.
Bet kā jūs varat palīdzēt saviem Eņģeļiem, mani dārgie, lai neliktu viņiem ciest un lai
atvieglotu viņu darbu?
Mēģiniet iemācīties sarunāties ar viņiem. Un tur jums katram var būt savi piemēri.
Sāciet ar mazumiņu, saņemot atbildes no viņiem "jā" un"nē".
Pieaiciniet viņus savās meditācijās un lūdziet dot jums padomu.
Izvēlaties nosacītas zīmes, ar kādām jūs varat apmainīties ar viņiem.
Vārdu sakot, esiet radoši.
Ticiet, mani mīļie, viņi to tik ļoti gaida un darīs visu iespējamo, lai jūsu saziņa notiktu pēc
iespējas drīzāk.
Un galvenais - neaizmirstiet PATEIKTIES šiem vismīlošākajiem un visuzticamākajiem jūsu
dzīves ceļabiedriem par viņu nepārvērtējamo darbu.
Mīliet viņus tik spēcīgi un nesavtīgi, kā viņi mīl jūs un tad jūsu dzīve kļūs daudz laimīgāka un
garīgi bagāta.
Es svētīju jūs uz to, mani mīļie.!
Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 23. janvārī 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 23.02.2019.
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5.Visuma Augstākie Spēki
Sveicināti, mani mīļotie bērni!
Šodien mēs ar jums parunāsim par to, kādu lomu jūsu dzīvē spēlē Visuma Augstākie Spēki un
kā notiek jūsu saskarsme.
Sāksim ar to, ka katrs cilvēks, kurš stājies uz garīgās attīstības ceļa, kas tiecas uz Gaismu,
tūliņ iemanto viņam neredzamus palīgus smalkajā plānā, par cik viņa Gaisma sev pievelk pēc
vibrācijām līdzīgus Gaismas Spēkus.
Un, jo augstāk cilvēks paceļas pa garīgām kāpnēm, jo "augstākus" pēc vibrācijām aizbildņus
viņš saņem.
Bet par cik reti kuram izdodas, sasniedzot kādu līmeni, to noturēt nemainīgu, tad arī
Augstākie Spēki, kuru aizbildnībā jūs esat, laiku pa laikam mainās, par cik "līdzīgais pievelk
līdzīgo".
Kādā veidā notiek jūsu saskarsme?
Uzskatāmībai stādaties priekšā attēlu. Jūsu smalkie ķermeņi, gluži kā radiouztvērēji, sūta
Visumā noteiktas frekvences enerģētiskos impulsus.
Bet Augstākie Spēki, atrodošies dažādos blīvumos, līdzīgi antenām, uztver jūsu signālus un ar
jums savienojas enerģētiski.
Ko jums tas dod?
Viņi lasa jūsu vēlēšanās un nepieciešamības, jūsu Dvēseles cerības un tādā veidā redz, kā
jums var palīdzēt un kādā apmērā viņu iejaukšanās pieļaujama.
Citiem vārdiem, viņi nolasa visu informāciju par jums dotajā momentā un meklē priekš jums
optimālo risinājumu - tādu, kāds ļautu maksimāli jums palīdzēt un, līdz ar to, netraucētu jums
iziet nepieciešamo mācību stundu, kādu ieplānoja jūsu Dvēsele.
Viņi precīzi ievēro šo smalko robežu, kas atdala palīdzību jums no neiejaukšanās jūsu liktenī,
kas var jūs atmest atpakaļ, par cik neļāva iziet jums mācību, kas tik ļoti nepieciešama jūsu
Dvēselei, kas jums var pievilkt vēl nopietnākus pārbaudījumus.
Tieši tādēļ tik svarīgi, mani mīļie, nesūdzēties par likteni, bet mācēt pateikties par mazumiņu:
tas palīdzēs jums izvairīties no daudz lielākām nepatikšanām un nelaimēm.
Un pēdējais par ko man šodien gribētos teikt.
Kad jūs lūdziet Augstākos Spēkus palīdzēt jums vai vēl kādam, svarīgi saprast, ka šī palīdzība
var pienākt pavisam ne tāda, kādu jūs sagaidiet to ieraudzīt, bet dažreiz var vispār šķist ne kā
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palīdzība, bet papildus ciešanas.
Ticiet man: Augstākie Spēki dara visu iespējamo, lai maksimāli palīdzētu jūsu Dvēselei iziet
viņas ieplānoto ceļu, par cik viņām, viņu līmenī, viss skats un visi jūsu dzīves notikumu
attīstības varianti redzami kopumā. Bet, ja jūsu cilvēciskās vēlmes itin bieži nesakrīt ar jūsu
Dvēseles vēlmēm, tad jums šķiet, ka jūs nedzirdēja un nepalīdzēja.
Tas ne tā. Vienkārši uzvarēja jūsu Dvēsele - tā bija viņa izdzirdēta un viņai pasniedza
palīdzības roku, pat ja no cilvēciskā viedokļa stāvoklis tikai pasliktinājās.
Tādēļ, mani dārgie, VIENMĒR PATEICIETIES Visumam un Augstākajiem Spēkiem PAR
VISU, kas jums ir, jo jums šobrīd, uzturoties jūsu fiziskajā ķermenī, trešā blīvuma pasaulē,
nav dots izzināt visus jūsu dzīves sīkumus un nianses.
Mīļie mani, uzticaties savai Dvēselei, saviem Sargeņģeļiem, saviem Garīgajiem Aizbildņiem,
visiem Visuma Augstākajiem Spēkiem, kuri jūs bezgalīgi mīl un vēl jums tikai labu!
Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 23. janvārī 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 24.02.2019.

6.Jūsu mājas pavards
Sveicināti, mani mīļie bērni!
Šodien mēs parunāsim par jūsu attiecībām ar tuviniekiem, par cik ģimene ir jūsu personīgās
telpas saliņa, kas jums dod galveno enerģētisko uzlādējumu un no tā, kādu enerģiju jūs
saņemat savā ģimenē, lielā mērā atkarīga jūsu virzīšanās pa garīgās attīstības ceļu.
Kādam viņa ģimene dāvā īstu garīgu uzlidojumu, bet kādam "apgriež spārnus".
Tieši ģimenē ļoti viegli izsekot, kā notiek energoapmaiņa, tātad, tieši tur arī vajag mācīties to
koriģēt, pieņemoties gudrībā un pacietībā.
Atceraties teicienu "gaisā karājas spriedze". Tā visprecīzāk nodod jums aizvainojuma,
agresijas, satraukuma, neapmierinātības... negatīvās enerģijas sabiezējumu enerģētiskās
sajūtas.
Un, ja savlaicīgi neizdzēst šo zemo vibrāciju perēkļus, bet pastāvīgi papildināt ar savām
negatīvām emocijām, tad tie izaugs līdz tādai pakāpei, ka pārvērtīsies īstos monstros,
aprijošos visus, kuri atrodas viņiem sasniedzamās robežās.
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Cilvēkiem sākas nervu traucējumi, depresija, slimības, kas savukārt dod vēl vairāk "barības"
šiem monstriem. Un cilvēki vairāk nevar izrauties no šī slēgtā loka.
Piekritīsiet, ka daudzi jau izjuta tādus stāvokļus...
Tad ko gan jums darīt, mani mīļie, lai dzīvotu tanīs enerģijās, par kādām sapņo jūsu Dvēsele,
lai iemantotu prieku, laimi, mieru un harmoniju?
Es jums došu dažus padomus, kas, ceru, palīdzēs jums veikt enerģētisko tīrīšanu savā mājā un
pēc tam šo tīrību uzturēt.
Protams, runa būs par ģimenēm, kur cilvēki viens otru mīl un, kur domstarpības rodas kādas
lietas dažādas uztveres dēļ, uzkrāta noguruma, sadzīves sīkumu dēļ, tas ir, dēļ
nekontrolējamiem emocionāliem uzplaiksnījumiem.
Un tā, mani dārgie, vispirms jums vajag patīrīt savu māju un to jūs varat izdarīt sekojošā
veidā.
Pieaiciniet Lielās Centrālās Saules enerģiju un lūdziet sadedzināt visu mājā uzkrājušos
negatīvo enerģiju.
Pacenšaties ieraudzīt ar savu iekšējo redzi šo enerģiju staru veidā, kuri "izskanierē" visu telpu
apkārt un, uzduroties negatīvās enerģijas sabiezējumiem, burtiski izkūpina tos.
Un, kad jūs sajutīsiet, ka šī plūsma noklusa un telpa attīrījās, piepildiet savu māju ar Gaismu
un Mīlestību.
Pacenšaties "ieraudzīt" kā šī dzirksteļojošā Dievišķā enerģija izlīst siltumā pa visu jūsu māju,
piepildot ar sevi katru stūri...
Pēc tādas tīrīšanas jūs noteikti sajutīsiet starpību, kā arī jūsu mājnieki sajutīs, kaut viņi par šo
procedūru neko nezinās.
Bet tagad jūs gaida sarežģītāks uzdevums: saglabāt šo enerģētisko tīrību. Un šeit jums
palīdzēs prakses, kādas tika dotas jums agrāk "Aladina burvju lampa" /2016. gada 4.
decembris/, "Kamenes lidojums" /2016. gada15. augusts/ "Jūsu Dvēseles "svari"" /2016.
gada 19. janvāris/ un daudzas citas. Izvēlaties to, ar kuru jums visvieglāk strādāt.
Un neaizmirstat, mani mīļie, izmantot jūsu galveno "burvja nūjiņu" - "Mīlestības Kristālu"
/2016.gada 11. janvāris/, kas sevī slēpj tādu Mīlestības spēka enerģiju, ka tā viegli nodzēsīs
jebkuru emocionālo uzplaiksnījumu un dusmīgs skats pēkšņi pārvērtīsies, siltā, maigā smaidā.
Svētīju jūs, mani mīļie, lai jūsu mājas pavards kļūst priekš jums visdrošākais enerģētiskais
aizsargātājs un, lai tur vienmēr valdītu miers un Mīlestība!
Tēvs Absolūts runāja ar jums
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Pieņēma Marta 24. janvārī 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 25.02.2019.

7.Mīlestības Oreols
Sveicināti, mani mīļie bērni!
Šodien mēs turpināsim sarunu par to, kā jums tagad iemācīties radīt sev apkārt Piektās
dimensijas telpu un sīkāk aplūkosim to, kā jums uzvesties sabiedriskās vietās: transportā, uz
ielas, veikalā, darbā...
Priekš tā, lai diena jums paietu harmoniski, jums no mājas vajag iziet pēc iespējas bagātīgāk
uzpildītiem ar Mīlestību un pacensties dienas laikā šo ļoti vērtīgo enerģiju ne tikai neizšķiest,
bet arī dāsni padalīties ar citiem.
Jums palīdzībai dots jau ļoti daudz prakšu, bet šodien es jūs pamācīšu, kā saglabāt un uzturēt
šo stāvokli neapzinātā līmenī, tas ir, neatceroties katru reizi, kad stāvoklis nokaitējas tā, ka
jums steidzami vajag veikt kādu praksi un sākt "strādāt" ar grūtu situāciju.
Man ļoti gribas, mani mīļie, lai par visdabīgāko stāvokli jums kļūtu pilnīga dvēseliska
komforta sajūta un, lai jūs arī tādā dabīgā veidā to dāvātu tālāk citiem.
Un tatad, atgriezīsimie pie tā, kādā noskaņojumā jūs izgājāt no mājas.
Ja jūs no rīta pamostoties, no visas sirds pateicāties Visumam un Augstākajiem Spēkiem par
visu, kas jums šajā dzīvē ir, ja jūs harmonizējāt savus smalkos ķermeņus un sirsnīgi
atsveicinājāties no saviem tuviniekiem, sirsnīgi novēlot viņiem jauku dienu, tad jūsu
stāvoklim jābūt starojošam.
Un pacenšaties šo stāvokli "redzēt" kā milzīgu OREOLU jums apkārt, kas izplatās maksimāli
lielā attālumā - kādu tik jūs sev apkārt varat iedomāties.
Šis Oreols laistās visās varavīsnes krāsās. Tas mirgo siltā, maigā, mīļā gaismā. Viņā izšķīda
tāda spēka Mīlestības enerģija, ka tās pietiks desmitiem, sitiem, tūkstošiem, miljoniem
cilvēku...
Un jūs ejat pa ielu FIZISKI sajūtot sev apkārt šo Oreolu, tas līdzīgs jūsu enerģētiskam
"apģērbam", kādā jums tik labi un patīkami, ka bez tā jūs jau sevi sajūtiet "kailu".
Jūs piepilda Dievišķa svētlaime, kas izlīst pa visu jūsu ķermeni, pa visiem jūsu smalkajiem
ķermeņiem, kurus arī jūs sajūtiet tik skaidri kā savu fizisko ķermeni.
Jūs no laimes sākat mirdzēt un uz šo "uguntiņu" salido visas cilvēciskās dvēseles, nokļuvušas
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jūsu enerģētiskajā laukā - jūsu Mīlestības Oreolā.
Arī viņas sāk mirdzēt. Tas būs līdzīgi, kā cilvēki iededz svecītes, nododot tās no rokas rokā,
daloties ar Svētīgu Dievišķo uguni, ko viņiem dāvājāt JŪS, mani dārgie, Gaismas Darbinieki tie, kuriem lemts aiz sevis vest citus, atbrīvojot viņus no trīsdimensiju pasaules sabiezinātās
tumsas.
Mēģiniet, mani mīļie, iemācīties DZĪVOT ŠINĪ BRĪNIŠĶĪGAJĀ OREOLĀ - Piektās
dimensijas telpā, ne no gadījuma gadījumā, bet PASTĀVĪGI.
Un jo jūsu būs vairāk, jo ātrāk mainīsies dzīve uz Zemes, jo ātrāk modīsies cilvēciskās
Dvēseles, jo ātrāk mainīsies viņu apziņa, jūsu Dievišķās uguns apgaismotas.
Svētīju jūs uz to, mani mīļotie!
Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 25. janvārī 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 26.02.2019.

8.Pieci zelta likumi
Sveicināti, mani mīļie bērni!
Šodien mans vēstījums būs adresēts tiem no jums, kuri izvēlējās sev misiju būt jauno zināšanu
pavadoņiem, kuri palīdzēs cilvēcei stāties uz ceļa, kas ved uz Piekto dimensiju.
Kā jums šīs zināšanās nogādāt pie cilvēkiem tā, lai viņi tās pieņemtu ar visu savu sirdi?
Man gribas jūs pasargāt no kļūdām, kas var ne tikai apgrūtināt jūsu darbu, bet arī pārsvītrot
visas jūsu pūles.
Atcerēsimies izteicienu, kas tik spilgti raksturo šī vēstījuma būtību: "Labiem nodomiem ceļš
uz elli bruģēts".
Un galveno jēgu izsaka sakojošais. Cilvēkam vienmēr šķiet, ka tas, kas priekš viņa ir labums,
bez šaubām, labums būs arī priekš citiem un jo sevišķi priekš viņa tuviniekiem.
Tādēļ viņš dara visu iespējamo, lai "pievērstu savai ticībai" pēc iespējas lielāku daudzumu
viņam tuvu cilvēku. Viņa entuziasms nezin robežu. Viņš gatavs diennaktīm aizrautīgi stāstīt
par Augstāko Spēku vēstījumiem, par jauniem zinātniskiem atklājumiem, saistītiem ar Pāreju,
par savām personīgajām sajūtām.
Taču dažbrīd cilvēku reakcija uz šiem "labajiem nodomiem" mēdz būt tik agresīva, ka noved
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viņu strupceļā.
Rezultātā, viņš ne tikai neiemanto "piekritējus" un "mācekļus", bet viņu pašu atmet atpakaļ,
par cik viņš ar savām aizvainojuma, neapmierinātības, satraukuma jūtām nevar tikt galā...
Viņš līdzīgi Don Kihotam cīnās ar vējdzirnavām un iemanto "dīvaina" cilvēka reputāciju.
Pazīstams attēls, vai ne?
Tad ko jums vajag izdarīt, mani mīļie, lai virzītos uz priekšu pats un vestu aiz sevis citus?
Es jums došu piecus zelta likumus, kuriem jums jāseko nelokāmi, ja tiešām gribat sasniegt
labus rezultātus.
Pirmais un galvenais - mīlestība un cieņa pret cilvēkiem.
Bez tā visas jūsu pūles izrādīsies veltīgas, par cik tikai Mīlestība var iekvēlināt cilvēka sirdi
un izpelnīties viņa uzticību.
Otrs. Nekad nesāciet pirmais runāt par Pāreju.
Tikai ja cilvēks pats ierunāsies par savām jaunajām sajūtām, ka viņš dzirdēja par sagaidāmiem
notikumiem uz Zemes, jūs sarunu varat uzturēt un uzmanīgi padalīties ar savām zināšanām, it
kā iztaustot šī cilvēka gatavības iespējas tās pieņemt.
Un tikai, kad viņš izrāda patiesu, neliekuļotu interesi, jūs varat turpināt sarunu ar viņu par šo
tēmu, bet ļoti dozēti - neuzšļācot viņam visas jūsu zināšanas.
Trešais. Tam jābūt ne monologam, bet dialogam. Protiet klausīties un izdzirdēt citus!
Vienmēr atceraties, lai uz cik augsta garīgās attīstīas līmeņa jūs atrastos, jums vienmēr ir ko
pamācīties pie citiem, jo katra cilvēka pieredze ir nepārvērtējama.
Ceturtais. Vienmēr ar cilvēku, ar kuru runājiet, izturaties vienlīdzīgi.
Viņam jūsos jāredz draugs, bet ne skolotājs.
Piektais. Izvairaties no liekas nopietnības.
Pat par visdziļākām/nopietnākām lietām var runāt viegli un vienkārši, priecīgi un ironiski, bez
liekas augstprātības un patētikas.
Jūsu galvenajam palīgam cilvēku pārliecināšanai jābūt patiesumam, sirsnībai un humora
izjūtai.
Un, protams, mani dārgie, jums jāmācās sajust savu sarunu biedru, intuitīvi uzminot, kādi
argumenti kļūs vispārliecinošāki tieši priekš šī cilvēka - pie kā apstāties sīkāk, ko skart garām
ejot.
Svētīju jūs, mani mīļie, gudrībai un pacietībai šinī varonīgajā darbā visu cilvēku labumam!
Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums
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Pieņēma Marta 26. janvārī 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 27.02.2019.

9.Rezultātu apkopošana
Sveicināti, mani mīļie bērni!
Šis vēstījums kļūs sava veida kvintesence tam, par ko tika runāts visos iepriekšējos vēstījumos
- par to kā radīt sev apkār Piektās dimensijas telpu jau tagad, par cik man gribas, lai jūs pēc
iespējas ātrāk pārietu no teorijas pie prakses.
Es redzu, mani mīļie, ka jūs ar visu sirdi pieņemat to, par ko runāts Augstāko Spēku
vēstījumos, ka jūs tiecaties dzīvot tieši tā - ievērojot Pasauls-ēkas Likumus un piepildot savu
dzīvi ar Gaismu un Mīlestību.
Un tomēr dažkārt jums mēdz būt ļoti grūti "noturēties virspusē": jūs kā piltuvē, velk atpakaļ
jūsu duālās pasaules paradumi, par cik nostrādā jūsos ieliktās domāšanas un uzvedības
stereotipu programmas, pēc kurām jūs dzīvojāt gadsimtu pēc gadsimta.
Un tagad es jums došu dažus padomus, kurus ievērojot jūs varat virzīties uz priekšu jau
"nepaklūpot".
Tiklīdz jūs sajūtiet, ka izkrītat no harmoniska stāvokļa (šeit ļoti svarīgi notvert to momentu),
apturiet savu domu gaitu un veiciet praksi "Pārplūšana Piektajā dimensijā" (2017. gada 14.
janvāris). Tam jāizdodas gandrīz mirklīgi.
Un jau šinī stāvoklī - atrodoties jaunajā realitātē - izmainiet (прокрутите ?) situāciju, kas
jūsos izraisīja neharmoniskas domas un emocijas.
Izlaidiet to caur jūsu sirds čakru - caur jūsu Mīlestības Kristālu (2016. gada 11. janvāris)
Jūs redzēsiet kā tās pārveidojas, Gaismas un Mīlestības nomazgātas. Tur nepaliks nekas no
trīsdimensiju pasaules cilvēka spriedumiem.
Un pēc tam atgriežaties.
Tāds vingrinājums jums palīdzēs ļoti ātri atbrīvoties no pagātnes bagāžas un uzturēties
pastāvīgi Mīlestības Oreolā ( http://spekavots.ucoz.ru/news/milestibas_oreols/2019-02-264192 ), kura augstās vibrācijas jau nepieļaus jūsu Dievišķajā telpā nekādas negatīvās
enerģijas.
Un vēl vienu padomu man jums gribētos dot šodien.
Cenšaties pēc iespējas biežāk sev stādīties priekšā, kā jums apkārt esošie cilvēki nokļūst jūsu

17

enerģētiskajā laukā, piesātinās ar Gaismu un Mīlestību.
Katrs to var redzēt citādi: kā viņos ieplūst dzirksteļojoša zelta enerģija, vai kā viņi sāk
mirdzēt, vai jūs varat sajust cik jūs visi esat vienoti...
Kādēļ es jums lūdzu to darīt, mani mīļie?
Lieta tā, ka katrs cilvēks uz Zemes ir sava veida enerģiju "ģenerators", caur kuru izejot tās
pastiprinās daudzas reizes!
Tas attiecas kā uz pozitīvām, tā negatīvām enerģijām.
Un, ja augstu vibrāciju enerģijas, kādas tagad plūst uz Zemi, tiks izlaistas caur cilvēkiem, līdz
malām piepildītiem ar Gaismu un Mīlestību, tad tās iemantos tādu spēku, kas var pārviedot
veselas pilsētas, mainot cilvēku apziņu, dzīvojošu viņās, uz Dievišķo pusi.
Jūs pat nestādaties priekšā, mani mīļie, cik ļoti liela palīdzība no jums katra, jo jūs taču esat
Gaismas Spēku pārstāvji uz Zemes savos fiziskajos ķermeņos.
Un jūsu spēkos radīt Piektās dimensijas telpu ne tikai sev un saviem tuviniekiem apkārt, bet
arī uz visas Zemes.
Un es jūs svētīju uz to!
Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums
Pieņēma Marta 27. janvārī 2017. g.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 28.02.2019.
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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 “Palīglīdzeklis pārejai Piektajā dimensijā”" pieņēma Marta, audio Eduards,
vēstvietne - Vozrožģeņije
Latviešu valodā viskopīgai pieredzei sagatavoja Dievišķā Spēkavota Gaismas grupa,
vēstvietne - Spēkavots 2019. gada 28.februāris, Latvija

http://spekavots.ucoz.ru/
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