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PĀREJAS 

NOSLĒGUMS 

 

 
Tēva Absolūta Vēstījumu krājums,  

Martas pieņemts laikā no 2018.gada  

1.augusta līdz 19.septembrim 

 

 

 
No krievu valodas, intuitīvi, latviskoja Eslauma 

(Lauma Ivane) 2018.gadā no 6.augusta līdz 24.septembrim publicēti: 

http://spekavots.ucoz.ru , https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 , 

https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts 

 

 

http://spekavots.ucoz.ru , https:/www.facebook.com/lauma.ivane.1 
https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts
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Šajā Grāmatā apkopoti Tēva Absolūta Vēstījumi "Pārejas noslēgums", 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 2018. gada 6. augusta līdz 24.septembrim. 

 

 

Bet Iritas Irem sirsnīgā centībā tie sakārtoti Dokument-Grāmatā "PĀREJAS NOSLĒGUMS" 

, lai tos ievietotu Garīgās attīstības Centra "Vozrožģeņije" Grāmatu 

veikalā: http://vozrojdeniesveta.com/book/  

 

 

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

visiem interesentiem, kuri tās vēlas uzzināt. Lūdzam zinošus, prasmīgus tuviniekus, draugus, 

mīļus līdzcilvēkus palīdzēt līdzās esošiem līdzcilvēkiem, sevišķi vecļaudīm, iemantot šīs 

Grāmatas rokā turamas un lasāmas. To var izdarīt speciālās darbnīcās, kur meistari zina 

iesiet pēc Internet-norādes, par noteiktu atlīdzību izpildot apmeklētāja vēlēšanos. 

 

 

No sirds pateicamies Tēvam Absolūtam par Zināšanām Vēstījumos! Mīļš paldies Martai un 

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

noslēgumu 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 24.01.2019. 

 
 

 

Šinī grāmatā doto vēstījumu audioierakstus, Martas lasījumā, jūs varat atrast un iegādāties 

Internet Grāmatu Veikalā "Vozrožģeņije": https://vozrojdeniesveta.com/book/ 

 

 

 

 

 

 

http://vozrojdeniesveta.com/book/
https://vozrojdeniesveta.com/book/
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1.Pārejas noslēgums 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien mēs pārejam pie jaunas tēmas, kas kļūs noslēdzoša jūsu ceļā Pārejai uz Piekto 

dimensiju. 

Tā arī to nosauksim "Pārejas noslēgums". 

Tagad, kad jūs apguvāt prakses savas Apziņas un Ķermeņa vadīšanai, kad jūs iemantojāt 

Gara, Dvēseles un Ķermeņa Trīsvienību, jums atlika veikt pēdējo soli - iemācīties dzīvot 

Piektās dimensijas telpā pastāvīgi, vienlaicīgi kontrolējot to, kas notiek trešās dimensijas 

pasaulē, kur pagaidām fiziski atrodas jūsu ķermenis.  

Citiem vārdiem, jūsu Apziņai jau vairāk nav jānolažas trešā blīvuma pasaulē, bet tikai 

jānovēro, kā šeit attīstās notikumi un kā jūsu ķermenis tiek galā ar tik nevienkāršu uzdevumu 

- vienlaicīgi dzīvot divās dimensijās. 

Un šinī etapā jums ļoti svarīgi atrast to stāvokli, kas jums ļauj, neiegrimt duālās pasaules 

vibrācijās, turpināt dzīvot un strādāt šinī pasaulē, jebkuros apstākļos saglabājot savā Dvēselē 

mieru un harmoniju. 

Mēs jau par šo tēmu daudz runājām, tādēļ tagad akcentēsim jūsu dzīves praktisko pusi. 

Un, lūk, ko es ar to domāju. 

Uz pieaugošās bīstamības fona, kad dabas kataklizmas palielināsies ar katru dienu, jums vajag 

iemācīties prognozēt savas dzīves notikumus tādā veidā, lai nenokļūtu šo katastrofu perēklī un 

vienlaicīgi sajust vienu vai otru vietu tīrību noteiktos zemeslodes rajonos. 

Tie, kuri jau sasniedza Piektās dimensijas apziņu, ir cilvēces zelta fonds, kurš būvēs jaunu 

dzīvi uz jaunās Zemes, un jums saudzīgi jāizturas pret sevi, saprotot, ka tādā veidā jūs 

palīdziet ne tikai sev, bet arī daudziem jo daudziem cilvēkiem, kurus jūs varat vest aiz sevis, 

tātad, saglabāt viņu dzīvību. 

Apzinaties pilnā mērā atbildību savas Dvēseles priekšā, kura izvēlējās lielu Kalpošanas misiju 

cilvēcei un pacenšaties šo misiju novest līdz galam. 

Taču lūdzu jūs, mani mīļotie, neskatoties uz Pāreas  momenta visu nopietnību un svarīgumu, 

nekrītat nevajadzīgā patētikā, pamācībās, daudzvārdībā, citādi jūs atbaidīsiet cilvēkus, kuri 

negatavi tik krasām pārmaiņām viņu dzīvē. 

Ar savu personīgo piemēru, parādiet viņiem, ka Pāreja - tā liela laime un prieks. 

Lai jūsu jaunā apziņa jums pasaka priekšā vajadzīgos vārdus  un vajadzīgās darbības, lai 

palīdzētu cilvēkiem izvairīties no bailēm nezināmības priekšā un noticēt, ka Zemes Pāreja 

viņiem par labu. 

Dāvājiet viņiem savu Mīlestību, mieru, sirsnīgu dalību viņu liktenī, bet nepārejiet to robežu, 

kas var novest pie Visuma Likumu pārkāpuma. 

Vienmēr atceraties, ka katra Dvēsele izvēlas savu ceļu un ka brīvās gribas Likums jāievēro 

nelokāmi. 

Iemācieties sajust cilvēkus tik smalki, lai nezaudētu laiku uz tiem, kuri absolūti negatavi 

Pārejai un otrādi, nepalaistu garām tās Gaišās Dvēseles, kuras tikai gaida jūsu palīdzību un 

atbalstu. 

Sākas izšķirošs moments un man gribas, lai jūs to sagaidītu MIERĪGI - bez bailēm un arī bez 

lieka entuziasma, par cik gan viens, gan otrs var novest pie jūsu pūļu zaudējuma, sagatavojot 

cilvēci Pārejai jaunajā pasaulē. 

Un turpmākajos vēstījumos mēs parunāsim sīkāk par to, kā atrast līdzsvaru, kā iemantot 

gudrību un pacietību, kā kļūt pieredzējušiem "stalkeriem" šajā, divās nometnēs sadalītajā, 

pasaulē. 
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Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 1. augustā 2018. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 06.08.2018. 

 

 

 

2.Novecojušas attiecības 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien es gribētu skart ļoti svarīgu tēmu, par kuru daudzi no jums neaizdomājās. 

Un runa būs par jūsu attieksmi pret dzīves pārmaiņām. Pie tam, tas skar ne tikai ģeogrāfiskās, 

sociālās, materiālās, bet tīri psiholoģiskās pārmaiņas. 

Lieta tā, ka saskaņā ar jūsu vibrāciju paaugstināšanos, tādu pārmaiņu kļūs arvien vairāk un 

vairāk. 

Es zinu, ka maz kuram no jums izdevās dzīvot un strādāt domubiedru lokā. 

Vairākums no jums izrādījās esam "izlūku lomās, izmestu ienaidnieku aizmugurē". 

Un jums vajag ne tikai izdzīvot šinī stāvoklī, bet ar visu sirdi iemīlēt savus "ienaidniekus", tas 

ir, cilvēkus, kuri nedalās jūsu uzskatos, interesēs, neko nezinošu par Pāreju un negribošu par 

to ko dzirdēt. 

Un, jo vairāk jūs virzīsieties uz priekšu, jo augstākas būs jūsu vibrācijas, jo lielāka būs plaisa 

starp jums un cilvēkiem, kuru apziņa pagaidām vēl nav spējīga iziet aiz trīs dimensiju 

rāmjiem. Daudzi no jums jau sen sajuta šīs pārmaiņas: jūsu draugu un paziņu loks strauji 

mainās. 

Un uz to vajag raudzīties pilnīgi mierīgi. 

Domās no visas sirds pateicaties saviem draugiem, kuri savā laikā jums dāvāja daudz 

patīkamu mirkļu, ar kuriem jūs kādreiz saistīja kopējas intereses, bet neturpiniet, jau 

mākslīgas kļuvušās attiecības - pēc paraduma, pēc inerces, pienākuma vai atbildības dēļ... 

Tagad ļoti svarīgi, mani mīļie, nomest visu veco bagāžu, kas jūs tik ilgi turēja trīs dimensiju 

pasaulē, attīrīt savu enerģētisko telpu, par cik katra jūsu saruna vai tikšanās ar cilvēkiem, visās 

attiecībās pārāk tālu esošiem no jums, nonāk pie tā, ka jūsu smalkie ķermeņi tiek pakļauti 

svešu enerģiju uzbrukumam. 

Tas notiek netīšām, jo cilvēki intuitīvā līmenī vienmēr sajūt, kādas enerģijas jūs izstarojiet - 

tās rezonē ar viņu personīgām enerģijām vei nē. 

Un gadījumā, ja plaisa starp vibrācijām pārāk liela, notiek nevilša atvairīšana. 

Viņi paši, nedodot sev atskaiti par to, sāk jūsos saskatīt "naidnieku", kā rezultātā notiek 

negribēts agreijas izvirdums attiecībā uz jums. 

Pie tam, ārēji tas var izskatīties gluži pieklājīgi: cilvēks smaida, runā jums patīkamas lietas, 

bet viņu izstarotajai enerģijai nav nekā kopēja ar šīm ārējām izpusmēm. 

Tādēļ mācaties, mani mīļotie, aiz daudzskaitlīgām jums apkārt esošo cilvēku maskām, sajust 

patieso cilvēka būtību, noteikt viņa vibraciju līmeni un saskaņā ar to, izveidot ar viņu 

attiecības - vai, atrodot jebkurus ieganstus, maigi, bet noteikti pārtraukt ar viņu kontaktus, vai 

pacensties  piesaistīt viņu savu interešu orbītai, ja jūs sajūtiet ka tas iespējams. 

Kompromisu laiks pagāja. Un laika priekš tukšām, jūsu Dvēselei neko nedodošām sarunām, 

neatlika. 

Trīsdimensiju pasaules nosacījumi, pie kuriem daudzi no jums tik ļoti pierada, atmetīs jūs 

atpakaļ. 

Pienāca laiks izzināt Dievišķās diplomātijas mākslu: ar Mīlestību un Pateicību ļaut  aiziet no 
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jums kādreiz jums tuviem cilvēkiem, ar kuriem ceļi izšķīrās, saistībā ar to, ka jūsu Dvēseles 

izvēlējās dažādus ceļus un dažādus mērķus šinī iemiesojumā. 

Bet, lai kas arī gadītos, cenšaties vienmēr saglabāt labas atmiņas par sevi, lai nepakļautos 

negatīvu enerģiju ietekmei no jūsu bijušo paziņu, draugu, kolēģu, iemīļoto, bet dažkārt arī 

jūsu ģimenes locekļu puses. 

Pie tā mēs šodien apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 2. augustā 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 08.08.2018. 

 

 

 

3.Saziņas māksla 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien mēs ar jums parunāsim par to, kā jums iemācīties pareizi reaģēt uz jums nepatīkamiem 

izteicieniem vai, kad jūs nokļūstat sarunās, kas satur negatīvas enerģijas. 

To var nosaukt par saziņu sadzīves līmenī, no kā izvairīties izdodas reti kuram no jums. 

Protams, vairākumam no jums jau izdevās iemācīties neiesaistīties mietpilsoņu bezgalīgās 

diskusijās par to, cik viss slikti: viņu personīgajā dzīvē, darbā, pilsētā, valstī, pasaulē... 

Tagad jūs brīnišķīgi zinat, ka tā vidējā astrāla būtību "dzimtmuiža", kuri barojas ar sūdzību un 

neapmierinātības, nosodīšanas un kritikas enerģijām... 

Es redzu, ka daži no jums sāk jau fiziski sajust šo būtību klātbūtni, kuri baro un uzkurina 

līdzīgas sarunas. 

Par cik cilvēkus par kaut ko pārliecināt, pilnībā esošus vidējā, bet dažreiz arī zemākā astrāla 

varā, ir pilnīgi veltīgi, un vēl vairāk veltīgi teikt viņiem veselīgas pamācības, tad šeit atliek 

vienīgā izeja enerģētiskai iedarbai. 

Pamēģiniet priecīgi un rotaļīgi attīrīt šo negatīva piešmucēto enerģētisko telpu: "izlikt aiz 

durvīm" garlaicīgos astrālos čīkstuļus un to vietā piepildīt šo telpu ar Gaismas un Mīlestības 

enerģijām, kas sarunā ienesīs smaidu, jokus un jautrus stāstus. 

Ticiet,  mani dārgie, cilvēks ar pietiekami augstu vibrāciju līmeni, pat tikai ar savu klātbūtni, 

spēj izgaiņāt zemākā un vidējā astrāla būtību veselus pūļus.  

Bet, ja pie tā jūs vēl izmantosiet vienu no praksēm negatīvo enerģiju izšķīdināšanai, tad jūs 

būsiet pārsteigti, cik ātrs būs rezultāts. 

Tādēļ lūdzu jūs, nebēdziet no līdzīgām sarunām un līdzīgām situācijām, kas, protams, būtu 

priekš jums visvienkāršākais risinājums, bet mēģiniet uz Zemes telpas, reizi pēc reizes dzēst 

šīs "naida dzirksteles", kādas tik centīgi aizdedzina astrālās būtības, ar pēdējiem spēkiem 

turoties pie viņām pierastās pasaules. 

Bet jūs paši, mani mīļotie, nekādos apstākļos neiesaistaties sarunās ar negatīvām noskaņām. 

Vienmēr atceraties, ka par katrām grūtībām un problēmām var runāt dažādi, vai nu bezgalīgi 

žēlojoties un tādējādi tās vairāk piebarojot ar negatīvu, vai censties meklēt labāko izeju no 

radušās situācujas, pieaicinot palīgos visus Augstākos Spēkus. 

Un jūsu uzdevums - parādīt citiem, ka otrs variants daudz efektīgāks un patīkamāks. 

Taču to darīt vajag ļoti delikāti, nepazemojot otru cilvēku, bet maigi un nemanāmi pavirzot 

viņu uz savu problēmu radošu risinājumu, ar to pašu, palīdzot viņam atklāt priekš sevis jaunus 

horizontus - izrauties no viņam pierastās pasaules, kur valda bailes, šaubas un neticība 

personīgiem spēkiem. 

Tā, pakapeniski, jūs mainīsiet savu tuvāko apkārtni - mājās, darbā, sabiedriskās vietās... 
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Tas būs jūsu liels ieguldījums cilvēku un Zemes enerģētiskās telpas attīrīšanā kopumā. 

Svētīju jūs uz to, mani mīļotie! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 3. augustā 2018. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 08.08.2018. 

 

 

 

4.Mīlestība un sekss 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien man gribas apstāties pie diezgan, priekš jums, pedantiski korektas tēmas. 

Tas skar jūsu attieksmi pret seksu. 

Lieta tā, mani dārgie, ka daudzu gadsimtu dzīves laikā trīsdimensiju pasaulē, cilvēki šo svēto 

darbību, vīrišķā un sievišķā sākuma savienību, patiesi Dievišķu procesu, pārvērta vienkāršā 

saejā [соитие ?], miesas kārībā, bet dažkārt arī seksuālā vardarbībā. un tas gadās ne tikai tad, 

kad sievietes ķermenis tiek pirkts vai pārdots, bet arī parastās ģimenēs, kuras uzskata par 

labvēlīgām un pat paraugģimenēm. 

Viss tas notiek tādēļ, ka pats vārds "mīlestība" duālā pasaulē iemantoja pavisam citu jēgu - 

tālu no Dievišķās izpratnes par mīlestību starp vīrieti un sievieti. 

Tas atrada atspoguļojumu pat jūsu valodā - "nodarboties ar mīlestību", "būt mīlākajam, 

mīļākajai...". 

Viss tas izsaka seksu, kas kļuva jūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa. 

Tas bieži izvirzās kā kults, bet priekš kāda kļūst savdabīgs "sporta veids". 

Pēdējā laikā moderni kļuva preparāti, kas stimulē seksuālo aktivitāti, lai apmierinātu cilvēku 

viszemākās vajadzības. 

Reliģija krīt otrā galējībā, ierobežojot cilvēku ķermenisko tuvību gavēņa laikā, uzskatot to par 

lielu grēku. 

Tāda mākslīga iejaukšanās vīrieša un sievietes attiecībās noveda pie tā, ka cilvēki gandrīz 

pilnībā zaudēja spējas viens otru iemīlēt sirsnīgi un pašaizliedzīgi, neskatoties uz viņiem no 

ārienes uzspiestajiem uzvedības stereotipiem pat tik intīmā viņu dzīves jautājumā. 

Taču, visskumjākais ir tas, ka daudzās pasaules valstīs, līdz šim laikam valda mežonīgas 

paražas, kad vecāki saviem bērniem atrod "otru pusīti", izejot no jebkuriem apsvērumiem, 

izņemot galveno: vai nākošie dzīvesbiedri ir garīgi tuvi, vai viņi patiesi viens otru mīl. 

Un tagad es jums paskaidrošu, kas notiek šajās kroplās, pēc aprēķina, savienībās no enerģētisā 

skatījuma un, kādus zīmogus uzliek tāda preddabiska saiešanās, uz šo nelaimīgo cilvēku visu 

atlikušo dzīvi.   

Jums jāzin, ka seksam nav nekā kopēja ar Mīlestību - viņas Dievišķā izpausmē. 

Tādu, divu pusīšu savienošanās momentā - garīgi tuva vīrieša un sievietes - notiek tik spēcīgs 

Dievišķās Mīlestības enerģijas izvirdums, ka tas spējīgs pārveidot visu pasauli. 

Un otrādi, viens otram garīgi svešu cilvēku fiziskās tuvības laikā, sekss pārvēršas miesas 

kārībā, bet dažkārt arī vardarbībā, kā rezultātā notiek viszemāko vibrāciju enerģiju izvirdums. 

Tieši ar tādām enerģijām barojas zemākā astrāla būtības. 

To ļoti labi zina tie, kuri tagad pārvalda jūsu pasauli. 

Tādēļ viņi arī rada seksa kultu, lai turētu cilvēkus nemainīgu tieksmju gūstā, ģenerējošu 

viņiem nepieciešamās negatīvās enerģijas. 

Ar to pašu viņi cilvēkus aizved no garīgā ceļa, kas viņiem ļauj manipulēt  ar viņu apziņu un 

turēt savā kontrolē viņu domas un emocijas. 
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Šodien mēs pie tā apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums  

Pieņēma Marta 4. augustā 2018. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 10.08.2018. 

 

 

 

5.Viņiem ļoti gribējās mīlēt... 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien es gribētu turpināt sarunu ( http://spekavots.ucoz.ru/news/milestiba_un_sekss/2018-

08-10-3553 ) par attiecībām starp vīrieti un sievieti. 

Tieši viņi ir neizsīkstošs avots ļoti spēcīgām un ļoti dažādām emocijām: sākot ar 

Beznosacījumu Mīlestības enerģiju un beidzot ar visiem veidiem - negatīvo enerģiju - tādiem 

kā bailes, greizsirdība, naids, lepnība, žēlums, vainas sajūta un daudzas citas. 

Kādēļ tik bagāta šo kaislību palete? 

Vispirms tādēļ, ka visspēcīgākā un visdabiskākā katra cilvēka vēlēšanās ir atrast savu mīļoto, 

dārgo pusīti. 

Šī ir jūsu zemapziņas dziļumā slēptā tieksme iemantot viengabalainību, kas ir arī vīrišķā, 

sievišķā sākuma savienojums. 

Un šīs tieksmes ārējā izpausme trīsdimensiju pasaulē izpaužas pastāvīgos mīļotā cilvēka 

meklējumos. 

Taču, par nožēlu, maz kuram izdodas satikt savu īsto dvēseli, atrodoties fiziskā ķermenī. 

Parasti tas notiek tikai ar tiem, kuriem lemts iziet uz Kalpošanu. 

Tad visi Augstākie Spēki pieslēdzas tik neparastam darbam - organizēt šo cilvēku tikšanos un 

palīdzēt viņiem vienam otru "pazīt". 

Taču vairākums cilvēku uz jūsu planētas ir ne tie un dzīvo ne ar to, par cik viņu vēlēšanās 

iemantot pāri izrādās tik spēcīga, ka viņi, kā aiz salmiņa, ķeras pie pirmā satiktā, kuri pievērš 

viņiem uzmanību un vēlas stāties ar viņiem nopietnās attiecībās. 

Un, protams, tur cilvēkus nevar vainot. Viņi tik ļoti vēlas mīlēt un tikt mīlēti, iemantot 

ģimeni, iemantot bērnus. 

Un pat, ja ar laiku viņi saprot, ka saistīja savu dzīvi ar pilnīgi svešu cilvēku, viņi turpina 

dzīvot pēc inerces, pienākuma, pieķeršanās, vainas dēļ vai arī praktisku apsvērumu dēļ. 

Viņi nevēlas ievainot bērnu dvēseles, atņemot viņiem pilnvērtīgu ģimeni un rūpes. 

Viss tas cilvēciski saprotams. Bet mēs ar jums jau spējam palūkoties uz to ar Dievcilvēku 

acīm, vai nav tiesa, mani dārgie? 

Bet kas gan tādās ģimenēs notiek no Dievišķās pozīcijas? Kādas enerģijas tur valda? 

Vispirms NEHARMONISKAS, par cik cilvēki, kuri neizjūt garīgo tuvību, kuri jūt un domā 

dažādi, netīšām izstāro opozīcijas enerģiju, kas rada pilnu spektru negatīvo emociju: 

aprunāšanu, kritiku, straukumu, naidu, agresiju... 

Un, ja savas audzinātības rezultātā, cilvēki ārēji nekādi neizpauž savu neapmierinātību, tad tas 

viņiem nepalīdz dzīvot laimīgi. 

Mēs jau ne reizi vien runājām par to, ka cilvēks lasa informāciju zemapziņas līmenī un nekādi 

smaidi un skaisti vārdi nespēj apslēpt patiesās jūtas. 

Un sevišķi spēcīgi tas izpaužas cilvēkie, kuri ilgi dzīvo kopā un atrodas vienā enerģētiskā 

telpā. 

Viņu izstarotās enerģijas it kā lidinās gaisā un nekas nevar izlabot situāciju, ja šīs enerģijas 

negatīvas. 

http://spekavots.ucoz.ru/news/milestiba_un_sekss/2018-08-10-3553
http://spekavots.ucoz.ru/news/milestiba_un_sekss/2018-08-10-3553


 12 

Viss būs mākslīgi, uzspēlēts, neīsts... 

Droši vien jums daudziem tas pazīstami, vai ne tā, mani mīļie? 

Un sevišķi spēcīgi jūs to izjūtiet tagad, kad jūsu vibrācijas paaugstinās ar katru dienu, tādējādi 

saasinot jūsu intuīciju. 

Un savos nākošajos vēstījumos es jums pastāstīšu, kā atrast izeju no tādām nevienkāršam, 

šķietami, bezizejas situācijām. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 5. augustā 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 11.08.2018. 

 

 

 

6.Iekšējā brīvība 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!  

Un tātad, turpināsim sarunu par to, kā jums palikt pienācīgā augstumā pat tad, kad jums nākas 

dzīvot un strādāt plecu pie pleca ar tīri materiāliem cilvēkiem, tālu esošiem no 

Augšupcelšanas tēmas un esošiem ļoti zemās vibrācijās. 

Es redzu, ka tieši tas priekš daudziem no jums kļuva par klupšanas akmeni. 

Jums ļoti grūti dzīvot, apzinoties to, ka jums tuvi cilvēki atrodas "robežas" otrā pusē, kas, 

bieži vien, šķērso jūsu personīgo māju. 

Mēs jau daudz par to runājām, ka Gaisma un Mīlestība spējīga brīnumus radīt, un tomēr, mani 

mīļie, reālā dzīve jums sagādā arvien jaunus un jaunus pārsteigumus un pārbaudījumus. 

Ļoti grūti dzīvot pastāvīgā sasprindzinājumā, vairākkārt dienā uzliekot enerģētisko 

aizsardzību savā tuvākajā apkārtnē, sekojot katram savam vārdam un emocijai. 

Jūs it kā ejat pa "mīnētu lauku": viens nevērīgs solis un trauslais līdzsvars jūsu ģimenē brūk 

atkal. 

Es saprotu, cik ļoti jūs nogurāt no tādas dzīves. 

Un, lūk, ko es jums piedāvāju. 

Sākot no šodienas, dzīvojiet brīvi - tā, kā jums ieteic jūsu Dvēsele. 

Nepielāgojaties saviem tuviniekiem, bet arī nenorobežojaties no viņiem, neejat uz 

kompromisiem, taču arī neprovocējiet viņus uz to, kam viņi vēl nav gatavi. 

Vienkārši, vienmēr palieciet tāds, kāds jus esat pats ar sevi. 

Izvērsiet spārnus un lidojiet pa dzīvi viegli un brīvi, neatskatoties ne uz ko. 

Uztveriet piezīmes un kritiku uz savu adresi kā kaut ko neizbēgamu šinī, jau savu laiku 

nokalpojušajā trīsdimensiju pasaulē, bet lai tie neskar jūs, neievaino jūsu Dvēseli. 

Pasmaidiet, pajokojiet un ejiet tālāk savu ceļu, bet ne to, kādu jums cenšas uzspiest tuvie 

cilvēki, pieraduši uzskatīt jūs par savu īpašumu un kontrolēt katru jūsu soli. 

Ticiet, mani dārgie, tiklīdz viņi redzēs, ka nav varas pār jums, viņu uzvedība izmainīsies. 

Viņi no jums gaida pārbaudītu stereotipu reakciju uz visiem saviem vārdiem un darbībām, bet 

ja jūs uzvedīsieties neadekvāti, no viņu redzes viedokļa, tad viņi samulsīs/būs pārsteigti un 

zaudēs varu pār jums. 

Tādā veidā jūs salauzīsiet gadsimtos pārbaudītu un noslīpētu ietekmes mehānismu cilvēkiem 

vienam pār otru, paredzētu izraisīt viņos vainas apziņu, atbildību, cieņu pret vecāko un daudz 

ko citu. 

Taču šādai iekšējai brīvībai jābūt patiesai, ciešanās iemantotai, ne izrādīšanai, jo jūs taču 

zinat, ka tagad sākās tāds laiks, kad nevar noslēpt savas patiesās jūtas. 

Pat ne ļoti garīgi attīstīti cilvēki sāk saprast, ka pienāca patiesības moments, ka tagad viss 
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uzpeld virspusē - melu un lišķības laiks aizgāja pagātnē. 

Un, ja vairākums inerces dēļ vēl turpina dzīvot vecajās, savu laiku nokalpojušajās kategorijās, 

tad priekš jums, mani mīlotie, tas absolūt nepieļaujami. 

Jums jākļūst par paraugu patiesīgumā un tīrībā - domās, emocijās un rīcībā, lai jums varētu 

pārējie līdzināties. 

Jums vajag parādīt paraugu tam, ka esoši pat trīsdimensiju pasaulē, varat dzīvot pilnīgi brīvi. 

Bet šādai brīvībai jāipaužas tādējādi, ka jūs, sargājot personīgo enerģētisko telpu no svešas 

iejaukšanās, tieši tā izsargāsieties iejaukties citu cilvēku personīgajās dzīvēs, ļaujot viņiem 

palikt tādiem, kādi viņi ir. 

No šī  brīža, jums nav tiesību kādu nosodīt, bet arī pašiem jāuzvedas tā, lai nevienam nebūtu 

jūs jātiesā.  

Tas nav vienkāršs uzdevums, bet tagad jums tas pa spēkam, mani mīļotie. 

Un es jūs uz to svētīju! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 6. augustā 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 13.08.2018. 

 

 

 

7.Virvesgājēji 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Un mēs atkal turpināsim sarunu par to, kā jums veidot attiecības ar cilvēkiem šajā 

nevienkāršajā periodā, kad jums nākas dzīvot divās pasaulēs vienlaicīgi. 

Jūs var salīdzināt ar virvesgājējiem, kuri pūlas pāriet bezdibeni, atdalošu trīsdimensiju pasauli 

no Piektās dimensijas pasaules. 

Jūs jau stājāties uz virves un sākāt virzību uz priekšu - jaunajā dzīvē, bet jūsu ceļš grūts un 

bīstams. 

Jums nepieciešama neierobežota ticība sev, drosme un drošsirdība un, protams, prasme 

noturēt līdzsvaru, jo tikai tā jūs varēsiet aiziet līdz mērķim. 

Un tās zināšanas, kuras dodu jums es un citi Visuma Augstākie Spēki, ir tā pati 

"nodrošinātības kārts", kas neļauj jums nokrist no augstuma un palīdz lēnām un pārliecinoši 

virzīties uz priekšu. 

Man gribas, lai jūs saprastu vienu vienkāršu patiesību - nevar aiziet līdz mērķim, skatoties pa 

malām, uzklausot dažādus padomus un viedokļus, ar to pašu, atdodot sevi svešu enerģiju 

varai. 

Visas zināšanas, kuras jūs saņēmāt, protams, drošina jūs, bet jūsu galvenais atbalsta punkts - 

jūs paši: jūsu koncentrētība uz sevi, sava organisma rezervju atklāšana, burzmas un šaubu 

klātbūtnes neesamība, beznosacījumu ticība tam, ka jūs mierīgi un pārliecinoši aiziesiet līdz 

mērķim un ar savām kājām skarsiet jauno zemi - to par kuru tik ļoti sapņojāt. 

Taču, jūsu bīstamais "triks" nevar paslēpties no svešām acīm. Jums tik daudz skatītāju: kāds 

ar sirdi un dvēseli jūt līdzi jums un vēlē šo ceļu jums iziet pēc iespējas ātrāk, bet kādam gribas 

lai jūs nokristu bezdibenī, vai atgrieztos trīsdimensiju pasaulē... 

Tādēļ, mani dārgie, es jums došu universalu padomu uz visiem laikiem un visiem dzīves 

gadījumiem: nepadodaties "labu" vēlējumu "provokācijām" - vienmēr atceraties, ka 

jebkurš padoms, pat no jums tuva cilvēka, nes sevī viņa dzīves izpratni, viņa attīstības 

līmeni, viņa vibrācijas, kas var būt daudz zemākas par jūsējām, bet dažkārt arī 

augstākas, bet kas gandrīz nekad nesakrīt. 
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Šajā izšķirošajā jūsu dzīves momentā jau neiespējami dzīvot ne tikai ar svešu prātu, bet pat ar 

savu. 

Pienāca laiks dzīvot ar Dvēseli - dzirdēt to, runāt ar viņu... 

Tagad tikai viņai tiesības dot jums padomus un vest jūs pa dzīvi. 

Viņa to pārāk ilgi gaidīja. Viņa centās jūs pamodināt, apspriest, izraut no jums pierastās 

duālās pasaules, kas ļoti ilgi turēja jūs savā gūstā. 

Tad nepiekrāpiet viņu, mani dārgie, neapmāniet viņas uzticību, palīdziet viņai paveikt līdz 

galam to, kādēļ viņa šinī pasaulē atnāca. 

Ticiet, tikai viņa būs spējīga pārvest jūs pa "virvi" līdz pašam galam, "pasniedzot jums savu 

roku" un ietinot jūs Beznosacījumu, Bezrobežīgā Mīlestībā. 

Mācaties sajust atšķirību starp cilvēku un jūsu Dvēseles padomiem - atšķirību starp blīvo un 

smalko matēriju. 

Un, ja cilvēku padomus jūs varat uztvert tikai ar Prātu, kas ir fiziskās pasaules radījums, tad 

Dvēseles padomus - tikai ar saviem smalkajiem jūtu orgāniem, kas jūsos atjaunojas ar kartu 

dienu vairāk un vairāk. 

Pienāca laiks pārvietoties no blīvās pasaules smalkajā pasaulē, un tas jums noteikti izdosies! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 7. augustā 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 14.08.2018. 

 

 

 

8.Jūsu patiesais Es 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien man gribas izvirzīt tēmu, kas jums var šķist ļoti pazīstama, bet pienāca laiks uz to 

paskatīties no cita skatu punkta, no jūsu apziņas jaunā līmeņa. 

Un runa būs par jums pašiem - ne par tiem, kādi jūs gribat sev būt vai kādi jūs gribat stāties 

citu cilvēku acu priekšā, bet par to, kāda jūsu patiesā būtība, bez visiem trīsdimensiju pasaules 

izskaistinājumiem un viltībām. 

Es redzu, ka daudzi no jums pagaidām nemācēja atbrīvoties no pieraduma sevi izskaistināt, 

pierakstīt sev tās īpašības, kādas viņi grib sevī redzēt - vārdu sakot, sniegt vēlamo par īsteno. 

Kādēļ tā notiek?  

Vispirms tādēļ, ka jūs turpinat dzīvot trīsdimensiju pasaulē, kur cilvēki pierada slēpties aiz 

maskas. 

Un bieži vien tas notiek ne viltību vai liekulības dēļ, no kā jūs jau atbrīvojāties, bet visdrīzāk, 

pieraduma dēļ - lai parādītos labs, tīrs, patiess, garīgs kā sev, tā arī citiem 

Bet cik tad jūs tīri un patiesi īstenībā? 

Ļoti grūti ir dot sev īstu, objektīvu vērtējumu. To spēj nedaudzi. 

Taču pienāca laiks "izslaucīt" no sevis visus duālās pasaules atlikušos "atkritumus", 

ielūkojoties katrā savas Dvēseles stūrī. 

Un tagad jums palīgos tiek sūtītas situācijas, aicinātas pacelt virspusē visus sanesumus, 

mākslīgos, novecojušos... 

Daži no jums, droši vien, pievērsa tam uzmanību: tiklīdz jūs sākat kļūt "augstprātīgs", tā dzīve 

jums it kā "knipi sit degunā". 

Un šīs situācijas rodas ne vienārši, bet tādēļ, ka atspoguļojuma Likums tagad strādā pilnīgi 

citā režīmā - viss jums atgriežas momentīgi. 

Laika parametri uz Zemes mainās un jau nepaliek daudz laika jūsu mācību iziešanai. 
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Tagad mācība notiek eksterni un tam ir jābūt gataviem. 

Ņemsim konkrētu piemēru.  

Pieņemsim, jūs pārliecināti, ka jau tik garīgi, ka tikai ar savu klātbūtni spējat izšķīdināt visas 

negatīvās enerģijas savā ģimenē. 

Jūs izstarojiet Mīlestību, smaidat, runājat visiem patīkamas lietas un, pēkšņi, pretim saņemat 

agresiju no viena jūsu ģimenes locekļa. 

Kāda būs jūsu pirmā reakcija, kamēr jūs "nsaņēmāt sevi rokās" un sākāt analizēt savas domas 

un rīcību? 

Tieši pirmā reakcija būs jūsu garīgā brieduma indikators. 

Ja jūs arī ārēji nekādi nereaģēsiet uz šo izlēcienu, bet izjutīsiet aizvainojuma jūtas, tātad, jūs 

vēl pagaidām nenolikāt "gatavības eksāmenu" un jūsu garīgums vairāk izrādīšanai. 

Patiess "iekšķīgs" garīgums izslēdz jebkuras negatīvas emocijas: tās jau nebūs spējīgas iekļūt 

cilvēka enerģētiskajā laukā, par cik izšķīdīs tuvojoties, it kā sadegs viņa staros. 

Tiešī šī "neaizvainojamība" no jebkuru negatīvu enerģiju puses ir īsts, nobriedis garīgums un 

tīrība. 

Cits piemērs var būt jūsu centieni dalīties ar informāciju par Augšupcelšanu ar draugiem un 

paziņām. 

Ja viņi uzņem atturīgi, bet dažkārt ar agresīvu nepieņemšanu, vai spējat jūs palikt pilnīgi 

mierīgi un nesarūgtināti - ne ārēji, bet iekšķīgi?  

Ja jā, tad jūs jau sasniedzāt garīgā brieduma augstumus, ja nē, tad jums vēl nepieciešams 

"asināt" savu neaizvainojamību, paaugstinot savas vibrācijas līdz tādam līmenim, kas jums 

ļaus nekļūdīgi sajust cilvēkus, gatavus pieņemt jaunās zināšanas un pasniegt tās tādā veidā, lai 

tās ietu viņiem pie sirds, bet ne izsauktu atturību. 

Pie tā mēs šodien apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 8. augustā 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 15.08.2018. 

 

 

 

9.Pašpietiekamība 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien mēs turpināsim sarunu ( http://spekavots.ucoz.ru/news/jusu_patiesais_es/2018-08-15-

3568 ) par to, kā jums redzēt sevi patiesus esam, jo daudzi no jums no tā ļoti tālu. Man 

gribētos jums vēlreiz atgādināt par to, ka daudzi no jums jauc garīgumu ar ezotērisko 

"izglītotību". 

Tā informācijas lavīna par Augšupcelšanu, kuru jūs cenšaties apgūt un kas jau dažus no jums 

tikpat kā "sasmalcināja" sevī, drīzāk, aizvirza jūs no garīguma, radot lepnību un viszinību. 

Un tikai ik dienu, plānveidīgi, pacietīgi strādājot savas apziņas, domu, emociju, rīcības 

izmainīšanā - vārdu sakot, savu pasaules izjūtu izmainīšanā, pastāv iespēja jūsu iziešanai uz 

pareiza ceļa: iegremdēšanās sevī, sevis izzināšana, personīgās pieredzes, personīgā viedokļa 

iemantošana, bez atskatīšanās uz atzītām autoritātēm un jūsu tuvinieku, draugu  padomiem. 

PAŠPIETIEKAMĪBA - lūk, uz ko jums jātiecas.  

Un tagad es jums paskaidrošu, ko nozīmē šis jēdziens. 

Vispirms, tā sevis cienīšana. 

Lai kas notiktu apkārt, lai kā pret jums izturētos cilvēki: labi, slikti, vienaldzīgi, agresīvi - tas 

jūs vairs nesatrauc. 

http://spekavots.ucoz.ru/news/jusu_patiesais_es/2018-08-15-3568
http://spekavots.ucoz.ru/news/jusu_patiesais_es/2018-08-15-3568
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Jebkura burzma apkārt jums, jebkuras runas, spriedumi, aiziet jums "fornā" garām, kā 

neatņemama sastāvdaļa trīsdimensiju pasaulē, kur jums pagaidām nākas vēl dzīvot. 

Un lai tas nav jūs satraucošs fons, bet ir, piemēram, kā putnu dziedāšana, sienāzīšu 

tirkšķēšana, vēja šalkas, kad jūs pastaigājaties mežā. 

Atrodiet sev piemērotu tēlu, kas jums palīdzēs "norobežoties" no ārējiem, traucējošiem 

faktoriem un palikt savā zelta "kokonā", kur valda miers un dvēseles līdzsvars. 

Es zinu, ka tas nav viegli, bet visa vaina pieradumā. Mainiet savus paradumus, mani dārgie,  

uz tiem, kas jūs pasargās no svešas ietekmes un ļaus jums dzīvot saskaņā ar sevi un pasauli. 

Pašpietiekamības jēdziens sevī ietver arī precīzu savas dzīves jēgas izpratni.  

Jūs nevar vairāk neviens novirzīt no jūsu izvēlētā ceļa, par cik tas kļuva par galveno mērķi 

jūsu eksistēšanai. 

Jūsu Dvēsele izvēlējās Augšupcelšanu, un jūs par to tagad zinat. 

Jūs vairāk neesat spējīgi peldēt pa straumi, atdevušies viļņu varai. 

Jūs redzat ilgi gaidīto Piektās dimensijas "krastu" un pārliecinoši "turaties uz pelddēļa", lai 

nokļūtu turp pēc iespējas ātrāk. 

Un trešais, ko šis jēdziens ietver - jūsu garīgā tīrība.  

Tā vispirms paredz, Visuma Likumu nelokāmu ievērošanu, kas vienīgie spēj jūsu dzīvē ienest 

Mīlestību un Cieņu pašam uz sevi, uz jebkuru cilvēku, satiktu jūsu ceļā, uz dzīvniekiem, dabu, 

jūsu planētu, Galaktiku... 

Tieši šo Likumu ievērošana jums ļaus organiski eksistēt divās pasaulēs vienlaicīgi: ar apziņu 

esošiem Piektajā dimensijā, bet ar fizisko ķermeni - trešajā, sevi sajūtot visur kā 

pašpietiekamu, unikālu Dievišķu radījumu. 

Un es svētīju jūs uz to, mani mīļotie! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 9. augustā 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 17.08.2018. 

 

 

 

10.Pašcieņa 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien mēs turpinām sarunu par pašpietiekamību 

( http://spekavots.ucoz.ru/news/paspietiekamiba/2018-08-17-3574 ) un sīkāk aplūkosim tās 

pirmo daļu - PAŠCIEŅU. 

Parunāsim par to, kas tad atrodas tās pamatā - no kā sastāv fundamente uz kā pēc tam tiek 

celta pašcieņas "celtne". 

Atkarībā no fundamentes stipruma un materiāliem, no kā radīta pati "celtne", tā var būt solīda 

vai sīka, izsmalcināta vai primitīva... 

Un, ja pirmā noturēsies jebkurā vētrā, tad otra sabruks no vējiņa neliela pūtiena. 

Un tātad, no kā jāveido jūsu "mājas", ar nosaukumu "pašcieņa", pamati? 

Pirmkārt, no MĪLESTĪBAS, kas nedala cilvēkus savējos un svešos, gudros un muļķos, 

skaistos un neglītos, vajadzīgos un nevajadzīgos... 

Tā patiesi NEŠĶIRTA. 

Kādēļ tas tik svarīgi tieši priekš pašcieņas? 

Lieta tā, ka tikai tiešām īsta Beznosacījumu un Bezrobežu Mīlestība attiecībā uz visiem un 

visu pasaulē var iemācīt cilvēku mīlēt arī pašam sevi. 

Tik ilgu gadu laikā duālajā pasaulē jūs pieradāt šķirt ne tikai to, kas eksistē ārpus jums, bet arī 

http://spekavots.ucoz.ru/news/paspietiekamiba/2018-08-17-3574
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savas personīgās jūtas un emocijas, tas ir, to, kas dzīvo jūsu IEKŠIENĒ. 

No tā arī rodas daudziem cilvēkiem bezgalīga pašaprakšana, pašgrauzšana, paškritika, sevis 

salīdzināšana ar citiem, kas lielā mērā arī ir SEVIS NEMĪLĒŠANA. 

Maz kuram dots īsti mīlēt sevi tādu, kāds jūs esat - ar visām jūsu labām īpašībām un nelabām, 

kas arī sastāda jūsu unikalitāti - dara jūs neatkārtojamu šajā pasaulē, kas jau pelna milzīgu 

cieņu uz sevi. 

Bet, ja jums tas izdosies, tad arī jums apkārtējie cilvēki cienīs un mīlēs jūs tādu, kāds jūs esat, 

CIENĪS jūsu individualitāti, jo taču ārējais vienmēr atspoguļo iekšējo.   

Otrs "valis", uz kura turas jūsu pašcieņa, - tā NEATKARĪBA no cita/sveša viedokļa un 

jebkura veida šabloniem, kādus tik agresīvi jums uzspiež sabiedrība. 

Savs personīgais skatījums uz pasauli, uz cilvēkiem, uz notiekošiem notikumiem, balstīts uz 

pašsajūtām, intuīciju, uz jūsu sirds un Dvēseles priekšā pateikumu - tas ir tas nepārvērtējamais 

"celtniecības materiāls", no kura var uzbūvēt stipru un brīnišķīgu pašcieņas "celtni". 

Un ticiet, mani mīļie, tā noturēsies pie jebkura "slikta laika": nekādas sabiedriskā viedokļa 

"vētras", nosodījumi, izsmiekls nespēs sagraut to, jo jūsu "celtne" radīta no izturīgiem un 

mūžīgiem - Dievišķiem - materiāliem. 

Un pēdējais, kas noslēdz jūsu brīnišķīgās "būves" apdari - tā LABVĒLĪBA. 

Jūs izstarojiet tādu Gaismu un jūsu vēlēšanās redzēt visus apkārt veselus, laimīgus un 

priecīgus ir tik ļoti stipra, ka cilvēki izšķīst jūsu brīnišķīgās Labestības enerģijās, sasildot 

viņās savu Dvēseli. 

Jūsu cieņa, attiecībā uz viņiem, atgriežas pie jums simtkārtīgi un jūsu pašcieņa uzplaukst uz 

jums atbildēs līstošās labvēlības enerģijās. 

Pie tā mēs šodien apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 10. augustā 2018. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 18.08.2018. 

 

 

 

11.Dzīves jēga 

 
Eveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien mēs apstāsimies pie pašpietiekamības 

( http://spekavots.ucoz.ru/news/paspietiekamiba/2018-08-17-3574   ) otras daļas un parunāsim 

par to, kas tas ir DZĪVES JĒGA, tās Dievišķā izpratnē. 

Lielākajai daļai trīsdimensiju pasaules cilvēku par dzīves jēgu, bieži vien, kļūst tas, ko viņu 

apziņā ieliek sabiedrība, reliģijas, tradīcijas, masu informācijas līdzekļi, vecāki, paziņas, 

draugi - vārdu sakot, jebkurš, bet tikai ne viņi paši, ne viņu personīgā Dvēsele. 

Dažādās valstīs un dažādos laika periodos, nacionālās idejas mainījās, bija revolūcijas, reliģiju 

kari, valstu apvērsumi un cilvēku galvās krājās skaistas idejas par labāku nākotni, par kuru 

viņi atdeva savas dzīvības. 

Taču īstenībā cilvēka dzīve sastāv no PAŠREALIZĀCIJAS visās viņa dzīves jomās, kas 

viņam palīdz saglabāt harmoniju Dvēselē bez nosvēršanās uz kādu pusi.   

Ko sevī ietver šis jēdziens? 

Pirmkārt, savas unikalitātes apzināšanos un prasmi to saglabāt visu savas dzīves laiku - 

neļaut sevi bezpersonificēt un pārvērst par skrūvīti milzīgā sociālajā mašīnā, kas saucas 

"patērētāju sabiedrība". 

To izdarīt nav tik vienkārši, par cik jau no bērnības cenšas jūs pielāgot kopējiem standartiem, 

http://spekavots.ucoz.ru/news/paspietiekamiba/2018-08-17-3574
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darot visu priekš tā, lai jūsu spilgtās krāsas "pieklusinātu", lai neizdalītos no pūļa, kuru tik ērti 

vadīt šīs pasaules varenajiem. 

Otrkārt, atrast savu Dvēseles darbu un sekot tam līdz galam, neatskatoties uz apkārtējo 

viedokļiem, kaut vai tas neizdevīgi, nemoderni, neprestīži, skatoties no trīsdimensiju pasaules 

cilvēku uzskatiem. 

Treškārt, jūsu pašrealizācija nedrīkst pārvērsties par fanātisku kalpošanu kādai vienai jūsu 

dzīves pusei, pat ja jūs apveltīts ar milzīgu talantu. 

Tikai jūsu sirds siltums un dvēseliskais dāsnums spēj ienest jūsu radošajās darbībās to 

nepieciešamo Dievišķo sastāvdaļu - kas ir Bezgalīga Mīlestība uz cilvēkiem, kas padarīs 

patiesi laimīgus gan jūs pašus, gan tos, priekš kuriem jūs radāt. 

Ceturtkārt, nekad neielaidiet savā dzīvē jums svešus cilvēkus, svešas idejas, svešas domas. 

Mācaties ieklausīties savā intuīcijā, kas nostrādās vienmēr pie pirmā kontakta ar cilvēku, 

jaunu mācību, kāda uzmācīgiem apgalvojumiem. 

Es atkārtoju to, par ko tika runāts ne reizi vien: dzīvojiet ar Sirdi un Dvēseli, bet ne ar Prātu, 

kas vienmēr aizved uz kāda cita jau atkārtotu ceļu. 

Un piektkārt, vienmēr un visur galvenajam orientierim jūsu dzīvē jābūt tās garīgajai, bet ne 

materiālajai sastāvdaļai, sekošanai Visuma, bet ne pasaulīgiem likumiem. 

Jums vienmēr jāatceras, ka tikai atdodot savu Mīlestību bez atlikuma visam, kas jūsu ceļā nāk 

priekšā, jūs atbildē saņemat visu, kas jūsu Dvēselei, jūsu ķermenim, jūsu Dievišķai apziņai 

nepieciešams. 

Šinī vēstījumā es jums, mani mīļotie, devu tikai galvenos orientierus priekš jūsu Dvēseles, bet 

"dzīves jēga", protams, paredz arī vienkāršus cilvēciskus priekus, kas jūsu dzīvi padara 

spilgtu, daudzšķautnainu, interesantu un piesātinātu. 

Visur meklējiet zelta vidusceļu, sadalot savu laiku un dvēseles spēkus tādā veidā, lai paliktu 

harmonijā ar sevi un dāvātu prieku jums apkārt esošiem cilvēkiem. 

Un es svētīju jūs uz to! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 12. augustā 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 19.08.2018. 

 

 

 

12.Labvēlīgums 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Pirms pāriet pie trešās sastāvdaļas tāda jēdziena 

kā pašpietiekamība ( http://spekavots.ucoz.ru/news/paspietiekamiba/2018-08-17-3574 - jūsu 

garīgā tīrība, man gribas sīkāk parunāt par LABVĒLĪGUMU tā tīrā, neizkropļotā veidā. 

Trīsdimensiju pasaulē to visbiežāk pieņem kā laipnību, pieklājību, smaidīgumu. 

Taču tā, visdrīzāk, ir ārējā izpausme, bet mēs ar jums ielūkosimies dziļāk un palūkosimies, 

kas gan tur tās pamatos atrodas. 

Protams, vispirms tas laba vēlējums otram cilvēkam, ko atspoguļo arī pats vārds. 

Bet kā tas saistīts ar pašpietiekamību? Un kādēļ es uz to akcentēju uzmanību? 

Atcerēsimies, ka duālā pasaulē, katrai jūtai vai emocijai ir sava pretējība, kā rezultātā starp 

cilvēkiem arī veidojas tādas nevienkāršas attiecības. 

Taču patiesam labvēlīgumam, tā Dievišķajā skanējumā, ir pavisam cita enerģija. 

Tieši tā sevī nes Beznosacījumu Mīlestību tādā pakāpē, kādā tā var izpausties trešā 

blīvuma pasaulē. 

http://spekavots.ucoz.ru/news/paspietiekamiba/2018-08-17-3574


 19 

Tas patiess Laba vēlējums, ejošs no pašiem dvēseles dziļumiem, visiem jūsu ceļā sastaptiem 

cilvēkiem. 

Tā Mīlestība, ko izstaro visa jūsu būtība. 

Jūs paši - dzīvs Mīlestības iemiesojums, kurā jūs dāsni dalāties ar apkārtējiem. 

Lišķības smaids, vai uz sejas uzlikta labvēlīguma maska, nekad nenomainīs jūtas, ejošas no 

dvēseles dziļumiem. 

Laikmetīgajā pasaulē jau sen kļuva par labā toņa likumu uzsmaidīt viens otram un runāt 

laipnus vārdus. 

Tas jau kļuva par paradumu, tradīciju, neatņemamu jūsu dzīves sastāvdaļu, kā arī dežūrsmaidi 

un izmaklēti komplimenti. 

Bet intuitīvi cilvēks vienmēr jūt, cik jūs patiesi un tīri. 

Un tagad es jums paskaidrošu, kādēļ tik cieši saistīti pašpietiekamība un labvēlīgums. 

Lieta tā, ka cilvēks, kuram pašam visa pietiekami, gatavs viegli un priecīgi dalīties Labumā 

un Mīlestībā ar citiem cilvēkiem. 

Un, protams, ar vārdu "pietiekami" es nepavisam nedomāju materiālo vērtību veidu. 

Runa ir par iekšējo stāvokli. Ja tas harmonisks un mierīgs, ja cilvēka Dvēsele pilna Mīlestības, 

tad tā kļūst viņa vislielākā vēlēšanās dalīties ar citiem. Un viņš dalās. Viņš izstaro Prieku, 

Harmoniju un Mieru dabiski un bez kādām grūtībām. 

Viņam nevajag izlikties. Viņš MIRDZ N0 IEKŠIENES, cilvēki netieši tiecas pie viņa, lido 

uz viņa Gaismu, lai sasildītos viņa staros. 

Patiess labvēlīgums - tā eksistēšana vienpolārā enerģētiskā telpā, nezinošā aizspriedumus un 

dalīšanu - Labvēlības, Gaismas un Mīlestības telpā. 

Bet tā jau, kā minimums, ceturtā dimensija, no kuras atliek spert tikai vienu soli ilgi gaidītajā 

Piektajā dimensijā. 

Un es svētīju jūs uz to, mani mīļotie! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 13. augustā 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 20.08.2018. 

 

 

 

13.Īsta garīgā tīrība 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Un tātad, mēs nonācām pie sarunas par jūsu ĪSTO GARĪGO TĪRĪBU, kas ir neatņemama 

sastāvdaļa tādam jēdzienam 

kā pašpietiekamība ( http://spekavots.ucoz.ru/news/paspietiekamiba/2018-08-17-3574 ). 

Patiesībā, tas ir nekas cits kā GALĪGĀ IZEJA NO DUALITĀTES. 

Piekrītiet, ka dzīvojot trīsdimensiju pasaulē, to izdarīt nav tik vienkārši. 

Tas, kuram tas tiešām izdevās, paveica īstu garīgo varoņdarbu. 

Viņus var nosaukt par Svētajiem, uzturoties uz Zemes, jo viņi ar savu apziņu jau pārvietojās 

smalkās pasaules Piektajā dimensijā, kur valda Vienotība, Mīlestība un Harmonija. 

Droši vien, maz ir to, kuriem gadījās savā dzīvē sastapt tādus cilvēkus. 

Bet tagad, mani mīļotie, daudziem no jums ir viss priekš tā, lai paši kļūtu tādi, Debesu 

iedzīvotāji, nolaidušies uz Zemes. 

Un daudzi no tiem, kuri tagad lasa šīs rindas, tieši priekš tā arī iemiesojās fiziskajos ķermeņos 

- priekš palīdzības cilvēkiem Zemes Pārejas periodā jaunajā enerģētiskajā telpā. 

Jūs izgājāt ilgu pašizziņas, pašpilnveidošanās ceļu, jūs izlasījāt simtiem grāmatu, ar nolūku 

http://spekavots.ucoz.ru/news/paspietiekamiba/2018-08-17-3574
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atmodināt jūsu garīgumu. 

Un šodien mēs veiksim jūsu ceļa rezultātu apkopošanu, mēģināsim saprast, uz kādu garīguma 

"līmeni" jums izdevās pacelties. 

Priekš tā jums vajadzēs godīgi un objektīvi atbildēt pašam sev uz sekojošiem jautājumiem: 

Pirmais. Vai man pilnībā izdevās atbrīvoties no mana Ego tumšās puses?  

Uzzināt to ļoti vienkārši, par cik tieši tagad jums tiek sūtītas daudzskaitlīgas dzīves situācijas, 

paredzētas pārbaudīt jūsu garīgumu uz patiesumu, par ko tika runāts manā nesenā vēstījumā 

( http://spekavots.ucoz.ru/news/jusu_patiesais_es/2018-08-15-3568 ). 

Otrs. No kādām pozīcijām es spriežu par pasaules notikumiem: no trīsdimensiju cilvēka 

pozīcijas, notiekošā nobijies, samulsināts, vai no Dievcilvēka pozīcijas, dzīvojoša pēc 

Pasaulesēkas Likumiem?  

Un šeit svarīgi izsekot savu pirmo reakciju: kādas jūtas jūs aptvēra, kad jūs uzzinājāt par 

dabas katastrofu ar cilvēku upuriem vai par uzliesmojošu kara konfliktu. 

Protams, es neaicinu jūs palikt malā no cilvēku bēdām. Jūs varat cietušajiem palīdzēt kā 

materiāli, tā arī enerģētiski. 

Runa ir par jūsu iekšējā miera stāvokli un notikušā piederīguma apzināšanos, kas īsteni 

garīgam cilvēkam paliek nelokāms pie jebkuriem, pat vistraģiskākajiem apstākļiem. 

Trešais. Kā es izturos pret saviem tuviniekiem?    

Es zinu, ka šis paliek klupšanas akmens priekš daudziem no jums. 

"Mana ģimene - mans cietoksnis". Šis jēdziens jūsos jau ieauga, laižot dziļas saknes jūsu 

dvēselēs un sirdīs. 

Klaniskums, radniecība, ģimenes sakari kļuva neatņemama trīsdimensiju pasaules sabiedrības 

daļa. 

Jūs netīšām atdalāt savu ģimeni no visiem pārējiem, uzskatot par savu pienākumu glabāt savu 

ģimenes pavardu, dzīvot ar prasībām, vēlēšanos, bet nereti arī ar savu tuvinieku domām, 

nedodot atskaiti sev, ka šis dalījums savējos un svešos tieši arī ir dualitātes simbols. 

Īsti garīgs cilvēks spējīgs dzīvot ārpus tāda dalījuma, stādot garīgo radniecību augstāk par 

asins, par cik, pakārtojoties zem viņam svešu uzskatu un zemu vibrāciju cilvēku uztveres, viņš 

paliek trīsdimensionalitātes gūstā un neļauj savai Dvēselei attīstīties. 

Pie tā mēs šodien apstāsimies un nākošajā vēstījumā turpināsim mūsu sarunu. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 15. augustā 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 21.08.2018. 

 

 

 

14.Īsta garīgā tīrība (turpinājums) 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Un tātad, turpināsim ( http://spekavots.ucoz.ru/news/izsta_gariga_tiriba/2018-08-21-3586 ) 

jautājumu uzskaiti, pēc kuriem jūs varēsiet saprast, cik augstu jūs pacēlāties savā garīgajā 

attīstībā.  

Ceturtais. Cik jūs atklāti paši pret sevi? Vai spējat atzīties sev visās savās vājībās un 

trūkumos - sevi redzēt īstu, bez kādiem izskaistinājumiem? 

Pirmajā momentā jums šis jautājums var šķist ļoti vienkāršs, taču īstenībā, tas viens no 

sarežģītākajiem. 

Daudzi cilvēki tik ļoti iedzīvojas viņu pašu izdomātā tēlā, ka nevar vairs noraut no sevis 

masku, burtiski, kļuvušu par viņu otro "seju". 

http://spekavots.ucoz.ru/news/jusu_patiesais_es/2018-08-15-3568
http://spekavots.ucoz.ru/news/izsta_gariga_tiriba/2018-08-21-3586
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Un sevišķi grūti to izdarīt tiem, kuri sevi uzskata par garīgiem līderiem, vedošiem aiz sevis 

citus, pieņēmušus skolotāja lomu, guru, Debesu sūtņu lomu... 

Un šeit ir viens vienīgs pārbaudīts paņēmiens - jautāt sev, kas jūs virza/mudina: patiess 

Dvēseles jūtu uzplūdums, bez atskatīšanās uz rezultātu, vai dziļi slēpta godkāre, uzslavas 

gaidīšana un pielūgsme no cilvēku puses. 

Īstenībā to pārbaudīt ļoti viegli: ja jūs aizkustina apkārtējo viedoklis - kā labs, tā arī slikts, tad 

jūs strādājiet priekš tā, lai izpelnītos viņu atzinību, tātad, jums vēl neizdevās atbrīvoties no 

savas godkāres. 

Ja jūs uz svešu viedokli nereaģējat, lai kādi viņi būtu un strādājiet tikai pēc Dvēseles 

vēlēšanās, uzskatot garīgo kalpošanu par savas dzīves darbu, tad jūs uz droša/pareiza ceļa. 

Piektais. Kā jūs izturaties pret apkārtējiem? 

Vai pieņemat katru jūsu ceļā pretimnākošo kā savu skolotāju, palīdzošu jums izzināt pasauli, 

iemanotot jaunu pieredzi - kā pozitīvo, tā arī negatīvo - ne mazāk vērtīgu priekš jums. 

Vai jūs joprojām izjūtiet īgnumu attiecībā uz cilvēkiem, nedalošiem jūsu uzskatus, bet dažkārt 

pat naidīgi noskaņotiem pret jums? 

Vai iemācījāties mīlēt ne tikai tos, kuri mīl jūs, bet arī tos, kuri jūs nepieņem, bet dažreiz 

aizvaino un pazemo jūs? 

Sesteis. Kā jūs izturaties pret bērniem?  

Vai protat viņus uzklausīt un caur viņiem atvērt jaunas pasaules? 

Vai cienat viņu neatkarību un individualitāti? 

Un septītais jautājums. Vai jūs dzirdat smalko pasauli? Vai izdevās jums nodibināt 

kontaktu ar saviem Debesu pavadoņiem, ar savien Sargeņģeļiem, ar savu Dvēseli? 

Ja jā, tad jau jums pilnībā aktivizēti smalkie jūtu orgāni un labi attīstītas augšējās čakras. 

Tātad, jūs jau dzīvojat divās pasaulēs vienlaicīgi un stāvat uz Augšupcelšanas sliekšņa. 

Pacenšaties, mani mīļie, iziet šo jūsu Dvēseles tīrības "testu", lai noskaidrotu visu, kas traucē 

jums virzīties uz priešu un no tā atbrīvotos visīsākajos termiņos. 

Un es svētīju jūs uz to! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 15. augustā 2018. g.. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 22.08.2018. 

 

 

 

15.Mans pirmais lidojums 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Un beidzot mēs pārejam pie jums visiem dzīvei svarīgas tēmas: kā pāriet Piektajā dimensijā, 

izmantojot visu savu garīgo bagāžu - kā veikt šo pēdējo soli un pārvest visas jūsu teorētiskās 

zināšanas praktiskā gultnē. 

Ja jūs sekmīgi izgājāt garīgās tīrības "testu" 

( http://spekavots.ucoz.ru/news/ista_gariga_tiriba_turpinajums/2018-08-22-3589 ) un sapratāt, 

ka saņēmāt "pietiekamu daudzumu balu" priekš pārejas uz apziņas jaunu līmeni, tad jūs varat 

stāties pie Augšupcelšanas praktiskās daļas. 

Iesākumam jums vajag izvēlēties mierīgu, harmonisku dienu, brīvu no visām sadzīves rūpēm, 

ko jūs varat pavadīt vienatnē pie dabas un, vēlams, vietā bez cilvēkiem. 

Lai tā kļūst jums par "starta laukumu" "uzlidojumam jaunajā dzīvē. 

Tagad es jums došu meditāciju-praksi, ko mēs tā arī nosausim "Mans pirmais lidojums". 

Patīkami siltā, bezvēja dienā, izvēlaties skaistu un mierīgu vietu - to, kuru jums "norādīs" jūsu 

http://spekavots.ucoz.ru/news/ista_gariga_tiriba_turpinajums/2018-08-22-3589


 22 

Dvēsele. 

Ērti iekārtojoties, uzlieciet enerģētisko aizsardzību un pieaiciniet visus savus Garīgos 

pavadoņus, visus Debesu palīgus, savus Sargeņģeļus, savus Augstākos un Dievišķos Es, savu 

Mātes dvēseli. 

Pasēdiet mierīgi līdz brīdim, kad sajutīsiet viņu klātbūtni. 

Tas ļoti svarīgi, mani dārgie, priekš tā, lai izslēgtu Tumsas spēku un astrālo būtību jebkuru 

iejaukšanos šinī sakrālajā procesā. 

Un tikai pēc tam, kad jūs skaidri sajutīsiet savu Debesu aizbildņu klātbūtni, ieejiet meditatīvā 

stāvoklī, atslābinaties un dziļi paelpojiet. 

Iesākumā izpildiet divas jums zināmas prakses: "Vienots siluets" 

( http://spekavots.ucoz.ru/news/saplusme_ar_dievisko_es/2018-07-25-3505 ) - saplūsmei ar 

saviem Austākiem un Dievišķiem Es un "Vienota sirds" 

( http://spekavots.ucoz.ru/news/vienota_sirds/2018-08-01-3526 ), lai ieietu rezonansē ar 

Zemes vibrācijām.  

Un tikai pēc tam stādaties sev priekšā, ka vieta, kur jūs tagad atrodaties, - tā jau Piektās 

dimensijas Zeme. 

Pasēdiet tā, pēc iespējas ilgāk, ieklausaties savās sajūtās. 

Protams, katram tās būs dažādas, kā arī redzējums, kas tādā brīdī var rasties. 

Pats galvenais - sajust atrašanās uz Piektās dimensijas Zemes STĀVOKLI, notvert 

atšķirību starp iepriekšējo Zemi un to, kas jau atrodas jaunajā enerģētiskajā telpā. 

Kad jūs atvērsiet acis, tad ieraudzīsiet pārsteidzošas pārmaiņas sev apkārt. 

Izmainās krāsas. Tās kļūst spilgtākas un piesātinātākas. 

Izmainās gaiss. Tas būs kristālisks un caurspīdīgs, bet kāds var redzēt, ka tas dzirksteļo, 

pārlejas saulē. 

Izmainās telpa apkārt. Ja jūs būsiet kalnā, tad jums šķtīs, ka tie pietuvojās jums, piegāja 

blīvi un tas, kas līdz meditācijai bija neredzams, tagad jūs varēsiet aplūkot sīkās detaļās. 

Un, ja arī jūs atrodaties uz meža noriņas, koki un krūmi, kas jums apkārt, pietuvosies jums, it 

kā vēlētos iepazīties ar jums tuvāk un jūs tos varēsiet labi aplūkot. 

Izmainīsies smažas. Tās kļūs jūtamākas un līdz ar to, mīkstākas un maigākas. 

Bet galvenais - izmainīsies jūsu stāvoklis. Jūs sevi sajutīsiet, ka esat Debesu iedzīvotājs, 

nolaidies uz Zemes un piepildījis to ar Dievišķo skaistumu un tīrību. 

Bet tā taču arī ir, mani mīļotie! Tādu jūs viņu padarījāt, izejot ilgo garīgās 

atjaunošanās/atdzimšanas ceļu un tagad, ar savu apziņu radat, šo brīnišķīgo realitāti... 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 17. augustā 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 23.08.2018. 

 

 

 

16.Putna lidojums 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!  

Mana iepriekšējā ( http://spekavots.ucoz.ru/news/mans_piemais_lidojums/2018-08-23-3592 ) 

vēstījuma turpinājumā, gribu jums dot vēl vienu meditāciju, kas jums palīdzēs izlikt tiltiņu 

starp trešo un piekto dimensiju. 

To drīzāk var nosaukt par praksi, par cik tā neprasa nekādus speciālus apstākļus un dziļu 

meditatīvu stāvokli. 

Nosausim to "Putna lidojums" un, lūk, ko tā ietver. 

http://spekavots.ucoz.ru/news/saplusme_ar_dievisko_es/2018-07-25-3505
http://spekavots.ucoz.ru/news/vienota_sirds/2018-08-01-3526
http://spekavots.ucoz.ru/news/mans_piemais_lidojums/2018-08-23-3592
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Katru reizi, kad jums gribēsies pārvietoties uz Piekto dimensiju, iedomājaties sevi par putnu, 

kas uzlido augšup un, no sava lidojuma augstuma, skatās uz visu, kas notiek uz Zemes. 

Protams, to svarīgi darīt tad, kad jūs mierīgi un harmoniski, kad jūsu apziņa pilnīgi brīva no 

trīsdimensiju pasaules reālijām, citiem vārdiem, kad jūs atrodaties labsirdīgā un miermīlīgā 

garastāvoklī. 

Tikai tādā noskaņojumā jūs būsiet spējīgi pārvietoties Piektās dimensijas enerģētiskajā telpā 

un ieraudzīt pasauli ar Dievcilvēka acīm. 

Ja jūs pilnībā atrodaties trīsdimensiju pasaules varā un jūsu apziņa apēnota ar tās problēmām 

un rūpēm, tad jūs varat pārvietoties pavisam citā telpā - astrālās pasaulēs, kas jums radīs 

"dekorācijas" jau pēc sava skatījuma. 

Un tātad, atrodoties pie sevis mājās, darbā vai jebkurā citā vietā, mēģiniet ar savu apziņu 

uzlidot augšup un paskatīties uz visu notiekošo ar Piektās dimensijas cilvēka acīm. 

Jūs pat varat ieraudzīt paši sevi, par cik, uz kādu brīdi, iziesiet no sava ķermeņa. 

Novērtējiet redzamo jau no jaunās pozīcijas, atrodoties augšā, bet ne lejā. 

"Palidojiet" tā kādu laiku, bet pēc tam mierīgi un plūstoši "noplanējiet" lejā un atkal ieejiet 

savā ķermenī. 

Ko jums var dot tāds vingrinājums-prakse? 

Īstenībā, ļoti daudz. 

Pirmkārt, jūs iemācīsieties iziet no sava ķermeņa, pateicoties savai paplašinātai 

apziņa parastos apstākļos, neieejot dziļā meditatīvā stāvoklī. 

Otrkārt, jūs iemācīsieties būt virs situācijas. Un tas sevišķi svarīgi tad, kad jums 

nepieciešams pieņemt nopietnus lēmumus. 

Jūs visu notiekošo varat novērtēt pavisam no citas pozīcijas - no Piektās dimensijas augstuma, 

tas ir, domājot jau citās kategorijās. 

Treškārt, tāda "paaugstināta" atvirzīšanās palīdzēs jums justies skatītājam un vienlaicīgi 

režisoram - dotās realitātes radītājam. 

Jūs redzēsiet visu attēlu kopumā, bet ne tikai to "izrādes" daļu, kur jūs atrodaties lejā. 

Un pēdājais, jūs sajutīsiet brīvā lidojuma visu krāšņumu, planēšanu, bezsvaru. 

Jūs iemantosiet spārnus, kādu jums nekad nebija uz Zemes. 

Un šīs viegluma un bezsvara sajūtas atļaus jums pārvarēt barjeru, kas atdala trešo dimensiju 

no Piektās. 

Padariet šo praksi par savu paradumu, mani mīļotie, un jūs redzēsiet, kā izmainās jūsu dzīve. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 17. augustā 2018. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 25.08.2018. 

 

 

 

17.Norobežošanās no trīsdimensiju pasaules problēmām 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien mēs ar jums parunāsim par to, kas gan tā ir norobežošanās no trīsdimensiju 

pasaules problēmām, par ko nereti tiek runāts manos vēstījumos. 

Es redzu, ka daudzi no jums neizprot līdz galam šī izteiciena jēgu vai arī pieņem to pārāk 

burtiski. 

Es saprotu, ka ne visi jūs dzīvojiet "tornī no ziloņkaula", bet katru dienu grozaties cilvēku 

sabiedrībā, kuru apziņa vēl pilnībā atrodas trešajā dimensijā. 

Kādā veidā jums iespējams norobežoties no šīs pasaules, jau kļuvušas svešas jums? Un vai 

x-apple-data-detectors://5/


 24 

vajag to darīt? 

Protams, šet nav vienas receptes, par cik nav divu vienādu cilvēku un divu vienādu situāciju. 

Es jums tomēr došu jūsu darbības divus galvenos virzienus, kuru pamatā jābūt vienam 

vienīgam principam: NENODARI ĻAUNU. 

Pirmais. Jums nevajag veikt kaut kādas "krasas darbības", piemēram, pamest darbu un 

ar galvu iegremdēties sevis pašpilnvedošanā. 

Īstenībā, iziet pilnvērtīgu garīgās apmācības kursu var tikai eksperimentālos apstākļos, kāda 

arī ir dzīve duālā pasaulē. 

Tieši tur jūs katru dienu varat slīpēt savu meistarību saskarsmē ar visdažādākajiem ļaudīm un 

dzīvei savarīgu problēmu risināšanā, sekojot Visuma Likumiem, tādā veidā, pārbaudīt praksē, 

kā tie strādā, kādus rezultātus dod. 

Tas jūsu treniņu laukums, izmāģinājumu poligons, praktiskās nodarbības - vārdu sakot, 

nepārvērtējama iespēja iziet apmācību eksterni un nolikt eksāmenu uz garīgo briedumu. 

Otrs. Nenostādiet sevi pretstatā citiem cilvēkiem un, līdz ar to, maigi, taču konsekventi 

aizstāviet savu iekšējo brīvību. 

Tas ļoti smalks moments un šeit katram jāatrod personīgā metode, savs zelta vidusceļš: kā, 

neatgrūžot cilvēkus, ar kuriem jums netīšām nākas saskarties, neļaut viņiem iesaistīt sevi viņu 

pasaulē, viņu sarunās un problēmās, kuras jūs jau sen pāraugāt.  

Jūsu mērķis - ar personīgo piemēru parādīt viņiem, ka var dzīvot citādi, citā enerģētiskā telpā, 

kur nav vietas negatīvām domām un emocijām. 

Un tad, kāds no viņiem sajutīs citas eksistēšanas brīnišīgumu un tieksies jums sekot, bet kāds 

pats aizies no jums, sajūtot viņam svešu enerģiju. 

Ticiet, ja jūs uzvedīsieties pareizi - bez notācijām un tikumības mācībām, bez augstprātīgas 

atturības, tad cilvēki, katrā ziņā, izdarīs savu izvēli un jūsu apkārtne izmainīsies pati no sevis. 

Un trešais. Neaizmirstiet uz visu notiekošo skatīties no jūsu jaunās apziņas augstumiem 

un risināt trīsdimensiju pasaules problēmas no Piektās dimensijas cilvēka pozīcijas. 

Ko tas nozīmē? 

Vispirms, meklēt radušās broblēmas avotu sevī, bet ne vainot tur apkārtējos, apstākļus, savus 

tuviniekus, priekšniecību, ļaunu likteni... 

Tādā veidā jūs vienlaicīgi risināsiet divus uzdevumus: izzināsiet savus trūkumus un 

pacentīsieties no tiem atbrīvoties pēc iespējas ātrāk, kā arī redzēt radušās problēmas patieso 

iemeslu - dziļāko, bet ne to, kas atrodas virspusē. 

Un ticiet, mani mīļotie, šo noteikumu ievērošana palīdzēs jums, pagaidām paliekot duālā 

pasaulē, "norobežoties" no tās trīsdimensionalitātes -  dzīvot un domāt jau Piektās dimensijas 

kategorijās. 

Un es svētīju jūs uz to! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 18. augustā 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 26.08.2018. 

 

 

 

18.Atbildība tuvinieku priekšā 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien būs neparasts vēstījums. Es centīšos atbildēt uz dažiem jūsu jautājumiem, kādi 

pastāvīgi moka daudzus no jums. 

Un, kamēr jūs nesaņemsiet uz tiem atbildes, jums būs grūti virzīties tālāk.  
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Un tātad, es redzu, ka daudzi no jums nevar saprast līdz galam, kas tad ir atbildība savu 

tuvinieku priekšā.  

Pēc manu vēstījumu izlasīšanas jums sanāk kaut kāda "nesakritība" starp viena otru 

izslēdzošām, kā jums šķiet, izpratnēm - tādām, kā piemēram, beznosacījumu mīlestība un 

iekšējās brīvības iemantošana, cieņa pret apkātējiem un brīvība no sveša viedokļa, negatīvo 

emociju izšķīdināšana ar Mīlestības enerģiju un, tanī pat laikā, enerģētiskās aizsardzības 

nepieciešamība. 

Aplūkosim uzmanīgāk katru no šīm, šķietamām, pretrunām. 

Sāksim ar to, ka mīlēt savus tuviniekus beznosacījumu mīlestībā, nepavisam nenozīmē pilnībā 

viņos izšķīst, sevi aizmirstot, kas visbiežāk arī notiek ar labsirdīgiem, patiesiem un mīlošiem 

cilvēkiem. 

Ar to jūs izdariet lāča pakalpojumu ne tikai viņiem, bet arī sev. Tādai mīlestībai nav nekā 

kopēja ar patiesu Dievišķu Mīlestību. 

Aizstāvot savu iekšējo brīvību, jūs ne tikai sākat dzīvot savu personīgo, bet ne svešu 

dzīvi, tādējādi jūs iemanojiet patiesu jēgu un arī māciet savus tuviniekus rēķināties ar 

citu viedokli, pieņemt jūs tādus, kādi esat, tātad, māciet viņiem beznosacījumu 

mīlestību. 

Sajūtiet šo starpību, mani mīļie, tad viss nostāsies savās vietās un jūs nemocīs sirdsapziņas 

pārmetumi, ka jūs maz rūpējaties par tuviniekiem, neveltot viņiem vajadzīgo uzmanību. 

Tas pats notiek arī otrā gadījumā, kad jūs bez ierunām pieņemat cilvēka viedokli, kuru ļoti 

mīlat un cienat. 

Jūs netīšām izšķīstat viņa domās, pasaules izjūtās, dzīves apstākļos, cenšoties akli sekot 

viņam. 

Tieši tā arī rodas elki, kā rezultātā jūs atkal izdarat lāča pakalpojumu gan sev, gan viņam. 

Skatoties viņam mutē, jūs pārmērīgi uzsūcat viņa lepnumu, nedodot viņam garīgi 

attīstīties, bet sev liedzat galveno dzīves prieku un jēgu - izzināt visu savā personīgajā un 

neatkārtojamajā pieredzē, veicot savus personīgos secinājumus, brīvus no jebkādas 

svešas iejaukšanās. 

Un pēdējais. Kādēļ vajag uzlikt enerģētisko aizsardzību pat pret vistuvākajiem cilvēkiem? Vai 

nepietiek izšķīdināt viņu negatīvās emocijas ar savu mīlestību? 

Mani dārgie, šis aizsardzības mērs būs nepieciešams tik ilgi, kamēr jūs neieiesiet Piektajā 

dimensijā galīgi, kur valdīs viena vienīga Mīlestības enerģija, kur jums apkārt būs vienādu 

vibrāciju cilvēki. 

Tad jūs visi viens ar otru rezonēsiet dabiskā veidā. 

Bet kamēr jūs dzīvojiet trīsdimensiju pasaulē, tāda vienotība praktiski neeksistē nevienā 

ģimenē. 

Tādēļ, lai nonivelētu atšķirību vibrācijās, nepieciešams uzlikt enerģētisko aizsardzību, 

kas pasargās jūsu personīgo telpu no svešu, zemu vibrāciju enerģiju iekļūšanas, bet jūsu 

tuviniekus pasargās no enerģētiskas "pārdozēšanas", kādai viņi vēl nav gatavi. 

Ceru, kā šie paskaidrojumi palīdzēs jums virzīties uz priekšu, izkliedējot visas jūsu šaubas un 

dodot jums pārliecību par izvēlētā ceļa pareizumu. 

Un es svētīju jūs uz to! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 19. augustā 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 27.08.2018. 
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19.Atsaucība 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien gribu pastāstīt par vēl vienu jēdzienu, ko, kā es redzu, daudzi no jums uztver nepareizi. 

Un runa būs par to, kas tā ir ATSAUCĪBA tās Dievišķā izpratnē. 

Cilvēki pierada, ka atsaukties uz svešu nelaimi - tas, pirmām kārtām, ir līdzjust cilvēkam un 

pacensties viņam palīdzēt. 

Bet mēs ar jums pamēģināsim atdalīt graudus no pelavām un palūkoties, kur ir tā robeža, 

atdaloša atsaucību, šī vārda cilvēciskā izpratnē, no Dievišķās, kas paaugstina cilvēku dvēseles, 

kā to, kuri nelaimē, tā arī to, kuri cenšas viņiem palīdzēt. 

Aplūkosim to konkrētā piemērā. 

Cilvēks pazaudēja darbu, iekrita depresijā un saniknojās uz visu pasauli, apvainojot savā 

nelaimē visus, kurus tikai var. Kā parasti tādās situācijās uzvedas tuvinieki? Kā izpaužas viņu 

"atsaucība"? 

Viņi sāk cietušo žēlot un atbalstīt viņu vaimanās par dzīves netaisnību, ļaunumu un neganto 

priekšnieku, kurš atlaida viņu no darba, par līdzstrādniekiem, kuri viņam "piebalsoja" par 

dzīves nežēlīgumu un, labākajā gadījumā" ieteica meklēt viņam labāku darbu, un pat var ņemt 

dalību tādos meklējumos. 

Tāda ir parastā trīsdimensiju pasaules cilvēku reakcija, kuri atrodas uz viena viļņa ar šo 

cilvēku. 

Pie kā tas noved, jūs jau zinat. Tas tikai piebaro jau tā nevienkāršo situāciju, vēl vairāk 

papildinot ar žēlabu emocjām, agresiju, spriedumiem, apvainojumiem un citām duālās 

pasaules negatīvajām enerģijām. 

Bet kā uz šādu situāciju jāreaģē cilvēkam, kura atsaucība izgāja jau uz cita - Dievišķā - 

līmeņa? 

Pirmām kārtām, viņš sūtīs šim cilvēkam visu savu Mīlestību, lai tā izšķīdinātu visas viņa 

ciešanas. 

Un tikai tad, kad redzēs ka viņš nomierinājies un spējīgs spriest saprātīgi, viņš teiks viņam, ka 

dzīvē nekas nav nejauši un viss notiek tieši tā un tieši tad, kad pienāk laiks mainīt savu dzīvi, 

iziet uz savas eksistēšanas jaunu līmeni. 

Viņš mēģinās kopā ar viņu paskatīties ar citām acīm uz situāciju, kas pēdējos mēnešos 

radusies viņam darbā, tad viņš pats ieraudzīs, ka dzīve viņu it kā izbīda no iesēdētās vietas, lai 

atklātu viņam citus - jaunus - horizontus. 

Un, kad viņš pārliecināsies par šo vārdu patiesumu un sapratīs, ka viss uz labu, tad uz dzīvi 

paskatīsies gluži citām acīm - ar interesi un ziņkārību, kas jau izmainīs viņa enrģētisko 

kopumu, tātad, dos mudinājumu radošām darbībām. 

Un šeit svarīgi, palīdzēt šim cilvēkam atrast savas Dvēseles darbu, kas viņam atnesīs ne tikai 

naudu, bet arī prieku, morālo apmierinājumu un bezgalīgu jaunradi. 

Vajag palīdzēt pārvarēt bailes par nezināmo, aiziet no pierastiem stereotipiem, stiprināt viņa 

pārliecību par personīgiem spēkiem. 

Vajag atrast tādus vārdus un piemērus no dzīves, kas parādīs viņam, ka nav nekā neiespējama 

priekš cilvēka, kurš iemantoja iekšķīgo brīvību un ka pati dzīve viņam palīdzēs uz katra soļa, 

kad viņš ies pa SAVU ceļu - to, kuru izvēlējās viņa Dvēsele, bet ne gadījuma apstākļi. 

Tieši tā, mani dārgie, var izpausties patiesa atsaucība, kas būs priekš cietušā "glābšanas 

riņķis" - draudzīgas rokas sniegts, kas izvedīs viņu Gaismā no tās tumsas, kurā viņš izrādījās 

un atvērs viņam acis pašam uz sevi. 

Ļoti svarīgi, lai cilvēks iemācītos redzēt savas vājās un stiprās puses, notiekošā dziļākos 

iemeslus, lai viņš pārslēgtu savu apziņu uz jaunrades skaņkārtu un saprastu visu apvainošanas 
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un apspriešanas pozīcijas bezjēdzību un bezizeju. 

Un, ja jūs viņam tur palīdzēsiet, tad izpaudīsiet ATSAUCĪBU šī vārda Dievišķajā izpratnē. 

Un es svētīju jūs uz to! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Abslūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 20. augustā 2018. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 28.08.2018. 

 

 

 

20.Mīlestība uz kārtību 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Un tātad, turpnāsim sarunu par izpratnēm, šķietamām jums parastām un pazīstamām, bet kas, 

nereti, sevī nes pavisam citu jēgu. 

Un šodien mēs ar jums parunāsim par mīlestību uz kārtību. 

Protams, runa būs ne par kārtības ieviešanu mājā, kas arī ne mazāk svarīgi jūsu dzīvē, bet par 

kārtību jūsu apziņā, lielākā mērā, jūsu Dvēselē. 

Kas domāts ar vārdu "kārtība" garīgā plānā? 

Vispirms, tā jūsu Dvēseles tīrība, par ko jau daudz runāts manos iepriekšējos vēstījumos. 

Un šī tīrība paredz jūsu domu sakārtotību, kas, īstenībā, pie trīsdiensiju pasaules cilvēkiem, 

reti sastopama. 

Cilvēku vairākums, burtiski, slīkst visdažādāko domu straumē. Tās, it kā atgrūžot viena otru, 

traucas jūsu galvās, aizmiglojot jūsu apziņu, aizvedot pilnīgi citā pasaulē - svešā jūsu 

Dvēselei. 

Gandrīz visas šīs domas NE JŪSU. Tās svešu sarunu, strīdu, televīzijas raidījumu, ziņu no 

interneta, reklāmas, astrālo būtību uzvēdītas... 

Vārdu sakot, jūsu galvās valda nekārtība, bet dažkārt, īsts haoss. 

Kā gan tad jums, mani mīļie, atbrīvoties no šiem atkritumiem, ar ko jūsu galvas piesārņo 

trīsdimensiju un astrālā pasaule? 

Kā ieviest kārtību jūsu apziņā? 

Kā iemācīties pretoties šīm svešām parādībām jūsos? 

Jau daudzos vēstījumos runāts par to, ka vajag mācīties izsekot/atpazīt katru savu domu un 

emociju. 

Taču es redzu, ka maz kuram tas pilnā mērā izdodas. 

Tādēļ šodien es jums došu vienkāršu praksi, ko var izpildīt ikdienišķi/vienkārši. 

Nosauksim to "Mana māja".  

Šoreiz jūsu "māja" būs jūsu apzņa, ko mēs mācīsimies uzturēt tīrībā un ieviest tur kārtību, 

ņemot vērā "atkritumu ienākšanu" tur, negaidot "ģenerālo tīrīšanu". 

Priekš tā jums vajadzēs ieslēgt savā iztēlē un iedomāties ideāli tīru, mājīgu, labiekārtotu māju, 

bet tur pašam sevi svētlaimīgā, brīnišķīgā garastāvoklī. 

Šīs mājas vidū atrodas skaists kamīns vai krāsniņa izrotāta: kā kuram patīk. 

Bet tur, dienu un nakti deg, Dievišķa uguns, kas rada neatkārtojamu, gaišu atmosfēru jūsu 

mājā. 

Un tiklīdz jūsu galvā sāk riņķot domas, kas, skaidri saprotams, nav jūsu, kas sevī nenes 

Mīlestību, bet trīsdimensiju pasaules "atkritumus", metat tās šinī ugunī. 

Bet pēc tam, pavērojiet, kā tās sadeg jūsu brīnumpavardā, bet no turienes jau dzirkstī 

Mīlestības dzirksteles. 

Tās piepilda jūsu "māju" - visu jūsu būtni, jūsu apziņu, bet pēc tam aizlido aiz tās robežām, 
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nesot prieku un Mīlestību visiem jums apkārt esošiem cilvēkiem. 

Ticiet, šī prakse ir ļoti iedarbīga un es ticu, ka tā jums patiks. 

Tā, priecīgi un spēlējoties, jūs iemācīsieties ieviest kārtību savā apziņā - jūsu mīļotā "mājā", 

kur nevarēs iekļūt neviena sveša doma vai negatīva emocija. 

Un es svētīju jūs uz to! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 21. augustā 2018. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 29.08.2018. 

 

 

 

21.Jūsu vizītkarte 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Lai noslēgtu visu materiālu, ko es jums devu savos iepriekšējos vēstījumos, gribu šodien ar 

jums parunāt par jūsu pašvērtējumu, bet šoreiz akcentējot uzmanību uz to, kādu īpašību jūs 

sevī uzskatāt par galveno. 

Protams, katram no jums savas stiprās un vājās puses, rakstura īpatnības, temperaments, prāta 

spējas, dažādi audzināšanas un izglītības līmeņi, dažāda dzīves pieredze. 

Un tomēr katrā cilvēkā ir sava "rozīnīte" - tas, kas raksturīgs tikai viņam un ļoti svarīgi 

atrast sevī šo īpašību, par cik tieši tā ir tas brīnumainais "magnēts", kas cilvēkus 

piesaista jums un dara jūs neatkārtojamus. 

Un, kad jums izdodas izsekot sevī šo īpašību, pacenšaties to maksimāli attīstīt, lai tā 

iemirdzētos visā savā spožumā. 

Taču runa šeit nav par kādu retu talantu, dabas dotībām, bet tieši par jūsu personības 

sevišķumu - kas to dara neatkārtojamu. Tās var būt tādas īpašības, kā, piemēram, vērīgums, 

dabiskums, ironiska attieksme pret dzīvi, humora izjūta, bagāta iztēle, optimisms, spilgta un 

tēlaina runa, dabisks labvēlīgums un daudzas citas. 

Lai jūs labāk saprastu, ko es ar to domāju, aplūkosim konkrētus piemērus, kā var "noslīpēt" 

šīs īpašības, novest tās līdz pilnībai.   

Un šeit galvenais kritērijs ir ZELTA VIDUSCEĻŠ. 

Kā to var sasniegt? Kā nepieļaut noslieces uz vienu vai otru pusi? 

Ar "Zelta vidusceļu" saprotama tāda izturēšanās pret cilvēkiem, kas viņus nevar 

ievainot ne pie kādiem apstākļiem.  

Piemēram, ironijai jābūt labsirdīgai, nepārejošais sarkazmā vai ļaunā izsmieklā. 

Bet jūsu vērīgumam nevajag dot iemeslu apspriešanai vai kritikai.  

Bagāta iztēle nevar jūs aizvest pārāk tālu, lai jūs neatrautos no dzīves reālijām. Lai tā dod tikai 

spilgtas krāsas jūsu eksistēšanai un palīdz iemiesot dzīvē jūsu sapņus un vēlēšanās. 

Citiem vārdiem, jūsu dabisko īpašību "upe" nedrīkst iziet no "krastiem", kas varētu postoši 

atsaukties uz jums pašiem un uz jums apkārt esošiem cilvēkiem. 

Piemēram, ja jums ir pārliecināšanas velte, nedrīkst to izmantot pārmērīgi, uzstājot uz savu 

pārliecību un liedzot cilvēkam būt savam personīgajam viedoklim. 

Un pat tāda īpašība, kā atsaucība, var ar jums izspēlēt ļaunu joku un darīt ļaunu ne tikai jums, 

bet arī cilvēkam, uz kura bēdu jūs atsaucāties. Par to jau sīki tika runāts manā nesenā 

vēstījumā ( http://spekavots.ucoz.ru/news/atsauciba/2018-08-28-3607 )   

Visam, jābūt ar mēru, mani dārgie, un visu augstākajam labumam.  

Un, ja jums izdosies novest līdz pilnībai jūsu personības galveno īpašību - attīstīt un bagātināt 

to, pie tam, pieturoties pie zelta vidusceļa, tad tā tiešām kļūs jūsu "vizītkarte", apveltīs jūs ar 

http://spekavots.ucoz.ru/news/atsauciba/2018-08-28-3607
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neatkārtojamu valdzinājumu un spilgtu individualitāti. 

Un es svētīju jūs uz to! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 22. augustā 2018. g 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 30.08.2018. 

 

 

 

22.Bez maskām un izpušķojumiem 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Pienāca laiks pacelt priekš jums pašu svarīgāko tēmu, kas palīdzēs atklāt visas, visdziļāk jūsu 

zemapziņā slēptās bailes, neuzticību dzīvei un citas trīsdimensiju pasaules emocijas. 

Ja neatbrīvoties no tām līdz galam, tad jums būs grūti virzīties uz priekšu, tādēļ savos 

nākošajos vēstījumos es iemācīšu jūs, kā to var izdarīt. 

Mēs jau ne reizi vien runājām par to, cik grūti cilvēkam sevi redzēt no malas, pazīt sevi 

patieso - bez maskām un izskaistinājumiem. 

Parasti, tieši tas, kurš sevi uzskata par pilnīgi atbrīvojušos no visiem saviem trīsdiensiju 

pasaules trūkumiem un emocijām, arī ir to gūsteknis. 

Īstenībā, viņš veica tikai savas "mājas", kāda ir viņa apziņa, "kosmētisko remontu" - pakrāsoja 

un palaboja tās fasādi bet aiz šī skaistā attēla, tās iekšiene palika iepriekšējā. 

Jā, viņa trūkumi nav redzami apkārtējiem un pat viņam pašam, bet ne tādēļ, ka tie jau pilnībā 

izdzīvoti, vienkārši, cilvēks tos iebīdīja dziļi savā zemapziņā un neatzīstas viņos arī pats sev. 

Un daudzi no jums to sajūt. Atceraties, kādu neuzticību jūsos izraisa cilveki, kuri paši sev 

dzied ditirambas/slavas dziesmas, stāstot par savu tīrību un garīgumu. 

Tas notiek tādēļ, ka jūs jau lasāt ne vārdus, bet šo cilvēku enerģiju, bet viņu vibrācijas, parasti, 

ļoti zemas un galīgi neatbilstošas tam, ko viņi stāsta par sevi. 

Tā izpaužas tā pati garīgā lepnība (http://spekavots.ucoz.ru/news/jusu_patiesais_es/2018-08-

15-3568 par ko es jums stāstīju vienā no saviem vēstījumiem. 

Taču šie cilvēki neapzinās to, par cik to nedara aiz ļaunuma un ne no vēlēšanās jūs apmānīt. 

Pie tā mēs šodien apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 23. augustā 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 31.08.2018. 

 

 

 

23.Zemapziņas bailes 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Un tātad, mēs pārejam jaunā etapā jūsu atbrīvošanai no trīsdimensiju pasaules blokiem, kā 

jūsu apziņā, tā arī jūsu ķermeņos, esošiem to atspoguļojumam. 

Kā jau es runāju savā iepriekšējā vēstījumā 

( http://spekavots.ucoz.ru/news/bez_maskam_un_izpuskojumiem/2018-08-31-3616 ) 

daudzi no jums aprobežojās tikai ar "kosmētisko remontu", nevarot aizsniegties līdz 

"pagrabiem", kāda ir jūsu zemapziņa. 

http://spekavots.ucoz.ru/news/jusu_patiesais_es/2018-08-15-3568
http://spekavots.ucoz.ru/news/jusu_patiesais_es/2018-08-15-3568
http://spekavots.ucoz.ru/news/bez_maskam_un_izpuskojumiem/2018-08-31-3616
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Un tagad mēs strādāsim tieši ar to - atklājot dziļos plastus, kuros ieliktas duālās pasaules 

programmas, kas tik ilgus gadsimtus vadījušas jūsu apziņu. 

Kā jūs zinat, galvenais negatīvās enerģijas avots ir BAILES visās tās izpausmēs.  

Tās tiešām daudzsejainas, par cik klātesošas pat tādās emocijās, kas pirmajā brīdī šķiet gluži 

nevanīgas. 

Tās līdzīgi hameleonam maina savu nokrāsu atkarībā no situācijas. 

Un tagad mēs aplūkosim tā mehānismu ietekmei uz cilvēku. 

Piemēram, jums stāv priekš pāveikt kādu ne gluži patīkamu lietu, kuru jūs ilgi atlikāt. Un tur 

vaina bija jūsu bailēm, kas saistītas ar neveiksmīgu iepriekšējo pieredzi. 

Šīs bailes jau ievietojās jūsu zemapziņā kā uzvedības programma. 

Jūs jau iepriekš gaidat cilvēku "uzbrukumu", ar kuriem jums stāv priekšā sadarboties - tādu 

enerģiju parādīšanos no viņu puses, kā agresija, nesapratne, jūsu cieņas pazemošana... 

Un jūs ejat uz tikšanos ar viņiem gluži kā pikā saspiests. 

Kas šādā momentā notiek ar jūsu apziņu un jusu ķermeni? 

Viņos "iedegas sarkanā uguntiņa": "Bīstamība", kā rezultātā bloķējas visas jūsu enerģētiskās 

plūsmas. Tās visas noslāpē BAILES. 

Un, par cik, ārējais vienmēr atspoguļo jūsu iekšējo stāvokli, tad jūsu neveiksmīgā pieredze 

atkārtojas atkal un atkal. 

Tātad, arī šis bloks - noteikta programma - ieaug jūsu zemapziņā arvien vairāk un vairāk, 

sapresējoties tur tik blīvā pikā, kādu jau vienā reizē neizšķīdināt pat tik visspēcīgā enerģijā kā 

Mīlestība. 

Un vēl vairāk, to izšķīdināt galīgi jums neizdosies līdz tam laikam, kamēr jūs neizšķīdināsiet 

programmu, ar šo bloku saistītu, jau nostiprinājušos jūsu zemapziņā. 

Citādi, katru reizi, līdzīgās situācijās šie bloki dos par sevi zināt atkal un atkal. 

Kādas bailes visvairāk valda pār cilvēku? 

Vispirms, protams, bailes par savu dzīvību un par tuvinieku dzīvībām. 

Bet eksistē arī tīri "sadzīviskas" bailes - kā dažādu papīru un dokumentu noformēšana, bailes 

no priekšnieka, oficiālām varām, cilvēkiem formās, jaunas iepazīšanās bailes, dzīvesvietas, 

darba maiņas bailes, bailes tikt apmānītam, izlikties esam muļķis, smieklīgs, nenopietns, 

bailes izdarīt nepareizu izvēli pat kaut kādos sīkumos... 

Vārdu sakot, eksistē tik daudz baiļu veidu, ka tos pārskaitīt nav iespējams. 

Bet galvenais, mani dārgie, SEVĪ ATKLĀT VISUS BAIĻU VEIDUS, dažkārt neredzamus, 

noslēpušos ļoti dziļi jūsu zemapziņā. 

Un, lai tas kļūst par jūsu mājas uzdevumu. 

Obligāti pierakstiet visu, ko jums izdosies sevī atrast, lai pēc tam, nesteidzoties, plānveidīgi 

strādātu ar saviem blokiem līdz tam laikam, kamēr jūs no sava "pagraba" - zemapziņas - 

neiztīrīsiet visas savas bailes līdz pēdējam "gruzītim". 

Pie tā mēs šodien apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 24. augustā 2018. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 01.09.2018. 
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24.Bailes nākotnes priekšā 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Un tātad, ķersimies pie praktiskā darba, lai izņemtu no jūsu zemapziņas un jūsu smalkajiem 

ķermeņiem trīsdimensiju pasaules programmas, kas formē blokus, neļaujošus jums pilnībā 

atbrīvoties no dualitātes varas. 

Ja jūs izpildījāt mājas uzdevumus, kurus es jums piedāvāju savā iepriekšējā vēstījumā 

( http://spekavots.ucoz.ru/news/zemapzinas_bailes/2018-09-01-3619 ), tad jūs varat sākt 

darbu no tām jūsu BAILĒM, kuras jūs paši noteiksiet kā galvenās. 

Darba princips ar visām bailēm vienāds, bet iesākumam ņemsim vienu no tām, lai izstrādātu 

kopējo metodiku. 

Izskatīsim vienas no visizplatītākajām bailēm - bailes nākotnes priekšā vai, citiem vārdiem, 

bailes nezināmā priekšā. 

Kādēļ tās tik dziļi iegulušas jūsu zemapziņā? 

Vispirms tādēļ, ka daudzu gadsimtu laikā, varu turošie, reliģijas, nacionālās tradīcijas, centās 

cilvēkus iedzīt noteiktos rāmjos, lai viņus varētu viegli vadīt - kontrolēt visas viņu domas, 

emocijas, rīcību, bet galvenokārt, lai iznīcinātu cilvēkā brīvības alkas, tātad, neparedzamību. 

Tas, kurš izdalījās no pūļa, kļuva izstumtais, sabiedrības nosodīts un nicināts. 

Šī mākslīgi uztieptā vērtību sistēma plaukst arī tagad, kaut gadsimtu laikā šīs "vērtības" 

protams mainījās. 

Bet galvenais cilvēku apziņas vadīšanas princips palika nemainīgs - tas vienveidīgs uzskats uz 

dzīvi un viena tipa domāšana, kas ļauj šīs pasaules varenajiem sekmīgi manipulēt ar 

cilvēkiem. 

Un, par cik viņu rokās atrodas gandrīz visi masu informācijas līdzekļi, tad viņu lietas notiek 

gluži sekmīgi. 

Taču atgriezīsimies pie bailēm nākotnes priekšā. Kādēļ es tik sīki jums aprakstīju cilvēku 

apziņas vadīšanas mehānismu? 

Lieta tā, ka tieši ar bailēm jums ārēji sen uzspieda domu, ka jums sava dzīve jādzīvo šauri 

ierobežotā pasaulē, neskatoties pa malām, rūpējoties tikai par to, lai nopelnītu pēc iespējas 

vairāk naudas, iekārtotu pēc iespējas labāk savu mājas pavardu, lai nodzīvotu dzīvi KĀ VISI. 

Eksistēšanas ideāls no senseniem laikiem skaitījās bagāta, labklājīga dzīve. 

Un, pakāpeniski, jebkurš tādas stabilitātes apdraudējums, sāka cilvēka zemapziņā 

nostiprināties kā apdraudējums, kas rada paniskas bailes pazaudēt to, kas ir sasniegts. 

Tikai retiem drosminiekiem izdevās izrauties no pierastās pasaules, salauzt iesakņojušos 

stereotipus un drosmīgi doties brīvā lidojumā - sākt darīt kaut ko jaunu un nezināmu, ticot, ka 

tas viņiem atnesīs panākumus un atklās jaunus horizontus viņu dzīvē. 

To atļauties varēja tikai tie, kuriem pilnībā trūka baiļu nezināmā priekšā. Bet tādu cilvēku uz 

zemes bija maz, kā arī tagad ir maz. 

Tādēļ nākošajā savā vēstījumā es jums pastāstīšu, kā atbloķēt šo jūsos dziļi iesakņojušos, 

sapresējušos baiļu piku nākotnes priekšā, par cik redzu, ka pat tie no jums, kuru Dvēsele 

izvēlējās Augšupcelšanu, vēl atrodas šo baiļu varā, no kā pagaidām nav spēka atbrīvoties līdz 

galam. 

Pie tā mēs šodien apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 25. augustā 2018. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 03.09.2018. 
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25.Atbrīvošanās no bailēm 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Un tātad, turpinām mūsu sarunu 

(http://spekavots.ucoz.ru/news/bailes_nakotnes_prieksa/2018-09-03-3625 ) par to, kā 

atbrīvoties no bailēm nākotnes priekšā. 

Par cik visas jūsu iegūtās teorētiskās zināšanas nedeva vajadzīgo rezultātu un jūs sev 

atzināties, ka šīs bailes jūsos vēl dzīvo, tad nepieciešams pāriet pie praksēm, kas jums 

palīdzēs izvilkt tās Dienas gaismā no jūsu zemapziņas dziļumiem. 

Priekš tā jums būs jāizpilda meditācija, ko mēs nosauksim "Atbrīvošanās no bailēm".  

Uzaiciniet visus savus Debesu palīgus un uzlieciet spēcīgu enerģētisko aizsardzību, atceroties 

par to, ka ar baiļu enerģijām barojas zemākā astrāla būtības un jums stāv priekšā atņemt 

viņām tik "garšīgo kumosu".  

Ieejiet meditatīvā stāvoklī, atslābinaties, dzīļi paelpojiet... 

Tad iedomājaties sevi brīnišķīgas pils veidā, mirdzošu tīrībā, laistošos saulē, gluži kā kalnu 

kristāls... 

Tā jūsu apziņa, izgājusi jau uz ceturtās un pat piektās dimensijas līmeni. 

Taču, jūsu pils dziļā "pagrabā", slēpjas briesmonis, kura vārds BAILES. 

Viņam ir daudz palīgu - astrālās būtības, kuras ir senā norunā ar viņu, un tās šo briesmoni 

piebaro ar "spēku" - viszemāko vibrāciju enerģijām. 

Visi kopā viņi izlolo viltīgus plānus - sagraut jūsu brīnišķīgo "pili", pārvērst to drupās, 

neļaujot pārvietoties Piektajā dimensijā. 

Pacenšaties ieraudzīt šo briesmoni visā tā "krāšņumā".  

Un, tiklīdz jūs viņu ieraudzīsiet, atveriet plaši šī pagraba durvis. 

Caur tām ieplūst žilbinoši spoža saules gaisma - Dievišķās Mīlestības enerģija, kuru 

izstarosiet jūs, mani mīļotie, no svas sirds čakras, aktivizējot savu Mīlestības Kristālu. 

Un šī visa Visuma visvarenā enerģija "izspiedīs" šo milzīgo, astrālo būtību nobaroto 

Briesmoni no tā slēptuves, kur tas slēpās tik daudzus gadsimtus, indējot jūsu eksistēšanu, 

sagraužot jūsu Dvēsli ar bailēm zudēt to, kas jums ir: mīļotos cilvēkus, sarūpēto mantību, 

stāvokli sabiedrībā, dvēseles mieru... 

Un, kad jūsu BAILES izies Dienas gaismā, no sirds pateicaties viņām par to unikālo dzīves 

pieredzi duālā pasaulē, ko jūs saņēmāt pateicoties viņām, savu ļoti daudzo iemiesojumu laikā. 

Sirsnīgi atvadaties no tām un atveriet viņām Portālu, piedāvājot iet turp uz visiem laikiem. 

Jūs redzēsiet kā jūsu Bailes sāks lēnām pacelties, ieies Portālā un izšķīdīs tur jūsu acu priekšā. 

Tur tās pārveidosies Dievišķās Mīlestības enerģijā un jau jaunajā kvalitātē pēc tam 

atgriezīsies uz Zemes. 

Tā, mani dārgie, jūs varat strādāt ar visām savām bailēm, stādoties sev priekšā, ka katras no 

tām slēpjas savā personīgajā "skabūzī". 

Nesteidzaties. Dariet to pakāpensiki, lai nepaliktu neievērots neviens tumšais "kambaris".  

Un, kad jūs visus savus "pagrabus" iztīrīsiet no nelūgtajiem "viesiem", jūs Dveselē sajutīsiet 

apbrīnojamu vieglumu, par cik tagad jūsu "pils" sastāvēs TIKAI no Gaismas un Mīlestības - 

Tur nebūs vairāk neviena tumša kakta, neviena "gruzīša"... 

Un es svētīju jūs uz to! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 26.augustā 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 04.09.2018. 
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26.Baiļu izpausme fiziskajā plānā 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!  

Šodien mēs ar jums parunāsim par to, kā bailes, esošas jūsu zemapziņā, atstarojas jūsu 

fiziskajā stāvoklī. 

Tas diezgan sarežģīts process, par cik negatīvo enerģiju radītie bloki fiziskajā plānā nolaižas 

pakāpeniski, izejot caur visiem jūsu smalkajiem ķermeņiem. 

Un šī procesa ātrums atkarīgs no tā, cik spēcīgas un sāpīgas bija jūsu emocijas. 

Tā, piemēram, "degošs" aizvainojums var nolaisties uz jūsu fizisko plānu ļoti ātri un cilvēks, 

burtiski, "sadeg" ļaundabīgos audzējos - blokos, kas, "tranzītā" izejot caur smalkajiem 

ķermeņiem, materializējas vienā vai otrā jūsu orgānā, bet dažreiz, visos uzreiz. 

Bet baiļu enerģija atšķiras ar to, ka piekļūst cilvēkam nemanot, it kā slepus. 

Un lūk, kā tas notiek.  

Atceraties tādus teicienus kā "viņš viss sastinga no bailēm", "pamira aiz šausmām", vai 

"bailes viņu paralizēja". 

Šie izteicieni sniedz dziļu domu slodzi. 

Smalkajā plānā tas izskatās tā, it kā cilvēks sažņaudzas, tātad, attālums starp jūsu ķermeņa 

šūnām strauji samazinās un dzīvības enerģija nevar brīvi cirkulēt jūsu organismā. 

Nāvējošas bīstamības minūtēs tas notiek mirklīgi, bet tiklīdz bīstamība garām, jūsu organisms 

atkal atslābinās un tik spēcīgs adrenalīna izvirdums, kas notiek stresa situācijās, var būt jums 

pat par labu, izstrādājot sava veida pretindi nāvējošai bīstamībai.  

Taču neredzamās "sadzīves" bailes priekš jums daudz bīstamākas, jo iegruntējas jūsu 

smalkajos ķermeņos pakāpeniski, ar katru jaunu domu vai emociju, saturošu viena vai otra 

veida bailes, iekļūstot arvien dziļāk un dziļāk jūsu smalkajos ķermeņos, kamēr neizpaužas 

jūsu fiziskajā plānā dažāda veida kaitēs. Mugurkaula, locītavu, asinsrites slimībās - tas viss 

rezultāts jūsu ķermeņa pakāpeniskai "sažņaugšanai", kas noved pie nervu galu saspiešanas, 

izraisot dažkārt spēcīgas sāpes. 

Parasti šīs slimības izprovocē bailes pazaudēt to, kas ir: cilvēkam iekšķīgi viss "sažņaudzas" 

no vienas domas, ka no viņa aizies viņa mīļotais cilvēks, vai viņš pazaudēs izdevīgu darbu un 

zaudēs tik grūti sarūpēto mantību... 

Dažreiz, bailes nākotnes priekšā, izprovocē arī daudz nopetnākas saslimšanas, pat psihiska 

rakstura. 

Tas viss ir uzskatāms piemērs tam, ka tieši apziņa vada cilvēku - ka viņš veido savu dzīvi un 

pat savu ķermeni ar domu spēku. 

Ir daudz tādu piemēru, kā mierīgi, harmoniski cilvēki, nedomājoši par nākotni, dzīvo ilgi un 

laimīgi, neciešot ne no kādām slimībām, bet jaunie cilvēki, dažādu baiļu pārņemti, iemanto 

veselu pušķi slimību, kas ar katru gadu progresē arvien vairāk. 

Līdz tam, kamēr slimība izpaužas fiziskajā plānā, tā iziet sekojšus savas "evolūcijas" etapus. 

Vispirms veidojas bloks cilvēka atmatiskajā ķermenī, kā Dieva noliegšana, pēc tam tas 

sabiezē budhiskajā, kā neticība sev. 

Kauzālā ķermenī tas atspoguļojas kā cilvēka nespēja dzīvot pēc Visuma Likumiem, tātad, 

dzīvo to pastāvīgos pārkāpumos. 

Mentālā ķermenī tas izpaužas kā neprasme vadīt savas domas, bet emocionālā - cilvēka 

kaislīgā vēlmē saglabāt par katru cenu to, kas ir. 

Līdz ēteriskam ķermenim šis bloks nokļūst sabiezējis maksimāli, aizsprostojot enerģiju brīvu 

plūsmu kanālos un fisiskā plānā jau notiek ietekme uz cilvēka muskuļiem, kauliem, asinsrites 

sistēmu, uz viņa nervu galiem... 

Un tagad, mani dārgie, pienāca laiks atbloķēt visas jūsu ķermeniskās un dvēseliskās kaites, 

novācot to pirmcēloņus, tas ir, palaist atpakaļprocesu - visu jūsu bloku atblīvošanu līdz 

stāvoklim, kamēr tie izzud vispār. 
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Šodien mēs pie tā apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 27. augustā 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 06.09.2018. 

 

 

 

27.Apziņas pārprogrammēšana 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Drīz mēs sāksim praktiskos darbus bloku atblīvošanā, kuri ir iemesls jūsu daudzām slimībām. 

Es vados no tā, ka visi, kuri lasa manus vēstījumus, labi saprot, ka nevar izdziedināties, 

neatbrīvojoties no jūsu slimību patiesiem iemesliem - mentāliem un emocionāliem, kas 

nogulsnējas jūsu smalkajos ķermeņos. 

Citiem vērdiem, izdzidināšana var notikt tikai tādā gadījumā, ja jūs strādāsiet 

vienlaicīgi ar jūsu apziņu un fizisko ķermeni.  

Jums vajadzēs pārprogrammēt savu apziņu, ņemot vērā jūsu jaunās Dievišķās 

zināšanas un pēc tam enerģētiski iedarboties uz jūsu blokiem, kas sevī satur 

trīsdimensiju pasaules destruktīvās programmas. 

Lai atklātu savu kaišu patiesos iemeslus, jūs varat izmantot vienu no jau gatavajām 

psihosomātisko saslimšanu tabulām vai, ja jums jau nodibināts kontakts ar savu Augstāko Es, 

palūdziet viņam nosaukt šos iemeslus un dot jums padomu, kā no tiem atbrīvoties. 

Ļoti bieži gatavajās tabulās tiek dotas atslēgas frāzes par domu un pārliecību 

pārprogrammēšanu, bet vērtīgāk būs saņemt atbildi no sava Augstākā Es vai no jūsu Debesu 

aizbildņiem, par cik kopējās rekomendācijas nespēj aptvert visu spektru un cilvēcisko emociju 

daudzveidību, kas rada kaites fiziskajā plānā. 

Protams, mani mīļotie, nevar vienstundīgi sagraut uzvedības programmas, kas jūsos tika 

ieliktas un nostiprinājās gadsimtos. 

Tādēļ jums jābūt pacietīgiem un jācenšas katru dienu veikt kaut vienu mazītiņu solīti uz 

priekšu, atbrīvojoties no uzstājīgām domām un kontrolējot savas emocijas. 

Uzskatāmībai ņemsim tādu piemēru. 

Jums labs, labi apmaksāts darbs, kas jums patīk, bet jūs baidāties to pazaudēt, jo redzat, ka 

daudzus cilvēkus atbrīvo, bez iemeslu paskaidrošanas. 

Jūs jūtiet, ka bailes jau iemitinājās jūsu dvēselē. 

Kā šādā gadījumā uzvedīsies trīsdimensiju pasaules cilvēks? 

Visdrīzāk, viņš to sāks apspriest ar kolēģiem un draugiem, meklējot apstiprinājumu tam, ka 

viņam arī var draudēt atbrīvošana, ar to pašu, piesātinot situāciju ar negatīvām emocijām, 

tātad, tuvinot šo momentu 

Un, par cik, atspoguļojuma Likums strādā nemainīgi, tad viņa bailes, "uzplaiksnījušās" uz āru, 

izpaudīsies fiziskajā plānā un viņš tiešām zaudēs darbu. 

Bet kā uzvedīsies cilvēks, ievērojošs Visuma Likumus? 

Viņš katru dienu pateiksies liktenim un visiem Augstākajiem Spēkiem par savu brīnišķīgo 

darbu, nepieļaujot pat domu, ka viņš to varētu pazaudēt. 

Viņš piepildīs ar Mīlestības enerģiju visu, ko viņš dara, dāsni daloties ar saviem kolēģiem un 

priekšniekiem. 

Viņš mirdzēs priekā un inficēs visus ar savu entuziasmu un brīnišķīgo noskaņojumu. 

Un tad viņš ne tikai nepazaudēs savu darbu, bet saņems jaunu, vēl interesantāku posteni, jo 

visi sajutīs viņa iekšējo spēku, viņa neizšķiesto potenciālu. 
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Šajā gadījumā arī nostrādās atspoguļojuma Likums, bet jau "ar plus zīmi". 

Tādēļ, mani dārgie, atklājot visas savas bailes, nebaidaties tās izvilkt Dienas gaismā un sākt 

"parkausēt" Mīlestībā un uzticībā dzīvei. 

Virziet visu savu enerģiju - visas savas domas un emocijas - radošā gultnē: atveriet savu 

radošo potenciālu, nepieļaujot ne mazākās šaubas par panākumiem un neļaujiet darīt to 

citiem. 

Un es svētīju jūs uz to! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 28. augustā 2018. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 07.09.2018. 

 

 

 

28.Bloku izšķīdināšana 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Un tātad, sāksim darba praktisko daļu bloku atblīvošanā jūsu smalkajos ķermeņos, kas 

izveidojušies nepareizu pārliecību un no ārienes jums uzspiestu uzvedības programmu 

rezultātā. 

Pēc tam, kad jūs precīzi noteicāt savas kaites iemeslu un pārprogrammējāt savu apziņu, radot 

pareizu domformu un jaunu pārliecību, jums stāv priekšā novākt fiziskajā plānā savu 

iepriekšējo - postošo - domu un emociju sekas. 

Priekš tā jums jāsajūt, kur tieši atrodas bloks, novedošs pie saslimšanas un jāsāk to 

pakāpeniski izšķīdināt. 

Ja slimība ielaista, tad šis bloks atrodas jau fiziskajā ķermenī un jums nebūs sarežģīti sajust tā 

atrašanās vietu. 

Ja slimība ir sākuma stadijā, tad jūs, visdrīzāk, to sajutīsiet ēteriskajā ķermenī. 

Pie tam, starpība sajūtās būs neliela: fiziskajā ķermenī tas būs nedaudz blīvāks, kā ēteriskajā. 

Bet kādam slimība var būt tikai dīgļa stāvoklī un bloks vēl neuzspēja noformēties līdz tādai 

stadijai, lai jūs to varētu sajust. 

Tieši priekš jūsu kaišu profilakses, lai neļautu tām nolaišanos fiziskajā plānā, es devu jums 

praksi zemapziņas atbrīvošanai no dažāda veida bailēm 

( http://spekavots.ucoz.ru/news/atbrivosanas_no_bailem/2018-09-04-3628 ), kas praktiski ir 

visu cilvēka saslimšanu pamats. 

Bet atgriezīsimies pie tām slimībām, kuras jums jau izpudās un no kurām vajag atbrīvoties 

pēc iespējas ātrāk. 

Nosakot bloka atrašanās vietu - jūsu ciešanu avota, jums ar to vajag nokārtot enerģētisko 

kontaktu. 

Šis bloks, parasti, ir "smagu" negatīvo enerģiju sabiezējums, kuru jums stāv priekšā pārveidot 

pilnīgi citā enerģijā - "vieglā", dzirksteļojošā, Dievišķā. 

Uzskatāmībai ņemsim tādu piemēru. 

Pieņemsim, jūs sajutāt sāpes jostasvietā. Tādas parādības iemesls, visbiežāk ir, jūsu nervu 

galu saspringums, ko izraisa kaut kādu negatīvu emociju izvirdums, par ko jūs dažkārt pat 

atskaiti sev nedodat. 

Bet tagad mēs visam pieiesim apzināti, vai ne tā, mani mīļotie? 

Tādēļ, pirmais, ko jums vajag izdarīt - tas, piesaucot visus savus Debesu palīgus, sēsties 

meditācijā, atslābināties un lūgt savu Augstāko Es parādīt jums saslimšanas iemeslu. 

Un šeit svarīgi, pilnībā atslēgt savu prātu, dodot vārdu jūsu Dvēselei, kura objektīvi un 

http://spekavots.ucoz.ru/news/atbrivosanas_no_bailem/2018-09-04-3628
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nekļūdīgi norādīs jums uz kļūdu, kas noveda pie sekām fiziskajā plānā. 

Pārspēlējiet situāciju, kas noveda pie tik bēdīgām sekām, vadoties pēc Visuma Likumiem, bet 

ne jūsu Ego domu un emociju diktāta, un neaizmirstiet pievienot frāzi: "Visu augstākajam 

labumam". 

Un tikai pēc tam pacenšaties ar savu apziņu iekļūt blokā, kas izveidojies fiziskajā plānā. 

Jūs varat pat ieraudzīt tā formu, krāsu, faktūru... 

Piesauciet Gaismas un Mīlestības enerģiju un sāciet to piepildīt ar šo Dievišķo enerģiju... 

Vērojiet, kā tas pakāpeniski mainās, no tumša, kroplīga sabiezējuma pārvēršas spilgti 

mirdzošā zelta kristālā, kas dziedina jūsu kaites... 

Ja jūs visu izdarīsiet pareizi, tad sāpes mazināsies, līdz izzudīs pavisam, izšķīdušas Mīlestības 

dziedējošā enerģijā. 

Nekļūstiet bēdīgi, mani mīļotie, ja tas jums neizdosies pirmajā reizē. 

Strādājiet ar savām slimībām mierīgi un bez steigas, nelokāmā uzticībā saviem spēkiem. 

Vienmēr atceraties, ka jūs - savas realitātes Radītāji, kuras viena sastāvdaļa ir arī jūsu 

Dievišķais ķermenis. 

Svētīju jūs un ļoti mīlu! 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 6.septembrī 2018. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 10.09.2018. 

 

 

 

29.Zelta bišu šūnas 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!  

Šodien mēs apkoposim visa iepriekšējos vēstījumos manis teiktā rezultātus, lai no jums 

neaizslīdētu to galvenā jēga. 

Kā jūs zinat, BAILES ir visu negatīvo programmu, kādas ieliktas jūsu zemapziņā, galvenais 

avots. 

Tieši tās rada spēcīgus, tādu enerģiju izmešus, kā naids, agresija, skaudība, greizsirdība, 

badīgums un daudzas, daudzas citas negatīvās emocijas. 

Un visas tās nosēžas jūsu smalkajos ķermeņos noteiktās "šūnās" - savdabīgos mini egregoros, 

kas saistītas neredzamiem enerģētiskiem diegiem ar atbilstošām Zemes enerģijām, kā arī ar 

astrālām būtībām, barojošamies ar šiem enerģiju veidiem. 

Šī pastāvīgā Zemes blīvā un smalkā plāna mijiedarbība noved pie tā, ka enerģijas jūsu "šūnās" 

pakāpeniski papildinās, līdzīgi bišu šūnām un sablīvējas līdz tādai pakāpei, ka sāk nosēsties 

jau jūsu ēteriskajā un fiziskajā ķermenī bloku veidā, radošus slimības.   

Lai pilnībā atbrīvotos no visu šo destruktīvo enerģiju ietekmes, jums jāveic liels garīgs darbs. 

Ja jūs sagrausiet visu šo enerģiju PAMATU - BAILES, izpildot meditāciju "Atbrīvošanās no 

bailēm ( http://spekavots.ucoz.ru/news/atbrivosanas_no_bailem/2018-09-04-3628 ) tad jums 

būs daudz vieglāk tikt galā ar to atvasinājumiem. 

Ja ņemt analoģiju ar bitēm, tad aiz "bišu mātes" - bailēm, traucošamies Gaismas Portālā, 

tieksies arī pārējās "bites" - visu veidu negatīvās enerģijas, kur tās visas izšķīdīs, pēc tam 

pārveidojoties Mīlestības enerģijā. 

Tādā veidā, viņas pārstās papildināt jūsu smalko ķermeņu "šūnas" ar jums svešām negatīvām 

enerģijām. 

Lai paātrinātu visu jūsu ķermeņu attīrīšanu, es jums šodien došu vienu nesarežģītu praksi , 

kuru jums ieteicams vadīt tik ilgi, kamēr jūs sajutīsiet pilnīgu atbrīvošanos no visu veidu 

http://spekavots.ucoz.ru/news/atbrivosanas_no_bailem/2018-09-04-3628
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negatīvām enerģijām. 

Nosauksim to "Zelta bišu šūnas".  

Piesaucot visus savus Debesu palīgus un ieiejot meditatīvā stāvoklī, stādaties sev priekšā 

visus savus ķermeņus - no fiziskā līdz atmiskajam - bišu šūnu veidā. 

Jūs varat ieraudzīt, ka dažas no tām pilnībā vai daļēji satur tumšas, netīras, nepatīkamas krāsas 

enerģijas. 

Piesauciet Gaismas un Mīlestības Dievišķo enerģiju un palūdziet viņu piepildīt jūsu 

ķermeņus-"bišu šūnas" ar savu saulaini-zeltīto, dzirksteļojošo enerģiju. 

Lai viņa izšķīdina visu tur uzkrājušos negatīvo enerģiju, pārveidojot to Mīlestības enerģijās. 

Un vērojiet, kā jūsu "bišu šūnas" piepildās ar "medus zeltu"... 

Taču šis "zelts" jūsu ķermeņus nepadarīs smagākus, bet darīs tos vieglus, bezsvara, jo taču 

Mīlestības enerģija - visretinātākā enerģija Visumā. 

Tā spējīga jūs atraut no Zemes un aiznest turp, uz kurieni vienmēr tiecās jūsu Dvēsele - 

Gaismas un Mīlestības karalistē, no kurienes jūs kādreiz arī atnācāt uz Zemi, drosmīgi 

nolaidušies ilgos klejojumoes pa duālo pasauli, iemosojoties tur atkal un atkal. 

Jūs, mani dārgie, varat strādāt, kā ar visām savām negatīvajām emocijām uzreiz, tā arī ar katru 

atsevišķi, uzmanīgi caurskatot visus savus smalkos ķermeņus.  

No meditācijas izejiet tikai tad, kad sajūtiet viegluma stāvokli un pilnīgu atbrīvošanos no 

trīsdimensiju bagāžas. 

Un es svētīju jūs uz to. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 7. septembrī 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 11.09.2018. 

 

 

 

30.Dvēseļu atbrīvotāji 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien es gribētu izskatīt ļoti svarīgu tēmu, kas, kā es redzu, daudziem no jums nav skaidra 

līdz galam. 

Mēs jau daudz runājām par jūsu attiecībām ar cilvēkiem, tāliem no ezotēriskām zināšanām, 

garīgām praksēm, Augšupcelšanas tēmas - vārdu sakot, visa tā, kas priekš jums ir galvenā 

prioritāte, dzīves jēga, jūsu Dvēseles darbs. 

Šīs sarunas galvenokārt virzījās uz to, ka katram cilvēkam savs ceļš, savas mācībstundas, 

dažāds dvēseles vecums un tādēļ nedrīkst iejaukties viņu dzīvē, uztiepjot viņiem savu 

pasaules skatījumu un daloties ar viņiem zināšanās, līdz kurām viņi vēl neizauga. 

Viss tas pareizi, mani mīļotie, un es redzu, ka daudzi tā arī rīkojas. 

Bet šeit ir viena nianse, ko jūs neņemat vērā. 

Dažiem cilvēkiem vajag tikai mazu grūdienu, lai viņi "attaptos" un izietu no pierastās dzīves 

rāmjiem. 

Viņu Dvēseles sen tam gatavas un tās gaida palīdzību no ārienes, lai sāktu aktīvu darbu ar 

cilvēku, kura fiziskajā ķermenī viņi iemiesojās. 

Tas var būt ļoti labs cilvēks, kuram vienkārši nepietiek drosmes izrauties no savu domu, jūtu 

un vēlēšanos pierastā apļa. 

Daudzi cilvēki baidās kļūt smieklīgi un dīvaini un pēc inerces turpina dzīvot tā, kā to no 

viņiem sagaida viņu tuvinieki. 

Citiem vārdiem, viņi sociālo rāmju sažņaugti, no kuriem viņi sen izauga un tur viņus tur tikai 
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inerces un baiļu sajūta nezināmā priekšā. 

Un, lūk, tagad, mani dārgie, jums jāiemācās sajust tādus cilvēkus. 

Tas ļoti smalks "precīzs" darbs, kas ne katram pa spēkam, par cik viens nepareizs vārds var 

novest pie nē visas jūsu pūles un jūs nevarēsiet šī cilvēka Dvēselei palīdzēt izrauties brīvībā. 

Ticiet, uz zemes daudz cilvēku, kuru dvēseles sapņo augšupcelties kopā ar jūsu planētu, bet 

viņi ieslēgti kā cietumā, stingri noteiktos trīsdimensiju pasaules rāmjos. 

Un šo "cietumu" sienas, no šī cilvēka dzimšanas momenta, ar katru gadu nocietinājās arvien 

vairāk un vairāk, viņam jaunu un atkal jaunu domāšanas un uzvedības stereotipu 

iemantošanas rezultātā. 

Un tagad pienāca laiks izlaist šo cilvēku Dvēseles no cietumiem, ļaut viņiem elpot "ar pilnu 

krūti" un ķerties pie tā darba, priekš kā viņi piedzima. 

Un nākošajos savos vēstījumos, es pastāstīšu jums par to, kā iemācīties izveidot kontaktu ar 

tādām Dvēselēm, pakāpeniski nojaucot trīsdimensiju pasaules "sienas", kurās viņi tik ilgi bija 

iemūrēti. 

Šodien mēs pie tā apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 8. septembrī 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 12.09.2018. 

 

 

 

31.Vibrāciju izlīdzināšana 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Un tātad, turpināsim mūsu sarunu ( http://spekavots.ucoz.ru/news/dveselu_atbrivotaji/2018-

09-12-3652 ) par to, kā jūs varat atbrīvot otra cilvēka Dvēseli. 

Jums tika dotas daudzas prakses par trīsdimensiju pasaules programmu izšķīdināšanu 

( http://spekavots.ucoz.ru/news/trisdimensiju_programmu_izskidinasana/2018-04-10-3163 ) 

un par visu jums apkārt esošo cilvēku piepildīšanu ar Gaismas un Mīlestības enerģiju. 

Bet tagad jums stāv priekšā smalkāks darbs - individuāls kontakts ar cilvēka Dvēseli, kurai 

ļoti gribas "atmodināt" tā apziņu, kura ķermenī viņa piedzima. 

Bet priekš tā jums vajag iemācīties atklāt tādas dvēseles - atrast viņas jums apkārtesošajos 

cilvēkos. 

Un, lūk, no kā mēs varam sākt. 

Pamēģiniet "noskenēt" visus sev apkārtesošos pēc čakru vibrāciju skalas 

( http://spekavots.ucoz.ru/news/vibraciju_skala/2018-04-18-3187 ), tas ir, sajust, kādā jūsu 

čakrā vibrē viens vai otrs cilvēks. 

Taču sākt darbu var tikai ar tiem cilvēkiem, kuru vibrācijas jūs sajūtiet ceturtajā čakrā un 

augstāk. 

Pārējie pagaidām atrodas aiz tās svītras, atdalošas materiālās un garīgās pasaules, kuru viņiem 

šinī dzīvē pāriet nav lemts. 

Jūs būsiet pārsteigti, mani mīļotie, cik daudz jums apkārt esošajos cilvēkos izrādīsies dvēseļu 

vibrējošu ceturtajā un piektajā čakrā, bet daži arī augstāk. 

Tie arī ir potenciālie "pretendenti" uz Augšupcelšanu, kuri paši par to pagaidām nezin. 

Bet jūsu uzdevums tas, lai atvērtu viņiem acis uz viņu personīgajām iespējām, dāvāt viņiem 

iespēju izrauties no trīsdimensiju pasaules un sākt dzīvot un domāt pa jaunam. 

Kāds būs jūsu nākošais solis? 

Nekādā gadījumā nevajag mesties virsū tādiem cilvēkiem ar stāstiem par Zemes 

http://spekavots.ucoz.ru/news/dveselu_atbrivotaji/2018-09-12-3652
http://spekavots.ucoz.ru/news/dveselu_atbrivotaji/2018-09-12-3652
http://spekavots.ucoz.ru/news/trisdimensiju_programmu_izskidinasana/2018-04-10-3163
http://spekavots.ucoz.ru/news/vibraciju_skala/2018-04-18-3187
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Augšupcelšanu un citām runām par garīgumu, lai cilvēku, kura apziņa atrodas vēl duālās 

pasaules varā, nenobiedētu. 

Sāciet ar to, ka pastrādājiet ar viņiem enerģētiski. 

Kļūstiet "akumulatori", kuri pastāvīgi "uzlādē" viņu "baterijas" - vibrācijas, ne tikai neļaujot 

viņiem nokrist zemāk, bet otrādi, pastāvīgi paaugstinot viņus, kamēr viņi izlīdzināsies ar 

jums. 

Un kad tas notiks, tad jūs jau varēsiet ar viņiem runāt pēc līdzības Likuma, kā līdzīgs ar 

līdzīgu: viņu apziņa būs gatava pieņemt to informāciju, kuru jūs gatavojaties viņiem pastāstīt. 

Es jums nevaru tādam darbam dot vienu recepti, par cik jūs visi dažādi, tāpat kā cilvēki jums 

apkārt. 

Esiet radoši, izmantojiet tās enerģētiskās prakses, kuras tādā daudzumā tika jums dotas jau 

šinī vēstvietnē. 

Atrodiet individuālo pieeju katram cilvēkam, kura Dvēseli jums gribas glābt. 

Piemēram, jūs varat izmantot prakses "Zelta lietus un Kamenes lidojums" ( krievu valodā, 

Vozrožģeņije, 15.08.2016.)   

Jūs variet arī vienkārši pārliet Gaimas un Mīlestības enerģiju no savas čakras uz viņējo: 

iesākumā no ceturtās ceturtajā un, kad jūs sajutīsiet, ka tā pilna, paclties augstāk - turpināt 

enerģiju "pārliešanu" no piektās piektajā, pēc tam no sestās čakras sestajā čakrā. 

Un tas jādara līdz tam laikam, kamēr jums izveidosies noturīgs enerģētisks kontakts ar šo 

cilvēku vienā un tanī pašā čakru līmenī. 

Kad tas notiks, tad jums noteikti būs gadījums - par to parūpēsies Augstākie Visuma Spēki - 

parunāt ar šo cilvēku par jūs saviļņojošām tēmām un viņa apziņa pieņems jauno priekš viņa 

informāciju ar pateicību. 

Un tas būs viņa pirmais solis uz garīguma ceļa, vedoša uz Zemes Augšupcelšanu un Visuma 

mēroga garīgu vērtību iemantošanu. 

Svētīju jūs, mani dārgie, šim nevienkāršajam, bet tik nepieciešamajam darbam! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 9. septembrī 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 13.09.2018. 

 

 

 

32.Pienāca enerģiju laiks, ne vārdu 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Un tātad, turpināsim sarunu par to, kā jums palīdzēt cilvēkiem izdzirdēt savas Dvēseles balsi 

un sākt dzīvot jau pēc citiem likumiem. 

Galvenais, par ko jāatceras, ka sākās tādi laiki, ka vārdi gandrīz bezvērtīgi. 

Daudzi cilvēkus SAJŪT, bet ne spriež pēc viņu vārdiem, ko tie runā. 

Nu jau vairāk nevar liekuļot, izlocīties vai "taisīt labu grimasi sliktā spēlē". 

Uz Zemi atnākušās jaunās enerģijas, ar katru dienu vairāk un vairāk maina tās enerģētisko 

telpu, augstas vibrācijas atklāj - izgaismo - cilvēka iekšējo būtību, ko neaizsedz maskas un 

trīsdimensiju pasaules viltības. 

Tas jūsu darbu lielā mērā atvieglo un vienlaicīgi uzliek jums vēl lielāku atbildību, par cik 

tagad savās tiesībās stājas jaunie saziņas paņēmieni ar cilvēkiem. Ja jūs paši nesasniedzāt 

noteiktu garīgās attīstības līmeni, kas ļauj jums aiz sevis vest cilvēkus, tad jūs to nevarēsiet 

izdarīt, lai cik skaistus un pareizus vārdus jūs lietotu. 

Cilvēki obligāti sajutīs neatbilstību starp to, ko jūs runājiet un to, ko jūs ar sevi sniedzat 
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patiesībā. 

Tieši tas tagad notiek ezotēriskā pasaulē, kur parādījās daudz cilvēku, teorētiski spēcīgu, 

pārzinošu vajadzīgo informāciju un ar  lielām rezervēm garīgas jēgas zināšanās, bet kuru 

personiskās īpašības neļauj viņiem vest aiz sevis cilvēkus. 

Kā likums, tādi cilvēki pievelkas viens otram pēc vibrācijām un organizē dažādas iespējamas 

organizācijas, grupas, kustības, partijas, sektas... 

Taču tur nevar valdīt miers un mīlestība, par cik šo cilvēku apziņa vēl atrodas trīsdimensiju 

rāmjos, neskatoties uz visām viņu uzkrātajām zināšanām un sirsnīgo vēlēšanos garīgi 

attīstīties. 

Tādas līdzsabiedrības nes sevī duālās pasaules enerģijas un tādēļ nav spējīgas kļūt par Piektās 

dimensijas sabiedrības prototipiem. 

Rezultātā, viņi ne tikai bremzē cilvēku, kuri ietilps šinīs līdzsabiedrībās, garīgo attīstību, bet 

arī attālina parastus cilvēkus no šodien tik svarīgas tēmas. 

Tādēļ, mani dārgie, es jūs aicinu pie tik smalka, "precīza" darba ar cilvēkiem, lai nenodarītu 

ļaunu ne sev, ne viņiem. 

Ticiet, ja jūs virzīsieties pareizā virzienā, sāksiet pašpilnveidošanos paši ar sevi un 

pakāpeniski pieradināsiet pie tā citus, visi Augstākie Visuma Spēki palīdzēs jums arī radīt 

apstākļus priekš jūsu garīgā darba. 

Un, lūk, uz ko vēl es gribētu vērst jūsu uzmanību. 

Neesiet daudzvārdīgi un pārāk nopietni! 

Cilvēki nav gatavi klausīties garas, pamācošas runas. 

Cenšaties viņiem pastāstīt notiekošā pašu būtību un vislabāk to darīt vieglā, priecīgā formā, 

izmantojot līdzības, aizraujošas vēstures, jautrus gadījumus no dzīves, kā to kādreiz darīja 

mans mīļotais dēls Ješua. 

Tāda saziņas forma dos brīnišķīgus rezultātus un spēs daudz ātrāk izmainīt cilvēku apziņu, jo 

jūs pieradāt visu izzināt praksē - uz personīgās vai svešas pieredzes pamata. 

Šodien mēs pie tā apstāsimies. 

 

Jūs bezgalīgi mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 11. septembrī 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 14.09.2018. 

 

 

 

33.Atiecības jaunajā pasaulē 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien man gribas apstāties pie dažiem svarīgiem starppersonu attiecību aspektiem, kādiem 

daudzi no jums nepievērš uzmanību. 

Par nožēlu, trīsdimensiju pasaulē saiešanās/biedrošanās mākslu gandrīz nemāca, bet tieši tas ir 

pamatu pamats un ķīla laimīgai dzīvei. 

Šis process, atstāts pašplūsmē, noved pie tā, ka cilvēki viens ar otru saietas spontāni. 

Un, ja senās, gaišās dvēseles spontāni izstaro Mīlestību un Labestību, tad jaunās, 

nenobriedušās dvēseles, kuras tikai mācās izdzīvot trīsdimensiju pasaulē, nereti, ārēji ģenerē 

agresiju, skaudību, naidu - vārdu sakot, visdažādākās negatīvās emocijas, baiļu un neuzticības 

dzīvei, producētas, bet tas nozīmē, arī uz cilvēkiem, viņu ceļā satiktiem. 

Šeit runa ir ne par vārdiem, kurus viņi izrunā un, kuri var būt "pareizi" un skaisti, bet par 

enerģijām, kādas izstaro tādi cilvēki. 

Ko tad nozīmē saiešanās/biedrošanās māksla? 
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Pirmām kārtām, tā prasme sajust savu sarunbiedru.  

Un tagad, kad jūs dzīvojiet jaunajās enerģijās, to izdarīt kļūst daudz vienkāršāk! 

Daudzi no jums jau intuitīvi lasa informāciju par cilvēku kaut vai vibrāciju līmenī. 

Taču tā tagad sajūta ne pēc principa "savs-svešs", kā tas pieņemts trīsdimensiju pasaulē, kad 

cilvēku vada piesardzība, lielā mērā, bailes. 

Dotajā gadījuma, jūs "ieklausāties" savā ceļā satiktā cilvēka garīgajā tīrībā, it kā "iztaustot 

augsni" un cenšoties saprast, vai var tur ieaugt jauno zināšanu stādiņi, kādas jūs jau pārvaldāt 

un ar ko jums gribētos dalīties ar citiem. 

Otrām kārtām, tā spēja izdzirdēt viņa Dvēseles balsi. 

Citiem vārdiem, vienmēr vajag censties noskaidrot cilvēka galveno būtību, bet ne to, kas 

redzama/sajūtama virspusē un dažkārt slēpjas zem laipnības, pieklājības, vienkāršības, 

skumjām, bet dažkārt, otrādi, vaļības vai uzspēlētas jautrības. 

Kā to var izdarīt? 

Ļoti vienkārši: pašam palikt maksimāli atklātam un dabīgam. 

Šinī gadījumā precīzi nostrādās Visuma likums: līdzīgais pievilks līdzīgo. 

Kā likums, sarunas uzturēšanai cilvēks noskaņojas uz sarunbiedra vilni, neviļus saplūstot ar 

viņa enerģiju plūsmu. 

Bet jūsu spēkos pārvirzīt šo plūsmu citā gultnē: izdarīt tā, lai jūsu sarunbiedrs noskaņojas uz 

jūsu vilni un saplūst ar jūsu enerģiju plūsmu. 

Trīsdimensiju pasaulē cilvēki tik ļoti pierada izlikties, pareizāk, izlikties labāki, kā viņi ir 

īstenībā, ka netīšām gaida ko līdzīgu arī no citiem. 

Bet, ja viņi redz, ka cilvēks pēc šiem noteikumiem nespēlē un "nomet masku", viņi sāk justies 

neērti. 

Tādā gadījumā, viņi vai nu pārtrauc sarunu, par cik viņus biedē  sarunbiedra neparedzamība, 

vai arī nomet masku, uzticoties viņam. 

Un jūs noteikti sajutīsiet, kādu izvēli cilvēks izdarīja. 

Ja viņš jums uzticas, tad jūsu saruna iemanto jau pavisam citu raksturu un jūs noteikti 

izdzirdēsiet viņa Dvēseles balsi, redzēsiet, kas slēpās aiz maskas un tas būs pirmais solis uz 

jūsu saiešanās/biedrošanās uzticību. 

Pie tā mēs šodien apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 12. septembrī 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 15.09.2018. 

 

 

 

34.Īstums- talanta māsa 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Turpināsim mūsu sarunu ( http://spekavots.ucoz.ru/news/attiecibas_jaunaja_pasaule/2018-09-

15-3662 ) par saiešanās/biedrošanās mākslu. 

Trešais, uz ko man gribētos vērst jūsu uzmanību, - tā prasme, īsi un tēlaini izteikt savas 

domas. 

Es zinu, ka tas nav vienkārši un reti kuram tas dots no bērnības. 

Bet to, mani dārgie, var iemācīties. 

Es redzu, ka tieši daudzvārdība un neprasme pareizi formulēt savas domas, priekš daudziem 

no jums ir galvenais šķērslis uz saiešanos/biedrošanos ar cilvēkiem. 

Nereti jūs pārņem entuziasms un vēlēšanās dalīties ar cilvēkiem visā, ko jūs zinat paši. 

http://spekavots.ucoz.ru/news/attiecibas_jaunaja_pasaule/2018-09-15-3662
http://spekavots.ucoz.ru/news/attiecibas_jaunaja_pasaule/2018-09-15-3662
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Rezultātā uz jūsu sarunbiedru uzveļas vārdu lavīna un viņam nezināmu jēdzienu, kas viņu 

burtiski nogāž no kājām. 

Protams, viņa viskarstākā vēlēšanās būs no jums aizbēgt, pēc iespējas ātrāk un vairāk nekad ar 

jums nesatikties. 

Bet taču, ļoti iespējams, ka šī cilvēka Dvēsele tik ilgi gaidīja tikšanos ar to, kurš spēs 

atmodināt viņu un palīdzēs stāties uz garīgā ceļa.  

Un, lūk, tagad jūsu neprasmīgās darbības, kaut arī labu nodomu vadītas, noveda pie viņas 

cerību un gaidu zaudējuma... 

Un šodien es došu jums dažus padomus, kā iemācīties īsi, skaidri un tēlaini izteikt savas 

domas. 

Priekš tā jums vajag iegādāties burtnīcu, ko vislabāk nēsāt sev līdzi. 

Jūs varat izmantot arī diktofonu jūsu telefonā. 

Galvenais, lai varētu tūliņ ierakstīt veiksmīgu domu, izteicienu, salīdzinājumu, savus 

vērojumus un secinājumus. 

Tā jums pakāpeniski uzkrāsies personīgās iestrādes un piemēri no dzīves - jūsu vai citu 

cilvēku: tuvinieku, paziņu un pat gadījuma garāmgājēju. 

Ticiet, mani mīļotie, lai cik daudz gudru grāmatu jūs izlasītu un lai cik svešu lekciju 

noklausītos, nekas un nekad jums neaizstās jūsu personīgo pieredzi un personīgo saprašanu. 

Tieši tas ir īsteni vērtīgs, kas paša pārciests un izdzīvots.   

Jūsu sarunbiedrs tūliņ sajutīs to patiesumu, par cik tās būs izgājušas caur jūsu Dvēseli un nesīs 

jau jūsu personīgo enerģiju, bet ne svešas, aukstas tikummācības frāzes, kādas daudzi no jums 

mīl atkārtot. 

Un, cenšaties lūdzu, pat visnopietnākās tēmas sarunu vadīt viegli un nepiespiesti, bez lieka 

patētisma un entuziasma. 

Ja jūs jūtiet, ka jums nepietiek humora sajūtas, kas, bez šaubām, ir dabas dāvana, tad, 

pateicoties internetam, jums tagad ir tik daudz iespēju atrast smieklīgus piedzīvojumus, 

teicienus, pasakas priekš jūs satraucošas tēmas, kuros var izsekot Visuma Likumu ievērošanas 

vai neievērošanas piemērus, stāstus par dabas stihiju katastrofām un cilvēku mijiedarbību ar 

tām un daudz ko citu, kas šobrīd priekš jums ir vissvarīgākais. 

Ideāli, ja tādu materiālu pasniedz jautri un aizraujoši. 

Atceraties, ka jebkurš cilvēks dvēselē vienmēr paliek bērns, kuram gribas smieties un ticēt 

brīnumiem. 

Tad dāvājiet cilvēkiem tādu iespēju! 

Dalaties savās zināšanās par jauno Zemi un jaunajām enerģijām, kas rada brīnumus! 

Pārvērtiet savu un citu dzīvi aizraujošā spēlē, kurā uzvarētājs saņems pelnītu balvu - Pāreju 

kopā ar Zemi Piektajā dimensijā! 

Un es svētīju jūs uz to! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

 

Pieņēma Marta 13. septembrī 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 16.09.2018. 
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35.Sirsnīga saruna 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien man gribētos parunāt par to, kā jums iemācīties ievirzīt sarunu vajadzīgajā gultnē. 

Tā ir īstena māksla - vadīt sarunu tādā veidā, lai jūsu sarunas biedrs mierīgi un priekš 

sevis nemanāmi iegrimtu jūsu enerģijas un interešu plūsmā.  

Bet tam jābūt dabīgi, bez kādas spriedzes no jūsu vai viņa puses. 

Pirmais. Nekad nepārtrauciet sarunas biedru, pat tad, ja tas par ko viņš runā, jums 

pilnīgi neinteresanti.  

Labāk mēģiniet saprast, kas viņu satrauc visvairāk, kā viņš dzīvo, ko elpo, kāds viņa garīgais 

potenciāls. 

Varbūt jūs šajā vārdu plūsmā notversiet "atslēdziņu" uz viņa sirdi, viņa Dvēseli, kas arī 

palīdzēs jums pārvirzīt sarunu jau citā gultnē. 

Bet varbūt jūs sapratīsiet, ka ar šo cilvēku labāk vispār nebiedroties un pakāpeniski, ar kaut 

kādu ieganstu, sarunu ar viņu izbeigsiet. 

Paralēli jūs varat veikt vibrāciju skenēšanas praksi, kas jums palīdzēs pārbaudīt savu intuīciju 

cilvēka garīgā potenciāla sajušanai. 

Otrs. Vienmēr skataties sarunu biedra acīs, ne velti tās sauc "Dvēseles spogulis". 

Tās jūs nekad neapmānīs, atšķrībā no neīsta smaida un citām "labvēlībām". 

Tas sevišķi svarīgi priekš tiem, kuriem nepietiekami attīstīti jūtu smalkie orgāni un kuriem 

pagaidām grūti izmantot čakru vibrāciju skalu. 

Atceraties izteicienu: "slēpj acis". 

Kādēļ tā notiek? 

Tikai tādēļ, ka cilvēki vienmēr intuitīvi sajuta, ka tieši acis var nodevīgi atklāt viņu patiesās 

jūtas, kuras viņi tik rūpīgi slēpj no apkārtējiem. 

Trešais. Izsekojiet savu iekšējo stāvokli, nekad neļaujot sev skatīties uz cilvēku no 

augšas. 

Viņš noteikti to sajutīs un tad, vai nu noslēgsies sevī, ja no dabas vienkāršs, vai "izlaidīs 

adatiņas", it kā uzbrukumu gaidot. 

Abos gadījumos tas neļaus jums vadīt sirsnīgu, uzticīgu, nepiespiestu sarunu. 

Vienmēr atceraties, ka katrs cilvēks vērtīgs, satikts jūsu ceļā, neatkarīgi no vecuma, izglītības, 

sociālā stāvokļa. 

Katrs no jums ar kaut ko papildina otru, jo jūs taču visi viena veseluma daļiņas, lai cik dažādi 

jūs būtu. 

Ceturtais. Neaizmirsties piepildīt enerģētisko telpu - savu un sava sarunu biedra - 

augstu vibrāciju enerģijām. 

Tas vien jums palīdzēs ievietot cilvēku, ar kuru jūs sarunājaties, savā laukā, kas ir ne tikai 

enerģētisks, bet arī informatīvs, par cik jūsu apziņa neviļus piepilda to ar domām un 

emocijām, esošām priekš jums galvenajām uz doto momentu. 

Un pēdējais. Nekad nevadiet ilgas sarunas, kas cilvēku iztukšo pat tanī gadījumā, kad 

tēma priekš abiem sarunas biedriem svarīga un aizraujoša. 

Atceraties, ka visā vajag pieturēties pie "zelta vidusceļa" 

Informācijas pārdozēšana tikpat kaitīga, cik tās trūkums. 

Svarīgi sajust momentu, kad vajag apstāties, lai izjustu vieglumu un apmierinātību pēc jūsu 

sarunas, bet ne nogurumu un sapīkumu. 

Šodien mēs pie tā apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 14. septembrī 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 18.09.2018. 
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36.Kā izvairīties no nevēlamas saskarsmes 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Sarunas turpinājumā par saskarsmes mākslu, man gribētos atklāt vēl vienu tēmu. 

Un runa būs par to, kā neaizvainojot savu sarunbiedru, aiziet no jums neinteresantas 

sarunas, neļaujot šim cilvēkam atņemt jūsu laiku un sevi ievilkt zemās negatīvās 

enerģijās. 

Tagad, kad jūs paceļaties arvien augstāk un augstāk pa garīgām kāpnēm, jūs izejat no astrālo 

būtību kontroles, atņemot viņiem enerģētisko barošanos. 

Un tās dara visu iespējamo, lai jums atriebtos, "sūtot" jums reptiloīdus vai cilvēkus ar ļoti 

zemām enerģijām, saprotot, ka tikai ar savu klātbūtni tie spējīgi izsist jūs no harmoniska 

stāvokļa. 

Dažkārt tādi cilvēki arī paši nesaprot, ka ir "ieroči" kādu rokās. 

Atceraties cik bieži jūsu enerģētiskajā telpā iebrūk jums svešas dvēseles. 

Un tas parasti notiek visnepiemērotākajā momentā - kad jums gribas pabūt vienam, 

sakoncentrēties uz sevi, pameditēt - vārdu sakot, tieši tad, kad tie var jums patraucēt, izsist jūs 

no līdzsvara. 

Protams, tas ne nejauši. Un, lūk, šeit jums nepieciešams izrādīt lielu mākslu: ar cieņu pret šo 

cilvēku, bet maigi un noteikti aiziet no nevēlamas saskarsmes. 

Visvienkāršāk to izdarīt ar mazpazīstamu cilvēku, atrodot pirmo gadījušos iemeslu, sarunas 

pārtraukšanai ar viņu. 

Bet kā būt, ja cilvēks no jūsu tuvākās sabiedrības - veci draugi, darba kolēģi vai jūsu ģimenes 

locekļi, no kuriem jums neiespējami atbrīvoties fiziski? 

Vispirms, neaizmirstiet par enerģētisko aizsardzību. Brīnišķīgi noderēs "Zelta Sfēra" 

( http://spekavots.ucoz.ru/news/zelta_sfera/2018-02-24-3028 ), kurai ir divpusīga iedarbība: 

aizsargājot jūs, tā piepilda ar savu Gaismu un Mīlestību visus jums apkārtesošos. 

Bet bez enerģētiskās aizsardzības, jums nepieciešams izstrādāt precīzu taktiku, kā aiziet no 

nevēlamas sarunas, nesatraucoties pašam un neaizvainojot citus, kā iemācīties  "izturēt 

triecienu" jebkuros, pat visnelabvēlīgākajos apstākļos. 

Un, lūk, kādus padomus es gribētu jums dot. 

Pirmais. Sagaidiet visus ar smaidu, lai ko jums teiktu. Un lai tas iziet no jūsu Dvēseles 

dziļumiem.  

Smaids cilvēkus atbruņo, sevišķi, ja tas īsts un atklāts. Tas viens jau spējīgs samazināt 

cilvēcisko kaislību sākuma grādus. 

Otrs. Izturiet pauzi. Nekad nesteidzaties ar atbildi. 

Ja svešuzbrukums bija pietiekami rupjš, tad jūsos var nostrādāt gadsimtos nostiprinājies 

uzvedības šablons: uz agresivitāti atbildēt ar agresivitāti. 

Dodiet sev laiku apdomāties. Ieslēdziet savu intuīciju. Un tad jūs obligāti sapratīsiet, kas virza 

šo cilvēku, kādēļ viņš tā uzvedas. 

Ļoti iespējams, jūs sajutīsiet, ka viņš darbojas ne pēc savas gribas - ka tā astrālo būtību 

"spēle". 

Un šeit ļoti svarīgi izturēties nestandartiski, kas tūliņ sagraus jūsu sarunbiedrā ielikto, pierasto 

uzvedības programmu. 

Izvēlaties jevbkuru jums piemērotu variantu: pajokojaties, uzdodiet negaidītu jautājumu, 

izrādiet smieklīgu grimasi - vārdu sakot, izpaudiet jaunradi un pārvediet veidojošos konfliktu 

vai nepatīkamu sarunu citā gultnē - jautrā un draiskā. 

Un esmu pārliecināts, ka jūsu sarunbiedrs labprāt uzturēs šo spēli, bet jūs jutīsieties labestīgs 

burvis, atbrīvojis cilvēku no astrālo būtību niknumiem. 

Pie tā mēs šodien apstāsimies. 

 

http://spekavots.ucoz.ru/news/zelta_sfera/2018-02-24-3028
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Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 15. septembrī 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 19.09.2018. 

 

 

 

37.Astrālā koalīcija 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien mēs ar jums parunāsim par to, kā jums iemācīties atpazīt astrālo būtību ietekmi uz 

jums pašiem un apkārt esošiem cilvēkiem. 

Tagad tas kļūst sevišķi svarīgi, par cik astrālās pasaules iemītnieki ar katru dienu vairāk un 

vairāk sajūt, kā zeme aizslīd no viņu kāju apakšas: jaunās enerģijas viņus pakāpeniski izspiež 

no viņiem pierastās pasaules, kur tik daudzus gadsimtus viņi jutās pilntiesīgi saimnieki un 

cilvēku dvēseļu valdnieki. 

Mobilizējot visus savus spēkus, viņi metās uz tiem, kuri priekš viņiem sagādā lielāko 

bīstamību. 

Un tie jūs, mani dārgie, - tie, kuriem pieejama informācija par liktenīgiem notikumiem uz 

Zemes un, kuri cenšas šo informāciju aiznest līdz citiem. 

Tieši ar to izskaidrojama asā noskaņojuma maiņa, jūsu "atkāpes" atpakaļ, psiholoģiskie 

satraukumi, fiziskais nespēks. 

Tādā veidā visu līmeņu astrālās būtības cenšas jūs izvest no harmoniska stāvokļa, kādā jūs 

varat mierīgi dzīvot un strādāt, kā arī vest aiz sevis cilvēkus, atverot viņiem acis uz notiekošo 

pasaulē no savu zināšanu augstumiem, bet ne no trīsdimensiju cilvēka pozīcijas. 

Par cik daudzas astrālās būtības mitinās cilvēka enerģētiskajā laukā, viņas pastāvīgi attīstās 

kopā ar viņu, uzkrājot zināšanas par dažādiem darbības laukiem, ko viņas pēc tam prasmīgi 

izmanto saviem mērķiem. 

Droši vien daudzi no jums ievēroja, cik dīvaini un neizskaidrojami dažkārt uzvedas jūsu 

elektrotehnika. 

Un tas izskaidrojams ar to, ka astālajā pasaulē jau noformēta vesela "nodaļa" tehniski 

sagatavotu "speciālistu", kuru mērķis paredz, lai vajadzīgajā momentā izvestu no ierindas jūsu 

tehniku, bet pie viena - arī jūs no līdzsvara. 

"Vajadzīgais moments", viņu izpratnē, paredz savu nterešu aizsardzību, tādēļ viņu iejaukšanās 

notiek tad, kad cilvēkam vajag nosūtīt kādam materiālus par Augšupcelšanu, dalīties Garīgās 

zināšanās, jaunā informācijā - vārdu sakot, apturēt cilvēku darbības, kas sevī nes augstu 

vibrāciju enerģijas, ar nolūku, lai šīs enerģijas neizplatītos tālāk. 

Tieši šīs jaunās enerģijas, sevišķi ja tās izlaistas caur fizisko ķermeni un garīga cilvēka 

apziņu, nes sevī nāvējošas briesmas priekš astrāla iemītniekiem.  

Šīs enerģijas, līdzīgi cunami, aizskalo viņas ar savu vilni uz iesildītu vietiņu, atņemot pierasto 

"barību" - zemu, cilvēcisko kaislību radītu. 

Un, lai noturētos peldējumā, viņas dara visu iespējamo, lai jūsu dvēselēs sētu bailes, šaubas, 

neuzticību, izklaidību, satraukumu... 

Savu mērķu sasniegšanai viņas nenoniecina neko. Patreizējā laikā, visu līmeņu astrālās 

būtības radīja savdabīgu "koalīciju", priekš varas saglabāšanas pār cilvēkiem. 

Viņas savas pūles apvienoja priekš tā, lai jūs ietekmētu ne tikai tieši, bet arī caur jūsu tuvāko 

apkārtni. 

Viņas ieliek cilvēku apziņā, ar kuriem jūs saistīti ģimeniski, draudzīgi vai profesionāli, 

noteiktas domas, emocijas un pat veselas programmas, virzītas uz to, lai izvestu jūs no 

harmoniska stāvokļa un liktu jums šaubīties par saņemtās informācijas ticamību, savas 
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uzvedības pareizību un jūsu jaunās dzīves prioritāšu pamatotību. 

Droši vien, daudzi no jums jau saskārās ar to savā ikdienas dzīvē. 

Un nākošajā savā vēstījumā, es jums pastāstīšu par to, kā var turēties pretim šādai ietekmei, 

kā līdzsvarot savu dzīvi, iemācoties atpazīt daudzskaitlīgo astrālās pasaules iemītnieku 

viltības. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 16. septembrī 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 21.09.2018. 

 

 

 

38.Pazīmes astrālo būtību ietekmei uz jums 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Un tātad, turpināsim sarunu (http://spekavots.ucoz.ru/news/astrala_koalicija/2018-09-21-

3680 ) par astrālo būtību iejaukšanos jūsu un jūsu tuvinieku dzīvē. 

Šodien mēs parunāsim par to, kā atpazīt viņu trikus. 

Kas attiecas uz jums pašiem, tad galvenais uz ko jums vajag vērst uzmanību - uz savu morālo 

un fizisko stāvokli. 

Jums jāiemācās saprast, kas to izraisījis - kādi objektīvi iemesli vai sveša iejaukšanās jūsu 

enerģētiskajā telpā. 

Astrālo būtību iejaukšanos jūsu dzīvē jūs varat noteikt pēc sekojošām pazīmēm. 

Pirmā. Pēkšņs spēku zudums, fizisks un morāls tukšums - sajūta ka no jums 

"izsūknēta" visa jūsu enerģija. 

Parastā dzīvē tas notiek pakāpeniski un, protams, ir savi iemesli - fiziska vai psiholoģiska 

rakstura. 

Bet, ja tur roku pielika astrālās būtības, tad jūs varat burtiski dažu minūšu laikā sevi sajust 

"iztukšotu", gluži kā saplacis gaisa balons. 

Un, ja jūs sapratāt, kā darbs tas, tad jums vajag, pārtraucot savas lietas, sēsties kaut īsā 

meditācijā un atkal "piepūst savu balonu", piepildot sevi ar Gaismu un Mīlestību un tad uzlikt 

spēcīgu enerģētisku aizsardzību. 

Otra pazīme. Jūsu domas riņķo apkārt jums neraksturīgām tēmām, velkošas jūs kā 

purvā, trīsdimensiju pasaulē un jūs nekādi nevarat atbrīvoties no šīm uzmācīgajām 

domām.  

Tādā gadījumā pacentās vidējais astrāls, kuram tā negribas zaudēt savu "draudzi". 

Viņš, kā atkritumgrozā, piemet jums arvien vairāk un vairāk mietpilsoniskas tenkas, 

spriedumus, sadzīves rūpes un pārdzīvojumus. 

Trešā pazīme. Jūs izpildat jums neraksturīgu rīcību, kādu pēc tam nevarat sev 

izskaidrot. 

Kā likums, tas notiek gadījumā, kad jūs nevarējāt atpazīt astrāla iejaukšanos pēc pirmajām 

divām pazīmēm. 

Tas notiek jau kā rezultāts viņu "brīnišķīgajam" darbam. 

Iztukšojot jūs morāli un fiziski, ieliekot jūsu apziņā jums neraksturīgas domas un emocijas, 

viņiem atliek nedaudz papūlēties, lai jūsu disharmoniskais  stāvoklis izpaustos ārēji. 

Par nožēlu, mani dārgie, tā dzīvo lielākais vairums jūsu planētas cilvēku, kuru apziņu sen jau 

pārvalda astrāls. 

Taču jūs esat tas nelielais Zemes iedzīvotāju starpslānis, kuri jau var izrauties no šī gūsta, un 

es ticu, ka jums tas izdosies. 

http://spekavots.ucoz.ru/news/astrala_koalicija/2018-09-21-3680
http://spekavots.ucoz.ru/news/astrala_koalicija/2018-09-21-3680
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Ceturtā pazīme. Jūsu automobīlis, dators, telefons un cita elektrotehnika jūsu mājā vai 

darbā sāk izpaust "dīvainības", kuru iemeslus nevar saprast pat speciālisti. 

Šinī gadījumā profesionāli "nostrādāja" jau astrālie "tehniķi". 

Viņi brīnišķīgi zina, cik svarīgi priekš jums ir visu jūsu elektronisko "palīgu" precīzs, 

nekļūdīgs darbs un, ka to bojājumi  spēj uz ilgu laiku izvest jūs no līdzsvara stāvokļa. 

Un šeit ļoti svarīgi nesatraukties un nedusmoties uz grūtībām, kas radušās, bet, cik iespējams 

ātrāk, sākt "pārrunas" ar jūsu nepatikšanu vaininiekiem. 

Paslavējiet viņus par virtuozo darbu, sūtiet viņiem savu patieso Mīlestību un sajūsmu, bet pēc 

tam atveriet "Gaismas Portālu" un piedāvājiet šīm talantīgajām būtnēm pacelties augstāk - pie 

Radītāja, kur viņi varēs saņemt lielāku savu talantu un spēju pielietošanu. 

Nekad neiesaistaties opozīcijā ar astrālām būtībām, man dārgie, viņi taču to tikai gaida. 

Izpaudiet gudrību un neparedzamību, kas viņus atbruņos un izraisīs cieņu pret jums. 

Jūs redzēsiet cik ātri atjaunosies jūsu tehnika un jūs atkal atgiezīsieties mierīgā, harmoniskā 

stāvoklī. 

Pie tā mēs šodien apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

 

Pieņēma Marta 17. septembrī 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 22.09.2018. 

 

 

 

39.Astrāla ietekme caur jūsu apkārtni 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien mēs ar jums parunāsim par to, pēc kādām pazīmēm var noteikt, ka astrālās būtības jūs 

ietekmē caur jūsu tuvāko apkārtni. 

Pirmā pazīme. Tuvie cilvēki prasa no jums uzmanību visnepiemērotākajā priekš jums 

momentā. 

Un, tas notiek ne vienu, ne divas reizes, bet pastāvīgi, tātad, jūs esat noteikta bīstamība priekš 

astrāla iemītniekiem, un tie dara visu iespējamo, lai izvestu jūs no līdzsvara stāvokļa, kas 

noteikti veicinās jūsu vibrāciju pazemināšanos. 

Ja jūs nesapratīsiet, kas par lietu, tad jūsu reakcija būs pierasta un sagaidāma - jūsos netīšām 

izraisīsies sapīkums, aizvainojums un pat agresija. 

Tieši to grib panākt zemākais astrāls. 

Bet ja jūs redzēsiet notiekošā apslēpto cēloni, tas ir, tūliņ atklāsiet viņu viltību, tad variet 

uzvesties pilnīgi citādi. 

Tā vietā, lai "piebarotu" astrālās būtības ar negatīvu enerģiju, ko viņi tik ļoti gaida no jums, 

jūs varat sūtīt cilvēkam, kļuvušam par viņu "ieroci", visu savu Mīlestību. 

Pasmaidiet un mīļi sakiet, ka tagad nevarat izpildīt viņa lūgumu, ka jums vajag pabūt vienam - 

vārdu sakot, atrodiet jebkuru ieganstu, lai norobežotu sevi no nevēlamas iejaukšanās. 

Taču to jādara ļoti patiesi - no visas Sirds. Un tad, augstu vibrāciju enerģijas plūsma, burtiski 

"nomazgās" astrālās būtības no jūsu sarunbiedra enerģētiskā lauka, un viņa reakcija būs 

pilnīgi adekvāta. 

Ja jūs iemācīsieties visu laiku būt Mīlestības, Harmonijas un Miera STĀVOKLĪ, tad astrālās 

būtības jau nevarēs jūs ietekmēt caur jūsu tuviniekiem, draugiem, vai paziņām - viņi vienkārši 

"sadegs" jūsu augstajās vibrācijās. 

Otra pazīme. Jūsu tuvinieki dara visu iespējamo, lai sakompromitētu to, kas jums īsteni 



 48 

dārgs, lai izsmietu jūsu "aizraušanos", izraisītu jūsu dvēselē šaubas, bailes, vainas 

sajūtu... 

Tā jau "augstākā pilotāža" no astrāla puses: trieciens vissāpīgākajā vietā - tādēļ, ka priekš 

jums tas svēts. 

Ļoti daudziem no jums būs grūti atturēties - nemesties aizstāvēt savu mīļoto lolojumu. 

Un šeit ļoti svarīgi saprast, mani dārgie, ka tā arī ir astrālo būtību rīcība. 

Jūsu tuvinieki jūs patiesi mīl un negrib jūs apbēdināt, taču viņu apziņa enerģētisko uzbrukumu 

aptumšota, no astāla iemītnieku puses, kuri lieliski zina, uz kādām "pogām nepieciešams 

spiest", lai izvestu jūs no līdzsvara. 

Pirmkārt, tā kontroles zaudēšana pār jums, kas grauj jūsu tuvinieku pierasto pasauli - izved 

viņus no komforta zonas. 

Cilvēks vienmēr baidās no tā, ko viņš nesaprot, bet bailes nezināmā priekšā ir vienas no 

visspēcīgākajām un postošākajām enerģijām. 

Tieši tagad tādas situācijas izveidojas daudzās ģimenēs, kuru locekļi atrodas dažādos garīgās 

attīstības līmeņos, no kā rodas savstarpējā nesaprašanās un atsvešinātība. 

Un, lūk, kādu padomu es varu jums dot. 

Visu, ko jums saka, uztveriet mierīgi!  

Neiesaistaties strīdos ar cilvēkiem, kuriem nav ne mazākā priekštata par Pasaulsēkas 

Likumiem, par notiekošo notikumu notikumainību uz jūsu planētas.  

Jums nav jāaizstāv tas, kas MŪŽĪGS UN NEMAINĪGS, kas eksistē ārpus cilvēka gribas 

un vēlēšanās. 

Jums jāaizstāv tikai sevi - savu iekšējo brīvību un savu enerģētisko telpu. 

Un šī aizstāvēšanās sastāv ne no pretestības un cīņas ar svešu viedokli, bet mierā, 

Harmonijā un Mīlestībā, kas var izpausties, piekrišanā jebkuram viedoklim, ja tas dārgs 

otram. 

Jūs vienkārši pieņemat, neapstrīdot svešu viedokli, bet tanī pat laikā, paliekot pie sava. 

Un ticiet, šeit nav pretrunas, bet tikai pieņemšana un gudrība. 

Un es svētīju jūs uz to! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 18. septembrī 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 23.09.2018. 

 

 

 

40.Cilvēka savstarpējie sakari ar astrālo pasauli 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Lai noslēgtu tēmu par astrālo būtību iejaukšanos jūsu dzīvē, es gribētu šodien jums pastāstīt 

par vēl vienu viņu īpatnību, kas parādījās tikai pēdējā laikā.  

Manu vēstījumu sērijā par Astrālo pasauli jau tika runāts par to, ka astrāla iemītnieki attīstās 

kopā ar jums un ka daudzi no viņiem sasniedza neiedomājamus augstumus. 

Šobrīd parādījās diezgan liels  augstākā astrāla starpslānis, kuri gatavi pāriet augstāku 

vibrāciju pasaulēs un viss, kas viņus attur - tie jūs, mani dārgie. 

Jā, jā, neesat pārsteigti. Tik daudzu gadsimtu kopdzīves laikā, jūsu savstarpējie sakari un 

savstarpējā atkarība kļuva tik noturīgi, ka garīgās attīstības plānā jūs ar viņiem ejat roku rokā. 

Taču dažkārt augstākā astrāla būtības, mītošas jūsu enerģētiskajā laukā, pat apsteidz jūs savās 

tieksmēs uz garīgo izaugsmi. 

Lai jūs labāk saprastu šo savstarpējo sakaru, aplūkosim tādu piemēru. 
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Cilvēks stājās uz garīgā ceļa: viņš tiecas uz pašpilnveidošanos, cenšas saņemt pēc iespēas 

vairāk informācijas par Pāreju, lasa dažādus ezotēriskus saitus/vēstvietnes, izpilda prakses un 

meditācijas. 

Viņa smalkie ķermeņi jau attīrījās no vidējā un zemākā astrāla un nu tikai augstākā astrāla 

būtības var viņam tuvoties atbilstošas pēc vibrācijām, pie tam, visaugstākā astrāla būtības. 

Taču cilvēks, dzīvojošs trīsdimensiju pasaulē, tomēr paliek cilvēks. Viņam grūti pastāvīgi 

noturēt tik augstu latiņu. 

Viņam gadās nervu satraukumi, krišanas un vilšanās periodi, ko arī steidzas izmantot zemākā 

un vidējā astrāla būtības. 

Kas tanī laikā notiek cilvēka smalkajos ķermeņos? 

Tur sākas enerģētiskais haoss - cīņa par jūsu dvēselēm starp visu līmeņu astrālām būtībām. 

Un, kā jau tika runāts manos iepriekšējos vēstījumos, pēdējos gados viņi uzlaboja savus trikus 

un viltības, smalki un prasmīgi aizvedot jūs no garīgā ceļa un tādējādi pazeminot jūsu 

vibrācijas. 

Bet kā šādās situācijas uzvedas augstākā astrāla būtības mītošas jūsu enerģētiskajā laukā? 

Viņas, vai nu gaida šī uzbrukuma pāreju, cerībā, ka jūs attapsieties no šīs ķēpas, sapratīsiet, 

kas ar jums notiek un sāksiet "atkarot" zaudētās pozīcijas, vai meklē sev citu cilvēku, pēc viņu 

domām, cienīgāku, ar kuru viņi varēs pabeigt savu klejojumu ceļu pa astrālo pasauli. 

Tādā veidā, katrs jūsu "solis atpakaļ", atņem jums cerības noiet līdz mērķim un "pavirzīt" 

astrāla iemītniekusu uz priekšu. 

Tagad blīvā un astrālā pasaule kļūva tik tuvas, ka daudzi no jums sāk fiziski sajust savā laukā  

smalko pasauļu iemītnieku klātbūtni. 

Bet man gribas, lai jūs, mani mīļie, tas nebaida, bet tikai palīdz apzināties savu atbildību 

dvēseļu daļiņu priekšā, kuras liek uz jums lielas cerības un kuras, kā arī jūs, izgāja ilgu 

klejojumu ceļu, bet tikai neiemiesotā stāvoklī. 

Un tagad jūsu spēkos ir viņām palīdzēt aiziet augstākās dimensijās, kur viņas varēs iemantot 

viengabalainību ar savu dvēseli un turpināt ceļu jau pavisam citā kvalitātē. 

Lūdzu jūs: pēc iespējas biežāk atveriet Gaismas Portālu un lūdziet Augstākos Visuma Spēkus 

palīdzēt šīm atmiesotām dvēselēm izpildīt Pāreju, tādējādi atbrīvojot vietu citiem. 

Tikai caur jums - tkai caur cilvēka augstu vibrāciju enerģētisko lauku, esoša 

iemiesojumā, viņas var īstenot savu sapni un atstāt astrālo pasauli jau uz visiem laikiem. 

Svētīju jūs, mani mīļotie, un ļoti mīlu! 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 19. septembrī 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 24.09.2018. 
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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/  
 
 
 
 

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

Vozrožģeņije 

 

Latviešu valodā viskopīgai pieredzei sagatavoja Dievišķā Spēkavota Gaismas grupa, 

vēstvietne - Spēkavots 2019. gada 24. janvāris, Latvija 

 

  

http://spekavots.ucoz.ru/ 

 

 

 

 

https://vozrojdeniesveta.com/
http://spekavots.ucoz.ru/

