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PAR JAUNU DZĪVES 
REDZĒJUMU 

 
Pasaules Mātes Vēstījumu krājums, 

Martas pieņemts laikā no 2017.gada  

1.jūlija līdz 23.jūlijam 

 

 

 
No krievu valodas, intuitīvi, latviskoja Eslauma 

(Lauma Ivane) 2019.gadā no 27.janvāra līdz 4.februārim publicēti: 

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 Pasaules Mātes Vēstījumi "Par jaunu dzīves redzējumu", ko pieņēma 

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

kuros dzirdams Martas lasīts vēstījuma teksts krievu valodā. 

 

 

Šos vēstījumus latviešu valodā, intuitīvi, pārrakstīja Eslauma un Dievisķā Spēkavota 

Gaismas grupas aktīvā sadarbībā, tie publicēti Internet-vēstvietnēs Spēkavots, Stariņš un 

Tatama Vecacīte laikā no 2019. gada 27. janvāra līdz 4.februārim. 

 

 

Bet Iritas Irem sirsnīgā centībā tie sakārtoti Dokument-Grāmatā "PAR JAUNU DZĪVES 

REDZĒJUMU" , 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 Pasaules Mātei par Zināšanām Vēstījumos! Mīļš paldies Martai un 

Eduardam par Zināšanu pieņemšanu un tālāk dāvāšanu, lai  zināšanas par Par jaunu dzīves 

redzējumu 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 13.02.2019. 

 
 

 

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

Internet Grāmatu Veikalā "Vozrožģeņije": https://vozrojdeniesveta.com/book/ 
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Mani dārgie ļoti mīļotie bērni! 

Es ļoti priecājos, ka jūsu dvēseles stāvokls pastāvīgi stabilizējas un jūs mācaties atslēgties no 

trīsdimensiju pasaules problēmām, dzīves un sadzīves peripētijām, kuras jau uztverat ne no 

politiskā un sociālā redzes viedokļa, bet redzat to dziļāko būtību, Dievišķo lietderīgumu.  

Un man ļoti gribas, lai tāds redzējums izplatītos uz visām jūsu dzīves pusēm - uz jūsu 

attiecībām ar tuviniekiem, radiem, kolēģiem darbā, uz jebkuru jūsu dzīves ceļā satiktu 

cilvēku. 

Ko es ar to domāju? 

Jums vajag iemācīties pārvietoties laikā, telpā un dimensijās, ar mērķi, lai redzētu notiekošo 

citām acīm, sajustu to ar citiem - smalkiem - jūtu orgāniem, saprastu cilvēku slēptos motīvus, 

kuri jums sagādā sāpes. 

Un tagad es pacentīšos jums to pamācīt. Sāksim pēc kārtas. 

Ko tad tas nozīmē, "pārvietoties laikā, telpā un dimensijā"? 

Ar šo izteikumu es domāju jūsu spēju pārskatīt visus iespējamos notikumu attīstības 

variantus, izejot no tā, kas notiek ar jums dotajā momentā. 

Tādu variantu var būt daudz, atkarībā no tā, kāds ir jūsu šo notikumu uztveres līmenis: vai jūs 

uz tiem skataties ar trīsdimensiju cilvēka acīm vai redzat visu jau no jūsu jaunās apziņas 

augstuma - Piektās dimensijas cilvēka. 

Un, ja virsvadībā ir jūsu Dievišķā apziņa, tā būs spējīga izmainīt notikumu gaitu un iegriezt 

tos pavisam citā gultnē, jo taču līdzīgais pievelk līdzīgo. 

Citiem vārdiem, ja atbildei uz agresiju, jūs sūtīsiet cilvēkam patiesu Beznosacījumu 

Mīlestību, viņš netieši izmainīsies, tātad, viņa darbības vairāk nenodarīs jums nekādu 

kaitējumu. 

Ja jūs nemācēsiet pacelties virs situācijas un pēc inerces uzvedīsieties tieši tā, kā to no jums 

gaida apkārtējie, jūs nolaidīsieties uz viena līmeņa ar viņiem, tādējādi atmetot sevi atpakaļ 

jūsu garīgās pilnveidošanās attīstībā, tanī pat laikā nedodot iespēju arī šiem cilvēkiem virzīties 

uz priekšu. 

Es zinu, mani mīļie, ka to izdarīt nav vienkārši, sevišķi kad runa ir par jūsu tuviniekiem un 

mīļotiem, kuri vēl neizauga līdz jūsu dzīves redzējuma saprašanai, kuri vēl pilnībā atrodas 

duālās pasaules varā. 

Taču ticiet, dārgie, tā vienīgi pareizā izeja no jebkuras situācijas - neiesaistīties cīņā, neizrādīt 

pretestību jebkurā tās veidā, bet vienkārši piepildīt situāciju ar Mīlestību: uz rupjību, agresiju, 

nesaprašanu, uz jebkuriem trīsdimensiju pasaules argumentiem, atbildot ar smaidu un 

laipniem vārdiem, mierīgu un harmonisku izturēšanos, pilnīgā un nelokāmā pārliecībā par 

savu vārdu un darbību taisnīgumu. 

Tikai tāda izturēšanās, mani mīļie, var kļūt par to "burvju nūjiņu", kas pārvērtīs nesaprašanu 

saskaņā, agresiju - maigumā un izsitīs no jūsu saziņas biedru rokām jebkurus nodeldētus 

argumentus, balstītus uz trīsdimensiju pasaules šabloniem un stereotipiem.  

Es saprotu, ka tas viss priekš jums ne jaunums, bet pacenšaties, mani mīļie, padarīt to par jūsu 

dzīves veidu, jūsu dabīgu stāvokli. 

Lai no jūsu sejas nezūd  gudrs, laipns smaids, lai jūsu acis izstaro Gaismu un Mīlestību, bet 

jūsu sirds ir pilna maiguma pret katru jūsu ceļā satiktu cilvēku. 

Kļūstiet piemērs citiem un paraugs atdarināšanai, tad arī jūs paši un jums tuvi cilvēki sajutīs 

īstu laimi un esības prieku! 

Un es svētīju jūs uz to, mani ļoti mīļie bērni! 

 

 

Maigi jūs mīloša Pasaules Māte runāja ar jums 

Pieņēma Marta 1. jūlijā 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 27.01.2019. 
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2.Realitātes atspoguļojums 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļie bērni! 

Šodien gribu turpināt sarunu par to, kā saglabāt mieru un harmoniju dvēselē šajā pretrunu 

plosītajā trīsdimensiju pasaulē. 

Jums, mani dārgie, jāiemācās redzēt notikumus to īstajā gaismā, bet ne tādā, kādā jums tos 

cenšas pasniegt citi - vai tie būtu jūsu tuvinieki vai draugi, vai pat masu saziņas līdzekļi. 

Ko tas nozīmē? 

Jums jāredz šo notikumu aizkulises, bet ne to gala rezultāts. Un, ja jums tas izdosies, tad jūsu 

reakcija uz tiem būs pilnīgi cita. 

Ja runa būs par cilvēku, tad to izdarīt daudz vienkāršāk, jo vienmēr var izsekot tās emocijas, 

kas palaida darbībā jums nepatīkamo notikumu ķēdīti. 

Visbiežāk to pamatā ir bailes par sevi, savu nākotni un nevēlēšanās mainīt savu dzīvi, atdot to, 

kas, kā viņam šķiet, pieder viņam pēc tiesībām... 

Ja skatīties virspusēji uz šī cilvēka darbību gala rezultātu, tad jūs tur redzēsiet tikai 

nekrietnību, nodevību, greizsirdību, aizvainotību... 

Šis princips izplatīts arī uz cilvēku grupām un pat atsevišķām valstīm. 

Starpība starp dziļāku un virspusēju īstenības uztveršanu ir tā, ka pirmajā gadījumā jūsu 

attieksme uz notiekošo būs mierīga, nosvērta un līdzcietīga, bet otrajā - nervoza, agresīva, 

bezsirdīga. 

Un, lai izsargātos no jums tik necienīgām emocijām, velkošām jūs trīsdimensiju pasaulē, es 

jums došu praksi, ko var nosaukt "Realitātes atspoguļojums". 

Un, lūk, ko tā ietver. 

Iedomājieties katru konfliktā iesaistīto cilvēku viņa spoguļattēla veidā - bezķermeņa fantomu, 

kas atšķirībā no sava fiziskā dubultnieka, mirdzošs un neaizsargāts.  

Tā būs tīra papīra lapa, kur jūs varat uzzīmēt ko vēlaties. 

Un jūs "zīmējiet", apveltot šo cilvēku ar visām vislabākajām īpašībām, kādas tikai var 

iedomāties - mīlestību, jūtīgumu, gudrību, labestību,nesavtīgumu, delikātumu... 

Un pēc tam iedomājieties, ka šis tēls - cilvēka spoguļattēls - ieiet viņa fiziskajā ķermenī, viņa 

apziņā, visos viņa smalkajos ķermeņos. Tie saplūst vienā veselumā. 

Jūs jautāsiet: "Kādēļ nevar tūliņ - pa tiešo - domās piešķirt šim cilvēkam tādas īpašības?" 

Lieta tā, ka spoguļattēlam ir savdabīgs maģisks spēks, par cik cilvēka tēls, redzošs sevi 

spogulī, atrodas nedaudz citā realitātē. Un tur viņš sevi redz ne tādu, kāds viņš ir īstenībā: 

dažreiz labāks, dažreiz sliktāks - viss atkarīgs no viņa pašvērtējuma. 

Un tādā veidā, apveltot sevi ar viņam spogulī redzamā īpašībām, viņš tās atgriež sevī - ieliekot 

savā ķermenī un savā apziņā. 

Bet izpildot praksi "Realitātes atspoguļojums", to izdarīsiet jūs viņa vietā, apbalvojot viņu ar 

brīnišķīgām īpašībām, kādas viņš sevī vēl neatklāja. 

Un ticiet, tā nebūs iejaukšanās viņa personīgajā telpā, par cik šādā gadījumā jūs strādājiet ne 

ar viņu, bet ar viņa attēlu spogulī. 

Un viņam brīva izvēle, jūsu sastādīto tēlu, pieņemt vai nepieņemt 

Es ceru, mani mīļie, ka ar laiku jūs apgūsiet šo smalko un eleganto "spēli" un iemācīsieties 

mainīt jums nepatīkamo realitāti, transformējot citu cilvēku negatīvās jūtas un emocijas 

Gaismā un Mīlestībā. 
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Maigi jūs mīloša Pasaules Māte runāja ar jums 

Pieņēma Marta 2. jūlijā 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 28.01.2019. 

 

 

 

3.Par cilvēciskām kaislībām 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļie bērni! 

Mēs atkal turpināsim tēmu par jūsu jauno dzīves un cilvēku redzējumu, kas tiešām ir 

neizsmeļama tēma - tik daudz tur dažādu aspektu un nianšu. 

Visos laikos attiecības starp cilvēkiem, sevišķi tuviem cilvēkiem, bija vissāpīgākā un 

sarežģītākā tēma, par cik tieši viņi izraisīja visdažādāko emociju veselu pušķi, drīzāk, pat 

uguņošanu. 

Viņi pasniedza cilvēkiem neticamu laimi, prieku un svētlaimi, kā arī neizsakāmas nelaimes, 

bēdas un vilšanās. 

Jūs metaties no galējībām galējībās un dažkārt jūsu emocijas mainās tik ātri, ka jūs paši tām 

netiekat līdzi. 

Visvairāk tam pakļautas sievietes, kuru sirdis ļoti jūtīgi uztver sarunbiedra stāvokli un 

noskaņojumu un tūliņ uz to reaģē. 

Viss tas, mani mīļie, normāli un pat brīnišķīgi, jo jūs taču tieši priekš tā nolaidāties uz Zemes 

no iemiesojuma iemiesojumā, lai uz sevi izbaudītu visu cilvēcisko emociju paleti, kas jūsu 

dzīvi dara spilgtu, aizraujošu, interesantu. 

Bet kā jums kļūt savu emociju saimniekam? Kā izdarīt tā, lai ne tās vadītu jūs, bet jūs - tās: lai 

tās neplūstu pāri malām, bet mierīgi, lēnām, harmoniski nestu jūs pa dzīvi, iznesot jūs gan 

vienā krastā, tad citā, kur jūs gūtu pieredzi un izzinātu dzīves noslēpumus? 

Spēcīgu emociju kontrastu duša var jūs paskubināt uz kādu momentu, atvēsināt, nolikt vietā, 

bet tas visdrīzāk var būt izņēmums no noteikumiem, bet ne jūsu ikdienas dzīve, citādi jūsu 

psihe neizturēs tik augstu spriedzi.   

Un šodien es došu jums dažus padomus, kā iemācīties saīsināt pār malām plūstošas emocijas - 

kā pozitīvas, tā arī negatīvas. 

Bet vispirms es jums paskaidrošu, kādēļ pat pozitīvas emocijas, ja to pāri mēram, var jums 

nodarīt kaitējumu. 

Lieta tā, mani dārgie, ka cilvēka psihe tā iekārtota, ka pie jebkuras nelīdzsvarotības tā sāk 

nojukt/iziet no sliedēm. 

Tas saistīts ar to, ka cilvēks no sākumiem bija radīts mierīgai un laimīgai dzīvei Piektajā 

dimensijā.Taču, kad scenārijs izmainījās un cilvēks izrādījās esam viņam neraksturīgā duālajā 

pasaulē, viņa psihe bija traumēta tik ļoti, ka kļuva ļoti viegli ievainojama. 

Dzīvojošs savas eksistēšanas rītausmā Mīlestības enerģijās, cilvēks pēkšņi izrādījās 

viszemāko kaislību trakojoša okeāna vidū, ko uz Zemi atnesa Reptiloīdā rase un citas 

cilvēkiem naidīgas civilizācijas. 

Iesākumā viņš centās pretoties, lai atgrieztos savā garīgajā paradīzē, bet trīsdimensiju pasaules 

"rūsa", kurā viņš iegrima, saēda viņu arvien vairāk un vairāk. 

Pakāpeniski viņš pielāgojās jaunajiem dzīves apstākļiem, bet viņa Dvēsele turpināja un vēl 

šodien turpina mētāties no vienas puses uz otru pusi, cenšoties atgriezties Dievišķā gultnē, bet 

atkal un atkal noraujas un krīt vispretrunīgāko jūtu un emociju bezdibenī.  

Jūs zinat, mani dārgie, cik šis process sāpīgs, jūs taču to izbaudat paši uz sevis. 

Tieši tādēļ, pat atrodoties svētlaimes augstumos, pārdzīvojot vislaimīgākās minūtes savā 

dzīvē, jūs izjūtat bailes un nemieru, ka tas viss ļoti drīz beigsies un jums atkal sāksies 
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neveiksmju virkne. 

Atceraties teicienu: "Tik labi, ka bail"? 

Man gribas, lai jūs zinātu, ka nepatikšanas pēc jūsu laimes joslas sākas tieši tādēļ, ka jūs 

baidāties, ka jūsu laime nav mūžīga, tieši ar to pašu atbīdat viņu no sevis un pievelkat  jaunus 

pārbaudījumus. 

Un man ļoti gribas, mani mīļie, lai jūs šīs bailes likvidētu, lai uzticētos Radītājam, kurš 

vienmēr ir ar jums, tā kā arī citi Augstākie Spēki, vedoši jūs pa dzīvi. 

Un nākošo reizi mēs ar jums parunāsim par to, kā iemācīties dzīvot laimīgi, pilnā uzticībā 

Radītājam un Visumam. 

 

Maigi jūs mīloša Pasaules Māte runāja ar jums 

Pieņēma Marta 3. jūlijā 2017. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 29.01.2019. 

 

 

 

4.Zelta vidusceļš 

 
Sveicināti, bērni mani mīļie! 

Un tātad, turpināsim mūsu sarunu par to, kā vadīt savas emocijas. 

Galvenais, ko jums vajag iemācīties, tas ir - ZELTA VIDUSCEĻŠ. Tā atslēga visam. 

Jūs jau zinat, mani mīļie, ka jebkura emocija - tā noteiktu vibrāciju enerģija, kuras skalai ir 

neticami plašs diapazons. 

Un mūsu uzdevums - iemācīties uz šo Dievišķo "uztvērēju" "ķert" visoptimālāko "vilni" 

dotajā momentā. 

Tas ļoti interesanti un aizraujoši, mani dārgie! Vispār, kā visa jūsu dzīve aizraujoša, ja pret to 

izturēties kā pret spēli, izrādi, piedzīvojumu, bet ne kā pret smagu, nepanesamu nastu. 

Un tātad, stādaties sev priekšā, ka uz jums uzgāzās viszemāko, rupjāko vibrāciju agresiju 

vilnis. 

Kā šādā gadījumā uzvedīsies parasts cilvēks? 

Vai nu viņš izbīsies, tas ir, "sažņaugsies" fiziski un emocionāli, vai atbildēs arī ar agresiju. 

Pirmajā gadījumā, viņš atbildei sūtīs ne mazāku zemu baiļu enerģiju, bet otrajā, pavairos jau 

esošo agresijas enerģiju. 

Bet kā šādā gadījumā uzvedīsies cilvēks, kura apziņa jau sasniedza augstu garīguma līmeni? 

Pirmais, ko viņš izdarīs, uzliks Gaismas un Mīlestības enerģētisko barjeru starp sevi un 

agresīvi noskaņoto cilvēku. (Pie tam, ārēji šī agresija var būt neredzama, bet jūs vienmēr 

sajutīsiet tāda cilvēka iekšējo stāvokli). 

Un tālāk, pavērojiet, kas ar viņu notiek. 

Varbūt viņa enerģētiskais vilnis, atsities pret jūsu Dievišķo "vairogu", atkāpsies un pie jums 

vairāk neatgriezīsies. 

Bet ja tas nenotika un kaislību kvēle pārāk liela, pamēģiniet ar šo "vilni" pastrādāt rūpīgāk. 

Priekš tā jums vajag to stādīties priekšā kā kaut kādu "skalu", kas maina savu krāsu no zeltītas 

līdz melnai un ieraudzīt, kur tieši dotajā momentā atrodas jūsu sarunbiedra agresiju "līmenis" 

uz skalas. Droši vien, tas būs melnajā pusē. 

Un tad jūs ņemat iedomātu "noskaņošanas rokturi" un sākat mierīg ar to regulēt šī cilvēka 

emocionālo vilni. 

Visa jūsu uzmanība pārslēgsies uz to, lai atrastu zelta vidusceļu, tas ir, atrastu viņā 

harmonisko stāvokli, tādēļ jūs pārstāsiet reaģēt uz viņa ārējām izpausmēm. 

Pārvelciet agresijas "atzīmi" uz Dievišķības pusi - ķeriet vajadzīgo "vilni" - un vērojiet, kā tas 
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maina savu krāsu, pakāpeniski pārvēršoties no melna dzeltenā, un kā tas kļūst arvien 

piesātinātāks. 

Protams, tas nevar tūliņ kļūt zeltīts, bet ja jums izdosie "pastiept" to līdz jūsu skalas vidum, 

tad tas būs jau brīnišķīgi: jūsu sarunbiedrs pieies jau pie robežas, kas atdala pozitīvās 

enerģijas no negatīvajām. 

Šī tehnika ļoti vienkārša, taču iedarbīga. Un tur galvenais - nepalaist garām momentu, sākt 

darboties, kamēr vēl nav par vēlu un kamēr agresijas "vilnis" nepārvērtās īstā "viesuļvētrā", 

kuras priekšā jums būs grūti noturēties sevī. 

Un, kad jūs neitralizēsiet negatīvo emociju "vilni", jūs varat iet tālāk, izmantojot, piemēram, 

"Realitātes atspoguļošanas" tehniku 

( http://spekavots.ucoz.ru/news/realitates_atspogulojums/2019-01-28-4074 ) vai jebkuru no 

tām, kas jau jums tika dotas bagātīgi, lai paceltu šī cilvēka vibrācijas un vienlaicīgi arī jūsu 

personīgās - jo jūs nokārtojāt eksāmenu uz "teicami", cienīgi stāvot pretim zemām vibrācijām. 

Protams, mani mīļie, tieši tā var strādāt arī ar savām personīgajām emocijām, ja tās nejauši 

pārņem jūs... 

Svētīju jūs šim aizrautīgajam, radošajam darbam un ceru, ja jūs to apgūsiet līdz pilnībai, tad 

ļoti drīz nepieciešamība pēc tās atkritīs un jūs nodrbosieties ar lietām priekš jums daudz 

patīkamākām. 

 

Maigi jūs mīloša Pasaules Māte runāja ar jums 

Pieņēma Marta 4. jūlijā 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 30.01.2019. 

 

 

 

5.Uzticība Dvēselei 

 
Sveicināti, mani ļoti mīļotie bērni! 

Šodien man ar jums gribas parunāt par ļoti delikātu tēmu - par jūsu uzticības izpratni. 

Aplūkosim šo izpratni kā no trīsdimensiju cilvēka skatu punkta, tā arī no Dievišķā skatu 

punkta, lai atrastu zelta vidusceļu šinī nevienkāršajā, bet tik svarīgajā priekš daudziem no 

jums jautājumā. 

Sāksim ar to, ka laulības duālā pasaulē ļoti reti "īstenojas Debesīs". 

No tā laika, kad Zeme "iekrita" trešajā dimensijā, ģimene šeit pārvērtās par kaut kādu 

"institūtu" priekš savstarpējā izdevīguma sadarbības radīšanas, balstītas uz tās pašas 

dualitātes. 

Sāpīgi redzēt, ka miljoni un miljoni cilvēku uz Zemes nelaimīgi savā ģimenes dzīvē un tā 

vietā, lai baudītu tuvību ar mīļoto cilvēku, no gada gadā "velk savu jūgu", neesošiem iespēju 

kau ko savā dzīvē izmainīt. 

Kādēļ tā notiek? 

Pirmkārt, dēļ tā, ka cilvēku enerģētiskais (vibratīvais) līmenis tik ļoti pazeminājās, ka 

lielākajā vairākumā viņi kļuva nespējīgi notvert radniecīgās vibrācijas, piedalīties un iepazīt 

radniecīgo dvēseli, intuitīvi atrast savu otru pusīti. 

Otrkārt, Līdz šim laikam daudzās valstīs saglabājās tik barbariska tradīcija, kad vecāki atrod 

pāri savam bērnam, vadoties vienalga pēc kā, bet tikai ne pēc sava bērna jūtām un vēlmēm. 

Trešais, duālā pasaulē, neiznīdējams praktiskums, pat ģimenes radīšanu pārvērta tirgus 

attiecībās, kad cilvēki meklē izdevīgumu, ar kuru saistīt savu dzīvi. 

Ceturtais, mēdz būt arī tā, ka cilvēks precas, vai iziet pie vīra, žēluma, līdzcietības dēļ, 

vēloties palīdzēt, vai glābt kādu. Šī lepnības otra puse noved pie tā, ka cilvēks kļūst savas 

http://spekavots.ucoz.ru/news/realitates_atspogulojums/2019-01-28-4074
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cēlās tieksmes dēļ par upuri pats sev un visu dzīvi dzīvo ar nemīlamu cilvēku. 

Es jums nosaucu tikai dažus iemeslus, kas ir pamats visiem pārējiem, kuru ir neskaitāms 

daudzums. 

Tādēļ pati uzticības izpratne tādās ģimenēs iemanto viltīguma, liekulības nokrāsu un 

nomainās ar "perosnīguma jūtām", pakļaušanos un kontroli. 

Ko gan tad darīt tiem no jums, mani dārgie, kuri nokļuva tik nevienkāršā dzīves situācijā? 

Vilkt tālāk savu jūgu, vadoties no pienākuma jūtām, pieraduma, "pieklājīguma", vai 

pacensties stāvokli izlabot un iemantot brīvību, kas jums palīdzēs atrast īsteni, tuvu cilvēku - 

jūsu radniecīgo dvēseli, ar kuru iemantosiet īstu laimi un baudīsiet garīgu un ķermenisku 

tuvību? 

Tiešām, jūs saprotiet, mani dārgie, ka nav šeit vienas receptes, kā nav divu vienādu ģimeņu. 

Un tomēr es jums došu vienu universālu padomu, kas, ceru, palīdzēs jums pieņemt pareizo 

lēmumu. 

Uzdodiet sev šādu jautājumu: "Kas MANAI DVĒSELEI deva savieību ar šo cilvēku?" 

Pēc tam, godīgi un atklāti, atbildiet uz to. Dažkārt, priekš tā jums vajadzēs pārskatīt visu savu 

dzīvi, izanalizēt visus jūsu kopējā ceļa etapus, sajust tā visa dziļo būtību. 

Ļoti iespējams, ka šī savienība norūdīja jūsu Dvēseli, iemācīja gudrību un pacietību un tad tas 

bija ne nejauši. 

Bet varbūt šī savienība kļuva par iemeslu jūsu nelaimēm un neveiksmēm, par cik jūsu 

Dvēselei bija atņemta brīvības izvēle un iespēja pašizteikties... 

Šeit ļoti svarīgi, mani mīļie, atrast pareizo atbildi, neliekuļojot pašam sev un saprātīgi 

novērtējot kā sevi, tā arī jūsu dzīves biedru. Un, ja jūs sajutīsiet, kā jūsu Dvēsele cieš, tad 

saprotiet, ka nevar viņa iziet uz viņai paredzētā ceļa, ka viņa izrādījās jūsu savienības 

"lamatās", tad ir vērtīgi padomāt par to, kā atbrīvot šo "gūstekni" un, saņemoties vīrišķībā, 

izmainīt savu dzīvi, lai tā nebūtu nodzīvota veltīgi, lai jūs varētu izpildīt misiju, dēļ kā 

piedzimāt, lai virzītos uz priekšu pa garīgo ceļu. 

Tur taču arī ietverta galvenā jēga, galvenais katras cilvēciskās dzīves mērķis... 

 

Maigi jūs mīloša Pasaules Māte runāja ar jums  

Pieņēma Marta 10. jūlijā 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 31.01.2019. 

 

 

 

6.Nospēlējiet savu lomu cienīgi 

 
Sveicināti, mani ļoti mīļie bērni! 

Pienāca laiks parunāt ar jums par visaktuālāko un priekš jums svarīgāko tēmu: kā dzīvot 

ģimenē, kur jūs absolūt nesaprot, kur saskārās divas pasaules - garīgā un materiālā, kur katrs 

notikums - liels un mazs - tiek vienas ģimenes locekļu izskatīts no dažādiem skatu punktiem, 

dāzādās plaknēs - Dievišķās un trīsdimensiju. 

Priekš daudziem no jums, tieši šis šķērslis ir pēdējais, atdalošs jūs no Pārejas jaunajā, Piektās 

dimensijas pasaulē. 

Ko gan tad jums darīt, mani mīļie? 

Vai saraut novecojušos sakarus, pārstājot sazināties ar savu ģimeni? 

Es redzu, mani mīļie, cik daudz ciešanu jums sagādā šī, šķietamā, bezizejas situācija. 

Un šodien es jums palīdzēšu no tās iziet ar godu - tā, lai neviens neciestu, lai katrs no šīm 

domstarpībām un pretrunām, kas rodas starp jums, veiktu savus mācībstundu secinājumus, 

saņemot nepārvērtējamu pieredzi un izpaustu Mīlestību, cieņu  uz saviem tuviniekiem.  
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Un sāksim pēc kārtas. Kā likums, jebkuru domstarpību avots ir ģimenē sapulcināto dvēseļu 

dažāds vecums, tātad, arī garīgais līmenis. 

Un tas, kura dvēsele senāka, tieši priekš tā arī atnāca šajā ģimenē, lai pavilktu citus līdz savam 

pasaules uztveres līmenim, visa notiekošā apzināšanos no Dievišķā, bet ne tikai no tīri 

materiālā viedokļa/uzskata.  

Ticiet, mani mīļie, ļoti reti cilvēki satiekas nejauši. Parasti, jūsu ģimene - tie jūsu tuvinieki no 

iepriekšējām dzīvēm un visi jūs šoreiz nonācāt uz Zemes, lai "savu lomu nospēlētu līdz 

galam", noslēgtu daudzcēlienu "izrādi" ar nosaukumu "Mūsu piedzīvojumi uz zemes". 

Un jūsu varā uzrakstīt jebkuru scenāriju šādai aizraujošai "lugai" - ar traģiskām, komiskām, 

romantiskām un pat irrealistiskām beigām. 

Bet, par cik, jūsu ģimenes "aktieru sastāvs" daudzveidīgs un krāsains, tad arī notikumu 

attīstības variantu var būt nebeidzams daudzums. 

Un jums - vissenākai, gudrākai Dvēselei - stāv priekšā režisēt šo "izrādi" tā, lai katrs "aktieris" 

iegūtu maksimālu labumu no savas tagadējās " lomas", bet pilnīgi iespējams, izskrietu cauri 

vairākiem "aktiem", lai paspētu ielekt pēdējā "vilciena vagonā", ejoša Mājup - Piektās 

dimensijas pasaulē. 

Bet, lai tas notiktu, jums pašiem jāpaliek spēcīgiem, nelokāmiem, nepadodoties jūsu tuvinieku 

provokatīviem vilinājumiem, virzītiem uz to, lai novērstu jūs no izvēlētā ceļa, ievilktu jūs 

atpakaļ duālā pasaulē. 

To taču viņi tagad arī dara, cenšoties izlikt jūs savā un citu priekšā kā "balto vārnu", "dīvainu 

cilvēku", "fanātiķi", "sektantu", bet dažreiz, vienkārši "vājprātīgu"... 

Un tagad viss atkarīgs tikai no jums: vai noturēsieties jūs pēdējā, izšķirošajā Pārejas momenta 

peldējumā, vai mācēsiet pierādīt jūsu izvēlētā ceļa Dievšķo pamatotību, pareizību un kļūsiet 

par to "Gaismas Saliņu", pie kuras tik ļoti gribēsies pietauvoties visiem jūsu tuviniekiem... 

Ja jums tas izdosies, tad jūs cienīgi nospēlēsiet savu "lomu" duālā pasaulē uz planētas Zeme, 

bet pēc tam, mierīgi, harmoniski un dabīgi pāriesiet kopā ar viņu Piektajā dimensijā, tādējādi, 

apgaismojot ceļu jaunajā dzīvē arī visiem saviem tuviniekiem. 

Svētīju jūs uz to, mani mīļie! 

 

Maigi jūs mīloša Pasaules Māte runāja ar jums  

Pieņēma Marta 16. jūlijā 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 01.02.2019. 

 

 

 

7.Jūsu attieksme pret bērniem 

 
Sveicināti, mani mīļotie bērni! 

Šodien man gribas apstāties pie ļoti svarīgas priekš jums tēmas - jūsu attieksmes pret bērniem. 

Es redzu, ka daudzi no jums turpina izturēties pret viņiem kā mazām, nesaprātīgām būtnēm, 

uztiepjot viņiem savu pasaules redzējumu un izpratni. Un visas, no jūsu skatījuma, novirzes 

viņu uzvedībā, jūs turpiniet izskaidrot, vadoties no pierastiem materiāliem norādījumiem - 

tādiem, kādus jūs kādreiz dzirdējāt, ko lasījāt, kas noturīgi nostiprinājušies jūsu apziņā. 

Taču, mani dārgie, jūs aizmirstat, ka tagadējie bērni savā vairākumā uz Zemi atnāk ne nejauši. 

Tās ir tās diženās Dvēseles, kuras kļūs jūsu pavadoņi jaunajā pasaulē, jūsu garīgie skolotāji. 

Tādus bērnus sauc indgo bērni, kristāliskie bērni un jums jau daudz par viņiem ir stāstīts. 

Tā zemiešu jaunā paaudze un var pat teikt, jauna civilizācija, kura jau dzīvos Piektajā 

dimensijā. 

Un, par cik jums jau tika dots kristālisko bērnu raksturojums, es apstāšos pie nedaudz cita šī 
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jautājuma aspekta un pastāstīšu jums, kādai jābūt vecāku un šo neparasto mazuļu 

mijiedarbībai.   

Vispirms, mani dārgie, jums jābūt ļoti pacietīgiem, par cik viņi pavēlēm, uzkliedzieniem, 

piezīmēm nepakļaujas. 

Viņi dzīvo savu personīgo dzīvi. Viņu iekšējā pasaule tik bagāta un savdabīga, ka nereti 

viņiem šķiet, ka viss, kas viņus aptver - tā ilūzija, bet īstā dzīve tā, kādu dzīvo viņi paši, viss 

vēl saskaras ar smalko Zemes plānu, ar ko viņi vēl nezaudēja sakarus un kuru viņi "netīšām" 

pārvelk materālajā pasaulē, savienojot tās vienā un ar to pašu sajūtot trīsdiensiju pasauli ar 

savas dvēseles Dievišķo tīrību. 

Kur/kā tas var izpausties? 

Jūs pamanījāt viņu gudro, dziļo skatu, ar kādu viņi atbild uz jūsu pamācībām, jūsu 

nepacietību, jūsu centību pakļaut viņus savai gribai? 

Jums būs tam grūti noticēt, bet nereti jūsu bērni un mazbērni skatās uz jums kā uz maziem 

nesaprātīgumiem, kuri nezin ko dara un viņiem ļoti gribas jūs nomierināt, paskaidrot jums, ka 

nevar tik rupji ielauzties cita cilvēka iekšējā telpā, taču viņi to vēl neprot darīt. Tādēļ dažreiz 

var arī izpaust agreiju attiecībā pret jums. 

Bet ticiet, tas notiek dēļ viņu bezpalīdzīguma un bezizejas. Viņi vēl nepaspēja pielāgoties 

šādai jaunai, viņiem naidīgai, pasaulei. Viņi atnāca uz Zemi jau apveltīti ar pavisam citām 

vibrācijām, nesot sevī zināšanas par Visuma Diženajiem Likumiem un, saskārušies ar tik 

pārsteidzošu neatbilstību tiem, apjuka, izbijās, sapinās pretrunās... 

Tādēļ, mani mīļotie, mēģiniet izdarīt sekojošo. 

Mēģiniet ieiet rezonansē ar sava bērna vibrācijām, kā jūs to darāt meditāciju darbā ar Zemi un 

dabas stihijām, sajūtiet savu mazuli, sajūtiet savu vienotību ar viņu. 

Un jūs redzēsiet cik priecīgi uz to atsauksies viņa Dvēsele, cik harmoniskas kļūs jūsu 

attiecības, cik smalki sajutīsiet viņa noskaņojumu un vēlēšanās, cik viegli jums būs sazināties. 

Tad pamazām izzudīs bērna kaprīzes, asaras, agresijas. Viņam kļūs mājīgi šinī viņam 

nepazīstamajā pasaulē par cik blakus būs jūtīga, smalka, viņa Dvēseli saprotoša mamma, tētis, 

vecmāmiņa vai vectētiņš. 

Lai cik žēl, bet ne bieži gadās tā, ka katrs ģimenes loceklis prot izpaust gudrību un izpratni 

attiecībās ar mazuli. Taču kaut arī viens cilvēks mācēs kļūt tāda "Gaismas Saliņa" priekš 

mazās būtnes, viņa dzīve pārveidosies tik ļoti, ka pasaule jau viņam neliksies tik naidīga un 

briesmīga. 

Un es svētīju jūs, mani mīļie, kļūstiet mīloši un saprotoši savu bērnu, mazbērnu draugi un, 

līdz ar to, jūs palīdzēsiet viņiem izpildīt tos uzdevumus, kuru dēļ viņi atnāca uz Zemi. 

 

Maigi jūs mīloša Pasaules Māte runāja ar jums 

Pieņēma Marta 19. jūlijā 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 02.02.2019. 

 

 

 

8.Pārbaudījumi kā ceļš pie Dieva 

 
Sveicināti, mani ļoti mīļotie bērni! 

Tas, par ko es jums šodien gribu pastāstīt, domāju, palīdzēs jums izdzīvot visgrūtākos jūsu 

dzīves momentus, kad jums šķiet, ka viss jums apkārt brūk un pat Gaismas Spēki jūs atstājuši. 

Jums taču dažreiz mēdz būt tādi momenti, vai nav tiesa, mani dārgie?  

Nebrīnaties, bet tieši tādi momenti - bezizeja un izmisums - arī ir visnopietnākie jūsu dzīves 

ceļa atzari, it kā kādi jūsu Dievišķās būtības katalizatori. 
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Tie jums dod iespēju pārdomāt visu pārdzīvoto, izciesto un palūkoties uz situāciju pavisam 

citām acīm. 

Citiem vārdiem sakot, atspērušies no jūsu ciešānu pašas "apakšas/grunts", jūs sākat "uzpeldēt" 

augšup - uz Gaismu, kas izšķīdina visas jūsu sāpes, visas jūsu bēdas, visu melnumu, 

uzkrājušos jūsu Dvēselē. 

Jūsu Dvēsele sāk atkust un pakāpeniski, tas, kas jums šķita neatrisināma problēma, dzīves 

strupceļš, pagriežas priekš jums ar citu pusi. 

Jūs redzēsiet, ka tas viss jums bija dots no augšas, kā pārbaudījums, jauna pieredze, pārbaude 

jūsu garīgai izaugsmei. 

Un tiklīdz jūs to apzināties, jūs piepilda pateicība Radītājam, ka viņš jūs tik ļoti mīl, tā tic, ka 

jūs iziesiet visgrūtākos pārbaudījumus jūsu dzīvē cienīgi, ka jūsu Dvēsele nenocietināsies no 

tiem, bet otrādi, piepildīsies ar Dievišķo gudrību un svētlaimi. 

Un tad jūs atradīsiet paši priekš sevis visnegaidītāko, nestandarta lēmumu jūsu 

"neatrisināmajai" problēmai. 

Jūs paši būsiet pārsteigti par savu drosmi, savu neordinaritāti un sava soļa vienkāršību, jo tas 

būs pamatots ne uz trīsdimensiju pasaules likumiem, bet uz Visuma Dievišķiem Likumiem, 

kuru pamatā ir Beznosacījumu un Bezrobežīga Mīlestība uz visu esošo uz Zemes. 

Un es svētīju jūs, mani mīļie, gudru un izsvērtu lēmumu pieņemšanai, cienīgu jūsu senajām 

diženajām dvēselēm! 

 

Maigi jūs mīloša Pasaules Māte runāja ar jums 

Pieņēma Marta 22. jūnijā. 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 03.02.2019. 

 

 

 

9.Dēļ kā sūta pārbaudījumus 

 
Sveicināti, mani mīļotie bērni! 

Šodien man gribas turpināt sarunu par dzīves pārbaudījumiem,  kas jums lemti. 

Daudzus jūs izbrīna, ka tieši labiem, garīgiem cilvēkiem vizbiežāk tiek lielas grūtības un 

ciešanas. Bet cilvēkiem bez garīguma, goda, sirdsapziņas viss iet kā pa sviestu. Un jums tas 

šķiet netaisnīgi. 

Es centīšos jums paskaidrot, kādēļ tā notiek. 

Droši vien, jūs dzirdējāt teicienu: "Vislielākos pārbaudījumus Dievs sūta saviem mīļotiem 

bērniem". Taču daudzi to ne gluži pareizi saprot. 

Un, lūk, kāda īstenībā ir tā būtība. 

Protams, mūsu Radītājs vispār negrib mocīt savus mīļotos bērnus, bet viņš grib iemācīt 

skatīties uz visu, kas ar viņiem notiek, Dieva acīm. 

Citiem vārdiem, viņš īsteni tīrus un gaišus cilvēkus aizved uz komforta zonu, lai viņu dvēseles 

nenocietinātos, lai no sava jau sasniegtā garīgās attīstības līmeņa augstuma nenokristu, jo reti 

kurš var noturēties nepieciešamajā augstumā, dzīvojot pārtikušu un bezrūpīgu dzīvi.  

Līdzīgi, kā apaug ar taukiem cilvēka ķermenis, nezinoša mēru ēšanā, tā arī cilvēka Dvēsele, 

paēduša visādos veidos, apaug ar "biezu slāni" trīsdimensiju cilvēka vēlmēm.   

Ļoti reti kuram izdodas palikt garīgā tīrībā, esošam visos dzīves labumos. 

Un tiklīdz Radītājs redz, ka cilvēks nogriežas no viņam paredzētā dzīves ceļa, viņš sūta viņam 

pārbaudījumus, kas viņu "atskurbina", "uzsēdina uz dietas", liek padomāt par to, priekš kā 

viņš atnāca uz Zemi, padomāt par savu patieso uzdevumu. 

Kad šis cilvēks sapratīs savu neveiksmju cēloņus un ar pateicību pieņems visus viņam sūtītos 
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pārbaudījumus, tād tūliņ beigsies viņa dzīves melnā josla un viņš atkal iemantos laimi, mieru 

un harmoniju. 

Un man ļoti gribas, mani dārgie, lai jūs zinātu: nekas, nekad nenotiek nejauši, visam ir savi 

cēloņi un sekas. 

Un tiklīdz jūs iemācīsieties izsekot savas dzīves notikumu ķēdīti un sapratīsiet to dziļāko jēgu, 

jūs jebkurām ciešanām un neveiksmēm kļūsiet nepieejami, par cik beigsiet savu apmācību un 

jums jau vairāk nebūs nepieciešams skolotājs. 

Jūs kļūsiet patiesi Radītāji un paši vadīsiet visus savas dzīves notikumus, jau neļaujot vairāk 

šiem notikumiem vadīt jūs. 

Un es svētīju jūs uz to, mani mīļotie! 

 

Maigi jūs mīloša Pasaules Māte runāja ar jums 

Pieņēma Marta 23, jūlijā 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 04.02.2019. 

 

 

*** 

 

 

 
 

 
Internet-Grāmatu “Par jaunu dzīves redzējumu” pieņēma Marta, audio Eduards, vēstvietne - 

Vozrožģeņije 

 

Latviešu valodā viskopīgai pieredzei sagatavoja Dievišķā Spēkavota Gaismas grupa, 

vēstvietne - Spēkavots 2019. gada 15. februārī, Latvija 
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