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PASAULES ĒKAS 

IEKĀRTOJUMS 

 

 
Tēva Absolūta Vēstījumu krājums,  

Martas pieņemts laikā no 2016.gada 14.janvāra 

līdz 9.decembrim 

 

 
No krievu valodas, intuitīvi, latviskoja Eslauma 

(Lauma Ivane) 2019.gadā no 18.marta līdz 8.aprīlim 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 Tēva Absolūta Vēstījumi "Pasaules ēkas iekārtojums", ko pieņēma 

Marta un ir publicēti Internet-vēstvietnē Vozrožģēņije. 

 

 

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

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

Tatama Vecacīte laikā no 2019. gada 18.marta  līdz 8.aprīlim. 

 

 

Bet Iritas Irem sirsnīgā centībā tie sakārtoti Dokument-Grāmatā "PASAULES ĒKAS 

IEKĀRTOJUMS" , lai tos ievietotu Spēkavota Forumā: http://spekavots.ucoz.ru/forum un 

nosūtītu Garīgās attīstības Centra "Vozrožģeņije" Grāmatu 

veikalam: http://vozrojdeniesveta.com/book/  

 

 

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

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

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

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

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

 

 

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

Eduardam par Zināšanu pieņemšanu un tālāk dāvāšanu, lai  zināšanas par Pasaules ēkas 

iekārtojumu 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 8.04.2019. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

http://spekavots.ucoz.ru/forum
http://vozrojdeniesveta.com/book/
https://vozrojdeniesveta.com/book/
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1.Visuma Galvenie Likumi 

 
Eksistē trīs galvenie Visuma likumi, no kuriem arī izriet visi pārējie. 

 

Pirmais. Viss, kas Augšā, tas arī Apakšā, vai Ārējais atspoguļo Iekšējo. 

 

Otrs. Līdzīgais vienmēr pievelk līdzīgo, vai Enerģijas pievelkas pēc vibrācijām. 

 

Trešais. Viengabalainības un Vienotības likums, vai Visumā visi ir Viena Veseluma daļiņas. 

 

Bet tagad varam aplūkot sīkāk katru no tiem.  

 

Pirmais likums 

No tā izriet cēloņu-seku sakari, kuru liels daudzums un galvenais no tiem tas, ka visi jūsu 

dzīvē notiekošie notikumi - tie jūsu iekšējā stāvokļa atspoguļojums: jūsu domas, emocijas un 

jūtas. Tātad, visu jūsu bēdu un ciešanu iemeslus jāmeklē TIKAI sevī. 

 

Otrais likums 

Viss, kas jums apkārt, atspoguļo jūsu garīgās attīstības līmeni, jūsu vibrāciju līmeni. Un, ja tas 

jūs neapmierina, tātad, jāstrādā ar sevi, lai paceltos augstāk un tad jūsu dzīve izmainīsies, 

cilvēki jums apkārt, viss iemirdzēsies citās krāsās. Un viss tas jūsu spēkos, mani dārgie! 

 

Trešais likums 

Šis likums, jādomā, ir vissarežģītākais priekš jūsu saprašanas, bet tas, kurš mācēs apzināties to 

pilnā mērā, iemantos patiesu laimi. 

Lieta tā, Mani dārgie, ka atodoties tik ilgi duālā pasaulē, jūs pazaudējāt piederības jūtas jūsu 

Vienai/Vienotai Mājai, jūs aizmirsāt, ka visi jūs esat milzīgā Visuma daļiņas, atdalījušies no 

tā priekš pieredzes iemantošanas jūsu Dvēselei. 

Un ir tik svarīgi jums saprast, ka nevar būt īsti laimīga veseluma daļiņa, ja nelaimīgi visi 

pārējie. Tādēļ arī saka "Mīli tuvāko, kā sevi pašu". Taču, piekrītiet, mani dārgie, cik ļoti grūti 

jums to izdarīt.  
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Bet tas, kurš spēs izzināt šī teiciena visu dziļumu un gudrību, apzināsies savu Dievišķo būtību, 

tad tas arī iemantos īstu laimi.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 18.03.2019. 

2.Kas ir Enerģija 

 

Sveicināti, mani dārgie bērni! 

Šodien mums būs nopietna saruna, par cik es gribu jums pastāstīt, kā ieārtota pasaule, no kā tā 

radīta, kas ir enerģija un smalkenerģētiskās struktūras. Es centīšos to paskaidrot cik iespējams 

vienkāršāk, jo gribu lai būtu sprotams katram no jums, neatkarīgi no tā, kādas jūsu zināšanas 

precīzās zinātnēs. 

Un tātad, sāksim ar to, ka viss jūsu Visumā - tā enerģija. Zinātnieki dod savu apzīmējumu šim 

jēdzienam, bet, īstenībā, viss daudz vienkāršāk, kā viņiem šķiet, līdz ar to, sarežģītāk, jo šī 

substance ir neierobežota - tā bezgalīga laikā un telpā. 

Ja teikt pavisam vienkāršiem vārdiem, tad enerģija tas ir tas, kam piemīt spēja izmainīt veidu 

(видоизменяться ?), tas ir visa esošā pirmpamats - izejas punkts pilnīgi visam: domām, 

jūtām, darbībām, emocijām. 

Enerģias mēdz būt pozitīvas un negatīvas, kas līdzinās dažādi uzlādētām daļām un tās arī 

atgrūžas viena no otra pie pirmās saskaršanās. 

Enerģijas mēdz būt apzinātas un neapzinātas. Uz neapzinātām attiecas ļoti neliela to daļa - 

piemēram, pievilkšanas enerģija, saistīta ar zemes gravitācijas lauku un vēl dažas līdzīgu 

veidu enerģijas - tādas kā sadalīšanas enerģija un enerģija viena veseluma piederībai. 

Sīkāk mēs apstāsimies pie tām enerģijām, ar kurām jūs satiekaties ikdienas dzīvē un kurām 

priekš jums ir praktiska nozīme. 

Es pacentīšos jums paskaidrot, kā veidojas matērija un no kā sastāv cilvēks. Viss, kas eksistē 

uz zemes - tā visdažādāko veidu enerģiju koncentrācija, ļaujoša materializēties dotajam 

objektam, tanī skaitā arī cilvēkam. Kā tas notiek? 

Vispirms tas parādās smalkajā plānā. Jūs brīnīsities, bet arī nedzīviem priekšmetiem ir sava 

energoinformatīvā struktūra, tas ir, smalkie ķermeņi, tātad, arī sava personīgā enerģētika. 

Bet vispirms apstāsimies pie cilvēka uzbūves enerģētikas. Un sāksim mēs ar ieņemšanas 

momentu, kas notiek spēcīga enerģētiska šļasta un vīrišķās, sievišķās enerģijas savienošanās 

rezultātā. Tas, kas notiek pēc tam, atgādina tā blīvuma enerģētisko adaptāciju, no kuras grasās 

iemiesoties dvēsele uz trešā blīvuma pasauli, kurā viņai nāksies dzīvot. 

Tas ļoti sarežģīts, var teikt, sakrāls process, par cik uz zemes bieži nolaižas ļoti augstas 
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dvēseles, izvēlējušās Kalpošanu cilvēces glābšanas vārdā, bet dažreiz, otrādi, šurp atnāk 

dvēseles no zemāku blīvumu pasaulēm, lai paceltos uz jaunu pakāpienu savā garīgajā 

attīstībā. 

Dažkārt enerģiju šļaksti ir vienkārši kolosāli un, lai līdzīgs pievilktu līdzīgu, tas ir, lai mātes 

vēders, atrodošās trešajā blīvumā, varētu pieņemt sevī būtni tik ļoti atšķirīgu no viņas pēc 

vibrācijām, arī ir dots tik garš bērna iznēsāšanas laiks - lai dvēsele, kas atnākusi no augstākām 

dimensijām, varētu sablīvēties līdz trešās dimensijas pasaulei un otrādi. Tādā veidā notiek 

savstārpējā mātes un bērna enerģētisā saplūšana. 

Tagad paraudzīsimies, kā formējas cilvēka enerģoinformatīvā struktūra. Šo procesu 

paskaidrot vēl grūtāk, par cik jūsu smalkie ķermeņi jau attiecas uz Dievišķo aspektu un sevī 

nes to Dieva daļiņu kas ielikta katrā no jums.   

Tā arī enerģija, bet nesablīvējusies līdz galam, līdz trešās dimensijas pasaulei, Var teikt, ka 

daļēji viņa uzturas ceturtās dimensijas pasaulē, bet dažiem cilvēkiem, esošiem uz ļoti augsta 

garīgās attīstības līmeņa, arī daudz augstākās pasaulēs. Taču tādu cilvēku nedaudz un tas, 

visdrīzāk, izņēmums no noteikumiem. Vairākumam cilvēku smalkie ķermeņi sablīvējas līdz 

maksimāli pieļaujamam līmenim un praktiski zaudē savu sakaru ar Visuma Dievišķo plānu. 

Ja izteikties pavisam vienkāršā valodā, tad cilvēku smalkie ķermeņi - tā retināta, dažādas 

koncentrācijas enerģija. Jo garīgāks cilvēks, jo retinātāki viņa smalkie ķermeņi - tas ir, tie 

lielāki apjomā un viņos vairāk Dievišķās enerģijas. 

Garīgi neattīstītos cilvēkos, pārāk piezemētos un materiālos, smalkie ķermeņi it kā sapresējas, 

gandrīz saplūst ar viņu fiziskajiem ķermeņiem.  

Tagad es gribu apstāties pie tā, kā cilvēks var vadīt savu enerģētisko substanci. Par cik 

pozitīvām un negatīvām emocijām ir dažādi enerģētiskie piepildījumi, tad cilvēks var mainīt 

savu enerģiju ar domu spēku. 

Visumā visspēcīgākā ir Mīlestīas enerģija. Un tā var radīt īstus brīnumus.Tieši tā spēj mainīt 

cilvēka enerģētisko strutūru un "izretināt" viņu līdz Dievišķam stāvoklim.  

Un otrādi, negatīvās enerģijas - tādas kā niknums, skaudība, naids un citas - sablīvē cilvēka 

smalkos ķermeņus, atņemot viņam, piemītošas no pirmsākumiem, Dievišķās enerģijas. 

Bet tagad es jums paskaidrošu, kādā veidā formējas nedzīvu priekšmetu energoinformatīvās 

struktūras. Protams, es ar to domāju tos, kas cilvēku rokām izgatavoti, par cik viss pārējais - 

no sākumiem dzīvs un visam ir sava personīgā enerģija. 

Jebkurš priekšmets cilvēka roku radīts - no vienkārša viņu pagatvota ēdiena līdz 

vissarežģītākajai ieārtai - VIENĒR sevī nes cilvēka vai cilvēku enerģiju, kuri pie tā darba 

strādāja. Un tiekai šī enerģija veido radītā priekšmeta enerģoinformatīvo lauku. 
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Tieši tādēļ lietas, kas ar mīlestību radītas, sevī nes visaugstākās vibrācijas un dāvā cilvēkiem 

prieku, bet tas, kas steigā izgatavots, vienaldzīgi, neprasmīgi - bez dvēseles, tā arī paliek 

bezdvēseles auksts priekšmets un nevar cilvēku darīt laimīgu. 

Kaut gan, šeit daudz atkarīgs arī no tā, kādās rokās nokļūst tāds priekšmets. Cilvēka enerģija, 

kas to lieto, ienes savas korekcijas, tas ir, savu enerģiju un ja tā Mīlestības eerģija, tā var to 

"paārstēt" un otrādi, priekšmets, radīts ar mīlestību, bet nokļuvis sliktās rokās, var novārgt.  

Tādēļ atceraties vienmēr, mani dārgie, cik lielu atbildību jūs nesat par visu, kas jūsu rokās 

nokļūst, par visu, ko jūs darāt: tas nes tālāk dzīvē tieši jūsu enerģiju. 

Protams, visvieglāk sajust tādu radījumu/darbu enerģiju kā mūzika, literatūra, dzeja, mākslas 

jaunrade - vārdu sakot, mākslas veidu, tieši tie atsaucas katra cilvēka dvēselē pilnīgi 

noteiktām vibrācijām, kas arī ir vienas vai otras enerģijas galvenais indikators. 

Bet ziniet, ka pat visneitrālākie, pat visneiedvesmojošākie, pēc jūsu viedokļa, priekšmeti reaģē 

uz to kā jūs pret tiem izturaties, tātad, kādu enerģiju tiem sūtiet. 

Svišķi precīzi tas izpaužas jūsu mijiedarbībā ar dažādu teniku - datoru, mašīnu, telefonu. 

Nekad nesūdzaties par tiem un nebariet tos, viņi jums atbildēs ar to pašu: jūs no tiem 

pievilksiet to pašu enerģiju, ar ko tos "apbalvojāt" un tie sāks salūzt, kaprīzēties un radīt jums 

masu problēmu. Jūs taču savā dzīvē ar ko līdzīgu jau tikāties, vai ne? Un jūs zinat, ka ārējais 

vienmēr atspoguļo iekšējo, bet šī likuma būtība ir energoapmaiņā. 

Un pēdējais par ko jums gribētu šodien pastāstīt - par jūsu planētas enerģētisko struktūru. 

Viņai, līdzīgi kā cilvēkam, ir fiziskais ķermenis un smalkie ķermeņi. Bet atšķirībā no jums, 

viņas smalkie ķermeņi nemainīgi, jo atrodas jau Dievišķās telpas plaknē, bet cilvēki, dzīvojoši 

uz tiem, izdara ļoti lielu ietekmi. 

Visas jūsu negatīvās domas, emocijas un rīcības izkropļo un piesārņo viņas energoinformatīvo 

telpu un, lai attīrītos, viņai jums jāatbild ar to pašu: stihiju nelaimēm un tehnogēnām 

katastrofām, jo taču Visuma likums nemainīgs un visuresošs: ārējais vienmēr atspoguļo 

iekšējo - lielajā un mazajā. Atceraties par to vienmēr, mani mīļie! 

Pie tā mēs šodien apstāsimies. 

 

Tēvs absolūts runāja ar jums caur manu mīļoto meitu 

Pieņēma Marta 13. februārī 2016. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 18.03.2019. 
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3.Zemes smalkā plāna Dievišķā gradācija 

Divpadsmit smalkā plāna blīvumi uz Zemes 

 

Sveicināti, mani mīļoti bērni! 

Šodien mēs turpināsim sarunu par pasaulsēkas uzbūvi un es došu jums sīku aprakstu tās 

divpadsmit blīvumiem.  

Kā jūs zinat no iepriekšējā vēstījuma, kurā tika paskaidrots, kas ir enerģija, dažādu blīvumu 

līmeni nosaka enerģiju koncentrācija, tas ir, jo augstāks blīvums, jo retinātāka enerģija. 

Tas pats notiks ar jūsu fiziskajiem ķermeņiem, kad jūs galīgi pāriesiet Piektās dimensijas 

pasaulē. Tie kļūs enerģētiski retināti - lokani un kustīgi, kas jums ļaus tiem dāvāt jebkuru 

formu, pēc jūsu vēlēšanās. 

Bet tagad es jums gribu pastāstīt par Dievišķo "gradāciju", lai jūs vispārējos vilcienos stādītos 

priekšā, kā iekārtots jūsu planētas smalkais plāns. 

Priekš saprašanas vienkāršuma, stādaties priekšā zemi, kā jūs to pieradāt darīt, globusa veidā, 

un lai tas ir viņas fiziskais ķermenis. 

Bet tagad sāksim iedomāties apvalkus viņai apkārt, pie tam, katrs nākošais no viņas atkāpjas 

arvien tālāk un tālāk ģeometriskā progresijā. Tas saistīts ar to, ka katrs jauns blīvuma līmenis 

ar sevi sniedz arvien retinātāku substanci, vai citiem vārdiem, arvien augstāku vibrāciju 

līmeni. 

Un tādu apvalku zemei divpadsmit. Es jums īsumā pastāstīšu par katru no tiem. 

Pirmais no tiem ar sevi sniedz to blīvumu, kur mīt viszemākā astrāla būtības - dvēseles 

sasniegušas pilnīgu un galēju degradāciju. Tās tādas dvēseles, kuras vairāk nav iespējams 

glābt, tik ļoti zemu viņas krita un šeit notiek sava veida atstrādātā materiāla utilizācija. 

Šis blīvums līdzīgs pretīgas melnas masas mudžeklim. 

Otrs blīvums - tā vieta, kur nokļūst dvēseles, nemācējušas atbrīvoties no viszemākām 

kaislībām, bet tās, kuras vismaz centās to darīt. Un šī viņu vēlēšanās palīdzēja viņām saglabāt 

savas dvēseles un, turpināt cīņu par viņām, nākošajās dzīvēs. 

Šinī blīvumā mītošās dvēseles cieš visvairāk. Tieši to jūsu reliģijās apraksta kā Elli. Šeit 

"izgaismojas" visi netikumi, piederoši dotajai dvēselei un viņa "koncentrētā" veidā izbauda 

visas tās ciešanas, kādām pakļāva citus cilvēkus uz zemes.  
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Apmācība notiek skarba, bet jums jāsaprot, mani dārgie, ka ne es, ne vēl kāds nosoda šīs 

dvēseles. Lieta tā, ka šeit pastiprinātā veidā strādā atspoguļošanas likums, kas darbojas ne 

tikai blīvajā plānā, bet arī zemes smalkajā plānā.Tādā veidā, katra dvēsele saņem to, ko pati 

sev pievilka: viņa turpina atstrādāt neizietās mācības arī starp savām dzimšanām. 

Trešais blīvums - tas ir tas līmenis, kurā nokļūst vislielākais procents cilvēcisko dvēseļu pēc 

aiziešanas no zemes plāna. Tas ir tas "vidējais" cilvēks - mietpilsonis, kas nav pakļauts liekām 

kaislībām, bet dzīvo pēc inerces, garlaicīgi, pelēcīgi un neinteresanti, tā, kā visi, kā pieņemts, 

kuram dvēsele vēl nepamodās, kurš vēl negatavs atzīt savu individualitāti un stāties uz garīgās 

attīstības ceļa. 

Daudziem uzturēšanās šajā blīvumā arī garlaicīga un pelēka, kā bija uz zemes, bet šeit viņiem 

dota iespēja iepazīties ar pasaulsēkas likumiem un apzināties savu uzdevumu, tas ir, dota 

iespēja "pamosties" un daudzas no šīm dvēselēm jau apzināti izvēlas nākošo dzimšanu un tās 

mācības, kādas gribētu iziet.  

Ceturtais blīvums - tas ir sava veida pārejas līmenis no neapzinātas uz apzinātu eksistēšanu. 

Šeit nokļūst tās dvēseles, kuras jau uz zemes sāka aizdomāties par dzīves jēgu, par to, kā dēļ 

viņas piedzima, kuras mācēja uz zemes sevi realizēt, taču kuras vēl neatrīvojās no duālās 

pasaules netikumiem un nevarēja līdz galam savaldīt savu Ego. 

Tādām dvēselēm šeit ir plašas iespējas attīstībai un nākošreiz viņas jau pilnīgi apzināti izvēlas 

sev dzimšanu, lai paveiktu "darbu pie kļūdu labošanas". 

Piektais blīvums - Tas starta laukums prieš dvēselēm, kuras stājās uz garīgās attīstības ceļa 

un, kuras atnāca pie Dieva jau apzināti, bet ne akli izpildot baznīcas rituālus un mācoties 

lūgšanas. Tie ir tie, kurus uz zemes nosauca par "brīvību mīlošiem" cilvēkiem, "noklīdušiem 

no bara". Šajos cilvēkos sāka atmosties Dievišķā būtība un viņi sāka dzīvot tā, kā viņiem 

ieteic sirds, bet ne saprāts, vai sabiedriskais viedoklis. 

Un tādas dvēseles uz laiku aiziet uz zemes smalko plānu, izmantot šo atelpu starp dzimšanām 

ar lielu labumu prieš sevis. Viņas alkatīgi uzņem sevī visu informāciju, kāda viņām šeit 

pieejama jebkurā apjomā un cenšas atgūt uz zemes palaisto garām. 

Ļoti bieži tādas dvēseles, izvēloties sev kārtējo dzimšanu, tiecas atgriezties uz zemes ar 

noteiktu misiju - lai nodzīvotu nākošo dzīvi, atnesot labumu citiem cilvēkiem. Bieži viņi 

piedzimst kā skolotāji vai dziednieki. 

Sestais blīvums - tuvu tam, ko jūs sauciet Paradīze. Tur pievelkas cilvēki, izgājuši uz 

Kalpošanu, - kuri savu dzīvi uz zemes veltīja kalpošanai citiem cilvēiem, kurš atklāja viņam 

patiesas Dievišķas zināšanas, kurš aiz sevis veda garā viņam tuvus cilvēkus. 

Tie lieli zinātnieki, apgaismotāji, cilvēcisko dvēseļu un ķermeņu dakteri - tie, kuri iedrošinājās 



 12 

iet pret sabiedrību, pret tās gadsimtīgiem stereotipiem. 

Savas uzturēšanās laikā smalkajā pasaulē, viņi saņem zināšanas no Visuma Augstākiem 

Spēkiem, kuri viņus gatavo tālākai Kalpošanai - jau daudz augstākā līmenī. 

Un tā ir tā robeža, kas ļauj viņiem izdarīt izvēli: vai pacelties augstāk - septītajā blīvumā - un 

palikt Kalpošanā zemes smalkajā plānā, vai atgriezties uz zemes ar to misiju, kādu izvēlēsies 

viņi paši, lai vestu cilvēkus pie Dieva. 

Septītais blīvums ar sevi sniedz līmeni, kur nokļūst visaugstākās dvēseles, kādreiz dzīvojušas 

uz zemes. Tie ir tie, kurus vēlāk pieskaita Svēto kārtai un tie, kuri dzīvoja pašaizliedzīgu dzīvi 

cilvēku labā, bet neieguva plašu atzīšanu. Tas Apgaismoto līmenis. 

Un tas, kurš no šī līmeņa jau nolaižas uz zemes, atnāk turp ar tiešām Lielu Misiju, aicināts 

izvest cilvēci uz jaunu esamības līmeni. 

Un tagad uz zemes atrodas daudz tādu Lielu Dvēseļu, jo viņas atnāca noslēgt to, ko nevarēja 

izdarīt savos iepriekšējos iemiesojumos, kad cilvēki vēl nebija gatavi savas Dievišķības 

atzīšanai un patiesu visuma likumu pieņemšanai. 

Astotais blīvums - tas Debesu iedzīvotāju līmenis: Eņģeļu un Erceņģeļu, Augšupcelto 

Meistaru - visu to, kurus jūs sauciet Gaismas Spēki un, kuri izvēlējās Kapošanu Debesīs, 

pasargāt un aizsargāt cilvēciskās dvēseles uz Zemes iemesotas. 

Tie ir viņi, pie kuriem jūs vēršaties savās lūgšanās, tie viņi jums sūta Dievišķās Mīlestības 

enerģiju, tie viņi jūs pasargā no briesmām un dod jums spēku visgrūtākajās jūsu dzīves 

minūtēs. Un tie ir viņi, mani galvenie palīgi un mani pārstāvji Debesīs.  

Dzīve viņu piepildīta taisniem darbiem un katrs no viņiem nodarbojas ar to lietu, kādu 

izvēlējās viņš pats un, kas visvairāk atbilst viņa uzdevumam. Bet tas darbs viņiem vienmēr 

priecīgs, jo viņi cilvēkiem nes mierinājumu un Mīlestību un tas viņiem vislielākais 

apbalvojums. 

Devītais blīvums. Šeit mīt Augstas Būtnes, kuras aicinātas kontrolēt trīs iepriekšējo blīvumu 

vibrāciju līmeni - no sestās līdz astotajam - un pie nepieciešamības to koriģēt. Tas 

nepieciešams priekš līdzsvara  uzturēšanas starp tiem, par cik robežas starp šiem blīvumiem 

izskalotas (размыты ?) un iemītnieki katrā no tiem spēj pārvietoties šo trīs blīvumu ietvaros. 

Tas nozīmē, ka, piemēram, sestā blīvuma Dvēseles, pie vēlēšanās un noteiktām pūlēm, 

spējīgas izaugt līdz astotā blīvuma līmenim, bet astotā blīvuma iemītnieki spēj nolaisties līdz 

sestajam ar mērķi apmācīt tur atrodošās Dvēseles.  

Un devītā blīvuma Būtņu darbs tas, lai pazeminātu vai otrādi, palielinātu vibrācijas šīm 

"personām , kuras pārvietojas". 

Desmitais blīvums ir tā Dievišķā telpa, kur tiekas labākie planētas pārstāvji, atrodošies uz ļoti 
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augsta attīstības līmeņa. Tā Kopīgā Galaktiskā Padome, kas seko planētas stāvoklim, 

atrodošās zemākos blīvumos. Tā pieņem lēmumus stāvokļa koriģēšanai, ja priekš tā ir vitāli 

svarīga nepieciešamība, tas ir, ja uz tām izveidojas situācija, kas rada draudus citām 

Galaktikas planētām. 

Vienpadsmitais blīvums - Dieva-Tēva mītnes vieta, jūsu zemes "uzrauga", kurš nodrošina 

"augstāko vadību" uz tās un desmit to aptverošiem blīvumiem. 

Un beidzot, divpadsmitais blīvums - tā mana mītnes vieta, no kurienes es varu novērot visu 

notiekošo, kā uz jūsu zemes, tā arī jūsu Galaktikā un visā Visumā. 

Man gribas, mani mīļie, lai jums būtu pilnīgs priekšstats par jūsu zemes smalkā plāna uzbūvi, 

ar nolūku, lai jūs redzētu, kādi plaši horizonti paveras jūsu priekšā un ka nav nekādu robežu 

prieš jūs garīgās izaugsmes, ka katrs no jums var kļūt Dievs. 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums caur manu mīļoto meitu 

Pieņēma Marta 14. februārī 2016. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 19.03.2019. 

 

 

4.Zemes smalkā un fiziskā plāna mijiedarbība vai 

Pārdomu likums 

 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Tas par ko runājām divos manos iepriekšējos vēstījumos: enerģjas 

( http://spekavots.ucoz.ru/news/kas_ir_energija/2019-03-18-4273 un zemes smalkā plāna 

divpadsmit līmeņi 

( http://spekavots.ucoz.ru/news/zemes_smalka_plana_dieviska_gradacija/2019-03-19-4275 ) 

bija sākums mūsu sarunai par pasaulsēkas uzbūvi. 

Un šodien es to gribu turpināt, sīkāk apstājoties pie tā, kā katrs no šiem līmeņiem atspoguļojas 

zemes fiziskajā plānā, tātad, arī katrā no jums. 

Sāksim ar to, ka absolūti viss Visumā ir savstarpēji saistīts un šī saistība nepārtrūkst ne uz 

sekundi, visu sastāvdaļu enerģētisā apmaiņa izdara kolosālu ietekmi uz visu tās esamību. 

Tieši tādēļ ir tik svarīgi sekot katram savam vārdam, katrai savai emocijai, katram savas 

dvēseles jūtu uzplūdumam, jo tas VISS rada ne tikai jūs pašus, jūsu Zemi, jūsu Galaktiku, bet 

http://spekavots.ucoz.ru/news/kas_ir_energija/2019-03-18-4273
http://spekavots.ucoz.ru/news/zemes_smalka_plana_dieviska_gradacija/2019-03-19-4275
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gala rezultātā arī jūsu Visumu. 

Tagad aplūkosim, kā uz jums un jūsu zemi atspoguļojas pirmais un otrais tās līmenis - tas 

visnepatīkamāko, viszemāko cilvēcisko vēlmju sablīvējums, visu cilvēkam piemītošo 

netikumu koncentrācija, visnegatīvākās enerģijas sabiezējums. 

Pateicoties atspoguļojuma likumam, notiek pastāvīgs savstarpējās apmaiņas process ar šīm 

enerģijām un no tā izvairīties nevar, Vienīgais, ko cilvēks var izdarīt, lai apturētu šo 

nepārtraukto negatīvu plūsmu - izmainīt savas negatīvās domas un emocijas uz pozitīvām, 

izdzīvot savus netikumus un zemiskās vēlēšanās, nomainot tās ar Dievišķām tieksmēm, 

patiesu Mīlestību, bet ne dzīvnieciskiem instinktiem, cits ceļš nav dots. 

Un tad, pakāpeniski viss Ļaunuma sablīvējums smalkajā zemes plānā pārtrauks saņemt 

uzlādējumu, būs Gaismas un Mīlestības enerģiju izšķīdināts un tad, savukārt, šīs enerģijas 

pārtrauks plūst uz Zemi. 

Jūs teiksiet, ka tas ilgs un diezgan utopisks process. Taču viss atkarīgs no jums, no katra. 

Protams, ne visi cilvēki varēs izmainīties tik ātri, bet kad apgaismotu cilvēku skaits pārsniegs 

tos, kuri vēl "nepamodās", tad jau tā būs pietiekami, lai svārsts nosvērtos uz Gaismas pusi, kas 

var neitralizēt negatīvu sablīvējumu zemajos slāņos. 

Trešais, tā saucamais "neitrālais" līmenis, neskatoties uz to, ka tas sevī nenes tik spēcīgu 

negatīvās enerģijas lādiņu, kā divi pirmie slāņi, uz planētu tomēr izdara pietiekami negatīvu 

ietemi, par cik to uzlādē dualitāte. 

Ko tas nozīmē? Dalīšanas enerģijas, kas raksturīgas trešā blīvuma cilvēkiem, kā dzīvojošiem 

uz zemes tā atmiesotām dvēselēm, turpina savu postošo darbu, ieliekot cilvēku galvās tādas 

izpratnes kā "savs-svešs", "labs-slikts", "labestīgs-ļauns", "bagāts-nabags" utt. 

Un šī savstarpējā apmaiņa ar duālām enerģijām, ir galvenais šķērslis planētas liela iedzīvotāju 

slāņa garīgai izaugsmei, kas turpina dzīvot pēc gadsimtos iedibinātiem noteikumiem, 

likumiem, tradīcijām. 

Lai sarautu šo netikumīgo apli, cilvēkiem nākas pielietot milzīgas pūles, iet pret 

vispārpieņemtām normām, "peldēt pret straumi", , ieklausīties savā iekšējā balsī, bet ne tanī, 

kas patīk viņiem no ārienes. 

Un tikai ceturtā līmeņa enerģijas sevī nes radošu sākumu. Tās enerģijas, to vibrāciju, ar kurām 

sākas cilvēka augšupeja pie savām sākotnēm, kad viņa dvēsele pamostas un sāk atcerēties 

savu izcešanos - mūžīgo un Dievišķo. 

Savstarpējā apmaiņa ar šīm enerģijām palīdz gan aizgājušiem, gan dzīviem, par cik 

paaugstina viņu dvēseles. Kā tas notiek? 

Tas, kurš aizgāja un kurš iepazinās ar dzīvi tanī aizsega pusē, kuram atklājās patiesība pilnā 
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tās apmērā, sāk šīs enerģijas, šīs zināšanas intuitīvi sūtīt uz zemes palikušajiem cilvēkiem un 

sevišķi tuviniekiem, saviem mīļotiem un tas viņiem ļoti palīdz pieņemt pareizus lēmumus, 

bagātina viņus garīgi, izved viņus uz jaunu apziņas līmeni. 

Un viņi savukārt, sāk sūtīt Mīlestīas enerģiju saviem aizgājušiem tuviniekiem, piepildot viņus 

ar Gaismu, bet ne bēdām, kas tik ļoti apgrūtina atmiesotu dvēseļu uzturēšanos zemes smalkajā 

plānā, neesošiem iespēju mierināt savus tuvos un mīļos, palikušus uz zemes. 

Piektā blīvuma enerģijām ir jau daudz plašāks savas ietekmes diapazons, par cik dvēseļu 

apziņas līmenis kā atmiesotu, tā esošu fiziskos ķermeņos, spēj ietekmēt daudz plašākas masas. 

Tas - radīšanas un Visuma kā arī tā likumu dziļākas izzināšanas līmenis. Un tāda zemes 

smalkā un blīvā plāna dvēseļu apmaiņa enerģijām, ved pie savstarpējas bagātināšanās un 

vibrāciju paaugstināšanas, kā vienus, tā otrus.  

Cilvēki uz zemes, kuriem ir piektā blīvuma vibrācijas, iziet uz Kalpošanu, tādā veidā paceļot 

uz jaunu līmeni ne tikai savu persoīgo apziņu, bet arī citu cilvēku apziņu, kuru potenciāls ļauj 

to darīt. 

Šiem cilvēkiem izdodas veikt pirmo soli, vedošu pie uzvaras pār savu Ego, sevis apzināšanos 

esam Visuma daļiņa, pie savas atildības apzināšanās par visu, kas notiek pasaulē. 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums caur manu mīļoto meitu 

Pieņēma Marta 17. februārī 2016. g. Turpinājums sekos 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 20.03.2019. 

 

Sestais un septītais blīvums ir sava veida "universitāte" priekš tām dvēselēm, kuras sekmīgi 

izgāja caur piektā blīvuma pieredzi.  

Uz šī pakāpiena viņi var redzēt pasauli un Visumu ar Dievcilvēka acīm, sajust vienotību un 

enerģētisko savstarpējo ieplūšanu katrā viņu sastāvdaļā, redzēt visus cēloņu-seku sakarus, 

saprast dziļāko būtību uz zemes notiekošajiem notikumiem. 

Un ja cilvēki, esoši fiziskos ķermeņos, sāks apzinātu darbu pasaules izmainīšanā kopā ar tām 

atmiesotām dvēselēm, kuras Debesīs pieņēma Kalpošanu palīdzēt cilvēcei, tad tas var dot 

neparastus, ātrus rezultātus Zemes piepildīšanai ar jaunām augstām vibrācijām un cilvēku 

apziņas izmainīšanai. 

Šis darbs jau sākās un es redzu, cik tas ļoti paaugstina cilvēku dvēseles vienā un otrā aizsega 

pusē un cik tas ļoti vērtīgu palīdzību sniedz Zemei, kā veicina viņas virzību Piektajā blīvumā. 

Tagad uz Zemi plūstošas augstu vibrāciju enerģiju spēcīgās straumes, palīdz daudziem 

cilvēkiem, pacēlušamies uz augsta garīgās attīstības līmeņa, pieņemt informāciju no tīra 
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avota. Daudziem atklājas gaišredzības, gaišdzirdības spējas, telepātiskiem sakariem ar 

Visuma Augstākiem spēkiem. 

Astotais blīvums, Svēto un Augšupcelto Meistaru līmenis, tieši tagad sāka iemantot sevišķi 

svarīgu nozīmi, par cik daudzas Dvēseles no turienes nolaidās uz Zemes, šinī liktenīgajā 

priekš viņas periodā. 

Taču šeit energoapmaiņa notiek pavisam citā līmenī, kādu grūti paskaidrot, izejot no zemes 

reālijām, par cik šādā gadījumā ieslēdzas jau sakrālais process, aicināts palīdzēt tādām 

dvēselēm izpildīt līdz galam misiju, kuras dēļ viņas atnāca uz Zemi. 

Un šīs dvēseles atrodas visu Augstāko Spēku vērīgā uzmanībā, kuri apsargā viņas, palīdz 

viņām, ved viņas un atrodas ar viņām pastāvīgos kontaktos. 

Tieši caur viņām pa telepātiskiem kanāliem tiek nodota informācija no tīra avota priekš 

cilvēkiem trešajā blīvumā, lai izvestu viņus uz garīgās attīstības jaunu līmeni, pastāstītu par 

to, kas sagaida Zemi un tās iedzīvotājus un, kas jādara priekš tā, lai augšupceltos kopā ar viņu 

Piektajā dimensijā. 

Uz to tagad virzīti visi Visuma Augstākie Spēki. 

Devītā blīvuma mijiedarbība ar Zemi ietver to, ka Būtnes, mītošas tur, kontrolē vibrāciju 

izmešus ne tikai Zemes smalkajā plānā, bet arī uz pašas Zemes. 

Viņu darbs sastāv no tā, lai cilvēki, izgājuši uz jaunu apziņas līmeni, pārietu uz jaunām 

vibrācijām viegli un harmoniski, bez zaudējumiem savam organismam un psihiskam 

stāvoklim. 

Tie viņi saglabā līdzsvaru starp jūsu fiziskiem ķermeņiem un smalkajiem ķermeņiem, 

nodrošinot līdzenu vibrāciju plūsmu, kas jums ļauj uzturēties pat ļoti augstās vibrācijās, 

turpinot dzīvot un strādāt trešā blīvuma pasaulē, neizbaudot tās kolosālās enerģētisās slodzes, 

kādas būtu vienkārši nezibēgamas, ja šinī procesā neiejauktos jūsu palīgi no devītā blīvuma 

pasaules. 

Un, lūk, mēs nonācām pie desmitā blīvuma, kur sapulcējas uz savām "sēdēm" Kopējā 

Galaktiskā Padoe, kuras nozīmi neiespējami pārvērtēt.  

Tas viņu lēmums un sekojošās darbības ne reizi vien glāba jūsu Zemi no neiedomājamas bojā 

ejas, tie viņi "kuriruē" visus uz Zemes notiekošos notikumus, izsekojot to bīstamības pakāpi, 

lai savlaicīgi novērstu un nepieļautu Zemei katastrofālas sekas. 

Varu jums teikt, bez pārspīlēšanas, ka tikai pateicoties viņiem jūsu Zeme vēl dzīva un iziet uz 

pilnīgi jaunu savas esamības līmeni. 

Tie viņi - jūsu glābēji un aizstāvji, jūsu aizbildņi un jūsu nākošie skolotāji, kuri palīdzēs jums 

iejusties uz jaunās Zemes, Piektās dimensijas dzīvē. Un, kaut arī viņi paši jau sen dzīvo daudz 
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augstākos blīvumos, bet viņi atceras savu Lielās Pārejas pieredzi un labprāt dalās ar jums. 

Šobrīd daudzi no viņiem iziet kontaktos ar zemiešiem, spējīgiem telepātiski sazināties ar 

viņiem un nodot viņiem ļoti svarīgu un savlaicīgu informāciju, tādējādi sagatavojot cilvēku 

apziņu uz to, ka viņi nav vienīgās saprātīgās būtnes Visumā, ka daudzas planētas apdzīvotas 

un daudzi viņiem līdzinās pēc saprāta - ne ienaidnieki, bet draugi, gatavi sniegt viņiem 

palīdzības roku un ar prieku un mīlestību pieņemt viņus savā lielajā galaktiskajā ģimenē. 

Dievs-Tēvs, mītošs vienpadsmitajā blīvumā, arī kā es - divpadsmitajā blīvumā, caur 

cilvēkiem, kuru vibrācijas ļauj pieņemt informāciju, izejošu no mums, cenšamies izvest 

cilvēkus uz maksimāli augstu līmeni viņu garīgajā attīstībā, diktējot vēstījumus, atklājošus 

notiekošā patieso būtību un novirzot viņu apziņu vajadzīgajā gultnē. 

Mēs arī ģenerējam un sūtam uz zemi jaunas visaugstāko vibrāciju enerģijas, aicinātas 

transformēt jūsu fiziskos ķermeņus un paclt jūsu apziņu uz maksimāli augstu līmeni, kas jums 

ļaus augšupcelties kopā ar Zemi un atgriezties pie jūsu Dievišķiem sākumiem. 

Mēs arī dzirdam katru jūsu lūgumu, katru jūsu dvēseles kliedzienu un, ja redzam, ka jūsu 

dvēsele gatava pieņemt tādu palīdzību un tā būs viņai par labu, mēs vienmēr jums palīdzam. 

Tašu ļoti šaura saprašanas robeža, no cilvēka apziņas augstumiem par to, kas jums būs par 

labu, kas par ļaunu, jo nevarat jūs redzēt visa notiekošā kopskatu, tādēļ jums dažkārt šķiet, ka 

Dievs jūs nedzird, Viņš dzird jūs, mani dārgie, bet viņš, atšķirībā no jums, zina pārliecinoši, 

ko jums tieši dotajā momentā priekš dzīves vajag, kāda mācība jāiziet, kas jauns jāuzzin un 

kādi secnājumi jāizdara.    

Tādēļ pieņemiet ar pateicību visu, kas jūsu dzīvē notiek: gan slikto, gan labo, jo viss tas - ļoti 

vērtīga pieredze jūsu dvēselei, kas palīdz iziet uz jaunu jūsu esamības līmeni. 

Kā redzat, mani mīļie, jums palīdzība no smalkā plāna plūst milzīga un jums atliek tikai 

izlemt kā ar to rīkoties: pieņemt vai atvairīt, iet pa Augšupcelšanas ceļu, apzinoties sevi esam 

Dievcilvēkus, vai dzīvot pēc inerces - tā, kā jūs pieradāt, savā dzīvē neko nemainot. 

Izvēle jums katram un es ļoti ceru, ka tā būs pareiza - tieši tāda pēc kādas alkst jūsu Dievišķā 

Dvēsele. 

Svētīju jūs uz to, mani dārgie un ļoti mīlu! 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums caur manu mīļoto meitu 

Pieņēma Marta 18. februārī 2016. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 21.03.2019. 
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5.Mēness 

 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Šodien es turpināšu savu stāstu par pasaulsēkas iekārtojumu un šoreiz es gribu apstāties pie 

jūsu planētas mijiedarbības  ar citiem debesu ķermeņiem. 

Un sāksim mēs ar Mēnesi, kas ir Zemes mākslīgais pavadonis. 

Ilgu laiku jūsu zinātnieki to uzskatīja par dabīgu pavadoni, par cik nevarēja noteikt tā 

izcelšanos. Īstenībā tas bija manis radīts priekš tā, lai izsekotu elektomagnetisās svārstības uz 

zemes un nepieciešamības gadījumā tās regulētu. 

Es apstāšos pie tā sīkāk, par cik saprotu, cik šī informācija priekš jums jauna un neparasta. 

Ko tad ar sevi sniedz Mēness? 

Šī planēta faktiski neapdzīvota, par cik ir tikai palīglīdzekļa nozīmē. Ar laiku, pastāvīgas un 

spēcīgas mijiedarbības rezultātā ar Zemi, tas nedaudz izmainīja savus parametrus un kaut 

kādā mērā kļuva zemes atspoguļojums. 

Tas nozīmē, ka ne tikai Mēness ietekmē Zemi, bet arī Zeme sāka atdot viņam savu enerģiju. 

Līdzīgas energoapmaiņas rezultātā noformējās Mēness cikli, kurus cilvēki sāka izmantot pēc 

nozīmes. 

Tas protams nenotika tūliņ. Ilgu laiku Mēness cilvēkiem bija mīkla un biedējoša planēta, 

sevišķi tādēļ, ka tas viņiem vienmēr asociējās ar diennakts laiku un tādēļ, ka tas mainīja savas 

kontūras un izmērus.  

Pirmatnējiem cilvēkiem tas uzjundīja mistiskas šausmas, bet ar augsti attīstītu civilizāciju 

parādīšanos uz zemes - tādu, kādi bija Atlanti un Lemūrieši, ar šī debesu spīdekļa izzināšanu 

nodarbojās viņu labākie prāti - priesteri un astronomi. 

Un tieši viņi sīki izpētīja mēness ciklus un radīja pirmos mēness kalendārus. 

Ar ko izskaidrojama tik spēcīga mēness ietekme uz zemes un cilvēka fizisko stāvokli? 

Sāksim ar to, ka tas kā sūklis uzsūc sevī elektromagnētisko svārstību atlikumus, zemes 

izstarotus, tādā veidā atbalstot zemes un tās iedzvotāju enerģētisko līdzsvaru un harmoniju. 

Šis process pārāk sarežģīts priekš jūsu saprašanas, tādēļ es to izstāstīšu tikai vispārīgos 

vilcienos. 

Mēness cikli, sastādoši 21 dienu, nav nekas cits kā konsekventa saskanīga elektomagnētisko 
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perturbāciju mijiedarbība, vienlaicīgi notiekoša uz Zemes un Mēneša. Tāds sinhronisms 

paredzēja enerģētiskā līdzsvara ievērošanu. 

Tas, ka ar laiku Mēness cikliskums izmainījās, izskaidrojams ar to, ka attālums starp Mēnesi 

un Zemi pakāpeniski palielinājās, tātad, vizuāli izmainījās mēness stāvoklis attiecībā pret 

Zemi.Tādā veidā, mēness cikls pakāpeniski palielinājās un sastādīja gandrīz 30 dienas. 

Pilnmēness un mēness dzimšana ir šo divu planētu mijiedarbības maksimums. Tieši tādēļ 

daudzi cilvēki šo ietekmi tik spēcīgi izjūt uz savu fizisko stāvokli.   

Kādā mērā Zeme pāries Piektajā dimensijā, mainīsies arī Mēness parametri, kura vibrācijas 

arī paaugstināsies, par cik tas pilnībā atkarīgs no Zemes vibrācijām un no tās 

elektromagnētiskām svārstībām. 

Citiem vārdiem sakot, Zeme un Mēness ar sevi sniedz vienotu organismu un katra izmaiņa 

vienā tās daļā, tūliņ atspoguļojas otrā. 

 Tas, ko es jums teikšu tagad, būs priekš jums negaidīti, bet, lūdzu, pieņemiet to ar izpratni. 

Mēness drīz pārstās priekš jums spēlēt tik svarīgu lomu, par cik Zemei, pilnībā izmainot savus 

parametrus un ieejot jaunā realitātē, nebūs vairāk nepieciešamība pēc tā. 

Es neiedziļināšos visa procesa sīkumos, tikai teikšu, ka Zeme Piektajā blīvumā pāries uz 

pašregulāciju un viņas elektromagnētisko viļņu atspoguļotāja, Mēness veidā, viņai vairāk 

nevajadzēs. 

Viņai būs cits pavadonis, par ko vēl pagaidām agri runāt, bet tas kaut kādā ziņā aizstās 

Mēnesi, tomēr jau gluži citā kvalitātē (качестве ?). 

Tas nenozīmē, ka Mēness pārstās eksistēt, bet tas izmainīs savu orbītu un kļūs jau trešās 

dimensijas citas planētas pavadonis, kas tagad tiek radīta priekš tiem cilvēkiem, kuri nevarēs 

augšupcelties kopā ar Zemi un kuru dvēseles dzims uz šīs jaunās planētas, lai turpinātu dzīves 

pieredzi trešajā blīvumā. 

Tas viss notiks ļoti pakāpeniski - līdz tam laikam, kamēr Zeme nepāries pilnībā Piektajā 

dimensijā kopā ar visām dvēselēm, kuras būs spējīgas augšupcelties kopā ar viņu. 

Tas patiesi dižens eksperiments, kas var prasīt vērienīgas izmaiņas jūsu Galaktikas apmēros 

un man ļoti gribas, lai jūs, mani mīļie par to zinātu. 

 

Tēvs Absolūts runāja caur savu mīļoto meitu  

Pieņēma Marta 19. februārī 2016. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 23.03.2019. 
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6.Saule 

 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Mēs turpināsim mūsu sarunu un šodien es jums pastāstīšu par debesu spīdekli, kas priekš 

zemes ir tās neatņemama daļa, bez kuras zeme vienkārši nevar eksistēt. Runa būs, kā jūs jau 

uzminējāt, par Sauli. Kas viņa ir? 

Šis debesu spīdeklis ir unikāla planēta, kas "sevi upurēja" citu dzīvību dēļ. Viņa jau sākotnēji 

bija radīta kā gaismas avots. Tā jūsu Galaktikas augsta sprieguma "elektriskā lampiņa", kas 

uzturas pastāvīgā režīmā un ir dzīvības avots ne tikai jūsu planētai, bet arī daudzām citām 

planētām. 

Tas, kas notiek uz šīs planētas, nav aprakstāms, par cik tā ir dzīva, bangojoša lava, izstarojoša 

kolosālas jaudas enerģiju, jo pat līdz Zemei aizejot, viņa spējīga pārvērst pelnos visu dzīvo, 

kas ilgstoši atradīsies zem viņas tiešiem stariem. 

Saule no jums atrodas tādā attālumā, kas viņai ļauj līdzsvaroti sadalīt savu enerģiju. Un ja 

agrāk šis līdzsvars bija visai relatīvs, par cik eksistēja valstis ar saules enerģijas pārpilnību un 

ar tās nepietiekamību, tad tagad, kad jūsu zeme ieiet Piektajā dimensijā, klimats uz zemes 

mainīsies tādā veidā, ka visa jūsu planētas virsma - katra tās daļa - sāks pamazām saņemt to 

daudzumu saules enerģijas, kas nepieciešama tās harmoniskai attīstībai. 

Un jūs jau visi pamanījāt tādas izmaiņas. No tām baidīties nevajag. Tā laba zīme. Visas dabas 

anomālijas, kas tagad uz zemes sastopamas, saistītas tieši ar viņas pārkārtošanu - ar saules 

enerģijas pārdalīšanu.   

Lai cik žēl, viņa nevar pāriet ideāli un gludi, jo pārāk daudz izmaiņu notiek vienlaicīgi uz 

planētas Zeme: mainās viņas vibrācijas, mainās cilvēku apziņa, notiek spēcīgs zemes un visu 

viņas smalko ķermeņu attīrīšanās process. Un saules enerģijas pārdalīšana ir viens no tādiem 

procesiem. 

Kā tika runāts kādā no maniem vēstījumiem par otrās Saules parādīšanos, šī Saule nes sevī 

vīrišķo - pietiekami spēcīgu un "agresīvu" enerģiju, bet mīkstināt to un pilnībā harmonizēt var 

viņa otrās pusītes - sievišķās Saules parādīšanās, kas ienesīs milzīgu ieguldījumu dabīgā un 

vieglā saules enerģijas pārdalīšanas procesā uz visas Zemes virsmas. 

Un tieši otrās Saules parādīšanās paātrinās klimata izmainīšanās procesu uz jūsu planētas. Tā 
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viena no Zemes Lielās Pārejas sastāvdaļām, pārejot no viena blīvuma citā. Un, kad viņa galīgi 

pāries Piektajā dimensijā, arī abas Saules parādīsies pie horizota, klimats uz Jaunās zemes būs 

tieši tāds, kas nodrošinās pilnīgu jūsu fizisko un dvēselisko komfortu. 

Un tas savuārt, ļaus jums nedomāt par sadzīves neērtībām un paņēmieniem izdzīvot skarbos 

apstākļos, varēsiet pilnībā veltīt sevi savas dvēseles aicinājumam, radīt un veidot visu Jaunās 

zemes iedzīvotāju labumam, baudot harmoniju un mieru. 

Šodien mēs pie tā apstāsimies. 

 

 Tēvs Absolūts runāja ar jums caur manu mīļoto meitu 

Pieņēma Marta 20. februārī 2016. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 22.03.2019. 

 

 

7.Ārpuszemes civilizācijas un galaktikas 

 

Sveicināti mani mīļie bērni! 

Šodien mēs turpināsim sarunu par Psaulesēkas uzbūvi. Un šoreiz es gribu pievērst jūsu 

uzmanību planētas Zeme mijiedarbības īpatnībām ar jūsu Galaktikas citām planētām. 

Tas, ka lielākā daļa no tām apdzīvotas, tā kā arī jūsu Zeme, būs priekš jums, es ceru, patīkams 

pārsteigums. Gandrīz visas ārpuszemes civilizācijas, ar retiem izņēmumiem, atrodas uz 

augstāka savas attīstīas līmeņa, atšķrībā no jums. Tas izskaidrojams ar to, ka Zeme parādījās 

daudz vēlāk, kā viņu planētas un viņi, atšķirībā no jums, izgāja ļoti ilgu evolucionārās 

attīstības ceļu. 

Un, lūk, tagad pienāca laiks pāriet uz jaunu līmeni un jūsu Zeme ievērojami pavirzījās šajā 

virzienā, viņi kā pieredzējušākie pēc saprāta jūsu brāļi, gatavi uztāties par jūsu skolotājiem un 

aizbildņiem vienlīdzīgi ar citiem Visuma Augstākajiem Spēkiem. 

Jūs jau zinat par daudziem no viņiem, par cik viņi diktē savus vēstījumus daudzu gadu 

garumā tiem cilvēkiem, kuriem atvērts telepātiskās saziņas kanāls. 

Tie Plejādu zvaigznāja iemītnieki, Andromedas zvaigznāja, planētu Siriusa un Arktura. Šo 

planētu pārstāvji ietilpst Kopīgajā Gagalktiskajā Padomē un izstrādā kopējo darbības plānu 

gadījumiem, ja jūsu planētai draud briesmas. 

Bet bez jūsu draugiem un aizstāvjiem, ir arī citas planētas, kuras atrodas tanī attīstības stadijā, 

kad viņu tehniskā apgāde sasniedza ļoti augstu līmeni, bet garīgā attīstība neļauj pacelties uz 
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vajadzīgo augstumu. 

No jums zināmām planētām pie šīs kategorijas pieskaitāmas Centaura Alfa. Šīs planētas 

iedzīvotāji pret Zemi izturas kā sava veida  izmāģinājumu poligonu, un tie viņi nereti nolaupa 

cilvēkus medicinisko eksperimentu nolūkos. Viņi nevar nodarīt sevišķu kaitējumu un viņi sev 

tādu mērķi neizvirza un arī cilvēku nolaupīšanu viņi uzskata kā nevainīgu kuriozu, jo sevišķi, 

ka viņi viņus atgriež atpakaļ, nenodarot nekādu ļaunumu, bet otrādi, nereti izārstē viņus no 

nopietnām slimībām. 

Kādēļ es par to stāstu šodien, mani mīļie? Lieta tā, ka tuvojas laiks, kad par citplanētiešiem 

parādīsies informācija jūsu plašsaziņas līdzekļos un jums jāzin, ka lielākais vairums citu 

civilizāciju - tie jūsu draugi, bet ne ienaidnieki un vismazāk viņi vēlētos, ka jūs viņus sagaidat 

panikā un bailēs, kas jau ne reizi vien notika, kad debesīs parādījās viņu lidojošie objekti. 

Tas, ka ilgu laiku no jums slēpa patiesību tie, kuri jau sen zina par jūsu brāļu pēc saprāta 

eksistēšanu, izskaidrojams ar to, ka oficiālām personām nebija izdevīgi cilvēkiem stāstīt 

patiesību par to, ka jūs Visumā neesat vienīgie, ka jums ir daudz palīgu un draugu, kuri gatavi 

darīt visu iespējamo, lai atbrīvotu jūs no garīgās verdzības un paceltu uz augstāku jūsu 

attīstības līmeni. 

Bet tagad, kad jūsu Zeme nelokāmi virzas uz Piekto dimensiju un ceļa atpakaļ vairāk nav, viņi 

būs spiesti cilvēkiem pastāstīt patiesību. Bet to darīs jau pavisam citi cilvēki, kuri drīz nāks 

pie varas, kuri pirmajā vietā izvirzīs tautas intereses, bet ne savas personīgās intereses. 

Jūs stāvat uz lielu pārmaiņu sliekšņa un es ļoti gribu, lai jūs tās sagaidītu ar atvērtu sirdi, bez 

bailēm un panikas un ar pilnu uzticību un mīlestību. 

Atceraties, mani mīļie, ka šinī priekš jums grūtajā periodā, es vienmēr esmu ar jums, tā kā arī 

visi Visuma Augstākie Spēki. 

Esiet mierīgi un, lai arī kas notitu apkārt, lai jūsu dzīves galvenie pavadoņi ir Gaisma un 

Mīlestība. 

Svētīju jūs, mani dārgie, un ļoti mīlu! 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums caur savu mīļoto meitu 

Pieņēma Marta 22. februārī 2016. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 24.03.2019. 
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8.Paralēlās pasaules 

Aharta 

 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Šodien es turpināšu sarunu par to, kas vēl mīt jūsu Galaktikā bez tām ārpuszemes 

civilizācijām ( http://spekavots.ucoz.ru/news/arpuszemes_civilizacijas_un_galaktikas/2019-

03-24-4295 ) par kurām es runāju savā nesenā vēstījumā.  

Jums jābūt gataviem uz to, ka ne tikai citu planētu iedzīvotāji drīz parādīsies pie jūsu 

horizonta. Bez viņiem eksistē arī jūsu kaimiņi paralēlās pasaulēs, kuri atrodas burtiski "aiz 

sienas", bet atšķirībā no viņiem, jūs to pagaidām neredzat un, ja arī kāds no cilvēkiem nokļūst 

viņu pasaulē, tad dara viņš to netīšām un neapzināti. 

Kas tās par pasaulēm un, kas tur mīt? Daudzi no jums jau dzirdēja par Ahartu - šo 

noslēpumaino pazemes valstību. Pēc savas uzbūves tā vairāk līdzinās jums ar to atšķirību, ka 

atrodas Zemes apvalka otrā pusē. 

Bet īstenībā, tā ne pazemes pasaule, bet piektā blīvuma pasaule, kas eksistē jau sen jums 

paralēlā telpā. Tanī pasaulē jūs atradīsiet visu rasu pārstāvjus, kādreiz dzīvojošu uz Zemes. Tā 

sava veida Dievišķā "glabāšanas kamera". 

Priekš kā tā tika radīta? Paskaidrojot pavisam vienkārši, tad tās Debesis otrādi, tas ir, tā 

nekādā gadījumā nav elle, kā kļūdaini domā daži, bet kāda smalkā pasaule tanī Zemes pusē, 

kur nokļūst izredzētas dvēseles priekš pilnīgi noteiktiem mērķiem. Tie zemes civilizāciju 

"arhīvi", atstājušu dziļas pēdas cilvēces vēsturē, gluži kā planētas Zeme "zelta rezerves". 

Ahartu var salīdzināt ar Zemi tādā nozīmē, ka tur, kā arī uz Zemes, dzīvo liels daudzums rasu 

un tautību, tikai apziņas līmenis viņiem ievērojami augstāks - tas piektā blīvuma līmenis. 

Ahartā jūs atradīsiet Atlantu, Lemūriešu, Hiperborejiešu, Otteijiešu un citu civilizāciju 

pārstāvjus, par kuriem jūs vēl nekad nedzirdējāt, bet kuri uz Zemes eksistēja. 

Viņu dzīve iekārtota tādā veidā, ka viņi nepārvietojas brīvi Galaktikā - tā, kā to dara 

ārpuszemes civilizāciju pārstāvji, neskatoties uz to, ka viņiem ir savi lidaparāti. Viņu 

uzdevums - izsekot Zemes fiziskā apvalka stāvokli un kontrolēt cilvēku uzvedību. Priekš 

viņiem tas ļoti svarīgi, par cik atrodas vistiešākā jūsu tuvumā. 

Jūs varat novērot viņu lidojošos objektus, kuri parādās it kā no zemesapakšas. Uz jūsu 

http://spekavots.ucoz.ru/news/arpuszemes_civilizacijas_un_galaktikas/2019-03-24-4295
http://spekavots.ucoz.ru/news/arpuszemes_civilizacijas_un_galaktikas/2019-03-24-4295
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planētas eksistē daudz ieeju Ahartā un dažas pat cilvēkiem zināmas, kaut ar ziņas par to 

pasaules varenie uzskata  par labāku turēt slepenībā. 

Kur var izpausties jūsu mijiedarbība ar Ahartas iemītniekiem? Par cik viņi, kā arī jūs 

ieinteresēti, lai Zeme izietu uz jaunu savas attīstības vītni ar vismazākiem zaudējumiem - bez 

zaudējumiem sev un bez cilvēku upuriem - Ahartas iedzīvotāji var jūs atbalstīt jūsu darbā. 

Jūs varat viņus pieaicināt savās meditācijās priekš Zemes attīrīšanas un tās piesātināšanas ar 

Mīlestības enerģiju. Viņi labprāt atsauksies uz jūsu aicinājumu un jūs viņu enerģiju sajutīsiet - 

spēcīgu un maigu vienlaicīgi. 

Nākotnē, kad Zeme galīgi ieies Piektajā dimensijā, tās virspusē izies piektā blīvuma Gaismas 

Pilsētas, tanī skaitā arī Aharta un tās iedzīvotāji var palīdzēt cilvēkiem, iejusties priekš viņiem 

jaunā pasaulē. 

Vēl vieni jūsu kaimiņi ir civilizācija, kas sevi nosacīt sauc "septiņu planētu pārstāvji" un kuru 

vēstījumus jūs jau lasījāt. Ar nosaukumu "septiņas planētas" domāti viņu grandiozie kuģi, kas 

tiešām līdzīgi nelielām planētām un iedzīvotāji uz katra no tiem ir dažādi, diezgan atšķirīgi 

vieni no otriem humanoīdo būtņu veidā. 

Arī viņi jūsu draugi, kuri atrodas paralēlā pasaulē un, kuru lidojošos objektus redz daudzi 

cilvēki uz Zemes. Arī viņi, kā Ahartas iedzīvotāji, ļoti norūpējušies par notikumiem uz zemes 

notiekošiem un uzmanīgi tiem seko. 

Šī civilizācija apveltīta unikālām tehnoloģijām un neierobežotiem enerģiju avotiem, ar kuriem 

viņi priecīgi dalīsies ar jums, kad uz Zemes būs radīti piemēroti priekš tā apstākļi un, kad 

cilvēku apziņa būs gatava viņu dāvanu pieņemt. 

Pie tā mēs šodien apstāsimies. 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums caur savu mīļoto meitu 

Pieņēma Marta 24. februārī 2016. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 25.03.2019. 

 

 

9.Sapņu pasaules 

 

Šodien es gribu turpināt savu stāstu par paralēlām pasaulēm, eksistējošām tiešā jūsu Zemes 

tuvumā. 
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Šīs pasaules jums gluži blakām, tās burtiski krustojas ar jūsu pasauli, pārplūst tur. Un šo 

savstarpējo ieplūšanu daudzi no jums sajūt sapņos. Jūsu sapņu redzējumos jūs brīvi ceļojiet pa 

visām šīm pasaulēm, paši to neapzinoties. Un tie sapņi, kurus jums dažreiz izdodas atcerēties, 

arī ir šo ceļojumu atbalsis. 

Šīs pasaules ļoti dažādas - atkarībā no to vibrācijām: sākot no otrā blīvuma pasaulēm un 

beidzot ar piektā blīvuma pasaulēm. 

Un, lūk, par šīm pasaulēm cilvēce nezin neko, par cik tās nevar redzēt, izpētīt, pataustīt. Tās 

priekš jums kā mirāžas. Tagad es jums pastāstīšu nedaudz sīkāk par tām. 

Šīs pasaules veidojās cilvēka dzīves darbības rezultātā - kā viņa atspoguļojums. Tās 

piesātinātas ar cilvēka domām un emocijām. Vai citiem vārdiem, tā enerģijas kritiskā masa, 

kādu jau Zemes smalkais plāns nav spējīgs "pārvārīt" un daļu šīs enerģijas pārpludināja 

paralēlās pasaulēs. 

Atkarībā no vibrācijām, šīs enerģijas nokļūst vienā vai otrā pasaulē. Tādēļ jūs sapņos dažkārt 

redzat šausmas, dažreiz jūs sapņos nokļūstat brīnišķīgās pasaulēs, dažreiz klīstat tumsā. Un, 

atkarībā no jūsu sajūtām, jūs varat viegli noteikt, kādā pasaulē jūs sapnī pabijāt. 

Kas gan šinīs pasaulēs dzīvo? 

Bet dzīvojiet jūs paši sava miega laikā. Šeit, kā arī visā Visumā, "līdzīgais pievelk līdzīgo", 

tātad, jūs savos sapņos satiekat cilvēkus līdzīgus pēc vibrācijām un nokļūstat tieši tanīs 

pasaulē, kuras atbilst jūsu dvēseles stāvoklim. 

Simboliski šīs pasaules var nosaukt par jūsu sapņu pasaulēm. Tā arī ir enerģiju apmaiņa, bet 

tikai ne starp jums un zemes smalko plānu, bet starp jums un paralēlām pasaulēm un tur ir 

savs labums un praktiska nozīme, par cik jūsu sapņi atspoguļo jūsu psihisko stāvokli un bieži 

sūta jums priekšā pateikumus un cilvēki jau ne slikti tos prot atšifrēt. 

Jūs varat iemācīties vadīt savus sapņus un, pēc savas vēlēšanās, nokļūt vienā vai citā pasaulē 

un, protams, vajag tiekties miega laikā ceļot pa ceturtā un piektā blīvuma pasaulēm, kuras jūs 

piesātinās ar augstu vibrāciju enerģijām un pat miega laikā pacels jūs uz augstāku garīgo 

līmeni. 

Lūdziet katru reizi, pirms aizmigšanas, pavadīt nakti Piektajā dimensijā. Un, ja jūs 

iemācijāties dienas laikā saglabāt harmonisku stāvokli, tad nakts jums būs brīnišķīgs 

papildinājums dienai! 

Bet kas var būt brīnišķīgāks par to, ka jūsu dvēsele divdesmit četras stundas diennaktī būs 

augstu vibrāciju pasaulē - Gaismas un Mīlestības pasaulē? 

Svētīju jūs tam, mani dārgie, un ļoti mīlu! 
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Tēvs Absolūts runāja ar jums caur manu mīļoto meitu 

Pieņēma Marta 26. februārī 2016. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 26.03.2019. 

10.Ūdens Glabātāju pasaule 

 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Turpināsim sarunu par citām pasaulēm, kuras eksistē gluži blakus jums. 

Nosacīti šīs pasaules sauc paralēlās pasaules, kaut no ģeometrijas skatu punkta, tās novietotas, 

visdrīzāk, citas plaknes pasaulē. Tās no jums norobežotas ar kādu sarežģītu ģeometrisku 

konstrukciju, sastāvošu no ļoti augstām vibrācijām, tādēļ trešās dimensijas cilvēkam turp 

"izsūkties" cauri praktiski neiespējami. 

Izņēmums ir sapņu redzējumu pasaule, par ko tika runāts iepriekšējā vēstījumā. Visas pārējās 

pasaules no planētas Zeme atšķiras tik ļoti, ka jūsu apziņa pagaidām nespēj apvert to, kas tur 

notiek. 

Un tomēr, es jums par dažām no tām pastāstīšu, par cik jūsu dzīve Piektajā dimensijā jau ne 

aiz kalniem un, lūk, no turienes jums būs iespējami nokļūt tanīs noslēpumainajās pasaulēs. 

Visattīstītākā no tām ir ūdens glabātāju pasaule. Tās iemītnieki līdzīgi milzīgām ķirzakām, bet 

viņiem nav nekā kopēja ar reptiloīdiem. Viņu ķermeņi  mirdz zeltīti-zaļā gaismā, bet acis 

izstaro Gaismu un Mīlesību. Tā sestā blīvuma civilizācija, tādēļ viņu ķermeņi tik ļoti retināti, 

ka pēc savas vēlēšanās viņi var mainīt savu formu. Viņi neiet, bet it kā dejo, viegli slīdot pa 

virsmu. 

Viņu pasaule ļoti atšķiras no jūsu pasaules. To var nosaut par "ūdens valstību", par cik tā 

galvenokārt sastāv no  upēm un ezeriem. Šīs pasaules iemītnieki sevi jūt vienādi brīvi kā 

ūdenī, tā arī sausumā. Viņi, burtiskā nozīmē, var staigāt pa ūdeni/ūdensvirsmu. 

Un galvenā šīs civilizācijas īpatnība ir tā, ka tur nav pilnīgi nekādas "iekārtas" - sociālas, 

valstiskas un citu. 

Tur katra būtne - sava personīgā "valsts": tik ļoti katrs no viņiem pašpietiekams un vispusīgi 

attīstīts, katrs izpilda savu personīgo uzdevumu. 

Šo pasauli nosacīti var saukt kā sestā blīvuma intelektuāli-garīgā pasaule. Viņu eksistēšanas 

galvenā būtība ir izlaist caur sevi un attīrīt ūdens enerģiju, pienākošu tur kā no zemes, tā arī 

citām paralēlām pasaulēm. 

Tas ir sava veida filtrs, caur kuru ūdens enerģija atgriežas tanīs pasaulēs, no kurienes tā 

atnāca, bet jau tīra un piepildīta ar Dievišķās Gaismas un Mīlestības enerģiju. 
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Es saprotu, ka jums ļoti grūti apzināties, bet man gribētos, lai jūs zinat, cik sarežģīti iekārtota 

pasaulsēka, ka eksistē civilizācijas, kuras sevi velta citiem, attīrot enerģijas, nākošas no mazāk 

attīstītām civilizācijām. 

Un vēl man gribētos, lai sajūtiet sakarus ar jūsu "brāļiem" pēc saprāta un saprastu, kādu darbu 

viņi izpilda priekš jums, attīrot upes, ezerus un jūras, ko jūs tik nesaprātīgi postat un 

piesārņojiet. 

Ticiet, bez viņu pašaizliedzīgā darba, uz Zemes sen jau pienāktu ūdens "katastrofa". 

Atceraties viņus, cieniet viņu darbu, mani dārgie! 

 

Tēvs Absolūts runāja caur savu mīļoto meitu 

Pieņēma Marta 27. februārī 2016. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 3.04.2019. 

 

 

11.Cilvēces rases izcelšanās 

 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Šodien es jums pastāstīšu par jūsu vēsturi, par jūsu senčiem, drīzāk senvecākiem, lai jūs, 

atgriezušies pie savām sākotnēm, varētu labāk saprast, kas ar jums notiek šodien. 

Un sāksim mēs no tālumiem. Pirmie cilvēki uz Zemes parādījās drīz pēc pasaules plūdiem. 

Līdz tam šeit mita augstākās rases, priekš kuriem Zeme bija sava veida skatuve, uz kuras viņi 

izspēlēja grandiozas izrādes, izmantojot savas pārdabiskās spējas. 

No kurienes ņem savu sākumu cilvēks - tādā veidā, kādā viņš eksistē uz šodienu. Protams, 

viņš neradās no pērtiķienes un ne no augstākām rasēm. Jūs, mani mīļie, uzradāties dažādu 

ārpuszemes civilizāciju DNS krustojuma rezultātā. 

Plejādiešu DNS bija izvēlēta pamatam un tieši Plejādiešiem bija uzticēta cilvēka ķermeņa 

radīšana. Bet savus gēnus ienesa arī citas ārpuszemes rases ar augstu garīgās attīstības līmeni. 

Kādēļ tas notika? Lieta tā, ka Zeme ar sevi sniedza ļoti gardu kumosu priekš daudzām 

civilizācijām. Tā ideāli noderēja dzīvošanai. Un, lūk, pakāpeniski šurp sāka ierasties citu 

ārpuszemes civilizāciju pārstāvji un no laulībām, kādas viņi noslēdza savstarpēji, sāka dzimt 

cilvēki. 

Citiem vārdiem, visi jūs sevī nesat vienas vai citas ārpuszemes rases gēnus. Ārēji jūs vairāk 

līdzīgi Andromediešiem, kaut arī viņi augumā daudz lielāki par jums. Kā gan tā sagadījās, ka 
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jūs pieņēmāt teši to ārējo izskatu, kas raksturīgs cilvēkam tūkstošiem gadu laikā un kādēļ tas 

praktiski nemainās? 

Tas notika ļoti rūpīgas ģenētiskās atlases rezultātā, kuru vadīja labākie zinātnieki un biologi 

no citām planētām. Viņi bija dziļi ieinteresēti, lai cilvēks kļūtu Dievišķā radījuma virsotne. 

Viņš tāds arī kļuva. 

Kādreiz jūs varējāt viens ar otru sazināties telepātiski. Jūsu intuīcija bija tik ļoti attīstīta, ka jūs 

bez grūtībām pieņēmāt pareizus risinājumus jebkurā situācijā. Jūs dzīvojāt harmonijā ar sevi 

un dabu. 

Tas bija cilvēces Zelta Laikmets, kad uz Zemes valdīja Mīlestība un cilvēki nezināja naidu un 

agresiju. Kas gan tad notika? Kas izmanīja jūsu attīstības gaitu? 

Tā gadījās, ka cilvēki zaudēja modrību - pārāk laba un mierīga bija viņu dzīve. Un to 

nekavējās izmantot Drakonieši. Tā reptiloīdu rase, atrodošās daudz zemākā savā attīstības 

līmenī, salīdzinot ar cilvēkiem, izmantojot cilvēku uzticību un pilnīgu agresijas trūkumu, viņi 

sāka lēnām, bet pārliecinoši ieviest cilvēku sabiedrībā savas sadalīšanas programmas, ar 

nolūku pakāpeniski pakļaut sev viņu apziņu un sākt viņus vadīt savos nolūkos. 

Bija arī citas tehnogēnās civilizācijas arī tāda zema attīstības līmeņa, kuri nolaupīja cilvēkus 

un izaudzēja savus hibrīdus ar mērķi kolonizēt Zemi. 

Pie kā tas noveda, jūs jau zinat. Visas jūsu asiņotās vēstures, visu jūsu bēdu un ciešanu 

rezultāts - šo briesmīgo būtņu iejaukšanās jūsu dzīvēs, kuri  tādā mērā, kādā īstenojās viņu 

plāni cilvēces paverdzināšanā, arvien vairāk degradēja garīgi, jo viņu apetīte auga un viņi 

arvien vairāk alka pēc varas. 

Pašreizējā laikā Drakoniešu rase, dzīvojoša Zemes ēteriskā plānā, tika Gaismas Spēku 

padzīta, bet viņu radītie bioloģiskie hibrīdi, kas ieprogrammēti uz cilvēces sagrābšanu un 

paverdzināšanu, kādi bija ieviesti visās varas struktūrās, kuri pilnībā kontrolē zemes pasaules 

valdības locekļus, vēl palika. Un, kaut arī viņiem atņemts savu radītāju atbalsts, viņi turpina 

precīzi pieturēties viņos ieliktai programmai.   

Tas, kas notiek uz Zemes tagad, ir sava veida apokalipse, par cik viņu tehnoloģijas sasniedza 

tik augstu līmeni, ka spējīgi sagraut planētu un iznīcināt visu dzīvību uz Zemes. 

Loks noslēdzās. Un tagad prieš jūsu Zemes glābšanas ir viena vienīga izeja - jūsu pazaudētās 

Dievišķības iemantošana, kas Zemi piepildīs ar Mīlestību un tādu augstu vibrāciju enerģijām, 

kas pilnībā neitralizēs un izšķīdinās sevī ļaunuma un agresijas enerģijas un novedīs cilvēci 

līdz pilnīgai brīvībai no Drakoniešu varas. 

Un tieši ar šādu mērķi bija nolemts vadīt nebijušu eksperimentu: jūsu planētas un tās 

iemītnieku pārvešanu savos fiziskos ķermeņos uz Piekto dimensiju, kas dod patvērumu visām 
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augstām dvēselēm, varošām atcerēties savu Dievišķo izcelšanos. 

Uz to tagad mesti visi Eņģeļu, Erceņģeļu, Augšupcelto Meistar, jūsu Galaktisko brāļu spēki - 

visu jūsu Debesu aizbildņu, kuri iesaistījās pēdējā, izšķirošajā cīniņā ar Tumsas Spēkiem uz 

Zemes. 

Daudzas cilvēcīgās dvēseles pamostas un ar katru dienu viņu kļūs arvien vairāk. Un jau ne aiz 

kalniem tā diena, kad apvienosies visa jūsu Galaktiskā ģimene un tas būs dižens spēks, kura 

priekšā Drakonieši nevarēs noturēties un kritīs viņu vara, kas mainīja cilvēces vēstures gaitu, 

bet tagad, beidzot, tās virzība noritēs pēc cita scenārija. 

Saņematies vēl nedaudz pacietības, mani mīļie. Ticiet, atpakaļceļa nav. Runa ir tikai par to, 

cik cilvēku izdosies glābt un kurš no jums gatavs augšupcelties kopā ar jūsu planētu. 

Cilvēce atgriežas savā Zelta Laikmetā un jau uz visiem laikiem! 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums caur manu mīļoto meitu 

Pieņēma Marta 5. aprīlī 2016. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 27.03.2019. 

 

 

12.Cilvēces rases izcelšanās (turpinājums) 

Neatkārtojiet pagātnes kļūdas 

 

Es gribu turpināt savu vakardienas vēstījumu par cilvēka izcelšanos un sīkāk pastāstīt jums 

par to, kādēļ tik viegli izdevās civilizācijai, garīgi mazāk attīstītai kā jūs, ietekmēt jūsu 

attīstības gaitu. Es ceru, tas jums  palīdzēs neatkārtot pagātnes kļūdas. 

Un tātad, atgriezīsimies tanī Zelta Laikmetā, kad jūs bijāt patiesi laimīgi un bezbēdīgi. Tā bija 

piektā blīvuma pasaule. Tieši no tās jūs izgājāt un tagad turp atgriežaties. 

Tā laika Zeme bija līdzīga Maldenai - nākotnes Zemei, un tagad jūsu planēta jau stāv uz savas 

pāriešanas sliekšņa jaunajā realitātē. 

Tanī laikā klimats uz Zemes bija ļoti maigs, līdzens, rāms. Zeme slīka zaļumos. Jūras, upes, 

ezeri bija pirmradītā tīrībā. 

Cilvēki dzīvoja nelielās komūnās, kas izveidojās pēc interesēm un garīgās radniecības. 

Ģimenes arī veidojās uz garīgās vienotības pamata, kas apvienoja vīrieti un sievieti. 

Attālumi un laiks bija visai nosacīti jēdzieni, par cik piektā blīvuma realitātē laikam nebija 
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lineāra rakstura, bet attālumus varēja pārvarēt ar domu spēku. 

Tanī laikā cilvēki prakstiski nenovecoja un neslimoja, par cik savu dzīvi veidoja, izejot no 

Visuma likumiem un ārējais atspoguļoja viņu Dievišķo būtību. 

Kā gan gadījās tā, ka pietiekami īsā laika sprīdī, jūs varējāt sablīvināties/sabiezināties līdz 

trešai dimensijai - tā degradēties fiziski un garīgi? 

Viss sākās no tā, ka Drakonu civilizācija sāka pakāpeniski, nemanot izplatīt un attīstīt jūsos 

personīguma jūtas. Tieši tas kļuva par sākuma punktu, par "čūsku kārdinātāju", no kuras pēc 

tam izauga tādi "monstri", kā alkatība un vara. 

Šī viltīgā civilizācija jau tanī laikā pārvaldīja psiotropos ieročus, kas viņiem palīdzēja cilvēku 

apziņās ieviest nepieciešamās programmas, bet vēlāk arī savus gēnus. 

Savos nodomos tīrie cilvēki, nevarēja pat iedomāties par viņiem drauošām briesmām. Viņi 

nesaprata, kādēļ Mīlestības atmosfēra, uz Zemes valdošā, sāk pārveidoties skaudības, naida un 

agresijas atmosfērā. 

Diezgan ilgi viņiem izdevās atturēt Drakoniešu spiedienu, izmantojot savu galveno ieroci - 

Mīlestību, taču šaubu grauds bija iesēts ar ļaunprātīgu roku, un tas sāka dot savus asnus. 

Tā, dažu gadsimtu laikā, Diecilvēks pārvērtās vienkārši cilvēkā - tādā, kādu jūs to zinat 

šodien, ar visām no tā izrietošām sekām. 

Tādēļ, mani dārgie, ir TIK SVARĪGI izsekot katru savu domu, katru savu emociju, lai 

nenokristu atpakaļ trīsdimensionalitātes bezdibenī, bet ja tās nes negatīvu raksturu, tādas 

domas un emocijas tūliņ izšķīdināt Mīlestībā - šinīs vienīgajās glābjošajās "zālēs pret visām 

slimībām". 

Apturiet šīs postošās cilvēku izdalīšanas programmas - naida un naidošanās programmas! 

Piepildiet sevi un visu savu dzīvi ar Gaismu un Mīlestību, lai kļūtu neaizskarami, lai 

iemantotu savu Dievišķo būtību, lai droši un  ātri turpinātu Augšupcelšanās ceļu - cilvēces 

Zelta Laikmetā! 

 

Es jūs svētīju uz to, mani mīļie! 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 28.03.2019. 

 

 

13.Viss atgriežas saimē savā 
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Sveicināti, mani mīļie bērni!  

Šodien būs neparasts vēstījums, par cik es jums pastāstīšu par tiem senajiem laikiem, kad jūs 

vēl bijāt cilvēki-Eņģeļi, lai parādītu jums visu ceļu, kādu jums bija jāiziet, lai viss atgrieztos 

saimē savā. 

Es jums jau pastāstīju par posmu, kad jūs dzīvojāt Piektajā dimensijā un bijāt apveltīti ar 

visām tām spējām, kādas tur raksturīgas. 

Tagad es jums pastāstīšu sīkāk, kā veidojās jūsu dzīve toreiz. Un to darīšu tādēļ, lai jūs varētu 

saprast, kā jums vajag izveidot savu dzīvi tagad, kad jūs stāvat uz jaunā, bet īstenībā, tik vecās 

priekš jums realitātes sliekšna. 

Toreiz, tik senajos laikos, nebija nekādu nosacījumu, nekādu stereotipu, par cik cilvēku 

savstarpējās attiecības veidojās lieliski, pēc dvēseles aicinājuma. 

Kādreiz jūsu dvēseles atnāca uz zemi zinot, kas viņām šeit jādara, priekš kam viņas atnāca, 

kāda viņu misija. 

Bez tam, viņām bija spējas uzzināt savas radniecīgās dvēseles, savas otrās pusītes. Tādēļ 

toreiz nebija neveiksmīgu laulību, sarežģītu un sāpīgu attiecību, Viss bija harmoniski un 

dabīgi. Un tā bija liela laime priekš bērniem, dzimušiem mīlestībā un harmonijā. 

Visas traģēdijas, kas izspēlējās starp vīrieti un sievieti, bija dalīšanas rezultāts, ko cilvēkiem 

uzspieda Drakonu rase. Attiecības starp viņiem sāka veidoties uz personīguma un pārākuma 

pamata vienam pār otru. 

Dvēseles pārstāja viena otru pazīt un tādēļ viss uz zemes sajuka. Un, ja pēkšņi pusītes viena 

otru atrada, tad tas bija liels retums un izņēmums no noteikumiem. 

Taču intuitīvi jūs vienmēr zinājāt, ka uz zemes eksistē jūsu otra pusīte un jūs centāties viņu 

atrast. Neviens to nevarēja izdzēst no jūsu dziļās atmiņas. 

Tieši tā daudzi no jums sajūt, ka nedzīvo savu dzīvi, ka ne tur strādā, ne ar to dzīvo, ne uz to 

tērē savu laiku. Viņu Dvēsele cieš un cenšas izrauties no šī netikumības apļa, bet reti kad 

viņai to izdodas izdarīt, par cik viņai sociālie dzīves apstākļi sasēja "rokas un kājas". 

Un tagad, lūk, mani mīļie, pienāca laiks pacelt no dziļās atmiņas visas jūsu Dievišķās 

zināšanas, palaist uz āru visas jūsu patiesās jūtas, uzticēties savai intuiīcijai, iemācīties dzirdēt 

savu Augstāko Es, bet ne iet sabiedrības pavadā un viņiem mākslīgi uzspietās vērtībās. 

Tas vispār nenozīmē, ka vajag nolaisties "izputēšanā" - uz to var jūs pamudināt tikai jūsu Ego, 

kas alkst prieku un visatļautību. 

Kas var jūs īsteni izmainīt un atgriezt savas patiesās dabas pirmradītās zināšanās, tad tas jūsu 

arvien pieaugošais garīgums, jūsu vibrāciju paaugstināšana, pilnīga apzināšanās un 

pieņemšana ar visu savu sirdi uz zemes notiekošās globālās izmaiņas, kas ved jūsu Zemi un 
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jūs pašus uz Augšupcelšanu - šo diženo velti cilvēcei, šo apbalvojumu par visām jūsu 

ciešanām, par visām nelaimēm un grūtībām, ko jums nācās izbaudīt daudzu, jo daudzu mūžu 

garumā. 

Es ļoti ceru, mani mīļie, ka šī atgriešanās pie jūsu sākumiem priekš jums paies cik iespējams 

mazsāpīgi un harmoniski. 

Es svētīju jūs uz to, mani mīļie! 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums caur manu mīļoto meitu 

Pieņēma Marta 14. aprīlī 2016. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 29.03.2019. 

 

 

14.Planēta Glorija 

 

Šodien vēstījumā es gribu jums pastāstīt par planētu, kas jūsu dzīvē spēlē ļoti lielu lomu, kaut 

arī jūs paši par to noskārst nevarat. 

Runa būs par planētu Glorija, atrodošos saulei otrā pusē, tādēļ jums neredzama. Šī brīnumainā 

planēta, kas sevī uzņēma visu labo, dažādu civilizāciju radīta uz Zemes no viņas eksistēšanas 

laikiem. Un apdzīvo viņu visgaišākās dvēseles, kādreiz mītošas uz Zemes. 

Kādēļ es izlēmu par viņu pastāstī šodien? Tādēļ, ka viņa ir nākotnes Zemes prototips. Viņa jau 

atrodas piektajā dimensijā un tur valda tieši tāda atmosfēra, kāda būs uz jūsu planētas pēc 

viņas Augšupcelšanās. 

Tagad tur kūsā darbs, saistīts ar to, ka daudzi Glorijas iemītnieki izlēma kļūt jums par 

brīvprātīgiem palīgiem un tagad apgūst jaunus saziņas paņēmienus ar jums, dēļ tā, lai 

iemācītu jūs dzīvot jaunajos apstākļos un izmantotu jaunās priekš jums iespējas. 

Tā diženu darbarūķu planēta, par cik turp dodas tās dvēseles, kas priekš sevis izvēlējās 

kalpošanu cilvēkiem. Tur valda darbīga jaunrades atmosfēra. Katrs aizņemts ar savu darbu - 

tādu, kādu izvēlējās viņa dvēsele. 

Šī planēta atvērta priekš apmeklējumiem visu draudzīgo zemiešu civilizācijām, kuras grib 

ienest savu ieguldījumu šinī grandiozajā projektā - Zemes Pārejai Piektajā dimensijā. 

Daudz zinātnieku, aktieru, dziedātāju - to, kuru talants greznoja Zemi, pēc savas aiziešanas no 

Zemes, pārklejoja uz šo brīnišķīgo planētu. Un visi viņi tagad ar interesi seko tam, kas notiek 

uz Zemes, cenšoties ar visiem viņiem pieejamiem līdzekļiem nogādāt cilvēkiem noderīgu 
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informāciju. 

Saziņa ar Glorijas iemītniekiem ļaus jums ļoti ātri iejusties jaunajā priekš jums dzīvē: jo kad 

jūs ieraudzīsiet to cilvēku pazīstamās sejas, kuri priekš jums uz Zemes bija cienījami un 

iemīļoti cilvēki, jums kļūs silti ap sirdi un jums šķitīs, ka jūs atgriezāties mājās pēc ilgstoša 

komandējuma - grūta un nogurdinoša un, lūk, beidzot jūs sagaidīs dzimtās mājas, kur valda 

mīlestības un savstarpējās saprašanās atmosfēra, kur pazīstamas tuvas sejas, kur jūs varat 

atpūsties ar sirdi un dvēseli un nodarboties ar to, par ko jūs sen sapņojāt un gribējāt veltīt savu 

dzīvi, bet nevarējāt, dēļ kādiem no jums neatkarīgiem iemesliem. 

Planēta Glorija - tā Zemes spoguļattēls, bet tikai viņas ideālajā variantā, kur dualitātes nav, 

tātad, nav arī nekādu negatīvu enerģiju un emociju. 

Daba tur ļoti līdzīga kā uz zemes, bet neskarta, tīra, tādēļ šķiet, ka krāsas spilgtākas un 

piesātinātākas. 

Glorija ilgu laiku palika ārpus jūsu redzes loka un, lūk, pienāca laiks jums uzzināt par savu 

māsu, kas ar nepacietību gaida jūs un sapņo redzēt jūs tikpat mierīgus, laimīgus un 

harmoniskus, kādi ir šīs brīnišķīgās planetas iedzīvotāji. 

Tiklīdz Zeme pāries Piektajā dimensijā, jūs varēsiet viegli un brīvi lidot viens pie otra ciemos, 

mācīties dzīvot brīnumu pasaulē, radīt savu dzīvi un jūs aptverošo realitāti ar savu domu un 

nodomu spēku. 

 

Un tas viss jau gluži tuvu, mani mīļie! 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 2.04.2019. 

 

 

15.Enerģētiskā vienotība ar Visumu 

Par jūsu enerģētisko vienotību ar Visumu 

 

Šodien mēs ar jums atkal atgriezīsimies pie enerģiju tēmas, kas jūsu dzīvē ieņem arvien 

lielāku vietu un jūs sākat dziļāk apzināties tās patieso nozīmi. 

Un tagad mēs apstāsimies pie cita tās aspekta: kā tās mijiedarbojas jūsos, tas ir, jūsu 

personīgajā telpā un kā tās saistītas ar Visuma enerģētisko telpu. 

Ne reizi jau tika runāts par to, ka katrs cilvēks - tā atsevišķa pasaule, viss Visums, precīzāk, 

viņa maza kopija. Un tātad, arī visi procesi, notiekoši Visumā, netīšām atspoguļojas arī uz 

jums - projicējas uz jūsu smalkajiem ķermeņiem. 
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Un es tagad pacentīšos paskaidrot, kā tas notiek. 

Iedomājieties balonu, kurā ievietojas jūsu fiziskais ķermenis, bet tālāk iet jūsu smalkie 

ķermeņi. Visbiežāk tiek runāts par septiņiem cilvēka ķermeņiem, taču īstenībā to daudz vairāk 

un katrs jauns smalkais ķermenis no iepriekšējā atrodas tālāk, tādēļ tie aiziet bezgalībā un tos 

izsekot jums nav dots. 

Kādēļ tā notiek? 

Lieta tā, ka jūs visi izgājāt no viena avota, ar kuru jūs saistīti nesaraujamiem valdziņiem. Un, 

atkarībā no tā, cik garīgi izaudzis cilvēks, tik tuvāk viņš nonāk pie Dievišķā avota. 

Ļoti grūti to paskaidrot jums, apelējot ar cilvēciskiem jēdzieniem, bet ja runāt pavisam 

vienkārši, tad arī šeit strādā pievilkšanas likums. 

Par cik Dievišķais avots (pirmpamats) apveltīts ar ļoti augstām vibrācijām, tad tādā mērā, 

kādā pieaug cilvēku vibrācijas, tie sāk viņam pievilkties arvien stiprāk un stiprāk. 

Jūs šo Avotu varat stādīties priekšā kā magnētu, bet visas cilvēciskās Dvēseles mazu metāla 

bubiņu veidā, kuras visas no viņa atrodas dažādos attālumos. 

Un atkarībā no savas garīgās izaugsmes, šīs Dvēseles-"bumbiņas" tuvojas "magnētam"-

pirmavotam arvien tuvāk un tuvāk, kamēr pilnībā saplūst ar to, uz ko, protams, paiet 

miljoniem gadu. 

Bet apkārt šim magnētam atrodas noteiktas "zonas" ar savu vibrāciju kopumu, kurās eksistē 

dažādas civilizācijas. Visas tās virzas no zemākā uz augstāko, izejot caur fotona joslām ar 

dažādu vibrāciju līmeni. 

Tagad jūsu Zeme ar savu lielāko daļu iegāja Piektā blīvuma "zonā" un es redzu, ka ar katru 

dienu arvien vairāk un vairāk cilvēcisko Dvēseļu pievelkas šim Dievišķajam līmenim. 

Un visas citas civilizācijas, jau tur esošas, cenšas jums palīdzēt pārvarēt pēdējo barjeru, 

atdalošu jūsu Dvēseles no Dievišķās Mīlestības telpas, par cik viņas visas izgāja caur šo 

pieredzi un lieliski zina, cik tā liela laime - izrauties no dualitātes pasaules ar tās nežēlīgiem 

izdzīvošanas likumiem un atrasties tur, kur Dvēsele peldas Mīlestībā starp tādām  pašām 

Gaišām Dvēselēm un, kur jau viņai nevajag cīnīties par savu eksistēšanu, bet viekārši 

DZĪVOT un BAUDĪT DZĪVI. 

Kādēļ es izlēmu šodien jums par to pastāstīt, mani mīļie? 

Man ļoti gribas, lai jūs labāk saprastu Visuma uzbūves enerģētiskos principus un es cenšos 

jums to sniegt visvienkāršākajiem vārdiem, par cik zinu, ka ne visi no jums var apgūt 

zinātniskos darbus ar terminoloģiju, pieejamu jau tikai zinātņu vīriem. 

Bet man ļoti svarīgi, lai jūs ar savu sirdi sajustu, visām savas Dvēseles šķiedrām izjustu, 

mijiedarbību ar visu esošo Visumā: lai šīs zināšanas ietu ne no jūsu loģiskā prāta, bet jūsu 
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dziļās atmiņas, no savas diženās misijas apzināšanās - atgriezties turp, no kurienes jūs kādreiz 

atnācāt. 

Un es redzu, ka daudzi no jums jau veica milzīgu garīgo ceļu un stāv tieši uz Augšupcelšanas 

sliekšņa kopā ar jūsu skaistuli Zemi. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 3. novembrī 2016. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 30.03.2019. 

 

 

Par enerģētisko mijiedarbību 

 

Es šodien gribu jums pastāstīt par to, kā notiek enerģētiskā mijiedarbība starp cilvēkiem jūsu 

Galaktikā un Visumā kopumā. 

Šis process ļoti sarežģīts un daudzšķautnains, par cik sevī ietilpina milzīgu daudzumu 

sastāvdaļu. Daudzas no tām ļoti grūtas priekš jūsu saprašanas, tādēļ es apstāšos tikai pie tām, 

kurām priekš jums ir praktiska nozīme un, kuras jūs spējat ar cilvēcisko apziņu aptvert, 

atrodoties vēl trīsdimensiju pasaulē. 

Un tātad, sāksim ar to, ka katra Dvēsele, kura nolaižas uz Zemes, atnāk šurp ne viena. Aiz 

viņas vienmēr velkas citu cilvēcisko dvēseļu "šleife", kuras apzināti izvēlējās iemiesojumu 

kopā ar viņu, lai risinātu savas vecās problēmas, atraisītu karmiskos mezglus, vai viekārši 

nešķirtos, kad runa ir par radniecīgām dvēselēm, kuras jau saplūda vienā, un, ja viņu pusīte 

nolēma uz Zemes  aizsākto izstrādāt līdz galam, tad otra var nolaisties uz Zemes vienkārši 

"kompānijas" dēļ ar viņu. 

Tādēļ vienmēr esiet ļoti uzmanīgi pret sev tuvākajiem apkārt esošajiem un sevišķi pret tiem 

cilvēkiem, ar kuriem jūs saista ne vienkāršas attiecības. Visdrīzāk, tie ir tieši tie, ar kuriem 

jums vajag harmonizēt attiecības līdz galam. 

Bet tagad apstāsimies pie šī procesa enerģētiskās satāvdaļas. Un aplūkosim to konkrētā 

piemērā, kas biežāk dzīvē sastopama. 

Ņemsim ģimeni, sastāvošu no trim cilvēkiem: vīrs, sieva un bērns. Jūs piekritīsiet, mani mīļie, 

ka uz visas Zemes nevar atrast divas līdzīgas ģimenes, kaut arī ārēji viņas šķistu līdzīgas. 

Tik ļoti smalkas cilvēku attiecības, tik daudz nianšu tās sevī nes un tik ļoti trauslas tās, ka 

dažreiz viens neuzmanīgs vārds var tās sagraut uz visiem laikiem. 
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Kādēļ tā notiek, kā jūs varat sevi pasargāt, iemantot harmoniju, saglabāt ģimenē mieru un 

mīlestību? 

Bet tagad stādaties priekšā šos nelielās ģimenes locekļus enerģētisko sabiezējumu veidā, kur 

katram ir savs vibrāciju līmenis, savs emocionālais un mentālais fons, tātad arī aura dažādu 

krāsu un katram dažāds savu smalko ķermeņu retinājums. 

Vienam no viņiem vairāk garīgi attīstītam, šie ķermeņi var būt milzīgi un aizpildīt visu viņu 

mājas telpu, otram, pārāk piezemētam un materāli noskaņotam, tie var būt maksimāli 

"sapresēti", trešajam, kurš, piemēram, atrodas garīgā ceļa sākumā, tie var būt vidēja izmēra. 

Bet pēc tam, stādaties priekšā, kas notiek šinī mājā pie tik ļoti, enerģētiskā plānā, dažādu 

būtņu mijiedarbības. Šīs ģimenes Garīgā cilvēka pozitīvās enerģijas un "materiālā" ģimenes 

locekļa negatīvās enerģijas, visu laiku saskaras vienas ar otrām iesaistoties pretrunās un vedot 

nepārtrauktu cīņu, ar to pašu, provocējot visdažādāko enerģiju haotisku kustību, dažādi 

uzlādētu emociju izstarojumos: tādu kā mīlestības emocijas, labestība, sapratne, 

visupiedošana..., no vienas puses un neapmierinātības, nesapratnes, sakaitinātības, 

aizvainojuma emocijas... - no otras puses. 

Šinī orbītā noļūst arī trešais cilvēks, kā likums, bērns, saglabājošs "neitralitāti", šīs enerģijas 

taču itin kā lidinās gaisā, aizpildot visu telpu apkārt. Viņš no tām nekur nevar noslēpties un 

kļūst šīs enerģētiskās "šķirošanas" netīšs upuris. 

Ar laiku, pakāpenisku enerģētisko uzbrukumu rezultātā, traumējošu viņa auru, viņš kļūst 

psihiski nelīdzsvarots, kas pēc tam noved arī pie daudzām slimībām. Sevišķi viegli 

aizvainojami, protams, bērni, kuru maigās auras, cieš pirmām kārtām. Bet ļoti bieži mēdz būt 

tā, ka vīrs un sieva ārēji šķiet pilnīgi mierīgi, viņi smaida viens otram un dzīvo parastu dzīvi, 

bet viņu izstarotā enerģija dzīvo pati par sevi. Tā neprot apmānīt un izlikties, rādīt labu sejas 

izteiksmi sliktā spēlē. 

Cilvēka enerģija - tā viņa iekšējā būtība tīrā veidā, viņa enerģētika, viņa garīgās attīstības 

līmenis, kas mērāms pilnīgi konkrētās vienībās - vibrācijās, bet ne dežūrsmaidos un pareizos 

vārdos. 

Visumu nevar apmānīt, tā, kā arī cilvēku nevar apmānīt, par cik arī viņš Visuma daļa - maza 

tā kopija. 

Tieši tādēļ viens cilvēks otru uztver zemeapziņas - enerģētiskā - līmenī, bet ne viņa vārdu un 

rīcības līmenī. To var pat nosaukt par Dievišķo "atavismu" labā šī vārda nozīmē, ko neviens 

un nekas nevarēja iznīdēt no jums daudzu un daudzu gadsimtu laikā. 

Pie tā mēs šodien apstāsimies, bet nākošajā vēstījumā es jums pastāstīšu, kas jādara priekš tā, 
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lai enrģētiski sevi un savus tuviniekus harmonizētu, nepārkāpjot viņu brīvo gribu un viņu 

enerģētisko telpu. 

 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 31.03.2019. 

 

Par enerģētisko mijiedarbību (turpinājums) 

 

Un tātad, mani mīļie, turpināsim sarunu par enerģētisko mijiedarbību starp cilvēkiem. 

Kas gan jums jāizdara, lai apturētu šo "pretestību cīņu", kas jūs izsit no harmoniska stāvokļa, 

indē jums dzīvi un neizbēgami ved pie slimībām - dvēseliskām un fiziskām? 

Vispirms jums jāsaprot, kas tieši ir tas satraucošais faktors jūsos pašos, kas izraisa pastāvīgus 

negatīvās enerģijas šļakstus no cita cilvēka puses. Uzmanīgi tam pasekojiet. 

Dažreiz to ir ļoti grūti noteikt, par cik cilvēki nepierada runāt atklāti par ko viņi domā, bet 

bieži mēdz būt arī tā, ka cilvēks viekārši nevar saprast un precīzi formulēt savas pretenzijas 

pret otru, par cik nepieņemšana notiek tikai enerģiju līmenī. 

Cilvēki vienkārši nevar būt vienlīdzīgi pēc vibrācijām, pat ja arī ārīgi šķiet, ka viņiem viss labi 

un pareizi - no cilvēciskā uzskata. Tur, mani mīļie, arī ir viss sarežģījums. 

Atceraties gadījumu no savas dzīves. Dažreiz jūs redzat ideālu cilvēku visās attiecībās, bet 

viņa otra pusīte, kaut kādu iemeslu dēļ, neapmierināta. Bet visa vaina tā, ka enerģiju līmenī 

viņi nesavienojami: viens cilvēks savā garīgajā attīstībā pavirzījās jau tālu, bet otrs stāv šī ceļa 

pašā sākumā. 

Pie kam, pēdējais var būt ļoti labs, kārtīgs cilvēks, vēlošs visiem labu un dzīvojošs priekš 

citiem, bet domā viņš ļoti materiāli - loģiskās - kategorijās, tas ir, dzīvo ar prātu, bet ne sirdi. 

Un tādā gadījumā vienam no laulātajiem ļoti grūti paskaidrot, kas tieši viņu neapmierina savā 

vīrā (sievā) - vienkārši, viņš jūt intuitīvā (enerģētiskā ) līmenī, ka tas NE VIŅA CILVĒKS. 

Tādos gadījumos saka: "Raksturi nesaderēja", bet īsteībā, cilvēki ENERĢĒTISKI 

NESADERĒJA. Taču kaut kādu iemeslu dēļ viņi iemīlēja viens otru un apprecējās. 

Kā gan atrisināt šo pretrunu, mani dārgie, kā ģimeni saglabāt? Vai otrādi, labāk izšķirties?  

Protams, vienas receptes šeit nav, katra ģimene unikāla. Vienīgais, kas situāciju var izlīdzināt 

- tas skaidra un precīza neveiksmju iemeslu saprašana tieši no enerģētiskām - garīgām - 

pozīcijām. 

Un, ja tas, kurš stāv uz savas garīgās attīstības zemākā līmeņa, pastiepsies līdz sava partnera 

līmenim, tad parādīsies cerība atjaunot mieru un harmoniju ģimenē uz tā rēķina, ka abu 
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laulāto vibrācijas ieies, beidzot, rezonansē un viņu enerģijas jau ne atgrūdīsies, bet pievilksies 

viena pie otras. 

Bet, lai cik žēl, gadās arī tā, ka augsti garīgi un gaiši cilvēki, nokļūstot zemu vibrāciju 

materiālā vidē, zaudē savas sākotnējās spējas un augsto enerģētiku, un pielāgojas savam 

laulātajam. 

Taču tādi gadījumi reti kad ir laimīgi, par cik tāda cilvēka Dvēsele tiecas uz āru, cenšas 

atjaunot zaudētās pozīcijas, un tadas "dubultotas personības" cilvēks iemanto ne laimi, bet 

ciešanas. 

Kā gan tad atrast zelta vidusceļu, mani mīļie, lai dzīvotu mīlestībā, mierā un saskaņā?  

Vienīgais padoms, ko es jums varu dot - vienmēr paliekat pats, kāds esat, neslēpiet savu 

patieso būtību, necentieties būt labāks kā jūs īstenībā esat, nepieskaņojieties kādam, 

nespēlējiet svešu lomu, par cik tas jums ne tikai atņem spēkus, bet atņem jums un jūsu 

tuviniekiem iespēju dzīvot ENERĢĒTISKĀ TĪRĪBĀ: atklātības un sirsnīguma augstās 

vibrācijās. 

Ja jūs iemācīsieties vienmēr būt pats, kāds esat, vienmēr teikt to, ko jūs JŪTIET ĪSTENĪBĀ, 

jūs saglabāsiet bērnišķīgu tiešumu un dvēselisku tīrību, tātad, savu Dievišķīgumu un augstas 

vibrācijas, kas var izšķīdināt visas jūsu tuvinieku negatīvās emocijas un piepldīt viņus ar 

Gaismas un Mīlestības enerģijām un jau ar to pavilkt viņus līdz savam līmenim. 

Un es svētīju jūs, mani mīļie, kļūt par augstu vibrāciju glabātājiem, kas palīdzēs jums un jūsu 

tuviniekiem dzīvot mieā, mīlestībā un saskaņā, piepildot jūsu mājas ar sirds siltuma 

mājīgumu. 

 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 1.04.2019. 

 

 

16.Dabas stihijas 

Dabas stihija. ŪDENS 

 

Šodien mēs nedaudz atvirzīsimies no Augšupcelšanas tēmas un parunāsim par to, kādu vietu 

cilvēka dzīvē ieņem daba, drīzāk, kā četras dabas stihijas ietekmē cilvēka dzīvi un otrādi, kā 

cilvēks to ietekmē. 

Parasti cilvēka un dabas mijiedarbība tiek aplūkota ļoti šauri: akcentē to, ka cilvēks piesārņo 

apkārtējo vidi un daba atbild ar to pašu. Viss tas pareizi: atspoguļošanas likums strādā 
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nemainīgi.  

Bet tagad mēs parunāsim par dabas stihijām plašākā mērogā - no viņu Dievišķās izcelšanās 

skatu punkta un par viņu lomu cilvēu dzīvē. 

Ūdens - tā tiešām Dievišķa substance, kas līdz pat šim laikam priekš jums paliek mīkla, par 

cik sevī slēpj pārāk daudz neizskaidrojamu un cilvēkam nepakļāvīgu īpašību. 

Šķiet, ka ūdens dzīvo savu personīgo dzīvi, mainot savu struktūru, savu stāvokli, savus 

parametrus. 

Ūdens nolasa un glabā sevī informāciju. Tas spējīgs ietekmēt jūsu ķermeņus, par cik tie 80% 

sastāv no ūdens. 

Kur tad tas noslēpums? 

Lieta tā, mani mīļie, ka ūdens sevī nes dzīvības kodu. Un tagad es jums paskaidrošu, ko tas 

nozīmē? 

Kad tika radīts jūsu Visums, par dzīvas būtnes šūnas pamatu tika ņemts dzīvībradošs 

mikroskopisks ūdens piliens, kurā tika ielikti noteikti attīstības kodi. 

Katram augu veidam, dzīvnieku, cilvēka bija savi neatkārtojami kodi, kas pēc tam sāka 

izdalīties apakškodos, kam pateicoties, uz Zemes eksistē tāda dabas un tās iemītnieku 

bagātība un daudzveidība. 

Šis sakrālais dzīvas radības dzimšans process nepakļaujas aprakstam vārdos. Bet man ļoti 

gribas, lai jūs zinātu, ka tieši ūdens kļuva par senvecāku visam dzīvajam uz Zemes. 

Tādēļ arī nekas dzīvs uz Zemes nevar eksistēt bez ūdens. "Ūdens - tā dzīvība" jau cilvēkiem 

kļuva pierasts izteiciens. 

Tādēļ, piesārņojot ūdenskrātuves uz jūsu planētas, nosusinot, jūs sev atņemat dzīvību 

vistiešākajā šī vārda nozīmē. Un es priecājos, ka cilvēce beidzot apzinājās to un cenšas savas 

kļūdas labot. 

Un kas man sevišķi patīkami: es redzu, ka pēdējos gados jūs jau apzinājāties arī to, ka varat 

izdarīt ietemi uz ūdeni ar savām domām un emocijām. Un tas tiešām īsts izrāviens cilvēka 

apziņā. 

Jo taču tādā veidā jūs varat mainīt savu ķermeni, izārstējot slimības, dzīvot harmonijā un 

mīlestībā. 

Jūsu zinātnieki iemācījās izdarīt molēkulu uzņēmumus vienu vai citu domu un emociju 

ietekmē. Tātad, mani dārgie, jūs jau spējat apzināties, ka Mīlestības un Labestības emocijas 

pilnībā maina jūsu ķermeņa struktūru. 

Iedziļinaties šajos vārdos: "gaismas kristāliskais ķermenis", tie taču nozīmē to, ka Gaismas, 

līstošas no jūsu Dvēseles, kristāliņi izmaina jūsu ķermeņus un tie kļūst Dievišķi pa pēdām aiz 
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jūsu Dvēseles, apzinājušās savu īsto vietu uz Zemes un savas bezrobežu iespējas. 

Jūs kļūstat Dievcilvēki. Jūs atgriežaties savā izejas stāvoklī, jo jūs taču kādreiz bijāt Dievi, 

nolaidušies uz Zemes. 

Atceraties to vienmēr, mani mīļie! 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 4.04.2019. 

Dabas stihija. GAISS 

 

Tagad es gribu turpināt sarunu par Dabas stihijām. 

Gaiss. Tas ir tas, bez kā cilvēks, kā arī jebkura dzīva būtne, nevar izdzīvot pat dažas minūtes. 

Tā Dievišķa substance, kas ar sevi baro visu uz Zemes esošo un sastāv no acīm neredzamām, 

sīkām, caurspīdīgām, gāzes veidojošām molekulām, kuru uzbūve atgādina Visuma uzbūvi. 

Gaiss radās vienlaicīgi ar ūdens parādīšanos, par cik viens no otra nav atdalāmi. Tās 

savstarpēji saplūstošas substances, kas arī rada dzīvības formulu 

Gaiss visu laiku atrodas savstarpējās apmaiņas procesā, par cik visu dzīvo būtņu organisms ir 

sava veida gaisa pārstrādes "fabrīka". 

Ieelpojot vienu gaisa sastāvu, viņas izelpo citu. Un, protams, tas izdomāts bija ne nejauši. 

Lieta tā, ka gaiss - tas no visām dabas stihijām viskustīgākais un tas nevar palikt ne sekundi 

bezdarbībā. Tas izsakidrojams ar to, ka tas jau no iesākuma bija izdomāts kā Dievišķs 

elements, piesātinošs ar dzīvības enerģiju katru dzīva organisma šūnu. 

Bet par cik tā molekula atspoguļo Visuma uzbūvi, kas pastāvīgi atrodas kustībā, tad arī viss, 

kas saistīts ar gaisu, arī pastāvīgi kustas, pat ja tas cilvēka acij nav redzams. 

Un nav nejaušība, ka cilvēks uzskatāms par mirušu, kad viņš pārstāj elpot. Tas nozīmē, ka 

gaiss viņa organismā pārstāja cirkulēt un vēl tas nozīmē, viņa Visums nomira - apturēja savu 

kustību. 

Viss tas, mani mīļie, diezgan sarežģīti priekš jūsu saprašanas, bet man gribas, lai jūs saprastu 

galveno šīs stihijas būtību - viņas pastāvīgo kustību. 

Tagad es jums pastāstīšu, kas var izraisīt šīs stihijas plosīšanos, kas noved pie bēdīgām sekām. 

Spēcīgas vētras, virpuļvētra, viesuļi - viss tas ir sekas tam, ka kādā jūsu planētas daļā bija 

pārkāpta savstarpējā apmaiņa, vai citiem vārdiem, pārstāja strādāt gaisa pārstrādes "fabrīka". 

Kā tas izsatās praksē? Piemēram, kaut kur uz jūsu planētas notika zemestrīce, tātad, zemes 

garozas nobīde. Tādā veidā tika izjaukts gaisa dažādu sastāvdaļu pašapmaiņas process. 

Bet par cik Zeme - tas viens organisms, tad kļūme vienā tās daļā tūliņ dod ziņu par sevi citai. 

To var salīdzināt ar to, kā cilvēkam, kurš ieklepojās vai ar kaut ko aizrijās, sākas grūtības ar 
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elpošanu un viņš sāk drudžaini, tvert ar muti gaisu. 

Tas pats notiek ar Zemi. Viesuļvētras un virpuļvētras - tās arī viņas elpošans grūtības, dabas 

katastrofu izraisītas. 

Un šī stihija nevadāma, par cik cilvēks nevar ar savu apziņu aptvert notiekošo, ieraudzīt 

katastrofas iemslu, tātad, nevar to arī novērst. 

Viss, ko viņš var izdarīt, lai apvaldītu gaisa stihiju - tas ir, dzīvot Mīlestībā un Harmonijā, kas 

dod iespēju dzīvot šinīs brīnišķīgajās enerģijās arī jūsu skaistulei planētai. 

Jo taču katra stihiju nelaime uz Zemes, ir cilvēku uzkrātas, milzīgas negatīvās enerģijas 

koncentrācija. 

Tieši tādēļ Piektajā dimensijā nav ne zemestrīču, ne viesuļvētru, ne virpuļviesuļu - tur taču 

valda Gaismas un Mīlestības enerģijas, kas vienkārši nevar dot iemslu parādīties kaut kādai 

dabas anomālijai. 

 

Neaizmirstiet nekad par to, mani mīļie! 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 5.04.2019. 

 

 

Dabas stihija. ZEME 

 

Šodien jums pastāstīšu par trešo dabas stihiju. 

Zeme. Šī stihija priekš jums pati mīļākā, vispazīstamākā, vistaustāmākā, pati materiālākā. Jo 

ne jau velti jūs viņu sauciet "Māmuļa Zeme". 

Jums tik bieži gribas viņu apskaut, piekļauties viņai, paieties pa viņu ar basām kājām, ar seju 

ieslēpties pūkainajās zālītēs, sajust viņas smaržu siltajās vasaras naktīs un saulainās aukstuma 

dienās. 

Tiešām, ar viņu jūs visvairāk sajūtiet savu vienotību, nesaraujamo sakaru. Un es jums 

paskaidrošu, kādēļ tas notiek. 

Zeme - jūsu barotāja. Kā māte izbaro savu bērnu, tā arī Zeme pabaro cilvēku. Viņas bagātības 

tiešām bezgalīgas un, ja jūs pret viņu izturēsieties ar mīlestību un pateicību, viņa jums atbildēs 

ar to pašu, apveltot jūs ar saviem dārgumiem. 

Taču tieši ar zemi cilvēkam ir vissarežģītākās un vispretrunīgākās attiecības. Un tas jums 

notiek neapzinātā līmenī. Tik bieži ģimenēs notiek: kuru visvairāk mīli, ar to vismazāk 

ceremoniju. 
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Mūsu sakars tik stiprs un nesaraujams, ka jums šķiet nesatricināms. Tur arī rodas jūsu 

patērētāju, bet bieži vien arī barbariska attieksme pret savu Zemi. Jums šķiet, ka viņa visu 

piedos, viņa taču jūs tik ļoti mīl. 

Un viņa piedod jums tik daudzus gadsimtus jau: cieš, vaid, lokās aiz sāpēm un joprojām 

gaida, kad jūs attapsieties u pārstāsiet viņu tiranizēt, "izēdot" viņu no iekšienes, plosot viņas 

miesu, atņemot viņas dabas bagātības. 

Sen jau jūsu mīlestība pārstāj būt abpusēja.Un Zeme atļāvās neredzētam eksperimentam. Lai 

glābtu sevi un tos, kuri tiešām viņu mīl, viņa sāka savu pacelšanos Piektajā dimensijā, kur ne 

viņa, ne ar viņu pārgājušie cilvēki, neizjutīs ne sāpes, ne ciešanas, kur viņi tiešām kļūs vienots 

un nedalāms veselums, kur dzīvos augstās Gaismas un Mīlestības enerģijās. 

Un tas, kas tagad notiek ar jūsu Zemi, ir apstiprinājums tam, ka izmaiņas jau notiek pilnā 

sparā. 

Visas viesuļvētras, virpuļviesuļi, zemestrīces, plūdi, vulkānu izvirdumi, dabas anomālijas - tā 

neizbēgama atmaksa cilvēkam par viņa izdarībām, par viņa nepateicību savai "māmuļai-

barotājai". 

Taču ticiet, mani dārgie, tā ne viņas atriebība, ne savu nerātno bērnu nosodīšana. Tas 

pašaizsardzības līdzeklis. 

Un viņas darbības ne patvaļīgas tā vienkāršā iemesla dēļ, lai kā viņa jūs mīlētu, ne viņas 

spēkos atcelt cēloņu un seku likumu. Ko sēsi, to pļausi... 

Un viss, kas jums tagad atliek, mani dārgie, - apzināties un pieņemt ar visu sirdi uz Zemes 

notiekošās liktenīgās izmaiņas, bet pēc tam izdarīt savu izvēli: iet kopā ar savu Zemi uz 

Piekto dimensiju vai atstāt viņu dēļ dzīves turpināšanas trešajā dimensijā, bet jau uz citām 

planētām. 

Un šeit izvēle tikai jūsu Dvēseles. Viņa jūsu galvenais padomdevējs un jūsu galvenais palīgs. 

Klausiet viņu, mani mīļie. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 6.04.2019. 

 

 

Dabas stihija. UGUNS 

 

Šodien mēs parunāsim par ceturto dabas stihiju. 

Uguns. Tas ir tas, kas jūs sasilda. Piepilda jūsu mājas ar siltumu un mājīgumu. Bet dažreiz tā 

pārvēršas par briesmīgu, nevadāmu stihiju, nesošu jums nāvi un postījumus. 
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Uguns stihija sevī nes Saules enerģiju, kas tāpat kā uguns, var būt maiga, sasildoša, un arī 

ļauna, pelnos pārvērtoša. 

Kāda tad ir Uguns daba un uzdevums? 

Sāksim ar to, ka Uguns uz Zemes parādījās agrāk kā uz viņas radās dzīvība, un eksistēja viņa 

uz jūsu planētas ugunīgu lavu veidā - vulkānu, kuri pakāpeniski "iemiga". 

Tas notika tādēļ, ka jūsu planēta bija izvēlēta par nebijuša eksperimenta vietu un uz tās sāka 

rasties apstākļi priekš dzīvu radību dzīvošanas. 

Taču vulkāni, apveltīti ar Dievišķo apziņu, turpināja dzīvot savu personīgo dzīvi un izpildīt 

savu misiju uz Zemes, kas paredzēja, Zemes pārmērīgas "vārīšanās" gadījumā "nolaist 

tvaiku". 

Tādas "vārīšanās" iemesli varēja būt visdažādākie - no Zemes garozas iekšējiem procesiem 

līdz sociālām eksplozijām cilvēciskā sabiedrībā. 

Cilvēki pakāpeniski iemācījās Uguni iegūt un to izmantot savos nolūkos, sāka piedēvēt viņai 

mistisku nozīmi, intuitīvi nojaušot tās Dievišķo izcelšanos.  

Tieši tā radās tradīcija iededzināt sveces, kad jūs piesauciet Augstākos Spēkus. 

Tādēļ jūs tā mīlat skatīties uz Uguni: viņa jūs gluži kā apbur, it kā atklāj citas pasaules. 

Ar Uguni jūs attīrat - aizdedzinot sveces - savu mājokli, izdzenājot Tumsas spēkus. Jūsu 

dzļākā atmiņa glabā zināšanas par to, ka viņa svēta. 

Tad kādēļ gan šī svētā Dievišķā Uguns dažkārt pārvēršas nežēlīgā nonāvētājā, iznīcinot visu 

savā ceļā? 

Mani miļi, tas viss notiek tā paša iemesla dēļ, kādēļ uz Zemes notiek virpuļviesuļi un 

viesuļvētras: kad negatīvo enerģiju koncentrācija pārsniedz pieļaujamo robežu, Zemes normu 

normālai eksistēšanai. 

Dažreiz ugunsgrēku iemesli slēpjas tik dziļi, ka cilvēciskā apziņa nespēj tos izzināt. Tikai 

visaugstākās dvēseles, izgājušas uz Kalpošanu, spējīgas izsekot cēloņu-seku sakaru ķēdīti 

vieniem vai citiem notikumiem, kas noveda pie traģiskā risinājuma. 

Kā gan tad jums iemācīties draudzēties ar Uguni, mani mīļie? 

Un šeit jums palīdzēs jau gadsimtos pārbaudīta recepte: dzīve mīlestībā saskaņā pašiem ar 

sevi un jūs aptverošo pasauli. 

Gaismas un Mīlestības enerģija tik visspēcīga, ka spējīga apturēt pat Uguni! 

Atceraties, cik daudz gadījumu glabā cilvēces vēsture, kad briesmīgos ugunsgrēkos neskartas 

palika Svētās Relikvijas, kad uguns stihija apstājās pie klosteru sienām, vai taisno mājām.    

Atceraties, mani mīļie, kad jūsu dvēseles un nodomi tīri un jūs piepildīti ar Gaismas un 

Mīlestības enerģijām, jūs spējīgi apvaldīt jebkuru stihiju un pat tik postošu un bīstamu, kā 
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Uguns Stihija! 

 

Svētīju jūs uz to, mani mīļie! 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 7.04.2019. 

 

Dabas stihija. MĪLESTĪBA 

 

Šodien man gribētos apkopot četru iepriekšējo vēstījumu rezultātus par dabas stihijām. 

Kā jau jūs sapratāt, katra no tām apveltīta ar Dievišķo apziņu tāpat kā jūs, tātad, visi jūs kā 

Visuma daļiņas esat VIENS VESELUMS. Viņas atkarīgas no jums, tāpat kā jūs no viņām. 

Un šodien mēs ar jums parunāsim par to, kā jums eksistēt mierā un saskaņā ar viņām. 

Tagad, kad jūs visi kopā virzaties uz Piekto dimensiju, ļoti svarīgi, lai jūsu apziņa būtu 

rezonansē ar visām četrām stihijām. 

Un, lūk, šeit , mani dārgie, jums palīdzēt nāks piektā stihija, kura vienmēr dzīvoja uz Zemes 

inkognito un tikai tagad sāk iekarot savu likumīgo vietu. Tikai viņa spējīga īstenot brīnumu - 

ienest harmoniju jūsu attiecībās ar Zemi, Ūdeni, Gaisu un Uguni. 

Jūs jau droši vien uzminējāt, ka šī stihija Mīlestība - visu stihiju Cariene, pasaules Dieviete, 

miera uz Zemes un visā Visumā. 

Kādēļ es viņu nosaucu stihija? Tādēļ, mani dārgie, ka viņa dzima kopā ar dzīvību uz Zemes 

kā viena no viņas galvenajām sastāvdaļām. Un, neskatoties uz to, ka ar laiku viņa bija daudzu 

cilvēku atvairīta, viņa savu spēku nezaudēja.  

Viņa vienmēr dzīvoja cilvēka dvēselē un sirdī. Viņa uzvedās tāpat kā citas dabas stihijas, tad 

pieklusa, tad izauga līdz milzīgiem apmēriem. 

Bet, par nožēlu, ar viņas vārdu sāka piesegties daudzi "viltvārži" - tādi kā godkāre, 

perosniskums, greizsirdība, vara, miesaskāre un daudzas citas. 

Viņu centās iedzīt trīsdimensiju rāmjos, ieliekot vārdā "mīlestība", visu ko vēlas, izņemot 

viņas patieso - Dievišķo - būtību. 

Un tas notika tādēļ, ka Mīlestība tik ļoti daudzšķautnaina, ka dot viņai definējumu 

neiespējami. Viņu nevar aprakstīt ar vārdiem -viņu var tikai sajust. Viņa no dzimšanas Dievā. 

Un tomār pacentīšos raksturot šo piekto un galveno stihiju. 

Viņa - jūsu Dvēsele tīrā veidā, bez trīsdiemsiju pasaules uzslāņojuma. 

Viņa - jūsu Sirds, kura pukst taktī ar Zemes sirdi. 

Viņa - jūsu acis, kas redz visu brīnišķīgo uz Zemes. 
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Viņa - jūsu ausis, kas dzird Debesu sfēru mūziku, iemiesotu uz Zemes. 

Viņa - jūsu lūpas, kas izrunā maigus vārdus, 

Viņa - jūsu rokas, kas glāsta jums mīļus cilvēkus. 

Viņa - jūsu kājas, kas sajūt mātes Zemes maigumu. 

Un, ja jūs iemācīsieties vadīt Mīlestības stihiju, jūs kļūsiet vislaimīgākais cilvēks uz pasaules. 

"Kā gan tad viņu vadīt?" - jautāsiet jūs. 

Bet viss noslēpums tur, mani mīļie, ka viņu nevajag vadīt. 

Viņā vajag DZĪVOT. 

Viņā vajag UZTURĒTIES katru minūti, katru savas eksistēšanas sekundi. 

Viņā vajag PELDĒTIES, baudīt viņas siltumu un maigumu. 

Viņā vajag pilnībā IZŠĶĪST. 

Jākļūst - VIŅA! 

Un es svētīju jūs uz to, mani mīļie! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 8.04.2019. 
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GRĀMATU PLAUKTS 

 

Mūsu grāmatu plauktā jūs atradīsiet arī citus Tēva Absolūta un 

Augšupcelto Meistaru Vēstījumu krājumus 

 

PAR JAUNU DZĪVES REDZĒJUMU 

Pasaules Mātes sūtīts Vēstījumu krājums pieņēma Marta laikā no 1. līdz 23.jūlijam 2018.gadā 

 

ATGRIEŠANĀS PIE DIEVA (PASAULES MĀTE) 

Pasaules Mātes sūtīts Vēstījumu krājums pieņēma Marta laikā no 10.augusta līdz 2.septembrim 

2017.gadā 

 

GARA, DVĒSELES UN ĶERMEŅA TRĪSVIENĪBA 

Tēva Absolūta sūtīts Vēstījumu krājums pieņēma Marta laikā no 4. līdz 31.jūlijam 2018.gadā 

 

ASTRĀLĀ PASAULE 

Tēva Absolūta sūtīts Vēstījumu krājums pieņēma Marta laikā no 24.maija līdz 4.jūlijam 2018.gadā 

 

KRISTUS OTRĀ ATNĀKŠANA (SĀKUMS) 

Tēva Absolūta un Pasaules Mātes sūtīts Vēstījumu krājums pieņēma Marta laikā no 26.septembra līdz 

9.novembrīm 2017.gadā 

 

KRISTUS OTRĀ ATNĀKŠANA (2.DAĻA) 

Tēva Absolūta un Pasaules Mātes sūtīts Vēstījumu krājums pieņēma Marta laikā no 10. līdz 

22.novembrim 2017.gadā 

 

Kā arī citi teksta un audio Vēstījumu krājumi 
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GRĀMATU PLAUKTS UN KATALOGS REGULĀRI TIEK PAPILDINĀTS 

 

Vēstvietnes “Vozrožģeņije” Grāmatu Plaukts: 

https://vozrojdeniesveta.com/book/ 

 

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 “Pasaules ēkas iekārtojums”" pieņēma Marta, audio Eduards, vēstvietne - 

Vozrožģeņije 

 

Latviešu valodā viskopīgai pieredzei sagatavoja Dievišķā Spēkavota Gaismas grupa, 

vēstvietne - Spēkavots 2019. gada 8. aprīlis, Latvija 

 

  

http://spekavots.ucoz.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

https://vozrojdeniesveta.com/book/
https://vozrojdeniesveta.com/
http://spekavots.ucoz.ru/
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