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PĒCVĀRDS 
 

NO AUGŠUPCELTAJIEM 
MEISTARIEM 

 

 
Augšupcelto MeistaruVēstījumi,  

Martas pieņemti laikā no 2017. gada  

27. novembra līdz 4. decembrim 

 

 

 
No krievu valodas, intuitīvi, latviskoja Eslauma 

(Lauma Ivane) no 2017.gada 30.novembra līdz 2018.gada 10.martam publicēti: 

http://spekavots.ucoz.ru  

 https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 , 

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

 

 

https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts
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Šajā Grāmatā apkopoti Augšupcelto Meistaru Vēstījumi "Pēcvārds no Augšupceltajiem 

Meistariem", 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 2017. gada 30.novembra  līdz 2018.gada 10.martam. 

 

 

Bet Iritas Irem sirsnīgā centībā tie sakārtoti Dokument-Grāmatā "PĒCVĀRDS NO 

AUGŠUPCELTAJIEM MEISTARIEM" , 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 Augšupceltajiem Meistariem par Zināšanām Vēstījumos! Mīļš paldies 

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

Pēcvārdu no Augšupceltajiem Meistariem 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 Maijs 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. JŪS SPĒJAT RADĪT BRĪNUMUS 
 

Ješua Vēstījums no 27.novembra 2017. gada 

 

 
 

Sveicināti, mani dārgie! 

Šodien es pie jums atnācu, lai parunātu ar jums kā tuviem un mīļiem cilvēkiem. 

Man ļoti patīkami, ka pēc vēstījumu sērijas, kurus priekš jums nodiktēja Tēvs Absolūts un 

Pasaules Māte, jūs uzzinājāt patiesību par manu dzīvi un sapratāt, ka, neskatoties uz 

traģiskajām beigām, raugoties no trīsdimensiju pasaules, tā bija laimīga, spilgta un bagāta. 

Es biju tuvinieku mīlestības un sapratnes apņemts, kas stiprināja manus spēkus, prieku un 

iedvesmu. 

Radītājs man dāvāja tikšanos ar mīļoto sievieti - manu dārgo otro pusīti, kas ne tik bieži 

sastopams uz Zemes. 

Es iepazinu tēva prieku, neskatoties uz to, ka man bija atvēlēts tik maz laika saskarsmei ar 

maniem bērniem. 

Liktenis priekš manis bija reti labvēlīgs, sūtot Debesu dāvanas saziņas veidā ar Visuma 

Augstākiem Spēkiem, kā arī daudzskaitlīgās zīmes un priekšā teikšanas dzīves grūtākajās 

minūtēs.  

Mani pie rokas veda pa to ceļu, kuru izvēlējās mana Dvēsele un es visiem par to bezgalīgi 

pateicos. 

Tas, ka es mācēju iemantot savu Dievišķību, esošam fiziskajā ķermenī, tanīs laiko tiešām bija 

brīnums un tas bija iespējams tikai pateicoties Debesu palīdzībai. 

Taču šodien tāds brīnums pa spēkam katram, kurš izgāja uz Kalpošanu un es paskaidrošu 

jums, kādēļ. 

Tas, kas tagad notiek ar Zemi, ir īstena Pārveidošana - garīga un fiziska - kā viņas, tā arī jūsu - 

viņas mīļoto bērnu, viņas neatņemamu daļiņu. 
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Tie no jums, kuri iegāja viņas Pārveidošanas un Augšupcelšanas orbītā, paceļot savas 

vibrācijas līdz viņas līmenim, spējīgi īstenot to, ko kādreiz izdarīju es, augšāmceļoties sava 

fiziskā ķermeņa transformācijas ceļā.  

Taču jūsu Augšāmcelšanās un Augšupcelšanai būs cits raksturs, vispirms, tās būs 

masveidīgas. 

Un otra atšķirība būs tā, ka jūsu Augšāmcelšanās būs, tiešām, jūsu Dvēseles atmošanās no 

dziļa garīga miega, kurā tā iegremdējās, būdama duālā pasaulē. 

Un tam sekojošā Augšupcelšana būs ne aiziešana no Zemes plāna, bet pāreja kopā ar Zemi 

citā enerģētiskā realitātē. 

To var salīdzināt tādējādi, ka jūs aizejat uz Debesīm, bet Debesis nolaižas pie jums, uz Zemes, 

lai piesātinātu jūs un viņu ar jaunām augstām vibrācijām. 

Kas jau arī notiek, mani dārgie! 

Un esmu priecīgs vērot, ka jūs atveraties jaunajai realitātei, uzticīgi atverot viņai pretim savas 

sirdis un dvēseles. Es redzu ka tas, kurš kaut reizi izpeldējās šīs Debesu svētlaimes staros, 

kurš ar visu savu sirdi sajuta Beznosacījumu Mīlestības dziļumu un skaistumu, nekad jau 

nevarēs atgriezties savā iepriekšējā dzīvē - tik jau pelēcīga, nabadzīga un bezkrāsaina tā jums 

parādīsies - ar tās egoistiskām vēlmēm un mūžīgo tiekšanos pēc bezgalīgiem dzīves 

labumiem, kas kļuva eksistēšanas mērķis lielākajam vairumam Zemes iedzīvotāju. 

Un man gribas novēlēt jums, mani dārgie, nenovirzīties no tā gaišā ceļā, lai kādus šķēršļus 

jums uz tā nāktos satikt, kādus pārbaudījumus jums sūtītu. 

Un sevišķi tagad, kad, savu galu jūtot, Tumsas spēki cenšas jums dot pēdējo cīniņu, jānoturas 

augstumā, neatdodot savas pozīcijas un nedodot sabradāt tos maigos Dievišķos "asnus", kuri 

dzimst jūsu sirdīs. 

Jūs taču dēļ tā arī atnācāt uz Zemi - atdzimt pašiem un palīdzēt izdarīt to arī citiem. 

Un es svētīju jūs, mani dārgie, Atdzimšanai no duālās pasaules "mirušās" dzīves un 

Augšupcelšanai jaunos garīgos augstumos - Piektajā dimensijā! 

Un atceraties, es vienmēr esmu jums blakus, mani dārgie! 

 

Ješua - tas, kuru jūs pieradāt saukt Jēzus Kristus, runāja ar jums 

 

Pieņēma Marta 27. novembrī 2017.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 30.11.2017. 
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2. MANA DZĪVE BEZ JEŠUA 

 

Marijas Magdalēnas Vēstījums no 28.novembra 20117.gada 

 

Sveicināti mani dārgie! 

Gribu arī es ar jums parunāt, par cik es redzēju, ar kādu mīlestību un dalību jūs uztvērāt stāstu 

par mūsu ar Ješua dzīvi, it kā izietu kopā ar mums to tālo zemes ceļu. 

Un šodien es jums pastāstīšu, kas notika jau pēc Ješua aiziešanas. 

Gandrīz tūliņ pēc viņa aiziešanas es devos uz Indiju, pievienojoties lielai karavānai, kas tieši 

devās uz tās ziemeļu daļu un jau trešo reizi veicu man pazīstamo ceļu. 

Es sagaidīt nevarēju, kad apskaušu mūsu bērnus, par cik tagad viņi man kļuva par galveno 

eksisēšanas jēgu. 

Ne ar kādiem vārdiem nav iespējams izteikt mūsu tikšanās prieku. Tikai, kad es piespiedu 

viņus pie savām krūtīm, mana sirds sāka atkust pēc visa Jeruzalemē pārdzīvotā. 

Kaut arī mans mīļotais vīrs ne reizi vien atnāca manos redzējumos un sapņos, man tik ļoti 

pietrūka viņa reālajā dzīvē. 

Man nebija tā gara spēka un tās vīrišķības, ar ko bija apveltīts viņš un, ko netīšām nodeva 

man, kad bijām mēs blakus. 

Palikusi viena, es sevi sajutu vāju un vientuļu. 

Es sapratu, ka nevarēšu pilnā mērā aizvietot viņu mūsu Kalpošanā, ka tas vīriešu lauciņš, bet 

sieviešu darbs bija rūpēties un audzināt bērnus un vienkārši palīdzēt cilvēkiem, dāvājot 

viņiem savu sirdssiltumu un Mīlestību... 

Par laimi mūsu dārgie labvēļi bija dzīvi, kaut arī novecoja pa šiem gadiem. 

Viņi pret mūsu bērniem izturējās kā pret savējiem. Viņi bija apģērbti, apauti un mācījās labā 

skolā pie Tibetas klostera. 

Viņi uzkatīja Indiju par savu dzimteni, kaut arī par savu izcelšanos zināja. 

Mūsu dēlam bija jau vienpadsmit gadi, bet meitai - astoņi. 
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Abi bija ļoti līdzīgi savam tēvam un es nevarēju vien noskatīties uz viņiem. Viņi uz mani 

raudzījās ar Ješua acīm un mana sirds pildījās tad ar laimi, tad ar skumjām. 

Es sapratu, ka neviens, pat mani ļoti mīļotie bērni, nevarēs man aizstāt manu mīļoto vīru - 

manu otro pusīti ar kuru es, burtiski, saaugu pa kopā nodzīvotajiem gadiem. 

Bet man bija jāatrod sevī spēks dzīvot tālāk mūsu bērnu dēļ un dēļ bēdu pārņemtās Marijas - 

viņa mātes, kura ar nepacietību gaidīja mūs Jeruzalemē. 

Man bija jābūt stiprai, kā jau apsolīju Ješua pirms viņa aiziešanas. 

Indijā es nodzīvoju dažus mēnešus, baudīju saziņas prieku ar bērniem un mums tik mīļo 

ģimeni. 

Un tad es pieņēmu ļoti nevienkāršu priekš sevis lēmumu - atstāt dēlu Indijā, ar kuras garu viņš 

jau bija piesātinājies. 

Uz to laiku viņš pieņēma budismu kā dzīves veidu un kā Dievišķo mācību, ko viņš vēlējās 

mācīties padziļināti ievērojamā Tibetas klosterī. 

Es nebiju pret viņa izvēli, saprotot, ka citā valstī viņš sevi sajutīs svešu un samulsušu. 

Es pati viņu aizvedu uz šo klosteri un pārliecinājos, ka viņam tur būs labi: tāds miers, svētums 

un mīlestība vēsmoja no šī klostera un no mūkiem, kuri tur mitinājās. 

Es pastāstīju mūsu dēlam par visu, kas notika ar viņa tēvu un viņš visu uztvēra ar sapratni, uz 

ko bija spējīgs savos vienpadsmit gados. 

Protams, viņš nevarēja vēl pilnā mērā apzināties visa notikušā ar Ješua diženumu, bet viņš 

saprata, visdrīzāk, sajuta ar visu sirdi, ka viņa tēvs bija Dižena Dvēsele un "brīnumdaris", kurš 

varēja cilvēkiem parādīt īstus brīnumus. 

Atvadījusies no dēla, mēs ar Sāru devāmies atpakaļceļā, kas mums aizņēma ne tikai vienu 

mēnesi. 

Mana mazulīte sasildīja manu sirdi un dzīve bez Ješua man vairs nešķita tik vientuļa un 

tukša.  

Mēs neilgi pabijām Jeruzalemē, par cik ne man, ne Marijai, kura jau vairākus gadus kā 

apglabāja savu vīru, negribējām palikt valstī, kur uz katra soļa mums viss atgādināja par mūsu 

mīļoto Ješua. 

Un mēs devāmies uz Itāliju, kur es biju dzimusi, kur sākās mūsu jaunā dzīve, kas bija ilga un 

samērā laimīga. 

Mēs centāmies dāvāt clvēkiem tās zināšanas, kādas sludināja Ješua un priecājāmies par to, cik 

ātri viņa mācība izplatījās pa visu pasauli. 

Mēs vienmēr sajutām viņa klātbūtni un atbalstu. Viņš it kā veda mūs pa dzīvi, vienmēr laikus 

atnākot palīgā un dodot mums padomus grūtos brīžos. 
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Un jūs taču jūtat, dārgie, ka jūs arī viņš sasilda ar savu siltumu un mīlestību, sūta jums zīmes 

un priekšā pateikumus no Debesīm? 

 

Patiesi jūs mīloša Marija Magdalēna runāja ar jums šodien 

Pieņēma Marta 28. novembrī 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 24.02.2018. 

 

 

3.MANA “AUGŠUPCELŠANĀS” 

 

Jaunavas Marijas vēstījums no 30.novembra 2017. 

 

Sveicināti, mani dārgie un mīļotie! 

Tagad pienāca mana kārta parunāt ar jums. 

Pēc tā, kā jūs uzzinājāt mūsu patiesās dzīves vēsturi: Ješua, mana mīļotā dēla, Marijas 

Magdalēnas un viņu bērnu, man gribas jums pastāstīt par to, kā uz Kalpošanu izgāja mana 

dvēsele un kādēļ es priekš jums kļuvu tik mīļa un tuva. 

Protams, mani mīļotie, šķīstu apaugļošanu izdomāja jūsu baznīcnieki priekš "dievišķīguma" 

piešķiršanas manam dēlam. 

Patiesībā, Ješua dzima tā, kā dzimst visi bērni, no mana mīļotā vīra Josifa. 

Bet mēs jau no paša sākuma apzinājāmies, ka mūsu bērns bija neparasts, par cik Debesis 

mums ne vienu reizi vien sūtīja zīmes, ka Augstākie Spēki viņu apsargā un rūpējas. 

Tādēļ mēs viņu arī atdevām mācībā pie esejiem, kurus toreiz uzskatīja par svētiem, nokāpušus 

no Debesīm. 

Mēs sapratām, ka viņam būs savs, neatkārtojams dzīves ceļš un nekad neiejaucāmies viņa 

liktenī. 

Josifs nomira diezgan agri un vistraģiskākos notikumus, saistītus ar mūsu dēlu, man nācās 
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pārdzīvot jau vienai. 

Pēc sava otrā ceļojuma uz Indiju, viņš man daudz stāstīja par savu misiju un es jau laikus 

zināju, kādas beigas viņu gaidīja. 

Es ar visu sirdi pieņēmu viņa Mācību un pēc viņa aiziešanas, kopā ar Mariju Magdalēnu, 

centos aiznest līdz cilvēkiem šīs Mācības pamatus, stāstot viņiem par Pasaulsēkas Likumiem 

un par cilvēka Dievišķo izcelsmi. 

Tas, kas notika pēc manas aiziešanas no zemes plāna, bija līdzīgs savdabīgai "Atdzimšanai". 

Un, lūk, kādēļ. 

Pateicoties leģendai par šķīstu apaugļošanu, cilvēki mani sāka uztvert ne kā parastu zemes 

sievieti, bet kā "Dieva Māti", pielūdzot mani un lūdzot mani palīdzēt un aizsargāt. 

Es tad atrados savā Zvaigžņu ģimenē, septītās dimensijas telpā, tādēļ biju spējīga uztvert šīs 

uz mani plūstošās Zemes enerģiju plūsmas, nesošas sevī cilvēku ciešanas un lūgumus 

palīdzēt.  

Mana Dvēsele uz to nevarēja palikt vienaldzīga, par cik es labi atcerējos zemes dzīvi un savas 

personīgās ciešanas. 

Es par atbildi šiem cilvēkiem sūtīju visu savu mātes maigumu, savu Beznosacījumu un 

Bezrobežīgo Mīlestību - šo visaugstāko vibrāciju enerģiju, kas bija spējīga izšķīdināt zemas 

sāpju, ciešanu, baiļu un izmisuma enerģijas. 

Un cilvēki sajuta atvieglojumu, atbrīvojoties no savas smagās "nastas", ko es, savukārt, 

pārveidoju telpā apkārt viņiem un notikumi jau attīstījā pēc pavisam cita scenārija. 

Cilvēki to uztvēra kā brīnumu un pielūdza mani kā Svēto. 

Pakāpenski, jūs, mani mīļotie, sākāt mani saukt par "Māmuliņu"/"Māti", un man tas ļoti 

patīkami, par cik es jūs visus mīlu tāpat, kā savu Ješua, bet viņš mani vienmēr sauca 

"Māmuliņ". 

Ar savu mīlestību un uzticību jūs mani "atdzīvinājāt", atgriežot uz Zemes jau citā kvalitātē - 

smalkmateriālajā. 

Un tagad, mani mīļotie, es vienmēr ar jums.Tā arī ir mana Kalpošana, kas manai Dvēselei 

atnes tik daudz prieka un laimes, ka es nekad to nemainītu ne uz ko citu. 

Manas Dvēseles daļiņas ne reizi vien nolaidās uz Zemes, iemiesojoties dažādos ķermeņos un 

sevišķi daudz viņu atrodas uz Zemes - šinī atbildīgajā priekš viņas periodā. 

Bet tās Mātes Dvēsele, kuru jūs nosaucāt Jaunava Marija, nemainīgi atrodas kopā ar jums, 

sasildot jūs ar savu siltumu un Mīlestību, un vienmēr es dzirdu jūs katru. 

Ar to es atsveicinos no jums, mīļie mani ļoti mīļotie bērni. 
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Jaunava Marija runāja ar jums 

Pieņēma Marta 30. novembrī 2017. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 25.02.2018. 

 

 

4.HELĒNA BLAVATSKA PAR DIŽENĀM DVĒSELĒM 

 

Helēnas Blavatskas vēstījums no 1.decembra 2017.gada 

 

Sveicināti, mani dārgie! 

Šodien man gribējās izpildīt manu senu sapni - parunāt ar jums no sirds. 

Es redzēju, kādus svarīgus vēstījumus jums nodeva Tēvs ar Māti, un man bija prieks 

apzināties, ka beidzot jūs uzzinat patiesību, kas tik centīgi tika slēpta no cilvēkiem gadsimtu 

garumā. 

Bet man gribas jums pastāstīt, kāda nozīme priekš mums - tiem, kurus jūs sauciet 

Augšupceltie Meistari, ir šīm Dižajām Dvēselēm, kuras kādreiz dzima Ješua, Marijas 

Magdalēnas un Jaunavas Marijas ķermeņos. 

Mēs, atšķirībā no jums, redzam ne tikai to viņu ievērojamo iemiesojumu, bet arī visus 

turpmākos, kuru bija daudz. 

Katru reizi, kad viņi nolaidās uz Zemes, viņi sev izvirzīja ļoti nopietnus uzdevumus, no 

kuriem galvenais bija cilvēku garīgā pamodināšana, viņu atbrīvošana no šauriem 

trīsdimensionalitātes rāmjiem, stereotipu sagraušana un savas Dievišķības apzināšanās. 

Vienmēr viņi bija nestandarta, spilgtas personības un atstāja dziļas pēdas cilvēku atmiņā un 

cilvēces vēsturē, kaut arī viņu dzīves veids bieži vien nesaskanēja ar vispārpieņemtiem 

uzskatiem un morāli. 

Un galvenā viņu atšķirība bija tā, ka viņi nemainīgi nesa cilvēkiem Prieku, Gaismu un 

Mīlestību. 
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Šo dvēseļu daudzskaitlīgās daļiņas iemiesojās vīriešos un sievietēs, bagātos un nabadzīgos, 

aktieros un filozofos, balerīnās un mācītājos... visdažādākajās valstīs un visdažādākajos 

sociālajos slāņos. 

Jūs jautāsiet: "Kādēļ viņi to darīja, jo viņi taču varēja vairāk neiemiesoties?" 

Es ne reizi vien ar viņiem par to runāju. Un, lūk, kā viņi paskaidroja savu piesaisti Zemei. 

Tas, kas notika divus tūkstošus gadu atpaaļ, izrādījās priekš cilvēkiem tik ļoti nozīmīgs, ka 

atmiņas par to, burtiski, iespiedās miljonu un miljonu cilvēku apziņā, sludinošu kristietību. 

Zemes smalkajā plānā izveidojās milzīgu apmēru Kristiešu Egregors, kas barojas ar ticīgo 

cilvēku enerģiju. 

Taču viņi redzēja, kāda ar laiku izveidojās šī Dievišķā mācība un viņiem tik ļoti gribējās 

atgriezt tās sākotnējo tīrību. 

Un šīs drosmīgās dvēseles atkal un atkal metās trīsdimensiju dzīves virpuļos, nereti izejot caur 

smagiem pārbaudījumiem, ciešanām, vardarbīgu nāvi, bet viņām ļoti gribējās novest līdz 

galam to, ko iesāka Ješua un "reabilitēt" viņa Mācību, baznīcas izkropļotu. 

Un tikai tagad, mani dārgie, viņiem parādījās priekš tā patiesi plašas iespējas. 

Šīs dvēseles atnāca uz Zemi tūkstošos savu daļiņu, un jau daudzas no viņām izgāja uz 

pilnvērtīgu Kalpošanu, nesot cilvēkiem tīras zināšanas, kas grauj baznīcu gadsimtu kanonus, 

neļaujošus cilvēkam atvērties visā savā diženumā, visā savā Dievišķīgumā. 

Un pat Zeme viņiem palīdz, apveltot cilvēkus ar tik augstu vibrāciju enerģijām, kādas vēl 

nekad neparādījās uz Zemes patstāvīgi. 

Agrāk jums tās sūtīja Augšupceltie Meistari, mūsu Radītājs, Eņģeļi, Erceņģeļi izmisuma 

minūtēs vai liela prieka minūtēs kā vibratīvos šļakstienus, kā Bezrobežu Mīlestības viļņus, lai 

tie atbalstītu jūs grūtā brīdī, piesātinātu ar Dievišķo Svētlaimi, dotu jums spēkus virzīties 

tālāk. 

Taču pagad, pateicoties Zemes Lielajai Pārejai Piektajā dimensijā, šī brīnumradītāja enerģija, 

izejot caur Diženo Dvēseļu fiziskajiem ķermeņiem, iemiesoto uz Zemes, paliek uz Zemes, 

barojot viņu ar šo Dievišķo "nektāru". 

Tā iekļūst Mātes Zemes visās porās un cilvēciskās apziņās, paceļot cilvēkus uz to augstumu, 

no kura viņi kādreiz nokrita un atgriežot viņiem augsto Dievcilvēka nosaukumu. 

Un es apsveicu jūs ar to, mani mīļotie! 

 

Jeļena Blavatska runāja ar jums 

Pieņēma Marta 1. decembrī 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 7.03.2018. 
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5.JEŠUA LIETAS TURPINĀJUMS 

 

Nikolaja Rēriha vēstījums no 2.decembra 2017.gada 

 

Sveicināti, mani dārgie! 

Pēc tā, kā jūs uzzinājāt Ješua un viņa otras pusītes Marijas Magdalēnas patieso dzīves vēsturi, 

man gribējās pastāstīt jums savas dzīves vēsturi uz Zemes, par cik tā bija sava veida tās 

turpinājums. 

Tagad daudz raksta par mani un manu mīļoto sievu Helēnu un mums ļoti patīkami, ka mūsu 

vārdi palika cilvēku atmiņā un Agni Jogas Mācība dzīvo un turpina satraukt cilvēku prātus un 

sirdis. 

Taču nedaudzi zina, ka īstenībā mēs arī dvīņu liesmas - Ješua un Marijas Magdalēnas dvēseļu 

daļiņas, kuras atnāca uz zemi turpināt to, ko kādreiz iesāka Ješua. 

Taču šinī reizē mūsu uzdevums bija atgriezt viņa Mācības pirmsākuma jēgu, novākt 

izkropļojumus, baznīcnieku viņā ieviestos. 

Un Radītājs mūs veda pa dzīvi tā kā kādreiz Ješua ar Mariju Magdalēnu. 

Mūsu tikšanās ar Helēnu bija līdzīga rītausmai - mirklīga mīļotās dvēseles uzzināšana, tā, kā 

cilvēki saka "mīlestība no pirmā acu skata". 

Un tas, kas notika tālāk, bija līdzīgs brīnumam. Var teikt, ka mūs izveda Kalpošanā ārpus 

mūsu gribas, par cik piedzimstot mēs, protams, bijām aizmirsuši mērķi savai atnākšanai uz 

Zemi. 

Un tikai mūsu savienošanās fiziskajā plānā atklāja mūsos gulošās zināšanas par to, kas mēs, 

no kurienes un kāda mūsu misija. 

Tas bija līdzīgi otrai piedzimšanai, jo tikai, būdami kopā, mēs iemantojām patiesu 

eksistēšanas jēgu, izgājām uz jaunu savas garīgās attīstības līmeni un sākām saņemt zīmes un 

priekšā pateikumus no Debesīm. 

Mēs sevi sajutām vienu veselumu un vienlaicīgi viens otru papildinājām. 
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Mūsu savienība bija ne vienkārši harmoniska, tā bija enerģētiski sabalansēta - manu gleznu 

enerģētika papildinājās ar vēstījumiem, kurus saņēma Helēna. 

Tādā veidā mēs veidojām savdabīgu tiltiņu starp Zemi un Debesīm. 

Un tas, ka mēs bijām Himalajos, protams, nebija nejaušība.  

Šī vieta, Dievišķo enerģiju piesātināta, kā magnēts pievilka mūs pie sevis. 

Tad mēs vēl nezinājām, ka tieši šinīs vietās Ješua iemantoja savu garīgo spēku un 

brīnumdarītāja spējas. Tas mums atklājās, kad mēs jau bijām otrā aizsega pusē. 

Bet toreiz, mēs dzirdējām tikai savas dvēseles balsi, kas arī mūs atveda šinī svētajā vietā. 

Tieši tur - klusumā un mierā, vareno kalnu pakājē - mūsu spējas atklājās pilnā spēkā un tur 

mēs varējā skaidri un precīzi noformulēt mūsu Mācību, kurai nosaukumu devām Agni Joga. 

Atšķirībā no Jeļenas Blavatskas, kura sludināja savu Mācību Eiropā un Amērikā, kur viņa bija 

pakļauta cietsirdīgiem uzbrukumiem no oficiālās baznīcas puses, mēs atradāmies ēnā. 

Šķita, Radītājs centās pasargāt mūs no cilvēku spriedumiem, paslēpjot šinī svētītajā vietā, lai 

mūsu Kalpošana izpildītos cienīgi, bez lieka trokšņa un šīs pasaules vareno iejaukšanās mūsu 

dzīvē. 

Un tas, kuram pazīstama Agni Joga Mācība, bez grūtībām saskatīs, ka tā atgriež cilvēkiem tos 

iztrūkstošos elementus, kas bija ar nodomu izņemti no tīro zināšanu avota, ko uz Zemi atnesa 

Ješua. 

Tagad mēs zinām, ka tas notika, pateicoties tam, ka Radītājs palīdzēja arī šajā reizē 

savienoties divām pusītēm, vīrišķam un sievišķam sākumam, divām vienas dvēseles 

ipostasēm - dvīņu liesmām. 

Tāda enerģētiska vienotība spējīga brīnumus radīt. Un mums prieks redzēt, ka arī tagad uz 

Zemes mūsu dvēseļu daļiņas atkal savienojas un nes cilvēkiem patiesas Dievišķas zināšanas, 

kas modina tūkstošu un tūkstošu cilvēku apziņu. 

Ar to es atvados no jums, mani mīļotie. 

 

Nikolajs Rērihs runāja ar jums šodien 

Pieņēma Marta 2. decembrī 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 9.03.2019. 
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6.PAR DVĪŅU LIESMĀM 

 

Elēnas Rērihas vēstījums no 4. decembra 2017. gada 

 

Sveicinātas, manas mīļotās gaišās dvēseles! 

Man šodien gribētos papildināt to, ko jums stāstīja mans mīļais Nikolajs un aplūkot nedaudz 

citu mūsu vienotības aspektu. 

Es zinu, ka daudzi no jums ne līdz galam saprot, kur starpība starp dvīņu dvēselēm un dvīņu 

liesmām un dažreiz pat jauc šīs izpratnes. 

Bet īstenībā, starpība starp tām ļoti liela. Un, ja dvīņu dvēseles dzīvē satiekas diezgan bieži, 

sevišķi tagad, kad vienlaicīgi viņas iemiesojas milzīgā daudzumā, tad savienošanās fiziskā 

plānā dvīņu liesmām - ļoti liels retums.  

Un tas notiek tanīs retajos gadījumos, kad viņām stāv priešā liels kopīgs darbs - tāds, kādu 

izvēlējās viņi paši pirms savas atnākšanas uz Zemes. 

Ļoti reti dvīņu liesmas uz Zemes nokļūst vienlaicīgi. Kā likums, viena no dvīņu liesmu 

pusītēm, atrodoties augstākajās esamības sfērās, aizsargā otru, nolaidušos uz Zemes fiziskā 

plāna vai citas planētas. 

Tādā veidā viņa neļauj nokrist zemāk par to līmeni, uz kuru viņai jau izdevās pacelties daudzu 

un daudzu iemiesojumu ceļā. 

Pēc tam šīs pusītes var apmainīties vietām, tādā veidā izstrādājot dzīves pieredzi fiziskajā 

ķermenī. 

Tas līdzinās tam, kā drosmīgs peldētājs metas okeāna trakojošos viļņos, bet krastā viņam 

uzmanīgi seko profesionāls glābējs, gatavs jebkurā minūtē mesties viņam palīgā bīstamības 

gadījumā.  

Bet tieš tāds trakojošs "okeāns" arī ir trīsdimensiju pasaule prieš katras dvēseles, nolaidušās 

šurp un visdažādākās bīstamības to sagaida uz katra soļa: fiziskās un morālās. 



 16 

Un katru reizi viņai vajag izdarīt pareizo izvēli, lai nepakluptu, bet virzītos uz priekšu 

vajadzīgajā virzienā. 

Tādēļ otra pusīte neizlaiž viņu no acīm, katru reizi atbildīgos dzīves momentos cenšoties 

pasargāt viņu, sūtīt viņai vajadzīgos priekšā pateikumus. Ja viņa ar to netiek pati galā, tad 

palīgā piesauc visus Gaišos Spēkus. 

Un tikai priekš Lielas Kalpošanas uz Zemi nolaižas abas dvīņu liesmu pusītes. 

Un tad jau Debesīs viņus "drošina" visi Augstākie Visuma Spēki, pielietojot neiedomājamas, 

dažkārt fantastiskas pūles, lai viņi obligāti satiktos uz Zemes, jo tikai savienojušies viņi var 

iziet uz patiesi pilnvērtīgu Kalpošanu kopējā planetārā mērogā. 

Tieši tā arī notika, mani dārgie, kad mūsu dvīņu liesmas dzima uz Zemes, vispirms Ješua un 

Marijas Magdalēnas ķermeņos, bet pēc tam Helēnas un Nikolaja Rērihu ķermeņos. 

Abos gadījumos Augstākie Spēki palīdzēja mums satikties diezgan ātri, lai mēs netērētu dārgo 

laiku, bet sāktu to darbu, kura dēļ atnācām. 

Nikolajs prieš manis kļuva ne vienkārši vīrs, mīļots vīrietis un atbalsts dzīvē, bet tieši otra 

manas būtnes trūkstošā pusīte. 

Šķita, ka viņš aizpilda mana rakstura tukšumus, manu spēju, mana pasaules redzējuma, manu 

sajūtu, kas viņam palīdzēja atvērties pilnā spēkā. 

Tas pats notika arī ar viņu. 

Mēs nepagurdami "slīpējām" viens otru, atverot arvien jaunas un jaunas šķautnes katrā no 

mums, kamēr mūsu dvēseļu "dimanti" neiemirdzējās spoži, dāvājot cilvēkiem to Dievišķo 

Gaismu, kuru mēs atnesām uz Zemi no astotās dimensijas augstuma, kur mīt mūsu Mātes 

Dvēsele. 

Un tagad pienāca laiks cilvēkiem uzzināt patiesību, bez visiem izskaistinājumiem un 

izkropļojumiem, un nest to tālāk, attīrot cilvēku apziņu no svešelementu programmām, 

atgriežot viņiem patieso Gaismu un viņu izcelšanās Dievišķību. 

Bet mēs turpinām savu Kalpošanu Debesīs un darām visu iespējamo, lai caur jums, mūsu 

mīļotie, piepildītu Zemi ar augstu vibrāciju enerģijām, palīdzot viņai un jums virzīties uz 

priekšu - Piektās dimensijas telpā. 

 

Helēna Rēriha runāja ar jums šodien 

Pieņēma Marta 4. decembrī 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 10.03.2018. 
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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 

GRĀMATU PLAUKTS UN KATALOGS REGULĀRI TIEK PAPILDINĀTS 

 

Vēstvietnes “Vozrožģeņije” Grāmatu Plaukts: 

https://vozrojdeniesveta.com/book/ 

 

https://vozrojdeniesveta.com/book/
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Autora tiesības 
 

Visas tiesības uz tekstiem aizsargātas likuma par autortiesībām un pieder vēstvietnei 
"Vozrožģeņije" 
 
Pie materālu pārpublicēšanas un izplatīšanas, kā arī to atveidošanas jebkādā veidā 
un jebkuriem līdzekļiem, obligata atsauce uz vēstvietni 
"Vozrožģeņije" https://vozrojdeniesveta.com/   
 
 
 
 
 
 

Internet-Grāmatu “Pēcvārds no Augšupceltajiem Meistariem”" pieņēma Marta, audio 

Eduards, vēstvietne - Vozrožģeņije 

 

Latviešu valodā viskopīgai pieredzei sagatavoja Dievišķā Spēkavota Gaismas grupa, 

vēstvietne - Spēkavots 2019. gada maijs, Latvija 

 

  

http://spekavots.ucoz.ru/ 
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