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Šajā Grāmatā apkopoti Tēva Absolūta un Augšupcelto Meistaru Vēstījumi "Reliģija un 

Visuma Likumi", 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 29. aprīļa līdz 14.maijam. 

 

 

Bet Iritas Irem sirsnīgā centībā tie sakārtoti Dokument-Grāmatā "RELIĢIJA UN VISUMA 

LIKUMI" , 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 un Augšupceltajiem Meistariem par Zināšanām 

Vēstījumos! Mīļš paldies Martai un Eduardam par Zināšanu pieņemšanu un tālāk dāvāšanu, 

lai  zināšanas par Reliģiju un Visuma Likumiem 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 14.05.2019. 

 
 

 

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

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

Tēva Absolūta vēstījums no 19. novembra 2015. gada 

 

Sveicināta, mana mīļotā meita! 

Šodien es gribu caur tevi visai cilvēcei nodot vēstījumu un tas skar aktuālu tēmu, kas tagad 

iemanto seišķu nozīmi. Runa būs par reliģijām.  

Sāksim no tālienes. Kā jūs domājiet, mani mīļie, kādēļ radās reliģijas, jo, kā jūs zinat, Radītājs 

viens, kā viens Visums, kā vienots viss esošais uz zemes? Kādēļ radās šī "dievišķīgā" 

dalīšana? 

Viss sākās no tā, ka cilvēks, kuru radīju es ar tādu mīlestību un, kuram bija jākļūst par manas 

radīšanas kroni, manai daļiņai uz zemes, manam atspoguļojumam, manam mīļotam bērnam, 

aizgāja pavisam pa citu ceļu. Un pie tā vainīgs lielais eksperiments, ko izlēma viņam uzlikt 

planētai Zeme naidīgu Orioniešu vai Drakoniešu rases. Man šķita, ka mani radījumi tik 

pilnīgi, ka nevar kļūt par ārpusplanetāras iejaukšanās upuriem. 

Bet tas tomēr notika, jo šī civilizācija izrādījās, patiešām tik rafinēta un savas programmas 

ieviesa tik ļoti mierīgi ka, pirmajā acu uzmetienā, pat nemanāmi. Kad es sapratu visu 

notiekošā nopietnību, bija jau par vēlu kaut ko mainīt. Jūs varat man jautāt: "Nu kā gan 

Radītājs varēja izrādīties tāds žāva?" Uz ko es jums atbildēšu: "Es paļāvos uz to, ka jūs paši 

arī Radītāji". Bet notika tas, kas notika un šī jums naidīgā civilizācija ienesa jūsu pasaulē 

dualitātes koncepciju. U tieši tā kļuva ļaunuma avots, kas izauga no paaudzes paaudzē, no 

vienas rases uz citu. Jūs jau daudz lasījāt un zinat par to, pie kā noveda cilvēci šī dalīšanas 

koncepcija. Un uz zemes radušās reliģijas ir vienas no galvenajām tās sastāvdaļām. Kā tās 

radās un pie kā noveda? 

Jebkuras reliģijas rašanās saistīta ar tā saucamā pravieša parādīšanos. Un viņš parādās tieši 

tanī momentā un tanī vietā, kur cilvēciskā neapmierinātība sasniedz savu apogeju. Tā sava 

veida "nomierinoša tablete" priekš tik daudz izcietušām cilvēciskām dvēselēm. Un jebkuras 

reliģijas mērķis ir paradīzes dzīves solījums apmaiņai pret paklausību un reliģisko kanonu 

ievērošanai. Un tā arī, mani dārgie, Drakonu rases "dāvana" cilvēcei, jo ļoti ātri viņi reliģiju 

padarīja par paklausības ieroci savās rokās, pārvēršot cilvēkus "Dieva vergos", bet īstenībā, 

savos personīgajos vergos. 

Pie kā noveda šis kārtējais "dualitātes" auglis? Pie kariem un vardarbības, jezuītisma un 

divkosības, pie Dievišķā sākuma iznīcināšanas cilvēkā un viņa pārvēršanu pazemotā būtnē, 

ieliktas šauros "likumības" rāmjos. Reliģija izrādījās kārtējā "pletne" priekš tautas un papildus 
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svira Drakonu rasei priekš pūļa vadīšanas. 

Un tas ilga, mani mīļie, kadsimtiem. Taču tomēr Tumsas spēkiem neizdevās iznīdēt līdz 

galam patiesības kripatiņas, kuras līdz cilvēkiem centās aiznest mani mīļotie dēli, tādi kā 

Buda, Jēzus, Muhameds un viņi mirdzēja Dievišķā gaismā starp cilvēku izkropļotiem baznīcu 

kanoniem un atmodināja cilvēkos atmiņas par viņu patieso izcelšaos, par patiesām, mūžīgām 

zināšanām. 

Kas notiek tagad, mani mīļotie, kad strauji mainās zeme, jūsu apziņa, kad spēcīgās straumēs 

uz zemi plūst jaunas enerģijas, kad ne aiz kalniem jūsu ieiešana jaunā realitātē, kad jūs stāvat 

uz Augšupcelšanas sliekšņa? Lai cik dīvaini, taču tieši reliģijas, kur tik daudz runā par 

augšāmcelšanu, palika šo grandiozo notikumu malā. Reliģiskie  darbinieki nevar samierināties 

ar to, ka zaudē varu pār cilvēkiem, ka cilvēki iemanto savu patieso Dievišķīgumu, ka viņiem 

nav nepieciešami nekādi vidutāji - cilvēks pats lemj savu likteni, viņš sazinās ar Radītāju tieši, 

viņš klausās savu dvēseli un sirdi. 

Un tas, kas tagad notiek Eiropā, ir gadsmtiem krājušos pretrunu koncentrācija, kas krājās un 

krājās, kā palēninātas darbības mīna un uzsprāga, lai parādītu visai pasaulei notiekošā 

absurdumu, strupceļu, kādā cilvēci noveda IZDALĪŠANA visos līmeņos: rasu, reliģiju, 

sociālā, kultūras, un, lai beidzot cilvēki saprastu, ka vienīgais ceļš, kas ved uz mierīgu, 

laimīgu harmonisku dzīvi, - tas visu cilvēku VIENOTĪBAS ceļš visos līmeņos. 

Tiklīdz jūs, mani dārgie, sapratīsiet, ka katrs cilvēks uz zemes vērtīgs, par cik viņš šurp atnāca 

ar savu personīgo misiju, dažkārt jums neredzamu un nesaprotamu un, ka visi notikumi uz 

Zemes, un visas savstarpējās attiecības starp jums, ir jūsu jūtu un emocīju radītas, ka viss 

apkārt nav nejaušība un jūs to pieņemsiet kā devumu, tas jau būs sākums jūsu Augšupejai 

jaunajā dzīvē. 

Kas attiecas uz reliģijām, tad arī šeit jānostrādā tam pašam glābšanas mehānismam, kas 

palīdzēs izvest cilvēci uz jaunu savas attīstības vītni. Tām jākļūst APVIENOJOŠAM 

sākumam, jāatrod sevī vīrišķība atzīt, ka Radītājs viens, ka mīl viņš savus bērnus bezgalīgi, ka 

sapņo tos redzēt uz zemes kā brīvas, laimīgas Dievišķas būtnes, apzinošās sevi kā savas 

dzīves radītājus, dzīvojošus saskaņā ar mūžīgiem Visuma likumiem, bet ne tiem, ko uzspieda 

viņiem sveša Drakoniešu civilizācija, kur pamatā ir sociālās lamatās iedzītu cilvēku vedziska 

psiholoģija. 

Un, ja izrādīsies uz zemes esam tādi reliģiski darbinieki, kuri atradīs sevī drosmi pārkāpt pāri 

gadsimtos izveidotiem pamatojumiem un ņems uz sevi drosmi paziņot, ka ir uz zemes 

VIENA/VIENĪGA viskopīga reliģija, tad izbeigsies brāļu kari, reliģiskais naids un cilvēki 

atgriezīsies pie saviem sākumiem un sāksies visas cilvēces masveida garīgā atdzimšana. 
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Daudzu un daudzu cilvēku apziņa uz zemes tam jau gatava un atlika veikt pēdējo izšķirošo 

soli, un es ticu, ka atradīsies cilvēks, kurš to izdarīs. 

Lai notiek tā un palīdz viņam visi Gaišie Visuma Spēki! 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums caur manu mīļoto meitu 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 29.04.2019. 

 

*** 

 

2.DVĒSELES AUGŠUPCELŠANA 

 

Tēva Absolūta vēstījums- meditācija no 1.maija 2016.gada 

 

Sveicināti, mani dārgie bērni! 

Šodien jūs svinat Lieldienas un es par to jums gribētu teikt dažus vārdus. 

Tas, kas notiek šinīs dienās, to tiešām var nosaut par brīnumu un tas saistīts ar to, ka daudzus 

gadsimtus cilvēki šo brīnumu radīja ar savu kolektīvo apziņu: viņi ticēja Kristus 

augšāmcelšanai, viņi ticēja šī cilvēka visspēcībai, kurš atnāca uz Zemi ar Jēzus vārdu. 

Taču, diemžēl, cilvēki šo lielo notikumu nesaistīja ar to, ka viņi paši arī sevī nes daļiņu 

Kristus, ka tas pa spēkam katram, kurš sasniedza Gara augšāmcelšanu pats sevī.  

Un, lūk, tikai tagad daži no jums sāk apzināties to un tiekties uz to, lai tāda augšupcelšanās 

notiktu un ne tikai Gara, bet arī jūsu ķermeņa, par ko agrāk pat domāt nevarēja. 

Īsts brīnums notiek tagad pie jums uz jūsu planētas un tikai no jums atkarīgs vai izmantosiet 

to, kas jums manis dāvināts, vai palaidīsiet garām šo jūsu pārveidošanas brīnuma momentu. 

Man gribas jums šodien uzdāvināt vienu meditāciju, kas aicināta pacelt jūs uz jaunu apziņas 

līmeni un palīdzēt jums sajust jūsu Dvēseles Augšupcelšanu. 

Tā arī nosauksim to "Dvēseles Augšupcelšana".  

Apsēžaties ērti, atslābinaties, elpojiet dziļi... Pēc tam iedomājieties sevi pilnīgā bezsvarā, gluži 

kā gaisa balons. 

Savu ķermeni aplūkojiet uzmanīgi, it kā no malas, sajūtiet to, sajūtiet cik tas viegls, ka jūs ar 

vienu pirkstu to varat pabīdīt gan pa labi, gan pa kreisi, uz priekšu atpakaļ, pasvaidīt to. 

"Paspēlējaties" ar savu bezsvara ķemeni, lai pārliecinātos kā nākas, ka tas sastāv ne no miesas 
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un asinīm, bet no Gaismas un Mīlestības enerģijas. Tas izstaro šo enerģiju, no tā iziet zelta 

mirdzums. 

Tas arī ir Zelta Eņģelis, kurš dzīvo katrā no jums un tagad tas ir jūsu priekšā visā savā 

krāšņumā. Paskataties uz to uzmanīgi un jūs pazīsiet savas personīgās iezīmes, tikai 

pārveidotas: tur vairāk nav nodzīvoto gadu pēdu, sāpju, ciešanu, cilvēcisko ambīciju - jūsu 

seja kļuva tīra, bērnišķīga, paļāvīga. Tā izstaro tikai Mīlestību - bezrobežīgu un begalīgu... 

Baudiet šo redzējumu, bet pēc tam, atraujaties no zemes un stādaties priekšā kā jūs lidojiet 

augšup, smalkajās pasaulēs, kur mīt jūsu brāļi: Eņģeļi, Erceņģeļi, Augšupceltie Meistari - visi 

Visuma Gaišie Spēki. 

Uzturaties tur, cik vēlaties, bet pēc tam, nesteidzoties, lēnām,atgriezieties uz zemes un 

turpiniet dzīvot ar šīm sajūtām - ka jūs ne vienārši cilvēks, bet Zelta Eņģelis, atnācis uz 

Zemes, lai saņemtu cilvēcisko pieredzei, kas šoreiz jums palīdzēs ne tikai pacelties augstāk 

savā garīgajā attīstībā, bet arī aiziet no Zemes uz visiem laikiem - augšupcelties kopā ar Zemi 

savā fiziskajā ķermenī. 

Es svētīju jūs uz to, mani mīļie! 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums caur savu mīļoto meitu 

Pieņēma Marta 1. maijā 2016. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 30.04.2019. 

 

*** 

 

3.KRISTĪŠANAS CEREMONIJA 

 
Tēva Absolūta vēstījums no 9.janvāra 2017.gada 

 

Sveicināti, bērni, mani mīļotie! 

Kārtējo ievērojamo priekš jums svētku - Kristīšana - priekšvakarā, man gribas jums pastāstīt 

par Kristīšanas patieso būtību un palīdzēt jums izmantot šo Dievišķo simbolu ar lielāku prieš 

jums labumu. 

Mēs ar jums jau runājām par Krusta nozīmi (Bieži uzdotie jautājumi Nr 3, Vozrožģeņije, 

2016. gada 1. janvāris /nav latviskots/), tādēļ šodien sīkāk apstāsimies pie tā, ko nozīmē 

pārmest krustu un, kas notiek tad, kad jūs pārmetat krustu sev un, kad kāds cits jums pārmet 
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krustu. 

Man gribas sākt no senlaikiem un pastāstīt, kas ir Jānis Kristītājs un kādēļ viņš parādījās uz 

Zemes. 

Jānis Kristītājs bija Ješua oriekšgājējs, taču viņa loma bija cita. Var teikt, ka Jānis atnesa 

Dievišķās zināšanas kodētā veidā, bet Ješua bija paredzēts tās atšifrēt un nodot cilvēkiem 

viņiem maksimāli pieejamā formā. 

Un tātad, kāda ir Kristīšanas būtība? 

Pirmkārt, šī ceremonija aicināta cilvēkam atgādināt par viņa Dievišķo izcelšanos, par ko viņš 

aizmirsa, iegremdējies trīsdimensiju pasaulē 

Otkārt, jau ceremonijas laikā cilvēkā tiek ielikta programma viņa apziņas izmainīšanai uz 

Dievišķības pusi, sevišķi, ja cilvēks šo ceremoniju izpilda jau apzinātā vecumā. 

Treškārt, Kristīšanas ceremonja uzliek cilvēkam atbildību par savām domām un rīcību, jo viņš 

vairāk nav vienkāršs mirstīgais, bet Dieva bērns. 

Diemžēl, ar laiku Kristīšanas ceremonija bija nolikta plūsmā un pat pārvērtās par iedzīvošanās 

līdzekli, kā arī cilvēku iebiedēšanai ar Dieva sodu un viņu pārvēršanu Dieva "vergos". 

Un tas bija saistīts ar to, ka jebkura baznīca, jebkura reliģija - tā trīsdimensiju pasaules radīta 

un pat, ja baznīca bija no valsts atdalīta, tā nesa šīs pasaules nospiedumu [отпечаток ?]. 

Izņēmums bija taisni cilvēki, kādi bija retums, kuru apziņa bija tik augsta, ka viņi spēja 

izrauties no dualitātes pinekļiem. 

Jānis Kristītājs bija sūtīts uz Zemi ar diženu misiju - parādīt cilvēkiem, ka, apzinoties savu 

Dievišķo izcelšanos, pat vienkāršs cilvēks, var pārvērsties Dievcilvēkā, kas arī notika ar Ješua 

drīz pēc viņa Kristīšanas. 

Tieši Ješua bija iedalīta loma nodemonstrēt cilvēkiem viņiem kādreiz zaudētās visas iespējas 

un modināt viņos šaubas par to, vai dzīvo viņi un domā pareizi. 

Un viņam tas izdevās pilnā mērā, par cik vēl pēc 20 gadsimtiem cilvēki atceras un godina viņa 

vārdu un cenšas sekot viņa baušļiem, kurus viņš atstāja saviem mācekļiem. 

Viņš nevarēja izmainīt pasauli, par cik cilvēku apziņa tam vēl nebija gatava, bet viņam 

izdevās cilvēkā ātri dziestošo Dievšķās uguns dzirkstelīti uzpūst un visgaišākās dvēseles, 

atnākušas uz zemi, nesa to tālā nododot no rokām rokās šo nedziestošo sveci. 

Pie tā mēs šodien apstāsimies, mani mīļie. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 9. janvārī 2017. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 1.05.2019. 
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4.KRISTĪŠANAS ŪDENS 

 

Tēva Absolūta vēstījums no 18.janvāra 2017.gada 

 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Šodienas vēstījums būs veltīts Kristīšanas ūdenim, kas jums ir tik nozīmīgs un ko jūs visi 

gaidat Kristīšanas svētkos. 

Man gribas, lai jūs saprastu, kas tas ir "svētais ūdens" un, kas ar to notiek "svētīšanas" 

momentā. 

Jūs jau zinat, ka ūdens - tā patiešām maģiska substance, kas spējīga sevī ieņemt jebkuru 

enerģiju. Tādēļ tā var kļūt zāles glābšanai, ja uzlādēta ar Mīlestību un īsta inde, ja tā 

piesātināta ar ļaunuma un agresijas enerģijām. 

Tas tagad jau jūsu zinātnieku pierādīts, bet senos laikos, zināšanas par to atnesa augsti 

attīstītās Atlantīdas un Lemūrijas civilzācijas, kuru iedzīvotāji labi zināja par ūdens īpašībām 

un šīs zināšanas izmantoja praksē. 

Un tā, pakāpeniski, šīs zināšanas nonāca pie vēlākā perioda iesvētītajiem, ieskaitot reliģiskās 

sabiedrības un kustības. 

Ūdens svētīšanas ceremonija var notikt dažādi, bet tās būtība tā, ka tiek piesaukta Dievišķā 

enerģija, kas maina tās struktūru un tālāk jau rit šī ūdens transformācijas ķēdes reakcija, kas 

sevī ietver katra atsevišķa cilvēka ticību, ka šis ūdens svēts. Un, jo vairāk cilvēku tam tic, jo 

spēcīgāk strādā kolektīvā apziņa, piesātinoša ūdeni ar dziedināšanas Dievišķām enerģijām. 

Bet miljons cilvēku ticība, spēj ietekmēt milzīgas ūdens masas un pat visu Ūdens Stihiju 

dabu.    

Tieši tādēļ, mani dārgie, es arī lūdzu jūs strādāt ar šo stihiju pastāvīgi un plānveidīgi, par cik 

ar savu Dievišķo apziņu jūs spējat "svētīt" upes un ezerus, jūras un okeānus, savaldīt cunami 

un lietus gāzes. 

Jūs spējat izmainīt ūdens agresijas struktūru uz svētlaimes un miera struktūru. Un spilgts 

piemērs tam ir svētīts Kristīšanas ūdens. 

Un man gribas jums piedāvāt, mani mīļie, izmantot šo svarīgo priekš jums simbolu - 

Kristīšanas svētkus - un sūtīt visu savu Mīlestību un visu savu Pateicību Ūdens Stihijai, tādā 

veidā "svētot" visus ūdeņus uz Zemes, nomierinot satrakojušos stihiju un otrādi, piesaucot 

lietu tur, kur cilvēki cieš no sausuma. 

Viss jūsu spēkos, mani mīļie! 
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Ticiet, jūs spējat harmonizēt Ūdens stihiju uz visas jūsu planētas, jums tikai nepieciešams to 

gribēt darīt. 

Un, lai rītdiena kļūst visdiženākie Kristīšanas svētki visā jūsu planētas vēsturē, kur dalību 

ņems visas Gaišās Dvēseles, esošas tagad uz Zemes! 

Svētīju jūs uz to, mani mīļie! 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums 

 

Pieņēma Marta 18. janvārī 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 3.05.2019. 

 

*** 

 

5.KRISTUS ZĪMES SPĒKS 

 

Tēva Absolūta vēstījums no 11.janvāra 2017.gada 

 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Šodien es gribu turpināt savu vēstījumu par Kristīšanas ceremoniju un jums paskaidrot, kādēļ 

jau tik daudzus gadsimtus krusta zīme skaitās svētuma simbols un, kas notiek enerģētiskā 

līmenī, kad jūs pārmetat Krustu sev vai citiem. 

Daudziem cilvēkiem tas notiek gandrīz neapzināti, bīstamības momentā, vai vēloties kādu 

pasargāt - šīs zināšanas it kā izraujas no jūsu dziļās atmiņas. Un tas tiešām tā. Par cik ļoti 

daudzos savos iemiesojumos uz Zemes, jūs dzīvojāt valstīs ar pareizticīgo vai katolisko 

reliģiju. 

Un pat bezdievības laikmetā, kad sabiedrībā plauka atesisms, daudzi cilvēki nevarēja 

atbrīvoties no vēlēšanās pārkrustīties savas dzīves vissakrālākajos momentos. 

Kādēļ tā notika? Aplūkosim to no enerģētiskā skatījuma puses, konkrētos piemēros. 

Daudzi no jums zina, ka kara laikā, pirms kaujas kristījās pat visdedzīgākie ateisti. Tādēļ ka 

nāvējošu briesmu brīdī cilvēka Dvēsele it kā kliedz viņam: "Aizsargājies!". Un šķiet, ka viņa 

izpilda krusta zīmi ar viņa roku. 

Jūsu Dvēsele taču zin, atšķirībā no jums, ka jaudīgu negatīvo enerģiju izvirdums, kas notiek 
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baiļu momentā par savu dzīvību, tas jau pats no sevis var pievilkt cilvēkam nāvi. 

Un, lai mazinātu tāda postoša izvirduma sekas, Dvēsele it kā bīda cilvēku izpildīt glābšanās 

krusta pārmešanu sev - aizsargāt auru un piepildīt to ar Mīlstības enerģiju. 

Lieta tā, mani mīļie, ka tik ilgu gadsimtu Kristīšanās laikā, Krusts jau iemantoja savu 

personīgo egregoru - Mīlestības un palīdzības sniegšanā cilvēkam. Un šo egregoru 

nepārtraukti piesātina visi, kuri pārmet Krustu un izmanto to savā dzīvē. 

Tādā veidā, pārkrustot sevi pirms kaujas, cilvēks atjauno savu auru - daļēji vai pilnībā, 

atkarībā no ticības. Un, jo stiprāka cilvēka ticība Krusta spēkam, jo spēcīgāka aizsardzība 

viņam.  

Tagad ņemsim vēl vienu piemēru - kad māte pārmet krustu savam bērnam pirms tāla ceļa. 

Šeit notiek nedaudz cits enerģētisks process. Nereti mēdz būt tā, ka māte uztraucas par savu 

bērnu vairāk kā viņš pats. Tādēļ intuitīvi viņa aizsargā viņa auru no savas postošās baiļu 

enerģijas. 

Bet vēlāk, kad viņa lūdz Augstākajiem Spēkiem aizsargāt viņas bērnu, viņa pārmet krustu sev, 

tādējādi, netīšām aizsargājot savu auru un neļaujot iziet uz āru nemiera un satraukuma 

enerģijām, kas sevī nes spēcīgu, negatīvu nokrāsu. 

Krusts jau sen priekš daudziem no jums kļuva amulets, pielūgsmes priekšmets, diedziņš, kas 

jūs saista ar Debesīm - ar visiem Gaišiem Spēkiem, jūsu mīļotiem Svētajiem un Dievu... 

Un tagad, mani dārgie, kad jūs zinat, kā strādā jūsu domas, emocijas un nodomi, jūs saprotiet, 

ka tie sevī nes tieši tādu enerģiju, kādu jūs tur ieliekat. 

Tādēļ, jo stiprāka jūsu Ticība, ka krusta zīme "apgaismos" jūs, tas ir, savienos jūs ar 

Augstākajiem Visuma Spēkiem, nesošiem sevī visaugstāko vibrāciju enerģiju, jo vairāk 

Dievišķās enerģijas jūs pievilksiet sev. 

Tieši tā notiek dziedināšanas, glābšanas, pārveidošanas brīnumi... 

Bet tagad jums, mani mīļotie, parādījās unikāla iespēja šinīs enerģijās dzīvot pastāvīgi, bet ne 

tikai tad, kad jūs lūgšanās savienojieties ar saviem Augstākajiem Spēkiem. 

Un tas tagad ir atkarīgs no jums pašiem, no jūsu Dvēseles darba - pacelt jūsu vibrācijas tik 

ļoti, ka jums vairāk nebūs vajadzīga ne no viena palīdzība: jūs paši kļūsiet Dievcilvēki, spējīgi 

dzīvot tā, ka nekādas negatīvās enerģijas nespēs jums pietuvoties, tātad, jums no tām arī 

nevajadzēs aizsargāties. 

Un es svētīju jūs uz to! 

Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 11. janvārī 2017. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 2.05.2019. 
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6.PAR BAZNĪCAS CEREMINIJĀM 

 

Tēva Absolūta vēstījums no 12.janvāra 2017.gada 

 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Šodien mans vēstījums būs veltīts tam, ko jūs sauciet "ceremonijas", par cik es redzu, ka 

priekš daudziem no jums tās jau novecoja. 

Runa būs par tādām baznīcas ceremonijām, kā kristīšana, bēres, laulāšana, svētais 

vakarēdiens, grēksūdze... 

Priekš daudziem baznīcas cilvēkiem šīs ceremonijas kļuva tik pierastas, ka viņi nevar 

iedomāties dzīvi bez tām. Var pat teikt, ka viņi atrodas to gūstā. 

Bet ko tad citi cilvēki? Kuri tās neievēro? Un pat neiet baznīcā? Kā izturēties pret viņiem? Kā 

bezdievjiem? 

Protams, nē. Jūs arī paši zinat, mani mīļie, fanātiskais reliģskums ne tikai nav garīgās 

gatavības ķīla, bet nereti pat otrādi - garīgā lepnuma ķīla. Patiesa ticība vienmēr ir cilvēka 

dvēselē, bet ne ceremonijās. 

Bet šodien mēs apstāsimies pie baznīcas ceremoniju enerģētiskās sastāvdaļas, par cik tagad 

sākas tāds laiks, kad cilvēku dzīvēs izšķirošo lomu sāk spēlēt tieši enerģijas, kādās viņi dzīvo, 

kādas viņi sūta apkārtējiem cilvēkiem un planētai. 

Jau palaists process cilvēku izdalīšanai pēc vibrācijām un jo tālāk Zeme virzīsies Piektajā 

dimensijā, jo lielāks bezdibenis atdalīs cilvēkus, atrodošos uz dažādiem vibrāciju līmeņiem. 

Pie tam, vārda un pārliecības spēks sāks zaudēt savas pozīcijas un pirmajā plānā izvirzīsies 

intuīcija un telepātija: cilvēki sāks lasīt informāciju viens par otru bez vārdiem - viņi sāks 

viens otru sajust! 

Tātad, neīstumu viņi sajutīs ļoti smalki un nekļūdīgi. Un tas, protams, nevarēs neatsaukties uz 

baznīcas ceremonijām, kas cilvēkus pavada no gadsimta gadsimtā un kļuva jau neatņemama 

dzīves daļa. 

Taču jums jāsaprot, mani mīļie, ka ceremonijas, kuras izpilda pēc paraduma, automātiski, kā 

ikdienas darbs, zaudē savu enerģētisko spēku, savu Dievišķīgumu, kas viņās kādreiz bija 

ielikts. 

Šīs ceremonijas izpilda cilvēki, kuri var atrasties visdažādākajos stāvokļos - fiziskā un 

dvēseliskā, taču viņiem tās jāizpilda noteiktā laikā, noteiktās dienās, jo tā bija no senseniem 

laikiem iekārtots. 
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Bet ja viņi paši atrodas neharmoniskā stāvoklī, tad atbilstoši, tādas enerģijas viņi nodod arī 

citiem. Jo mācītājs -  arī cilvēks, bet vispār ne "Dieva vietnieks uz zemes", kā viņus nereti 

sauca... 

Protams, Zemes vēsture zināja cilvēku augstas kalpošanas piemērus, kuri veltīti baznīcas 

amatam, bet tie, visdrīzāk, bija izņēmums no noteikumiem un visbiežāk šie cilvēki 

neierakstījās baznīcas stingrajos kanonos, par cik viņiem bija apziņa, izejoša tālu aiz tās 

robežām. 

Kādēļ es jums šodien par to stāstu? 

Tādēļ, ka es saprotu, ka daudzi no jums jau sen pārauga visas ceremonijas un tradīcijas. Jūs 

jau izgājāt uz pavisam citu garīgās attīstības līmeni, bet tomēr, pēc paraduma turpiniet aiz 

sevis vilkt šo pagātnes bagāžu, kas netīšām pazemina jūsu vibrācijas un atmet jūs atpakaļ. 

Viss, kas jums vajadzīgs, ir jūsos pašos. Mācaties izmantot jūsos slēptos dārgumus, atklājiet 

savu Dievišķīgumu, radiet savas personīgās ceremonijas, kuru pamatā ir Pasaulsēkas Likumi 

un Gaismas, Mīlestības enerģijas, atverošas jums ceļu Piektajā dimensijā. 

Svētīju jūs uz to, mani mīļie! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 12. janvārī 2017. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 4.05.2019. 

 

*** 

 

7.RITUĀLI UN CEREMONIJAS 

 

Tēva Absolūta vēstījums no 3.maija 2017.gada 

 

Labdien, mani mīļotie bērni! 

Šodien man gribas runāt par tradīcijām, kas ir trīsdimensiju pasaules visnoturīgākais 

stereotips un par jūsu attieksmi pret tām. 

Sāksim ar to, ka tās vienmēr radās un tika iedibinātas dzīvē atbilstoši tām prasībām, kas bija 

nepieciešamas pasaules varenajiem uz doto momentu un bagātinājās ar tām enerģijām, kādas 

tika ieliktas viņās sākotnēji. 
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Kā jūs zinat, cilvēce dualitātē "iekrita" ārējo, citplanētu civilizāciju iejaukšanās rezultātā, 

ieviešot cilvēka apziņā dalīšanas programmas, kas palīdzēja kontrolēt cilvēkus un manipulēt 

ar viņiem pēc principa "skaldi un valdi". 

Un dažādu tautu tradīcjas ir šo programmu "atbalss". Tās netīšām piebaro egregorus, kas kā 

bezsāta monstri, barojas no cilvēku kolektīvās apziņas un viņu enerģiju dažādiem veidiem. 

Lai jūs labāk saprastu, kā šis mehānisms strādā, aplūkosim to konkrētos piemēros. 

Visspilgtākais piemērs, protams, ir Kristus Dzimšanas un Lieldienu svinēšana, kas aptver visu 

kristīgo pasauli un, kuram pateicoties, Kristietības egregors izauga jau līdz neticamiem 

apmēriem. 

Jūs varat jautāt: "Bet kas gan tur slikts? Tie taču tik gaiši, brīnišķīgi svētki! Vismīļākie un 

priecīgākie!" 

Tas viss tā, mani dārgie, ja nebūtu viens "bet"... To pamatā nav gandrīz nekādu reālu 

pamatojumu, tos radīja mākslīgi reliģiskās virsotnes, lai turētu draudzi paklausībā un barotu 

egregoru, kas viņiem dod spēku un varu. 

Vēlāk viņiem pieslēdzās komersanti, kuri pelnīja un pelna līdz šim brīdim milzīgas naudas, 

pārdodot šos svētkus pavadošas preces un, kuri jau baro savu naudas un varas pār pūli 

egregoru. 

Tādā veidā, daudzu un daudzu gadsimtu garumā notika cilvēcikās apziņas unifikācija un 

izstrādājās viņu vadības mehānismi, kas pēc tam izplatījās arī visās citās dzīves jomās. 

Tā ir sava veida cilvēku zombēšana, viņu pārvēršana ganāmpulkā ar personīgo labvēlību 

"mīlestībā uz Dievu". 

Īstenībā, tādā veidā cilvekam tika atņemts patiess sakars ar Dievu, bloķēja viņa sakaru kanālu 

ar viņu, liekot cilvēkiem izpildīt noteiktas ceremonijas un rituālus, lasīt iemācītas lūgšanas, 

kas cilvēkam traucēja brīvi, patiesi un tieši sazināties ar Dievu un Augstākiem Spēkiem. 

Citiem vārdiem, cilvēkam atņēma individualitāti un viņa balsi bija grūti izdzirdēt Gaismas 

Spēkiem, par cik viņš saplūda ar daudzmiljonu pūļa balsi, tādu pašu "Dieva vergu", cietēju. 

Un tas, ka notika brīnumi, bija izņēmums no noteikumiem, jo visgaišākajām, augstajām 

dvēselēm, izdevās izrauties no pūļa savā apziņā un ar savām mīlošām sirdīm, un viņi bija 

Debesīs izdzirdēti. 

Otrs piemērs iedibināšanai cilvēku apziņās viņiem naidīgu tradīciju ir mirušo pavadīšana, 

viņu apglabāšana un neskaitāms daudzums kapsētu uz zemes, kas indē zemi un baro 

egregorus ar viszemākajām enerģijām - baiļu par savu dzīvību un bedām par zaudētiem 

tuviniekiem. 

Šī Tumšo viltība, cilvēkiem atnesa tik daudz ciešanu uz Zemes, ka ar šīm enerģijām radītie 
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egregori jau burtiski izsūc telpu apkārt zemei. 

Jāpateicas dažām tautām uz jūsu planētas, kuras spēja "turēties pretim" Tumsas spiedienam 

un, cilvēka Dvēseles iziešanu no fiziskā ķermeņa, uzskata kā atbrīvošanos no zemes 

smagumiem un priecīgu atgriezšanos Mājās. 

Šodien es jums pastāstīju visspilgtākos zemes tradīciju piemērus, kas atrodas virspusē, bet 

mēs ar jums turpināsim šo sarunu un es jums iemācīšu atpazīt citus, smalkākus  Tumsas 

Spēku trikus, kas slēpjas aiz dažādu tautu rituāliem un tradīcijām. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 3. maijā 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 5.08.2018.  

 

*** 

 

8.BĪBELE 

 

Tēva Absolūta un Pasaules Mātes vēstījums no 13.novembra 2017.gada 

 

Sveicināti, dārgie mūsu mīļotie bērni! 

Un tātad, turpnāsim mūsu sarunu 

(iepriekš.: http://spekavots.ucoz.ru/news/skaldi_un_valdi/2018-01-31-2951 ) 

par to, kādas izmaiņas laika gaitā pārcieta Kristus Mācība. 

Par cik zināšanas par to jūs smeļaties galvenokārt no Bībeles, šodien mēs parunāsim tieši par 

to. 

Bībele sastāv no Vecās un Jaunās derības. 

Un ja Vecā Derība - gandrīz pilnībā Tumsas spēku sastādīta, tad Jaunā Derība sevī ietver 

patiesības drumstaliņas un Dievišķās enerģijas uzplaiksnījumus, ko pie jums centās aiznest 

Ješua.  

Kā tas gadījās, ka Tumsas spēki ielauzās svēto svētajā - Bībelē, kurai bija jānes Gaisma un 

Mīlestība cilvēkiem, jāmāca viņiem dzīvot pēc Visuma Dievišķiem likumiem. 

Kā ūs jau zinat, mūsu mīļie, Drakonu rases pārstāvji uz zemes - reptiloīdi - jau sen izmantoja 

reliģiju kā līdzekli cilvēka apziņas paverdzināšanai. 

http://spekavots.ucoz.ru/news/skaldi_un_valdi/2018-01-31-2951
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Tieši tādēļ viņi radīja savu versiju cilvēces vēsturei - garu, samudžinātu un asiņainu, un savu 

Dievu, kuram bija jātur cilvēki bailēs un paklausībā. 

Bet viņu sastādītā Vecā Derība izrādījās tik asiņaina, ka daudzi cilvēki to atraidīja, jūtot tās 

neīstumu. 

Un tad reptiloīdi, pārtverot Kristus sekotāju patieso iniciatīvu, sastādīja Jauno Derību, kurā 

ietilpa daudzi Kristus Mācības elementi, taču viņu izvērstie akcenti, kā tika runāts iepriekšējā 

vēstījumā ( http://spekavots.ucoz.ru/news/skaldi_un_valdi/2018-01-31-2951 ), ievērojami 

izmainīja Mācības būtību. 

Ja Kristus cilvēkiem sniedza zināšanas par to, ka viņi ir Dieva daļiņas uz zemes, brīvi un 

neatkarīgi, ka viņu dzīvei jābūt piepildītai ar Laimi un Prieku, Gaismu un Mīlestību, tad Jaunā 

Derība, kā arī Vecā, iedzina viņus nežēlīgos paklausības, pakļautības un klanīšanās Dieva 

priekšā rāmjos. 

Rezultātā, kristietības mācība pārvērtās sastingušās dogmās, bet Dievs-Tevs un Kristus - 

ideālos, kuriem cilvēki klanās, ar to pašu atdalot sevi no viņiem. 

Pie viņiem vēršas ar iemācītām lūgšanām - sarežģītām un samākslotām, tā vietā, lai ar viņiem 

runātu vienkārši un sirsnīgi, kā ar vismīļākām un tuvākām būtnēm. 

Šī kanoniskā "barjera" bija uzlikta priekš tā, lai atdalītu cilvēkus no Dieva, samazinātu 

enerģētisko daļu starp cilvēku un Visuma Augstākajiem Spēkiem. 

Un tomēr, neskatoties uz visām šīm viltībām, Dievs dzīvo gandrīz katra cilvēka dvēselē. 

Cilvēki intuitīvi sajūt šo viņa klātbūtni un grūtās savas dzīves minūtēs lūdz viņa palīdzību un, 

ja tā viņu labumam, tad tāda palīdzība viņiem noteikti pienāk. 

Divu tūkstošgadu laiā, pagājušu pēc Kristus Augšupcelšanas, simtiem dižu dvēseļu atnāca uz 

zemi ar misiju pamodināt cilvēci. 

Tie ir tie, kurus jūs sauciet svētie un, kuri līdzīgi Ješua, radīja brīnumus kā uz zemes, tā arī 

Debesīs. 

Nekas un neviens nevarēja nodzēst to Dievišķo dzirksteli, kuru uz Zemi atnesa Kristus, kas 

visos laikos izgaismoja cilvēka dvēseles slēptākos stūrīšus, kur slēpās patiesās garīgās 

vērtības, ar to pašu, atgriežot viņu pie Dieva, neļaujot galīgi iegrimt duālās pasaules dūņās. 

Un tagad, kad pati Zeme iziet uz jaunu savas attīstības Dievišķo "vītni", šo dzirksteli jau 

neapdzēst nevienam, jo visi Visuma Gašie Spēki atnāca palīdzēt jums, mūsu mīļotie. 

Viņi jums nes tīras, patiesas neviena neizkropļotas zināšanas par Zemes vēsturi, par 

Pasaulsēkas likumiem un diženu dvēseļu darbiem, pieņēmušu uz sevi Kalpošanas misiju 

cilvēcei. 

Viņi jums palīdzēs iziet šo unikālo Zemes pārejas periodu piektajā dimensijā, piesātinot jūs ar 

http://spekavots.ucoz.ru/news/skaldi_un_valdi/2018-01-31-2951
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augstu vibrāciju enerģijām. 

Un protams, jums tik mīļie Kristus un Marija Magdalēna nepalika malā no šī lielā liktenīgā 

notikuma zemes dzīvē. 

Šodien mēs pie tā apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošie Tēvs Absolūts un Pasaules Māte runāja ar jums 

Pieņēma Marta 13.novembrī 2017. g 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 1.02.2018. 

 

*** 

 

9.PAR KRISTĪŠANU 

 

Tēva Absolūta vēstījums no 12.janvāra 2016.gada 

 

Sveicināta, mana mīļotā meita! 

Šodien es gribu piedāvāt praksi, kas jums palīdzēs sagatavoties Kristīšanas svētkiem. 

Kā jau tika runāts daudzos vēstījumos, 2016. gads atklāj jaunu ēru cilvēces vēsturē. Tādēļ 

nepieciešams izmantot katru iespēju, katru Dievišķo simbolu, lai pavirzītos pēc iespējas tālāk 

pa Gaismas ceļu, izietu uz jaunu jūsu garīgās attīstības līmeni. 

Bet vispirms es jums gribu pastāstīt, kur slēpjas šo svētku būtība, kas tik daudzus gadsimtus 

pēc kārtas ir tik nozīmīgi priekš pareizticīgiem cilvēkiem. 

Kristīšana - no vārda "Krusts" ("Bieži uzdotie jautājumi Nr 3", 1. janvāris 2016. gads /nav 

latviskots/), kas, kā jūs jau zinat, ar sevi personificē cilvēka Dievišķo izcelšanos, par ko 

cilvēks aizmirsa, atnākot uz zemi un, ko viņš "aptraipīja" savas dzīves laikā duālajā pasaulē. 

Citiem vārdiem, horizontālā līnija simbolizē cilvēcisko būtību, kas ienesta viņa Dievišķīgumā 

- vertikālā līnijā. 

Un tajos tālajos laikos, tikai Jēzus spēja izprast visu šī simbola dziļumu, saprast tā patieso 

nozīmi un esošs ar šo Krusta Zīmi apēnots/pārkrustīts, spēja savā Dievišķajā sākumā 

izšķīdināt savu cilvēcisko būtību. 

Viņš ielaida Kristuslīdzības būtni sevī, kas viņu no vienkārša cilvēka pārvērta Dievcilvēkā. 

Un, lūk, tagad, mani dārgie, jums ir iespēja atkārtot šo unikālo pieredzi un atgriezt savu 
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Dievišķo būtību. Jums priekš tā ir viss - zināšanas, pieredze un prasme. 

Un es ļoti ceru, ka prakse, ko es jums šinī vēstījumā došu, palīdzēs jums un stiprinās jūsu 

spēkus, pārliecību, ka nav nekā neiespējama priekš cilvēka, kurš stājies uz Augšupcelšanas 

ceļa. 

Tātad, Prakse. Nosauksim to "Noņemšana no Krusta" 

Lai šis nosaukums jūs nepārsteidz - tas vislabāk atspoguļo būtību tam, ko es jums gribu 

piedāvāt.  

Iedomājieties sevi esam Krusts. Lai vertikālā līnija iet caur jūsu Hara līniju, kā tas jau bija 

iepriekšējā praksē "Šūpoles" ("Prakses pārejai Jaunā pasaulē", 10. janvāris 2016. g. /nav 

latviskots/), savieno jūs ar Galaktikas centru un Zemes centru. 

Izstiepiet rokas sānis, lai horizontālā līnija iziet no vienas rokas pirkstgaliem, cauri jūsu sirds 

čakrai, līdz otras rokas pirkstgaliem. 

Tādā veidā jūs kļūsiet Dievišķā un cilvēciskā sākuma iemiesojums. Sajūtiet sevi esam šis 

Krusts. 

Bet tagad jums vajag sevi, kā cilvēku, izšķīdināt šinī Dievišķīgajā sākumā/sākotnē. Ko jums 

priekš tā vajag izdarīt? 

Lēnām sāciet savienot rokas, kamēr tās nonāk pretim jūsu sirds čakrai un to delnas saskaras 

viena ar otru. Tām nav blīvi jāpiegulst vienai pie otras, bet jāsaskaras tikai ar delnu pamatni 

un pirkstu galiem, tas ir, starp tām jāpaliek gaismas spraugai.  

Un, lūk, šinī gaismas spraugā, iedomājoties, salieciet visus cilvēciskos netikumus, kas 

sastrādāti tūkstošiem gadu dzīves laikā duālajā pasaulē. Jūs tos variet iedomāties tā, kā jums 

ieteiks jūsu intuīcija - tēlu veidā, vārdu, emociju, attēlu, krāsu - pēc vēlēšanās. Galvenais, lai 

jūs savāktu vienkopus visu to, kas nav Dievišķs, kas sevī satur Ego un sadalīšanu - vārdu 

sakot, visas zemes cilvēka sajūtas. 

Nesteidzaties, sajūtiet kā nākas šīs enerģijas. Tās var būt ļoti nepatīkamas, taču izdariet to, lai 

no tām atvadītos uz visiem laikiem.  

Bet pēc tam, paprasiet man aktivizēt uz pilnu jaudu jūsu "Mīlestības Kristālu" ("Prakses 

pārejai jaunā pasaulē (turpinājums), 11. janvāris 2016. gads /nav latviskots/) un sāciet ar to 

izšķīdināt visas negatīvās emocijas, sakoncentrētas starp jūsu plaukstām, pārveidojiet tās 

Gaismā un Mīlestībā, sajūtiet, kā to visu nomazgā Mīlestības enerģijas straumes. 

Un tikai tad, kad šī straume pilnībā noklusīs, lēnām nolaidiet rokas, lai tās ir gareniski 

ķermenim, kļūstiet viena vertikāla līnija - iemantojiet savu Dievišķības būtību, kļūstiet 

Dievcilvēks! 

Ticiet, mani mīļotie, jūs to varat izdarīt! 
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Kādēļ es jums dodu šo praksi iepriekš/pirms laika? Man gribas, lai jūs varētu atlikušajās 

dienās pirms Kristīšanas, sākt apgūt to, jo ne uzreiz viss jums var izdoties, lai jūs to izpildītu 

mierīgi, bez steigas, iespējams, arī vairākos etapos. Šeit nav vienas receptes, par cik jūs visi 

dažādi un atrodaties dažādos savas garīgās attīstības līmeņos. 

Ieklausaties savā intuīcijā, uzklausiet savu Augstāko Es - viņi var jums ieteikt, kādus sīkumus, 

nianses - to, kas palīdzēs jums šo meditāciju izpildīt pilnīgāk, par cik es jums devu tikai 

kopīgo/vispārīgo virzienu. 

Svētīju jūs, mani bērni, šim vissvarīgākajam solim jūsu dzīvē, lai ir ar jums kopā visi 

Augstākie Spēki tik atbildīgā un izšķirošā momentā! 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums caur manu mīļoto meitu 

Pieņēma Marta 12. janvārī 2016. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 5.05.2019. 

 

*** 

 

10.PAR LIELDIENĀM 

 

Serefima Sarovski vēstījums no 3.aprīļa 2015.gada 

 

Sveicinātas, manas senās dvēseles! 

Šodien es gribu jums pastāstīt par to, ko ar sevi sniedz Lieldienu svētki. Cik gan spēcīgi 

oficiālā baznīca izkropļoja pirmsākumu jēgu, kas bija ielikta Kristus Augšāmcelšanā. 

 

Pirmkārt, viņš krustā sists nekad necieta. Viņa Dvēsele jau bija debesīs, kad viņa ķermeni 

piesita. Šī simboliskā krustā sišana bija nepieciešama, lai parādītu cilvēkiem, cik cietsirdīgā 

un nežēlīgā pasaulē viņi dzīvo, ja vārdi par žēlsirdību un mīlestību var izsaukt tādu varu 

turošo reakciju. 

 

Otrkārt, tam, kas notika ar Kristu pēc viņa nāves, bija jāparāda, ka nāves nav. Bet arī to 

cilvēki nesaprata. Tanī laikā cilvēce nebija gatava izdzirdēt Dieva balsi un izprast Kristus 

atnākšanas patieso jēgu. Bet tas, ka patiesības kripatiņas iekļuva Bībelē, kaut arī izkropļotā 
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veidā, deva grūdienu apzināšanai, ka dzīvības avots uz zemes ir Dievišķais sākums. Un tas jau 

attaisno Jēzus Kristus atnāšanu uz zemes, ņēmuša uz sevi cilvēku atmodināšanas misiju un 

viņu atgriezšanu pie Dieva. 

 

Tas, ka šie svētki eksistē jau tik daudzus gadsimtus, norāda uz to, ka daudzas cilvēciskas 

dvēseles tiecas uz patiesību un alkst pieskarties sākumiem, atgriezties mājās - pie Radītāja. 

Tādēļ sveicu jūs šajos svētkos, kuru patiesā jēga arī ir cilvēka Atgriešanās mājās. 

Mīlu jūs bezgalīgi, 

 

Serafims Sarovskis runāja ar jums 

3. aprīlī 2015. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 6.05.2019. 

 

*** 

 

11.JORDĀNU PĀRIET 

 

Serefima Sarovski vēstījums no 17.janvāra 2016.gada 

 

Es esmu Serafims Sarovskis. Sveicinātas manas dārgās senās dvēseles! 

Es zinu, ka daudzi no jums tagad gatavojas Kristīšanas svētkiem un man ļoti gribas, lai šajā 

gadā tie jums būtu sevišķi, lai atnestu jums attīrīšanos no visiem jūsu uzslāņojumiem, kas 

uzkrājušies daudzos jo daudzos gadsimtos duālās pasaules dzīvē. 

Lai jums tas kļūtu atzars, kas jūs atdala no vecās pasaules un atver jums ceļu uz jauno pasauli, 

kas uz jūsu Zemes jau eksistē un viss, kas jums atlika - sajust to, ieiet tur un dzīvot viņā. 

Protams, ne tūliņ tas jums izdosies, jo ļoti grūti jums ar savu apziņu aptvert tādu diženu Pāreju 

no vienas pasaules otrā. Tādēļ jums nepieciešams papildus pamudinājums, kāds simbols, 

iesākuma punts, kas jums šo uzdevumu atvieglos.  

Un vislabāk šim mērķim noder šie brīnšķīgie svētki, kad Jēzus iemantoja savu Dievišķo 

būtību. 

Tagad es jums pastāstīšu, ko un kā jūs varat izdarīt, lai pilnvērtīgi pārietu svītru, atdalošu jūsu 

duālo pasauli no Piektā blīvuma pasaules. 
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Jebkurā priekš jums ērtā laikā, periodā no 19. līdz 21. janvārim, sēžaties meditācijā un 

iedomājieties sevi ieejošu Svētajā upē Jordānā. Sajūtiet tās ūdeni, kas apmazgā jūsu ķermeni, 

iegremdējaties uz mirkl tur ar galvu un stādaties sev priekšā, ka šīs diženās upes ūdens no 

jums nomazgā visu, kas jums "pielipa" visās jūsu dzīvēs, visos jūsu iemiesojumos duālā 

pasaulē. 

Sajūtiet kā atdalās no visiem jūsu smalkajiem ķermeņiem, kārta pēc kārtas, visas negatīvās 

emocijas, domas un jūtas, kas jums neļauj virzīties uz priekšu, kas jūs nelaiž uz Gaismu. 

Lēnām, lēnām virzaties uz šīs upes otru krastu, iedomājoties, kā jūsu ķermenis, ar katru soli 

attīrās arvien vairāk, kļūst viegls, caurspīdīgs, bezsvara, mirdzošs, Dievišķs. Sajūtiet to ar visu 

savu būtni! 

Un, kad jūs nonāksiet otrā krastā, izejiet uz sauszemes, SAJŪTIET ka jūs kļuvāt cits cilvēks, 

sastāvošs no Gaismas un Mīlestības, ka jūsos no zemes, no NE Dievišķīguma, vairāk nekas 

nepalika. 

Un palūdziet mūsu Radītāju "apzīmogot" jūs ar savu Dievišķo zīmogu, lai jūs neatgrieztos 

atpakaļ, "nepārpeldētu" atpakaļ trešā blīvuma pasaulē, nenogrieztos no jūsu izvēlētā ceļa. 

Visi Visuma Gaišie Spēki būs ar jums šinī atbildīgajā momentā. Tikai piesauciet mūs, mīļotie! 

 

Serafims Sarovskis runāja ar jums visas Gaišās Brālības vārdā 

17. janvāris 2016. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 7.05.2019. 

 

*** 

 

12.ATGRIEŠANĀS PIE SAVIEM SĀKUMIEM 

 

Tēva Absolūta vēstījums no 17.janvāra 2017.gada 

 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Šodien, kristīšanas svētku priekšvakarā, es gribu jums dot vēl vienu praksi-medtāciju. 

Šī jaunā prakse papildinās tās, kuras jūs saņēmāt šajos svētkos pagāušajā gadā un, kuras jūs, 

protams, arī varat atkārtot, lai salīdzinātu savas sajūtas ar pagājušā gada sajūtām. Šīs prakses 

"Noņešana no Krusta"   (http://spekavots.ucoz.ru/news/par_kristisanu/2019-05-05-4462 ) un 

http://spekavots.ucoz.ru/news/par_kristisanu/2019-05-05-4462
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"Pāriet Jordānu" ( http://spekavots.ucoz.ru/news/jordanu_pariet/2019-05-07-4470 )  

Un tātad, jauna prakse, nosauksim to "Atgiešanās pie saviem sākumiem". 

Apsēžaties, lai ir ērti, atslābinaties, dziļi elpojiet. Un pēc tam iedomājieties sevi, ka stāvat pie 

neizsakāmi skaistiem vārtiem, kas ļauj ieiet pilsētā, kuru apņem siena, kas apvīta ar zaļiem 

vīteņaugiem un maigām puķēm. 

Vārti var būt kristāla, kalti - zelta vai vara - kā jums pateiks priekšā jūsu iztēle.  

Piepildieties līdz malām ar Gaismas un Mīlestības enerģijām, bet pēc tam, piesauciet jūsu 

Garīgos Pavadoņus, jūsu Sargeņģeli, savu Augstāko Es un lūdziet atvērt jums šos vārtus. 

Jūs redzēsiet ar kādu prieku viņi izpildīs šo lūgumu. 

Lēnām un svinīgi jūs ieejat šinī pilsētā. 

Jūs ar visu savu būtni sajūtiet, ka šeit valda pilnīgi citas enerģijas, citas smaržas un krāsas, ka 

gaisā Mīlestība izlieta. 

Tā ar sevi caurstrāvo visu dzīvo un nedzīvo, tā dzirksteļo Saulē un jums šķiet, ka pat gaiss 

skan no Dievišķās svētlaimes pārpilnības. 

Jūs apkārt redzat brīnišķīgas ēkas, neiedomājamas arhitektūras - tādas mājīgas, tuvas, 

pazīstamas. 

Jūs redzat zaļumos grimstošas ieliņas, brīnumainus dārzus, it kā Dievišķu dārznieku radītus - 

cik ļoti tie brīnišķīgi, kur cilvēka iejaukšanās šinī dabas skaistumā ir smalka un eleganta. 

Jūs dzirdat putnu dziedāšanu un redzat viņus - pilnīgi rokās - ar skaistu, spilgtu spalvojumu. 

Jūs varat viņiem sniegt savu delnu un viņi ar prieku tur apsēdīsies, jo zin, cilvēks nespēj 

viņiem nodarīt nekādu ļaunumu. 

Jūs dzirdat strauta un nelielu ūdenskritumu burbuļošanu, prasmīgi paslēptu šo dārzu 

klinšanainās nišās. 

Jūs satiekat arī cilvēkus. Jūs pārsteigti, cik viņu sejas priecīgas un gaišas, laipnu smaidu 

apmirdzētas, bet acis izstaro sirsnību un mīlestību, ka jums šķiet, ka tās jums vistuvākās un 

mīļākās būtnes, kuras jūs sagaida pēc ilgas prombūtnes. 

Pastaigājiet pa šo pilsētu tik ilgi, cik jums gribas. Baudiet šo skaistumu, uzsūciet sevī šo garu, 

sajūtiet sevi tā daļiņu esam. 

Atceraties, kādreiz jūs arī tur dzīvojāt un šī Bezrobežu un Beznosacījumu Mīlestība, kas 

vienīgā valda šinī pilsētā, bija arī jūsu dabisks stāvoklis - tāds, ar kādu jūs dzīvojāt un elpojāt 

un jūs nezinājāt nekādas citas emocijas, izņemot šo Visuapņemošo Mīlestību. 

Sajūtiet, ka jūs atgriezāties mājās... 

Jums būs skumji aiziet no šīs pilsētas. Bet jūs taču zinat, mani dārgie, ka jūs drīz turp 

atgriezīsieties, jo tieši tāda arī drīz kļūs jūsu Zeme, kad, no sevis nometusi dualitāti, 

http://spekavots.ucoz.ru/news/jordanu_pariet/2019-05-07-4470
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pārvietosies jaunajā realitātē - Piektās dimensijas telpā... 

Bet pagaidām cenšaties saglabāt šo neparasto, brīnumaino, savas Dvēseles stāvokli, pabijušas 

tur, no kurienes kādreiz atnāca. 

Un es jūs uz to svētīju! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 17. janvārī, 2017. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 8.05.2019. 

 

*** 

 

13.PAR MANU UN JŪSU AUGŠUPCELŠANU 

 

Ješua vēstījums no 14.jūlija 2016.gada 

 

Sveicināti, mani dārgie! 

Man ar jums šodien gribas padalīties, kā es redzu Augšupcelšanu, pareizāk, to procesu kas 

tagad notiek uz Zemes un ko nosacīti nosauca tieši tā. 

Es pacentīšos novilkt paralēles starp to, kas notika ar mani 2000 gadus atpakaļ un to, kas 

šobrīd notiek ar mūsu Zemi un tūkstošiem, pat ar simts tūkstošiem cilvēku, kuri iesaistīti šajā 

procesā. 

Sāksim ar to, kas ir kopējs starp manu un jūsu Augšupcelšanu. 

Pirmkārt, tā pilnīga cilvēka apziņas transformācija - no duālā līdz Dievišķīgai. 

Otrkārt, šīs transformācijas apzināšanās un tās bezierunu pieņemšana. Tas ļoti svarīgi: 

mainīties apzināti, par cik šādā gadījumā jūs varat procesu kontrolēt un izvest jūsu apziņu uz 

vēl augstāku līmeni. Citiem vārdiem, jūs kļūstiet apzinīgi savas realitātes radītāji. 

Trešais, "Augšupcelšanas" iespēja, tā ir, pāreja citā dimensijā. 

Bet tagad, mani dārgie, aplūkosim, kur ir to atšķirība. 

Pirmais. Tas, ka tagad "augšupcelties" spējīgi simti un simtiem tūkstošu cilvēku, bet ne viens 

vienīgs cilvēks, kā tas bija kādreiz. 

Otrs. To vairs neuzskatīs kā brīnumu, par cik tā būs masu parādība un tas notiks pēc pilnīgi 

cita scenārija. 



 26 

Ja gadījumā ar mani Radītājs cilvēkiem parādīja augšāmcelšanās no mirušiem "brīnumu", lai 

pievērstu uzmanību cilvēkam, kurš sludina Dievišķos - Visuma - likumus un modina cilvēkos 

kaut drusciņas Dievišķīguma, tad tagad tāda nepieciešamība nav vajadzīga. 

Gadsimtu laikā uz Zemi atnāca daudz apgaismotu Dvēseļu, kuras pēc sevis atstāja mācību, 

līdzīgu Kristus mācībai un cilvēki uzņēma sevī šo informācju un nodeva to no paaudzes 

paaudzei. 

Tādēļ šolaiku cilvēks daudz vairāk sagatavots uz to, kam jānotiek ar Zemi un jūsu personīgo 

apziņu. Protams, ne visi gatavi to pieņemt, tomēr tādu cilvēku rindas paplašinās ar katru 

dienu. 

Trešais. Pati Zeme nāk jums palīgos un "augšupcelsies" kopā ar jums.   

Ceturtais. Visi Gaišie Spēki ņem dalību šinī grandiozajā un visos mērogos neredzētajā 

notikumā. 

Piektais. Jūsu apziņa transformējas ne tikai pateicoties jūsu pūlēm, bet arī tam, ka tagad uz 

Zemi plūst jaunu enerģiju straumes, kas to visu sekmē un daudzkārt paātrina jūsu garīgo 

izaugsmi. 

Sestais. Jums ir tik spēcīgi ietekmes līdzekļi uz cilvēku apziņu, kā avīzes, žurnāli, grāmatas, 

televīzija un, protams, pirmajā rindā, internets, kur var atrast bagātīgu informāciju par Zemes 

pāreju Piektajā dimensijā. 

Diemžēl, šo iespēu izmanto arī Tumsas Spēki, kuri dara visu iespējamo, lai jums izliktu 

lamatas milzīga daudzuma vēstījumos un pretrunīgos notiekošā skaidrojumos. 

Un tomēr, Augstāko Spēku patiesie vēstījumi bruģē sev ceļu cauri informatīvajiem 

atkritumiem un maina cilvēku apziņu, piesātinot viņus ar Gaismas un Mīlestības Dievišķo 

enerģiju. 

Septītais. Vairākumam no jums ir izvēles brīvība, kādas nebija man. Tanī laikā, lai patiešām 

"satricinātu" cilvēkus, vajadzēja nodemonstrēt augšupcelšanu caur nāvi. 

Jūs jau varat izvēlēties, augšupcelties kopā ar Zemi, vai aiziet uz citām planētām un turpināt 

tur dzīvot trīsdiensiju pasaulē, un arī kaut kādā mērā vadīt savas Augšupcelšanas procesu. 

Patiešām, mūsu Radītāja dāsnumam nav robežu. Viņam gribas jūs apbalvot, mani dārgie, par 

visiem grūtumiem un trūkumiem, kādus nācās jums pārdzīvot tik daudzos dzīves gados 

duālajā pasaulē. 

Kādēļ es jums par to šodien stāstu? Man ļoti gribas, lai jūs novērtētu Radītāja labvēlību un to 

ar pateicību pieņemtu, lai jūs nepaliktu aiz šī diženā "Šķirsta" borta, ko viņš uzbūvēja priekš 

jums, lai īstenotos jūsu Pāreja uz brīnišķīgo, atjaunoto Piektās dimensijas Zemi.  

Es vienmēr līdzās un vienmēr atbalstīšu jūs, mani mīļotie! 
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Jēzus šodien bija ar jums 

 

Pieņēma Marta 14. jūlijā 2016. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 9.05.2019. 

 

 

*** 

 

14.KRISTUS OTRĀ ATNĀKŠANA 
 

 

Ješua vēstījums no 14.jūnija 2017.gada 

 

Sveicināti, mani dārgie!  

Es pie jums šodien atnācu, jo sajutu, ka nobrieda nepieciešamība parunāt ar jums par to, ko 

daudzi no jums sauc "Kristus otrā atnākšana" 

Daudzi to saprot pārāk burtiski: gaida, kad es pie jums nolaidīšos uz mākoņa vai atlidošu 

kosmosa kuģī.  

Citi manu atnākšanu saista ar Pasaules Galu, kad pie jums atnākšu un glābšu taisnos cilvēkus 

uz Zemes dzīvojošus. 

Daudzi spekulē uz šo izteicienu, no Bībeles ņemtu, kas bija baznīcas mākslīgi ieviests cilvēku 

apziņā. 

Un es jums pastāstīšu, kas īstenībā domāts ar šo nosaukumu, kas sevī nes dziļu jēgu. 

Tagad pienāca laiki, kad cilvēkiem ir iespēja saņemt patiesas zināšanas no tīra avota, kas līdz 

laikam bija to slēptas aiz septiņiem zieģeļiem, kuri bija pie varas, kuriem bija izdevīgi 

cilvēkus turēt bailēs un paklausībā. 

Ar Zemes Pāreju Piektajā dimensijā, pakāpeniski sāka dzēsties robežas, kas atdalīja blīvās un 

smalkās pasaules. 

Uz Zemi plūstošo jauno, augstu virāciju enerģiju plūsmu ietekmē, sāka mainīties cilvēku 

apziņa, sāka aktivizēties viņu "smalko" jūtu orgāni. - tādi kā trešā acs un čiekurveida 

dziedzeris. 

Daudzi no jums sāka sajust savas čakras un iemācījās ar tām mijiedarboties - harmonizēt tās, 

piepildīt tās ar Dievišķām enerģijām. 

Tas viss noveda pie tā, ka jūs sākāt "pieslēgties" Visuma informatīvajiem kanāliem - vieni 
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caur sapņiem, citi caur redzējumiem vai telepātiskām saziņām. 

Un visspilgtākais piemērs tādai saziņai ar Zemes smalko pasauli ir cilvēki, saņemoši 

vēstījumus no Visuma Augstākajiem Spēkiem. 

Taču pat tas, kurš pats nesaņem tādu vēstījumu, taču tos pieņem ar sirdi, kļūst "līdzdalībnieks" 

cikvēciskās apziņas Atdzimšanas procesā - viņa atgiešanās pie saviem Dievišķiem sākumiem. 

Un tādu cilvēku, kuri jau apveltīti ne ar trīsdimensiju pasaules apziņu, bet Krietusapzņu uz 

Zemes kļūst arvien vairāk un vairāk. Tieši viņi arī būs cilvēces glābēji. 

Viņi cilvēkiem atklās tās zināšanas, kuras kādreiz centos līdz jums aiznest Es, iemiesojies uz 

Zemes Ješua ķermenī. 

Bet tagad tādiem cilvēkiem ir iespēja tās zināšanas pasniegt neaizplīvurotā un ne alegoriskā 

formā, bet  visiem cilvēkiem saprotamiem vienkāršiem un skaidriem vārdiem, kas tiem 

palīdzēs iekļūt katra cilvēka Dvēselē un Sirdī, kurš būs gatavs to dzirdēt. 

Kas attiecas uz "Pasaules Galu", tad tas jau ir pienācis un izpaužas Zemes pašattīrīšanās 

procesā, ko jau apturēt neiespējami. 

Un tas tiešām dots cilvēkiem kā sods. Taču, tas nav sods no augšas.   

Viss notika tādēļ, ka cilvēka alkatīgas un patērētāja darbības rezultātā, attiecībā pret savu 

barotāju Zemi nostrādāja neizbēgamais cēloņu-seku sakaru Likums. 

Bet, par laimi, sākās arī "Kristus otrā atnākšana": šinī priekš jums grūtajā laikā, milzīgs 

daudzums senu Gaišu Dvēseļu iemiesojās tagad uz Zemes. Viņas jums nes Dievišķas 

zināšanas un visi Visuma Augstākie Spēki viņām tur palīdz. 

Tādēļ jums ir viss priekš tā, lai jūs šo, priekš jums neizbēgamo jūsu apziņu un jūsu Zemes 

attīrīšanas periodu, izietu ar vismazākajiem zaudējumiem, saglabājot pēc iespējas vairāk 

cilvēcisko dzīvību un pārietu kopā ar jūsu skaistuli-planētu Piektajā dimensijā - Tanī pašā 

Paradīzē uz Zemes, par kādu vienmēr sapņoja cilvēce. 

Es lūdzu jūs, dārgie, novediet līdz galam to, ko kādreiz neizdevās izdarīt man! 

Un es svētīju jūs uz to, mani mīļie! 

 

Ješua (Jēzus) runāja ar jums šodien 

14. jūnijā 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 10.05.2019. 

 

*** 

 



 29 

15.JŪS SPĒJĪGI 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. 

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. 
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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. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 30.11.2017. 

 

*** 

 

16.MANA PATIESĀ MĀCĪBA 

 

Sveicinātas, man radniecīgās mīļotās dvēseles! 

Šodien es sākšu diktēt jums manas patiesās Mācības vēstījumus. 

Aizritējušos gadsimtos tā pārcieta tik daudz izmaiņu, ka tikai sīkumiņi nonāca līdz jums 
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pirmradītajā veidā. 

Pienāca laiks, kad es varu pilnībā atjaunot to un izlabot visus izdomājumus un tīšus 

kropļojumus, kurus ieviesa tie spēki, kuri pārvaldīja cilvēku apziņu un ievirzīja tanī gultnē, 

kas ļāva cilvēkus vadīt un likt aizmirst savu Dievišķo izcelšanos.  

Jo tas arī bija manas visas Mācības stūrakmens. 

Bet sāksim visu pēc kārtas. 

Tagad, kad Tēvs un Māmiņa pastāstīja manas dzīves vēsturi 

( http://spekavots.ucoz.ru/news/kristus_otra_atnaksana_sakums/2017-10-08-2653 ), jūs zinat, 

ka es biju viens no jums, un uz Zemi atnācu kā cilvēka dēls, bet ne kā Dievs, kādu cenšas 

pasniegt mani baznīcnieki. 

Mana dzīve bija ļoti laimīga un piesātināta. Tas, ko es paspēju izdarīt trīsdesmit trijos gados, 

man atvēlētos uz Zemes, bija rezultāts tam, ka mana Dvēsele ilgi un rūpīgi gatavojās tik 

nozīmīgam priekš manis iemiesojumam, izstrādājot sīku dabības plānu un izskaitļojot katru 

soli. 

Par cik manai misijai bija kopplanetārs raksturs, Radītājs atļāva manai dvēselei nolaisties uz 

Zemes abās manās ipostasēs - vīrišķajā un sievišķajā, kas priekš manis bija liela laime un 

panākumu ķīla.  

Šī Vienotība fiziskajā plānā deva tik spēcīgu garīgu impulsu manai Dvēselei, ka viņa 

"atcerējās" kādēļ atnāca uz Zemi un tūliņ stājās pie savas misijas izpildīšanas, par cik zināja, 

ka viņai maz gadu atvēlēts uz Zemes. 

Pateicoties manai Māmiņai, tik dižai dvēselei, iemiesojoties vienā laikā ar mani, es no agras 

bērnības augu un tiku audzināts vidē, kur maz kādam tanīs laikos izdevās iekļūt. 

Kumrans - šī laimes sala un garīguma viduspunts - glāba mani no tās pasaules vilinājumiem 

un cietsirdības, kurā izvēlējos es piedzimt. 

Kad es pametu eseju komūnu, es jau biju izveidojies cilvēks ar skaidru Psaulsēkas Likumu 

izpratni, kas vienīgie bija spējīgi padarīt cilvēcisko dzīvi laimīgu un piepildītu - un protams, 

pirmām kārtām ar garīgām vērtībām. 

Un, lai gan mani pirmie mēģinājumi aiznest līdz cilvēkiem savu pasaules izpratni 

nevainagojās panākumiem, es jau zināju, ka vienīgais man sagatavotais ceļš - cilvēku 

apgaismošana. 

Mana tikšanās ar Mariju Magdalēnu kļuva lūzuma moments manā dzīvē. 

Savienojoties vienībā fiziskajā plānā, mana Dvēsele iemantoja, beidzot, veselumu un 

"pamodās" galīgi. 

Tas bija līdzīgi apskaidrībai, bet īstenībā bija savienošanās ar manu Mātes Dvēseli esošu 

http://spekavots.ucoz.ru/news/kristus_otra_atnaksana_sakums/2017-10-08-2653
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astotajā dimensijā. 

No šī brīža, mūs savienojošais diedziņš arī veda mani pa dzīvi, izliekot visas taciņas un ceļus, 

virzot mani uz galveno mērķi - tās misijas izpildīšanai, kuras dēļ es piedzimu.  

Manu ceļojumu laikā pa Indiju un sevišķi pēc maniem Ahartas apmeklējumiem un saskarsmes 

ar Priesteriem, Mācība, kas man bija jānes cilvēkiem, beidzot "apauga ar miesu" - es sapratu 

kā man nepieciešams to pasniegt cilvēkiem, lai tā būtu vienkārša un pieejama, izraisītu 

uzticību un saistītu dvēseli. 

Mana dzīves pieredze un dabiskais vērīgums man deva spilgtus, interesantus tēlus un 

ieinteresējošas vēstures, kas kalpoja kā ilustrācijas tam, ko es gribēju aiznest līdz cilvēkiem, 

bet man raksturīgā humora izjūta palīdzēja darīt to viegli un jautri, bez pamācībām un 

morālēm. 

Es domāju, ka tieši tādēļ mani sprediķi bija prieks arī man un cilvēkiem, kuri tos klausījās. 

Un par to sīkāk es jums pastāstīšu manos turpmākajos vēstījumos. 

 

Ar visu sirdi jūs mīlošais Ješua runāja ar jums 

Pieņēma Marta 17. janvārī 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 21.01.2018. 

 

*** 

 

(Vergi vai Radītāji) 

Ješua vēstījums no 21.janvāra 2018.gada 

 

Sveicinātas, manas radniecīgās mīļotās dvēseles! 

Es gribētu izdarīt nelielu atkāpi un pastāstīt jums par to, kā reaģēja uz manām sarunām ar 

tautu cilvēki, kuriem vara piešķirta un baznīcai kalpojošie. 

Iesākumā viņi tam nepievērsa lielu nozīmi, par cik uzskatīja mani par dīvainu cilvēku, mīlošu 

parunāt un neradošu viņiem nekādu bīstamību. 

Bet diezgan ātri viņi sajuta draudus no manas puses, par cik pēc tikšanās ar mani, viņu 

ietekme uz cilvēkiem sāka manāmi mazināties. 

Bet taču reliģija tanīs laikos bija ļoti spēcīga un bija viens no kontroles ieročiem pār 

cilvēkiem. 
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Tās kalpotāji tieši pakļāvās laicīgām varām, tādā veidā radot vienotu "vadības sistēmu" pār 

cilvēku apziņām. 

Pēc tā, kā man arvien vairāk un vairāk radās sekotāju, viņi sāka saprast, kādu bīstamību es 

priekš viņiem sagādāju. 

Cilvēki-radītāji vispār neietilpa viņu plānos. Pie tam, manas sarunas par reinkarnāciju, gribas 

brīvību un vienotību ar Radītāju, gāja pretrunā viņu reliģiskajām dogmām, kas par galveno 

izvirzīja paklausību un dziļu cieņu Dieva un varasvīru priekšā. 

Kādu laiku viņi nevarēja man uzrādīt nekādus apvainojumus, jo es cilvēkus ne uz ko 

neaicināju/nemudināju, nenoskaņoju viņus pret varu, bet vienkārši vadīju draudzīgas sarunas 

un viņiem bija brīva izvēle, pieņemt manis teikto vai nepieņemt. 

Bet, par cik, cilvēki praktiski sāka pielietot Visuma Likumus, par kuriem mēs ar viņiem 

runājām un redzēja, ka tie tiešām strādā, par cik viņu dzīve sāka mainīties uz labu, tad katru 

dienu sekotāju man kļuva arvien vairāk un vairāk.  

Cilvēku, kurš sajuta brīvību un pieskārās Mīlestības Dievišķām enerģijām, bija grūti iedzīt 

atpakaļ šaurajos pasaules izpratnes rāmjos, reliģiju un varasvīru viņiem sagatavotos. 

Priekš manis tas bija pierādījums tam, ka es cienīgi izpildu to misiju, kuras dēļ atnācu uz zemi 

un ka cilvēki ne tikai ar sirdi pieņema manu Mācību, bet arī dzīvot sāka pēc Visuma 

Likumiem. 

Ar laiku man sāka likt šķēršļus tikšanos organizēšanā ar cilvēkiem, bet dažās Jūdejas pilsētās 

mans vārds bija jau aizliegts. 

Un man bija patīkami, ka tas cilvēkus neatturēja no tikšanās ar mani, kuri vēlējās mani 

dzirdēt. 

Viņi veica desmitiem kilometru, lai nonāktu tur, kur es vēl varēju ar viņiem tikties, un, 

neskatoties uz visiem man izliktajiem šķēršļiem, manu klausītāju kļuva arvien vairāk un 

vairāk. 

No vienas puses tas mani priecēja, bet vienlaicīgi es sapratu, ka tagad, kad sapulcējās jau 

simtiem cilvēku, saziņa kļuva nedaudz citāda. 

Tagad manas sarunas noritēja vairāk kā sprediķi, kaut arī es centos saglabāt, kā jau iepriekš, 

atgriezenisku saikni ar saviem klausītājiem. 

Es zināju, ka laika man atliek nedaudz, un man gribējās, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu 

mani izdzirdēt. 

Es redzēju, ka pēc tikšanās ar mani, cilvēki kļuva pavisam citādi. 

Pat tie, kuri atnāca ziņkārības dēļ un tikšanās sākumā izjuta neuzticību, aizgāja ar asarām acīs 

un ticībā tam, ka Dievs vienmēr ar viņiem un ka viņu dzīve noteikti izmainīsies uz labo pusi, 
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ja viņi dzīvos pēc patiesiem Pasaulsēkas Likumiem, bet ne tiem, kas viņiem cilvēku uzspiesti. 

Šķita, ka visi Augstākie Spēki man palīdzēja atrast vajadzīgos vārdus, spilgtus dzīves 

piemērus, izvietot pareizus akcentus un pats galvenais, piepildīt cilvēkus ar neizsīkstošu 

Mīlestības enerģijas Dievišķo plūsmu. 

 

Sirsnīgi jūs mīlošais Ješua runāja ar jums 

Pieņēma Marta 21. janvārī 2018. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 26.01.2018. 

 

*** 

 

17.KRISTUS OTRĀ ATNĀKŠANA 

(Skaldi un valdi) 

 

Tēva Absolūta vēstījums no 10.novembra 2017.gada 

 

Sveicināti, dārgie mūsu mīļotie bērni! 

Šodien mēs sākam mūsu vēstījumu sērijas ar nosaukumu "Kristus otrā atnākšana" otro daļu. 

Taču vispirms mums gribētos pastāstīt jums par to, kādas izmaiņas pārcieta Kristus Mācība un 

kādēļ tā notika. 

Tagad nosauksim Ješua jums pierastā vārdā - Kristus, par cik arī viņa Mācība sāka sauties 

Kristietība. 

Kā jau mēs runājām, Ješua dzīves laikā, gandrīz visur uz zemes vara jau bija Drakonu - 

reptiloīdu rases pārstāvju rokās, kuri prasmīgi ieviesa cilvēku apziņā savas programmas, 

ļaujošas turēt cilvēkus bailēs un paklausībā. 

Tieši no viņiem sākās pie jums tik izplatītais teiciens "Skaldi un valdi". To droši var nosaukt 

par reptiloīdu lozungu. 

Kristus Mācība, strauji izplatoties pa zemēm, radīja viņiem ne mazus draudus, par cik 

novirzīja cilvēku apziņu ārpus viņu kontroles, pārvēršot paklausīgos pilsoņus brīvos, 

neatkarīgos savas dzīves radītājos. Un tas nepavisam  neietilpa viņu plānos. 

Iesākumā viņi centās fiziski iznīcināt Kristus sekotājus. Taču cilvēku Ticība bija tik stipra, ka 

daudzi no viņiem pat nāvē gāja priecīgi, zinot, ka nāves kā tādas nav un viņu dvēsele, 
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nokļūstot Debesīs, tikai atgriežas Mājās - pie Tēva krūts. 

Un tad reptiloīdi nolēma Kristus Mācību nolikt kalpošanā sev. Viņi izstrādāja viltīgu plānu: 

saglabājot Kristietības ārējo "apvalku", sagrozīt tās iekšējo saturu, izņemt no tās galveno 

domu - tās Dievišķo būtību. 

Pirmais, ko viņi izdarīja - izņēma zināšanas par reinkarnāciju, līdz ar to, sašaurinot dvēseles 

uzturēšanos uz zemes līdz vienam iemiesojumam. 

Kādēļ viņi to uzskatīja par bīstamu?  

Mūsu mīļotie, viņi zināja, ka jebkura veida ierobežojumi ved pie tā, ka cilvēka apziņa 

"nokļūst krātiņā", kas ļauj viegli kontrolēt cilvēku domas un rīcību. 

Bet visļaunākais bija tas, ka Dievu viņi pielīdzināja sev, pārvēršot viņu tiesnesī, kurš rīkojas 

ar cilvēku dzīvi, lemj, kuru tiesāt, bet kuru apžēlot, tādējādi pārvēršot cilvēkus Dieva 

"vergos". 

Viņi apslēpa zināšanas par to, ka cilvēki arī ir Dievi - Radītāja daļiņas, nolaidušās uz zemes 

prieš savas dvēseles bagātināšanas ar unikālu pieredzi, dzīvojot duālā pasaulē uz šīs 

brīnišķīgās planētas. 

Taču pēc tam viņi gāja vēl tālāk, paziņojot kulta kalpotājus par Dieva vēstnešiem, 

darbojošamies Dieva vārdā, līdz ar to, piešķirot viņiem neierobežotu varu pār cilvēciskām 

dvēselēm. 

Tā viņu galvenais lozungs "Skaldi un valdi" izplatījās arī baznīcā, kas pasludināja Dievu par 

kungu, bet cilvēkus - viņa "kalpos". 

Viņu nodomu ļaunums un viltība bija vēl tas, ka viņi, saglabājot Kristus dzīves un nāves 

fabulu, akcentēja viņa nāvi - viņa krustā sišanu, kas jau nesa pavisam citas enerģijas, kuru 

pamatā bija cietsirdība, sāpes un ciešanas. 

Par Kristietības simbolu kļuva Kristus, Krustā sistais, kura attēlu izvietoja visās baznīcās un 

katedrālēs. 

Cilvēki, paši to neapzinoties, sāka reptiloīdus "barot" ar savām ciešanu enerģiām, apraudot 

Kristu un vērojot šos viltus attēlus. 

Ar laiku reptiloīdi iemācījās iesaistīt cilvēkus reliģiskos karos, liekot cilvēkiem vienam otru 

nonāvēt, slēpjoties aiz Dieva vārda. 

Kā redzat, mūsu mīļotie, viņiem izdevās izkropļot Kristus Mācības būtību tik ļoti, ka 

Beznosacījumu, Bezrobežīgā, Visupiedodošā Mīlestība, esoša tās pamatā, priekš daudziem 

cilvēkiem pārvērtās nāvē, sāpēs un ciešanās. 

Pie tā šodien mēs apstāsimies. 
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Bezgalīgi jūs mīlošie TēvsAbsolūts un Pasaules Māte runāja ar jums 

Pieņēma Marta 10. novembrī 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 31.01.2018. 

 

*** 

 

18.BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI 

 

Kas ir Krusts? 

 

Fjodors P. 

... Nu ko, Mūsu Tēvs, iespējams, varbūt caur jums atvērs Savu Dižo Noslēpumu. Jo taču, 

KRUSTA PARĀDĪŠANAS TAUTAI laiks pienāca, par cik ne-Kristīšanas Glābšanas 

paņēmieni Radītāja Nodomu Stratēģijā nav paredzēti. 

 

Tēvs Absolūts, caur Martu 

Mans mīļotais dēls! Es priecājos, ka tu tik daudz sava laika un uzmanības veltīji tik svarīgai 

un tiešām savlaicīgai tāmai "krusta parādīšanas tautai". 

Ko tad īstenībā ar sevi Krusts parāda? Kādēļ reliģijā tam piešķirta tik liela nozīme? Kādēļ par 

to nāvē gāja simtiem tūkstošu cilvēku? 

Centīšos jums to paskaidrot pēc iespējas vienkāršāk. Diemžēl, izpratne par to sagrozīta tik 

ļoti, ka cilvēki tam klanās kā pagāniskam elkam, neesot ne mazākā priekšstata par tā patieso 

nozīmi. Protams, ne velti tas atnāca jūsu dzīvē un teicienam "Dzīvībradošais Krusts" ir pamats 

un vairāk par citiem atspoguļo tā patieso būtību. 

No kurienes tas atnāca un kādēļ? 

Tā izcelšanās savu sākumu ņem no jūsu galaktikas radīšanas. Tā būtība ietver: vertkālā līnija 

simbolizē Dievišķo sākumu, kas ir pamats visam esošam Visumā, bet horizontālā - visu to, 

kas viņā bija ienest no ārienes. 

Citiem vārdiem, tas ir cilvēka Dievišķās izcelšanās simbols. 

Un katru reizi, kad jūs sevi apēnojat ar krusta zīmi (sev pārmetat krustu), jūs zemapziņā 

"atceraties" savu Dievišķo izcelšanos, paceļat no jūsu Dvēseles dziļumiem to Dievišķo daļiņu, 

kas dzīvo katrā no jums, jūs sevi aizsargājiet no Tumsas spēkiem, kas bezspēcīgi jūsu - 
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Dievcilvēku priekšā, par ko jūs aizmirsāt, atrodoties uz zemes. 

Lūk, tur arī visi brīnumi, saistīti ar Krustu. Tieši Krusts palīdz izvilkt no jūsu zemapziņas 

dzīlēm, mani mīļotie berni, zināšanas par jūsu patieso izcelšanos. Krusts ir mans palīgs uz 

zemes, jūsu aizstāvis un glābējs. 

Un man sāpīgi redzēt, ka pat Krustu cilvēki pamanījās pārvērst par fetišu un, ka šis Dievišķais 

"darba rīks" kļuva slepkavību "darba rīks" Kristus vārdā, bezgalīgu reliģisko karu laikā, kādi 

notiek, diemžēl, līdz šai dienai. 

Taču ticu, ka patiesība atklāsies un tas iemirdzēsies cilvēces glābšanā un iemantos to spēku, 

ko devu vņam sākotnēji - paclt jūsu cilvēcisko apziņu līdz Dievcilvēku apziņai. 

 

Tēvs Absolūts caur Danielu 

Krusts ir simbols, atklājošs cilvēkiem, dzīvojošiem uz Zemes, pasaules-iekārtas pamatus un 

dzīvības izcelšanās faktu caur Dievdzimšanu. Arī horizontālā līnija nozīmē robežu starp 

dimensijām, piektā un trešā blīvuma, bet vertikālā kā Dievdzimšanas simbols, izejot no Dieva, 

caur dimensiju robežām, izpužas cilvēku pasaulē un nozīmē dzimšanas procesu un 

augšupcelšanās procesu Dievu pasaulē. 

 

 

Baznīcu kupoli 

 

Jautā Oļegs 

Pateicos, Tēvs Absolūt, par vēstījumu. Ir viedoklis, ka baznīcu kupoli, otrādi, koncentrē 

ciešanu enerģiju un nosūta "savam" kristiešu egregoram. Marta, vai var uzdot jautājumu 

mūsu Tēvam sakarā ar Svētām Birzīm, kas bija mūsu slāvu senčiem, tanī skaitā, priekš 

saziņas ar Dieviem? Vai tās var tagad radīt, vai tās palīdzēs vibrāciju paaugstināšanā? 

Pateicos!!! 

 

Atbild Tēvs Absolūts caur Martu 

Baznīcu kupoli, kas tiek celti spēka vietās, to uzdevums koncentrēt sevī Dievišķo enerģiju un 

tieši tādēļ virs tiem vienmēr Krusts. Bet "koncentrēt ciešanu enerģiju" var tikai cilvēks, ko, 

diemžēl, viņš arī dara... 

Svētās Birzis jūs varat radīt pat ar savu iztēles spēku un tās izmantot kā atribūtu saziņai ar 

Dievu. Atceraties, mani dārgie, ka viss atkarīgs no tā, kādu enerģiju ieliekat jūs paši vienā vai 
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citā priekšmetā, vienā  vai citā situācijā, vienā vai citā jēdzienā. Katrs no jums - savas 

realitātes Radītājs un laiks jums sākt pierast pie šīs domas... 

 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 11.05.2019. 

 

 

Par Ziemassvētkiem 

 

Tēvs Absolūt, saki, lūdzu, ko izsaka Kristus Ziemsvētku būtība. Un kad Kristus īstenībā 

piedzima? 

 

Tēvs Absolūts: 

Kristus Ziemsvētki - svētki tīri simboliski. Patiesībā Jēzus dzima pavasarī un viņa dzimšanas 

datumam nav absolūti nekādas nozīmes. 

Galvenais ir tas, ka uz zemes, 2000 gadus atpakaļ, dzīvoja cilvēks, kurš sevī spēja pieņemt 

Kristumlīdzīgu būtību, tas ir, apzināties sevi esam Dievcilvēks un, ticot tam, viņš tas kļuva. 

Ejam tālāk un izskatīsim, kādēļ gan cilvēkiem Jēzus vārds vienmēr asociējas ar krustu? 

Kā es jau paskaidroju savā nesenajā vēstījumā, Krusts simbolizē cilvēka Dievišķo izcelšanos, 

un tā jēga ietverta sekojošā: vertikālā līnija - tas Dievišķais sākums, bet horizontālā - viss tas, 

kas viņā tika ienests no ārienes. 

Un tas - ka Jēzu piesita tieši pie krusta - nav nejauši. Šis barbarisais akts sevī iemiesoja visu 

cilvēcisko ļaunumu, pienestu no duālās pasaules un parādīja, cik zemu var krist cilvēki, 

aizmirsuši par savu Dievišķo izcelšanos. 

Tad kādēļ gan tik daudzus gadus pēc kārtas cilvēki svin Kristus Ziemsvētus? Kādēļ šie svētki 

kļuva tik godpilni un mīļi? 

Tieši tādēļ, mani dārgie, ka Jēzus, Dieva dēls, uz zemi atnāca ne veltīgi, viņš cilvēkiem 

parādīja viņu iespējas, ka cilvēks spēj atgriezties pie saviem sākumiem/saknēm un apzināties 

savu Dievišķo būtību. 

 

Par Bībeli 

Jeļena: 

Es nesen lasu jūsu saitu/vēstvietni, pagaidām nezinu, kā pret to visu izturēties. Viss tas uz 

"fola robežas". Nevaru nepieļaut, ka tā pasaka, varbūt patiesība, tādēļ ka domājam, ka visu 
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zinām, taču laiks parāda, ka mēs neko nezinām... Pagaidām nestādos priekšā, ko nozīmē 

sazināties ar Augstākiem spēkiem, saņemt no viņiem vēstījumus vai kaut ko tamlīdzīgu... 

Taču, spriežot pāc visa, tur viss jau visiem zināms, visi visu saprot un jautājumi nerodas, kas 

arī man pagaidām nesaprotami... Man jautājums sakarā ar Bībeli, kā izturēties pret visu to, 

kas tur uzrakstīts par pēdējiem laikiem un to, ka atnāks daudzi un sauksies pravieši un daudzi 

ies aiz viņiem, bet tas būs apmāns. Bībelē Dieva vārds cits, šeit es lasu pavisa ko citu... Bībelē 

pēdējais laiks aprakstīts tādā gaismā, ka pat briesmīgi izteikt, šeit viss, kā pasakā, ka pat tam 

ticēt gribas... pagaidām, lūk, tāds jautājums, kā jūs paskaidrosiet? 

 

Tēvs Absolūts:  

Es saprotu tavas šaubas, mana meita. Viss tas pārāk jauns un neparasts priekš cilvēka, nekad 

neesošam sakaru ar tīras informācijas avotu. 

Kas attiecas uz Bībeli, tad tur ir tikai patiesības drusciņas, viss pārējais ne tikai izkropļots, bet 

dažreiz jega pilnīgi pretēja, tas ir, Dievišķās zināšanas, ko uz zemi atnesa Jēzus, turpmāk bija 

pasniegtas cilvēkiem tādā veidā, kādā tās bija nepieciešamas baznīcai un valstij. 

Visos laikos bija izdevīgi cilvēkus turēt bailēs un tas, ka pat Dievišķā mācība bija nolikta 

savtīgu un varaskāru cilvēku kalpībai, runā par to, ka reliģija gāja pret Dievu un, ka tieši tādēļ, 

ik pa laika radās dvēsele cilvēka ķermenī, lai, izejot visus pārbaudījumus, paceltu savu dvēseli 

līdz Dievcilvēka stāvoklim. 

Kas attiecas uz pasaules galu un viltus praviešiem, kuri atnāks uz zemi, tad tas kaut kādā mērā 

jau notika. Daudzi sevi paziņoja par praviešiem un sludina Dieva vārdā un atšķirt patiesību no 

meliem mēdz būt ļoti grūti, jo viņu daiļrunība visu pārspēj. Tikai ļoti tīras dvēseles spēj 

notvert patiesās zināšanas un atdalīt graudus no pelavām. 

Un tas, kas tagad notiek uz zemes, kas notiek daudzu cilvēku apziņās, noveda pie tā, ka Zeme 

nevar vairāk izturēt negatīvās enerģijas plūdus, kādi gāžas pār viņu: bailes, vilšanās, agresija, 

badīgums vardarbības. Viņa spiesta aizsargāties un atbrīvoties no šī briesmīgā smaguma 

dabas stihiju, katastrofu ceļā. 

Un tikai nometot to, tīra un atjaunota, viņa ieies jaunajā dzīvē, kur valdīs augstu vibrāciju 

enerģijas, kur mitīs tās gaišās dvēseles, kuras spēja savu zemes ceļu iziet cienīgi - tās, kuras 

iemantojušas Kristusapziņu, spēja pacelties kopā ar Zemi Piektajā dimensijā. 

Tieši ar to domāta Kristus otrā atākšana: patiesu, Dievišķu zināšanu iemantošana, iemiesošana 

cilvēku dzīvē, visa tā, ko cilvēkiem gribēja pasniegt Jēzus, bet nevarēja tajos tālajos laikos, 

par cik cilvēki tam nebija gatavi. 

Lūk, tagad cilvēkiem dota unikāla izdevība - augšupcelties, kā kādreiz augšupcēlās Jēzus, 
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savā fiziskajā ķermenī, un iemantot mūžīgo dzīvi jaunā priekš sevis realitātē Piektajā 

dimensijā. 

Bet pārējie aizies caur fizisko nāvi un turpinās dzimt uz jaunām trešā blīvuma planētām un 

tādā veida uz planētas Zeme viņiem tiešām pienāks pasaules gals. 

 

 

 

Par Korānu 

 
Akai: 

Visiem gaismu un mīlestību! Lūdzu atbildēt uz tādu jautājumu, ja to var. Man interesē Korāns 

un islāmu reliģija. Vai tur viss patiesība? 

 

Tēvs Absolūts caur Danielu: 

Korāns bija dažādās valodās runājošu un klejotāju cilšu radīts, kā apziņas vadības sistēma, 

kurus Muhameds apvienoja ar kara uzvaru virknes palīdzību. Viņš saprata, ka noturēt varu pār 

šīm savstarpēji, mūžīgi karojošām ciltīm, ar spēka palīdzību nevarēs un, kamēr viņam bija 

militārās priekšrocības un vara, viņš izmantoja savu vecāku ticību, kas bija kristietība. 

Muhameds izmantoja kristietības filozofiski-tikumisko pamatu un pievienoja tur pagānisku 

cilšu kultu, izmainot to, pie tam, atstājot it kā priekš viņu apziņas pierastu un tādā veidā viņam 

izdevās uz kādu laiku apturēt daudzus gadus turpinošos savstarpējos karus starp klejotāju 

ciltīm. 

Vienu ticību un reliģiju esošiem, viņi baidījās nonāvēt viens otru. Bet pēc pravieša nāves, 

tumsas spēki pārņēma mantīgo un garīdznecības varu pār apziņām un Korānu izmainīja par 

labu savām interesēm, ieliekot tur daudzsievības stāvokli un virkni citu neparastumu, 

neatbilstošu Visuma likumiem, bet precīzi ierakstošos trešā blīvuma cilvēka loģiskā apziņā. 

Tas pats notika arī ar Bībeli, jo tur parādījās mīts par Marijas netikumisko apaugļošanu. Šis 

mīts bija radīts, lai paaugstinātu Jēzus statusu pār citiem praviešiem un līdz ar to kristietību 

padarītu par "pareizo" reliģiju, bet visas citas melīgas. Bez tam, Jēzus netikumiskā ieņemšana 

padarīja neiespējamu parastiem cilvēkiem sasniegt Jēzus līmeni, kaut arī viņš teica, ka katrs 

var sasniegt viņa līmeni - kas tieši arī ir Dieva mērķis. 

Ja ņemt Korāna un Bībeles tekstus un izdarīt rūpīgu analīzi, tad redzētu ne vienkārši 

filozofiski-tikumisko doktrinu līdzību, bet arī vienādas līdzības un vēstures. 

Saprotiet, beidzot, Visums manis radīts un visi Dievi, parādījušies uz Zemes jūsu un visu 

iepriekšējo civilizāciju laikā - mani bērni un absolūt nav svarīgi kā viņus sauca - visi viņi nesa 
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vienu reliģiju un mīlestību uz visu, ko Es radīju. Taču Tumsas un Gaismas pretestības dēļ uz 

Zemes visas līdzšinējās reliģijas bija izkropļotas un pārrakstītas, lai turētu cilvēkus verdzībā, 

netikumībā un agresijā vienus pret otriem. 

Es tiecos uz to, lai visi mani bērni, beidzot, apzinātos savu vienīgo izcelšanos un apvienotu 

zinātnes, filozofijas un reliģijas, tagad uz Zemes eksistējošas, vienā patiesā zināšanā - 

MĪLESTĪBĀ UZ VISU, KO ES RADĪJU, TAD VISI KARI, NESAPRAŠANĀS UN 

PRETRUNAS IZZUDĪS UZ VISIEM LAIKIEM!!!  

 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 12.05.2019. 

 

 

Jēzus un Marija Magdalēna 

Oļegs: 

Pateicos Tēvs Absolūt!!! Ja var, tad arī uzdošu savu jautājumu nākotnei. Tagad daudziem 

cilvēkiem pamostas ģenētiskā atmiņa, daži sevi atceras Kristu, apraksta savu dzīvi tanīs 

tālajos laikos. Kā to izskaidrot, vai taisnība, ka arī Jēzus un Magdalēna bija bērni (daļēji 

meita Sāra)un ka tieši tagad šī radu līnija pamodina šo "izredzēto" pašapziņu..." Pateicos!!! 

 

Tēvs Absolūts: 

Jā. Tā taisnība. Tagad uz zemi atnāca daudz senu dvēseļu, kuras priekš sevis izvēlējās 

Augšupcelšanos savā fiziskajā ķermenī. Un šīs dvēseles atceras savus iepriekšējos, 

ievērojamākos priekš viņiem iemiesojumus.  

Kas attiecas uz Jēzu Kristu un Mariju Magdalēnu, tad viņi arī tagad atrodas uz Zemes, pie 

tam, ne vienā vienīgajā iemiesojumā, bet uzreiz vairākos. Un daži no viņiem izpilda lielu 

misiju cilvēces glābšanas labā, parādot ceļu uz Augšupcelšanu. Viņi veic lielu apgaismības 

darbu un ir pavadoņi starp Visuma Augstākajiem Spēkiem un cilvēci, saņemot vēstījumus no 

manis un no daudziem citiem Augšupceltiem Meistariem. Bet vēl nepienāca laiks atklāt viņu 

zemes vārdus. 

Tas taisnība, ka tanīs tālajos laikos, 2000 gadus atpakaļ, viņi bija vīrs un sieva, viņiem bija 

divi bērni - puisītis un meitiņa, lielā, divu radniecīgu dvēseļu, mīlestībā dzimuši. Viņu radu 

raksti gadu simtos pazuduši, par cik, atšķirībā no saviem vecākiem, viņi neatstāja tik spilgtas 

atmiņas celvēces vēsturē. 

Bet Jēzus un Marijas Magdalēnas dvēseles uz zemes iemiesojās vēl daudzas un daudzas 
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reizes, labprātīgi izvēloties pieredzes iegūšanas ceļu visdažādākajās ipostasēs un tagad viņi 

atgriezās uz zemes tieši priekš tā, lai novestu viņu iesākto līdz galam: lai dotu cilvēkiem 

patiesās zināšanas, neizkropļotas baznīcu kanonu, lai viņi sevi varētu sajust kā Dievcilvēkus - 

tādus, kādi arī bija radīti sākotnēji.  

 

OliJa  (ОлиЯ): 

Pievienojos šim jautājumam. Un vēl gribu pievienot, ka ir cita informācija. Jēzus un 

Magdalēna atstāja šīs vietas, viņš vairāk nesludināja, bet dzīvoja klusu ģimenes dzīvi un 

viņiem bija, šķiet, vairāk kā pieci bērni. Informācijas par to daudz. Kāda ir īstā? 

 

Tēvs Absolūts: 

Tas ne tā. Jēzus pēc augšupcelšanās uz zemes vairāk neatgriezās, bet Marija Magdalēna, 

nodzīvoja vēl pietiekami ilgu dzīvi, audzinot bērnus un sludinot sava vīra mācību. 

 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 13.05.2019. 

 

 

Pravietis Muhameds 

Azams: 

Piedodiet man! Lasu jūsu saitu jau vairāk kā mēnesi, viss izlasītais krājas uz dvēseles. Es, 

kaut arī ne rusofobs (русофоб), vienkārši gribēju jautāt Tēvam Absolūtam, vai ir starp jums 

musulmaņu svētie? Vienkārši mums, musulmaņiem, būtu vieglāk, ja starp jums būtu arī mūsu 

Pravietis Muhameds (SAV/САВ) 

 

Marta: 

Dārgais Azam, es nolēmu šo jautājumu uzdot Tēvam Absolūtam, par cik, domāju, tas interesē 

daudzus musulmaņus, kuri lasa mūsu saitu. Lūk, ko viņš atbildēja: 

 

- Pravietis Muhameds - viens no diženiem cilvēku dēliem, kā Ješua, Buda un daudzi citi 

apgaismotas dvēseles, atnākušas uz Zemes, lai aiznestu līdz cilvēkiem patiesās Dievišķās 

zināšanas. 

Saprotiet, mani mīļotie, ka visas reliģijas cilvēku izdomātas, lai turētu paklausībā 
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nenobriedušas cilvēciskās dvēseles, bet PATIESĀ DIEVIŠĶĀ "RELIĢIJA" priekš visiem ir 

viena. Tā MĪLESTĪBA. 

 

 

Dvēseles aizlūgums 

 

Svetlana: 

Sveicināti!!! Pareizticībā, tā jau gadsimtos noteikts, pieminēt mirušos pēc lieldienām, nu tā 

sanāk, ka atceros tikai domās. Taču, tomēr, viņi (mirušie) pēc svētkiem sapņos atnāk, daži no 

viņiem. Vairākkārt brīdinot par kaut ko dzīvē, parādās. Kādēļ tā notiek, ja dvēseles 

pārdzima? 

 

Tēvs Absolūts: 

Mirušo dvēseles var pieminēt jebkurā laikā, jebkurā minūtē. Tas, ka eksistē mirušo dvēseles 

aizlūgums noteiktās dienās, saistīts ar to, ka daudzi cilvēki pilnīgi aizmirst par saviem 

aizgājušajiem tuviniekiem, bet viņiem taču tik ļoti vajadzīga jūsu mīlestība. 

Protams, lai pieminētu tuvu cilvēku, vispār nav obligāti iet uz kapsētu, jo sevišķi, ka daudzas  

jūsu tuvinieku dvēseles jau atgriezās uz Zemes un dzīvo jaunu dzīvi. 

vienkārši domās sūtiet viņiem savu mīlestību un tā noteikti līdz viņiem aizies, neatkarīgi no 

tā, kādā pasaulē šobrīd atrodas šīs dvēseles - smalkajā pasaulē vai jau uz zemes. 

Kādēļ tuvinieki pie jums atnāk sapņos? Lieta tā, ka miega laikā gandrīz visas dvēseles atrodas 

smalkajā pasaulē, kur viņas var smelties informāciju par sevi un saviem tuviniekiem no 

pirmavota. Un, ja viņas redz, ka viņiem mīļai dvēselei nepieciešama palīdzība, viņas noteikti 

pacentīsies viņai sūtīt priekšā pateikumu. Un jums bieži izdodas "notvert" šo priekšā 

pateikumu un atcerēties to. 

Pie tam, sūtīt to (priekšā pateikumu) dvēsele var pat jau atgriezusies uz zemes citā ķermenī, jo 

taču miega laikā arī viņa atrodas smalkajā pasaulē un tiekas ar tām dvēselēm, kuras viņai bija 

mīļas viņas iepriekšējā dzīvē. 

 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 14.05.2019. 

 

*** 
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19.PĒDĒJIE CEĻAVĀRDI 

 

Tēva Absolūta un Pasaules Mātes vēstījums no 22.novembra 2017.gada 

 

Sveicināti, dārgie mūsu mīļotie bērni! 

Un tātad, mūsu vēstījumu sērija ar nosaukumu Kristus Otrā Atnākšana 

(iepriekš.: http://spekavots.ucoz.ru/news/ka_notureties_augstuma/2018-02-21-3018 ) tuvojas 

nobeigumam. 

Un šodien mēs gribam apkopot visu teikto. 

Mēs jūs iepazīstinājām ar cilvēces rašanos, izvedām jūs caur galvenajiem tās attīstības 

etapiem, pastāstījām par Ješuā un Marijas Magdalēnas reālo dzīvi un par to, kādas izmaiņa 

pārcieta Kristus Mācība pēdējo tūkstošgadu laikā. 

Tā mēs pakāpeniski jūs pietuvinājām mūsu vēstīumu galvenajam mērķim - patiesās būtības 

atklāšanas teicienam "Kristus Otrā Atnākšana", kas nozīmē Diženo Dvēseļu daļiņu 

masveida atnākšanu uz Zemi, atstājušu neizdzēšamas pēdas cilvēku sirdīs un pacēlušu viņus 

uz jaunu garīgu virsotni. 

Un mēs zinām, ka daudzi un daudzi no tiem, kuri lasa mūsu vēstījumus šajā vēstvietnē un 

pieņem tos ar visu sirdi un dvēseli arī ir tās Diženās Dvēseles atnākušas uz Zemi ar vienu 

vienīgu mērķi - palīdzēt cilvēcei augšupcelties kopā ar viņu Piektās dimensijas enerģētiskajā 

telpā. 

Tā jau būs pavisam cita Zeme - ar jaunu ģeogrāfiju, par cik izmainīsies tās kontinentu daļa un 

jaunas vibrācijas, kas pacels cilvēci uz jaunu garīgās attīstības līmeni. 

Jūs tik daudz par to lasījāt, mūsu dārgie, tā sapņojāt par Pāreju, bet daudzi jau redzēja šo 

atjaunoto Zemi savās meditācijās, ka jums tagad atlika veikt pēdējo soli, lai noturētos tanī 

augstumā, uz kuru jūs pacēlāties par neizmērojamu pūļu cenu un dažkārt ne maziem upuriem, 

raugoties no trīsdimensiju pasaules uzskata. 

Un šodien, jūsu svētībai mums gribas dot jums dažus padomus, kā cienīgi noslēgt jūsu diženo 

misiju uz Zemes, lai nekad vairāk neatgrieztos trešās dimensijas duālajā pasaulē uz citām 

planētām. 

Un tā, pirmais padoms. Nekad ne pie kādie apstākļiem nenododiet jūsu Dvēseles lietu - 

Kalpošanu cilvēces labā. 

Tā var būt ietverta jeb kur, taču tās galvenais princips tas, lai nestu cilvēkiem zināšanas maigi, 

delikāti, neuzbāzīgi, cienīgi, piepildot katru jūsu teikto vārdu ar Gaismu un Mīlestību. 

http://spekavots.ucoz.ru/news/ka_notureties_augstuma/2018-02-21-3018
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Kļūstiet nākotnes cilvēka piemērs - tāds, kuram līdzināties vēlas visi pārējie, ko jūs jau darījāt 

vairākkārt savās ieprekšējās dzīvēs. 

Otrs padoms. Nerunājiet par to, ka jūs - Dižena Dvēsele, pat ja paši par to zinat. 

Ne visi cilvēki gatavi to saprast un pieņemt un, viszdrīzāk, jūs nosauks par viltvārdi. 

Bet tas, kurš jums noticēs, sacels nevajadzīgu ažiotāžu ap jūsu vārdu, ar to pašu radot sev 

kārtējo elku. 

Jums taču nav nepieciešama pielūgsme, vai ne, mūsu mīļotie? Kā arī nosodīšana. Ne viens ne 

otrs jums neatnesīs prieku. 

Vissvarīgākais jums - nest cilvēkiem Gaismu un patiesas Dievišķas zināšanas. 

Un ja jūs redzēsiet sava darba rezultātus - kā mainās cilvēku apziņa, viņu dzīves vērtības un 

prioritātes, tad tas jums atnesīs tādu laimi un prieku, kas nevar līdzināties ne ar ko. 

Un trešais padoms. Lai visas jūsu uzkrātās teorētiskās zināšanas pārplūst praktiskajā gultnē 

katru dienu, katru stundu, katru minūti. 

Tieši tas, kurš to mācēs izdarīt: ne tikai spriest par garīgumu un augstām matērijām, bet dzīvot 

pastāvīgi uzturoties augstās Gasmas un Mīlestības enerģijās, un pierāda savu Dievišķīguma 

"turīgumu", tātad, pilnā mērā izpilda uz sevi uzņemto cilvēces modināšanas misiju. 

Un mēs jūs uz to svētījam, mūsu mīļotie bērni, drosmīgi nolaidušos uz Zemes priekš viņas tik 

grūtā brīdī! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošie Tēvs Absolūts un Pasaules Māte runāja ar jums 

Pieņēma Marta 22. novembrī 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 22.11.2018. 
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GRĀMATU PLAUKTS 

Mūsu Grāmatu Plauktā jūs atradīsiet arī citus Tēva Absolūta un Augšupcelto Meistaru 

sūtītots Vēstījumu krājumus: 

 

PAR JAUNU DZĪVES REDZĒJUMU 

ATGRIEŠANĀS PIE DIEVA (PASAULES MĀTE) 

GARA, DVĒSELES UN ĶERMEŅA TRĪSVIENĪBA 

ASTRĀLĀ PASAULE 

KRISTUS OTRĀ ATNĀKŠANA (SĀKUMS) 

KRISTUS OTRĀ ATNĀKŠANA (2.DAĻA) 

UZ AUGŠUPCELŠANAS SLIEKŠŅA 

PALĪGLĪDZEKLIS PĀREJAI PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ 

VISUMA UZBŪVE 

ERCEŅĢEĻI 

DEBESU GVARDE 

AHARTA UN HIPERBOREJAS PRIESTERI 

GALAKTISKĀ GAISMAS FEDERĀCIJA “KAS MĒS ESAM” 

MEDITĀCIJAS UN PRAKSES 

Kā arī citi drukātie un audio Vēstījumu krājumi 

 

GRĀMATU PLAUKTS UN KATALOGS REGULĀRI TIEK 

PAPILDINĀTS 

 

Vēstvietnes “Vozrožģeņije” Grāmatu plaukt:https://vozrojdeniesveta.com/book/ 

Katalogs:https://vozrojdeniesveta.com/book/katalog.html 

 

 

 

 

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 “Reliģija un Visuma likumi”" pieņēma Marta, audio Eduards, vēstvietne - 

Vozrožģeņije 

 

Latviešu valodā viskopīgai pieredzei sagatavoja Dievišķā Spēkavota Gaismas grupa, 

vēstvietne - Spēkavots 2019. gada 14. maijs, Latvija 

 

  

http://spekavots.ucoz.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vozrojdeniesveta.com/
http://spekavots.ucoz.ru/
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