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Šajā Grāmatā apkopoti Tēva Absolūta Vēstījumi "Gara, Dvēseles un Ķermeņa Trīsvienība", 

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

Eduards, kuros dzirdams Martas lasīts vēstījuma teksts krievu valodā. 

 

 

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

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

Tatama Vecacīte laikā no 2018. gada 10. jūlija līdz 5. augustam. 

 

 

Bet Iritas Irem sirsnīgā centībā tie sakārtoti Dokument-Grāmatā "GARA, DVĒSELES UN 

ĶERMEŅA TRĪSVIENĪBA" , lai tos ievietotu Garīgās attīstības Centra "Vozrožģeņije" 

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

 

 

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

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

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

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

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

 

 

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

Eduardam par Zināšanu pieņemšanu un tālāk dāvāšanu, lai  zināšanas par Gara, Dvēseles 

un Ķermeņa Trīsvienību 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 05.01.2019. 

 
 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vozrojdeniesveta.com/book/
https://vozrojdeniesveta.com/book/
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1.Kas ir Gars 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien es sāku jaunu vēstījumu sēriju, kas sauksies "Gara, Dvēseles un Ķermeņa 

Trīsvienība". 

Šī tēma priekš jums ļoti svarīga, par cik es redzu, ka trīsvienības jēdziens gadsimtu gaitā ļoti 

izkropļots, kā rezultātā zaudēja savu patieso Dievišķo nozīmi. 

Un tātad, sāksim no paša sākuma. 

Ko nozīmē pats šis termins? Ko ietver tā sakrālā jēga? 

Vispirms to, ka tikai savienojot vienībā Garu, Dvēseli un Ķermeni, cilvēks var, īstenojot 

milzīgu garīgās attīstības lēcienu, iemantot savu Dievišķību, atgriezties pie sākotnes, no 

kurienes viņš izgāja - kļūt Dievcilvēks. 

Bet tagad apstāsimies pie katras no šīm sastāvdaļām. 

GARS. 

Kas tas ir? Un kādēļ tieši viņš ieņem pirmo - virskundzības - vietu šinī trīsvienībā? 

Tas ir tas, kas jums dod dzīvību. Tā Dievišķa substance, no kā sastāv viss dzīvais uz Zemes. 

Ar viņu piesātināts pilnīgi viss: gaiss, zeme, visi augi, akmeņi un, protams, visa dzīvnieku 

pasaule un cilvēks kā visa dzīvā uz Zemes radības kronis. 

Un, kā galvenajam Gara nesējam, viņam bija jākļūst Zemes glabātājam, viņam bija jāmīl, 

rūpīgi jākopj un jālolo šī Visuma pērle, visbrīnišķīgākā no visām eksistējošām planētām. 

Bet tā vietā, viņš kļuva viņas kapracis. Tas notika nemanot un viens no galvenajiem šīs 

traģēdijas iemesliem bija pārrāvums sakrālajā Trīsvienībā - Gars, Dvēsele un Ķermenis. 

Tādā mērā, kādā no cilvēka iznīdēja viņa garīgo sastāvdaļu, pirmajā plānā arvien vairāk 

izvirzījās Ķermenis, kuram, iesākumā, cilvēki sāka klanīties, bet pakāpeniski, padarot tik 

mazvērtīgu, ka viņu padarīja pat par pirkšanas pārdošanas priekšmetu.  

Un tagad pienāca tāds moments, kad visi izkropļojumi, cilvēku ieviesti šinī brīnišķīgajā 

pasaulē, novesti līdz absurdam - viss nonāca līdz kritiskai atzīmei, aiz kuras sākas haoss un 

sabrukums. 

Tādēļ tagad jums un jūsu Zemei atkal jāiemanto Trīsvienība. 

Zemes Gars... 

Kā to var sajust? 

Pamēģiniet, esoši dabā, klusā vietā, bez cilvēkiem, siltā, jaukā dienā, apgulties uz zemes ar 

seju uz debesīm. 

Pēc tam, ieklausaties savās sajūtās, kā zāle apmīļo jūsu ķermeni, kā viegls vējiņš uzpūš jūsu 

sejai, kā saulīte jūs sasilda, kā jūs iegremdējaties zilajās debesīs vai priecājaties par 

fantastiskiem mākoņiem, bezgalīgi mainošiem savu formu... 

Izšķīstiet šajās sajūtās, aizmirstot visas savas pasaulīgās lietas... 

Visticamāk, ka jūs sajutīsiet neaprakstāmu svētlaimi un svētība izlīs pa visu jūsu ķermeni... 

Tas arī ir Zemes Gars - tā Dievišķā substance, kas arī radīja viņu. 

Un visi dabas gari, par kuriem stāsta jūsu pasakas un leģendas - tie viņas mīļotie bērni, kuri 

dzīvo jau savu atsevišķu dzīvi, pielāgojoties tik nevienkāršam kaimiņam, kā cilvēkam. 

Šodien mēs pie ta apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 5. jūlijā 2018. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 10.07.2018. 
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2.Būt Garā 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Un tātad, turpināsim sarunu par to, kas tas ir Gars un kā jūs viņu varat sajust sevī. 

Īstenībā viss ļoti vienkārši, tādēļ ka Gars - tā Mīlestība, Beznosacījumu un Visaptveroša. 

Tā arī ir tā "Pirmmatērija" - tā Dievišķā substance no kuras veidojas Visumi, 

Un cilvēks, sasniedzis apgaismību, tātad, saplūdis ar šo enerģiju, spējīgs radīt jaunus visumus, 

par cik viņš atgriezās pie pirmavota - izšķīda Mīlestības enerģijās un vielaicīgi kļuva tās 

"ģenerators", viņa Dvēsele izgāja uz Radītāja līmeni. 

Taču, kamēr jūs dzīvojiet trīsdimensiju pasaulē, mani dārgie, jums jāmācās šo enerģiju vadīt 

un noturēt to sevī pēc iespējas ilgāk. 

Un šodien es jums došu dažas prakses, kas var jums palīdzēt. 

Pirmo nosauksim "Gara Balss". 

Tā ļoti vienkārša un neprasa meditatīvu stāvokli. 

Lai kur jūs atrastos, lai ko jūs darītu, cenšaties "ieklausīties" telpā apkārt jums - ne ar nodomu, 

ne ar spēku un ne tādēļ, ka tā vajag. 

Tam jābūt viegli un dabiski, it kā garāmejot un ar pusausi. 

Ja jums tas izdosies, tad jūs sajutīsiet, ka "fonā" jums visu laiku skan vieglas, vieglas skaņas. 

Tās pat ne ausīs jums, bet apkārt, jūs tās sajūtiet ar citiem jūtu orgāniem - ne ar fiziskiem. 

Jums tās netraucē, nesatrauc jūs, bet ar tām caurstrāvota visa telpa - tā it kā izausta no šīm 

brīnumskaņām. 

Un to uztvert var ne katrs, bet tikai tas, kura vibrācijas ļauj to izdarīt. 

Tas prieš kāda no jums var kļūt par brīnišķīgu indikatoru vibrāciju līmenim: ja šī skaņa priekš 

jums kļuva neuztverama, tad jūsu vibrācijas pazeminājās, ja tā atkal parādījās, tad viss 

atgriezās normā. 

Otru praksi mēs nosauksim "Gars manī". 

Pēc tam, kad jūs notvērāt - izdzirdējāt - Gars, jums viņu vajag ielaist sevī un noturēt pēc 

iespējas ilgāk. 

Atkal jūs to varat darīt ikdienišķi, nodarbojoties ar saviem dienas darbiem. 

Mēģiniet izšķīst šinī Dievišķajā skaņā. 

Stādaties sev priekšā/ iedomājaties, ka tā piepilda visu jūsu enerģētisko telpu, visu jūsu 

ķermeni, katru šūniņu. 

Un jūsu ķermenis arī sāk klusiņām "skanēt", viegli vibrēt. Bet kādam var parādīties viegla 

durstīšana. 

Ja jums izdosies izšķīst Garā, tad jūsu sirds čakra uz to noteikti noreaģēs. - viņa paplašināsies 

tik ļoti, ka jums elpa aizrausies no Mīlestības pārpilnības... 

Bet taču tieši no šejienes, mani mīļotie, arī radās izteikums "būt garā", vai "nebūt garā": 

atrasties Mīlestības stāvoklī vai nemīlestības... 

Un tiklīdz jūs iemācīsieties vadīt un noturēt sevī Mīlestības enerģiju, jūs jau vienmēr būsiet 

"Garā". 

Un es jūs tam svētīju! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 6. jūlijā 2018. g.  
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 11.07.2018. 
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3.Gars miesā 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien mēs turpināsim sarunu ( http://spekavots.ucoz.ru/news/but_gara/2018-07-11-3462  ), 

kā "dzīvot Garā". 

Pēc tam, kad jūs iemācījāties izšķīst Gara "balsī" un dzirdēt viņu jau sevī, jums būs jāizdara 

nākošais solis - jāiemācās neizkrist no šīs plūsmas. 

Tas jums palīdzēs ne tikai paaugstināt savas vibrācijas un pastāvīgi uzturēties Mīlestības 

stāvoklī, bet kļūs arī par jūsu visdrošāko aizsardzību, par cik jau pat augšējā astrāla būtības 

nespēs iekļūt jūsu enerģētiskajā telpā. 

Jūs kļūsiet "neredzami" arī priekš daudziem cilvēkiem ar zemām vibrācijām, kas jums 

palīdzēs bez grūtībām atsijāt nevajadzīgos sakarus un pazīšanās. 

Un tas viss notiks pats par sevi - visdabiskākajā veidā saskaņā ar Visuma Likumu "Līdzīgais 

pievelk līdzīgo"! 

Un šodien es jums došu vienu praksi, kas jums palīdzēs noturēt vajadzīgo "augstumu" un 

neizkrist no Visuma Beznosacījumu Mīlestības svētlaimīgās plūsmas. 

Nosauksim to "Gars miesā". 

Priekš šīs prakses jums vajadzēs ieiet meditatīvā stāvoklī un pieaicināt visus savus Debesu 

palīgus. 

Un pēc tam, izšķīduši Mīlestības telpas smalkās melodijas "skaņās", jums apkārt esošās, 

iedomāties sevi silueta veidā, sastāvošu no šo "skaņu" sīkām daļiņām. 

Jums vairāk nav fiziskā ķermeņa - tas izkaisījās šajās Beznosacījumu Mīlestības sīkajās 

daļiņās... 

Un palika tikai jūsu siluets - jūsu Gara zemes iemiesojums, kas turpina dzīvot viņam 

neraksturīgā zemu vibrāciju pasaulē, taču saskaroties ar viņu tikai netieši, vienlaicīgi paliekot 

savā - Dievišķajā - pasaulē. 

Tas izskatīsies tā, ka tīrs Gars nolaidās trešā blīvuma pasaulē, lai palīdzētu viņam 

pārveidoties. 

Un par tādu tīru Garu var kļūt katrs no jums. 

Protams, tas jums izdosies ne tūliņ. Tādēļ es piedāvāju sākt pierast pie tāda stāvokļa 

meditācijas laikā, cenšoties pakāpeniski to saglabāt arī jūsu ikdienas dzīvē. 

Tas jums notiks pa etapiem. 

Pirmais etaps - tīrā Gara noturēšana sevī meditāciju laikā. 

Otrs etaps - tā noturēšana sevī vislaimīgākajos savas dzīves momentos: atrodoties dabā, 

sazināšanās laikā ar mīļotiem cilvēkiem, ar maziem bērniem, dzīvniekiem... 

Trešais etaps - noturēties šajā stāvoklī, nodarbojoties ar saviem ikdienas darbiem mierīgos, 

klusos apstākļos. 

Ceturtais etaps - uzturēties šajā plūsmā, atrodoties uz ielas svešu cilvēku vidū, vai pie sevis 

darbā, kur pēc likteņa gribas savākti visdažādākie ļaudis. 

Piektais etaps - būt šādā stāvoklī, paliekot Beznosacījumu Mīlestības saliņa, 

vissarežģītākajās - priekš parastiem mirstīgiem, stresa situācijās, tādējādi, uzlādējot jums 

apkārt esošos ar mieru un ticību, ka viss notiek visu augstākajam labumam, lai cik traģiski tas 

izskatītos no trešās dimensijas cilvēku redzējuma/uzskata. 

Un pat, ja jums šķitīs, ka viņi to nepieņem un uzskata jūs par bezdvēseliskiem/vienaldzīgiem, 

aukstiem, nesaprotamiem, viņu Dvēseles sajutīs jūsu stāvokli un būs jums pateicīgas par jūsu 

Beznosacījumu Mīlestību un notiekošā Pilnīgu Pieņemšanu, kas ir vienīgā pareizā jebkuras 

Dvēseles reakcija uz saņemtās zemes pieredzes, lai cik cietsirdīgi tas pirmajā mirklī izskatītos. 

Pie tā mēs šodien apstāsimies. 

 

 

http://spekavots.ucoz.ru/news/but_gara/2018-07-11-3462
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Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 8. jūlijā 2018. g. 
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 12.07.2018. 

 

 

 

4.Kas ir Dvēsele 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien mēs pārejam pie nākošās mūsu Trīsvienības sastāvdaļas, runa būs par Dvēseli.  

Kas tā ir? Un kādu vietu tā ieņem cilvēka dzīvē? 

Tēlaini to var izteikt kā no Gara atšķēlusies apziņas individuāla daļiņa. 

Tā arī ir Dievišķa substance, bet viņā koncentrēts individuālu īpašību kopums, kas arī nosaka 

personību - unikālu un neatkārtojamu. 

Visā Visumā nav citu vienādu dvēseļu. 

Katrā Dvēselē ielikts noteikts Dievišķš "kods", kas vienlaicīgi ir visu viņas uzkrāto zināšanu 

un pieredzes glabātājs.  

Cilvēcisku dvēseļu dzimšanas process, priekš jūsu saprašanas, nedaudz sarežģīts, bet tā 

pamatā ir Pirmradītāja tiekšanās izpausties savu daļiņu miriādēs priekš bezgalīgas izzināšanas 

un jaunrades. 

Katrai Dvēselei sava izcelšanās, sava vēsture, savs vecums, sava ģeogrāfija. 

Dvēseles dzimst dažādos laikos, dažādās galaktikās un uz dažādām planētām. 

Ir ļoti senas un nobriedušas dvēseles, un ir pavisam jaunas dvēseles. 

Un, lai katras dvēseles izzināšana un pieredze būtu dziļa un auglīga, visas dvēseles bezgalīgi 

"sajaucas" - lai viena otru bagātinātu, bet lielākoties - uzdevuma sarežģīšanai, par cik tikai 

mijiedarbībā ar viņai polārām jūtām, emocijām, uzskatiem, viņa var iemācīties gudrību, 

nelokāmību, pacietību un Beznosacījumu Mīlestību. 

Planēta Zeme ir ideāls laukumiņš priekš Dvēseles pašizzināšanās un pašrealizšanās, par cik 

šeit valda pārsteidzoša daudzveidība - dabas, rasu, sociālā, politiskā, reliģiskā... 

Un šurp atnākušās Dvēseles, fiziskos ķermeņos ietērptas, iziet ilgu pašpilnveidošanās ceļu, no 

dzimšanas uz dzimšanu paceļoties arvien augstāk un augstāk pa garīgām kāpnēm, kas gala 

rezultātā spēj izvest no pārmiesošanās riteņa un ļaut viņām papildināt savu pieredzi jau 

augstākās esamības sfērās, fiziskos ķermeņos varāk nedzimstot. 

Bet trešā blīvuma pasaulē, kurā jūs tagad dzīvojiet, Dvēseles uzdevums sarežģījas vēl ar to, ka 

viņas uzturēšanās laiks starp iemiesojumiem no cilvēka atmiņas pilnībā dzēšas, un cilvēkam 

šķiet, ka viņš savu dzīvi sāk no jauna. 

Īstenībā, ar katru savu jaunu iemiesojumu, viņa pāriet uz jaunu savas attīstības vītni, 

nostiprinot iegūto materiālu vai izzinot jaunu. 

Šī "aizmāršība" nereti noved pie tā, ka Dvēsele sāk iet pa apli atkal un atkal, atkārtojot 

iepriekšējās kļūdas, tādā veidā savu dzīvi nodzīvojot veltīgi. 

Parasti, tas atgadās ar ļoti jaunām dvēselēm, kurām iepatikās spēlēt trīsdimensiju spēles un, 

kuru apziņa vēl negatava pieņemt kaut ko jaunu un neizzinātu. 

Lai paātrinātu Dvēseles attīstību, tika radīta viņas daudzpakāpju struktūra - kā apdrošinājums 

un garantija tam, ka Dvēsele, iegremdējusies duālās pasaules zemajās enerģijās, neies bojā un 

neizzudīs pavisam. 

Un nākošajā vēstījumā es jums par to pastāstīšu sīkāk. 
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Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 9. jūnijā 2018. g. 
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 13.07.2018. 

 

 

 

5.Dvēseles struktūra 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Un tātad, mana vakardienas vēstījuma 

turpinājumā http://spekavots.ucoz.ru/news/kas_ir_dvesele/2018-07-13-3468 , šodien mēs 

parunāsim par Dvēseles struktūru.  

Par cik paskaidrot viņas dzimšanas procesu, izmantojot trīsdimensiju pasaules izpratni, ir ļoti 

grūti, es apstāšos pie tā, kāda priekš jums tagad ir praktiskā nozīme un, kas jums palīdz 

pārvarēt barjeru, atdalošu jūsu Pāriešanu no vienas dimensijas otrā. 

Lai dzimusī Dvēsele nepazustu Visuma bezgalīgajā okeānā, viņai piešķir "kodu" - savdabīgu 

Dievišķu "zīmi". 

Šis kods ir tā "dzirkstelīte", no kuras pēc tam iedegas Dvēseles "liesma" 

Dvēseļu dzimšanas procesu var salīdzinār ar Dievišķo sēju, kad Visuma Radītājs izsviež 

"sēklas"-dvēseles pa visu savu dzimtmuižu un viņas izrādās esam tur, kur likteņa lemti 

nokļuva. 

Un jau vienas vai citas planētas "zemē, viņas sāk "izaugt". 

Un, ja Gars mūžīgs un nemirstīgs, par cik ir dzīvības pirmpamats Visumā, tad viņa daļiņām-

Dvēselēm ir pagaidu robežas: dzimšana un pārdzimšana Radītājos, kuri sāk radīt savus 

personīgos Visumus. 

Ja ņemt trešās dimensijas pagaidu rāmjus, tad šis process aizņem miljonus un miljardus gadu. 

Bet citu dimensiju rāmjos, kur neeksistē telpa un laiks, šim cikliskumam jau ir pavisam citi 

parametri. 

Bet tagad parunāsim par Dvēselēm, mītošām uz Zemes pašlaik un sīkāk apstāsimies pie viņu 

struktūras. 

Cilvēka Dvēsele daudzdimensionāla, par cik viņas sastāvdaļas atrodas dažādās dimensijās, bet 

viņas pamats - dvēseles kodols - nemainīgs. 

Tas ir tas "kods" - Dvēseles "zelta fonds", kas pa kripatiņām uzņēma sevī nepārvērtējamo 

pieredzi simtos un tūkstošos savos iemiesojumos. 

Ļoti senas, nobriedušas Dvēseles, pacēlušās uz sestās, septītās vai astotās dimensijas līmeni, 

nereti kļūst Mātes Dvēseles priekš liela daudzuma citu dvēseļu, dzīvojošu uz Zemes. 

Ko tas nozīmē? 

Viņas jau spējīgas izdalīties uz daudzām apziņām, iemiesojošās viņu bērnos - dvēselēs, 

mītošās zemākās dimensijās. 

Un, jo senāka Dvēsele, jo dziļāk "laiž viņa saknes" Visumā, dažkārt ar viņām aptverot ne 

vienu vien galaktiku.   

Viņas "bērni" var dzimt uz dažādām planētām, dažādās dimensijās, paralēlās civilizācijās un, 

pie tam, būt ar vienu Mātes Dvēseli, kura visu laiku atrodas sakaros ar viņām. 

Kādēļ tā notiek? 

Vispirms tādēļ, ka pati Mātes Dvēsele jau dzima visās šinīs pasaulēs un, izejot tur uguni, 

ūdeni un vara taures, visu brīnišķīgi zin, kas sagaida tās iemītniekus. 

Un viņai ļoti gribas viņiem palīdzēt, par cik, pacēlusies tik augstu, viņa ir pati Mīlestība - 

Beznosacījumu un Visaptveroša. 

Viņa varētu pacelties vēl augstāk un radīt savus Visumus, bet viņa izvēlas citu misiju - palikt 

http://spekavots.ucoz.ru/news/kas_ir_dvesele/2018-07-13-3468
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dvēseļu aizbildne, izejošu iemiesojumu virkni zemāku vibrāciju pasaulēs, kļūt par savienojošu 

posmu starp šīm dvēselēm un Visuma Augstākiem Spēkiem, ar mērķi, lai neļautu viņām 

aizmirst par savu Dievišķo izcelšanos. 

Pie tā šodien mēs apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 10. jūlijā 2018. g. 
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 14.07.2018. 

 

 

 

6.Mātes Dvēsele 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien mēs turpināsim sarunu par Dvēseles struktūru 

(http://spekavots.ucoz.ru/news/dveseles_struktura/2018-07-14-3471 ). 

Savā tieksmē maksimāli bagātināties un izbaudīt visus iespējamos eksistēšanas variantus 

fiziskajā apvalkā, Dvēsele vairojas 12-mit kārtīgā ģeometriskā progresijā. 

Un palīdz viņai tikt galā ar šo kolosālo informācijas apjomu Mātes Dvēsele, kura apstrādā un 

sintezē visu katras viņas daļiņas uzkrāto pieredzi. 

Tagad gandrīz katrs cilvēks, dzīvojošs uz Zemes, ir Mātes Dvēseles daļa, kura ved un apsargā 

viņu šajā atbildīgajā periodā. 

Mātes Dvēselei ir ļoti sarežģīta struktūra, par cik simti, bet dažreiz arī tūkstoši viņas daļiņu, 

izkaisītas pa visu jūsu planētu - uz dažādiem kontinetiem, dažādās valstīs, pilsētās, sociālos 

slāņos un reliģiskās līdzsabiedrībās. 

Tādā veidā viņa pasargā sevi no regresa savā attīstībā: jo taču ne katra "sēkla" var izaugt 

trīsdimensiju pasaules "sausajā augsnē". 

Un sevišķi aktuāli tas kļūst tagad, par cik uz Zemi atnāca ļoti daudz Diženu Dvēseļu daļiņu, 

kādreiz mitušu uz Zemes. 

Mātes Dvēsele dara visu iespējamo priekš tā, lai viņas pamostos un atcerētos savu misiju, 

kuru izvēlējās pašas līdz dzimšanai. 

Katra Mātes Dvēseles daļiņa apveltīta ar savu personīgo apziņu, tātad, brīvo gribu. 

Viņā ielikta ģenētiskā atmiņa par visiem saviem iemiesojumiem un sevišķi par lieliem un 

ievērojamiem priekš visas cilvēces, bet par to atcerēties, atrodoties uz Zemes fiziskos 

ķermeņos, izdodas tikai vieniniekiem. 

Dažrez viņiem tur palīdz asociatīvā atmiņa. Kādi attēlos vai svētbildēs ieraudzīti sīkumi, 

liecības, smeltas no vēsturiskas literatūras, vai noteiktas vietas uz Zemes, kur viņi nokļuva pēc 

likteņa "gadījuma", tie atbalsta zibšņi viņu apziņā, dziļas atmiņas pamodināšanai, bet dažreiz 

redzējumiem, atgriezošiem viņus iepriekšējā dzīvē. 

Sakari ar Mātes Dvēseli katram cilvēkam var būt sajūtami dažādi. 

Kāds viņas klātbūtni sajūt meditāciju laikā, vai vienkārši miera un harmonijas stāvoklī, bet 

kāds otrādi, vistraģiskākajos savas dzīves momentos. 

Jebkurā gadījumā, jūs sajūtiet viņu kā Dievišķu klātbūtni, svētlaimīgi ieplūstošu jūsu Dvēselē 

vai piesauktu palīdzēt jums grūtā brīdī un aizsargāt no briesmām. 

Par cik Mātes Dvēsele atrodas ļoti augstās dimensijās, viņa tiešām spējīga, līdzīgi Visuma 

Augstākiem Spēkiem, apņemt jūs ar savu Gaismu un Mīlestību, padalīties ar jums savā mātes 

siltumā. 

Bet viņai ir arī cits uzdevums - virzīt jūsu dzīvi tādā veidā, lai jūs pagrieztos uz to ceļu, kuru 

izvēlējās jūsu Dvēsele līdz dzimšanai, lai trīsdimensiju pasaule, kur jūs iegremdējāties, 

http://spekavots.ucoz.ru/news/dveseles_struktura/2018-07-14-3471
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neaizvilktu pārāk tālu no mērķa. 

Bet katras uz Zemi atnākušas Dvēseles galvenais mērķis tieši tas arī ir, lai izrautos no jums 

svešās trīsdimensionālās vides un iemantotu zaudēto Dievišķību. 

Bet to var izdarīt tikai tad, kad garīgāis sākums būs augstāk par materiālo pusi, ko cilvēkā 

kultivē laikmetīgā sabiedrība jau no viņa dzimšanas. 

Un nāošajos savos vēstījumos es pastāstīšu jums par Mātes Dvēseles "darba metodēm" ar 

saviem bērniem, tagad mītošiem uz Zemes fiziskos ķermeņos. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta  11. jūlijā 2018. g. 
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 16.07.2018. 

 

 

 

7.Dvēsele dalīšanas princips un jēga 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!  

Šodien mēs turpināsim sarunu par Dvēseles struktūru un es jums paskaidrošu viņas dalīšanās 

principu un jēgu uz daudzskaitlīgām daļiņām. 

Protams, tādas dalīšanās galvenais mērķis ir Dvēseles tieksme saņemt nepārvērtējamo dzīves 

pieredzi zemākajās dimensijās, kas viņai ļaus iziet unikālu evolūcijas ceļu un, vispirms, 

garīgu. 

Katra Dvēsele ir viena no veseluma daļiņām savā "mikrovisumā", ko ar sevi sniedz Vienotas 

Mātes Dvēseles sazarota sistēma. 

Taču fiziskā plānā, vienas un tās pašas Dvēseles daļiņas izkaisītas pa visu jūsu planētu un reti 

kurai no viņām izdodas tikties vienai ar otru. 

Kā jūs jau zinat, katrai Dvēselei ir vīrišķais un sievišķais sākums - viena veseluma divas 

pusītes. 

Un tas, ka piedzimstot viņas "pārtrūkst"/"atdalās", arī ir viens no evolūcijas programmas 

"punktiem", kuras izpildīšana tādā veidā sarežģījas daudzkārt. 

Tas, kuram izdodas atrast savu pusīti, atrodoties fiziskā ķermenī, saņem milzīgu "bonusu" 

savā garīgajā attīstībā. 

Un, lūk, kādēļ. 

Parasti, vienas dvēseles daļiņas, tā saucamās "dvīņu liesmas", ir ne tikai sievišķais un vīrišķais 

Dvēseles sākums iemiesoti fiziskos ķermeņos, bet arī pilnīgi pretstati personīgo īpašību plānā, 

aicināti visā viens otru papildināt.   

Un, neskatoties uz to, ka viņu augstākie aspekti, augstākās dimensijās, atrodas pilnīgā 

savstarpējā harmonijā/saskaņā, viņu daļiņas, iemiesojušās trešajā dimensijā, iemanto duālās 

pasaules cilvēku īpašības. 

Tādēļ, satiekoties uz Zemes, neskatoties uz spēcīgo savstarpējo pievilkšanos - īstās dvēseles 

uzzināšanā, viņas dažkārt iziet nežēlīgus pārbaudījumus uz izturību: raksturu, paradumu, 

uzskatu uz dzīvi, pieslīpēšanu. 

Esoši viens otra spoguļattēls, viņi redz visas savas nepilnības un vājības, kurām pateicoties, 

uzspodrina savas Dvēseles visas šķautnes līdz mirdzumam, kas viņiem ļauj izpildīt milzīgu 

lēcienu garīgajā attīstībā. 

Un, ja dvīņu liesmas uz Zemes satiekas diezgan reti un, visbiežak, tādos gadījumos, kad 

Dvēsele iziet uz Kalpošanu, tad vienas Dvēseles, dažādas daļiņas, pievelkas viena pie otras 

diezgan bieži. 

Tās dvīņu liesmas, kuras jūs biežāk nosauciet radniecīgas. Viņu attiecības, parasti ir daudz 
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harmoniskākas, par cik viņās prevalē līdzīgas personīgās īpašības. 

Tādi cilvēki bieži vien kļūst draugi, dzīvesbiedri, domubiedri, par cik viņiem vienādi uzskati 

uz dzīvi, gaume un intereses. 

Tagad, kad Zeme pārdzīvo neparastu laiku - Pāreju no vienas dimensijas citā, daudzu diženu 

Dvēseļu daļiņas iemiesojās uz Zemes vienlaicīgi, izvēloties par savu misiju palīdzēt cilvēcei 

tik grūtā priekš viņas laikā. 

Un dažām no viņām atveras informācijas pieņemšanas kanāli no Visuma Augstākajiem 

Spēkiem, kā arī viņu iepriekšējo iemiesojumu vārdi, kas viņām palīdz daudz atbildīgāk 

izturēties pret savu darbu cilvēces labā. 

Šodien mēs pie tā apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 12. jūlijā 2018g. 
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 16.07.2018. 

 

 

 

8.”Saziņa” ar Mātes Dvēseli 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Un tātad, turpināsim sarunu par to, kā Mātes Dvēsele var savstarpēji sadarboties ar savām 

daļiņām, esošām fiziskos ķermeņos. 

Protams, tāda "sazināšanās" var notikt tikai smalkajā plānā, tas ir, jūsu smalko ķermeņu 

līmenī - galvenokārt budhiskā un atmiskā. 

Bet dažreiz viņai izdodas "aizsniegties" pat līdz mentālam emoconālam cilvēka ķermenim. 

Un, lūk, kā tas notiek. 

Emociju maksimumā, kā pozitīvo, tā negatīvo, notiek kolosāls enerģiju šļaksts, kas spēj 

"saviļņot" visu cilvēka būtību. ar to pašu aktivizējot viņa sakaru kanālu ar smalko pasauli. 

Tieši tādēļ, kritiskos dzīves momentos, jūsu lūgumi pēc palīdzības, tiek Visuma Augstāko 

Spēku izdzirdēti un, jo sevišķi, jūsu Mātes Dvēseles. 

Un, ja viņa redz, ka viņas iejaukšanās būs jums par labu, viņa noteikti "piekoriģē" situāciju 

tādā veidā, lai jūsu Dvēsele saņemtu viņai nepieciešamo pieredzi, ar vismazākajiem 

dvēseliskajiem zaudējumiem. 

Taču, dažkārt, viņai nākas būs skarbai. Tas notiek gadījumos, kad viņa redz, ka 

trīsdimensionālā pasaule jūs ievilkusi tik ļoti, ka atgriezt uz patiesības ceļa var tikai smagi 

morāla vai materiāla rakstura pārbaudījumi. 

Ļoti svarīgi, mani dārgie, lai jūs pieņemtu visus savas dzīves notikumus no Dievišķā 

lietderīguma skatījuma, kas priekš jūsu Dvēseles ir galvenais "orientieris". 

Galvenā grūtība tā, ka jūsu Dvēseles mērķi un vēlmes, bieži vien, ļoti atsķiras no duālās 

pasaules cilvēka vēlēšanās, kurš nokļūst zem sava Ego trīsdimensiju pasaules dzīves 

uzstādījumu un principu "jūga", kur lielākajam cilvēku daudzumam prioritātes ir tālu ne 

garīgās vērtības. 

Bet, lai kas arī notiktu jūsu dzīvē, katra jūsu doma, emocija, rīcība "uzkrājas" jūsu Dvēseles 

krājkasītē - ieplūst jūsu Dievišķā "koda" bankā. 

Tas līdzinās tam, kā datora "cietais disks", kurš dotajā gadījumā ir jūsu Dvēseles būtība, vai 

Mātes Dvēsele, uzņem/iemitina sevī milzīgu daudzumu, visu jūsu nodzīvoto dzīvju, "mapes", 

kas, savukārt, katra atsevišķi satur milzīgu daudzumu "dokumentu" par katru epizodi. 

Un kamēr jūs atrodaties iemiesojumā, jūsu Mātes Dvēsele var ienest labojumus jūsu dzīvē, 

par cik viņai ir pieeja visām jūsu "mapēm" un "dokumentiem". 
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Fiziskajā plānā šie "labojumi" izskatās kā krasas izmaiņas, notiekošas jūsu liktenī: darba, 

dzīvesvietas maiņa, jaunu cilvēku parādīšanās, kuri spējīgi ietekmēt jūs pozitīvā veidā, 

iespaidot jūsu pasaules uzskatu, palīdzēt jums stāties uz garīgās attīstības ceļa. 

Bet dažkārt viņai nākas ķerties pie galējiem savu daļiņu "audzināšanas" mēriem - tādiem kā 

šķiršanās no iemīļotiem cilvēkiem vai tuvinieku zaudējums. 

Tas notiek tādos gadījumos, kad cilvēks ne dzird ne redz daudzskaitlīgas zīmes un priekšā 

pateikumus, kādus viņam dzīve sūta, vai tos ignorē, vadoties no sava Ego interesēm, vai citu 

interesēm, pakļaujoties svešai gribai. 

Tādēļ jūs lūdzu, mani dārgie, pārskatiet visus savas dzīves notikumus, kā priecīgos, tā 

skumjos no cilvēka pozīcijas, zinoša par savu Dievišķo uzdevumu un cenšaties saskatīt to 

dziļākos iemeslus, bet ne tos, kuri redzami virspusē. 

Un es svētīju jūs tam! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 13. jūlijā 2018. g. 
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 17.07.2018. 

 

 

 

9.Vienas Dvēseles divas pusītes 

 
Sveicināti, mani mīļotie bērni! 

Šodien man gribas jums pastāstīt par to, kādā veidā Mātes Dvēsele koordinē sakarus starp 

savām daļiņām. 

Šīs sazarotās struktūras mijiedarības mehānisms ļoti sarežģīts, un tās pamatā ir cēloņu un seku 

sakars. 

Un notiek tas sekojošā veidā. 

Priekš piemēra ņemsim vienu no visvecākajām Dvēselēm, kuras iemiesojums atstāja 

neizdzēšamas pēdas uz Zemes un, kurai viena no inkarnācijām bija Ješua - tas, kuru jūs saucat 

Jēzus Kristus. 

Kādēļ es ņēmu tieši šo piemēru? 

Lieta tā, ka šī Dvēsele tagad atrodas uz Zemes, pie tam, simtos savu daļiņu. 

Viņa šurp atnāca priekš tā, lai noslēgtu savu misiju, iesāktu vairāk kā divus tūkstošus gadu 

atpakaļ. 

Taču šoreiz viņai jāpalīdz augšupcelties ne tikai cilvēkiem, bet visai jūsu planētai. 

Kā jūs saprotat, šis uzdevums jau Visuma mēroga, un vienam cilvēkam tas vienkārši nebūtu 

pa spēkam. 

Vēl vairāk, tik diženas misijas sekmīga izpildīšana iespējama tikai pie noteikuma, ka šīs 

Dvēseles daļiņas iemantos savu Vienotību, tas ir, uz Zemes tiksies un savienosies vienas 

Dvēseles vīrišķās un sievišķās pusītes, kā tas kādreiz notika ar Ješua un Mariju Magdalēnu 

Taču apstākļi dzīvošanai uz Zemes paliek iepriekšējie: piedzimstot fiziskos ķermeņos 

trīsdimensiju pasaulē, dvēseles aizmirst par savu misiju, ieplānotu viņām pirms dzimšanas. 

Un tad spēlē iesaistās Mātes Dvēsele, kuras uzdevums neparasti sarežģīts: palīdzēt tikties 

divām pusītēm - dvīņu liesmām, kādreiz jau bijušām kopā priekš kalpošanas cilvēcei. 

Bet šīs pusītes var būt viena no otras ļoti tālu. Un izdalīt viņas var ne tikai attālums, bet arī 

sociālās, vecuma, bet dažreiz arī valodas barjeras. 

Un, lai tāda tikšanās notiktu, Mātes Dvēselei, esošai astotajā dimensijā, nākas izmantot visu 

Augstāko Visuma Spēku pakalpojumus - Augšupcelto Mestaru, Eņģeļu un Erceņģeļu, bet 

dažreiz arī paralēlo civilizāciju, kā, piemēram, Ahartas. 
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Pateicoties šīm kopīgām pūlēm, divu pusīšu dzīves scenārijs kardināli mainās. 

Viņas sāk īstenot viņām neraksturīgas rīcības - viņām šķiet, ka kāds viņas ved pa dzīvi, virzot 

pavisam pa citu ceļu. 

Īstenībā, tā arī ir. Katru dienu, katru stundu, katru minūti viņas atrodas augstāko Spēku 

uzmanīgā novērošanā, kuri meklē jebkuru iespēju priekš viņu savienošanās. 

Taču pat ja arī Augstāko Spēku pūles vainagojas panākumiem un vienas Dvēseles divas 

pusītes fiziskajā plānā beidzot satiekas, ne visiem no viņiem izdodas "pazīt" vienam otru un jo 

sevišķi savienoties visos esamības plānos, kas ir ķīla viņu misijas uz Zemes sekmīgai 

izpildīšanai. 

Kā jau tika runāts vienā no iepriekšējiem vēstījumiem 

( http://spekavots.ucoz.ru/news/dveseles_dalisanas_princips_un_jega/2018-07-16-3478 ) , 

dvīņu liesmu tikšanās gandrīz vienmēr ir sāpīga un ne visas šīs diženās Dvēseles iemiesotās 

daļiņas spējīgas pārvarēt tās grūtības un nesaskaņas, kas pastāvīgi rodas viņu ceļā. 

Bet ja viņām tas izdodas, viņas tiešām kļūst Viena Dvēsele, un visā viens otru papildinot, iziet 

uz pilnvērtīgu Kalpošanu cilvēcei. 

Pie tā mēs šodien apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 14. jūlijā 2018. g.  
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 18.07.2018. 

 

 

 

10.Palīdzība glābšanā 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Un tātad, turpināsim sarunu par to, kā Mātes Dvēsele cenšas palīdzēt saviem, fiziskos 

ķermeņos esošiem bērniem, maksimāli atvērt viņos ieliktās spējas/iespējas. 

Varbūt daži no jums ievēroja, ka kādi jūsu dzīves momenti jums šķiet nereāli: ka jūs uz visu 

skatījāties it kā ar cita, no malas cilvēka acīm, vērojot visu ar izbrīnu, visu notiekošo apkārt un 

sevī it kā no malas. 

Tas no malas vērotājs īstenībā arī ir Augstākais Es - jūsu Dvēsele, kas "uzstājas" caur fiziskā 

apvalka "bruņām" un cenšas jums pateikt: "Paskaties uz šo pasauli, sajūti, ka tā vienkārši 

dekorācija izrādei, kurā tu spēlē vienu no lomām! 

Neizturies pret to pārkāk nopietni! 

Mācies dzīvot šinī teatrālā pasaulē priecīgi, viegli un laimīgi! 

Viss tur ir atkarīgs tikai no tevis! 

Tu savu dzīves scenāriju vari pārrakstīt katru dienu, katru stundu, katru minūti! 

Un viss, kas tev nepieciešams - noticēt tam, ka tu Visspēcīgais savas realitātes Radītājs!" 

Bet vai daudzi no jums gatavi izdzirdēt savu Dvēseli un sekot viņas padomiem? 

Diemžēl, nedaudzi, tādēļ jums palīdzēt nāk Mātes Dvēsele, kas ar visiem viņai piejamiem 

līdzekļiem, cenšas nogādāt līdz jums šo patiesību, bet nepieciešamības gadījumā, pārraksta 

jūsu dzīves scenāriju, lai jūs varētu izpildīt savu misiju, pilnā mērā realizējot savus talantus un 

iespējas. 

Kā tas var izskatīties praksē? 

Pieņemsim, jūs ilgus gadus velkat jūgu nemīlamā darbā, kas jums dod ne sliktu ienākumu un 

ļauj jums dzīvot ne sliktāk kā citiem. 

Jūs ierakstaties trešās dimensijas sekmīgas dzīves uz Zmes standartā, bet jūsu Dvēsele raud 

dēļ garlaicības un bezizejas, par cik ne dēļ tā viņa atnāca uz Zemi viņas brīnišķīgās pārejas 

http://spekavots.ucoz.ru/news/dveseles_dalisanas_princips_un_jega/2018-07-16-3478
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laikā uz jaunu dimensiju. 

Jūsu Sargeņģeļi krīt no kājām, lai izrautu jūs no šīs jums svešās vides, "izkārtojot" tikšanās ar 

jauniem cilvēkiem, "noliekot" jums acu priekšā vajadzīgos rakstus, ziņojumus, televīzijas 

pārraides. 

Bet jūs, kā iepriekš, tos neredzat. Inerces spēks pārāk liels. Jūs atrodaties savu paradumu un 

apkārtnes gūstā. 

Rezultātā, jūsu dzīves scenārijs asi mainās: jūs zaudējiet darbu, izejat no jums pierastās 

komforta zonas, jums steidzami jāmeklē jauni risinājumi, attiecības ar tuviniekiem saasinās... 

Citiem vārdiem, jūs "sapurina" - izved no miegainības stāvokļa, kādā jūs iegremdējāties 

nokļuvuši trīsdimensiju pasaulē un jums neatliek nekas cits, kā uz visu paskatīties pa jaunam, 

citām acīm un sākt meklēt izeju no izveidojušās situācijas, priekš tā mobilizējot visas savas 

iekšējās rezerves. 

Un, ja jūsu domas beidzot sāk strādāt pareizā virzienā, tad jums palīgos nāk visi Augstākie 

Spēki, palīdzot atrast to, kas nepieciešams jūsu Dvēselei, bet ne jums kā duālās pasaules 

cilvēkam. 

Pie tā mēs šodien apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 15. jūlijā 2018. g. 
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 19.07.2018. 

 

 

 

11.Dvēseles “Koks” 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien mēs ar jums parunāsim par to, kā viens ar otru saistīti vienas un tās pašas Dvēseles 

dažādi atzarojumi. 

Lai jūs labāk saprastu tādas mijiedarbības principu, iedomājieties varenu, spēcīgu koku, kura 

stumbrs - Mātes Dvēsele, viņas divpadsmit atzarojumi - tas viņas dalījums uz Dievišķajiem 

Es, mazāki zariņi - Augstākie Es, bet lapiņas  - dvēseles, pašreizējā laikā iemiesotas fiziskajos 

ķermeņos. 

Protams, tā visai vienkāršota shēma, dota jums priekš uzskatāmības. 

Taču ļoti svarīgi, lai jūs saprastu, ka katra "lapiņa"-dvēsele saņem dzīvību un barojumu no 

"zariņa", uz kura viņa aug, bet tas smeļ spēku no "stumbra" - Mātes Dvēseles. 

Kādēļ eksistē tik sarežģīta shēma uz Zemes iemiesoto dvēseļu mijiedarbībai ar Mātes 

Dvēseli? 

Tas nepieciešams tādēļ, lai saglabātos "paaudžu pārmantotība", tas ir, lai iepriekšējās 

inkarnācijās uzkrātā pieredze veltīgi nepazustu un, kaut vai dziļākas zemapziņas līmenī, 

palīdzētu Dvēselei virzīties uz priekšu, atrodoties fiziskā ķermenī. 

Parasti, divpadsmit daļiņas, ejošas uz iemiesojumu, izvēlas sev ļoti dažādas savas dzimšanas 

vietas un dzīves apstākļus, lai savāktu kopējā krājkasītē pēc iespējas vairāk daudzveidīgas 

pieredzes. 

Tieši tas tagad iemanto sevišķu nozīmi, par cik daudzas Dvēseles atnāca uz Zemi pēdējo reizi 

priekš tā, lai īstenotu Pāreju. 

Viņas izvēlējās unikālu pieredzi, caur kuru praktiski vēl neizgāja neviens. 

Un priekš viņām ļoti svarīgi tagad uzņemt to, ko viņas nepaspēja iemantot iepriekšējās dzīvēs, 

pabeigt spēlēt tās lomas, kādas viņām vēl nenācās spēlēt.  

Tādēļ, mani dārgie, ja jums šķiet, ka pārāk daudz pārbaudījumu jums tagad liktenis sūta, 
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PATEICATIES par tiem, par cik caur tiem iet spēcīga un ātra zemes pieredzes "piestrāde", tik 

ļoti nepieciešama jūsu Dvēselei, kas ļaus viņai jau iziet pavisam uz citu attīstības līmeni un 

pacelties augšup, atbrīvotai no trīsdimensiju bagāžas. 

Bet tas notiks tādā gadījumā, ja jūs šos pārbaudījumus iziesiet ar godu: ja tie nenocietinās, 

nesaniknos jūs, bet otrādi, iemācīs gudrību un Beznosacījumu Mīlestību, visu jūsu dzīvē 

notiekošu notikumu pilnīgu pieņemšanu un cilvēku, satiktu jūsu ceļā, ja tikai jūs iemācīsieties 

pieņemt ar mīlestību un pateicību jūsu likteņa "dekorāciju maiņu" un notvert tās zīmes, ko 

sūta jums no augšas... 

Tuvojas nobeigumam daudzskatu lugas noslēguma epizode, priekš daudziem un daudziem 

cilvēkiem, kuru dvēseles jau pārauga trīsdimensiju pasauli, izspēlējot tur visas lomas, bet 

tagad gatavas atstāt to uz visiem laikiem. 

Un tagad, kā nekad, jūsu Dvēseles "Koks" pilns dzīvīguma sulu. Tas dienu un nakti piepilda 

savus "zariņus" un "lapiņas" ar Dievišķās Mīlestības enerģiju, palīdzošu viņiem pārvarēt 

pēdējās barjeras ceļā uz jauno dzīvi.  

Tādēļ jūs lūdzu, mani mīļotie, cik iespējams biežāk vēršaties pie sava Augstākā un Dievišķā 

Es, kā arī savas Mātes Dvēseles, pēc padoma un palīdzības. 

Uzmanīgi vērojiet visu, kas notiek jūsu dzīvē. 

Pievērsiet uzmanību katram sīkumam, katrai zīmei, kādas sūta jums liktenis. 

Pateicaties par visu, ko saņemat - pat par mazumiņu. 

Un atceraties vienmēr, ka Mīlestība un Pateicība - tā arī ir tā Dievišķā ipostase, kas dzīvo 

katrā cilvēkā, bet kuru ne katram dots sevī atklāt. 

Pie tā šodien mēs apstāsimies. 

  

Jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 16. jūlijā 2018. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 20.07.2018. 
 

 

 

12.Augstākais Es 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Tagad, kad jūs zinat, cik ļoti sarežģīta un daudzrobežīga ir katras Dvēseles struktūra, man 

gribas apstāties pie tās viņas "projekcijas", kas ir tā pati Dievišķā daļiņa, kas nosaka jūsu 

tagadējo dzīvi. 

Tas arī ir cilvēka Augstākais Es, par ko tagad tik daudz runā. 

Citiem vārdiem, Augstāko Es var apzīmēt kā dotajā momentā uz Zemes iemiesotu jūsu 

Dvēseles daļiņu. 

Šī daļiņa apveltīta ar visu nepieciešamo, lai modinātu cilvēkā viņa Dievišķo sākumu. 

Viņas atmiņā viss par jūsu iepriekšējiem iemiesojumiem, par uzkrāto pieredzi, par cik atrodas 

jūsu Mātes Dvēseles enerģiju informatīvajā laukā un visos viņas daudzskaitlīgajos 

atzarojumos. 

Taču viņa uzņēmās drosmi iegremdēties, maksmāli iespējamās priekš viņas, zemās vibrācijās, 

lai izietu dzīves pieredzi trīsdimensiju pasaulē. 

Protams, viņa atrodas vienu, divas dimensijas augstāk, kā jūsu fiziskais ķermenis, tādēļ viņu 

arī sauc "Augstākais Es". 

Un tie cilvēki, kuriem izdodas nodibināt ciešu kontaktu ar savu Augstāko Es, dzīvo jau 

pavisam citu - apzinātu - dzīvi. 

Kā var sajust kontaktu ar savu Augstāko Es? 
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Vispirms, caur sirds čakru, līdz kurai Augstākajam Es iespējams "aizsniegties", maksimāli 

pazeminot savas vibrācijas. 

Sirdssiltumu, ko jūs izjūtiet, tā arī ir jūsu Augstākā Es "atbalss" fiziskajā plānā. 

Bet pilnvērtīga saziņa ar viņu sākas no sestās un septītās čakras un sevišķi čiekurveida 

dziedzera, kas ir antenas, spējīgas notvert smalkās pasaules enerģētiskos viļņus. 

Un tagad jau daudziem no jums visas trīs šīs "antenas" aktivizētas. 

Ko tas nozīmē? 

Jūsu augšējās čakras un čiekurveida dziedzeris piepildījās ar tik augstu vibrāciju enerģijām, ka 

spējīgas notvert Augstākā Es sūtītos signālus, bet daži no jums spēj sazināties ar savu 

Dievišķo Es un pat ar Mātes Dvēseli. 

Bet tie tomēr ir izņēmumi no noteikumiem, vairākums cilvēku uz Zemes var sajust savu 

piederību smalkajai pasaulei tikai caur sirds čakru, izjūtot mīlestību uz saviem tuviniekiem un 

mīļotiem, dzīvniekiem un putniem, dabu un Zemi kopumā. 

Visaugstākā emocionālā pacēluma momentos, kad jūsos prieka un laimes pārpilnība, 

Augstākais Es kļūst gandrīz taustāms. 

Tieši no šejienes arī radušies tādi izteicieni kā "Dvēsele dzied", "Dvēsele priecājas", "Dvēsele 

līksmo". 

Nu un arī neparastās skumjās viņa sevi izpauž: jūsu Dvēsele "skumst", "raud", "vaid no 

sāpēm". 

Citiem vārdiem, jūs varat savu Augstāko Es - savu Dvēseli - sajust tikai vienu vai citu 

emociju maksimumā, par cik jūsu ikdienas rutīnas dzīvē viņa nevar nekādi izpausties, viņa it 

kā slēpjas savās "bruņās", lai nenogrimtu trīsdimensiju pasaules zemajās enerģijās. 

Kādēļ tā notiek? 

Tādā veidā viņa ļauj jums iziet savas mācībstundas duālā pasaulē. 

Un tikai kritiskos jūsu dzīves momentos, viņa nāk jums palīdzēt, cenšoties atbalstīt grūtos 

brīžos, vai otrādi, dalīt ar jums prieku un laimi, par cik, gan vienas, gan otras emocijas 

pārmērīgā daudzumā spēj nodarīt kaitējumu jūsu fiziskajam ķermenim. 

Šodien mēs pie tā apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 17. jūlijā 2018. g.  
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 22.07.2018. 

 

 

 

13.Dievišķais Es 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien es jums pastāstīšu sīkāk par to, ko nozīmē Dievišķais Es. 

Tā ir Dvēseles daļa, kas atrodas starpposmā starp Mātes Dvēseli un Augstāko Es. 

Dievišķajam Es, atšķirībā no Augstākā Es, ir daudz plašāks savu daļiņu "tīkls", kuras var 

atrasties dažādās dimensijās un pasaulēs. 

Un, lūk, kā tas notiek. 

Piemēram, jūsu Dievišķais Es atrodas piektajā dimensijā, bet Augstākais Es - ceturtajā. 

Starp viņiem eksistē neredzams sakars, kas ļauj viņiem apmainīties ar informāciju, par cik 

viņi to smeļ no viena avota - Mātes Dvēseles, esošas vēl augstākās dimensijās un, neskatoties 

uz dažādu vibrāciju līmeni, viņi visi atrodas vienā enerģētiskā telpā. 

Dievišķais Es, pārveidojot Mātes Dvēseles eneģijas zemākās vibrācijās - tādās, kādas jau spēj 

pieņemt jūsu Augstākais Es, vienlaicīgi ir Glabātājs, jūsu iepriekšējo iemiesojumu pieredzes, 
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kas izdara milzīgu ietekmi uz tagadējo. 

Pēc cēloņu-seku sakara Likuma, iepriekšējās dzīvēs neizpildīto mācībstundu izstrādes, 

turpinās šajā iemiesojumā un Dievišķais Es savā līmenī seko to izpildījumam. 

Tas notiek ciešā saistībā ar cilvēka Augstāko Es, kurš noteiktos viņa dzīves momentos var jau 

uz viņu izdarīt tiešu ietekmi. 

Lai jūs labāk saprastu šīs mijiedarbības mehānismu, ņemsim tādu piemēru. 

Pieņemsim, cilvēks alkatības pārņemts. Viņš apaug ar materiālām mantām, dažkārt ar pilnīgi 

nevajadzīgām viņam dzīvē, bet viņam gribas, lai būtu vēl un vēl vairāk. 

Tas kļūst jau slimīgi, un viņš pats sāk to saprast. 

Iemesls tādai rīcībai stiepjas no viņa iepriekšējiem iemiesojumiem, kad viņam nācās būt 

nabadzīgam, ar skaudību raudzīties uz bagātiem cilvēkiem. 

Un šinī dzīvē viņš saņem to, par ko tik ilgi sapņoja. Liktens ļauj viņam iziet šo pieredzi, 

apmierinot visas viņa iegribas. 

Bet viņa Dvēsele dzima priekš cita. Iemantojot ilgi gaidīto bagātas dzīves pieredzi, viņa sāk 

meklēt garīgās izaugsmes iespējas. 

Un šī cilvēka Augstākais Es dara visu iespējamo, lai apturētu sava "aizbilstamā" bezgalīgo 

dzīšanos pēc materiāliem labumiem. 

Ja nenostrādā tādi, priekš viņa nekaitīgi līdzekļi, kā garīgā literatūra, "negaidīti" gadījusies 

viņam acu priekšā, dažādas dzīves situācijas, aicinātas modināt viņā garīgumu, gaiši, tīri 

cilvēki, "nejauši" satikti viņa ceļā, tad lietā tiek likti jau pavisam citi līdzekļi - tādi kā 

bankrots, apzagšana, mantas dalīšana un citi paņēmieni cilvēka naudas zaudēšanai. 

Un otrādi, ja kāds izrādījās esam materiālās grūtībās, bet  garīgi izauga, ka var rīkoties ar 

lieliem naudas līdzekļiem, tie viņam tiek doti visnegaidītākajos veidos. 

Kā likums, izmaiņas jūsu dzīvē notiek pakāpeniski - saudzējošā režīmā, cerībā, ka cilvēks 

apstāsies un aizdomāsies par to, kādēļ viņš dzīvo, ko vēlas viņa Dvēsele, bet ne viņa 

nepiesātināmais Ego, ko viņš var izdarīt priekš citiem, bet ne tikai priekš sevis - vārdu sakot, 

cerībā,ka viņš pats stāsies uz garīgās attīstības ceļa. 

Un tikai visbezcerīgākajos  gadījumos notiek jūsu dzīves krasas izmaiņas, kas vienmēr ir 

Mātes Dvēseles, jūsu Dievišķā un Augstākā Es kopīgas pūles, kā arī to Gaišo Spēku, kuri 

aicināti viņiem palīdzēt. 

Bet tas vienmēr notiek jūsu labā.! 

Pie tā mēs šodien apstāsimies. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 18. jūlijā 2018. g.  
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 23.07.2018. 

 

 

 

14.Jūsu Dvēseles Templis 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni!  

Šodien mēs turpināsim sarunu ( http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskais_es/2018-07-23-

3497 ) par cilvēka Dievišķo Es un parunāsim par vēl viņa vienu lomu jūsu dzīvē. 

Ļoti bieži Dievišķais Es "ņem zem sava spārna" kādu noteiktu dvēseļu grupu, izvēlējušos iziet 

līdzīgu dzīves mācību un iemantot ar to saistīto pieredzi. 

Kādēļ tā notiek? 

Atkal priekš drošības un garantijas, par cik, iegremdējušās trīsdimensiju pasaulē, kādas 

dvēseles var aiziet ļoti tālu no viņu izvēlētā ceļa, bet kādas izpildīs savu uzdevumu un ienesīs 

http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskais_es/2018-07-23-3497
http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskais_es/2018-07-23-3497
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kopējā "krājkasītē" ļoti vērtīgas trīsdimensiju dzīves pieredzes drusciņas, tik ļoti 

nepieciešamas viņu Mātes Dvēselei. 

Cilvēka Dveseli var salīdzināt ar brīnišķīgu Templi, kas būvējas daudzu gadsimtu garumā. 

Senas un nobriedušas Dvēseles "Tempļa" pamats jau pietiekami izturīgs, tāpat kā pati celtne. 

Un, lūk, pienāca laiks apdares darbiem - tām pēdējām līnijām, kas izcels tā neatkārtojamības 

mirdzumu un skaistumu. 

Un Dievišķais Es ņem uz sevi dažādu darbu veidu novērotāja lomu. 

Viena dvēseļu grupa nodarbojas ar sienu izrotāšanu, cita - griestu, trešā izliek nebijuša 

skaistuma marmora grīdu, ceturtā apkārt Templim iekārto smaržīgus dārzus, piektā - šos 

dārzus izdaiļo ar strūklakām... 

Un katram atssevišķam šo darbu veidam jau seko cilvēku Augstākie Es, iemiesoti uz Zemes. 

Tāda pienākumu sadale ļauj maksimāli izsekot katras dvēseles ceļu un savlacīgi viņu palabot, 

ja viņa pēkšņi novirzījās no ceļa un izlēma nodarboties ar kaut ko citu - ne ar to, kur viņa ir 

nepārspējams speciālists. 

Dievišķais Es, atšķirībā no Augstākā Es, atrodas augstākās dimensijās un tādēļ redz visu attēlu 

kopumā. 

Tas viņam ļauj situāciju harmonizēt uz "celtniecības laukuma", tādējādi, lai visi darbu 

dalībnieki nenovērstos uz viņiem nevajadzīgiem sīkumiem, bet ietu uz mērķi pa visīsāko 

ceļu.   

Tādā veidā, tik sarežģītā jūsu Dvēseles hierarhija skar ne tikai Zemes smalko plānu, bet arī 

citas, augstākas dimensijas. 

Un pēdējais no viņa aspektiem, par ko man gribētos jums pastāstīt. 

Jūsu Dievišķais Es - tas arī ir tas pats Mīlestības Kristāls, kurš dzīvo katra cilvēka sirdī.  

Un tagad viņš arvien vairāk un vairāk ieaug jūsos, atveras, līdzīgi brīnišķīga Lotosa ziedam, 

visu telpu apkārt piepildot ar Dievišķu Gaismu un Mīlestību. 

Mēģiniet sajust viņu. 

Mierīgā, harmoniskā stāvoklī, pieaiciniet savu Dievišķo Es un ieklausaties jūsu sajūtās. 

Dievišķais Es obligāti atsauksies jūsu aicinājumam un jūs sajutīsiet, kā ar siltumu viņš ielīst 

jūsu sirds čakrā.. 

Dariet to pēc iespējas biežāk, mani mīļotie, lai pastāvīgi atrastos augstu vibrāciju eneģijās, ar 

kurām tik dāsni gatavs dalīties ar jums jūsu Dievišķais Es. 

Svētīju jūs uz to! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 19. jūlijā 2018. g. 
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 24.07.2018. 

 

 

 

15.Saplūsme ar Dievišķo Es 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Lai noslēgtu sarunu par cilvēka Dievišķo Es, man gribas dot jums vēl dažas meditācijas, kuras 

ļaus jums nodibināt sakaru ar viņu un iemācīties izdzirdēt viņa priekšā teikšanu. 

Pirmo meditāciju nosauksim "Mātes Dvēseles atbalss", un tās būtība ir, lai caur Dievišķo Es 

nodibinātu sakaru ar savu Mātes Dvēseli. 

Pēc tam, kad jūs iemācīsieties piesaukt savu Dievišķo Es sirds čakrā - savā Mīlestības 

Kristālā, par ko bija runāts iepriekšējā vēstījumā 

( http://spekavots.ucoz.ru/news/jusu_dveseles_templis/2018-07-24-3502 ) nākošais solis var 

http://spekavots.ucoz.ru/news/jusu_dveseles_templis/2018-07-24-3502
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kļūt izšķīšana viņa enerģijās. 

Ko jums priekš tā vajag izdarīt? 

Izvēlaties jebkuru tēlu, kurš jums iet pie sirds. 

Tas var būt bezgalīgs okeāns, bezgalīga debess zilgme, sfēru mūzika - ko tik vēlaties, bet 

galvenais, lai jūs sajustu, ka šī telpa piesātināta ar bezrobežu enerģiju, Visaptverošu, 

Beznosacījumu Mīlestību. 

Un stādaties priekšā sev, kā jūsu Mīlestības Kristāls izaug līdz milzīgiem apmēriem, ka tas 

sevī ieņem visu jūsu būtību. 

Jūs pilnībā saplūstat ar savu Dievišķo Es, bet viņš savukārt, izšķīst šinī Mīlestības telpā, kur 

arī dzīvo jūsu Mātes Dvēsele. 

Viņa gluži kā atbalss atdodas visā jūsu būtībā, tādā veidā atbildot uz Mīlestību, ko jūs sūtat 

viņai. 

Sajūtiet radniecīgu sakaru ar to diženo, seno dvēseli, kura jūs radīja, sajūtiet viņas mātes 

siltumu un mēģiniet "izdzirdēt" viņas padomus un ieteikumus 

Jūs varat uzdot viņai jautājumu, uz kuru paši nespējat atrast atbildi. 

Viņa noteikti atsauksies uz jūsu saucienu un lūgumu palīdzēt. 

Viņas atbildes pie jums var atnākt tekstu, tēlu veidā, vai izdzirdēsiet ar saviem smalkiem jūtu 

orgāniem. 

Pilnīgi iespējams, ka tie parādīsies vēlāk - zīmju un priekšā pateikumu veidā, vai parādīsies 

jums sapnī. 

Jūsu Dievišķais Es darīs visu iespējamo, lai tos nogādātu līdz jums vislabāk jums saprotamā 

formā un visīsākajos termiņos. 

Un vēl vienu meditāciju man jums šodien gribas dot. 

Sauksim to "Viens siluets". 

Priekš tā jums vajag sevi iedomāties trīskārša silueta veidā: iekšā - jūsu fiziskais ķermenis, ap 

viņu jūsu Augstākais Es un pēc tam - Dievišķais Es. 

Pie tam, katrs nākošais siluets ir arvien lielāka un lielāka izmēra. 

Priekš uzskatāmības jūs varat izvēlēties kaut kādu krāsu un tad, atkarībā no attālināšanās no 

jūsu fiziskā ķermeņa, krāsa mainīs savu piesātinātību. 

Un pēc tam, stādaties sev priekšā, kā jūsu fizisais ķermenis palielinās apmēros, izretinās un 

pakāpeniski saplūst ar Augstākā Es siluetu. 

Pēc tam, tieši tā, pakāpeniski palielinās arī šis siluets, kamēr sasniedz Dievišķā Es apmērus. 

Jūs kļūstat Viens Milzīgs Siluets. 

Tādā veidā jūsu fiziskais apvalks un jūsu apziņa iemanto jau pavisam citas vibrācijas. 

Tas palīdzēs jūsu ķermenim aktivizēt visas sava organisma slēptās rezerves, bet jūsu 

zemapziņai - slēptu dziļo atmiņu par visiem saviem iepriekšējiem iemiesojumiem. 

Šī ļoti spēcīga meditācija, tādēļ to izpidīt vajag nesteidzoties un piesaucot visus savus Debesu 

palīgus. 

Svētīju jūs, mani mīļotie un ļoti mīlu. 

 

Tēvs absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 19. jūlijā 2018. g. 
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 25.07.2018. 
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16.Dvēseles loma Augšupcelšanas procesā 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Manā šodienas vēstījumā es gribu vēlreiz apstāties pie cilvēka Dveseles struktūras un viņas 

mijiedarbības ar visām viņas sastāvdaļām. 

Kādēļ jūsu Dvēsele daudzdimensionāla un vienlaicīgi atrodas dažādās dimensijās? 

Vispirms tādēļ, lai viņa nezaudētu sakaru ar Radītāju, kura daļiņa ir katra Dvēsele. 

Bet par cik Mātes Dvēseles augstās vibrācijas - viņas Dievišķā līmeņa - neļauj viņai nolaisties 

zemu dimensiju pasaulēs, viņai nākas sevi fragmentēt, pa etapiem pazeminot savas vibrācijas. 

Pirmais "etaps" ceļā uz dvēseli, iemiesotu uz Zemes, ir Dievišķais Es, kurā koncentrēta viņas 

neseno iemiesojumu pieredze, kas pēc cēloņu-seku sakara Likuma nosaka viņas nākošo 

iemiesojumu.  

Tālāk, daudzvariantības nolūkā, kas iemantojama pieredzē trīsdimensiju pasaulē, viņa dalās 

uz daudziem Augstākajiem Es, kuri aicināti iziet noteiktas mācībstundas uz Zemes - 

iemantojot jaunu pieredzi, kādas vēl nav viņu Mātes Dvēseles "krājkasītē". 

Pēc tam, katrs no Augstākā Es dalās vēl uz divpadsmit daļiņām, ejošām uz iemiesojumu ar 

vienu un to pašu mērķi - iemantot noteiktu, vēl neesošu pieredzi. 

Un, ja kaut viena no šīm daļiņām izpildīs savu uzdevumu pilnā mērā - tā kā tas tika nodomāts 

pirms viņas dzimšanas, tad cilvēka Augstākais Es uzskata, ka viņa misija uz Zemes bija 

veiksmīga. 

Dvēseles visas trīs sastāvdaļas savstarpēji cieši saistītas, līdzīgi nabassaitei, augli barojošai 

caur mātes dzemdi. 

Šis enerģētiskais sakars pastāvīgs un nemainīgs, un, izejot garu ceļu no Mātes Dvēseles līdz 

vienai no Augstākā Es daļiņām, iemiesotām uz Zemes, šī enerģija pakāpeniski pārveidojas 

arvien zemāku un zemāku vibrāciju enerģijā - tādā, kas atļauj cilvēkam uzturēties 

trīsdimensiju pasaulē. 

Tādā veidā, dzimstot uz Zemes, cilvēks zaudē sakaru ar savu Dvēseli, par cik nav spējīgs, 

dzīvojot duālā pasaulē, dvēselē aizsniegties līdz tiem augstumiem, kuros viņa mitinās. 

Tā turpinājās daudzus gadsimtus un tūkstošgades.  

Pa šo laiku, ne reizi vien, uz Zemes nolaidās Diženas Dvēseles, kuras centās palīdzēt 

cilvēkiem atcerēties par savu Dievišķo izcešanos. 

Viņas bija pakļautas vajāšanām, mokām un spīdzināšanām, bet palika uzticīgas Radītājam un 

misijai, kuras dēļ atnāca uz Zemi.  

Pateicoties viņām, Dievišķā dzirksts vienmēr saglabājās cilvēkā, viņa tik tikko plēnēja, taču 

pavisam nenodzisa. 

Un, lūk, pienāca tāds laiks, kad šī dzirkstelīte spējīga aizdegties visas cilvēces atmodas 

"liesmā". 

Un visi jūsu Dvēseles augstākie līmeņi aicināti nospēlēt tur milzīgu lomu. 

Augstu vibrāciju enerģija, tagad plūstoša uz Zemi, iziet caur jūsu Dievišķo un Augstāko Es, 

kā rezultātā iemanto tādas vibrācijas, kuru rezultātā tagad spējīgi pieņemt jūsu apziņu un jūsu 

fiziskos ķermeņus. 

Pateicoties jūsu Dvēseles daudzdimensionalitātei, cilvēces Pāreja jaunajā dimensijā notiek 

pietiekami plūstoši un bezsāpīgi. 

Un tas viss kopā veicina cilvēka ciešāku saikni ar visām viņa Dvēseles sastāvdaļām. 

Jūs spējat dzirdēt viņu un sajust kā vēl nekad: kāds tikai Augstākā Es līmenī, kāds Dievišķā 

Es, bet kāds arī Mātes Dvēseles līmenī. 

Sākas ilgigaidītā Gara, Dvēseles un Ķermeņa Trīsvienība, spējīga atgriezt cilvēkam viņa 

Dievišķīgumu. 
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Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 20. jūlijā 2018. g.  
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 26.07.2018. 

 

 

 

17.Ķermenis 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien mēs pārejam pie pēdējās Dievišķās Trīsvienības daļas: jūsu ķermeņa - fiziskā apvalka, 

kurā uz Zemi atnāk jūsu Dvēsele. 

Starp Garu un cilvēka ķermeni, neskatoties uz milzīgo pārrāvumu vibrācijās, enerģētiskā saite 

tomēr saglabājas. 

Bet piegādāt jums Gara enerģiju palīdz jūsu Dvēsele, izlaižot to  caur visām savām 

sastāvdaļām, kas gala rezultātā jums ļauj pieņemt šo enerģiju tādā apjomā, kāds nepieciešams 

vienā vai citā jūsu dzīves momentā. 

Kā redzat, Dievišķā Gara, Dvēseles un Ķermeņa trīsvienība notiek lejupejoši, par cik cilvēka 

ķermenis, kā blīva materiāla substance, atrodošās trešās dimensijas pasaulē, var ievietot sevī 

tikai mazu daļu Gara un Dvēseles augstvibrāciju enerģiju. 

Bet tas tā bija ne vienmēr. Pirmie cilvēki, kuri parādījās uz Zemes, bija līdzīgi Dieviem, tādēļ 

arī viņu ķermeņiem bija pavisam cita struktūra un citas vibrācijas. 

Tie bija kristāliskie gaismas ķermeņi, spējīgi pēc cilvēka vēlēšanās izmainīties izskatā, kā arī 

atjaunoties, kaut kādu ievainojumu gadījumā. 

Šie ķermeņi neizjuta ne aukstumu, ne badu, Tie nezināja slimības. 

Tie bija Dievcilvēku pilnīgie ķermeņi, kuru apziņa atradās uz tā garīgās attīstības līmeņa, kas 

nepieļāva nevienu negatīvu domu vai emociju. 

Bet tādā mērā, kādā uz Zemes parādījās duālā pasaule, kur bija jau raksturīgas zemu vibrāciju 

emocijas, cilvēks sāka trauksmaini "sablīvēties", kamēr iemantoja pašreizējo fizisko ķermeni. 

Tas bija neizbēgams process: ķermeņa vibrācijām bija jāatbilst cilvēka apziņas vibrācijām, par 

cik tieši apziņa vada ķermeni. 

Kādā mērā apziņa iegrima duālā pasaulē, tā sāka ģenerēt jau pavisam citas enerģijas - dalīšana 

un visas negatīvās emocijas, trīsdimensiju apziņas radītas, sāka atspoguļoties uz cilvēka 

fizisko stāvokli. 

Tā parādījās ķermeņa slimības. 

Par cik katrai emocijai ir sava projekcija viņai atbilstošā orgānā, tad, vispirms izpaužoties 

cilvēka smalkajos ķermeņos kā zemu vibrāciju negatīvu enerģiju sabiezējums/сгусток, tas pēc 

tam nolaižas fiziskajā plānā, radot slimības un ciešanas. 

Ilgu laiku cilvēki nesaistīja slimības ar savām domām un emocijām. 

Viņi daudzskaitlīgās slimības pieņēma kā neizbēgamību un centās cīnīties ar tām 

visdažādākajiem paņēmieniem, izslēdzot vienīgo pareizo ceļu uz izdziedināšanos - saglabāt 

tīrībā savas domas un emocijas.  

Bet taču cilvēciskais ķermenis, pat sablīvējies līdz trešās dimensijas līmenim, paliek unikāls, 

pilnīgs Dievišķš "instruments", glabājošs sevī atmiņu par to savas dzīves laiku uz Zemes, kad 

tas bija kristālisks gaismas - spēcīgs, vesels, neievainojams, nezinošs slimības un ciešanas. 

Šīs zināšanas ieliktas viņa ģenētiskajā atmiņā un, nereti, nāvējšas bīstamības minūtēs, 

cilvēciskā organisma bezrobežīgās rezerves izpaudās visbrīnumainākajā veidā. 

Un tagad, mani dārgie, pienāca brīdis atdzīvināt jūsu Dievišķo ķermeni, atgiezt viņa zaudētās 

spējas, atbrīvot sevi no ciešanām un nelaimēm. 

Pienāca laiks palaist jūsu attīstības procesu uz otru/atpakaļejošo pusi - transformēt jūsu 
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apziņu, bet pa pēdām atblīvot arī jūsu ķermeni. 

Un savos nākošajos vēstījumos es jums pastāstīšu, kā to iespējams izdarīt. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 22. jūlijā 2018. g. 
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 28.07.2018. 

 

 

18.Visuma Matrica 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Un tātad, turpināsim mūsu sarunu par to, ko nozīmē cilvēka ķermenis - šīs Dievišķās 

trīsvienības neatņemama sastāvdaļa. 

Ja pavisam īsi, tad jūsu ķerenis ar sevi sniedz priekšstau par Visuma matricu.  

Un tagad es pie tā pakavēšos sīkāk. 

Lieta tā, ka Visums - tas dzīvs, vienots organisms, kur nav nekā lieka un nejauša. 

Viņā katra viena daļa papildina otru, un tās visas savstarpēji saistītas vienā enerģētiskā 

"asinsrites sistēmā". 

Tieši tā, kā visi jūsu ķermeņa orgāni ir viens otra turpinājums un vienlaicīgi ar sevi sniedz 

jūsu fiziskā apvalka dzīvību nodrošinoša, vienota veseluma sistēmu.  

Jūsu ķermeņa viena orgāna bojājums velk aiz sevis virkni citu orgānu slimību. 

Tas pats notiek Visumā. Vienas no planētām bojā eja vai "slimība", ir viņa daļiņa - viņa 

"orgāns" maina visu viņa enerģētisko struktūru, kas uztur viņa iekšējo līdzsvaru. 

Tieši tas tagad notiek ar Zemi. Viņa smagi slima. "Vēža audzējs" izlaida "metastāzes" pa visu 

Zemi un viņas bojā ejas gadījumā, cietīs citi orgāni un veselas sistēmas Visumā. 

Un ne nejauši tas, ka tieši vēzis kļuva visizplatītākā slimība uz Zemes, par cik vēzis arī ir 

visspilgtākais piemērs tam, kā cilvēku no iekšienes saēd viņa kaislības un negatīvās emocijas. 

Kā jau jūs zinat, nevar izdziedināt savu ķermeni, nenovācot iemeslus, kas izraisīja slimību. 

Bet prieš tā cilvēkam jāizmaina sava apziņa - iemācoties domāt citās kategorijās, redzēt 

dziļākos - garīgos - iemeslus savām problēmām un slimībām, bet ne to, kas guļ virspusē. 

Citādi jebkura ārstēšana dos tikai īslaicīgus rezultātus. 

Un tagad, mani mīļotie, jūsu un jūsu Zemes glābšana atkarīga tikai no jums pašiem, no jūsu 

sirsnīgākās vēlēšanās izmainīt savu duālo domāšanu, kas rada masu negatīvo emociju, uz 

vienpolāro - Dievišķo, kuras pamatā ir Beznosacījumu Visaptveroša Mīlestība. 

Un to izdarīt ir pilnīgi iespējams. 

Priekš tā jums jāiemācās dzīvot Garā, ciešā saiknē ar savu Dvēseli, kas nemainīgi sāks mainīt 

jūsu apziņu un jūsu ķermeni, piepildot tos ar augstām vibrācijām, ar to pašu atjaunojot 

zaudēto iekšējo līdzsvaru un harmoniju. 

Tādējādi jūs glābsiet ne tikai sevi, atbrīvojoties no sāpēm un ciešanām, bet arī jūsu Zemi un 

Visumu kopumā, jo taču planēta Zeme ir Visuma pērle, viņa sirds. Un tagad šī sirds gandrīz 

izgāja no ierindas. 

Visi Gaišie Spēki, jūsu Galaktiskā ģimene, paralēlo pasauļu un civilizāciju pārstāvji dara visu 

iespējamo, lai glābtu savu mīļoto planētu un tās iemītniekus. 

Un tomēr, viņi var tikai noņemt vai mīkstināt jūsu slimību sekas, gadsimtos krājušos, bet jūsu 

galīgā izdziedināšana, mani dārgie, jūsu personīgajās rokās. 

Tagad, soli aiz soļa mēs ar jums dziedināsimies - garīgi un fiziski atgriežot sev savu 

pirmsākumu Dievišķo ķermeni. 

Pie tā mēs šodien apstāsimies. 
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19.Ceturtās dimensijas cilvēks 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Drīz es sākšu dot jums prakses, ar uzdevumu izveidot jums tiltiņus starp Garu, Dvēseli un 

Ķermeni, kas jums ļaus transformēt jūsu ķermeni no blīvmateriāla smalkmateriālajā - gaismas 

kristāliskajā. 

Bet jāsaprot, ka šīs prases nebūs pieejamas visiem, bet tikai tiem no jums, kuriem izdevās 

savas vibrācijas pacelt līdz tādam pierobežas līmenim, kāds atdala trīsdimensiju blīvo pasauli 

no garīgās pasaules, tas ir, tiem, kuru apziņa sasniedza kaut tikai ceturto dimensiju. 

Un tādu cilvēku uz Zemes tagad nav maz. 

Bet iesākumā, atcerēsimies, kādas pazīmes norāda uz to, ka jūs jau dzīvojiet ceturtajā 

dimensijā. 

Pirmā pazīme. Jūs neskataties ziņu raidījumus, kaut arī paliekat notikumu kursā, kas notiek 

uz jūsu planētas. 

Jūs nepiedalaties emocionāli izdaiļotās diskusijās, politisko notikumu, kā arī sociālu, militāru 

un reliģisku konfliktu sakarā. 

Jūs saprotat, ka viss, kas tagad notiek uz Zemes - līdz pat traģiskiem notikumiem ar cilvēku 

upuriem, ir viņas attīrīšanās process, kas ir neizbēgami pie visas planētas pārejas no vienas 

dimensijas citā. 

Otra pazīme. Jūs nevienu nenosodat: ne jūsu vai citas valsts varu, ne citas nācijas un tautas, 

ne savus tuviniekus un radus, ne draugus un kolēģus. 

Jūs visus pieņemat tādus, kādi viņi ir. 

Jūs dodat viņiem tiesības dzīvot tā, kā viņi grib, nepārkāpjot cita cilvēka gribas brīvību un 

izvēles brīvību, neuzspiežot nevienam savu viedokli un savus uzskatus par dzīvi. 

Jūs brīnišķīgi saprotat, ka katrs cilvēks unikāls, katrs atrodas savā attīstības līmenī, katrs ir 

priekš otra vienlaicīgi skolotājs un skolnieks, ka visi jūs, neskatoties uz visām jūsu atšķirībām, 

esat Viens Vesels, visi Radītāja bērni. 

Trešā pazīme. Jūsu vibrācijas pacēlās tik augstu, ka jūs jau sajūtiet savus smalkos jūtu 

orgānus - visas savas čakras. 

Jūs jau varat sajust, cik viņas tīras un cik sabalansētas savstarpēji. Nepieciešamības gadījumā, 

jūs tās spējat tīrīt un harmonizēt. 

Kādēļ tas tik svarīgi? 

Kā jau ne reizi vien tika runāts manos vēstījumos, jūsu čakru sistēma ir tas Dievišķais 

"kamertonis", kas spēj notvert smalkās enerģētisās nokrāsas, tādējādi saglabājot tīru, 

harmonisku savu Dvēseli un visu apkātējo telpu. 

Ceturtā pazīme. Jūsu augšējās čakras pilnībā aktivizētas, bet kādi no jums sāk sajust arī savu 

čiekurveida dziedzeri. 

Parasti, jūs tos varat sajust lasīšanas laikā vai saņemot patiesus vēstījumus no Visuma 

Augstākiem Spēkiem, bet dažkārt arī no Mātes Dvēseles. 

Jūsu "trešā acs", kroņa čakra un čiekurveida dziedzeris var piepildīties ar siltumu, sākt pulsēt 

vai vibrēt. 

Visas šīs fiziskās izpaudumes runā par to, ka jūsu smalkie ķermeņi jau iegāja rezonansē ar 

Zemes augstajām vibrācijām, kuras to piepilda katru dienu arvien vairāk un vairāk. 
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Un piektā pazīme. Jūs jau sevi sajūtiet un uzskatiet ne kā trīsdimensiju pasaules cilvēku, bet 

kā Dvēseli, mierīgi sekojošu visiem notikumiem, notiekošiem kā jūsu personīgajā dzīvē, tā arī 

uz planētas kopumā. 

Jūs saprotiet, ka viss šajā dzīvē priekš jums ir tikai kā "izrāde" - spēles laukums, kur jūs 

trenējat savu pasaules izzināšanas meistarību, bet visi cilvēki, jūsu ceļā satikti - tie jūsu 

partneri "izrādē", bet ne ļaundari un provokatori, viltnieki vai mulķi, zagļi vai krāpnieki... 

Viņi visi norūda jūsu Dvēseli, māca Mīlestību, gudrību un pacietību. 

Visi viņi palīgi ceļā uz mērķi - Augšupcelšanu jūsu fiziskajos ķermeņos. 

Pie tā šodien mēs apstāsimies. 
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20.Visuma dubultnieki 
 

Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Un tātad, šodien mēs pārejam pie praksēm ar uzdevumu atdzīvināt jūsu Dievišķo ķermeni, 

kuram ir ne mazāka nozīme jūsu Trīsvienībā, kā pārējām daļām. 

Jo taču tieši jūsu ķermenis arī ir Gara un Dvēseles miteklis, jūs par to vienkārši aizmirsāt, 

iegremdējušies uz tik ilgiem gadsimtiem trīsdimensiju blīvajā pasaulē. 

Kā jau es teicu, katrs jūsu ķermeņa orgāns ir kādas Visuma daļas projekcija. 

Mēs pie tā sīki nepakavēsimies, par cik dotajā momentā jums svarīgāka šī jautājuma 

prakstiskā puse, bet savā laikā  patiesība jums atklāsies pilnā apjomā. 

Bet pagaidām sāksim no mazuma. Mēs piepildīsim jūsu ķermeņa katru orgānu ar to enerģiju, 

kas atbilst tā dubultniekam Visumā. 

Prakse, kuru es jums tagad došu, ir universāla un to var izmantot kā ar katru orgānu atsevišķi, 

tā ar visiem kopā. 

Nu, protams, sākumā vajag pastrādāt ar tām jūsu ķermeņa daļām, kurām nepieciešama 

izdziedināšana. 

Nosauksim mūsu praksi "Visuma dubultnieki". 

Izpidīt to vajag nesteidzoties, esošiem mierīgā un harmoniskā stāvoklī. 

Sēžaties meditācijā, pilnībā atslābinaties, dziļi paelpojiet, pieaiciniet visus savus Debesu 

palīgus un... izšķīstat Garā - šinī skanošajā klusumā, bezgalīgā Kosmosā, visupārņemošas 

Mīlestības enerģijā... 

Iedomājieties sevi zelta smilšu graudiņu esam šajā varenajā, brīnišķīgajā un mūžīgajā Dieva 

telpā... 

Jūsu ķermenis bezsvara... 

Jūs šajā Mīlestības "okeānā" peldat brīvi, it kā putns lidinaties un apkārt redzat miriādes tādu 

pašu zelta smilšu graudiņu... 

Jūs pārpilda laimes un prieka sajūtas, ka jūs Visumā neesat viens. 

Jūs jūtiet, ka visas šīs Dvēseles jums tik tuvas/radniecīgas, it kā daļiņas jūsu pašu. 

Katra no viņām izstaro tādu Bezgalīgu Mīlestību, ka jums elpa aizraujas un visu jūsu būtni 

piepilda svētlaime... 

Un tikai, sasniedzot tādu pilnīgas svētlaimes un Vienotības stāvokli ar Visumu un visiem viņa 

iemītniekiem, jūs pārejat pie šīs prakses otras daļas. 

Palūdziet sava ķermeņa, tā orgāna, kuram nepieciešama dziedināšana, visuma dubultnieku, 

piepildīt to ar savām vibrācijām, izšķīdināt visas negatīvās enerģijas, kas tur uzkrājušās dzīves 
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gados trīsdimensiju pasaulē, padalīties ar savu svētīgo, dziedējošo kosmiskās Gaismas un 

Mīlestības enerģiju... 

Bet pēc tam vienkārši baudiet šīs enerģijas piesātinātības sajūtas... 

Tā jūsu ķermenī sāks ieplūst siltiem, maigiem, lēniem un vienmērīgi pulsējošiem viļņiem... 

Regulējiet šīs plūsmas un šos viļņus. Runājiet ar viņiem. 

Tie dzīvi. Viņi apveltīti ar augstu vibrāciju apziņu. 

Lūdziet sakoncentrēt savu enerģiju uz to, kurš jūs traucē visvairāk. 

Jūs noteikti sajutīsiet atgriezenisko saikni - kaut vai enerģētiski... 

Un, lai šī savienošanās ar jūsu visuma dubultnieku, kļūst pirmais solis jūsu ceļā uz jūsu trešā 

blīvuma fizisko ķermeņu transformāciju  Dievišķos gaismas kristāliskos ķermeņos. 

Un es jūs uz to svētīju! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 25. jūlijā 2018. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 31.07.2018. 

 

 

 

21.Vienota sirds 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien es jums došu vēl vienu praksi, kas palīdzēs jūsu ķermenim noskaņoties uz Zemes 

jaunajām vibrācijām. 

Nosauksim to "Vienota sirds". 

Priekš tā jums jāieiet meditatīvā stāvoklī, pilnīgi atslābinoties, dziļi elpojot un piesaucot visus 

Debesu palīgus. 

Pēc tam stādaties priekšā sev, ka jūs atrodaties Zemes iekšienē - tieši viņas sirdī. 

Jūs pilnībā saplūdāt ar savu Augstāko un Dievišķo Es un jūsu milzīgais siluets aizpldīja 

gandrīz visu telpu Zemes iekšienē. 

Tas jau ne jūsu blīvais ķermenis, bet augstu vibrāciju māksimāli retināts ķermenis. 

Sajūtiet viņu, cik iespējams skaidri. 

Sajūtiet, cik tas viegls, gandrīz bezsvara, neskatoties uz saviem milzīgajiem apmēriem. 

Tas lokans un kustīgs. 

Jūs spējat viņam dot jebkuru formu. 

Izmantojiet šo iespēju. 

Ar savu iztēli radiet ideālu, jaunu un skaistu jūsu sapņu ķermeni. 

Un pēc tam pacenšaties ieraudzīt Piektās dimensijas Zemi tādu, kāda tā zīmējās jūsu iztēlē: 

pirmradītā skaistuma daba - spilgtus, piesātinātus zaļumus, upes, ezerus un jūras ar 

kristāldzidru, tīru, caurspīdīgu ūdeni, brīnišķīgus dzīvniekus un putnus... 

Bet jūs paši - neatņemama daļiņa šī neticamā skaistuma un tīrības... 

Un tagad ieklausaties šīs jaunās Zemes sirdspukstos... 

Notveriet tās ritmu... 

Sajūtiet, ka jūsu personīgā sirds, it kā ieklausoties, sāk lēnītiņām viņai pieskaņoties. 

Bet tad, kļūst drošāka, sāk pukstēt arvien stiprāk un pārliecinošāk, arvien vairāk ieejot 

rezonansē ar jūsu planētas sirdspukstiem. 

Jums šķiet, ka tagad viņas saplūda vienā. 

Jā, jau viena milzīga sirds: jūsu Mātes Zemes un jūsu - viņas mīļotā bērna. 

Jūsu sirdis pukst unisonā... 

Viņā ir vienas vibrācijas, viens ritms... 



 28 

Pasēdiet ilgāk tā, baudiet šīs pilnīgas vienotības jūtas ar Zemi. 

Tas tik skaisti un diženi... 

Un tik simboliski: Māte un bērns, kuru viņa nes zem sirds, - viņas mīļā asinslāsīte, viņas 

daļiņa... 

Pakāpeniski jūsu kopējā sirds sāk pukstēt vienā ritmā ar jūsu Galaktisko, bet pēc tam ar visa 

Visuma... 

Paturat prātā šo ritmu un šīs sajūtas, lai jūs varētu tās sevī paturēt pēc iespējas ilgāk... 

Pakāpeniski mācaties ieiet šajā stāvoklī jau bez meditācijas, lai jūsu dzīves grūtos brīžos 

paslēptos Mātes Zemes "vēderā", ieietu rezonansē ar viņas vibrācijām. 

Un viņa jūs pasargās no bēdām un nelaimēm, piepildot jūs ar savu mātes siltumu un 

Mīlestību... 
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22.Apziņas un ķermeņa vienotība 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Manos nākošajos vēstījumos es gribētu dot jums rekomendācijas sakarā ar to, kā savu 

ķermeni līdznoskaņot ar jaunajām Zemes vibrācijām, arvien vēl esot trīsdimensiju pasaules 

reālijās. 

Jūsu apziņas neatbilstība, kas jau daļēji pārvietojās ceturtajā, bet dažiem cilvēkiem jau arī 

Piektajā dimensijā, ar jūsu trešā blīvuma ķermeni ir savi plusi un mīnusi. 

Kur ir šie plusi? 

Vispirms tur, ka jums parādījās iespēja pārvietot ķermeni apziņas līmenī, kas tagad izvirzas 

pirmajā plānā. 

Tas līdzinās tam, kā cilvēks, atrodoties uz krasta, ierauga slīkstošo un metas viņam palīgā. 

Bet tālāk, viss atkarīgs no tā, vai viņam pietiks spēka nokļūt līdz krastam ar šo smago "kravu", 

vai viņi kopīgi aizies dibenā. 

Tieši tas tagad notiek ar daudziem no jums. 

 Daudziem no jums ir vēlēšanās palīdzēt savam fiziskajam ķermenim pārveidoties, ar to pašu 

dodot viņam iespēju augšupcelties. 

Taču, par nožēlu, ar milzīgo inerces spēku, kas jūs tik ilgi veda pa dzīvi, ne katrai apziņai 

izdodas tikt ar to galā. 

Vairākumam no jums garīgā attīstība notiek lēcieniem - pēc noskaņojuma, pēc iespējām, pēc 

pašsajūtas... 

Un tikai nedaudzi spējīgi veikt ikdienas darbu: lēni, bet pārliecinoši, atpakaļ neskatoties, 

nepadodoties astrālo būtību provokācijām, virzīties uz priekšu, sekojot katrai savai domai un 

atbrīvojoties no citiem paradumiem, radošiem negatīvas emocijas un ar tām saistītu rīcību. 

Citiem vārdiem, gadiem izstrādātā teorija, daudziem no jums nekādi nevar atrast praktisko 

pielietojumu. 

Un tomēr, mani dārgie, tas ka jums ir tāda tiekšanās - tas jau liels pluss jūsu garīgā ceļa 

augšupejai. 

Bet mīnuss ir tur, ka vibratīvā plaisa starp jūsu apziņu un jūsu fizisko ķermeni, nereti ir tik 

liela, ka neizbēgami noved pie ķermeņa degradācijas. 

Un notiek tas tādēļ, ka ķermenim trūkst enerģētiskā papildinājuma, kas priekš viņa agrāk bija 
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trīsdimensiju pasaules apziņa. 

Pateicoties vienādām ar viņu vibrācijām, jūsu ķermenis piemērojās nevienkāršajiem 

izdzīvošanas apstākļiem - tādiem, kā uzturēšanās lielās pilsētās, neveselīga uztura, netīra 

ūdeņa lietošana, emocionāliem stresiem un pārpūles. 

Un jūsu apziņa ar visiem iespējamiem paņēmieniem palīdzēja jūsu ķermenim ar visu to tikt 

galā. 

Bet, ja trīsdimensiju cilvēkiem apziņa un ķermenis sastāda vienu veselumu, tad augsti 

garīgam cilvēkam, kurš stājies uz Augšupcelšanas ceļa, apziņa neviļus atraujas no rupjās 

materiālās substances - jūsu fiziskā apvalka.  

Un šī milzīgā plaisa vibrācijās, atstāj jūsu ķermeni bez pieskatīšanas/uzmanības - bez 

kontroles un "vadošiem norādījumiem", kurus agrāk viņam diktēja jūsu trīsdimensiju apziņa. 

Tādēļ ļoti svarīgi, mani mīļotie, atrast zelta vidusceļu, nepieciešamo līdzsvaru, kas atļaus jums 

virzīties tālāk pa Augšupcelšanas ceļu tādā veidā, kad jūsu apziņa un jūsu fiziskais ķermenis ir 

pilnīgā savstarpējā harmonijā. 

Un priekš tā jādara viss, lai vibrāciju plaisa starp viņiem būtu minimāla. 

Pie tā mēs šodien apstāsimies. 
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23.Enerģiju pārliešana 

 
Sveicināti, mani mīļotie bērni!  

Un tātad, turpināsim sarunu par to, kā jums saglabāt līdzsvaru starp jūsu apziņu un jūsu 

ķermeni, lai izvairītos no pārsvara uz vienu vai otru pusi. 

Priekš tā jums nepieciešams iemācīties izlīdzināt savas vibrācijas tādā veidā, lai tās atrastos 

tādā līmenī, kas atļautu jūsu fiziskajam ķermenim pārvarēt barjeras, atdalošas jūsu jauno 

apziņu, bez liekām pārslodzēm - komfortni/ērti un bezsāpīgi. 

Un priekš tā es jums tagad došu vienu ne sarežģītu praksi, kuru mēs nosauksim "Enerģiju 

pārliešana". 

Mēģiniet iedomāties savu apziņu un savu fizisko ķermeni divu siluetu veidā. 

Viens no tiem smalkmateriāls. 

Tas milzīgs, skaists, mirdzošs visās varavīksnes krāsās - jūsu čakru un jūsu smalko ķermeņu 

krāsās. 

Tas siluets maksimāli retināts un sastāv no liela daudzuma daļiņu, kas atrodas pastāvīgā 

kustībā. 

Tas simbolizē jūsu apziņu, atrodošos jau Piektajā dimensijā. 

Bet otrs siluets vienā augumā ar jums. Tas jūsu fiziskais ķermenis. 

Tas spēcīgs un blīvs, bet varavīkšņotā apmale/loks apkārt šim siluetam ir vairāk ar krāsām 

piesātināts, par cik tā smalkie ķermeņi ir pietiekami blīvi sapresēti. 

Iemācieties mirklīgi vizualizēt šos divus siluetus, par cik turpmāk jums nāksies to darīt 

pietiekami bieži. 

Un, lūk, kādēļ. 

Tiklīdz jūs sajutīsiet, ka situācija, kas izveidojusies jūsu dzīvē, ievelk jūs trīsdimensiju 

pasaulē un liek darīt to, ko jau jūsu Dvēsele nepieņem, vai jūs savā fiziskajā ķermenī sajūtiet 

nespēku, palūdziet palīdzību savai apziņai, jau tālu aizgājušai uz priekšu. 
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Un iedomājieties, kā šis milzīgais siluets sniedz jums roku un ved jūs tālāk, gluži kā vecākais 

brālis, kurš ņem aizsardzībā savu jaunāko, vēl pavisam nepieredzējušo brālīti, lai viņu 

pasargātu no bīstamībām. 

Jūs viņu ņemat aiz rokas un jūtiet, kā caur viņu jūsos ielīst augstu vibrāciju enerģija. 

Jūsu ķermenis pakāpeniski sāk piepildīties ar tādu siltumu un tādu Mīlestību, ka visas jūsu 

bēdas, nelaimes, visas jūsu kaites izgaist šīs visu uzvarošās Dievišķās enerģijas priekšā. 

Protams, tas nenozīmē, ka jums vajag norobežoties no problēmām, kas jūsu dzīvē rodas un 

paļauties tikai uz likteņa gribu. 

Bet, saņemot no savas augstivibratīvās apziņas tik spēcīgu enerģētisko papldinājumu, jūs uz 

situāciju jau palūkosieties pavisam citām acīm. 

Jūsu reakcija uz notiekošo kardināli mainīsies. 

Panikas, baiļu un apjukuma vietā, jūs sevī sajutīsiet spēku atrisināt visas problēmas mierīgi, 

nesteidzoties un atrodot vienīgo pareizo risinājumu - to, ko jums pateiks jūsu Dvēsele. 

Lūdzu, mani dārgie, mēģiniet šo praksi ieviest savā dzīvē un jūs ļoti drīz pārliecināsities, cik 

tā iedarbīga un efektīva, neskatoties uz savu šķietamo vienkāršību. 

Un es jūs uz to svētīju! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums  

Pieņēma Marta 29. jūlijā 2018. g. 
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 03.08.2018. 

 

 

 

24.Savienošanās ar Visuma dubultnieku 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien es gribu jums uzdāvināt ļoti spēcīgu meditāciju, kuru var nosaukt "Savienošanās ar 

Visuma dubultnieku". 

Neskatoties uz to, ka šī meditācija ietver sevī dažas citas prakses, ar laiku jūs iemācīsieties 

izpildīt to ļoti ātri un es esmu pārliecināts, ka tā priekš jums daudziem kļūs iemīļota. 

Un tā, uzaiciniet visus savus Debesu palīgus. 

Ieejiet meditatīvā stāvoklī un dziļi paelpojiet. 

Izšķīstiet Garā ( http://spekavots.ucoz.ru/news/gars_miesa/2018-07-12-3464  ) - šinī 

Dievišķīgi skanošajā klusumā... 

Un pēc tam pieceļaties saplūsmē ar Dievišķo Es 

( http://spekavots.ucoz.ru/news/saplusme_ar_dievisko_es/2018-07-25-3505 ), sajūtot, kā 

izaug jūsu fiziskais ķermenis, iesākumā līdz Augstākajam Es, bet pēc tam līdz Dievišķā Es 

izmēriem... 

Pakāpeniski jūsu Dievišķais Es sāk izretināties arvien vairāk un vairāk, līdz kļūst tik milzīgs, 

ka ar sevi aizpilda visu jūsu Zemi... 

Jūs jūtiet, ka jums ar viņu Vienota Sirds ( http://spekavots.ucoz.ru/news/vienota_sirds/2018-

08-01-3526 ). 

Viņa pukst unisonā ar jūsu Mātes Zemes sirdi - vienā ritmā ar viņu... 

Jūs jau zinat šo ritmu un ieejat ar to rezonansē gandrīz mirklīgi... 

Un pēc tam jūs piesauciet savu Visuma dubultnieku 

( http://spekavots.ucoz.ru/news/visuma_dubultnieki/2018-07-31-3523 ). 

Palūdziet viņu ieiet jūsu ķermenī, savienoties ar visām viņa daļām, ar visiem orgāniem, un 

izšķīdināt visus tur uzkrājušos negatīvus, izdziedināt visas jūsu kaites... 

Palūdziet viņu piepildīt jūsu ķermeni ar radniecīgo, Dievišķo enerģiju, kas arī palaidīs tā 

http://spekavots.ucoz.ru/news/gars_miesa/2018-07-12-3464
http://spekavots.ucoz.ru/news/saplusme_ar_dievisko_es/2018-07-25-3505
http://spekavots.ucoz.ru/news/vienota_sirds/2018-08-01-3526
http://spekavots.ucoz.ru/news/vienota_sirds/2018-08-01-3526
http://spekavots.ucoz.ru/news/visuma_dubultnieki/2018-07-31-3523
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transformācijas procesu gaismas kristāliskajā ķermenī. 

Jūs sajutīsiet, kā pakāpeniski, caur jūsu kroņa čakru plūst jūms radniecīgā Mīlestības enerģija, 

kas izrādīsies jums esam tik pazīstama. 

Izejot caur Dievišķo un Augstāko Es, viņa sasniegs jūsu fizisko ķermeni, kas pielīs ar siltumu 

un Svētlaimi. 

Jūs sajutīsiet, kā jūsu Visuma dubultnieka enerģija ieplūst katrā jūsu ķermeņa šūnā, piepildot 

visus tā orgānus, visu asins sistēmu, kaulu struktūru, muskuļu audus, visu ādu ar 

dzirksteļojošu Gaismu... 

Kāds no jums sajutīs durstīšanu, kāds aukstumu, kāds siltumu, bet kāds sīkas vibrācijas... 

Jūs varat sazināties ar savu Visuma dubultnieku kā ar savu labāko draugu. 

Pastāstiet viņam visus savas Dvēseles noslēpumus, palūdziet viņam izdziedināt visas jūsu 

kaites... 

Un jūs tūliņ sajutīsiet kā viņš noreaģē uz jūsu lūgumiem. 

Viņa enerģija sāks strādāt punktuāli, akcentējot uzmanību uz visām jūsu problemātiskajām 

vietām. 

Protams, viņš arī pats redz, bet viņš izpaudīsies tik taustāmi tādēļ, lai sagādātu jums patiku un 

parādītu, ka dzird jūs. 

Viņam gribas lai jūs zinātu, ka jūs neesat viens un ka pats Visums sūta jums palīdzību un 

atbalstu, lai jūs izpildītu Pāreju savā fiziskajā ķermenī... 

Šī meditācija kļūs pēdējais akords, kas arī palīdzēs jums iemantot Gara, Dvēseles un Ķermeņa 

Trīsvienību. 

Svētīju jūs uz to, mani mīļotie! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 30. jūlijā 2018. g. 
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 04.08.2018. 

 

 

 

25.Noslēgums 

 
Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Lūk, tuvojas nobeigumam arī mans vēstījumu cikls par Gara, Dvēseles un Ķermeņa 

Trīsvienību. 

Un šodien gribu jums atgādināt par galveno - par ko jums vajag atcerēties vienmēr, kam jūs 

jāved pa dzīvi un no šī brīža jākļūst par jūsu eksistēšanas pamatu. 

Pirmais. Jūsu apziņa vienmēr primāra. 

Tieši viņa vada jūsu domas un emocijas. 

Tā viņa piegādā "celtniecības materiālu" priekš jūsu realitātes, kas var būt drūma un bez 

gaismas stara, bet var būt gaša un priecīga. Tā viņa formē jūsu ķermeni. 

Un, ja varēsiet atbrīvoties no gadsimtos jums iepotētām domām par to, ka ar gadiem ķermenis 

nemainīgi kļūst nevarīgs, slimo, novīst, ja jūs pilnā mērā apzināsieties, ka tas viss izriet 

TIKAI no jūsu "neveselīgām" domām un emocijām, tad jūs pārstāsiet novecot un slimot. 

Jūsu organisms tikai gaida jaunas "instrukcijas" no jūsu jaunās Dievišķās apziņas. 

Jūsu ķermenis sāks pašatjaunoties, kļūs jauneklīgs, uzplauks acīm redzot un tieksies uz jūsu 

apziņas augstajām vibrācijām. 

Otrs. Gars - visa esošā pirmavots mūsu Pasaules-ēkā. 

Tā Bezrobežu un Beznosacījumu Mīlestība, kas vienmēr dzīvoja katrā cilvēkā. 

Un tikai smagie dzīves apstākļi uz Zemes iedzina Garu stūrī - jūsu zemapziņas dziļajā 
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"pagrabā".  

Un tagad pienāca laiks katram cilvēkam izlaist viņu dienas gaismā, lai viņš ieņemtu savu 

likumīgo vietu jūsu Apziņā, jūsu Dvēselē un jūsu Dievišķīgajā ķermenī. 

Jums jāļūst SPĒCĪGIEM GARĀ, bet ne jau tanī nozīmē, kādu gadsimtos viņā ielika duālās 

pasaules cilvēki, spiesti atkarot sev vietu zem saules. 

Jūsu Garam - jūsu Beznosacījumu Mīlestībai - jākļust tik ļoti spēcīgam, lai spētu izmainīt jūsu 

personīgo realitāti, jūsu tuvinieku dzīvi, jūsu valsts, jūsu planētas, Galaktikas, Visuma, jo nav 

uz pasaules nekā stiprāka par Mīlestību... 

Trešais. Jums jāiemācās dzīvot ar Dvēseli. 

Tikai viņa, bet ne jūsu prāts, spējīga transformēt jūsu Apziņu Dievišķajā, tātad, arī jūs izvest 

uz ceļa, vedoša uz Augšupcelšanu. 

Jūsu Dvēsele tik sarežģīta un daudzdimensionāla, ka pagaidām maz kuram no jums dots 

izzināt visu viņas sakrālo dziļumu un visu viņas lielumu. 

Bet vienmēr atceraties to, ka jūsu Dvēsele - tā arī ir tā Dievišķā dzirkstele, no kuras iedegas 

"liesma", kurā sadegs viss uzkrātais, nevajadzīgais, mākslīgais, svšais, jums uztieptais no 

ārienes. 

Ceturtais. Jūsu patiesais Ķermenis - tas absolūts, Dievišķs "instruments", dzīves izzināšanai 

visās viņas izpausmēs. 

Tā Gara un Dvēseles mītne, kur viņi nolaižas, lai palīdzētu iziet nebijušu un vēl neredzētu 

pieredzi. 

Un tikai saglabājot Gara, Dvēseles un Ķermeņa Trīsvienību, cilvēks spējīgs izpildīt savu 

uzdevumu pilnā mērā un visu augstākajam labumam. 

Un es jūs tam svētīju, mani mīļotie! 

  

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 31. jūlijā 2018. g. 
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 05.08.2018. 

 

 

 

* * * 

 

 

 

Internet-Grāmatu “Gara, Dvēseles un Ķermeņa Trīsvienība" pieņēma Marta, audio Eduards, 

vēstvietne - Vozrožģeņije 

 

Latviešu valodā viskopīgai pieredzei sagatavoja Dievišķā Spēkavota Gaismas grupa, 

vēstvietne - Spēkavots 2019. gada 5. janvāris, Latvija 
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