
 
 

 

 

UZ AUGŠUPCELŠANAS 

SLIEKŠŅA 

 

 

 

Tēva Absolūta un Serafima Sarovska Vēstījumu krājums, pieņēma Marta 

laikā no 2018.gada 29.marta līdz 25.septembrim 

 

 

 

 

 



 2 

UZ 
AUGŠUPCELŠANAS 

SLIEKŠŅA 

 

 
Tēva Absolūta un Serafima SarovskaVēstījumu 

krājums,  

Martas pieņemts laikā no 2018.gada  

29.marta līdz 25.septembrim 

 

 

 
No krievu valodas, intuitīvi, latviskoja Eslauma 

(Lauma Ivane) no 2018.gada 22.jūlija līdz 2019.gada 28.aprīlim publicēti: 

http://spekavots.ucoz.ru  

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

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

 

 

 

https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts
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Šajā Grāmatā apkopoti Tēva Absolūta un Serafima Sarovska Vēstījumi "Uz Augšupcelšanas 

sliekšņa", 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 2018. gada 22.jūlija  līdz 2019.gada 28.aprīlim. 

 

 

Bet Iritas Irem sirsnīgā centībā tie sakārtoti Dokument-Grāmatā "UZ AUGŠUPCELŠANAS 

SLIEKŠŅA" , 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 Serafimam Sarovski par Zināšanām Vēstījumos! Mīļš 

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

Augšupcelšanas sliekšņa 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 28.04.2019. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spekavots.ucoz.ru/forum
http://vozrojdeniesveta.com/book/
https://vozrojdeniesveta.com/book/
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1.Kļūstiet piemērs citiem 

 
Sveicināti, mani mīļotie bērni! 

Šodien es sāku jaunu vēstījumu sēriju, ko var nosaukt "Uz Augšupcelšanas sliekšņa". 

Un pirmais par ko es jums gribu pastāstīt - par Zemes tagadējo stāvokli un tās iemītniekiem. 

Viss attīstās diezgan ātros tempos: kā fiziskie rādītāji, tā arī smalkmateriālie. 

Zemes vibrācijas aug ģeometriskā progresijā un, lai jūs ar tām līdznoskaņotos, jāpastiprina darbs ar 

sevi. 

Tieši tādēļ, mani mīļie, jums tiek dota unikāla iespēja - katru dienu lasīt Augstāko Spēku 

vēstījumus, lai turētu sevi tonusā, neļaujot trīsdimensiju pasaulei atkal un atkal jūs ievilkt dualitātes 

"purvā" un es redzu, ka tas jums tiešām palīdz un jūs virzaties uz priekšu diezgan ātros tempos. 

Daudziem no jums šobrīd tiek doti nevienkārši pārbaudījumi, un tas izskaidrojams ar to, ka visa 

pieredze, kādu jūsu dvēsele ieplānoja iziet visas dzīves laikā, tagad jums tiek dota koncentrētā 

veidā, par cik tuvojas Pāreja, tātad, arī jūsu smalko ķermeņu attīrīšanai jānotiek paātrinātā režīmā. 

No tā baidīties nevajag. Pateicieties par visām grūtībām un problēmām, ko tagad satiekat savā ceļā, 

par cik tas jūs paskubina, dod jūsu dvēselei iespēju attīstīties, palīdz iziet septiņjūdžu soļiem to 

ceļu, kāds citos apstākļos jums varētu ievilkties uz desmitgadēm vai pat uz vairākām dzīvēm. 

Jūs - pirmgājēji un tas, ka jūs atrodaties uz notiekošo notikumu "viļņa", zinat par Pāreju, par 

Augšupcelšanu, runā par to, ka jūs - izraudzītie, jūs - tie laimīgie, kuri jau cieši pietuvojās 

Augšupcelšanas slieksnim. 

Un tagad, savācot vienkopus savas zināšanas, visas savas praktiskās iestrādes, visu savu Ticību un 

savu Mīlestību, jums jāizdara pēdējais un svarīgākais "metiens", kas jūs pacels uz to jūsu garīgās 

attīstības līmeni, no kura ceļa atpakaļ vairāk nebūs, kas jums palīdzēs pāriet "neatgriezenības 

punktu", pārtrauks jūsu "bruņniecisko kustību" ["броуновское движеие" ?] no viena blīvuma citā. 

Un mana jauno vēstījumu sērija būs atbalsts jums šinī darbā ar sevi. 

Mēs jau daudz runājām par to, kā jums iziet uz cilvēku apgaismošanas ceļa un tomār, mani mīļie, 

darbs ar sevi ir galvenais un pats darbīgākais. 

Ja cilvēki redzēs jūsu nepilnību, nesakārtotās emocijas, rakstura īpašības, piemītošas trīsdimensiju 

cilvēkam, viņi jums nenoticēs, lai cik skaisti jūs runātu. 

Tikai PERSONĪGAIS PIEMĒRS, spējīgs īstenot brīnumu un likt cilvēkiem iet aiz jums, tiekties arī 
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kļūt laimīgiem, mierīgiem, harmoniskiem, pārliecinātiem sevī. 

Tikai PASTĀVĪGI izstarojot Gaismu, esot VIENMĒR - jebkuros apstākļos - HARMONIJAS un 

BEZNOSACĪJUMU MĪLESTĪBAS stāvoklī, jūs varēsiet cilvēkiem nodot savu TICĪBU par to, ka 

Zemes Augšupcelšana - tas jūsu planētai un visai cilvēcei LABUMS. 

Tā ATSLĒGA visam un tagad, mani mīļie, jums jāsaprot, ka JŪSU DĒSELES STĀVOKLIS ir ķīla 

sekmīgam eksperimentam vēl neredzētam Visuma vēsturē - Zemes Augšupcelšanai kopā ar tās 

iemītniekiem. 

Un es svētīju jūs uz to, lai tas īstenotos sekmīgi! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 29. martā 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 9.04.2019. 

 

 

2.Sajūtiet Zemes vibrācijas 

 

Papildinājums Vēstījumam: http://spekavots.ucoz.ru/news/dalaties_ar_sava_vibracijam/2018-07-

21-3493  

 

Sveicināti, mani mīlotie bērni! 

Šodien mēs ar jums parunāsim par to, kā iemācīties līdznoskaņot visus savus ķermeņus ar Zemes 

jaunajām vibrācijām, par cik tas tagad kļūst ļoti nepieciešami priekš katra cilvēka, kurš vēlas pāriet 

Piektajā dimensijā kopā ar Zemi. 

Iesākumam jums vajag iemācīties ieiet rezonansē ar Zemi un veltīt tam kaut dažas meditācijas 

dienā. Tās var būt ļoti īsas. Galvenais, lai jūs sajustu savu kopību ar Zemi, sajustu sevi esam viņas 

daļiņu, saprastu, ka atrodaties ar viņu uz viena viļņa. 

Kā jums šajās meditācijās izturēties? 

Pieaiciniet visus Augstākos Spēkus un pašu Zemi-Gaiju. Palūdziet viņiem ieiet rezonansē ar Zemes 

vibrācijām. 

Tad palieciet miera stāvoklī un stādaties sev priekšā Zemes centru - viņas kodolu. Bet tad 

iedomājaties sevi šī kodola iekšienē, līdzīgi "kauliņam" auglī. 

Un ieklausaties savās sajūtās. Fiziski sajūtiet Zemes ķermeni, sajūtiet viņas elpu, sirdspukstus, 

pulsu... 

http://spekavots.ucoz.ru/news/dalaties_ar_sava_vibracijam/2018-07-21-3493
http://spekavots.ucoz.ru/news/dalaties_ar_sava_vibracijam/2018-07-21-3493
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Pacenšaties pilnībā identificēt savu ķermeni ar Zemes ķermeni - saplūst ar viņu. 

Kādā momentā jums var šķist ka jūsu ķermenis izauga līdz Zemes apmēriem, ar sevi aizpildot vsas 

viņas telpas... 

Jūs kā bērns mātes vēderā, kurš elpo ar viņu vienu gaisu, jūsu sirds pukst vienā ritmā ar viņas 

sirdi... 

Jūs apņem viņas siltums un Mīlestība.  

Jūs jūtie jūsu Mātes Zemes vibrācijas...  Varenas, spēcīgas, ritmiskas... 

Un jūs ar tām ieejat rezonansē... 

Tās jau Piektās dimensijas vibrācijas. Tās Gaismas un Mīlestības tīras enerģijas. 

Pacenšaties pilnā mērā tās sajust un piesātināt katru sava ķermeņa šūnu ar tām. 

Nebaidaties, ja tas izpaudīsies arī fiziskajā plānā. Tās var būt vieglas vibrācijas, durstīšana, 

šūpošana. 

Jums var parādīties dažādas sajūtas čakru, čiekurveida dziedzera līmenī. 

Katram tās sajūtas var izpausties dažādi. Notiks jūsu organisma "pašnoskaņošanās" - visi jūsu 

smalkie ķermeņi "nonāks pie viena kopsaucēja", "pievelkot" atpalikušos ķermeņus - jūsu līdz galam 

neistrādātās domas un emocijas. 

Tas ļoti interesants jaunrades process. Un jums vajag pakāpeniski mācītie vadīt tos pašiem, 

nepaļaujoties uz Augstākiem Spēkiem. 

Jūsu uzdevums - iemācīties ieiet šajā stāvoklī ātri un jebkurā situācijā, it kā mirklīgi "pārplūstot" 

(pārsūcoties) ar visiem saviem ķermeņiem Zemes ķermenī. 

Ticiet, mani mīļotie, tas ļoti svarīgi, par cik, lielos vilcienos ņemot, jūs tieši tā arī īstenosiet 

kvantisko lēcienu kopā ar Zemi. 

Protams, tas noritēs vairākos etapos, bet tam gatavoties vajag jau tagad. 

Un es svētīju jūs tam, mani mīļotie! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 30. martā 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 22.07.2018. 

 

 

3.Zvaigžņu lietus 
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Sveicināti, mani mīļotie bērni! 

Tagad, kad jūs iemācījāties ieiet rezonansē ar Zemes vibrācijām, mēs pāriesim pie nākošā 

sagatavošanās etapa Augšupcelšanai, kas ietvers sekojošo. 

Jums vajag iemācīties mainīt savu apkārt esošo telpu - strukturizēt to pa jaunam vai citiem vārdiem, 

pārveidot to Piektās dimensijas telpā. 

Un priekš tā es jums šodien došu praksi, ko mēs nosauksim "Zvaigžņu lietus". 

Sēžaties meditācijā, atslābinaties, dziļi paelpojiet. 

Iedomājieties telpu sev apkārt tuksnesi, bez dzīvības. 

Tāda pēc būtības arī ir trešās dimensijas telpa, kuras "dvēseli" "izžāvēja" duālā pasaule. 

Un pēc tam, pieaucot palīgos visus Visuma Augstākos Spēkus, visus savus Garīgos pavadoņus, 

Eņģeļus un Erceņģeļus, palūdziet viņus pārveidot, šo tuksnesi bez dzīvības, Piektās dimensijas 

telpā, piepildot to ar Gaismas un Dievišķās Mīlestības dzīvības enerģiju. 

Un jūs redzēsiet kā no Debesīm līst Zvaigžņu lietus, zeltu un sudrabu dzirksteļojošs, kā tas aprasina 

mirušo, saplaisājušo Zemi, cik pateicīgi Zeme pieņem to ar visu savu būtību, alkatīgi uzsūcot sevī 

šo Dievišķo svētlaimi... 

Un jums acu priekšā top BRĪNUMS. Zeme, piesātinoties ar šo dziedniecisko enerģiju, sāk 

atdzīvoties. 

Viņa pārklājas ar maigu, zaļu zālīti. 

Zālītei pa pēdām sāk pumpurus atvērt ziedi, krūmi, koki. 

Jūs dzirdat putnu čivināšanu, sienāžus, cikādes. 

Jūs dzirdat strautu burbuļošanu. 

Jūs ieelpojiet tīru, caurspīdīgu gaisu, puķu aromāta piepildītu. 

Jūs apņem svētlaime, par cik jūs ar katru savas būtnes šūnu sajūtiet Gaismas un Mīlestības enerģiju, 

kas piesātināja telpu ap jums un jūs pašus arī. 

Jūs iegremdējaties šinī bezgalīgajā, bezrobežīgajā Mīlestības okeānā. 

Jūs gandrīz nejūtiet savu ķermeni, tādēļ ka tas kļuva viegls, bezsvara, lokans, jauns, vesels, 

sastāvošs no šiem Svaigžņu lietus Dievišķīgajiem kristāliņiem, kas aprasināja visu jums apkārt un 

jūs pašus arī... 

Šis Debesu Lietus atdzīvināja absolūt visu, kur vien tas pieskārās... 

Tas garīgo "tuksnesi" pārvēta Laimes, Prieka, Gaismas un Mīlestības oāzē. 

Tas pārveidoja, trešās dimensijas telpu, Piektā blīvuma pasaulē, bet jūsu fizisko ķermeni - gaismas 

kristāliskajā. 

Pierodiet pie sava jaunā ķermeņa, pie jaunās pasaules, kurā no šī brīža jums stāv priekšā dzīvot. 

Pastaigājiet pa šo Jauno, brīnišķīgo Zemi, piesātinaties ar viņas sulām. 
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Un jūs pat varat palidot virs viņas, lai pierastu pie sava jaunā ķermeņa - viegla, bezsvara, gaisīga... 

Baudiet šo klusumu, mieru un harmoniju... 

Un pēc tam, lēnām izejiet no meditācijas, aiznesiet sev līdzi visu, ko jūs radījāt, trīsdimensiju 

pasaulē, tādā veidā to pārveidojot Piektās dimensijas pasaulē. 

Jūs varat sākt ar mazumiņu, mani mīļie, savās pirmajās meditācijās stādoties priekšā savu māju, 

ciemu, pilsētu, valsti un tālāk aptverot arvien lielākus plašumus, līdz iemācīsieties tādā veidā ar šo 

burvju lietu apmazgāt visu jūsu Zemi. 

No smalkā plāna tas izskatīsies tā, it kā ļoti daudzas Gaismas un Mīlestības oāzes pakāpeniski 

saplūst viena ar otru un visa Zeme vizuļo brīnišķīgā Dievišķā Gaismā, dzīvinošā, dziedniecības 

Zvaigžņu lietus apmazgāta. 

Un to visu izdarīsiet jūs, mani mīļie, jo jūs - Cilvēki-Dievi un jums pa spēkam pilnīgi viss! 

Svētīju jūs uz to un ļoti mīlu! 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 31. martā 2017. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 10.04.2019. 

 

 

4.Telpas transformācija 

 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Šodien mēs turpināsim tēmu par Piektās dimensijas telpas radīšanu ap sevi, un es jums centīšos 

pastāstīt pēc iespējas vienkāršāk un saprotamāk, kā notiek šis sakrālais un cilvēciskām acīm 

neredzamais, vienas dimensijas enerģētiskās transformācijas process citā. 

Jebkura enerģētiska telpa sastāv no sīkām daļām, kas sevī nes enerģētisko lādiņu, līdzīgi 

elektriskajam. Tieši tādēļ jūs to dažkārt sajūtiet. Jums šķiet ka jūs strāva sit un jūs dzirdat tās 

izlādēšanos. 

Tas notiek tādēļ, ka trīsdimensiju pasaulē enerģēstisā telpa diezgan blīva un jūs ar to saskaroties, 

mijiedarbojieties pietiekami taustāmi. 

Ar to izskaidrojams arī tas, ka jūsu fiziskais un dvēseliskais stāvoklis ļoti spēcīgi atkarīgs no 

enerģētiskās telpas, kurā jūs atrodaties dotajā momentā. 

Jo tas saspiestāks, jo vairāk svešu enerģētisku lauku ietekmē jūs, jo vairāk "caursitas" jūsu aura - 

jūsu personīgā enerģētiskā  sastāvdaļa. Uz to tiek izdarīts kolosāls spiediens tiešā šī vārda nozīmē. 
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Lūk, kādēļ daži cilvēki pūlī sāk smakt nost. Tas notiek ar tiem, kuru vibrācijas pacēlās uz līmeni, 

nesalīdzināmu ar parasta trīsdimensiju pasaules cilvēka vibrācijām un šie svešie lauki sāk 

enerģētiski "smacēt" tādu cilvēku gaišās auras. 

Tas līdzinās tam, kā tīrs, caurspīdīgs ūdens sāk cilvēka acu priekšā duļķoties un mainīt savu krāsu. 

Bet tā - "pūlī" - dzīvo Zemes iedzīvotāju vairākums, sakoncentrēti, galvenokārt, pilsētās - lielās un 

mazās. Viņu dvēseles, viņu smalkmateriālie ķermeņi, smok kaislību konglomerātā un dažāda veida 

negatīvo enerģiju sakopojumā.  

"Visblīvākā" un "viskareivīgākā" ir baiļu enerģija: par savu dzīvību, veselību, par tuviniekiem, par 

savu nākotni... 

Ļoti agresīvas ir naida, badīguma, varas, skaudības, greizsirdīas, kontroles enerģijas, ar kurām kaut 

kādā mērā apņemti gandrīz visi Zemes cilvēki. 

Visam tam pievienojiet klāt vēl veselus pulkus astrālo būtību, kas barojas no šīm enerģijām, kuri 

aplipuši tādu cilvēku aurām un jums būs pilns skats lielu pilsētu enerģētiskai "apokalipsei". 

Lūk, kādēļ, mani mīļie, gan es, gan Augstākie Spēki aicina attīrīt telpu un, šīs zemās enerģijas, kas 

iznīcina cilvēku dvēseles un ķermeņus, izšķīdināt Gaismas un Mīlestības augstu vibrāciju enerģijās. 

Kas gan tad notiek smalkajā plānā, telpas enerģētiskās attīrīšanas laikā? 

Kad jūs piepildaties līdz malām ar Gaismas un Mīlestības Dievišķo enerģīju un pēc tam to sāciet 

izstarot uz āru, tad viena otrai blīvi piegulošas zemu vibrāciju enerģiju daļiņas, neiztur šo spiedienu 

un sāk izkliedēties. 

Tas līdzīgi tam, kā "akmentiņi", ar sevi sniedzoši negatīvo enerģiju koncentrāciju, pārvēršas 

"smiltīs", ko pēc tam jau būs viegli "noslaucīt" ar Dievišķu "slotu" no Zemes virsmas. 

Iesākumā jums nebūs viegli tikt galā ar šiem "akmentiņiem", jo tie taču sablīvējās gadsimtos un 

tūkstošgadēs, bet pakāpeniski, soli pa solim, jūs "izkustināsiet" daļiņas, no kurām tie sastāv un 

vienā jaukā momentā, tie sadrups pīšļos. 

Un, jo spēcīgāka būs Gaismas un Mīlestības enerģiju straume, ar kādu jūs piepildīsiet telpu, jo tā 

ātrāk "nomazgās" šo tumšo enerģiju atlikumus no Zemes virsmas un Zeme, jūsu attīrīta, 

iemirdzēsies Dievišķā pirmradītajā skaistumā. 

Un lai tas notiek pēc iespējas ātrāk! 

Svētīju jūs uz to, mani mīļie! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 1. aprīlī 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 11.04.2019. 
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5.Piektās dimensijas telpa 

 

Sveicināti, mani mīļotie bērni! 

Šodien es jums pastāstīšu, ko ar sevi sniedz Piektā dimensija enerģētiskā skatījumā un ar ko tā 

atšķiras no trešās dimensijas. 

Iepriekšējā vēstījumā (http://spekavots.ucoz.ru/news/telpas_transformacija/2019-04-11-4366 ) 

runājām par to, ka negatīvās domas un emocijas veido blīvus, smagus sabiezējumus, kas ar sevi 

aizpilda trīsdimensiju pasauli. Un tas notiek tādēļ, ka līdzīgais vienmēr pievelk līdzīgo. 

Lai cik žēl, bet šīs enerģijas kļūst "lipīgas" kā slimība. Tās ļoti ātri izplatās, par cik no televizoru 

ekrāniem, no avīžu, žurnālu lappusēm uz cilvēkiem uzveļas negatīvās informācijas masa, ko pēc 

tam ilgi bauda un apspriež viņu tuvinieki, draugi, kolēģi. 

Kas attiecas uz Piektā blīvuma pasauli, tad tur, pateicoties viena veida enerģijai, nekādi 

sabiezējumi, uzkrājumi vienkārši nav iespējami. 

Tur valda tikai Gaismas, Mīlestības, Pateicības, Augstsirdības, Žēlsirdības, Savstarpējas Cieņas, 

Prieka, Laimes, Jaunrades enerģijas, kur nav raksturīga dalīšana, tādēļ visi viņi ar sevi dāvā 

VIENOTAS MĪLESTĪBAS ENERĢIJU. 

Lai jums būtu vieglāk saprast, kā notiek Piektās dimensijas cilvēku saskarsme, ņemsim tādu 

piemēru. 

Stādaties sev priekšā tur atrodošos katru cilvēku kā trauku ar tīru, skaidru ūdeni. 

Un visi cilvēki, uzturošies šajā Mīlestības telpā, apmainās enerģijām - savām jūtām un emocijām, 

tikai pievienojot viens otra "traukā" tādu pašu kristāltīru ūdeni. 

Bez tam, Piektās dimensijas telpa satur tīras enerģijas jau pilnīgi cita sastāva. 

Tās vieglas, gaisīgas, retinātas - tādas, kā arī tur esošo cilvēku ķermeņi. 

Tādēļ tanī pasaulē jūs varat pārvietoties tā, kā vēlēsieties, pēc vēlēšanās savu ķemeni sablīvējot, lai 

ietu pa Zemi, vai maksimāli tā daļiņas retinot, lai lidotu. 

Pagaidām jums grūti tam ticēt, mani mīļie, bet tur nav nekā nedabīga. Tie fizikas un Pasaulsēkas 

likumi. 

Jūs taču pieradāt, ka kosmonauti strādā bezsvara stāvoklī, bet vēl gadus simts atpakaļ, tas jums 

šķistu fantāzija... 

http://spekavots.ucoz.ru/news/telpas_transformacija/2019-04-11-4366
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Un, lai pabeigtu sarunu par Piekto dimensiju, man gribētos apstāties vēl pie vienas īptanības. 

Tā ir stāvoklis, ko jūs sauciet "DIEVA SVĒTLAIME". 

Un, ja kādam no jums uz Zemes izdevās "notvert" tādu stāvokli, kaut kādos jūsu dzīves ļoti 

laimīgos mirkļos vai kā dziļas atmiņas atbalsi par jūsu patieso Māju, tad - Piektā blīvuma pasaulē - 

jūs šajā stāvoklī atradīsieties PASTĀVĪGI. 

Un tieši tādēļ tur viekārši nebūs iespējamas citas domas un emocijas, izņamot vienas vienīgas 

MĪLESTĪBAS - Beznosacījumu un Bezrobežīgas jūtas.  

Un es svētīju jūs, mani mīļie, uz to, lai jūs šo stāvokli iemantotu pēc iespējas ātrāk, atrodoties vēl 

uz Zemes, trīsdimensiju pasaulē, lai šo ilgi gaidīto savas Pārejas momentu šinī jauno brīnumu 

pasaulē, pietuvinātu drīzāk! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 2. aprīlī 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 12.04.2019. 

 

 

6.Pēdējā barjera 

 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Šodien man gribas atvērt priekš jums noslēpumainības aizsegu un pastāstīt, kā noritēs jūsu 

Augšupcelšana. 

Jūs par to tik daudz lasījāt, jūs centāties stādīties to priekšā un daudzi no jums redzēja Piektās 

dimensijas pasauli, pārvietojoties turp uz mirkli miegā, meditācijās un pat nomodā. 

Un tomēr tas priekš jums pagaidām paliek kaut kas mīklains, neizzināms. Un tas nav nekāds 

brīnums, jo vēl nekad, neviena civilizācija nepārgāja jaunajā dimensijā kopā ar savu planētu un, pie 

tam, savos fiziskajos ķermeņos. 

Tā pilnīgi jauna pieredze. Tieši tādēļ jums tagad pievērsta liela Gaismas un Tumsas, kā arī citu 

civilizāciju uzmanība. 

Smalkajā plānā Zemes Augšupcelšana jau īstenojās un tagad tas nolaižas uz fiziskā plāna. 

Viss, kas notiks šinī gadā un nākošajos gados, atgādinās taifūnu, kas noslaucīs no Zemes un 

aiznesīs sev līdzi visu veco un savu laiku nokalpojušo, lai atbrīvotu vietu jaunajam un 

brīnišķīgajam. 

Pirmkārt tas skars jūsu pasaules uzskatu, kas pilnībā bija uzbūvēts uz dualitātes principiem. Un tas 
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būs vissāpīgākais un skarbākais pārbaudījums cilvēkam, sevišķi tur, kur tas skar tuviniekus. 

Cilvēks izsenis pierada dalīt savējos un svešos: vispirms mana ģimene, dzimta, klans, bet pēc tam 

jau visi pārējie... 

Priekš daudziem tieši tas būs vislielākais šķērslis Augšupcelšanai. Viņi nevarēs šķirties ar saviem 

mīļajiem pat savas Dvēseles glābšanas dēļ un dēļ unikālās Pārejas jaunajā pasaulē, apejot fizisko 

nāvi. 

Un tā būs viņu izvēle - brīva un apzināta un viņi turpinās visi kopā ceļojumu trīsdimensiju pasaulē. 

Taču, jau pieskārušies šim lielajam notikumam, viņi nesīs šīs zināšanas tālāk - savās nākošajās 

dzīvēs uz citām planētām, nesot to iemītniekiem Gaismu un Mīlestību. 

Bet tagad, mani mīļie, parunāsim par tiem, kuri pārvarēja dualitātes robežu, atdalošu jauno pasauli 

no vecās, kuri pieņēma jau galīgo un neatkārtojamo lēmumu, īstenot Pāreju un, kuru vibrācijas ļauj 

to izdarīt. 

Jums, mani mīļie, nāksies iziet pārbaudījumu pēdējās barjeras pārvarēšanai drosmē un varonībā. 

Ja es savā iepriekšējā vēstījumā (04.04.2017, kādēļ jums palīdz [nav latviskots]) jūs salīdzināju ar 

pārdrošiem drošgalvjiem, kuri ienirst trīsdimensiju pasaules "dzelmē" no augstas klints, 

cimbolizējošas augsta blīvuma pasaules, tad tagad, kad jūs "iznirāt" virspusē, jums stāv priekšā 

pacelties atpakaļ uz šo klinti, bet tā ļoti augsta un jums nav laika sagatavot kāpnes, vai pacelties 

augšup pa virvi. 

Un, lai glābtos, jums ir viena vienīga izeja: "uzlidot" turp. Kā gan jums to izdarīt? 

Jums vajag savus fiziskos ķermeņus un savu apziņu "atretināt" līdz Piektā blīvuma līmenim, kas 

nozīmē pilnīgu izšķīšanu Gaismas un Mīlestības enerģijās, saplūšanu ar Visumu, apzinoties, ka jūs 

visi vienoti un Radītāja vienādi mīlēti, ka dalīšana, jebkurā tās veidā, vairāk neeksistē - tas viss 

palika pagātnē... 

Tas arī ir Dievišķās Svētlaimes stāvoklis, kas vienīgais var jūs pacelt uz šīs "klints" un ļaut jums 

pāriet Piektās dimensijas pasaulē, kas jūs vienkārši PIEVILKS pie sevis pēc vibrācijām. 

Un es jūs uz to svētīju, mani mīļie! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 4. aprīlī 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 13.04.2019. 
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7.Dzīve divās dimensijās 

 

Papildinājums Vēstījumam: http://spekavots.ucoz.ru/news/dalaties_ar_savam_vibracijam/2018-07-

21-3493   

 

Sveicināti, mani mīļotie! 

Šodien man gribas turpināt sarunu par prakstiskiem Pārejas soļiem Piektajā dimensijā. 

Kas notiks uz Zemes ar tiem no jums, kuri jau sasniedza to vibrāciju līmeni, kas ļauj uzturēties 

Piektajā dimensijā pastāvīgi? 

Protams, tādiem cilvēkiem jau būs grūti atrasties trīsdimensiju pasaulē, cilvēku vidē ar zemām 

vibrācijām. Taču tās nebūs grūtības, ka šie cilvēki varētu viņus satraukt, vai negatīvi ietekmēt 

viņus. 

Tas vairāk nebūs iesējams, jo Piektās dimensijas cilvēks mīl absolūt visus un katru savā ceļā satikto 

uzskata kā personīgo daļiņu, pilnībā saprotot, ka visi atrodas savā attīstības līmenī, izpilda savas 

mācībstundas, saņemot pieredzi, kāda viņiem nepieciešama. 

Grūtības būs tās, ka šis cilvēks jau atradīsies kādā paralēlā telpā - enerģētiskā kokonā, kurā vairāk 

nevarēs iekļūt trešās dimensijas enerģijas.  

Citiem vārdiem, viņš būs ārpus šīs telpas. Viņš kļūs sava veida Gaismas un Mīlestības saliņa.  

Bet ja viņš pats kļūs neaizsniedzams zemu vibrāciju enerģijām, tad viņam apkārt esošie cilvēki, 

otrādi, izjutīs spēcīgu viņa enerģētiskā lauka ietekmi, kas izplatīsies lielos attālumos. 

Un šī nelīdzvērtīgā apmaiņa var novest pie tā, ka Piektās dimensijas cilvēks "pazudīs" viņam jau 

svešajā telpā, sevišķi ja viņam līdzās nebūs domubiedru - cilvēku viņam garā līdzīgu un pēc 

vibrācijām. 

Un, lai tas nenotiktu, es jums piedāvāju sekojošo. 

Mēģiniet, pēc vēlēšanās, pārplūst no vienas dimensijas otrā tādā veidā, lai jūsu vibrācijas 

nemazinātos. 

To izdarīt nav vienkārši, bet, ja jūs tādu vingrinājumu apgūsiet un novedīsiet līdz automātiskumam, 

tad jums izdosies "notvert divus zaķus uzreiz": vienmēr saglabāt harmoniska miera stāvokli, noturēt 

savu vibrāciju līmeni un tani pat laikā mijiedarboties ar trīsdimensiju pasauli, saskaroties ar 

visdažādākajiem cilvēkiem, kuriem jūs esat tik ļoti nepieciešami un, kuriem jūs varat atvērt ceļu uz 

Gaismu. 

http://spekavots.ucoz.ru/news/dalaties_ar_savam_vibracijam/2018-07-21-3493
http://spekavots.ucoz.ru/news/dalaties_ar_savam_vibracijam/2018-07-21-3493
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Bet tagad pāriesim pie praktiskās daļas.  

Iegremdējoties trīsdmensiju pasaulē, iedomājieties savu ķermeni amorfā substancē, kurai jūs varat 

dot jebkuru formu un jebkurus izmērus. 

Jums vajag iemācīties to izstiept līdz tādai pakāpei, lai daļa tās atrastos trešajā blīvumā, bet daļa 

paliktu Piektajā. 

Citādi sakot, jums vajag mēģināt dzīvot  vienlaicīgi divās dimensijās. 

Jūsu apziņai vajag palikt Piektajā blīvumā, lai uz visu notiekošo varētu skatīties ar Dievcilvēka 

acīm, redzētu notikumu un cilvēku rīcības dziļākos iemeslus un, saskaņā ar to, rīkotos. 

Un es jums skaidroju, kādēļ tas tik svarīgi. Bieži vien, cilvēki, atrodošies duālā pasaulē, nav spējīgi 

saprast augstākās pasaules lietu dabu un, lai "aizklauvētos" līdz viņiem, jānolaižas līdz viņu 

līmenim un notiekošais jāpaskaidro viņiem saprotamiem vārdiem, lai neatgrūstu viņus, nenobaidītu, 

bet ieinteresētu un dotu viņiem pamudinājumu garīgai attīstībai. 

Taču pie tā svarīgi, iegremdējoties trešā blīvuma pasaulē, nenokrist no tā augstuma, uz kura jūs 

pacēlāties. 

Tas līdzinās tam, kā pieaudzis cilvēks cenšas paskaidrot kaut ko mazam bērnam ar 

visvienkāršākajiem, viņam saprotamiem vārdiem. 

Lūk, tāds juvilierdarbs stāv jums priekšā, mani mīļotie, un es gribu, lai jūs to veiktu apzināti, 

akurāti un rūpīgi. 

Svētīju jūs tam un ļoti mīlu! 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 5. aprīlī 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 23.07.2018. 

 

 

8.Dalaties ar savām vibrācijām 

 

Sveicināti, mani mīļotie bērni! 

Šodien mēs pāriesim pie praktiskām darbībām, un es jums pastāstīšu, kā jūs varat pacelt cilvēku 

vibrācijas, tādā veidā "pievelkot" viņus pie notikumu saprašanas, kas notiek uz Zemes. 

Citiem vārdiem, jums, mani dārgie, nāksies ņemt uz sevi daļu darbu, kādus līdz šim veica Gaismas 

Spēki - piepildīt cilvēkus ar augstu vibrāciju enerģiju, ar to pašu, mainot viņu apziņu uz 

Dievišķības pusi. 
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Jūs tiešām esat mani galvenie palīgi uz Zemes un tādēļ es lūdzu nopietni izturēties pret to, ko es 

šodien jums lūgšu. 

Nesen es jums devu meditāciju ieiešanai rezonansē ar jūsu planētas vibrācjām 

/http://vozrojdeniesveta.com/na-poroge-vozneseniya-pochuvstvuyte-vi/ / un es redzu, ka daudziem 

no jums tas izdodas. 

Un tagad, izmantojot šo pieredzi, jums vajag iemācīties ieiet rezonansē ar trīsdimensiju pasaules 

cilvēku vibrācijām, tādēļ, lai pakāpeniski viņus pievilktu līdz savam līmenim, pie tam, nepazeminot 

savas personīgās vibrācijas. 

Par to tika runāts jau manā iepriekšējā vēstījumā / http://vozrojdeniesveta.com/na-poroge-

vozreseniya-zhizn-v-dvukh-izme/  

Un, lūk, kā tam jānotiek praksē, mani mīļotie. 

Atrodoties blakus cilvēkam, ar kuru jūs vēlētos, piemēram, dalīties informācijā par Augšupcelšanu, 

mēģiniet ieiet viņa enerģētiskajā laukā. 

Sajūtiet viņu, jūtiet viņa vibrācijas, cenšaties ieiet rezonansē ar viņu, bet pēc tam, stādaties sev 

priekšā, ka jūs ņemat viņu "trosē" un pakāpeniski ievelkat savā Gaismas un Mīlestības enerģiju 

telpā. 

Vērojiet, kā viņa aura izmainās, piesātinās ar šo Dievišķo enerģiju, kā sāk mirdzēt, kā mainās 

vibrācijas. 

Un vienlaicīgi vērojiet, kas notiek ar šo cilvēku. Ja jums tiešām viss izdodas, tad viņa sejas 

izteiksme noteikti izmainīsies, acis sāks mirdzēt, viņš kļūs labsirdīgs un labvēlīgs. 

Neaizmirstiet aicināt palīgos Augstākos Spēkus un jūsu Sargeņģeļus. 

Un es esmu pārliecināts, ka kopējiem spēkiem jums viss izdosies. 

Tas jums ļoti palīdzēs, mani dārgie, jūsu apgaismošanas darbā, par cik, bez noteiktas 

sagatavošanas, bez cilvēka vajadzīgās noskaņošanas uz viņam tik nepieciešamo zināšanu 

saņemšanu, jums būs grūti virzīties uz priekšu. 

Un tā nebūs vardarbība pret personību, vai iejaukšanās svešā enerģētiskajā telpā, par cik jūs 

netiecaties pārvaldīt cita cilvēka gribu un pakļaut viņu sev. 

Dotajā gadījumā, jūs uzstāsieties saulītes lomā, kas cilvēku sasilda ar saviem stariem, glāsta viņu 

un piepilda viņu ar silta mīļuma enerģiju. 

Jūs viņam radīsiet labvēlīgus apstākļus, lai pieņemtu viņa Dvēselei tik ļoti svarīgu un nepieciešamu 

informāciju par Augšupcelšanu, par izmaiņām, kādas tagad notiek uz Zemes, par unikālām 

iespējām, kādas atklājas viņa priekšā. 

Un tiklīdz jūs sajutīsiet, ka tādi apstākļi radīti, jums vajag ļoti maigi, gudri, neuzbāzīgi pievest viņu 

pie šīm jaunajām zināšanām, saglabājot Piecus Zelta 

http://vozrojdeniesveta.com/na-poroge-vozneseniya-pochuvstvuyte-vi/
http://vozrojdeniesveta.com/na-poroge-vozreseniya-zhizn-v-dvukh-izme/
http://vozrojdeniesveta.com/na-poroge-vozreseniya-zhizn-v-dvukh-izme/
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Noteikumus / http://vozrojdeniesveta.com/posobie-po-perekhodu-v-pyatoe-izmerenie-2/ /, par 

kuriem es jums jau runāju. 

Mēģiniet sākt ar saviem tuviniekiem - radiem un draugiem, ar tiem, kuri vienmēr līdzās, kurus jūs 

labi zinat un, kurus jums būs visvieglāk novērot. 

Un lai, mani mīļotie, šis apgaismības darbs cilvēces labā, ir jums vienmēr blakus. 

Lai tā jums kļust nebeidzama jaunrade un padara laimīgus kā jūs, tā arī tos cilvēkus, kuriem jūs 

dāvāsiet Dievišķās zināšanas par jūsu planētas Pāreju Piektajā dimensijā - jaunā, skaistā dzīvē. 

Un es svētīju jūs tādam darbam! 

 

Begalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 5. aprīlī 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 21.07.2018. 

 

 

9.Par jūsu apziņu 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Šodien mēs ar jums parunāsim par to, kā jums ar savu apziņu pāriet no vienas dimensijas uz otru. 

Līdz šim mēs ar jums runājām par enerģētisko pārvietošanos - pārplūšanu ar saviem ķermeņiem 

caur aizsegu, atdalošu vienu dimensiju no otras. 

Bet par cik jūs vēl dzīvojiet trīsdimensiju pasaulē - ejiet uz darbu, brauciet sabiedriskā transportā, 

sazinaties ar visdažādākajiem cilvēkiem, jums šajā pasaulē jābūt adekvātiem, lai neizskatītos kā 

baltas vārnas: cilvēki ne no šīs pasaules, dīvaiņi, pārgudrie, fanātiķi, u.t.t. 

Un tas, domājams, visgrūtākais priekš daudziem no jums. Jūs taču dzīvojiet jau citā pasaulē, 

domājiet jau citās kategoriās, skatāties uz visu ar citām acīm. 

Jums tas nav interesanti, kā dzīvo citi cilvēki. Jūs jau pārstājāt skatīties televizoru, lasīt avīzes, 

interesēties par laicīgiem jaunumiem. 

Jums jau grūti iesaistīties parastās sarunās. Jūs atrodaties pavisam uz cita viļņa. 

Ko gan tad jums darīt, mani mīļie, lai turpinātu dzīvot šinī sabiedrībā un neizrādītos divains cilvēks 

esam? No tādiem cilvēkiem, kā likums, izvairās un viņiem ne īpaši uzticas... 

Un šeit es jums varu dot vienu vienīgu padomu: vienmēr atrodiet zelta vidusceļu. 

Tas nozīmē, ka jums nekādā gadījumā nevajag izlikties, vai mākslīgi uzturēt jums neinteresantu 

sarunu. 

http://vozrojdeniesveta.com/posobie-po-perekhodu-v-pyatoe-izmerenie-2/
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Vai otrādi, nodoties filozofiskiem prātojumiem par augstām matērijām ar cilvēkiem, kuri līdz tam 

vēl neizauga, pamācīt  viņus un censties "pievērst savai ticībai". 

Cenšaties, mani mīļie, noskaņoties uz cilvēka viļņa, ar kuru jums nākas sazināties un atrast tādus 

"saskares punktus", kas ļaus gan jums, gan viņam justies ērti. 

Un tomēr cenšaties sarunu virzīt arī uz garīgo pusi. Maigi, gudri, neuzkrītoši novirziet cilvēku uz 

to, lai viņš uz situāciju paskatītos no citas puses, mēģinātu saskatīt un saprast notiekošā cēloņu-seku 

sakarību, atvirzītos no pierastajiem spriedumu stereotipiem.  

Citiem vārdiem, cenšaties, mani mīļie, visur, kur tas ir iespējams, pārveidot sava sarunu biedra 

duālo pasaules uzskatu Piektās dimensijas cilvēka domāšanā. 

Tas jums noteikti izdosies, par cik tagad pie jums pievilksies jau cilvēki ar pietiekami augstām 

garīgās attīstības līmeņa vibrācijām. Un jūsu spēkos ir palīdzēt viņiem pacelties vēl augstāk. 

Un tagad es jums paskaidrošu, ko es domāju runājot par apziņas pāreju no vienas dimensijas otrā. 

Jums, mani mīļie, ļoti palīdzēs tas, ka jūs paši - kurš senāk, kurš nesen - dzīvojāt parastu 

trīsdimensiju dzīvi un jums labi zināmi tie "sīkumi" - kā redzmie, tā neredzamie. 

Tātad, jūs varat iejusties jebkurā cilvēkā, tas ir, ar savu apziņu pārplūst viņā, izsekot viņa reakciju 

uz jūsu vārdiem, saprast, kas viņu spēcīgi ietekmēja, kas viņu iedvesmo, bet kas var izbiedēt un likt 

izvairīties. 

Jūs varat viņu sajust, kā sevi iepriekšējos laikos, tātad, pavirzīt viņu pa īsāku ceļu pie Divišķajām 

zināšanām, kādas jums jau zināmas. 

Un jūs tad viņu pasargāsiet no kļūdām, caur kādām kādreiz izgājāt jūs paši, "izvediet viņu aiz 

rokas" caur visbīstamākajām vietām, citiem vārdiem, atvieglojiet un paātriniet viņa garīgo ceļu. 

Cenšaties, mani mīļie, pacelt cilvēku apzņu, ar kuriem jūs sazinaties, līdz savai apziņai, tā kā jūs arī 

viņu vibrācijas pastiepjat, izplatot uz viņiem savu enerģētsko lauku. 

Svētīju jūs uz to un ļoti mīlu! 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 6. aprīlī 2017. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 14.04.2019. 
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10.Par jūsu fiziskiem ķermeņiem 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Nu mēs atkal ar jums parunāsim, kā jums dzīvot uz trešās dimensijas Zemes, ar savu apziņu un 

smalkajiem ķermeņiem esošiem jau Piektajā dimensijā. 

Jūs tagad atrodaties visu Augstāko Spēku uzmanīgā novērošanā, par cik šis lielais, unikālais 

eksperiments tuvojas noslēgumam un visi, kuri spēj jums palīdzēt, palīdz. Un es domāju, ka daudzi 

no jums to uz sevi sajūt. 

Šodien mēs parunāsim par jūsu ķermeņiem un pirmkārt, par jūsu fizisko ķermeni, kas, atrodoties 

vēl trešajā dimensijā, strauji maina savus parametrus, piesātinoties ar daudz augstāku vibrāciju 

enerģijām, kas tagad nolaižas uz Zemes. 

Dažiem no jums šis process notiek ļoti sāpīgi, sevšķi cilvēkiem gados, par cik tas uzliekas uz 

vecuma izmaiņām, kas raksturīgas trīsdimensiju pasaulei. 

Un tagad es pacentīšos jums paskaidrot, kādā veidā cilvēka fiziskais ķermenis pārvēršas gaismas 

kristāliskajā. 

Tas, atšķirībā no jūsu smalkajiem ķermeņiem, kuri viegli uzsūc sevī uz Zemi nākošās augstu 

vibrāciju enerģijas, ir rupjmateriāla substance, kas caur sevi ar grūtībām izlaiž enerģētiskās 

plūsmas. 

Tas līdzīgi, kā uz Zemi līstošie saules stari, viegli un vienkārši caurplūst caur mākoņiem, atduras 

pret cieto zemi un tālāk nokļūt nevar. Un tomēr tie Zemi piesātina ar savu siltumu. 

Tā arī augstu vibrāciju enerģijas, izejot cauri visiem jūsu smalkajiem ķermeņiem, "apgaismojot" tos 

un izšķīdinot tur uzkrājušos "tumsu", maina jūsu apziņu, emocijas, pasaules izjūtas. 

Bet, nokļūstot līdz jūsu fiziskajam ķermenim, tās atduras tur un nav spējīgas iekļūt dziļāk un var 

izrādīt tikai virspusēju darbību. 

Tieši tādēļ daudzi no jums sajūt enerģijas kustību jūsu ķermenī, bet dažkārt arī durstīšanu, 

dedzināšanu, vibrācijas. 

Un pakāpeniski, kādā mērā paaugstināsies jūsu vibrāciju līmenis, jūsu fiziskais ķermenis sāks 

retināties un mainīt savu struktūru. 

Un tad jau enerģija tur iekļūs vieglāk. Tās sāks izkustināt jūsu ķermeņa šūnas, aizpildot telpu starp 

tām ar kristāliskām daļiņām, kuras sāks izšķīdināt jūsu trīsdimensiju ķermeņa audus, arvien vairāk 

tos pārvēršot gaismas kristāliskajos. 
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Var teikt, ka augstās vibrācijas pakāpeniski "sažņaugs" jūsu ķermeni. Un tas notiks līdz laikam, 

kamēr tas nekļūs amorfs un tik lokans un kustīgs, ka jūs viegli varēsiet mainīt tā kontūras, 

sabiezināt un atretināt to pēc savas vēlēšanās, regulēt tā svaru un apmērus.   

Bet tā galvenā priekšrocība būs tā, ka tas vairs nekad nesāpēs, par cik kļūs Dievišķīgs. Jūs taču 

zinat, ka visu slimību pamatā ir mentālie un emocionālie cēloņi - jūsu garīgās nepilnības. 

Un par cik Piektajā dimensijā nav nekādu citu enerģiju, izņemot Mīlestības enerģiju, tad arī 

jebkuras nepilnības tur vienkārši nav iespējamas. 

Jūs, mani mīļie, priecāsieties par saviem skaistajiem, jaunajiem, lokanajiem un kustīgajiem 

ķermeņiem. Jūs draiskosieties kā bērni - lidosiet virs Zemes un staigāsiet pa ūdensvirsmu. 

Jums šķitīs, ka jūs dzīvojiet pasakā, kur var izpildīt visas savas vēlēšanās un ar savām domām radīt 

visu, ko tik vēlaties, pat savus personīgos ķermeņus... 

Un tā tas arī būs, mani mīļie. Un es svētīju jūs uz to! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 6. aprīlī 2017. g.   

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 15.04.2019. 

 

11.Dvēseles Augšupcelšanās 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Lieldienu svētku priekšvakarā man gribas jums uzdāvināt meditāciju, kas jums palīdzēs sevi 

maksimāli harmonizēt un sagatavoties priekš jums tik nozīmīgiem svētkiem. 

Šī meditācija jums palīdzēs atbrīvoties no trīsdimensionalitātes atliekām un sākt jaunu etapu jūsu 

dzīvē, iemantojušiem jau Kristus Apziņu, kas arī nozīmēs jūsu Dvēseles Augšāmcelšanos -  jūsu 

Dievišķās būtības Atdzimšanu. 

Un, lūk, ko ietver šī meditācija. 

Piesauciet visus Visuma Augstākos Spēkus, Erceņģeli Mihailu un visus Debesu Aizstāvjus, visus 

savus Garīgos Aizbildņus un palūdziet viņiem palīdzēt meditācijā. 

Pilnībā atslābinaties, dziļi paelpojiet. 

Pēc tam, iedomājieties sevi mirdzoša, viegla, gaisīga silueta veidā, saprotot, ka tā jūsu Dvēsele, 

atbrīvota no ķermeņa apvalka un no cilvēciskās apziņas. 
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Tā jūsu Dievišķā būtība tīrā veidā. 

Viņa atbrīvojās ne tikai no jūsu fiziskā ķermeņa gūsta, bet arī no smalkmateriālajiem ķermeņiem, 

kuri sevī nesa programmas, ieliktas viņos daudzus gadsimtus atpakaļ un saturēja jums neraksturīgas 

domas, emocijas un vēlēšanās. 

Šīs programmas bloķēja jūsu Dievišķo sākotni, kārtu aiz kārtas "ietērpjot jūs" trīsdimensiju apziņas 

" apģērbā", domājoša duālās pasaules kategorijās. 

Šie apģērbi jūsos jau it kā ieauga, esošus tik daudzus gadsimtus apveltītus ar tiem... 

Un, lūk, beidzot, jums radās iespēja tos sevī saraut - netīrus, smagus, smirdošus - un savu Dvēseli 

atbrīvot no šīs pārmērīgās nastas. 

Stādaties sev priekšā, kā no šī savu laiku nokalpojušā "apģērba" jūsu Dievišķā Dvēsele izslīd, līdz 

malām piepildīta ar Gaismu un Mīlestību un lido pretim jaunajai dzīvei - tur, kur viņu gaida Eņģeļi, 

Erceņģeļi, Augšupceltie Meistari, jūsu galaktiskie brāļi un māsas, gatavi ņemt viņu savos 

apskāvienos. 

Sajūtiet to žilbinošo Gaismu, kuru viņi izstaro. 

Sajūtiet Mīlestības vibrācijas, kas plūst no viņiem. 

Saplūstiet ar šo gaismu! 

Ieejiet rezonansē/saskaņā ar viņu vibrācijām! 

Sajūtiet sevi esam šīs Gaišās Brālības daļiņa, izjūtiet savu nesaraujamo sakaru ar šīm Diženajām 

Dvēselēm! 

Sajūtiet PILNĪGU ATBRĪVOTĪNU no tā visa, kas jūs saistīja trīsdimensiju pasaulē, kas kā 

smagums gulēja uz jūsu sirds, kas turēja jūsu Dvēseli nosacītību gūstā savu laiku nokalpojušās 

dogmās un stereotipos, jums svešos jēdzienos un dzīves veidā. 

Viss, ko tagad jūt jūsu Dvēsele - tā Dieva Svētlaime, ne ar ko nesalīdzināma Dievišķa, jūs 

piepildoša ar Beznosacījumu, Bezrobežu Mīlestību. 

Izšķīstiet šinī Mīlestībā un paliekat viņā UZ VISIEM LAIKIEM! 

Tagad jūs paši savas dzīves Radītāji, un nevienam nav varas pār jūsu Dvēseli. 

Viņa izspruka no dualitātes "sprosta", gluži kā brīvību mīlošs putns un aizplivinājās Debesu tālēs 

jau uz visiem laikiem... 

Svētīju jūs, mani mīļie, un ļoti mīlu! 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums 

 Pieņēma Marta 11. aprīlī 2017. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 16.04.2019. 
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12.Par kolektīvo apziņu 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Tagad, kad visa pareizticīgo pasaule gatavojas atzīmēt tik nozīmīgus priekš viņas Lieldienu 

svētkus, man gribas jums vēlreiz atgādināt, kas tas par varenu spēku - cilvēku kolektīvā apziņa. 

Man gribas, lai jūs šos svētkus un cilvēcisko apziņu izmantotu jau citā kvalitātē, novirzot to jaunā 

gultnē: uz jaunās domformas apziņu - jaunu uzstādījumu, kas ietverta sekojošā. 

Jūsu Zeme un uz viņas mītošās Gaišās Dvēseles, pilnā mērā apzinošās savu Dievišķo izcelšanos, no 

šī brīža un uz visiem laikiem sevī ielaiž KRISTUS APZIŅU, un atlaiž visu, kas viņos atlika no 

duālās pasaules, atnesošas viņiem tik daudz ciešanu. 

Jūs pilnā mērā apzinaties savu Vienotību ar Visumu un ar visiem tā iemītniekiem, dzīvojošiem uz 

dažādām planētām un dažādās pasaulēs. 

Jūs atbrīvojaties no reliģiskām dogmām un jums uzspiestām sociālām programmām, vedošām uz 

nevienlīdzību un dalīšanu. 

Jūs visu savu kolektīvās apziņas spēku virzat uz savas planētas attīrīšanu no garīgiem "netīrumiem" 

un izšķīdiniet zemu vēlmju egregorus Gaismā un Mīlestībā. 

Jūs apkārt savai planētai radiet necaurlaidīgu Mīlestības Oreolu, kas viņu aizsargā no jebkurām 

negatīvām enerģijām. 

Jūs ar savu planētu kļūstat viens veselums, attīrot viņas miesu, viņas Dvēseli viņas vibrācijas un 

izpaudiet savu gatavību augšupcelties kopā ar viņu Piektajā dimensijā  - ilgi gaidītajā Gaismas un 

Mīlestība telpā. 

Jūs apzinaties savu atbildību Zemes un cilvēces priekšā par katru savu domu, savu emociju, par 

katru jūsu izteikto vārdu. 

Jūs saprotiet, ka no šī brīža un uz visiem laikiem, jūs paši - savas dzīves Radītāji un tikai no jums 

pašiem atkarīga jūsu dzīves kvaltāte, sociālā iekārta uz jūsu planētas, attiecības starp cilvēkiem. 

Priekš jums nav citu autoritāšu, izņemot jūsu Dvēseles balsi un jūsu Sirds saucienu. 

Jūs zinat, ka jūs Cilvēki-Eņģeļi, kurus ļoti sen "nobūra" ļauns burvis. 

Un, lūk, tagad Gaišo Spēku pulki, ieradušies pie jums no visa Visuma, līdzīgi labsirdīgiem 

burvjiem atbūra jūs, aprasinot ar Mīlestības Zelta Lietu, kas iekļuva katrā jūsu ķermeņa šūnā, 

izgaismoja, attīrīja visus jūsu Dvēseles kaktiņus, atjaunoja jums atmiņu par jūsu Dievišķo 

izcelšanos. 

Un tagad, sūtiet savu kolektīvās apziņas spēku savas planētas Augšupcelšanai un jūsu Dvēseļu 
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Augsāmcelšanai. 

Sekojiet tās Diženās Dvēseles piemēram, kura divus tūkstošus gadu atpakaļ, atnāca uz Zemi ar 

vārdu Ješua, lai parādītu jums cilvēka iespējas, kurš apzinājies savu Dievišķīgo izcelšanos. 

Svētīju uz to jūs, mani mīļie! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 13. aprīlī 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 17.04.2019. 

 

13.Par Gaismiņām 

Sveicināti, mani mīļotie bērni! 

Mūsu nākošā tēma būs par jūsu savas lomas apzināšanos lielajā Augšupcelšanas procesā. 

Mēs ar jums daudz runājām par to, ka jūs esat Gaismiņas, Pirmgājēji, Gaismas Darbinieki uz 

Zemes. 

Un šodien mēs aplūkosim sīkāk, ko izsaka šie jēdzieni. 

Pirmkārt, tā jūsu informētība par notiekošajiem notikumiem. Jūs dzīvojiet ar šīm zināšanām un 

cenšaties pēc iespējas  vairāk uzzināt informāciju no visdažādākajiem avotiem, kā Debesu, tā arī 

Zemes. 

Otrkārt, jūs izpildat dažādas meditācijas un prakses, kā priekš sava garīgā līmeņa paaugstināšanas, 

tā arī priekš sevis, Zemes un visas cilvēces piepildīšanas ar augstu vibrāciju enerģijām. 

Trešais, savu iespēju robežās, jūs šīs zināšanas cenšaties dāvāt cilvēkiem, dalīties ar viņiem savā 

pieredzē. 

Ceturtais, Jūs cenšaties atrast domubiedrus, lai kopā celtu jauno dzīvi. 

Piektais, prioritāte jūsu dzīvē kļūst garīgums, bet ne materiālais stāvoklis. 

Sestais, jūs cenšaties atrasties uz viena viļņa ar jūsu planētu, vai citiem vārdiem, uz viena ar viņu 

vibratīvā līmeņa. 

Septītais, jūs jūtīgi uztverat Zemes enerģētisko šūpošanos un cenšaties būt rezonansē. 

Un tomēr, mani mīļotie, GALVENAJĀM Gaismas Darbineku īpašībām jākļūst viņu tīrībai, 

patiesumam, atklātībai, nesavtībai, Mīlestības piepildītam, mierīgā un harmoniskā stāvoklī 

jebkuros apstākļoa, pat vistraģiskākajos, raugoties no parasta cilvēka uzskata. 
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Jums tiešām JĀIZSTARO GAISMA. 

Un šī Gaisma, līstoša no jūsu sirdīm, spējīga īstenot patiesus brīnumus. 

Tieši gaisma, bet ne stāsti par Zemes Augšupcelšanu, spējīga izkausēt "ledu" trīsdimensiju pasaules 

cilvēku sirdīs un apziņās, sasildīt viņus, piepildīt ar Mīlestību un sagatavot augsni jūsu tālākajam 

darbam. 

Bez tā, mani dārgie, jūs pārvērtīsieties kārtējos sludinātājos, kuri cenšas cilvēkus piesaistīt savai 

ticībai un, kuri viņus baro ar jaunas, brīnišķīgas dzīves solījumiem, paši paliekot vēl duālās 

pasaules cilvēki. 

Taču, ja viņu priekšā būs cilvēks, mirdzošs Gaismā un Mīlestībā, izstarojošs tādu siltumu, ka no 

viņa negribēsies aiziet, ja viņi redzēs cik jūs brīnišķīgi un jauni dvēselē, kā viegli un priecīgi 

dzīvojiet, cik prātīgi raugāties uz visu, kā priecājaties par katru savas dzīves mirkli un pateicaties 

par visu, kas jums ir, viņiem arī gribēsies kļūt tādiem harmoniskiem cilvēkiem. 

Un viņi obligāti prasīs jums: "Bet kā jums tas izdodas?" 

Un, lūk, tieši tad jūs varat pavērt viņiem jūsu "noslēpuma" aizsegu, pastāstīt par Augšupcelšanas 

brīnumu - par to, kādas brīnumainas Veltes tā nes cilvēkam, gatavam iet pretim ar atvērtu sirdi un 

savu dvēseli, pieņemt tās Dievišķās enerģijas un stāties uz Gaismas un Mīlestības ceļa...  

Par to man gribējās jums šodien atgādināt, mani dārgie, - lai jūs nesamainītu dvēseles sirsnīgo 

siltumu ar pārgudrām un garām runām, lai paliktu visur un vienmēr Gaismiņas, uz kuru gaismu 

salido no trīsdimensiju pasaules dzīves nogurušās cilvēciskās dvēseles un, kuriem gribētos kļūt 

tādām pašām Gaismiņām, kā jūs. 

Un tad jūsu pasaule kļūs vēl spilgtāka un bagātāka, priecīgāka un laimīgāka. Un jūsu domubiedru 

rindas papildināsies, ar jums mīļu un tuvu dvēseļu cilvēkiem, ar kuriem kopā sāksiet celt jaunu 

dzīvi uz Piektās dimensijas planētas. 

Un es svētīju jūs uz to! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 7. aprīlī 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 7.09.2018. 
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14.Sargājiet jūsu Dvēseles 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Šodien es vēršos pie visiem, kuri jau galīgi izdarīja savu izvēli par labu Augšupcelšanai kopā ar 

planētu Zeme. 

Jūs tuvojieties robežai, kad atkāpšanās jau būs neiespējama un es jums tagad paskaidrošu, ko tas 

nozīmē. 

Jūsu ilgais un rūpīgais darbs ar sevi noveda pie tā, ka jūsu ķermeņi sasniedza tādu vibrāciju 

stāvokli, kad viņu transformācijas process gaismas kristaliskos kļuva jau neatgiezenisks. 

Tas nozīmē, ka tagad tie nevarēs atgriezties iepriekšējā stāvoklī, par cik izmaiņas viņos notika jau 

ģenētiskā līmenī - jūsu DNS. 

Ko tas var nozīmēt? 

Tagad pie jūsu straujas "krišanas" trīsdimensiju pasaulē jūsu ķermeņi var neizturēt tik spēcīgu 

vibrāciju izmaiņu un tā rezultātā jums var rasties ļoti slimgas sajūtas fiziskā plānā. 

Lai tas nenotiktu, jums vajag pēc iespējas biežāk "uzlādēt" savus jaunos Dievišķos ķermeņus ar 

visaugstāko vibrāciju enerģijām, priekš tā jūs varat piesaukt mani, Dievu-Tēvu, Jaunavu Mariju, 

Augšupceltos Meistarus un lūgt ar jums pastrādāt sasniegtā rezultāta nostiprināšanai. 

Tieši tagad tas kļūst sevišķi svarīgi, par cik jūs sākāt pārāk manāmi "izgaismoties" no kopējā 

Zemes iedzīvotāju pelēkā fona un kļuvāt labi redzami ne tikai Gaišiem, bet arī Tumšiem spēkiem. 

Kā jau es teicu savā nesenā vēstījumā (Pārejas jaunumi (Gasmas un Tumsas pretestība) 

10.04.2017 /nav latviskots/) Tumsas spēki sāka pastiprinātas "medības" uz gaišām cilvēciskām 

dvēselēm, kuras aiz sevis ved pārējās. 

Viņiem gribas "atstāt bez vadības" cilvēku kustību uz Gaismu. Un jau daudzus no tiem, kas 

sasniedza ievērojamus augstumus, viņiem izdevās nomest atpakaļ trīsdimensiju pasaulē, ietīt šos 

cilvēkus lepnības, augstprātības, alkatības un varaskāres enerģijās. 

Man sāpīgi redzēt, ka par viņu upuriem kļūst cilvēki, spējīgi garīgi attīstīties un vest aiz sevis citus. 

Daudzi no viņiem ilgi un neatlaidīgi gāja uz Gaismu un par savu misiju izvēlējās cilvēces glābšanu. 

Un tagad uz sava mērķa sasniegšanas sliekšņa, viņi atkāpās un padevās Tumšo viltībām. 

Tādēļ es atkal aicinu jūs, mani dārgie, esiet sevišķi modri tieši tagad, kad Tumšie, zaudējot savu 

varu, cīnās pēdējā agonijā un kļūst sevišķi bīstami jums. 

Atceraties, ka katra jūsu negatīvā doma vai emocija pagriezīsies ne tikai pret jums, bet lielā mērā, 
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arī pret visu cilvēci, par cik Dižas Gaišas Dvēseles nogāšana - sevišķi vēlama uzvara priekš 

Tumšajiem, kas viņiem dod neiedomājamu spēku viņu tālākām cīņām. 

Atceraties teicienu: "Jo tu augstāk pacelies, jo sāpīgāks būs nokritiens". Tas par jums, mani mīļie, - 

par tiem, kuri ir mana cerība un atbalsts uz Zemes. 

To atceraties katru minūti! 

Sargājiet savu Dvēseli! 

Sargājiet savu jauno kristālisko ķermeni! 

Sargājiet savu Dievišķo apziņu! 

Sveiki un veseli sasniedziet savu loloto mērķi - Zemes Augšupcelšanu! 

Atlika pavisam nedaudz! 

Svētīju jūs uz to, mani mīļie! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 12. aprīlī 2017. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 18.04.2019. 

 

15.Enerģētiskā aizsardzība 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Es gribu jums šodien pastāstīt, kā jums uzlikt drošu enerģētisko aizsardzību šinī ne vienkāršajā 

laikā priekš jums, kad Tumšie spēki iegāja savā pēdējā cīniņā ar Gaišām Dvēselēm, kā Debesīs, tā 

arī uz Zemes. 

Daudzi no jums jau izbaudīja uz sevis viņu uzbrukumu, kas pazemināja ne tikai jūsu vibrācijas, bet 

arī jūsu pašvērtējumu.  

Tieši to viņi arī centās panākt: lai jūs zaudētu ticību sev, saviem spēkiem, savām spējām. 

Mani dārgie, pirmais par ko vienmēr jāatceras: jums nav no viņiem jābaidās. Gaisma vienmēr uzvar 

Tumsu pie noteikuma, ka Gaisma būs spilgta, silta, mīloša, nedziestoša. 

Tā nevar mirgot vai uzplaiksnīt tikai īslaicīgi, kā apspīdums. 

Gaismai jābūt PASTĀVĪGAI, LĪDZENAI, PĀRLIECINOŠAI, MIERĪGAI. 

Un tādu Gaismu neviens neuzvarēs: neapslāpēs, neaptumšos to. 

Tā jau būs blīva GAISMAS SIENA, kurai Tumšie spēki pat tuvoties nevarēs - ne tikai to  caursist 
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vai izšķīdināt. 

Tad  kā gan jums, mani mīļie, iemācīties dzīvot aiz šīs "sienas"? Kā nodrošināt sev drošu 

aizsardzību? 

Pirmkārt, Jums nav pat jādomā par to, ka eksistē jums naidīgi Tumsas spēki, lai tos ar savām 

domām sev nepievilktu.   

Jūs variet man jautāt: "Kā lai par tiem nedomā, ja mums vajag no viņiem aizsargāties?" 

Bet ticiet: tā arī būs jūsu galvenā aizsardzība - pilnīga vienaldzība pret viņiem. 

Jūs taču jau zinat, mani mīļie, ka ārējais vienmēr atspoguļo iekšējo. Un, ja jūsos nebūs nekādu 

domu vai emociju attiecībā uz Tumsas spēkiem, tad viņiem nebūs pie kā pievilkties. 

Otrkārt, cenšaties savu dzīvi orgaizēt tā, la jums apkārt būtu tikai garā jums tuvi cilvēki, - lai 

neprovocētu nevēlamas negatīvas emocijas, kas varētu pievilkt jums būtības, barojošās ar 

negatīvām enerģijām. 

Ja jums nav tādu iespēju, tad jums svarīgi sekot tam, lai jūs pastāvīgi atrastos Mīlestības Oreolā, 

( http://spekavots.ucoz.ru/news/milestibas_oreols/2019-02-26-4192 ) ko vajag aktivizēt katru rītu 

un uzturēt to visas dienas garumā, domās enerģētiski to papildinot. 

Trešais, mācaties "uzģērbt" sev enerģētisko aizsardzību tikpat dabīgi, kā uzvelkat apģērbu pirms 

iziešanas no mājas. 

Priekš tā jums vajag iedomāties augstu vibrāciju blīvu enerģiju plūsmu žņauga veidā, spirāli, vai 

blīvu audumu (kā jums ieteiks jūsu intuīcija) un "apvīt" to sev apkārt, līdzīgi kā indiešu sievietes 

aptin sev apkārt saras: vairākos slāņos - izturīgi un droši.  

Un tās iedarbības pastiprināšanai vajag to darīt pa pulksteņrādītāja šautriņas virzienu. Bet pēc tam, 

dienas laikā, neaizmirstiet palabot uz sevis šos "apģērbus", lai vienmēr izskatītos skaisti un 

aizsargāti... 

Padariet to, mani mīļie, par savu paradumu, savu dzīves veidu, savu patīkamu pienākumu, kas jums 

ļaus dzīvot mierīgi, ērti, harmoniski, nedomāt ne par ko sliktu un, līdz ar to, nodrošināt sevi, lai 

jūsu enerģētiskajā telpā neielauztos nevēlamas, svešas nenerģijas, emocijas. 

Svētīju jūs uz to un ļoti mīlu! 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 17. aprīlī 2017. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 19.04.2019. 

 

http://spekavots.ucoz.ru/news/milestibas_oreols/2019-02-26-4192
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16.Viss apkārt mainās 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Šodien mēs apstāsimies pie ļoti svarīgas tēmas priekš jums - jūsu attieksmes pret apkārtējo pasauli. 

Tagad, uz Augšupcelšanas sliekšņa, jūs uz visu raugāties jau ar pilnīgi citām acīm, bet pie tā visa, 

jums vēl nākas dzīvot trīsdimensiju blīvumā. 

Taču neiesvētīta cilvēka uzskatā, šī pasaule nekādi nemainās. Tieši tas arī ir galvenais šķērslis 

cilvēku apziņas transformēšanai uz Dievišķīgo pusi. 

Viņiem gribas ātrus un ievērojamus rezultātus, lietišķus pierādījumus, ka Zeme izpildīja kvantisko 

lēcienu, par ko tagad tik daudz runā. 

Bet šie cilvēki nesaprot, kad tādi "pierādījumi" parādīsies, tad jau būs par vēlu kaut ko sevī mainīt. 

Viņi sagaidīs uz Zemi nākošās dabas katastrofas no jūsu galaktiskās ģimenes, ar to apziņu un to 

pasaules uztveri, kāda viņiem piemīt dotajā momentā. 

Un tas viņiem neļaus adekvāti reaģēt uz notiekošo un pieņemt pareizo lēmumu liktenīgajā stundā. 

Tādēļ nepieciešams jau tagad gatavoties sagaidāmajiem notikumiem. 

Jums jāredz pašiem un jāpalīdz saskatīt citiem pazīmes, kādas maina īstenību, kā fiziskajā tā arī 

smalkajā plānā. 

Jūs, mani mīļie, pamanījāt jau sen, kā notiekošais tagad izmainās dabā - citāds kļuva gaiss, debesis, 

mākoņi, saule, mēneis... 

Jūs pamanījāt jūsu ārpuszemes brāļu kuģus, kuri "patrulē" ap jūsu Zemi un viņus nevar sajaukt ne 

ar ko citu. 

Jūs fiziski sajūtiet darbu ar saviem ķermeņiem, kas netiek pārtraukts ne uz minūti. 

Jūs jūtiet, kā jūsos enerģijas "pastaigājas", pārplūstot no vienas ķermeņa daļas uz citu, kā 

aktivizējas jūsu augšējās čakras, gluži kā antenas, noskaņotas uz informācijas pieņemšanu no 

augstākām sfērām. 

Un tas viss, mani mīļie,REALITĀTE, kādā jūs tagad dzīvojiet, un pie kādas jūs jau paspējāt pierast. 

Ja jūs domās atgriezīsieties divdesmit-trīsdesmit gadus atpakaļ, tad sapratīsiet, ka toreiz kaut kā 

tāda nebija, pat nojautas par to nebija. Tātad, tas viss, kas tagad ir, ir arī galvenie "lietiskie 

pierādījumi" jūsu realitātei, kas strauji izmainās. 

Kā jau es jums teicu, smalkajā plānā Zemes Augšupcelšana jau notika, un šis process 

neatgriezenisks. 
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Tagad notiks notikumu "pievilkšana" fiziskajā plānā, jūsu planētas diženajai pārveidošanai. 

Un tas neatgriezeniski. Tagad tikai no jums atkarīgs, kādā tempā tie "pievilksies" un kādu cenu 

nāksies samaksāt cilvēcei par viņas "kurlumu" un "aklumu". 

Lai viss notiktu ar vismazākajiem zaudējumiem, varu rokās jāpārņem cilvēkiem, zinošiem par 

notiekošo un domājošiem ne par savām personīgajām interesēm, bet par cilvēkiem, kuriem 

jāpalīdz, lai iemācītu viņus dzīvot jaunos apstākļos. 

Atceraties to, mani mīļie, ka neviens nevar glābties vienatnē, lai kāda nauda un iespējas viņam 

būtu. 

Vienīgais, kas cilvēkiem palīdzēs izdzīvot un augšupcelties kopā ar Zemei - tā viņu izmainītā 

apziņa, augstu vibrāciju līmenis un gatavība pieņemt palīdzību no būtnēm, kuras atrodas daudz 

augstākā garīgās attīstības līmenī.  

Zemi, ieejošu Piektās dimensijas telpā, var salīdzināt ar gigantisku magnētu, kurš sev pievelk tikai 

tīras, gaišas Dvēseles un aiznes tās sev līdzi jaunajā dzīvē. 

Un es svētīju jūs, mani mīļie, lai jūs būtu viņu skaitā! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 1. aprīlī 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 20.04.2019. 

 

17.Par jūsu bērniem un mazbērniem 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Šodien mēs ar jums parunāsim par jūsu bērniem un mazbērniem - par tiem, kuriem kopā ar jums 

stāv priekšā dzīvot uz jaunās Zemes un būvet dzīvi jau pavisam citos apstākļos, vadoties pēc citām 

morālām vērtībām un dzīves prioritātēm.  

Un tagad ļoti daudz kas atkarīgs no jums: kā spēsiet jūs viņiem palīdzēt, pārorientējot savu apziņu, 

lai izietu aiz trīsdimensionalitātes ietvariem, lai atvieglotu viniem ceļu uz Gaismu un radītu tādus 

apstākļus, kuros visas viņos ieliktās Dievišķās spējas varētu izvērsties pilnā spēkā un realizēties 

visu kopējam labumam.  

Ko gan jums priekš tā vajag izdarīt, mani mīļie? 

Pirmkārt, ieskataties kā nākas savos mazuļos, lai atklātu to "rozīnīti", kas viņus atšķir no citiem, kas 
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viņos izpaužas sevišķi spilgti, kas viņos izraisa vislielāko interesi. 

Un pēc tam, pacenšaties viņu spējas attīstīt. Bet dariet to mierīgi, gudri, neuzstājīgi, novērojot viņu 

panākumus bez lieka vecāku lepnuma, kas dažkārt iznīcina jebkuras radošās sākotnes garīgo pusi. 

Otrkārt, nekādā gadījumā necešaties viņiem uzspiest savu pasaules uzskatu, kaut arī jūs uzskatāt, ka 

tas gaišs, garīgs, pareizs. 

Atceraties, ka jūsu bērni - tā jau pavisam cita cilvēku paaudze, kura uz šo pasauli atnāca celt 

Piektās dimensijas Zemes dzīvi. Un viņi jau no dabas apveltīti Dievišķām zināšanām - tādām, pie 

kādām jūs gājāt gadiem. 

Viņi ar tām jau piedzima un, ja jūs ieklausīsieties viņu spriedumos, pavērosiet viņu dzīves veidu, 

jūs pārliecināsieties, ka viņi dzimuši īpaši un neatkarīgi. 

Viņus nevar ielikt nekādos rāmjos, likt darīt to, ko viņiem negribas. Viņi necieš vardarbību uz sevi 

un vienmēr zin, ko grib. 

No trīsdimensiju cilvēka skatījuma, tas izskatās kā kaprīze, patvaļa, ietiepība, īstenībā, tās dziļas 

zināšanas par savu ceļu un cenšanās atkarot savas tiesības realizēt viņos ieliktās programmas vēl 

pirms viņu dzimšanas. 

Viņiem vēl nav zaudēts sakars ar smalko pasauli un viņi dzird Dieva balsi, kaut nevar jums to 

paskaidrot. 

Vienkārši uzticaties viņiem un mīlat viņus! Tas būs labākais, ko jūs viņu labā varat izdarīt. 

Trešais, cenšaties pasargāt viņus no trīsdimensiju pasaules vilinājumiem: lai viņus pilnībā 

nepārņemtu materiālā puse, uzplaukuma un panākumu ilūzija, ko smalki un bagātīgi cilvēkiem 

uzspiež masu informācijas līdzekļi ar reklāmu un skaistas dzīves attēliem, kādi jebkurā mērcē tiek 

pasniegti cilvēkiem uz katra soļa. 

Cenšaties no mazotnes viņus pieradināt pie garīgām vērtībām. Viņi jau piedzima ar tām, jums atliek 

tikai saglabāt tās, pasargāt, izlolot kā reti skaistu ziediņu. 

Ceturtais, Nekad nesodiet savus mazuļus, lai agresijas enerģija neskartu viņu maigās dvēseles. 

Ļoti svarīgi, lai jau no mazotnes viņi būtu Mīlestības apņemti, kas priekš viņiem kļūs visdrošākā 

aizsardzība un palīdzēs pārvarēt visas grūtības gudri un mierīgi, neiegrimstot zemās baiļu un 

neuzticības dzīvei enerģijās. 

Un piektais, esiet vienmēr saviem bērniem un mazbērniem draugi, bet ne skolotāji vai aizbildņi, 

audzinātāji, guru. 

Turaties vienlīdzībā ar viņiem - nosvērti, ar cieņu, ar interesi par viņu uzskatu, bet panāciet, lai tā 

uzvedas arī viņi. 

Un jūs redzēsiet, mani mīļie, cik sirsnīgas, uzticīgas, maigas var kļūt jūsu attiecības, ja jūs mācēsiet 

tās izveidot, vadoties pēc šiem padomiem. 



 32 

Svētīju jūs uz to un ļoti mīlu! 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 20. aprīlī 2017. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 21.04.2019. 

 

18.Nākotnes skola 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Šodien es gribētu turpināt mūsu sarunu par jaunās paaudzes audzināšanu un šoreiz apstāties pie tā, 

kādām prioritātēm jābūt viņu garīgajā attīstībā un izglītošanā.  

Tagad, uz Zemes Augšupceļšanas sliekšņa Piektajā dimensijā, dažādās zemeslodes vietās sāk 

izpausties nākotnes skolas, kur izglītība veidojas uz pavisam citiem iesākumiem, neesošiem nekā 

kopēja ar trīsdimensiju pasaules skolām, kuru mērķis bija bērnus ievietot vienā šablonā, ielikt viņu 

apziņās tās sociālās programmas, kādas bija izdevīgas pie stūres stāvošiem cilvēkiem, kas ļāva 

prasmīgi vadīt pūli. 

Ar indigo bērnu parādīšanos uz Zemes, sabiedrībā parādījās jauns cilvēku slānis, kas nenonāk 

vispārpieņemtos standartos, kuri dzīvo ar citām vērtībā un, kuriem jau pavisam cits pasaules 

uzskats. 

Viņiem ir cits personīgais uzskats, viņi nelocās autoritāšu priekšā. 

Viņi iepazīst pasauli, vadoties no savām personīgajām sajūtām, bet ne viņiem uztieptiem 

viedokļiem un spriedumiem. 

Viņi uzticas savai intuīcijai un dzird savas sirds balsi. 

Un tieši tādām Dvēselēm jābūt izglītības centru vadībā un jāizstrādā jaunas apmācības programmas 

priekš Sestās rases bērniem, kuri tagad masveidā dzimst uz Zemes. 

Kam jābūt tādu programmu pamatā? 

Pirmām kārtām. Pasaules-ēkas pamati - tās galvenie Likumi, kas ir nelokāmi un uzliek zīmogu uz 

visu cilvēka dzīvi. 

Jaunākās klasēs to bērniem var pasniegt pasaku veidā, par cik tieši tur alegoriski tiek runāts par 

Visuma Likumiem, kas cilvēkam māca gudrību un labestību, brīnumus un brīnumdarbus. 

Un uz šo pasaku parauga var mazajam cilvēkam parādīt, ka viņš arī var kļūt tāds brīnumdaris ja 
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iemācīsies dzīvot atbilstoši šiem Dižajiem un Mūžīgajiem Pasaulsēkas Likumiem. 

Otrs, uz ko jāvērš bērnu uzmanība - tā saskarsmes kultūra. 

Napieciešams viņus pieradināt mīlēt un cienīt kā sevi pašu, tā arī apkārtesošos cilvēkus un 

paskaidrot viņiem, cik tas viens ar otru saistīts. 

Vajag viņiem parādīt konkrētos dzīves piemēros, ka ārējais vienmēr atspoguļo iekšējo, un, ja viņi 

iemācīsies mīlēt sevi, tad viņi varēs izraisīt arī apkārtējos mīlestību uz sevi. 

Mīlestība uz sevi, pievilks mīlestību, žēlums pret sevi, pievilks žēlumu, vainas sajūta cilvēku 

padarīs par upuri u.t.t, u.j.p. 

Tas ļoti svarīgi, mani mīļie, tūliņ nolikt bērnu uz pareizām "sliedēm", lai viņa dzīves ceļš kļūtu 

priecīgs un laimīgs, lai nezinātu bailes, bēdas un vilšanos, kas notekti pievilks zemu vibrāciju 

enerģijas. 

Vajag darīt visu iespējamo, lai viņš "izspurgtu" no duālās pasaules, gluži kā brīvību mīlošs putns, 

"notverot" Gaismas un Mīlestības Dievišķās enerģijas plūsmas. 

Un trešais. Nepieciešams izstrādāt speciālus testus, kas palīdz atklāt bērna talantus visjaunākajā 

viņa attīstības stadijā. 

Un tiklīdz tas būs izdarīts, vajag viņam noteikt specializētu skolu vai klasi, kur šis talants varētu 

atklāties pilnā mērā, lai pēc tam kļūtu viņa dzīves darbs. 

Un tad viņš kļūs īsteni laimīgs cilvēks, par cik ne tikai pats priecāsies par savu darbu, bet arī dāvās 

prieku citiem, kas arī ir jaunrades un meistarības virsotne. 

Un protams, mani mīļie, viss par ko es šodien runāju ar jums, var būt iemiesots jūsu ģimenes dzīvē. 

Kļūstiet saviem bērniem un mazbērniem smalkjūtīgi vecāki, vecmāmiņas un vectētiņi. 

Dāvājiet viņiem prieku un laimi, baudiet saskarsmi ar viņiem, apmainoties pieredzēm un kopīgi 

izejot dzīves mācības. 

Svētīju jūs uz to un ļoti mīlu. 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 21.aprīlī 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 23.04.2019. 
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19.Jūsu atbalsta punkts 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Šodien mēs ar jums skarsim tēmu, kas attiecas uz katru no jums, par cik, neatkarīgi no tā, uz kāda 

vibrāciju līmeņa atrodaties jūs tagad, jūs nevarat nesajust tās izmaiņas, kas burtiski karājas gaisā. 

Galvenais "jaunums", kas atnāca uz jūsu Zemes - debesu ķermeņu nobīde un to ārējā izskata 

izmaiņas. 

Tie, kuri uzmanīgi vēro debesis, droši vien pamanīja, ka saule, mēness, zvaigznes, mākoņi 

izmainījās visbrīnumainākajā veidā. 

Jūs redzat tādus skatus, kādus agrāk pat iedomāties nevarējāt. Un viss tas saistīts ar to, ka Zeme 

ATJAUNOJAS, nometot no sevis vecos ietērpus un uzpošas jaunos, skaistos Piektās dimensijas 

tērpos. 

Tas izpaužas dažādi un bieži to pavada dabas anomālijas, kas neizbēgamas pie tik straujiem 

vibrāciju lēcieniem. 

Kā jūsu ķermenis izbauda fizisko vājumu pie kārtējās fotona joslas pāriešanas un vibrāciju 

paaugstināšanās, tā arī jūsu planēta uz to reaģē ar "karstumu", vulkānu izvirdumu veidā, "drudzi", 

zemestrīču veidā, "izgarošanu", lietusgāžu un ūdensplūdu veidā, "klepus", viesuļu, virpuļvētru 

veidā... 

Tas transformācijas neizbēgams process, ko izejat jūs kopā ar savu planētu. 

Un, lai mīkstinātu šo "izaugsmes sāpju" simptomus, jums vajag veikt sekojošus "profilaktiskos 

mērus" 

Pirmais. Katru dienu sāciet ar sevis piepildīšanu ar Gaismas un Mīlestības enerģiju un ieiešanu 

rezonansē ar Zemi. 

Sajūtiet šo stāvokli un cenšaties dienas laikā no tā neizkrist. 

Priekš tā jums pietiks ieiet uz dažām minūtēm meditācijā un "palabot" jūsu vibrācijas, ja jūs 

sajutīsiet, ka tās novirzījās no Zemes vibrāciju ritma. 

Novediet to līdz automātiskumam, mani mīļie, un jūs redzēsiet, cik harmonisks kļūs jūsu stāvoklis, 

cik droši/pārliecinoši jūs sevi sajutīsiet, jo jūs kļūsiet viens veselums ar jūsu planētu. 

Otrs. Atrodiet "atbalsta pumktu" savā dzīvē - to serdeni, kas jums neļaus atkal un atkal noripot 

trīsdimensionalitātē, "padoties provokācijām" no jūsu tuvinieku, draugu, paziņu, kolēģu puses, kuri 

vēl neapzinājās uz Zemes notiekošās izmaiņas un cenšas atgriezt jūs parastajā dzīvē, kādā dzīvo 
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vairākums Zemes iedzīvotāju. 

Par tādu "serdeni" var kļūt jūsu dziļa pārliecība, Dievšķā lietderīguma intuitīva sajušana par 

notiekošo izmaiņu neizbēgamību, jūsu piederība tām, jūsu saplūsme ar šo diženo jūsu planētas 

Pārejas procesu jaunā realitātē, jūsu fiziskā un psihiskā līdzsaskaņa ar Zemes vibrācijām. 

Ietiniet sevi necaurlaidīgajā Mīlestības Oreolā, kas jūs norobežos no zemām trīsdimensiju pasaules 

enerģijām un pievilks jums tikai Gaismas un Mīlestības enerģijas. 

Un trešais. Lai jūs ietu kopsolī ar planētu, jums jākļūst ne tikai viņas daļiņai, bet arī aizsargātājam. 

Un jums, mani mīļie, tas jau pa spēkam. 

Apņemiet viņu ar savu Mīlestību, siltumu, maigumu, rūpēm, harmonizējiet viņas stihijas, 

neitralizējiet spriedzes perēkļus, piesaucot palīgos visus Gaišos Spēkus, esošus smalkajos ķermeņos 

un zemiešiem draudzīgās citplanētu civilizācijas. 

Un šī Dievišķā trīsvienība spējīga radīt lielus brīnumus, ļaujot jūsu planētai izpildīt Pāreju jaunajā 

dimensijā ar minimāliem zaudējumem, saglabājot miljoniem cilvēku dzīvību. 

Svētīju jūs uz to, mani mīļie, un ļoti mīlu! 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 25. aprīlī 2017. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 25.04.2019. 

 

20.Augšupcelšanas “lietišķie pierādījumi” 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Šodien mēs turpināsim tēmu par REDZAMĀM izmaiņām uz jūsu planētas 

Daudziem no jums ļoti grūti noticēt, "neaptaustot ar rokām" vai neredzedzot savām acīm. 

Lai cik arī rakstītu un runātu par Zemes Pāreju Piektajā dimensijā, priekš cilvēku vairākuma tie 

paliek tikai skaisti vārdi, kuriem nav nekāda materiāla apstiprinājuma. 

Un šodien, lūk, es jums uzrādīšu neapgāžamus pierādījumus Zemes fiziskajā plānā. 

Pirmais - otras Saules parādīšanās, kas jau fiksēta ar jūsu zinātnieku ierīcēm un, ko daži no jums 

varēja novērot saullēktā un saulrietā. Tieši šinī laikā viņa izpaužas ārpus Zemes smalkā plāna. 

Šī Saule mazāka par to, pie kādas jūs pieradāt, un tās loma nedaudz cita. Otra Saule aicināta 

līdzsvarot pirmo, kā enerģētiskā, tā arī garīgā plānā. 
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Nebrīnaties, mani mīļie, Saulei arī ir Dvēsele, kā arī dzīvniekiem, augiem, dabas stihijām. 

Un priekš viņas Dvēseles līdzsvarošanas, vajadzēja viņai atrast savu otru pusīti, jo tikai pilnīga 

vīrišķā un sievišķā sākuma saplūšana, dod īstu Dievišķu Vienotību. 

Par cik tagad jūsu Zeme nelokāmi virzas uz Piekto dimensiju, šādai priekš viņas realitātei jāatbilst 

arī visiem viņu pavadošiem elementiem - tādiem kā Saule, Mēnesis, Dabas Stihijas. 

Un tie pakāpeniski "pievelkas" Zemei, virzoties kopā ar viņu jaunajā priekš viņas augsto vibrāciju 

telpā. Ar otras Saules parādīšanos, pamata - vīrišķā - Saule kļūs maigāka un mīlīgāka, kas līdz ar to 

izmainīs klimatu uz Zemes. Tas arī kļūs maigāks un mērenāks, patīkamāks dzīvošanai. 

Tādā veidā, sievišais maigums un siltums, "slāpēs" vīrišķo "agresivitāti" un pārmērīgo, jūsu 

gaismekļa "karstumu". 

Otrs lietišķs pierādījums uz Zemes notiekošām pārmaiņām ir "peldošais" Mēnesis. 

Varbūt kāds no jums pievērsa uzmanību, ka tas sāka parādīties visnegaidītākajās vietās, kur agrāk, 

kā arī Saule, parādījās un izzuda noteiktā, stingrā kārtībā? 

Tas tādēļ, ka uz jaunās, Piektās dimensijas Zemes būs vairāki mēneši - līdz septiņiem. 

Un tas saistīts ar to, ka priekš enerģētiskā līdzsvara noturēšanas un magnētiso lauku 

nolīdzsvarošanas, būs  nepieciešams palielināt tādu "ekrānu" daudzumu. 

Jo taču galvenais Mēness uzdevums - Zemes magnētisko lauku harmonizēšana. 

Un, lūk, tagad priekš Piektās dimensijas Zemes līdzsvara noturēšanas, Mēness sāka "pavairoties". 

Tas diezgan sarežģīts process, kas aizņems vairākas desmigades un ko vēl jūsu zinātniekiem 

neizdevās nofiksēt, bet tas jau fakts neapgāžams. 

Tas, ka Mēnesis parādās dažādās vietās, vai neparādās vispār, nozīmē to, ka viņa projekcijas "peld" 

vienlaicīgi divās pasaulēs - astrālā un fiziskā, periodiski "iznirstot" gan tur, gan šeit. 

Un pēdējais, par ko man gribas pateikt jums šodien. Tā Debess, kas jau "dzīvo" Piektajā dimensijā. 

Tieši ar to izskaidrojama tīrība un caurspīdīgums, piepdījums ar brīnišķīgām "nezemes" krāsām, 

Debesu dziļums un spilgtums. 

Viss tas - jaunu vibrāciju parādīšanās, ar ko tā piesātinājās, cenšoties "panākt" Zemes augstās 

vibrācijas. 

Kā redzat, mani mīļie, Zemes Augšupcelsanas process rit pilnā gaitā un, jo ātrāk to ieraudzīs un 

sapratīs cilvēki, jo vairāk viņiem būs izredžu "paspēt" tikt līdzi savai skaistulei planētai, harmonizēt 

savu stāvokli un pacelt savas vibrācijas, lai kopā īstenotu šo Diženo Pāreju. 

Svētīju jūs tam un ļoti mīlu! 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 26. aprīlī 2017. g. 
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Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 26.04.2019. 

21.Par dabas stihiju izpausmēm 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Šodien mēs turpināsim par fiziski taustāmām izmaiņām uz jūsu planētas, kas liecina par jaunu 

Zemes enerģētisko fonu, saistībā ar viņas vibrāciju paaugstināšanos.  

Vispirms, tas attiecas uz viņas dabas stihijām, kas sāka uzvesties citādi un tas kļūst redzams jau ar 

neapbruņotām acīm. 

Zemes Stihija tik ļoti pārveidojās, it kā neredzams mākslinieks uzliktu uz viņas vēl vienu Dievišķo 

"krāsu" slāni un nu viņa iemirdzējās, kļuva rotaļīga nezemes skaistumā. 

Jums šiet, ka jūsu Māmuļa Zeme kuva jaunāka, jo tik svaigi, sulīgi kļuva zaļumi, brīnišķīgie ziedi - 

maigi un spilgti vienlaicīgi. 

Zeme piepildījās ar ziedošo dārzu, pļavu aromātu, putnu laimīgu čivināšanu un šķiet, ka viņi dzied 

himnu dabai, kas mostas jaunai dzīvei. 

Ūdens Stihija papildina attēlu ar strautu jautru burbuļošanu, ūdenskritumu kaskādēm un pilnūdens 

upju straumēm, cienājoša ar valgmi visu šo dabas ārdīšanos. 

Viņai piebalso Gaisa Stihija, radot Debesīs apburošus rakstus no agrāk neredzētiem mākoņu 

izmēriem un formām. 

Jums šķiet, ka Debesis kļuva dzīvas un "sarunājas" ar jums, izzimējot neparastus simbolus vai 

atklājot jums pa debesīm peldošu mākoņu grandiozus attēlus, kas gan izkaisās pa debesīm, vijot 

neiedomājamas mežģīnes, tad stājas rindā, it kā Dievišķā sardzē, tad savācas ielocēs vai sagriežas 

spirālēs un ciešos rullīšos... 

Vienu attēlu nomaina cits un tas vairāk līdzinās Debesu izrādei, kā parasatai dabas parādībai.   

Un Uguns Stihija ienes savu artavu šinī burvīgajā Debesu izrādē, izkrāsojot to ar neparastām, ne 

zemes izcelsmes krāsām. 

Jums elpa aizraujas no šiem fantastiskajiem skatiem un jūs saprotiet, ka tādā veidā ar jums 

kontaktājas Dievs, sūtot uz Zemi viņas jaunās realitātes materiālās izpausmes, kādās turpmāk 

nāksies dzīvot jūsu skaistulei planētai un, kas jums paver durvis uz Piekto dimensiju, parādot, cik 

brīnišķīga būs jūsu Zeme aiz tās svītras, kuru pa pēdēm viņai pāriesieta arī jūs, pārvarot, beidzot 

trīsdimensionalitātes barjeru.  

Taču atceraties vienmēr, ka šī barjera atrodas jūsu Dvēselē. 

Tā redzama un taustāma tikai jums, tādēļ arī pārvarēt jūs varēsiet tikai tad, kad pilnībā 

atbrīvosieties no duālās pasaules domām un emocijām, kad "pārrausiet" šo "blīvo" 
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trīsdimensionalitāti un iziesiet "brīvā peldējumā" bezgalīgā un bezrobežīgā Mīlestības Okeānā, kura 

ūdeņi arī iznesīs jūs uz Piektās dimensijas krastu, kurp tik sen tiecas jūsu Dvēsele. 

Un es svētīju jūs uz to, mani mīļie! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 27. aprīlī 2017. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 27.04.2019. 

 

22.Jūsu apziņas “lakmusa papīrītis” 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Domāju ka pienāca laiks pastāstīt jums par jūsu fiziskā un visu smalko ķermeņu pāriešanas 

"procedūru" Piektās dimensijas telpā.  

Daži no jums jau sasniedza tā līmeņa vibrācijas, kas ļauj īstenot tādu pāreju bez zaudējumiem 

priekš jūsu veselības. 

Taču šī robeža ļoti smalka, tādēļ es gribu jums dot praksi, kas būs sava veida "lakmusa papīrītis" un 

parādīs kādā vibrāciju līmenī jūs šobrīd atrodaties, lai jūs varētu novērtēt savas pārvietošanās reālās 

iespējas no vienas energotelpas otrā. 

Bet vispirms es jums pastāstīšu šī procesa būtību. 

Un tātad, stādaties priekšā, ka visi jūsu ķermeņi, sākot ar fizisko un beidzot ar atmisko, ir dažāda 

blīvuma, dažādu krāsu enerģētiskie sabiezinājumi. 

Un blīvums ar katru jauno/nākošo ķermeni ievērojami paretinās/saazinās un uz tā rēķina tie 

palielinās apjomā. 

Bet, ja līdz šim jūs ceļojāt jaunajā priekš jums enerģētiskajā telpa tikai ar saviem smalkajiem 

ķermeņiem, tad tagad pienāca laiks pacensties pārvietoties turp ar visiem saviem ķermeņiem, 

ieskaitot fizisko. 

Ko jums priekš tā vajag izdarīt? 

Vajag NOLĪDZSVAROT visus savus ķermeņus, tas ir "pārvietot" tos tādā veidā, lai viņi līdzinātos 

apjomā un iemantotu vienādu retinātību. 

Process šis nevienkāršs un prasa noteiktas iemaņas, tādēļ neuztraucaties, ja jums tas neizdodas no 

pirmās reizes. 
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Sākt var ar to, ka sajauciet visu jūsu ķermeņu krāsu, kā rezultātā sanāks BALTĀ krāsa. 

Pēc tam, iedomājieties to vienu, vidēji retinātu, baltu mirdzošu ķermeni. kas sevī ieņem arī jūsu 

fizisko ķermeni. 

Ja jūs visu izdarīsiet pareizi, tad noteikti sajutīsiet, kā jūsu fiziskais ķermenis sāk paplašināties. 

Jums šķitīs, ka attālums starp tā daļiņām palielinās, tas kļūst viegls un apjomīgs. 

Pēc tam iedomājieties kā tas saplūst ar visiem pārējiem ķermeņiem. Sajūties šo savstarpējo 

iekļūšanu/ielīšanu un savstarpējo saplūšanu, daļiņu vienmērīgu sadalīšanos šinī kopējā, baltajā 

laukā. 

Sajūtiet, ka jūsu ķermenis kļūst gaismas kristālisks, tātad gatavs pārejai Piektajā dimensijā. 

Bet protams, mani mīļie, tas var notikt tikai tādā gadījumā, ja jūsu APZIŅA rezonē ar tik augstu 

vibrāciju līmeni. 

Ja jūs Pārejai negatavi, piemēram, mentāli vai emocionāli, tad atbilstoši smalkie ķermeņi 

"pretosies" tām svešām enerģijām un nobloķēs jūsu ķermeņu apvienošanās procesu. 

Tieši tādēļ es šo praksi nosaucu par "lakmusa papīrīti". 

Tas jums palīdzēs izsekot, kur tieši jums atrodas bloks, pie kā jums vēl nākas pastrādāt. 

Priekš tā, lai šo bloku ievērotu, jums vajag ieslēgt savu iekšējo redzi. 

Un tā krāsa, kas jums parādīsies, pateiks jums, kāds no jūsu ķermeņiem vēl nav gatavs Pārejai. 

Tie var būt kā zemākie ķermeņi, kuros dzīvo bailes par nezināmo, vai nepārliecinātība par sevi, tā 

arī augstākie, "runājoši" par jūsu beznosacījumu mīlestības nepietiekamību vai ticības trūkumu jūsu 

izvēles Dievišķam redzējmam un pareizumam. 

Jebkurā gadījumā esat pateicīgi šādai praksei, kā par panākumu, tā arī neveiksmi, jo tā taču palīdzēs 

jums atklāt jūsu vājās vietas. 

Svētīju jūs, mani mīļie, šim nevienkāršajam bet svarīgajam darbam ar sevi! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošs Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 20. aprīlī 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 28.04.2019. 
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23.Divu pasauļu apziņa 

Sveicināti, mani mīļotie bērni! 

Šodien mēs parunāsim par to, kā jums pārvietoties Piektajā dimensijā. 

Cik sekmīgi jūs apgūsiet vienota augstu vibrāciju gaismas kristāliskā ķermeņa radīšanas praksi, tik 

jums vajadzēs paralēli mācīties, lai paliktu ne tikai savos ķermeņos, bet arī savā apziņā, vienlaicīgi 

divās dimensijās, lai palīdzētu pēc iespējas lielākam daudzumam cilvēku "aizsniegties" līdz Zemes 

vibrācijām un pārietu kopā ar viņu Piektajā dimensijā. 

Priekš tā jūs varat izmantot sekojošu praksi, ko ļoti svarīgi izstrādāt līdz automātiskumam, ar 

nolūku, lai tā kļūtu par jūsu ikdienas darba instrumentu. 

Un tātad, stādaties priekšā, kā jūs sastāvat no daudziem apziņas fragmentiem. 

Citiem vārdiem, tā ietver sevī visu pieredzi, ko jūsu Dvēsele izstrādāja tūkstošiem gadu jūsu dzīves 

laikā trīsdimensiju pasaulē. 

Jūs tos varat iedomāties kā vēlaties: kristāliņu veidā vai enerģiju sabiezējumus, jebkuras citas 

formas - kā jums ieteiks jūsu iztēle vai jūsu intuīcija. 

Tā jūsu daudzdimensionālā daudzlīmenīgā apziņa, kas sevī ieņēma visu daudzveidību, visu 

bagātību, visu dzīves pieredzi duālā pasaulē. 

Katrs viņas fragments ar sevi sniedz zināšanu drumstaliņu, kuras, savācoties kopā jūsu apziņā, 

sakārtojas jūsu Dievišķā "Es esmu" mozaikā. 

Un tagad jums vajag iemācīties šīs vērtīgās drumstaliņas, "žonglējot" ar viņām savā apziņā, katru 

reizi atrast to no viņām, kura dotajā momentā jums palīdzēs atrast vislabākā risinājuma variantu 

vienas vai citas situācijas, vienas vai citas problēmas atrisināšanai. 

Bet pie tā, jums vajag saglabāt savas Dievišķās apziņas viegabalinību, tas ir, palikt Piektajā 

dimensijā, bet trešajā nolaisties tikai priekš tā, lai "nostiprinātu" savu panākumu vai izpildītu 

"darbu pie kļūdu labošanas". 

Jums jākļūst par īstiem burvjiem, kuri, izmantojot Piektās dimensijas instrumentus, pie kā viņi 

pieskaras trešajā blīvumā, viņi pārveido visu jaunā kvalitātē, tas ir, paaugstina priekšmetu, cilvēku, 

situāciju, savstarpējo attiecību vibrācijas, maina to enerģētiku, un visā ienes Dievišķo sākumu. 

Ko jums priekš tā vajag darīt? 

Neko sevišķu, mani dārgie. Vienkārši uz visu vajag raudzīties ar Dievcilvēka acīm, bet ne parasta 

trīsdimensiju cilvēka acīm. 

Un tad jūs visu ieraudzīsiet pavisam citā gaismā. Jūs ieraudzīsiet, cik mīļi, aizkustinoši, 

neaizsargāti ir cilvēki, visdažādākā veida kaislību plosīti. 
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Viņi jūsos vairāk neizraisīs aizvainojuma, satraukuma, žēluma, nožēlas, skumju un citu duālās 

pasaules asociāciju jūtas. 

Jūs absolūt visos redzēsiet Dieva bērnus kuri vēl pietiekami neispēlējās cilvēciskās spēlēs un 

turpina izspēlēt melodrāmas, traģēdijas vai komēdijas priecājoties par duālās pasaules kaislībām. 

Viņi rada savu realitāti, tādu, kādu izvēlējās viņu Dvēsele, lai izzinātu arī šo dzīves aspektu fiziskā 

ķermenī, lai izietu šo pieredzi, dažkārt ļoti nevienkāršu, lai nomestu kārtējo bagāžu vēl neizietu 

mācībstundu un, atbrīvojušies no tā, ietu tālāk - uz Gaismu. 

Un ja jūs redzat, ka varat viņiem tur palīdzēt, palīdziet, taču dariet to ļoti gudri un piesardzīgi, 

nekaitējot un cenšoties ieraudzīt šī cilvēka patieso ceļu, vienas vai otras darbības vai rīcības 

dziļākos cēloņus. 

Tā arī ir, mani mīļie, līdzdalība - divu pasauļu saskaršanās: piektā un trešā blīvuma, bet jūs būsiet 

sava veida "stalkeri", kuri palīdzēs pārvest cilvēkus, cienīgus un gatavus dzīvot jaunā pasaulē, šinī 

brīnišķīgajā Piektās dimensijas telpas realitātē. 

Un es jūs tam svētīju! 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 1. maijā 2017. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 11.09.2018. 

 

24.Kā noturēt Dievišķo apziņu 

Sveicināti, mani mīļotie bērni! 

Un tātad, mēs ar jums nonācām pie galvenās tēmas: kā, ar savu apziņu un visiem saviem 

ķermeņiem, atrodoties Piektās dimensijas vibrāciju līmenī, palikt "nepieskaramiem" trīsdimensiju 

pasaules telpā - visdažādākajos apstākļos, sazinoties ar visdažādākajiem cilvēkiem. 

Sāksim ar to, ka jūs tiešām kļūstiet "neredzami" priekš cilvēkiem ar ļoti zemām vibrācijām. 

Viņi jau automātiski "atgrūžas" no jums, par cik viņos nostrādā pašaizsardzības instingts: šie 

cilvēki var viekārši "sadegt" jūsu enerģētiskā lauka "staros". 

Tas pats notiks arī ar dažādiem notikumiem jūsu dzīvē. Duālās pasaules negatīvās situācijas jau 

nevarēs aizsniegties līdz jums, jo viņi taču pārtiek no enerģijām, līdzīgām pēc vibrācijām. 

Un tomēr, kamēr jūs atrodaties trīsdimensiju telpā, jūs var turpināt pārbaudīt uz izturību. 
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Un tas notiek jums par labu: lai jūs īsteni kļūtu neaizvainojami, necaurlaidīgi, nepieejami jeburos 

apstākļos, lai jūs pilnībā "izravētu" no sevis visas duālās pasaules domas un emocijas, lai jūsu 

vibrācijas noturētos Piektās dimensijas līmenī jebkurā situācijā, pat visneparedzamākajās un 

neticamākajās, raugoties no trīsdimensiju cilvēka viedokļa. 

Tas vispār nenozīmē, ka jums jākļūst bezjūtīgiem robotiem, nereaģējošiem uz to, kas notiek jums 

apkārt.  

Vienkārši jūsu reakcijai jau jābūt adekvātai Piektās, bet ne trešās dimensijas realitātei. 

Un, lūk, ko tas nozīmē. 

Jums jāiemācās mirklīgi pārslēgt savu cilvēcisko apziņu uz Dievišķo apziņu, rakturīgu cilvēkam, 

esošam Piektajā dimensijā. 

Jūs nevarat ieslēgties situācijā emocionāli, bet uz visu notiekošo skatīties attālināti, no novērotāja 

pozīcijas, pat ja tas skar jūs un jūsu tuviniekus, analizējot visus notikumus, izejot ne no pierastā 

trīsdimensiju pasaules "vērtējuma", bet no dziļākiem iemesliem kas šo situāciju izraisījuši. 

Jāiemācās redzēt, kādas mācības visi dalībnieki iegūst, nokļuvuši šo apstākļu orbītā, un atbilstoši 

saviem spēkiem, censties palīdzēt viņiem šīs mācībstundas iziet cienīgi, nenolaižoties, bet 

paceļoties pa garīgo kāpņu pakāpieniem. 

Tieši tur, mani dārgie, arī ir ietverta jūsu loma: gudri, mierīgi, ar personīgās cieņas jūtām, iziet 

trīsdimensiju dzīves atlikumu pašam un palīdzēt iziet citiem. 

Un palīdzēt jums tagad nāk visi Gaišie Spēki. Neaizmirstiet par to un pieaiciniet viņus pēc iespējas 

biežāk. 

Esiet pastāvīgos kontaktos ar saviem Sargeņģeļiem, ar saviem Augstākajiem Es. Lūdziet viņus vest 

jūs pa dzīvi, sūtīt jums zīmes un priekšā pateikumus, kas jums palīdzēs pieņemt pareizos lēmuus, 

cienīgi noreaģēt uz tiem "izaicinājumiem", kādi var gadīties jūsu ceļā. 

Dariet visu iespējamo priekš tā, lai saglabātu tīrībā savu personīgo enerģētisko telpu un maksimāli 

to paplašiniet, ietinot Gaismā un Mīlestībā visu, kas nāk pretim jūsu ceļā. 

Lai iedegas spilgtāk un spilgtāk jūsu Mīlestības Kristāls, dāvājot cilvēkiem jūsu labsirdību, 

maigumu un līdzcietību. 

Kļūstiet Mīlestības saliņa, kur gribēs "piestāt" visas cilvēciskās Dvēseles, piekusušas "peldēt pa 

straumi" bēdās, izmisumā, skumjās un nelaimēs. 

Sasildiet viņus ar savu siltumu, mieru, gudrību, laimi un prieku. 

Māciet viņus dzīvot tikpat harmoniski, kā dzīvojiet paši un piepildiet viņu sirdis ar Gaismu un 

Mīlestību! 

Svētīju jūs tam, mani mīļotie un ļoti mīlu! 
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Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 2. maijā 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 3.08.2018. 

 

25.Nepadodieties Tumšo viltībām 

Sveicinātas, manas senās dvēseles! 

Sen pie jums neatnācu, par cik mūsu darbs Zemes smalkajā plānā iemanto arvien lielākus mērogus 

un Gaišiem Spēkiem šobrīd nav viegli. 

Jūs jau zinat, bet daudzi to izjuta uz sevis, ka Tumsas Spēki, tagad būdami agonijā, cenšas darīt 

visu iespējamo, lai traucētu Augstām Dvēselēm uz Zemes iziet pilnvērtīgā Kalpošanā un vest aiz 

sevis cilvēkus Piektās dimensijas telpā. 

Tādēļ mums tagad karsts laiks. Mēs taču vedam katru pamodušos Dvēseli uz Zemes un cenšamies 

būt blakus ar viņu, lai grūtā brīdī atbalstītu, neļautu nokrist, tas ir, pazemināt savas vibrācijas, atkal 

padodoties Tumšo viltībām un iegrimstot trīsdimensiju pasaulē. 

Bet viņu viltības kļūst arvien izsmalcinātākas, par cik viņi labi zina visas jūsu vājās vietas un 

cenšas tās "iedzīvināt", izmantojot visus savus instrumentus un īpaši spēlējot uz jūsu jūtām 

attiecībās ar tuviniekiem - vīru, sievu, vecākiem, bērniem, mazbērniem. 

Mēs redzam, mūsu mīļie, cik grūti jums nākas saraut senus sakarus, cik grūti samierināties ar 

vistuvāko cilvēku nesapratni, kā dzīve jūs pastāvīgi noliek izvēles priekšā, dažkārt ļoti nevieglas, 

kas var jūs atmest atpakaļ jūsu ceļā uz Augšupcelšanu. 

Un mēs visiem spēkiem cenšamies jūs pasargāt, savlaicīgi sūtīt jums zīmes un priekšā pateikumus, 

vajadzīgos vēstījumus un skaidrojumus. 

Mēs ļoti priecājamies, kad jūs mūs dzirdat un sajūtiet un sevišķi, kad jūs nākat ar mums uz tiešiem 

kontaktiem. 

Ticiet, dārgie, tagad, kā nekad, arī Erceņģelis Mihails ar savu pulku un jūsu personīgie Sargeņģeļi 

ir sardzē un aizsargā jūsu enerģētisko telpu no jums svešiem uzbrucējiem, par cik ne vienmēr jūs 

paši ar viņiem spējat tikt galā: jo pārāk daudz faktoru jūsu stāvokli ietekmē, kamēr jūs atrodaties 

trīsdimensiju pasaulē. 

Un šodien man uzticēts, visas Gaišās Brālības vārdā, vērsties pie jums ar lūgumu, būt modriem, 

mācīties atpazīt jums svešu enerģiju un zemu vibrāciju ielauzšanos jūsu personīgajā telpā. 



 44 

Un tagad es jums pastāstīšu, pēc kādām vibrācijām jūs variet noteikt viņus. 

Pirmais. Jūsu disharmonisks stāvoklis. 

Tas var izpausties dažādi. Jūs varat izjust nogurumu, miegainību, apātiju, fizisku vājumu. 

Ja ar jums tā notiek, ziniet, ka jūsu aura zemu vibrāciju "caursista" un jums steidzami vajag 

"aizlāpīt caurumus". 

Kā jūs to varat izdarīt? Kā vienmēr, uzpildot sevi ar Dievišķās Gaismas un Mīlestības enerģijām un 

izlīdzinot visus savus smalkos ķermeņus. 

Neaizmirstiet, mani dārgie, uzstādīt enerģētisko aizsardzību uz visu dienu un pirms miega, lai visu 

nakti uzturētos augstākās pasaulēs un nepieļautu astrālām būtībām iekļūt jūsu personīgajā telpā. 

Otrs. Jūsu Domas. 

Ja jūs pēkšņi pamanāt, ka jūs pārņēmušas jau aizmirstas trīsdimensiju pasaules domas, tādas kā 

nosodījums, citu cilvēku kontrole, nepieņemšana kāda vai kā, vārdu sakot, domas, kas sevī nesatur 

Mīlestību, tātad, jūs savā energotelpā pieļāvāt atbilstošas negatīvās enerģijas. 

Trešais. Jūsu Emocijas. 

Ja jūs pēkšņi sajutīsiet sen aizmirstas emocijas, kā bailes, satraukumu, naidu, aizvainojumu, vainas 

sajūtu, vai otrādi, pārākumu pār kādu, tas ir, tādas jūtas, no kurām, kā jums šķita, jūs jau sen 

atbrīvojāties, ziniet, ka tas arī Tumšo uzbrukums, kuri cenšas jūs iedzīt atpakaļ duālajā pasaulē un 

traucēt jums virzīties uz Gaismu. 

Tagad ļoti svarīgi, mani mīļie, darboties viskopīgi, jo mēs no Zemes smalkā plāna nevaram izdarīt 

daudz jūsu vietā. Vienīgais, kas mums pa spēkam - tas ir, piesātināt jūs ar augstu vibrāciju 

enerģijām un aizsargāt jūs no tieša Tumšo spēku trieciena. 

Mēs jūs ļoti mīlam un vienmēr būsim līdzās. Atceraties to! 

 

Serafims Sarovskis runāja ar jums visas Gaišās Brālības vārdā 

Pieņēma Marta 3. maijā 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 2.06.2019. 
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26.Rituāli un ceremonijas 

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. 

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, 
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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 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. 

 

27.Paradumi un paražas 

Sveicināti, mani mīļotie bērni! 

Šodien es gribu turpināt sarunu par tradīcijām, kas ir sava veida kodi, vai, drīzāk, atslēga, atveroša 

durvis uz cilvēka zemapziņu, ko izmanto pasaules valdnieki, lai prasmīgi vadītu pūli. 

Jūs redzēsiet, pie kādām sekām noved, šķietami, visnevainīgākie jūsu paradumi, noteikumi, 

paražas, tradīcijas, ceremonijas, rituāli, no kā, rezultātā, arī uzkrājas gadsimtu tradīcijas. 

Daudzas lietas jūsu apziņā jau novestas līdz automātiskumam, tādas kā noglaudīt bērna galvu, vai 

uzsist kādam uz pleca. To uzskata par labu paradumu - atzinības, atbalsta, draudzīguma zīmi. 

Bet tagad es jums paskaidrošu, kā tas strādā enerģētiski. 

Pieskaroties ar roku bērna septītajai čakrai - viņa Dievišķam kanālam, kas viņam līdz septiņiem 

gadiem pilnībā atvērts, jūs netīšām pārklājiet šo kanālu ar savu enerģiju, kas jau piesātinājās ar 

visiem trīsdiensiju pasaules "skaistumiem" un šo enerģiju nododiet bērnam. 

Bet tagad, stādaties priešā, cik daudz cilvēku, "mīlot" to dara ar bērnu viņa dzīves pirmajos gados. 
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Rezultātā, sasniedzot septiņus gadus, izrādās ka viņš jau pilnībā atslēgts no sava Dievišķā avota un 

ievilkts trīsdimensiju pasaules orbītā. 

Viņš piesātinās ar viņam apkārt esošo cilvēku enerģijām, kuri viņam vēlē tikai labu un bez gala 

plucina viņa matus galvvidū, vai glauda viņa galvu... 

Bet kas notiek, kad jūs cilvēkam uzsitat uz pleca? 

Pleci ir piektās čakras līmenī, kas atbild par saskarsmi ar cilvēkiem un pasauli kopumā, par 

pašizpausmēm un sava potenciāla atvēršanu, bet gala rezultātā, par cilvēka individualitāti. 

Bet, uzsitot cilvēkam uz pleca, jūs netīšām nododiet viņam savu enerģiju, savu situācijas, pasaules 

izpratni, tas ir, savu individualitāti, tādējādi iejaucoties cita cilvēka personīgajā enerģētiskajā telpā. 

Uz pirmo mirkli tas var šķist gluži nevainīgi un pat derīgi, jūs taču tādā veidā gribat atbalstīt, 

stimulēt kādu, izrādīt viņam savu labvēlību, bet trīsdimensiju cilvēks, tādā veidā, visbiežāk, izpauž 

savu pārākumu, aizbildnieciskumu, ienesot cita cilvēka enerģētiskajā programmā nepārliecinātību 

un padotības sajūtas. 

Bīstamība tā, ka viss tas notiek neapzināti un strādā tikai enerģiju apmaiņu līmenī. Un rezultātā, 

cilvēks, atbalsta vietā, pats to neapzinoties, saņem pazeminātu pašvērtējumu, paškritiku, bet lielākā 

rēķinā, nemīlestību uz sevi. 

Atceraties, cik reizes jūs redzējāt tādu skatu. Pēc kādas jūsu neveiksmes, jums iecietīgi uzsit uz 

pleca, vai apņem ap pleciem un saka: "Nu labi jau, nepārdzīvo, nākošreiz izdosies". 

Pilnīgi atbalstoši un labi vārdi, vai nav tiesa? Taču ENERĢĒTISKI, gan tie, gan tos pavadošie 

žesti, sniedz sevis apstiprināšanu un "neveiksminieka" pazemināšanu. 

Un, ja tā ar jums notiek bieži, tad, galu galā, jūs varat zaudēt savas spējas un ticību sev. 

Kā gan tad pareizi uzmundrināt bērnu vai atbalstīt cilvēku pēc neveiksmes? 

Priekš tā ir viens vienīgs paņēmiens: sūtīt viņam Mīlestību no savas sirds čakras, piepildīt viņu ar 

savu siltumu, maigumu, līdzcietību un, ja tas jums tuvs cilvēks, jūs varat viņu apskaut un gluži kā 

"pārliet" Mīlestību no savas sirds čakras viņā. 

Tādā gadījumā, gan jūs, gan tas cilvēks atradīsieties vienā Mīlestības enerģijas telpā, kas būs par 

labu gan jums, gan viņam, par cik viņa Dvēsele nevarēs neatsaukties uz jūsu patieso Mīlestību un 

obligāti atbildēs jums ar to pašu. 

Šodien mēs pie tā apstāsimies un es lūdzu jūs, mani mīļotie, aizdomājaties par šo vēstījumu un 

sākat mainīt savus paradumus. 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 4. maijā 2017. g.   

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 6.08.2018. 



 48 

28.Sveiciens 

Sveicināti, mani mīļotie bērni! 

Un atkal mēs parunāsim par jūsu paradumiem, kādi iesakņojušies jūsos tik ļoti, ka kļuva par jūsu 

dzīves neatņemamu sastāvdaļu. 

Pienāca laiks atklāt to apslēpto jēgu, tādēļ, lai jūs apzinātos, cik veikli un prasmīgi vadīja jūsu 

apziņu tik daudzus gadsimtus. 

Kā jūs redzat, es izvēlos visspilgtākos piemērus - tos, kas atrodas virspusē. 

Un šodien es jums pastāstīšu par patīkamu sveicienu enerģētisko noslēpumu vairākumā pasaules 

valstu. 

Visizplatītākie no tiem - rokas spiediens un skūpsts. 

Kas notiek momentā, kad pilnīgi sveši viens otram cilvēki saskaras ar rokām? 

Sāksim ar to, ka jūsu plaukstā sakoncentrēts kolosāls spēks. Ne velti dziednieki ārstē ar rokām, 

koncentrējot savu enerģiju plaukstās un pēc tam virzot to uz sava pacienta slimo vietu. 

Bet, kad jūs satiekat svešu cilvēku, jūsu apziņā nostrādā gadsimtos izstrādāts pašsaglabāšanās 

izstinkts: būt modram ar napazīstamiem cilvēkiem. 

Jūsos viss saspringst un visa enerģija koncentrējas plaukstās, par cik tieši rokas jūs laidāt darbā 

satiekoties ar ienaidniekiem. Un tas notiek neapzināti, par cik tādā momentā nostrādā jūsu dziļākā 

atmiņa. 

Jūs jau zinat, mani dārgie, ka bailes, bīstamības gaidīšana, neuzticība - tās ļoti zemu vibrāciju 

enerģijas. 

Tādēļ pat vislabākie cilvēki, lai cik labvēlīgi viņi būtu noskaņoti, pie rokas spiediena svešam 

cilvēkam, netīšām apmainās ar šīm viņos dziļi slēptām emocijām, tas ir apmainās ar zemu vibrāciju 

negatīvām eneģijām. 

Parasti, cilvēks pasmaida, taču šis smaids nevar izlabot stāvokli, par cik, tas ir smaids "katram 

gadījumam", aicināts mīkstināt belzienu uzbrukuma gadījumā, sava veida maskējums, pretinieka 

"iztaustīšanā". 

Par nožēlošanu, tas tā, mani mīļie. Tās visas atskaņas jūsu ilgajai dzīvei duālā pasaulē. Un šie 

instinkti jau nostiprināti jūsu šūnu atmiņā. 

Tas pats notiek ar "dežūrskūpstiem". Daudzās eiropas valstīs jau iesakņojās paradums, satiekoties 

skūpstīties ar mazpazīstamiem cilvēkiem, un pat ar tiem, kurus jūs redzat pirmo reizi dzīvē. 

Dažreiz jums intuitīvi negribas skūpstīties ar kādu, kas jums nepatīkams, taču jūs to darat, lai viņu 

neaizvainotu, vai tādēļ, ka tā pieņemts. 
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Un tam ir tieši tāda pati daba, kā rokas spiedienam, bet šeit skarti nedaudz citi enerģijas apmaiņas 

mehānismi. 

Šādā gadījumā, enerģijas apmaiņa notiek piektās čakras līmenī, kura, kā jūs zinat, arī atbild par 

saskarsmi ar citiem cilvēkiem. Un pie tādiem skūpstiem cilvēki apmainās ar savām piektās čakras 

enerģijām, ielejot viens otra čakrā to enerģiju, ar kuru apveltīti paši. 

Dažreiz tā var būt ļoti laba un labvēlīga enerģija, bet dažreiz pavisam nederīga jums, saturoša sevī 

svešas jums negatīvas emocijas.  

Jebkurā gadījumā, ĻOTI SVARĪGI sglabāt tīrībā savu enerģētisko telpu, neļaujot ieplūst tur jums 

svešām enerģijām. 

Un, ja jūs redzat, ka jums nebūs iespējams izvairīties no vispārpieņemtiem sveicienu rituāliem, tad 

OBLIGĀTI uzliekat enerģētisko aizsardzību, pirms iešanas ciemos vai uz lietišķu tikšanos, kur 

jums nāksies tikties ar svešiem cilvēkiem. 

"Bet kā vajag pareizi sveicināt vienam otru?" - jautāsiet jūs. 

Un es jums atbildēšu: "Izmantojot to pašu sirds čakru, jūs varat salikt rokas viņas priekšā, tādējādi 

parādot svešajam cilvēkam, ka visu spēku un enerģiju jūs sakoncentrējāt savās rokās, piepildot ar to 

savu sirdi, no kuras arī jūs viņam sūtiet pretim visu savu Mīlestību". 

Dažām tautām uz Zemes izdevās līdz pat šodienai saglabāt šīs Dievišķās zināšanas un šo brīnišķīgo 

tradīciju tieši tā sveicināt vienam otru. 

 

Bezgalīgi jūs mīlošais Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 5. maijā 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 7.08.2019. 

 

29.Svētki 

Sveicināti, mani mīļie bērni! 

Šodien mēs ar jums parunāsim par svētkiem, bet ne jau par reliģiskiem, bet par valstiskiem - par to, 

kāds to enerģētiskais kopums un kā tie ietekmē cilvēku apziņu. 

Valsts svētki aicināti attīstīt un nostiprināt savu pilsoņu patriotiskās jūtas. Ļoti bieži tie pielīdzinās 

uzvaras pār ienaidnieku datumiem vai kādiem citiem valstī izciliem notikumiem, tādējādi 

demonstrējot tās pārākumu pār citām valstīm. 
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To mērķis atkal un atkal izraisīt iedzīvotājos lepnumu par savu tautu, par savu valsti, par savu 

vēsturi, ar to pašu, nostiprinot cilvēkos mīlestību uz savu dzimteni. 

No strīsdimensiju pasaules cilvēka skatījuma, viss tas izskatās gluži slavējami un cilvēki tiešām 

izjūt patriotiskas jūtas attiecībā uz savu valsti. 

Bet kas tad notiek Zemes smalkajā plānā un kā tas viss izskatās Dievišķā skatījumā. 

Stādaties sev priekšā zemeslodi globusa veidā ar precīzām valstu robežām. Un virs katras valsts 

atrodas viņas personīgais egregors, kurš, atkarībā no tā, kādu vietu pasaulē ieņem valsts, vai nu 

attīstās līdz milzīgiem apjomiem, vai ir gluži pieticīgos apmēros. 

Piemēram, ļoti spēcīgi izskatās ASV, Francijas, Anglijas, Krievijas, Ķīnas, Japānas un daudzu citu 

pasaules vadošo valstu egregori. 

Bet pat tās valstis, kuras ieņem nemanāmākas vietas pasaules arēnā, arī tām ir savi personīgie 

egregori, kas pamatā arī barojas no nacionālām idejām un valsts svētkiem. 

No enerģētiskā skatījuma, tas izskatās kā katras valsts EGO, astrālā plānā pārstāvēts. 

Un tādi egregori ir savdabīgi izdalīšanas simboli - trīsdimensiju pasaulē radīti, kuru pamatā ir 

dualitāte. 

Bet sevišķi spēcīgi, no enerģētiskā skatījuma, ir militārie svētki un parādes, kuru laikā demonstrē 

vienas vai citas valsts militāro varenību. 

Tie sevī nes kolosālu agresijas enerģiju, par cik jebkurš ierocis, pat ja to nepielieto, paredz 

nogalināšanu, bēdas un ciešanas. 

Un tas, savukārt, rada nāves bailes, kas, kā jūs zinat, ir viszemākās vibrācijas, eksistējošas uz 

zemes. 

Tādēļ katri tādi svētki valsts egregoru padara smagāku ar šo negatīvo enerģiju jaudīgu izvirdumu. 

"Vai tiešām nav uz mūsu Zemes labu svētku?" - jūs jautāsiet. 

Protams, ir. Un tie ir tie svētki, kas sevī nenes dalīšanu, lepnību un agresiju. 

Tie svētki Mīlestības caurstrāvoti: tie slavē dabas stihijas, sievieti, vīrieti, bērnu, humora un 

smieklu svētki, bērnu svētki, muzikālie un teātra svētki un festivāli - vārdu sakot, visi tie, kas atnes 

cilvēkiem prieku, attīsta viņos radošo sākumu, paaugstina viņu kultūras līmeni. 

Tie, vispārcilvēciski svētki, kas sevī nesatur nekādas nacionālās, politiskās vai sociālās aizkulises, 

bet izraisa cilvēkos visgaišākās jūtas, nesošas vņiem Gaismu un Mīlestību. 

Un es jums novēlu, mani mīļotie, lai tieši tādu svētku būtu pēc iespējas vairāk jūsu dzīvē, lai tie 

apvienotu tautas, palīdzētu cilvēkam sajust sevi kā vienas draudzīgas ģimenes pilntiesīgu locekli, 

dzīvojošu uz planētas Zeme. 

Tad izzudīs visas robežas, jūsu apziņu izdalošas un jūs mācēsiet radīt vienu Gaismas un Mīlestības 

Dievišķu telpu, kas apņem jūsu skastuli Zemi un palīdz viņai augšupcelties Piektajā dimensijā. 
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Svētīju jūs uz to un ļoti mīlu! 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 6. maijā 2017. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 12.08.2019. 

 

30.Energoapmaiņa 

Sveicināti, mani mīļotie bērni! 

Šodien es gribu turpināt energoapmaiņas tēmu, no kā lielā mērā sastāv visa jūsu dzīve. 

Taču iesākumā es gribu jums paskaidrot, kādēļ tas iemanto tik lielu nozīmi tieši tagad. 

Saskaņā ar to, kā jūsu Zeme ieiet Piektās dimensijas telpā, viņas enerģētiskais fons mainās. Tas 

kļūst mazāk blīvs, līdzīgi tam, kā jūsu ķermeņi arī kļūst mazāk blīvi, jo pakāpeniski transformējas 

gaismas kristāliskajos. 

Tādā veidā, enerģiju savstarpējā caurplūsme kļūst dziļāka, sajūtamāka visos jūsu esamības plānos. 

Citiem vārdiem, jūsu pasaule pārvēršas no smagmateriālas pasaules smalkmateriālā pasaulē. Un 

daudzi no jums uz sevi to jau sajuta. 

Kā tas izpaužas? 

Jūs sākat smalkāk sajust cilvēkus: viņu fizisko un emocionālo stāvokli, viņu noskaņojumu, garīgo 

līmeni, viņu vibrācijas. 

Jūs it kā ieejat rezonansē ar citiem cilvēkiem vai, otrādi, disonansē. 

Jūs varat cilvēku sajust, atrodošos uz jūsu viļņa jau intuitīvi, no attāluma, pat nesākot ar viņu 

sarunu. 

Un tas, mani dārgie, jau telepātiskās saziņas sākums. Jūs vēl nevarat apmainīties ar domām tik 

precīzi, kā jūs apmaināties vārdiem, bet jūs jau varat apmainīties ar citiem cilvēkiem ar savām 

sajūtām, savu pasaules uztveri, savu emocionālo stāvokli un notvert viņu atbildes reakciju.  

Fiziskā līmenī tas var izpausties laipnā skatā, vai maigā smaidā, sūtītā pilnīgi svešam cilvēkam, 

atrodošamies uz viena viļņa ar jums un atbildes zīmes saņemšana. 

Tas līdzīgi tam kā kādam sūtīts Mīlestības stariņš atgriežas pie jums ar atbildes stariņu. Un dvēselē 

jums katram kļūst siltāk. 

Jums taču tāds kaut kas ir gadījies, mani mīļie! 
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Jūs jau pūlī sākat sajust radniecīgas Dvēseles, vienkārši satiekoties ar viņu acu skatu? 

Un tas notiek pateicoties enerģiju apmaiņai, kas pievelkas viena pie otras vibrāciju līdzības dēļ. 

Tagad šis process notiks pieaugošā kārtībā, par cik Zeme un jūsu ķermeņi mainīsies arvien vairāk 

un vairāk.  

Tā, pakāpeniski, tāda savstarpējā caurplūsme notiks tik pilnīga un dziļa, ka jūs sāksiet lasīt viens 

otra domas, tas ir, sazināsieties bez vārdiem, kā tas notiek Piektajā dimensijā.  

Bet, lai tas notiktu, jums pilnībā jāatbrīvojas no trīsdiensiju pasaules domām un emocijām, par cik 

tām raksturīgā dualitāte bloķē enerģiju brīvu caurplūsmi - padara smagākas un atņem mobilitāti. 

Tās kā smaga krava velk jūs atpakaļ trīsdimensijās un tiklīdz jūs no šī "smaguma" atbrīvosieties, 

jūs, beidzot, varēsiet enerģētiski "uzlidot" uz Piektās dimensijas līmeņa un dzīvot jau pēc tās 

likumiem. 

Jums jau neko nevajadzēs slēpt no apkārtējiem: jūsu domas un emocijas būs tīras un Dievišķīgas un 

jūs varēsiet mainīties ar tām, ar tādām pašām gaišām dvēselēm kā jūsu. 

Un jums nevajadzēs nekādus vārdus, jūs viens otru sapratīsiet enerģiju līmenī, Piektās dimensijas 

domu un emociju līmenī, nesošām sevī Gaismu un Mīlestību. 

Un lūk, ko es jums šodien gribētu lūgt, mani dārgie. Lūkojiet nodzīvot kaut vienu dienu PILNĪBĀ 

kontrolējot sevi - tā, lai neviena duālās pasaules doma un emocija nevarētu iekļūt jūsu apziņā. 

Un, ja jūs sajūtiet, ka jūs netīšām iegrimstiet trīsdimensiju pasaulē, tad tanī pat mirklī, pārnesiet 

sevi Piektās dimensijas pasaulē. 

Priekš tā jūs varat sev stādīties priekšā, kā jūs turp iesūcaties caur neredzamu membrānu, vai turp 

uzlidojat gluži kā Šūpolēs. 

Jūs varat šos duālās pasaules "nelūgtos vieus" izšķīdināt Gaismas un Mīlestības Dievišķajās 

enerģijās. 

Vārdu sakot, atrodiet savu paņēmienu kā mirklīgi koriģēt savu apziņu. Un padariet to par savu 

paradumu, lai jau pastāvīgi varētu uzturēties uz šī jaunās domāšanas "augstā viļņa", kas jūs iznesīs 

uz Piektās dimensijas Zemi. 

Svētīju jūs uz to un ļoti mīlu jūs, mani mīļotie! 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 8. maijā 2017. g.  

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 16.08.2018. 
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31.Dzīves prioritātes uz Augšupcelšanas sliekšņa 

Sveicināti, mani dārgie mīļotie bērni! 

Šodien es gribu jums dot dažus padomus, kas jums palīdzēs mierīgi un bezsāpīgi ieiet jaunajā 

enerģētiskajā telpā kopā ar jūsu  Zemi. 

Visi jūs esat grandioza projekta liecinieki un vienlaicīgi dalībnieki Visuma "sirds" pārdzimšanai - 

planētas Zeme. 

Pagaidām uz Zemes maz kurš saprot šī projekta unikalitāti, par cik cilvēku prātus savā varā 

pārņēmušie Tumsas spēki dara visu iespējamo, lai novērstu cilvēci no viņai vissvarīgākā notikuma - 

viņas Pārejas jaunajā Ērā, jaunajā enerģētiskajā telpā - jaunajā dzīvē. 

To, kas tagad notiek uz Zemes, droši var nosaukt par "dzīrēm mēra laikā". 

Lielum lielais planētas Zeme iedzīvotāju vairākums turpina dzīvot tā, it kā nekas nenotiktu. 

Un, protams, tur ne tik daudz viņu vaina, cik nelaime, par cik viņu apziņa trīsdimensiju pasaules 

vērtību "aptumšota", kuru varā viņi atrodas jau no bērnības. 

To var salīdzināt ar to, ka, sēžot uz pulvera mucas, gatavas jebkurā momentā uzsprāgt, cilvēce 

turpina skaidrot attiecības, dalīt varu un naudu, pirkt sev dārgas rotaļlietas un domāt par izklaidēm. 

Ļoti drīz tas viss aizies nebūtībā, par cik izdzīvot jūs varēsiet tikai tādā gadījumā, ja aizmirsīsiet par 

visiem strīdiem un dalījumiem, un kļūsiet VIENA ĢIMENE, dzīvojoša uz planētas Zeme, kur 

nebūs robežu starp valstīm, rasu un sociālo noslāņojumu, kur uzstāsies viena vienīga "reliģija", 

kuras nosaukums MĪLESTĪBA.  

Kādēļ es jums par to atkal atgādinu? 

Es gribu, mani mīļie, lai jūs būtu gatavi - morāli un fiziski - gaidāmajām, lielajām izmaiņām uz jūsu 

planētas, lai tās nepārsteigtu jūs nesagatavojušos, ar to pašu, izsitot jūs no līdzsvara stāvokļa, ko 

daudzi no jums jau sasniedza. 

Es gribu, lai jūs pēc iespējas ātrāk, izvirzītu savas dzīves prioritātes tādā kārtībā, kas ļaus jums 

bezsāpīgi ieplūst jaunajā realitātē, kas jūs jau gaida. 

Ko es ar to domāju? 

Par jūsu galveno prioritāti tagad jākļūst garīgai attīstībai. 

Pirmkārt, tā Visuma Likumu zināšana un prasme dzīvot saskaņā ar tiem, tādēļ ka cilvēciskie 

likumi pārstās darboties uz Piektās dimensijas planētas Zeme. 

Otrkārt, savas lomas saprašana - unikālas un neatkārtojamas - jaunās dzīves celtniecībā uz jaunās 

zemes. 

Priekš tā jums vajag NOSKAIDROT tās savas spējas, kas jums pilnībā palīdzēs pašrealizēties un 
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vienlaicīgi dot maksmālu labumu citiem. 

Ticiet, katrs no jums apveltīts ar tādām spējām, tad pacenšaties sākt pielietot tās pēc iespējas ātrāk, 

nolūkā, lai iegūtu noteiktu pieredzi un sajustu sevī pārliecību par to jomu, kurā jūs izmantosiet 

savus talantus. 

Kādēļ tas tik svarīgi? 

Lieta tā, ka planētas iedzīvotāju vairākums šobrīd nodarbojas ne ar to, ko prasa viņu Dvēsele un, 

kas viņiem sagādā prieku, bet strādā tikai priekš tā, lai izdzīvotu un paēstu pats un pabarotu savu 

ģimeni. 

Uz jaunās Zemes tas nebūs iespējams, par cik tās augstās vibrācijas, kā arī cilvēka augstās 

vibrācijas, spēs sev pievilkt tikai tās nodarbes, kas viņam sagādā patiesu baudu un atbilst viņa 

Dvēseles prasībām. 

Treškārt. Sāciet aktīvāk izmantot tās prakses, kas jums tika dotas priekš jūsu ķermeņa 

transformācijas paātrināšanas gaismas kristāliskajā ķermenī, kas jums palīdzēs vieglāk tikt galā ar 

fiziskām pārslodzēm, kas, ar turpmāko jūsu planētas vibrāciju palielināšanos, kļūs arvien 

pamanāmākas. 

Un, protams, mani dārgie, cenšaties pastāvīgi uzturēties enerģētiskā līdzsvara stāvoklī, kas ienesīs 

mieru, labsajūtu un harmoniju jūsu Dvēselēs. 

Svētīju jūs uz to un ļoti mīlu! 

 

Tēvs Absolūts runāja ar jums 

Pieņēma Marta 25. septembrī 2018. g. 

Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 26.09.2018. 
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GRĀMATU PLAUKTS 

 

Mūsu grāmatu plauktā jūs atradīsiet arī citus Tēva Absolūta un Augšupcelto 

Meistaru Vēstījumu krājumus 

 

PAR JAUNU DZĪVES REDZĒJUMU 

Pasaules Mātes sūtīts Vēstījumu krājums pieņēma Marta laikā no 1. līdz 23.jūlijam 2018.gadā 

 

ATGRIEŠANĀS PIE DIEVA (PASAULES MĀTE) 

Pasaules Mātes sūtīts Vēstījumu krājums pieņēma Marta laikā no 10.augusta līdz 2.septembrim 2017.gadā 

 

GARA, DVĒSELES UN ĶERMEŅA TRĪSVIENĪBA 

Tēva Absolūta sūtīts Vēstījumu krājums pieņēma Marta laikā no 4. līdz 31.jūlijam 2018.gadā 

 

ASTRĀLĀ PASAULE 

Tēva Absolūta sūtīts Vēstījumu krājums pieņēma Marta laikā no 24.maija līdz 4.jūlijam 2018.gadā 

 

KRISTUS OTRĀ ATNĀKŠANA (SĀKUMS) 

Tēva Absolūta un Pasaules Mātes sūtīts Vēstījumu krājums pieņēma Marta laikā no 26.septembra līdz 

9.novembrīm 2017.gadā 

 

KRISTUS OTRĀ ATNĀKŠANA (2.DAĻA) 

Tēva Absolūta un Pasaules Mātes sūtīts Vēstījumu krājums pieņēma Marta laikā no 10. līdz 22.novembrim 

2017.gadā 

 

Kā arī citi teksta un audio Vēstījumu krājumi 

GRĀMATU PLAUKTS UN KATALOGS REGULĀRI TIEK PAPILDINĀTS 

 

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

 

 
 

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

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

Internet-Grāmatu “Uz Augšupcelšanas sliekšņa”" pieņēma Marta, audio Eduards, vēstvietne - 

Vozrožģeņije 

 

Latviešu valodā viskopīgai pieredzei sagatavoja Dievišķā Spēkavota Gaismas grupa, vēstvietne - 

Spēkavots 2019. gada 28. aprīlis, Latvija 

 

  

http://spekavots.ucoz.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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