
 1 

Maijas avīzīte 

Nr. 17. Mazsalaca, 2018. gada maijs 

lai arī kas apkārt notiek, atrodi sevī drosmi uzticēties sev! 
 

Sveicieniņš maijā, mēnesī, kad vārda 

dienu svin arī Maijas! 
Laikam jau taisnība, ka vienādu vārdu 

īpašniekiem ir līdzīga enerģija, kas bieži vien 
savstarpēji pievelkas. Arī manu paziņu lokā ir 
vairākas Maijas, ar kurām tādā vai citādā 
veidā esam saistītas. Cītīgākie avīzītes lasītāji 
jau būs pamanījuši gan Maijas Laukmanes, 
gan Maijas Kadiķes šeit ievietotos tekstus. Arī 
šoreiz meklēju atbalsi pie viņām un pievienoju 
vēl Maiju Čepuli, ar kuru iepazināmies mana 
Gaismas Ceļa sākuma posmā, kad iesaistījos 
arī GAISMASBĒRNU grupas pirmsākuma 
radīšanā. Viņas pirms daudziem gadiem 
dāvātā orhideja joprojām regulāri raisa savus 
ziedus un priecē manu dvēseli... 

Interesanti – vai arī avīzītes lasītāju 
vidū ir kāda Maija?... Atsaucies! Uzraksti!... 

Novēlu visiem SAVIEM lasītājiem un jo 
īpaši SAVĀM vārda māsām – izbaudīt 
ziedošā maija mēneša burvību! 

Paldies, ka Jūs esat! 
Ar mīlestību – Maija 

 
 

pirmdiena. saules darbi. darbi saulē. 
+ 

ik rītus mostos atkal no jauna 

turpinot raudzīties pasaulei sejā un 
liekot plecos to pašu 
mūžīgi līdzi nesamo mugursomu kur kārtu 
kārtās salikti noslēpumi 
pienākumi ilgas cerības zaudējumi ieguvumi 
un arī daudz kā vēl tāda 
kas māca iet 
turoties priekam pie rokas tā gaitu darot reizē 
gan vieglu 
gan drošu – 
 
ik rītus mostos atkal no jauna turpinot 
raudzīties pasaulei sejā – 
un kamēr savā mūžīgi līdzi nesamā 
mugursomā blakus raizēm 
un ļoti pelēkiem pienākumiem ielikšu nevis 
rūgtuma asariņu 
bet kādu ceriņu pieclapīti kādu smieklu šalti  
kādu jūras glāstītu oli vai zaļu kadiķa odziņu – 
tikmēr 
 
nē neapniks mosties un kārtot 
katru dienu līdzi nesamo mugursomu – tikmēr 
to darīšu čukstot 
ka mīlu visu kas kārtu kārtām tur 
                                   līdzi nešanai ielikts un 
ka šī mīla ir 
 
nepārejoša 
 

Maija Laukmane 
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Jums dāvātais laiks … 
 

Jūs dzīvojat straujiem soļiem, ”ātro uzkodu” 

un tūlītējas apmierināšanas sabiedrībā. Jūs 
nospiežat podziņu, un prece  jau ir 
nogādāta jums uz māju. Jūs ieslēdzat savu 
datoru vai telefonu, un visa pasaule jums ir 
pie rokas. Jūs uzreiz varat saņemt vajadzīgo 
tekstu, atbildi uz jautājumu, vai pasūtījuma 
apstiprinājumu. 
 
Kaut kādā ziņā jūsu tehnoloģijas ir sākušas 
atspoguļot realitātes enerģētisko dabu: jūs 
domājat – jūs radāt. 
 
Vienīgā atšķirība starp realitātes enerģētisko 
dabu un jūsu tehnoloģijām ir tā, ka jūsu Zeme 
ir bijusi radīta ar mērķi – dot jums izdevību 
attīstīties noteiktā posmā, lai spējat sasniegt 
skaidru un Mīlošu vibrāciju, pirms jūsu domas 
pārvēršas realitātē. Tā ir Svētība! 
 
Vai varat iedomāties, ka ikviena doma, kas 
pazibējusi jūsu galvā, nostātos tagad jūsu 
priekšā? Dažas būtu visai biedējošas. ”Un ja 
nu man ir vēzis? Un ja nu mani atlaiž no 
darba? Un ja nu pasaule sabrūk zem kājām? 
Un ja nu mani pamet kāds īpašs cilvēks? Un 
ja nu es viņu vairs nesatikšu nekad? Es ceru, 
ka dabūs ciest tie, kas man ir pāri 
nodarījuši!” Paldies Dievam, ka jūsu domas 
neīstenojas uzreiz! 
 
Nu protams, jūs varētu izvēlēties arī labākas 
domas, un varētu uzradīt arī labāku realitāti 
tūlīt. Bet tik un tā, vai varat iedomāties šo 
haosu? Tas būtu tā, it kā bērns būtu ticis pie 
televīzijas vadības pults, un nemitīgi 
pārslēgtu kanālus citu pēc cita. 
 

Jūs šeit, uz Zemes, mācāties virzīt savu 
domu plūsmu daudz noturīgāk tanī virzienā, 
kurā jūs patiešām gribētu, lai jūsu dzīve iet. 
Laiks jums ir kā Dāvana, kas ļauj jums 
novērtēt savas domas un pašam arī tās 
nokoriģēt. 
 
Kā saprast, vai jūs radāt to, ko vēlaties? 
 
Kad jūs domājat domas, kas padara jūs 
laimīgus – jūs radāt laimīgu realitāti. 
 
Kad jūs domājat domas, kas liek justies slikti 
– jūs bloķējat savu laimīgo realitāti. 
 
Jebkurā gadījumā, laimīgā realitāte cenšas 
īstenoties! 
 
Jūs esat neizmērojami vareni, dārgie! Tā ir 
Dieva Dāvana, ka jums ir laiks, lai izpētītu šo 
savu spēku, un Mīloši novirzītu savas domas 
uz to, ko jūs patiešām vēlaties īstenot. 
 
http://angelmessages.visionsofheaven.com/2018/03/time-... 

No angļu valodas tulkoja Maija Čepule … 
 

 
 
 
 

Nav nozīmes tam, kur tu esi, 

Nav nozīmes tam, kad tu sāc. 
Iededz gaismu, ja tumsā tu esi,  
Iesāc iet, un tev līdzi ies kāds. 
Iesāc dziedāt, kāds dziedās ar tevi,  
Sevi izproti, modīsies prāts. 
Iesāc darīt, no jauna cel sevi, 
Un tu redzēsi, darīs vēl kāds... 

 
Dace Ābeltiņa 

 

https://www.draugiem.lv/say/click.php?url=http%3A%2F%2Fangelmessages.visionsofheaven.com%2F2018%2F03%2Ftime-is-gift.html&pid=1780519841&uid=717946
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Pilnīgi viss, kas ar Tevi šobrīd notiek, 

ir vajadzīgs, tiek Augstāku spēku pieskatīts 
un notiek īstajā laikā.  

Tev vienmēr ir izvēles - uzticēties 
Visumam un sev, kā visa radītājam vai 
cīnīties, pretoties, kaut ko mūžīgi labot. 
Taču vienmēr ir gudri izprast, kas, ar ko, par 
ko cīnās...  

Pieņemšana nav tas pats, kas 
samierināšanās aiz izmisuma un šķietamās 
bezizejas. Pieņemšana notiek izpratnē. 
Notiekošā izpratnē vai izpratnē, ka - it visam 
ir sava liela nozīmē un jēga. 

Jo viss notiek. Pareizi. Tāpēc atgūsti 
savu mieru. Tu neesi viens. Tu tiec pieskatīts. 

Kristīne OmShanti 

 

 
 
Drosme uzticēties sev. 

Ja arī apkārtējie apstākļi nebūt nav 

mums atbalstoši, ja pašā valda apjukums, 
satraukums un neziņa, kaut kur dziļi, dziļi 
iekšā mūsos ir Gaismas dzirksts kā atbilde uz 
uzdoto jautājumu.  

Šī gaismiņa ir izeja. Uzticoties tai, 
varam arvien vairāk uzticēties sev un savām 
sajūtām. Neziņas un šaubu migla sāk izklīst, 
un pakāpeniski ienāk skaidrība un miers. 
Tagad ir svarīgi palikt šajā miera ostā, lai 
uzpildītu sevi un savienotos ar drosmi doties 
tālāk.  

Tikai rīcība var kaut ko līdz galam 
izmainīt. 

Lai arī kas apkārt notiek, atrodi sevī 
drosmi uzticēties sev! 

Tur ir izeja! 

Maija Kadiķe 

 
Daudzās sabiedrībās, ja tu atnāc pie 

šamaņa  vai dziednieka, sūdzēties par to, ka 
esi vīlies, esi garīgi iztukšots, vai tevi 
piemeklējusi depresija, tie uzdotu tev vienu 
no četriem jautājumiem:  

Kad tu pārstāji dejot?  
Kad tu pārstāji dziedāt?  
Kad tevi pārstāja aizraut un apburt 

stāsti?  
Kad patīkams klusums pārstāja tev būt 

komfortabls? 
Tur, kur mēs pārstājām dejot, dziedāt, 

priecāties par stāstiem vai baudīt klusumu, 
tas ir tur, kur mēs pārdzīvojam savas 
Dvēseles zaudējumu. 

Deja, dziesmas, stāsti un klusums - tie 
ir četri universāli dziedinošie balzami. 

Angeles Arrien 
Tulkoja: Ginta FS 
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Lorna Bērne "Cerības Vēsts no Eņģeļiem" 

  “Pēdējā laikā Cerības 

eņģeli redzu daudz biežāk. 
Gandrīz katru dienu. Šķiet, 
cilvēkiem tagad ļoti ir 
nepieciešama cerība.” 

Lorna Bērne 
  
Lorna Bērne eņģeļus redz 

tikpat skaidri, kā mēs redzam cilvēkus. Eņģeļi 
jau no mazotnes viņu gatavo īpašam 
uzdevumam – nodod cilvēkiem gudrību, ko 
Lornai uztic eņģeļi un Dievs. Šajā grāmatā 
viņai ļauts lasītājiem atklāt būtisku ziņu – 
cerība neiespējamo padara iespējamu. 
Cerības vēsts no eņģeļiem iedvesmo un 
apliecina: pat vissarežģītākajās situācijās 
mēs neesam vieni. Mēs varam pieaicināt 
palīgus. Lorna sniedz viegli izpildāmas 
norādes, kā būt kontaktā ar Visuma 
pozitīvajiem spēkiem un vienmēr gūt atbalstu 
no eņģeļiem. 

Lorna Bērne ir daudzu starptautisku 
bestselleru autore, mūsdienu īru mistiķe un 
dziedniece, pie kuras pēc padoma vēršas 
tūkstošiem lūdzēju no visas pasaules. Lorna 
kā neviens spēj rosināt uzticēšanos eņģeļu 
spēkam. Latviešu valodā izdotas arī 
grāmatas “Eņģeļi manos matos” un “Kāpnes 
uz debesīm”. 
 

Dziedinošo eņģeļu lūgšana, kuru Dievs 
sūta ar erceņģeli Mihaēlu: 
 

Dziedinošie eņģeļi, 

Ļaujiet plūst debesu spēkiem pār mani 
Un maniem mīļajiem. 
Ļaujiet man izjust dziedinošo eņģeļu 
starojumu, 
Jūsu dziedējošo roku gaismu. 
Es ļauju sākties dziedināšanai, 
Kādu Dievs to piešķir 
Pēc sava labā prāta. 
Āmen! 

 

 
 
 
 
 
 

„Bite medainām kājām iekāpj ābeles 

ziedos, un ābele viņai to ļauj, jo tā ir bites 
lūgšana. Ābele izplaukst ziedos, un tā ir viņas 
lūgšana. Zāle izaug sulīgā zaļumā pretī 
debesīm, strautiņš, burbuļojot, droši pārtop 
upē, kas dodas pretī jūrai, balti putni brīvi 
pārlido pasauli, saule to pārlej ar savu 
siltumu, modinot dzīvību... Ļaušanās savai 
esībai. Bez vērtēšanas, bez salīdzināšanas. 
Caur rimtu mieru un klusumu sevī, vienkārši 
esot. 

No runātāja lēnām kļūstot par vērotāju, 
kādā 

brīdī tu 
aizvien 

vairāk un 
vairāk 

sāc just, 
sajust 
citus, 

sajust 
pasauli, 

un galu 
galā 

beidzot arī pats sevi. Tā pa īstam. Un tas nav 
izrunājams. Izdzīvojams, baudāms, bet ne 
izrunājams. Katrā zāles stiebrā augošā pret 
debesīm, tu ieraugi savu turpinājumu, katrā 
saules glāstā savu siltumu, rasas lāsē savu 
acu mirdzumu, vējā savu domu tīrību, ūdens 
plūdumā savu jūtu pasauli, ābeļziedā savu 
maigumu, putna spārna vēzienā savu brīvību, 
smilšu graudā savu Zemes spēku, blakus 
esošā cilvēkā savu gaismu. Beznosacījumu. 

Ļaušanos savai esībai, tam kāpēc tu 
esi šeit – dzīvot un izdzīvot VISU, tik dziļi, cik 
vien iespējams, pat ļaujot sev kādā brīdī sevi 
aizmirst. Un aizmirst arī to, ka ārpusē nav tas, 
ko meklējam. Viss piepildījums ir pašā, caur 
savu ceļu, caur savas sirds atbildēm. Savā 
mierā un savā iekšējā klusumā, esot 
patiesam pašam pret sevi, pieņemot un 
iemīlot visu, kas tu ESI.” 

Kristīne Muciniece 
 

Raksti arī savas pārdomas, radošos darbiņus un 
ierosmes līdz katra mēneša 25.datumam uz 

e-pastu: harmonija53@inbox.lv 
mājas lapas: http://laisma.1w.lv/ 

http://laisma-1.mozello.lv/sirdsprieks-1/maijas-avizite- 
Ar mīlestību, pateicību un prieku fotografēja, savāca 

un šo radīja – Maija Reinvalde
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