
TREJDEVIŅI 

vienotība, spēks un drošība 

 

Veseli, TREJDEVIŅI ļaudis! 

Šajā pārmaiņu laikā, kad Pasaule jūk prātā, kad cilvēki ir apjukuši, daudzi ir izmisuši 

un neziņā par nākotni, mēs varam būt gandarīti, ka esam par sevi parūpējušies, un 

zinām, kā to darīt arī turpmāk. Ne velti mēs gadu no gada, gadskārtu pēc gadskārtas 

pulcējamies mūsu sakrālajos rituālos, sanākam uz TREJDEVIŅI saietiem un visi kopā 

veidojam mūsu zemes un tautas enerģētisko aizsardzību. Veidojam to stipru, un turam 

– kopā. Rezultāts? Paveramies uz situāciju Eiropā, un pat tepat mūsu kaimiņvalstīs – 

cik stipri krīze ir skārusi tās, un cik salīdzinoši mēreni iet Latvijā! Tie ir mūsu darba 

augļi. 

Šobrīd skaudri izjūtam to, ko zinājām jau kādu laiku – Pasaule mainās. Mēs taču katrs 

sevī jūtam, ka tas ir pārmaiņu laiks. Pasaule mainās, un cilvēkiem jāmainās tai līdz. 

Kas noturēs mūs spēkā, veselībā un drošībā. Mums atbilde ir skaidra – tas ir mūsu 

senču atstātais mantojums. Tajā ir mūsu visu, mūsu tautas spēks, gudrība, drošība un 

nākotne. Nav nekas jāizgudro no jauna, turamies pie savām saknēm, un ar mums viss 

būs kārtībā! 

TREJDEVIŅI ļaudis turpina iesākto. Mēs neko neatceļam. Mēs esam, un mēs būsim. 

Mēs darījām, darām, un turpināsim darīt mūsu ikdienas svēto darbu latviešu zemei un 

tautai. Kā jau ierasts, pulcēsimies šovasar saietā TREJDEVIŅI 19.-25.jūlijam 

Meža Salās. Būsim kopā, darīsim kopā, kopā veidosim mūsu drošības telpu un mūsu 

pašu nākotni. 

Pieteikšanās šī gada TREJDEVIŅI saietam turpinās. Piesakies un piedalies! 

Ir Lieldienu laiks, spēka laiks, Gaismas dzimšanas laiks. Izmantosim to! Lai stiprinātu 

mūs gan enerģētiski, gan garīgi, šo svētdien 22.martā visi, kas vēlas, pulcēsimies uz 

kopīgu ugunsrituālu spēkam un drošībai. Enerģētiski veidosim drošu telpu 

savām mājām, sētām, pagastiem, pilsētām, Latvijai. Pulcējamies plkst.11.00 

Limbažu pagasta “Meža Salās” (www.mezasalas.lv), ģērbjamies svinīgi un silti, 

katrs paņemam līdz savus ziedojumus (Latvijā audzētus graudus, pupas, zirņus, 

u.tml.), ko ziedosim mērķa sasniegšanai.  

Kopā mēs varam visu! Lai top! 

Meža Roberts 

TREJDEVIŅI bite 

http://www.mezasalas.lv/

