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Spīdekļi. 

Gara grauds. 

429. 

Gara grauds ir Spīdekļa magnētiskā spēka daļa. Staru trauksmainība, kas caurstrāvo 

nolemto, izpausto enerģiju, sasprindzina tās īpašības, tāpēc gara graudā mīt katrs 

impulss, kas mīt spīdeklī. Enerģijas, kas kombinējas ar Magnēta tiekšanos, attīsta 

apvienošanos. Tāpēc, kad stara jaunrade piesātina savu apkārtni, tad vitalitātes 

rosinātā apļa enerģija pievelk citas enerģijas, un Spīdekļa apvienošanās ar vitālo 

impulsu piešķir spēku gara graudam. Tā rezumēsim likumu par graudu pievilksmi 

dzīvībai. 

430. 

Ap graudu sakrājušās enerģijas, Magnēta pievilktas, tiecas uz Spīdekļa staru, un stara 

īpašība, protams, atdos graudam savu potenciālu, tāpēc pastāv radniecība starp staru 

un spīdekli. Izplatījuma uguns atšķiras pēc sprieguma un stara krāsas kādības. Šīs 

pamatkādības nostiprina enerģijas, kas saista dažādas norises, kurām sakars ar 

Kosmisko Magnētu. Tā Mūsu Spīdeklis ierosina tās norises, kuras rit harmonijā ar 

evolūciju. Protams, stari, kas sakopo jauno rasi, rāda ceļu uz jauno pasauli un, 

protams, grauj visu, kas nesaskan ar evolūciju. Un Mūsu Spīdeklis, protams, attīsta 

jaunās rases tapšanas principus, tāpēc Agni Jogs tik spraigi uztver izplatījuma ugunis. 

Kad Urāns sasprindzina starus, nostiprinās jauna pakāpe. Daudz atklājumu, daudz 

pārvietojumu, daudz perturbāciju, daudz pētījumu, kas cenšas izpētīt augstākās 

enerģijas, daudz apbrīnojamu mēģinājumu izpētīt psihisko enerģiju; stara un 

izplatījuma izstarojumu īpašības pētījumu; tādējādi cilvēce nostiprināsies jaunos 

meklējumos. Mūsu Spīdekļa stari gatavo cilvēcei labāku pakāpi. Jā, jā jā! Tā stara 

augšupeja izraisa neatvairāmu nomaiņu. Tā stari jaunrada. 

431. 

Kad kosmiskais grauds pievelk trauksmīgo graudu, tad noris saspringtā Magnēta 

kombinācijas. Kad Kosmiskais grauds pievelk trauksmīgo graudu, tad nostabilizējas 

grauda ceļa virziens. Potenciāla jaunrade atkarīga no kombinācijas. 

Kad Urāns apvienojas ar smalkajām enerģijām, tad patiesi var sacīt, ka urāns ievirza 

visus ceļus un viņa strāvas sekmē evolūciju. Tā Spīdekļu strāvas paātrina notikumu 

gaitu un Mūsu Urāna gars paātrina evolūcijas ķēdes kādību. Savstarpējo attiecību 

leņķi tik saspringti. Saules taisno staru leņķi un Urāna pievilksme ļoti spēcīga. Notiek 

ugunīga asimilācija! Ļoti svarīgs laiks! Urāns darbojas. Šādu pakāpi Mēs gatavojam. 

432. 

Spīdekļi, protams, iedarbojas savstarpēji. Staru traukšanās spēks un viņu iedarbība 

atkarājas no Spīdekļu sastāva. Kad Spīdekļa struktūras pamatā ir tīrā uguns un 

smalkās enerģijas, tad Spīdeklim ir pārsvars un tas spēj pievilkt piesātinātu 
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izplatījuma uguni. Tālab Urāns, kuram piemīt smalko enerģiju īpašības transmutē 

citas enerģijas. Okultā ziņā urāna staru spēks varens! 

433. 

Mūsu Saules sistēmas Planētu Gari darbojas solidāri, jo Viņi kopā pilda Kosmiskā 

magnēta Gribu un savstarpēji sazinās, bet katrai iespējai vajadzīgi noteikti kosmiski 

nosacījumi. Bez šaubām, sakarā ar sevišķiem planetāriem sakārtojumiem un 

kosmiskiem termiņiem, daži satiksmes apstākļi kļuvuši vieglāki. Tā, ugunīgo enerģiju 

tuvošanās zemei dara iespējamu arī mūsu planetārās ķēdes Augstāko Sfēru Augstāko 

Apmeklētāju pievilkšanu Zemes tuvajām sfērām. Armagedons prasa visu neredzamo 

pasauļu spēku piedalīšanos Kaujā. Visaugstākie Gari savstarpēji sazinās un darbojas 

pilnīgā sadarbībā. Viņiem nav vajadzības atrasties noteiktā vietā. 


