
KĀ GADSKĀRTU RITUĀLOS SAVIENOTIES AR 

DIEVIŠĶO PIRMSĀKUMU SEVĪ 

Kas bija pirmais: Vista vai ola? 

 

 
Ideja mums ir noslēpums tik ilgi kamēr savienosimies ar pirmasākuma kristālu sevī. 

Jan enerģija un informācija mūsu realitātē realizējas kā patiesība. Ja gudrība ir 

kopā ar nevarmācību un paļāvību uz Dievu=VIEDUMS. Ja gudrība ir kopā ar 

pašlabuma meklēšanu=VILTĪBA 

Iņ enerģija un informācija realizējas dažādā kvalitātē; kā migla, kā gaisma, kā 

neitro, kas uztur dzīvību. Abas kopā kā mīlestība un dzīvība veido gaismas ķermeni. 



KUR TO MEKLĒT? 

 
 

 

 

 



Oglekļa atoma alotropiskie veidi 

Grafīts

Dimants

 

Fullerēns          Atklāts 1985.gadā 

                                Oglekļa nanocaurulītes 

 Atklātas 1991.gadā 

 Oglekļa nanocaurulītes ir cilindriskas formas struktūras, kas veidotas no oglekļa 

atomiem. Oglekļa atomi nanocaurulītēs ir savā starpā savienoti tāpat kā 

heksagonālajās grafīta plaknēs viena atoma biezumā, taču šīs plaknes ir 

"saritinātas" ārkārtīgi miniatūrās (diametrā no 1 nanometra līdz dažiem 

desmitiem nanometru) caurulītēs, kuru garums var sasniegt pat dažus 

centimetrus. Caurulīšu gali parasti ir noslēgti ar pussfēriskām "galviņām". 



KUR DIEVS NOSLĒPIS CILVĒKA PATIESO BŪTĪBU- 

PIRMSĀKUMA IDEJU, SATURU UN FORMU?  

KAS IR CILVĒKS? 

 

 



Kā ir ar saturu? Kas ir Dvēsele? Kas ir Gars? Enerģija, 

informācija vai abi kopā? ATŠĶIRĪBA KVALITĀTĒ.

 

 

 Pārrāvumu starp kristāla vidu 

un virsotni veido laicīgās varas; nauda, reliģijas, cilvēku prāta konstrukcijas, domformas, 

dažādas programmas un smalkās pasaules parazīti. Vienīgais veids kā savienoties ar 

pirmsākumu sevī, ir došanās uz leju un palīdzības lūgšana  Zemei. Tas ir līdzvērtīgs 

paņēmiens kā iegrimšana savā zemapziņā.  Zemes apziņa ir pamodusies un palīdz cilvēkam 

atgūt veselumu. 

 



 

ATTĪSTĪTS DVĒSELES DIMANTA KRISTĀLS , KURĀ AKTĪVI 

DARBOJAS 8 DIAFRAGMAS ENERĢĒTISKIE VĀRTI. Tāda 

enerģētiski informatīvajā līmenī izskatās cilvēka 

diafragma un tā darbojas kā atsevišķs orgāns.

 



KĀ ŠO ZINĀŠANU IZMANTOT SAULSTĀVJU 

RITUĀLOS? 

 

JĀPANĀK IZMAŅAS ZEMAPZIŅĀ?  

 

Mūsdienu cilvēka enerģētiskā struktūra. To māca garīgie 

skolotāji.  

 



 

VAJAG DABŪT ŠO. Tādam cilvēkam vairs neeksistā karma, ir 

dzēsta dzimtas negatīvā informācija, ir atjaunots veselums. 

Caur tādu cilvēku realizējas pirmsākuma saturs, forma un 

individuālā ideja. Viņš pilnībā realizē savu dievišķību. 

   

  

Tāds cilvēks rezonē kopā ar ZEMI un ZEMES  APZIŅU 



TĀDS CILVĒKS IEŠŪPO MĪLESTĪBAS VIBRĀCIJĀS VISU MĀRAS 

ISTABIŅU. TĀPĒC GADSKĀRTU RIRUĀLS IR VEIDS, KĀ 

SAVIENOTIES NE VIEN AR STIHIJU ENERĢIJĀM, BET ARĪ AR 

SAVU DIEVIŠĶĪBU SEVĪ. 

 

 

 



Gadskārtu rituāli pie STARU AKMEŅIEM

 Ceļš uz ieeju 

ZEMAPZIŅAS ZONĀ.    Pa kreisi  DZIEEDINĀTAVA, kur var attīrīties, pa labi Māras istabiņa. 

  ZEMPZIŅAS  

ZONA ar   STŪRAKMENI centrā. PA KREISI MĀRAS DĪĶIS.

 
Stūrakmeni atrakām 2015.gada 16. Jūnijā. Tā ir Dieva dāvana mums, tas elpo uz pasauli 

mūžības un bezgalības elpā. 



  

RADĪŠANAS ZONA- SMILŠU TERAPIJAS KLASE 

 

JAN KALNA VIRSOTNE – UGUNSRITUĀLU VIETA 

 

NOJUME-ĢIMENES STŪRĪTIS                                                      VIETA SVĒTBIRZIJ       

AICINĀM PAVASARĪ UZ SVĒTBIRZS STĀDĪŠANU.  
Līga Kolneja 


