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1.nodaļa: Domas spēks 

…Viss Kosmoss tiek celts uz domas. Viss labums un viss posts pamatojas domās. 

Doma dod dzīvību, tāpat doma atnes nāvi. Kad gan cilvēki to sapratīs! Kosmosā nav 

spēcīgākas sviras par domu, kas piesātināta ar psihisko enerģiju. 

 

“Iespējams, ka cilvēku domas ir vissvarīgākais pasaules faktors.” 

 

Patiesi, tikai domas spēks jaunrada dzīvi. Un nākotni veido nevis tās neredzamās 

balsis no tribīnes, un nevis dzirdētie vārdi lido izplatījumā, bet kosmiskajā traukšanās 

procesā staro domas spēks. 

 

Cilvēks, kurš domā, ka neredzamā doma pazūd tukšumā, smagi maldās. Viss, kam ir 

savs potenciāls, rada bežrobežīgas sekas. 

3. 

Katram laikmetam ir savas aicinājums, un Jaunās Pasaules aicinošais sākums būs 

domas spēks. 

 

Cildenais Platons teica: - “domas virza pasauli”. Un mūsdienu zinātnieki, kā 

piemēram, Komptons, izsakot pieņēmumus, ka aiz katra dabas fenomena atrodas 

saprātīgs, darbīgs spēks un par domas iedarbību uz matēriju, - nobeidz ar šādiem 

ievērojamiem vārdiem: “iespējams, ka cilvēku domas ir vissvarīgākais pasaules 

faktors.” 

4. 

Vispār jāpierod, ka doma valda pār cilvēka likteni. 

5. 

Lai doma darbojas. Cilvēki nespēj tikt līdzi domas lidojumam, bet pasauli tomēr vada 

doma. 

6. 

Kur kāja var soļot, tur doma – pārlidot. Doma veido dzīvi. 

7. 

Pat viens domas uzliesmojums pacels pāri bezdibenim. 
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8. 

Visās kosmiskās amplitūdās pamata stūrakmens būs doma, tā spēj pārveidot karmu, tā 

spēj noteikt termiņus, tā atver vārtus un var tos arī aizvērt. Tā audzē plecu spārnus. Tā 

tuvina Augstākai Pasaulei. Tā nogrūž bezdibenī. Likuma būtība balstās uz domas. 

Domas dziļā gudrība ir sargs pret haosu. Tieši doma valda pār haosa niknumu. 

9. 

Dažreiz derīgi pasēdēt mierīgi, vēršot garu bezrobežībā – tas ir tā, kā tālo pasauļu 

duša. Mums pašiem jāpievelk strāvas, citādi tās aizslīdēs bez iespaida. Doma – 

magnets pievelk pozitīvās strāvas un , tā arī kā vairogs, neatļauj tuvoties negatīvajām. 

10. 

Tieksmīgā doma līdzīga magnetam. 

11. 

Tiānas Apolonijs savos ceļojumos dažreiz sacīja mācekļiem: “Pakavēsimies šeit, šī 

vieta man patīkama.” Šie vārdi mācekļiem lika saprast, ka šeit ielikts magnets, vai arī 

Skolotājs nodomājis magnetu ielikt. Magnetu izjūta nojaušama pēc īpatnās strāvas, 

kas saistīta ar Agni spēku. Zinātne kādreiz varēs izpētīt šādus magnetiskus viļņus, kuri 

neizsīkst gadu simteņos. Kā ceļa zīmes magneti atstāti sevišķi nozīmīgās vietās. Kad 

arājs nēsā sev līdzi dzimtās zemes saujiņu, viņš it kā atceras senatnes parašu atnest 

balvā zemi, kā neapstrīdamības zīmi. Arī tagad zināt, kā tika atnesta neaizmirstamā 

zeme. Tās liktenis nav vienkāršs, ļaunais gribēja to izkaisīt, bet labuma roka – ne jau 

nejauši – nolika dārgumu sāņus, un tas tika aizmirsts; bet doma, kas bija saistīta ar 

atnesumu, dzīvo un darbojas spēcīgāk, nekā var iedomāties – tik dzīvas ir domas. 

Domas magnetizētam priekšmetam patiesi piemīt spēks. 

12. 

Ja katra doma ir magnets, tad arī katra tikšanās pilna meklēšana ir spēcīgas magnets. 

13. 

Doma jaunrada, domas izplatība telpā nav izmērojama. Tāpēc daudzi eksperimenti 

spēj tikai daļēji paplašināt domas spēka izpratni. Mēs apbrīnojam neizsakāmo 

nākotnes gaišredzības kādību, bet reti saprotam, ka nākotnes seju iededzina un izveido 

domas uguns. Dažādu laiku domas, dažnedažādas domas veido gaišredzībai pieejamās 

Smalkās Pasaules. 

14. 

Stāvoklis liekas bez cerībām tiem, kuri domas spēka vietā lemj balstīties uz cilvēkiem. 

Sarūgtinājumi no cilvēku sugas puses plūst kā upes viļņi. Bet Patiesības veidi, ko 

saucat par idejām, valda pār pasaules karmu. Var pabrīnīties, kā patiesības veidi cīnās 

izplatījumā. Kamēr cilvēku lielākā daļa vēl satrūd nezināšanas un nodevības ārprātā. 
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Patiesības domas vij savas debesu ligzdas, kas reālajai evolūcijai daudz 

nepieciešamākas, kā veselu tautu ceļos krišana. 

15. 

Astroloģija ir varena zinātne, bet ar domas spēkiem to iespējams apgūt. Tieši domai ir 

nozīme astroloģijā. Jo doma rada, doma ir ķīmiska; doma ietekmē pat karmu. Ar tik 

vareniem spēkiem sacenšas doma. 

16. 

Gara darbība ir neaprēķināmi ātra. Doma ir gara reflekss, un tāpēc domas kustība ir 

ārkārtīgi ātra. Tikai pēc daudzām gausuma (lēmuma) pakāpēm sākas gaismas ātruma 

aprēķināšana. Ja gara vērtība liela, tad kāda vērtība gan ir gara bērnam – domai?! 

Kāda vērtība domai, parāda pat vienkāršais aparāts, kas pētī auras spektru. Auras 

nokrāsu maina ne tikai apzinātas domas, bet gluži tāpat iedarbojas arī tās mūsu gara 

rezervuāra lidojošās, līdz saprātam un atmiņai nenonākušās mušas. Visur tiek runāts 

par domas vai darbības vienādo nozīmi – to viegli konstatēt: ņemiet slepkavības 

domas vai pašas slepkavības iedarbību uz auras spektru – sekas būs vienādas. Ļaudīm 

grūti apjēgt, ka domai tāda pati ietekme, kā rīcībai. Bet kas vēlas piedalīties Pasaules 

evolūcijā, tam jāizprot domas nozīme. 

 

Ja doma transformējas fiziskā krāsā, tad arī tās iedarbība no attāluma ir tikpat 

iespējama (droša), kā gaismas viļņu pētīšana. Teorijai par domu spēku jātuvojas 

zinātniski. Šis likums nav attiecināms uz izņēmuma personām, tas ir kopīgs visiem. 

Galvenais secinājums būs – melu un liekulības nepraktiskums un saudzība pret 

saviem tuvākiem. 

 

Zinātnieki, kas ir bez viltus, zina, ka ar vienu acumirklīgu domu fiziski nokrāsojas 

vesela aura. Likās, pilnīgi apslēpta doma, bet tās sekas – fiziska, zinātniski konstatēta 

krāsa. Auru mērītājs neprašam dod lielus pierādījumus. Pret civilizētiem neprašām 

Mums jāizturas kā pret bērniem. Apdedzinātais pirksts tos māca, kā apieties ar uguni. 

Runājam par aizspriedumiem, bet neviens ministrs nezina, kas par zvēru ir 

aizspriedums. 

- Iesim uz priekšu! 

17. 

Staigāšana pa ūdeni vai sēdēšana uz ūdens tāpat kā iešana pa uguni ir domas spēka 

brīnišķīgs apliecinājums. Atcerēsimies, kā panākama kaut vai sēdēšana uz ūdens. 

Protams, nepieciešama ķermeņa iztīrīšana, ievērojot stingru augu barību un gara 

pacilātību, bet jāprot arī peldēt un gulēt uz ūdens, lai tādējādi izvairītos no šaubu 

čūskām. Tad Jogs izvēlas ne visai dziļu, mierīgu vietu ūdenī, noliek vieglu koka 

atbalstu un nosēžas uz tā, iegrimstot ūdenī līdz jostas vietai, pēc tam viņš iedziļinās 
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Pranajamas ritmā un domās tiecas uz Augstāko Neizsakāmo. Tā iespējams pavadīt 

vairākas dienas atpūšoties un atkal gremdējoties garīgajā iejūsmā. Kad doma atraisās 

no zemes pievilksmes, tad cilvēka ķermenis zaudē svaru, tādējādi jogs paceļas uz 

ūdens un koka balsts aizpeld. Bet ja domas paliek parastajā augstumā, tad arī 

ķermenis paliek tanī pašā līmenī. Pie tam var novērot ķermeņa gaismas emanācijas, 

kuras, pēc senatnes izteicieniem, piesaista cilvēku debesīm. Vienīgais mēģinājuma 

faktors ir domas kādība. Nevar nosēdināt uz ūdens nešķīsteni, tāpat arī imunitāti pret 

uguni nav iespējams apgūt bez zināma ritma un sajūsmas. Kurš gan uzņemsies 

nosacīt, cik ilgs laiks vajadzīgs ķermeņa un gara iepriekšējai disciplinēšanai, lai 

vadītu šādas domu apoteozes. Jāsaka, ka pacietības, apņēmības un neatlaidības 

pakāpes ir bezrobežīgas, un bez tam ļoti nepieciešamas  arī kosmisko apstākļu 

iedarbības. Nevajag smieties, ja dzirdat sakām, ka pilna mēness fāzē apstākļi 

vislabvēlīgāki. 

18. 

Visu ietverošā doma būs dziedinošā sākotne. Pajautājiet ārstam, kādā mērā ieilgst tāda 

cilvēka slimība, kurš grib slimot. Tā personīgā griba jau parāda domas spēku. 

19. 

Spirālveidīga kulšana ir Visuma simbols. Kas šādu vienkāršu procesu atzīst kā 

varenas darbības simbolu, tas patiešām izpratis mikrokosma un makrokosma 

mijattiecības. Zemes sfērā spirālā griešanās ir vielas uzkrāšanās pamats, bet gluži ar 

tādiem pašiem paņēmieniem darbojas arī doma. No virsotnēm līdz haosam izplatījums 

apziņas spirāļu sasprindzēts. Doma, piepildīdama Visumu, spirālveidīgi pārvēršas 

vielā. Vajag izprast un atzīt domas pārvēršanos vielā. Šāda saliedētība saglabās vielas 

rezerves, jo doma, ir neizsīkstoša. Daudz labuma uz Zemes nesīs domas matērijas 

atskārsme. Cilvēkus sevišķi biedē smadzeņu pārpūlēšanās, bet tas ir aplami, jo doma 

nevar pārpūlēt. Smadzeņu saslimšana ceļas no daudzām citām pārmērībām. 

Smēķēšana, dzeršana, seksuālais neprāts, miega trūkums, pārēšanās, īgns 

uzbudinājums, smaga grūtsirdība, skaudība, nodevība un citas tumsas šausmas rada 

pārpūlēšanos, kuru piedēvē domas darbībai. Profilakses nosacījumos doma ne vien 

nepārpūlē, bet gan otrādi, tā veicina augstāko vielu maiņu. Domu apsūdzēt 

pārpūlēšanā, līdzinātos Agni izdzīšanai no sirds. Abi vadi savieno cilvēci ar 

Augstākām Pasaulēm, viņai vajag cienīt šos pavedienus, bez tiem var iegrimt haosā. 

Rietumos reliģija nozīmē saiti ar Dievu, ar Augstāko Sākotni, tātad katra saite 

jāsekmē, un galvenā apmaiņa notiks caur ugunīgās domāšanas procesu. Šim nolūkam 

jāatbrīvojas no bailēm, ka doma varētu pārpūlēt. Ja domāšanas procesā novērojat 

pagurumu, meklējiet citus cēloņus, parasti meklējiet tuvumā. Varbūt cēlonis nav jūsos 

pašos, varbūt pa logu ieplūda saindēts gaiss, vai arī kurināmais nebija tīrs. Bieži mazi 

cēloņi izraisa lielas sekas un sevišķi bēdīgi, kad gaismas nesēju domu ieskata par 

paguruma avotu. Doma ir veselība, atjaunotne, vielu maiņa, tā izpratīsim glābēju 

domu. 
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20. 

Doma – meklētāja draugs. Doma pārvalda visu. Katra muskuļu kustība – doma. Doma 

vada un apstiprina. Doma atrod ceļu uz novēlējumiem un norādījumiem. Doma, ja to 

neignorē, pamācīs, kā atšķirt Augstāko no zemākā. Doma dzīvo nemitīgi un bezgalīgi. 

Tā apstiprina kustību un ritma apziņu. Doma nepamet ne dienā, nedz naktī. Kad iemīl 

domāšanas procesu, doma paaugstina apziņu. 

21. 

Jau ilgu laiku cilvēce mācās iepazīt domu, bet cik maz šī vispirmā likuma apjēgsme 

ieviešas plašajās masās. Gudri sacīts, ka idejas valda pasauli. Bet līdz šim cilvēki to 

atkārto, neliekot lietā dzīvē. 

22. 

Ja var apstiprināt domas klātbūtni akmenī, kāda gan tīru domu varavīksne pilda 

izplatījumu! Vajag pierast pie apziņas, ka viss esošais ir domas caurausts. Parādība, 

kas nav abstrakta, un ir sverama, protams, paliek kā enerģijas jēdziens, bet uzglabā 

evolūcijas apziņas potenciālu. Augu jušanu nesen ierobežoja ar instinktu, bet instinkta 

pētījumi attiecina to uz domu sfēru, no šejienes novērojumi kā uz leju, tā uz augšu. 

Parastā cilvēkveidīgo kļūda ir tā, ka tiesību domāt tie piešķir vienīgi sev. Ar 

visprimitīvākiem piemēriem var parādīt, kādā mērā cilvēka domu sadala vecums, 

stāvoklis un tautība. Par domas vājajiem dīgļiem var pabrīnīties, dažreiz, taisni 

cilvēku starpā. Toties bezvārda izplatījuma domas paceļ garu. 

 

Jūs zināt, ka pārveidotais radio var uztvert izplatījuma domas, un doma kā viela, var 

abpusīgi barot un augt. 

 

Padomājiet par domu, aptveriet tā izplatīšanos un priecājieties par domas laboratoriju, 

kas, sākot ar minerāla šūniņu līdz bezgala Bežrobežībai savieno sākotnes. 

 

Magnētiskais vilnis, elektriskā dzirkstele un doma, šie trīs ceļinieki sastop to, kurš 

tiecas Bežrobežībā. 

23. 

Kosmiskais spriegums atspoguļojas visās sfērās; un uz planētas notiek gara 

pārstrādāšana. Tikai domas varenais spēks spēj iedvest garam saspringtību; un gara 

pārstrādāšana iznīcina vājos, bet strauja ir to augšupeja, kas seko Kosmiskajam 

Magnetam. Tāpēc kosmiskā jaunrade rosina trauksmīgos meklējumus. Tā gara 

pārstrādāšana sasprindzē visus slāņus. 
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24. 

Doma ir psihiskās enerģijas izpausme un kādība, tādēļ doma var būt par visu 

apvienojošo sākotni. 

25. 

Cilvēki vēlas pierādījumus, bet to priekšā neskaitāmi apliecinājumi; tas nozīmē, ka 

vispirms vajag iegaumēt tos un saprast domas un sirds uguns spēku. Domājiet! 

Domāšana cilvēkam pierāda Kultūras nozīmi. 

26. 

Maza doma, ja tā iedarbojas disonancē spēj apstādināt pat milzi. Cik daudzi cilvēki 

ejot atskatās, satrūkstas, maina virzienu un visādi reaģē uz acumirklīgām domām, pat 

neapzinoties to avotu. Kas saprot, ko nozīmē ietvert daudzskanīgu simfoniju vienā 

uzdotā atslēgā, tas izpratīs arī pamatdomu, neskatoties uz uzdevuma daudzveidību. 

Un svešas disonances iejauksme neiespaidos dziļi, ja pamatdoma būs spēcīga. 

27. 

To pašu domu spēku vajag likt lietā, lai pievienotos Triju Pasauļu apziņai. 

28. 

Nevien pašas domas rada fiziskas parādības, bet sutītās enerģijas kondensācija 

ierosina spēcīgas reakcijas. Jūs noteikti pazīstat gaismas parādību izjūtu. Ļoti spilgti 

izpaužas melno zvaigžņu smagās vai zilo nomierinošās izjūtas. Tāpat arī zināt, ka 

šādas izjūtas nerodas jūsos pašos, bet ieplūst no izplatījuma. Domu pasaule ir 

nākotnes piederums. Domu pētīšana novedīs arī pie psihiskās enerģijas. Novērojumus 

iespējams sākt no dažādiem viedokļiem, tāpēc pievēršu uzmanību dažādai pieejai pie 

tā paša gaismu nesējas domas temata. 

29. 

Var nožēlot, cik nesagatavoti nonāk cilvēki Smalkajā Pasaulē, atnesot līdzi zemiskus 

ieradumus, viņi izšķiež domas spēku nepilnīgos veidojumos. Domas jaunrade 

Smalkajā Pasaulē attīstīta visās sfērās. Grūti pat iedomāties, kādos maldos tiek šķiests 

dārgais spēks. 

30. 

Domātājus stipri vajā. Bet lai vajātie saka: “Izraidiet mūs, bet mūsu domas jau iesētas. 

Izplatījuma domu nekas nespēj iznīcināt.” Nav nozīmes izraidīt domātāju. Viņa 

īpašumus taču neiznīcinām visās pasaulēs. Doma ir nevien neiznīcināma, bet 

izplatījumā tā pat pieaug. Pat domātāja izraidīšana no blīvās pasaules piešķir viņam 

vēl plašāku domāšanas jomu. Slepkavas un indētāji rīkojas nelietderīgi; viņi cer 

atbrīvoties no domātāja sējumiem, bet tieši ar to viņi tos nostiprina. 
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31. 

Nevar taču nesodīti turēt žņaugos cilvēces apziņu. Agrāk vai vēlāk cilvēces gars 

atmodīsies un brēks, un nometīs visas savas važas. Ielūkojoties pagātnē varam atrast 

dziļus cēloņus, kas sagatavojuši vecās pasaules sabrukumu. Domas un gara spaidi, kas 

tika pielietoti dažās zemēs, radījuši visu turpmāko neprātu. Doma ir radības vaiņags, 

un tās nonāvēšana ir smagākais noziegums. 

32. 

Domas spēks kā pumpja svira. 

 

Doma, iepazinusi pasauļu saattiecību, jau smeļ no tām savu varenību. 

 

Doma ir dzīve un dzīvi virza doma. 

 

Vai doma var dzirdēt? Atbalss teorija rūda, ka doma tāpat kā skaņa magnētiskos 

viļņos aug un izteiciens “domu dārdiens” nebūs hiperbola. Proti, domas dabu vajag 

izpētīt. Piemēram, vai zināma rakstura un sprieguma domas var iespaidot augu dzīvi? 

Kā reaģē uz dažādām domām dzīvnieki? Beidzot, kā jūtas starp domām pats kungs 

cilvēks? Kā doma iespaido ķīmiskos savienojumus?  Vai nevajag domu pārbaudīt ar 

lakmusa papīru? Vai doma nevar sacensties ar stipru indi vai ar mūziku? Vispār vajag 

izpētīt domu, kā esošā dzīvu faktoru. Tā varēs pārsviest tiltu no psihotehnikas uz 

dinamiku, un pat astroķīmiju. Tā vajag izprast izplatījuma ekonomiju. 

33. 

Var konstatēt spēka pieaugumu kāpjošā progresijā,- proti, kur divi ir vienas domas 

apvienoti, tur jau triju spēks. Bet nav jāaizmirst, ka katra doma, kas darbojas pretī, 

saēd daudz apkārtējās enerģijas, tāpēc tik reti novērojama veiksmīga vienotība. Tieši 

viens zirgs var apturēt visu karavānu un veiksmīgais rezultāts būs sagrauts. Labāko 

enerģiju audums tiks izausts no jauna, bet cilvēce pārmērīgi izšķiež tai nolemtos 

sasniegumus. Tā viegli nonākt pie apvienoto enerģiju izpratnes. Tā nav abstrakcija, 

bet pati fiziskākā realitāte. 

 

Cilvēki vēlas visu iekarot un piesavināties, bet domas spēks viņiem šķiet tukša 

sapņošana! Tā tiek izšķiesti īstie dārgumi. 

 

Kas gan var izmērīt domas spēku? 
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Aleksandrijas filozofi sacīja – “Nenopel Pasauli, tā varenas dienas radīta.” 

Nobeigsim ar smaidu – vai neesat mēģinājuši iztēloties domu negaisu izplatījumā? 

Kāds māceklis jautāja – ja doma ir sverama, vai tad nav iespējams, ka domas 

apgrūtina izplatījumu un tādējādi traucē gravitāciju? Kā jūs domājiet? 

33.a 

Doma ir mūžīga enerģija. 

34. 

No visām radošām enerģijām visaugstākā paliek doma. 

35. 

No daudz kā var izsargāties, bet domu krātne ir pati nepielūdzamākā. Doma, kā 

augstākā enerģija, nav šķīdināma un viņa uzkrājas. 

36. 

Doma – griba ir visa Esošā vienbūtīgais pamats; tāpēc domas enerģiju vajag tik rūpīgi 

pētīt. 

 

2.nodaļa: Doma – enerģija 

36.a 

No visām enerģijām tā smalkākā ir doma. 

37. 

Reiz kāds mākslinieks gribēja attēlot domu, bet nezināja, kāds simbols to vislabāk 

izteiktu. Filozofs ieteica to izprast kā mākoņu veidojumu, jo doma mīt izplatījumā. 

Kādam citam domātājam likās, ka zvaigžņotā debess būs labāka. Trešais domāja, ka 

zibens skarbi attēlotu domu. Ceturtais ieteica atstāt audeklu baltu, jo zemes acis 

nesaredz domu, tālab jebkurš attēls enerģijas gaismai būs pārāk rupjš. 

38. 

Krijašakti [domas enerģija] – nekad neizsmeļamā, bija cilvēkiem pazīstama jau kopš 

senseniem laikiem. Lietoju indusu nosaukumu, lai parādītu, cik sen jau cilvēki pilnīgi 

noteikti apzīmējuši šo enerģiju. Vai tiešām tagadnes domātāji atpaliks no saviem 

senčiem? Tik ļoti tagad apšaubīta jaunrada domās, kas tā jāpieskaita humanitāriem 

priekšmetiem. Pēc tagadnes terminoloģijas domas enerģija drīzāk būtu iekļaujama 

fiziskajās zinātnēs. Tāpēc tie, kuri uzbrūk domas enerģijai, lai meklē sevi tumsoņu 

nometnē. Nedomājiet, ka stāstu ko jaunu, cienīgu atzinēju diemžēl maz, un tālab 

visdabiskākās lietas nokļūst kaimiņos kaut kādiem pesteļiem. Tāpēc nepieciešams 

klīdināt māņticības un tumsības garu. 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

2.daļa: Doma 

 

10 lapa no 118 lapām 
 

39. 

Saimniece, ieguvusi no piena gabalu sviesta, līdz ar to jau ir nonākusi pie ļoti svarīgas 

kosmogoniskas atziņas. Viņa izpratusi, kā rodas debesu ķermeņi. Bet pirms stāšanās 

pie kulšanas, saimniece bija raidījusi savu domu par to; tikai domai apvienojoties ar 

kulšanu, izveidojas vērtīgā masa, pēc tam rodas arī siers, jau ar iemītnieku iedīgļiem. 

Nesmaidīsim par šādu mikrokosmu, tā pati enerģija griež arī pasauļu sistēmas. Tikai 

stingri jāizprot domu nozīme, lielās enerģijas nozīme. Vai nav brīnišķīgi, ka tā pati 

enerģija staro katra cilvēka sirdī? 

40. 

Tas, kurš sacījis, ka gaismas uzliesmojumi nav nekas cits, kā izsūtītās domas, nebija 

tālu no patiesības. Protams, izplatījuma domas, kā elektriskie lādiņi, var radīt stipras 

gaismas parādības. Krāsainās dzirksteles arī atkarīgas no enerģijas kādības, kas izraisa 

šādus lādiņus. Mēs varam raidīt domas, kuras var nevien izraisīt gaismas zīmes, bet 

spēj radīt arī ķermeniskas izjūtas. Domas transmutācijas princips izjūtā tikai pierāda, 

ka doma ir enerģija. Tāpēc pie tā, ka doma ir enerģija, jāpierod jau no mazotnes. 

41. 

Himalaju starošanu vērojuši daudzi zinātnieki, bet neprašas tomēr to apšauba. Tāpat 

arī Himalaju nededzinošā liesma, kaut gan to redzējuši un tai pieskārušies, vēl 

vienmēr paliek pasaku robežās. Ik katras gaismas parādības pamatā ir enerģija, bet 

šādu spēku noliedz. Bet gaismas zvaigznes vai uzliesmojumus, ko redzējuši daudzi, 

piedēvē acu anomālijas. Protams, šādai kroplai izpratnei runā pretī tas, ka šīs 

parādības redzamas vairākiem cilvēkiem vienlaicīgi. Bet cilvēki parasti nepastāsta cits 

citam par savām izjūtām un redzējumiem. Tādējādi daudz kas paliek neievērots. 

Tāpēc vairumam arī domas zibeņi ir tikai fantomi. Kurpretim daudzus dzīvniekus 

dēvē par elektriskiem, jo tie sevī glabā ievērojamus enerģijas krājumus. Tāpat arī 

dažus cilvēkus var nosaukt par elektriskiem. Vai patiešām tik grūti iedomāties, ka 

viņu domas enerģija var būt redzama it kā zibšņu atmirdzums, sevišķi strāvu 

krustojumu gadījumos? Vajag prast turēt acis atvērtas. Vajag papūlēties novērot, 

citādi daudzas ievērojamas parādības izgaisīs nepamanītas. Himalaju starojums var 

būt raksturīgs piemērs. 

42. 

Radošā tieksmē ietvertā doma iedveš spraigumu tai enerģijai, kas tiecas izpausties 

dzīvē. ( Domai ir pašai sava radošā enerģija un tikpat spēcīgi dzīvības izpausmes 

rosina arī Magneta kodols. Tāpēc visas radošās enerģijas atkarīgas no grauda impulsa. 

43. 

Interesanti, ka fiziskā piepūle dažreiz rada sevišķu domu skaidrību. Tas pats mēdz 

notikt arī aukstuma un karstuma reakcijā. Domas apstiprināšana, kā arī enerģijas 

izmērīšana dos daudzus jaunus atklājumus. Daudzas īpatnējas parādības saistītas ar 

domu apvienošanu. Jūs lasījāt par parādībām, kas pavairojas atkarībā dalībnieku 
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daudzuma. Nav domājams, ka visi dalībnieki būtu domājuši vienoti. Tātad darbojas 

domas enerģija kā tāda. Enerģijas straume palīdzēja saskārties Smalkās Pasaules 

spēkiem. 

44. 

Esmu klāt cilvēka spēka pārcelšanas mēģinājumā uz attālumu. Pievienojot domu 

enerģiju attiecīgajai priekšmeta enerģijai, iespējams pasaukt jebkuru priekšmetu, 

iespējams pārbīdīt durvju aizbīdni. Šāds mēģinājums pats par sevi sen pazīstams, bet 

pierādot vispārējo kopīgo sadarbību jāiegaumē, ka domājošā enerģija apvienos visus 

esošā slāņus. Ne jau ar veseri apvienosim, bet ar domu caururbjam pat veselus 

priekšmetu komplektus. 

 

Katrs eonu sabrukums pārvieto veselas pasaules, līdz ar to jūsu domas tiek aicinātas 

sargāt domu enerģiju. 

45. 

Domu uztverot vai noraidot var novērot virkni parādību, kas apstiprina, ka doma ir 

enerģija. Dažreiz izjūtams elpas trūkums. Daži izskaidro, ka cēlonis meklējams 

sasprindzētā uzmanībā. Bet novērotāja labad, sevišķi svarīgi atzīmēt, ka domas 

procesu mēdz pavadīt fiziskas sajūtas. Tāpat dažreiz zūd arī daļa no saņemtā vārda, 

šāda parādība mēdz būt izplatījuma strāvu sekas, citiem vārdiem sakot, enerģijas 

sekos. Tāpat var novērot sirds pukstienu pastiprināšanos un nepareizu pulsāciju, kas 

arī ir enerģijas iedarbības sekas. Tāpat var novērot krāsās  noskaņu un degsmes 

maiņas, kas liecina par strāvām. Tā iespējams izsekot, cik ļoti visi domu procesi 

saistīti ar fiziskajām norisēm. Analoģiju var atrast novērojot radio viļņus. 

46. 

Ja starp cilvēkiem būtu bijušas iespējamas sirsnīgākas attiecības, tad būtu 

apstiprinājušies daudzi zinātniski novērojumi. Atgriezīsimies pie jautājuma par 

vienādām domām, kas vienlaicīgi uzliesmo dažādās pasaules malās. Cik gan daudz 

apvainojumu par plaģiātu būtu atspēkots! Bet pašreiz mēs to atceramies sakarā ar 

domu izplatīšanos. Vienādu domu, tematu un veidolu rašanās var dot pārliecību, par 

domu enerģiju. Šāds salīdzinājums var norādīt uz atavismu dažādās tautās. 

 

Nereti runā par veidolu epidēmiju, nu arī tagad, kā redzat, tautām ir vienādas 

uzmācīgas idejas. Jo vairāk ir vienādu domu izplatījumā, jo spēcīgāk var izveidoties 

enerģijas virpuļvētras. Nedomājiet, ka tanīs ir dziednieciska vienotība, ko Mēs ne reizi 

vien esam ieteikuši. 

47. 

Dažreiz var sajust it kā vibrējošas pieskārsmes ādai ķermeņa dažādās vietās, bet 

vispbiežāk mugurkaula novadā; vajag saprast, ka arī šī parādība saistīta ar domu 
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pārraidīšanu. Sevišķi, ja tuvojas liela sprieguma doma. Parasti šādām sajūtām 

nepievērš uzmanību, bet tagad, kad ir aktuāls jautājums par domas enerģiju, ar to 

saistītās fiziskās sajūtas sevišķi jānovēro. Saņēmējiem raidāmā doma ne vienmēr 

ietērpjas vārdu veidolos, bet tā tomēr iesakņojas domu aparātā un iespaido domāšanas 

veidu. Šādu domas uztveres izpratni vajag atzīmēt. Līdz šim tika piegriezta vērība 

vienīgi domai, kas pārveidojusies vārdos, bet visdziļākā iedarbība, kas pāri vārdiem, 

palika neievērota. 

48. 

Senatnē šajā virzienā dod zīmīgus piemērus. Cilvēki jau sen izprata, ka domas nav 

vajadzīgi vārdi kādā noteiktā valodā. Domas enerģija atvibrē smadzeņu aparātā un 

rada apziņai saprotamu skanējumu. Vai šī skanēšana izveidosies vārdos, vai daudz 

dziļākā apziņā, tas tikai sīkums. Galvenā izprast spēja nogulsnējas domāšanas metodē.  

48.a 

Nesaprotami, kādēļ cilvēki tā pretojas vienkāršajai izpratnei par domu kā par enerģiju. 

Ir kā šī elementārā patiesība spētu satricināt cilvēku pavārdus! Tiesa, enerģija var 

izpurināt nedaudz putekļu, bet māja no tā netīrāka netaps. 

 

Doma ir pasaules likums. Šis likums jāizprot pilnīgi. Doma nav tikai izpausme 

vārdos. Domas spēks ir arī domas enerģijas sfēra. Tieši šo apstākli aizmirst, un domai 

piešķir tikai niecīgu izplatīšanās spēju. Šāds ierobežojums neļauj iedomāties domu arī 

aiz planētas robežām, citiem vārdiem – laupa tai majestātisko jēgu. 

49. 

Doma, tāpat kā domas enerģija, gūst savu pienācīgo nozīmi, ja to izprot arī kā aiz 

Zemes robežām esošu. Domu nedrīkst ierobežot zemes sfērā, citādi radio viļņi var 

sākt sacensties ar varenāko enerģiju. Dižākās enerģijas apspiešana līdz ar to ir arī 

cilvēka domāšanas noniecināšana. Patiešām, jo vairāk cilvēks ierobežos savas 

iespējas, jo vairāk tas nošķirs sevi no dižās sadarbības. 

50. 

…Atskatoties atpakaļ, var atrast dziļus cēloņus, kuri sagatavojuši vecās pasaules bojā 

eju. Ja tā domas un gara nomākšana, kāda notika dažās zemēs, izraisīja visu turpmāko 

neprātu. Ilgi balstītais dambis sabruka, nu straume savā ceļā noslaucīja visu. Tā 

neviens un nekas nespēj apturēt domu, šo ugunīgo enerģiju un Pasaules Ēkas 

vainagojumu. 

50.a 

No visām radošām enerģijām visaugstākā paliek doma. Kas tad būs šīs enerģijas 

kristals? Dažs domā, ka domas vainags būs noteikta zināšana, bet pareizāk ir sacīt, ka 

domu vainago leģenda. Leģendā izveidojusies radošās enerģijas jēga un īsā formulā 

izpaudīsies cerības un sasniegumi. 
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3.nodaļa: Ugunīgā doma 

50.b 

Saprātu apzīmēja ar Uguns zīmi. Ugunīgā domāšana būs apvienošanās ar Ugunīgās 

Pasaules zinātni. Tāda apvienošanās iezīmēja varenus laikmetus, kurus nosauc par 

Pasaules Mātes Dienām. Zemes vēsturē var izsekot pat vairākus šādus laikmetus. Vai 

šāda gaišā diena nebūs arī nākotne, ja cilvēks atzīs ļaunuma nederīgumu?! 

Doma – zibens 

51. 

Kosmogoniskā indiešu pasaka stāsta: “Dzīvoja briesmīgs nezvērs, kas rija cilvēkus. 

Reiz nezvērs sekoja izvēlētajam upurim. Lai glābtos, cilvēks ienira ezerā, nezvērs 

ielēca aiz viņa. Meklējot glābiņu, peldētājs uzlēca nezvēram mugurā un stingri satvēra 

tā krēpes. Uz muguras nezvērs nevarēja apgriezties, jo viņa vēders bija neaizsargāts. 

Tas traucās briesmīgā gaitā, gaidot kad cilvēks pagurs. Bet cilvēks domāja, ka viņš ar 

savu izmisīgo stāvokli glābj cilvēci, un ar šo pasaules domu viņa spēki saspringa 

nenogurdināmībā. Nezvērs tanī pat laikā paātrināja skrējienu tā, ka dzirksteles lidoja 

kā ugunīga aste. Un savās liesmās nezvērs pacēlās pāri zemei.  Cilvēka pasaules doma 

pacēla pret ienaidnieku. 

 

Kad cilvēki redz kometu, viņi pateicas drosmīgajam, mūžīgi traucošajam. Cilvēku 

domas trauc un dod jaunus spēkus nezvēra jātniekam. Baltie, dzeltenie un melnie 

cilvēki trauc savas domas uz to, kurš jau sen kļuvis ugunīgs.” 

 

Vērsieties uz vadošo domu par palīdzību cilvēcei. Domājiet skaidri, ka jūs dariet ne 

personīgo, bet absolūti derīgo darbu. Jūsu veiktais, neņemot vērā patērēto laiku un bez 

telpas ierobežojumiem, ir darbs, kas vieno pasaules. Sargājiet vadošo ugunīgo domu. 

 

Ļaujoties ikdienas vadībai var zaudēt vadošās domas apzināšanos. Vājie prāti domā, 

ka viņi paliek bez saites ar vadītāju – ikdienas paradumi padara viņus parastus. Bet 

tieši ikdienā var audzināt ugunīgo domu. Kā metālu kaļ ar parasto veseri un kā 

dzīvības substances pilnu graudu novāc ar parastu sirpi, tā parastajā darbā saskatiet 

lieluma pavedienu! 

52. 

Kad cilvēce bija zaudējusi visus jūtīgos uztveres pavedienus, tad vajadzēja pielietot 

ugunīgo iedarbību: šķīstīšanas ugunīgo šķēpu, jaunrades ugunīgo šķēpu, traukšanās 

ugunīgo šķēpu, jaunās enerģijas ugunīgo šķēpu. Visi ugunīgie spriegumi dos cilvēcei 

ugunīgi piesātinātu jaunradi. Tādējādi, sadarbojoties, ugunīgais šķēps atnes cilvēcei 

dotās kosmiskās iespējamības. Un kad kosmiskā jaunrade ugunīgi nostiprināsies, tad 
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tuvosies visas  enerģijas. Izšķirošs un cilvēces apziņu pacilājošs moments. Tik 

bezrobežīgi tiek piesātināta cilvēces doma. 

53. 

Ugunīgā doma nepazīst robežu. Kā bezrobežīgs jaunrades vēstnesis, doma traucas 

izplatījumā. Apziņa jāpieradina pie šādas nebeidzamas parādības. Pielāgojot visus 

jēdzienus Bezrobežībai, iespējams apgūt Kosmiskās celtniecības pakāpi. 

54. 

Ugunīgā Pasaule visā kosmiskajā mērogā apstiprina gara virskundzību. Ja zinātniski 

izprastu cildeno virskundzības nozīmi, cik gan daudz derīgu atklājumu būtu guvusi 

cilvēce! Bet grāmatnieki nepieņem pašu varenāko spēku, proti, gara virskundzību. 

Tāpēc katra smalka pieeja zinātnei, mākslai, jāciena kā patiesa ugunīga domāšana. 

55. 

Saskare ar ugunīgo Pasauli dod priekšrocības nevien nākošajās dzīvēs, bet arī tagad. 

Ne velti saka, ka ugunīgā vēlēšanās tiks izpildīta. Nedomāsim, ka tā ir slepena 

iedomāto varbūtība, pieņemsim to kā īstenību. Ugunīgā domāšana tik ļoti kristalizē 

attiecīgās sfēras, ka tieši doma būs jau apstiprinājums. Protams, nemērīsim zemes 

termiņiem, jo izplatījuma ugunis ir bezlaicīgas. Nedalīsim dzīves, jo dzīvība ir 

mūžīga. Bez ugunīgā vēlēšanās tiks izpildīta. Tā daudzi norādītie veidoli jau izveidoti 

nemainīgajās glabātuvēs. Attieksimies pret šīm ugunīgajām vēlmēm ar visu apziņu un 

pieskardamies Esamības būtībai nebūsim pavirši. 

56. 

Vajag domāt par Gaismas Pasauli. Vajag sūtīt domas tās augstienēs, kad uzsvaroju 

domu par Smalko Pasauli, ieteicu kaut ko ļoti derīgu. Kad ieteicu domu par 

Ugunīgajām Pasaulēm, ieteicu kaut ko nepieciešamu. Ugunīgās domas nostiprināšana 

ir neuzvaramības iemantošana. Kā bruņu krekla zvīņas savirknējas pakāpeniski, tikpat 

neredzami izaug ugunīgais bruņojums. 

57. 

Ir teika par pārbaudīšanu ar grūtībām, pie tam tiek aizrādīts; ka cilvēki vienmēr cenšas 

izvēlēties pašu vieglāko, bet tieši tas vieglākais izrādās visgrūtākais. Pie tam minēti kā 

smieklīgi, tā arī traģiski gadījumi. Taisnīgi aizrādīts, ka visgudrākais cilvēks 

uzskaitīdams vieglā sasnieguma detaļas, allaž aizmirsa vienu, kas izvērtās par 

vissmagāko grūtumu. Ar ķermeni vien neglābsies no uguns un ūdens. Jāiegaumē 

ugunīgā doma. 

58. 

Tas, kurš atzinis Amritas kausu, pazīst trauksmīgo domu. Tāpēc katra ugunīgā doma 

atbilst saspringtam Magnetam. Tāpēc uguņu Nesēja doma ir Kosmiskā jaunrade. Un 

uguņu Nesēju vēlmes tik spēcīgi veicina evolūciju. 
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59. 

Cik radoši daiļa ir pasaule, kuru ap sevi izveido Agni Jogs! Sfēras, patiesi, domas 

dzīvās uguns piesātinātas! Kad doma sasprindzē sfēras, tad skan visas izplatījuma 

ugunis. Šīs domas kā trauksmīga skanēšana! Doma izplatījumā nostiprina vibrāciju. 

Tāpēc Mūsu radošais impulss ir ugunīgā doma. 

60. 

Agni Joga pazīmei jābūt – precīzai domāšanas un izteikšanas skaidrībai. Maz ir to, 

kas tiecas uz domāšanas skaidrību un maz arī tādu, kas apzinās, cik daudz smalko, jau 

gatavo klišeju nav iespējams likt lietā manifestētajā zemes pasaulē. Cik daudzu 

neveiksmju noslēpumainie cēloņi būtu meklējami juceklīgā domāšanā! Viss tiecas uz 

skaidrību. Uguns stihija, pati smalkākā stihija, rāda apbrīnojamus ugunīgās struktūras 

piemērus. Tāpat arī cilvēcīgā doma konstruējas pēc ugunīgās shēmas. 

61. 

Protams, Mēs vispirms augsti vērtējam neliekuļotību. Vārds, kas neizsaka sirds 

liecinājumu, ir tukšs. Tikai sirds potenciāls spēj iedvest jaunradei spēku, tāpēc doma, 

kurai trūkst brīnišķās uguns, ir nedzīva. Tāpēc Mēs cienām katru sirds saspringtu 

domu. 

62. 

Kā triecējs zobens zib Joga doma pa izplatījumu. 

63. 

Izplatījumu pašreiz pilda dažādas celtnieciskas norises. Pat grūti iedomāties, ka Agni 

Joga ugunīgā doma iespiežas izplatījuma slāņos. Patiesi ugunīgā sirds jaunrada ar 

visugunīgākajiem līdzekļiem. Tā piesātinātā sirds ierosina ugunīgo celtniecību. 

64. 

Apziņas pakāpi sasprindzē uguns kādība. Kad apziņa smalkās uztveres spējīga, tad 

katra ugunīgā enerģija izjūtama apzinīgi. Tāpēc Agni Joga trauksmīgā doma vienmēr 

saskaras ar uguns strāvu. Katra Agni Joga doma izraisa ugunīgu tiekšanos un 

nostiprina izplatījuma rekordu. Tāpēc domas jaunrade spēcīgi rosina evolūciju. 

65. 

Nav briesmīgi, ka okeāni maina savu gultni. Vai cilvēkiem nevajadzētu būt kustīgiem 

vismaz domās? Prasme pārvietot esamību domās, būs pievienošanās Ugunīgajai 

Pasaulei. 

66. 

Garīgie spriegumi pakļauti tāpatības likumam. Viesuļveidīgas spirāles ieskauj visas 

garīgās tieksmes. Tāpēc, kad gars saspringts pārkārtojumiem, nekas to nespēj aizturēt. 

Viesuļa izraisītāji piesātina visu izplatījumu un pievelk orbītā kosmiskās domas. 
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Tāpēc katra Agni Joga doma ir viesuļveidīga spirāle, un trauksmīgais Agni Jogs 

sasprindzina gara liesmu. Tāpēc katra trauksmes pilna doma rada jaunu orbītu un gara 

liesmojošie centri izjūt visus spriegumus. 

67. 

Tā katra trauksmīga doma, kas pievērsta Visuma izziņai, noved cilvēci pie augstākā 

izmērījuma. Tāpēc katra trauksmīgā Agni Joga uguns piesātinātā doma pieved cilvēci 

apstiprinātajai evolūcijai. Tāpēc, kad Esamības jēga paplašina apziņu, tad katra 

Visuma būtība tuvina sadarbības likumam. Tā katra ugunīga doma dod Kosmosa 

būtības apstiprinājumu. 

68. 

Jaunradē, pētījumos, atklājumos visur parādās psihiskā enerģija un domu sūtījumi no 

ārienes. Var būt cilvēku sūtījumi, Smalkās Pasaules vai Ugunīgās, un beidzot, 

neizsakāmo Augstāko sfēru sūtījumi. Bieži nav viegli noteikt sūtījuma pakāpi. Tam 

vajadzīgi daudzi sevis un apkārtnes novērojumi. Pēc novērojumiem izdosies samanīt 

dažas pazīmes.  

 

Zemes domas vieglāk ieguļas apziņā, bet niknās domas var izsaukt nepatīkama veida 

nervu satricinājumu. Smalkās Pasaules domas radīs zināmas sirds trīsas un nebūs tik 

viegli apgūstamas, urbdamās smadzenēs, tās var radīt pat galvas sāpes. Ugunīgās 

domas mēdz būt līdzīgas meteoram, un kad ugunīgo sūtņu lidojums aizdedzina 

apkārtējo atmosfēru, tas rada pat skaņu dunoņu. Ugunīgo domu parādība uguņu 

pavadīta, un it kā izsit pat no parastā domu plūduma. Ugunīgās domas ļoti gaistošas 

un viegli aizmirstās. Bet reti sasniedzamie, gaišie Augstāko Sfēru sūtījumi līdzīgi 

zibenim, gan ar savu pēkšņumu, gan ar  caururbjošo sajūtu sirdī. Tikai retie cilvēki 

iztur šos zibeņus. Var minēt daudzas domu sūtījumu pazīmes, bet sevišķi svarīgi 

vispār apjēgt, ka tādi domu sūtījumi eksistē. 

69. 

Doma savā bezlaicīgumā un neizmērojamībā pieder Smalkajai Pasaulei, bet arī šādā 

konstrukcijā jāprot saskatīt dziļākās iespējamības. Ugunīgā doma dziļāka par Smalkās 

Pasaules domu, tāpēc Ugunīgā doma patiesīgāk pauž augstāko jaunradi. Ikviens, 

uzmanīgi novērojot, var saskatīt šādus divus domas noslāņojumus. Parastajā 

domāšanā mēs bieži nojaušam it kā otras domas plūsmu, kas skaidro un padziļina 

pirmo. Tā nav domas sadalīšanās, bet gan otrādi, tā ir pazīme, ka aktīvi piedalījušies 

dziļāki centri. Šim ugunīgajam procesam indiešu Metafizikā sevišķi apzīmējumi, bet 

mēs tiem nepieskārsimies, jo tas izraisīs strīdus un novedīs pie Rietumu 

argumentācijas. Šādas debates nepalīdzēs, kad mums jāatgādina vienkāršs domāšanas 

fakts, kas saistīts ar Ugunīgo Pasauli. Pat bērni iesaucas – “uzausa”, vai “apskaidroja 

mani!” Tā tiek nosaukti pareizu mirklīgu atrisinājumu momenti. Jāatceras, kā 

atrisināja uzdevumus Kovaļevska. Šāds ugunīgs stāvoklis raksturīgs, tas saistīts ar 

Ugunīgo Pasauli. Jūs zināt, ka virs smalkajām domām rodas dziļākas, kuras dažreiz 
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grūti atšķiramas no Smalkās Pasaules domām. Pie mūsu planētas stāvokļa tas nav 

iespējams. Bet šāda divējāda rakstura domu nojaušana vien jau spiež mūs apzināt 

pasauļu sadalījumu. 

70. 

Bieži izvirzījies jautājums, - kura doma spēcīgāka, vārdos, vai bez vārdiem izpausta? 

Protams vārdu formulu līdzdalība šķiet it kā spēcīgāka. Cilvēki, ārišķības ietekmē, 

domā, ka vārda ietvars stiprāk notur domu. Bet šāda nosacītība būtiskajam nepalīdzēs. 

Bezvārdu doma daudz spēcīgāka, tajā izpaužas Uguns tīrākā stadija. Var novērot, ka 

bezvārdu doma pilnīgi atbrīvojas no valodas ierobežojumiem. Tā tuvojas ugunīgajai 

valodai, bet kāpina savu spēku. Mēs sūtām ugunīgās domas, tās saprotamas ugunīgi. 

Šādu izpratni var nosaukt par jūtziņu, bet cēlonis būs Uguns Valoda. Mēs saņemam it 

kā radio no Smalkās Pasaules, bet no Augstākajām, Ugunīgajām sfērām. Ugunīgā 

Pasaule, vispirms, mūsos pašos, tikai jāapzinās tās Mājoklis. Tāpēc, ja rodas šaubas, 

vai jel maz iespējams saskārties ar Ugunīgo Pasauli, jāatceras tikai tās klātbūtne visā. 

Tikai vadu vajag pievienot sirdij, bet nevis smadzenēm. Ar Smalko Pasauli iespējams 

nodibināt sakaru pastāvīgi, bet Ugunīgā Pasaule prasa sevišķi labu noskaņojumu. 

Vārdu čaula drīzāk attālinās, nekā tuvinās Ugunīgajai Pasaulei. 

70.a 

Lai kustība attīsta progresijas pievilksmi, līdzīgi atsauksmei. Ja kritums attīstās 

šaušalīgā ātrumā, tad kustība var izraisīt magnetisku spēku, kas noved pie noteikta 

mērķa. 

70.b 

Rejot ilgi neskriesi, bet ugunīgā doma nesīs pāri pārsteigumiem. Neviens negrib 

iedomāties, ka gaisma ir domas sekas, bet visai daudzi, kas apdzīvo starpplanētas 

izplatījumus, labprāt apstiprinās lielo spēku, kāds ir sadarbībai domās. Viņi pazīst 

līdzdarbību un saprot atbildību. Var iesakņoties pasaules domā un tādējādi gūt sev 

spārnus debesīs un pamatos, zemes virsū. 

71. 

Cilvēki tik ļoti sajaukuši Gaismas jēdzienu ar apgaismošanas jēdzienu, ka nespēj 

iedomāties, ka Gaisma ir enerģija. Neielūkosimies tādā bezrobežībā, kur i doma, i 

gaisma, i viss esošais saplūst vienkopus; ar zemes apziņu sapratīsim Gaismu kā 

dziedinošu enerģiju, bez kuras nav iespējama dzīvība. Gaisma – viscaurnirstošākā 

sūtne – glābēja. Mēs teicami saprotam starpību, starp roku radīto uguni un Kosmisko 

Gaismu. Ne uguns, bet starojums ietver katru dzīvu radību. Labo domātāju ietver 

varavīksne, un ar savu gaismu tas nes  dziedināšanu. Tik daudzkārt Mēs esam 

norādījuši uz šādu izstarojumu nākotni. Mēs esam sacījuši, ka no tādas mērauklas 

pārveidosies pati dzīves uzbūve. Ar pilnām tiesībām Gaismu var saukt par Sākotni, 

kas ved uz atjaunotni. Doma un Gaisma ir tik ciešā saistībā, ka domu var nosaukt par 

gaismas nesēju. 
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72. 

Runā par domas troksni, vai arī par silta vai auksta vēja šalkām. Ir pareizi, ka doma 

var šalkot, var izraisīt vēju. Un šāda darbība būs ugunīga, bet cilvēki reti ievēro šādas 

parādības. 

73. 

Smalkās Pasaules Gaismai nav sakara ar saules gaismu zemes izpratnē. Aptumšotās 

apziņas zemākajos slāņos rada tumsu, bet jo apziņa un doma augstāka, jo gaišāks ir ne 

roku darinātais starojums. Tieši Smalkās Pasaules iemītnieki redz kā Zemi, tā 

Spīdekļus, bet apziņā Zemes Gaisma īstenojas citādāk. Tāpat arī Smalkās Pasaules 

domas, kaut gan dibinātas uz tās pašas enerģijas, tomēr to process savdabīgs. 

Domāšanas ekscesus normē līdzsvara likums. 

74. 

Daudziem pazīstamas nemiera pilnas iekšējas trīsas bez jebkādiem redzamiem 

cēloņiem. Nevienam neienāks prātā – vai viņu nav skārusi kāda spēcīga domu strāva? 

Varbūt viņa uztvērējs nav noskaņots attiecīgā ritmā, bet pati enerģija satricina viņa 

saules pinumu. Tā ļoti daudzas ugunīgās izjūtas pieskaras cilvēka ķermenim un it kā 

lūdz tās ievērot. 

75.  

Kosmiskā vibrācija virza cilvēci uz izplatījuma uguni. Kad tiek nomainīta doma, 

izplatījuma uguns pieskaras šai domai. Jāsaprot domas spriegums, kura kā trauksmīga 

uguns iespiežas visur. 

76. 

Bet tagad atbildēšu uz jautājumu par Gaismu Smalkajā Pasaulē. Protams, stāvokļa 

transcendentalitāte piešķir arī visam pasaules saturam Attiecīgu aspektu. Kad jūs 

apmeklējāt Dokindu, jūs gaismu redzējāt pietiekami. Bet daži Smalkās Pasaules 

novadi pārsteidz ar savu nokrēslu. Gaisma mūsos pašos, un mēs atveram tai ceļus. 

Tāpat arī Smalkās Pasaules iemītniekiem, kas vēlas Gaismu, tās netrūkst. Mietpilsoņi, 

kam prasība pēc gaismas sveša, mājo nokrēslā. Tas attiecas uz neierobežotu domu 

jaunradi. Tā saule, kuru mēs uz zemes izjūtam pēc viena aspekta, spēj pārvērsties 

daudzos nosacījumos ar domas jaunrades spēka palīdzību. Vēlēšanās pēc Gaismas – 

pieļauj to, bet domas pakrēslā iegrimušais saņem to, ar ko sevi ierobežojis. Tāpēc tā 

uzsvarojam apziņas skaidrību, domas neierobežotību un ietveri. Šāda organisma 

pielāgošanās nākotnei dod visvēlamākās sekas. 

77. 

Neaizmirsīsim, ka katram mirklim jāpieder Jaunajai Pasaulei. Ievērojiet, ka pasauļu 

uzskaitījumā Mēs it kā apejam Domu Pasauli, tā nav nejaušība. Domu pasaule ir dzīva 

saite starp Smalko un Ugunīgo, tā ietveras kā Ugunīgās Pasaules tuvākais 
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iedarbinātājs. Doma nevar dzīvot bez Uguns, un Uguns pārvēršas radošā domā. 

Domas parādība jau saprotama, tāpēc apzināsim arī vareno Uguni-Oum! 

78. 

Nedomāt par nākotni – tas cilvēkiem nepalīdzēs. Katru dienu ļoti labi iespējams 

padomāt par labāku dzīvi aiz Zemes robežām. Jo skaistāka iztēle, jo labākas 

iespējamības dzimst tur, kur valda doma. 

79. 

Visas kosmiskās manifestācijas uguns piesātinātas un cilvēka doma ir uguns. Doma 

rada formu; doma rada virzienu; doma rada dzīvību; doma ierosina jaunradi; doma 

izraisa trauksmīgā Magneta pievilksmi. 

 

Kad gars iededzina savas ugunis, tad doma jaunrada pieņemoties spēkā Matērijai 

Lucidai. Kosmiskā doma ietverta ugunīgā saskarsmē. 

80. 

Lai neatliek tie, kas spēj pasteigties savās domās. Jāpierod, ka katra doma ir saskare ar 

Uguni. 

81. 

Kad doma saskaras ar augstākajām sfērām, tā piesātinās ar izplatījuma uguns strāvām. 

82. 

Kas gan ir cilvēces īpašums? Jaunu pakāpju izveidošana. Izplatījuma doma ir jauno 

pasauļu jaunrades sasprindzinātāja. Katra izplatījuma doma ir cilvēka īpašums. Tāpēc 

cilvēcei galvenokārt jārūpējas par izplatījuma piesātinājumu. Katra pakāpe atspoguļo 

radošo ievirzi. Doma atkarājas no gara norādītās ievirzes. Tāpēc izplatījuma doma 

atbilst kolektīvajai domāšanai. Pieņemsim izplatījuma domas likumu kosmisko 

plašumu uzlabojumam. Arī domas drumslas nes savas sekas. Tāpēc cilvēcei jāizvēlas, 

vai nu skaidrā traukšanās, vai izplatījuma infekcija. Ceļu uz Bezrobežību vada pilnīga 

apziņa. 

 

Ir visai vērtīgi, ja sadarbībā iespējams pieaicināt izplatījuma domu. Ja ne tikai uguns 

pavada, bet darbībās piedalās zvaigznes. Uz vienas pakāpes mēs sasprindzinām savu 

gribu, uz nākošās mēs pieskaramies izplatījuma ugunij un izplatījuma doma kalpo kā 

semafors un megafons. Šajā stāvoklī nav vajadzīgs šķiest daudz gribas. Ap mums 

neizsmeļams enerģijas krājums un pielaists viņš mums kalpo. 

83. 

Ja dzirkstele izsvītro rokrakstā vietas, kas jāizlaiž, un ar zilu gaismu pasvītro to, kas 

pelna atzinību, tas nozīmē, ka esam ieguvuši spēcīgu līdzstrādnieku. Šo stāvokli nevar 
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radīt varmācīgi, tikai pieredze mūs tuvina izplatījuma domai. Tādējādi, pēc uguns un 

izplatījuma domas, mēs virzāmies pretī tālo pasauļu apjēgšanai. Mums liels prieks, 

kad kāds iziet izplatījuma okeānā. 

84. 

Vai gan daudzi rūpējas par izplatījuma domu? Tik nedaudzi, ka pat sāpīgi runāt. Vai 

gan var nodzīvot visu dzīvi, nedomājot par Augstāko? Tādas veģetēšanas piemēri 

acīmredzami. Bet nevienam, nekur, nekad nevajag līdzināties pēc zemākā. Vajag 

novērot pat vismazāko pieskārienu izplatījuma domai.  Katrs balsu sajutums no 

attāluma jau ir uzvara pār izplatījumu. Daži pazīst sfēru mūziku un izplatījuma 

dziesmu. Ar šo pakāpi saskārušies nedaudzi, bet viņi, - šie dzīves pārveidotāji – tomēr 

eksistē. Sargāsim šādus tālo pasauļu priekšvēstnešus. 

85. 

Ir cilvēki, kuri bez aparāta spēj uztvert radioviļņus. Šāda spēja pati par sevi nekādu 

sevišķu sasniegumu neuzrāda, bet tā dod vērtīgu salīdzinājumu ar domas pārraidi; 

pamatenerģija ir identiska. Ja ir uztverams daudz rupjāko radioviļņu raidījums, tad 

pilnīgi iespējama arī nākošā pakāpe. Cilvēki pastāvīgi uztver izplatījuma domas un 

transmutē tās savā valodā, bet pat tik vienkārša patiesība jāiekaļ. 

 

Nesaprotami, kādēļ cilvēki tā pretojas vienkāršajai izpratnei par domu, kā par 

enerģiju. It kā šī elementārā patiesība spētu satricināt cilvēku pavārdus! Tiesa, 

enerģija var izpurināt nedaudz putekļu, bet māja no tā netīrāka netaps. 

 

Neizvairieties no gadījuma parunāt par domu kā par virzītāju! 

86. 

Būtu necienīgi, ja skaņai vien piekristu izšķiroša nozīme. Daudz dziedātāju tad 

sasniegtu rezultātus. Tukša skaņa – kā šķindošs varš. Esam dzirdējuši par to, ka no 

vibrācijas plīsuši stikla trauki. Bet arī tādai vibrācijai jābūt domas pavadītai. Bet 

svešas domas vilnis var pastiprināt sekas. Tādēļ domai tik liela vērtība – kā virzītājai. 

87. 

Pat vistīrākā vieta, vistīrākais sniegs ir zemes un kosmisko putekļu piesātināts – tik 

piepildīts ir izplatījums pat pavirši vērojot. Pievienojiet vēl daudzās strāvas un starus, 

un jūs saņemsit īstenības ainu – tā ir ielenkti iemiesotie radījumi. Nemitīgi plūst 

Smalkās Pasaules domas, dažkārt no domu belziena atskatās un iekliedzas, bet tomēr 

neiedomājas par kaut ko no ārienes nākošu. Cilvēks redz dzirksteles un veselus 

ugunīgus uzliesmojumus, bet attiecina to vienīgi uz sevi. Ir neiespējami pieradināt 

cilvēkus izturēties ar cieņu pret apkārtējo. Cilvēki tik ļoti neizprot līdzsvaru, ka, vai 

nu krīt svētulībā, vai kļūst iedomības pārpilni. Tik grūts ir cilvēkam tilts uz Tālajām 

Pasaulēm. 
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88. 

Var piesārņot izplatījuma Strautus ar domām par ugunīgajām enerģijām un gara 

traukšanos. 

89. 

Katra izziņa var būt ļoti tuva Augstākajai Pasaulei, un ikviens var pievienot savu 

novērojumu, un dažādās pasaules malās var rasties domu strāvas, kuras ar savu 

krustošanos var radīt jaunu iespējamību jūras. 

90. 

Katras slimības gadījumā iespējams pielietot ārstēšanu vai atvieglošanu domās, bet šai 

domai jāizstumj slimība no organisma ar visu spēku bez svārstīšanās un bez 

kavēšanās. Bet ja tamlīdzīgs spēks nav iespējams, tad labāk vispār nedomāt par 

slimību un atļaut zemākajam Manasam izcīnīt iekšēju cīņu. Viskaitīgākā ir domu 

svārstība un iedoma, ka slimība uzvarēs. Tādā gadījumā labāk novirzīt slimnieka 

vērību no viņa stāvokļa. Kad cilvēki sāk runāt par slimības liktenīgajām beigām, viņi 

paši tās tuvina. Visvienkāršākā slimība, domu veicināta var pieņemt bīstamus 

apmērus. Slimnīcās var novērot, kā domas ietekmē slimības procesu! Pat brūču 

sadzīšana atkarīga no psihiskās enerģijas. Atkal nonākam pie tās pašas domu radītās 

Uguns. Visa ārstēšana ar stariem, ar siltuma iedarbību un gaismas pielietošanu ir tās 

pašas ugunīgās iedarbības, tikai, salīdzinot ar domas spēku, daudz vājākas. Tāpēc 

visvitālākais padoms – attīstiet ugunīgo domu. 

91. 

Senatnē savienības apstiprināja lēcot caur uguni. Zvērestam – roku turēja pār uguni. 

Iesvētīšanas gadījumā gāja caur uguni. Līdzīgas ugunsliecības gājušas caur visiem 

gadu simteņiem. Tas jāpieņem kā ugunīgās stihijas šķīstīšanas pamats. Arī domās 

jāpieradinās laist domu it kā caur sirds uguni. Šis padoms pieņemams lai liktu lietā. 

Pie tam iespējams izjaust svētlaimes mirkli, kas izraisa it kā sirds siltumu. Siltuma, 

vai smaguma, vai trīsu izjūta sirdī apstiprinās sirds enerģijas līdzdalību. 

92. 

Domai jātiek uguns šķīstītai. Katru dienu cilvēkam vajag padomāt par kaut ko 

mūžīgu. 

93. 

Domas apgarojums ir īsta ugunīgā kādība. Tā līdzīga akmens rūdījumam, lai tas 

noderētu kaujā. 

94. 

Arī minerāli var izpaust savu psihisko enerģiju vai nu caur stādu valsti, vai caur gaisu, 

kur izplatījuma ugunij ir tās pašas īpašības, kā domai, ko paudis gars. Var saprast seno 

salīdzinājumu, kas domu nosaucis par liesmu. 
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95. 

Doma – zibens. Bieži saņemtā doma izšķiļ mūsos gaismas parādības, tā pastiprina arī 

čakru mirdzumu. Tāpat var saprast, ka mugurkaula vibrācijas cieši saistītas ar domu 

uztveršanu. 

96. 

Kosmisko domu sasprindzē trauksmīgais Magnets. Izplatījuma domu sasprindzē 

Magneta sviras. Un visas cilvēka domas tiecas harmonizēties ar kosmisko Magnetu. 

Visus spēkus, kas saistīti ar visām Magneta norisēm, sasprindzē tiekšanās. 

97. 

Tikai tīrās uguns emanācijām piesātinātā doma rada saspringtu spirāli. Ja doma ir gara 

un darbības grauds. 

98. 

Līdzīgi nesadilstošai spirālei, ko baro matērijas spēki, traucas mūžīgā plūsma. Doma 

spēj panākt gaismu, kas var sekot plūsmai. Doma caurvērs atmosfēras slāņus un 

noaudīs audumu. 

99. 

Izplatījuma doma dažreiz tiek izskaidrota ar tālo pasauļu spiediena un vibrāciju 

iedarbi uz domas. Doma, it kā apgrozīdamās Bezrobežības megafonā, attīrās un 

cēlāka atgriežas uz manifestētām pasaulēm. Ne reizi vien cilvēki mēģinājuši ieteikt 

savus mehāniskos izskaidrojumus. Bet visi šādi mēģinājumi pierāda vienīgi 

domāšanas aprobežotību. Cilvēks, patības vadīts, vēlas, lai viņa paša doma atgrieztos 

paaugstināta. Bet tā kā mēs zinām par Hierarhijas bezrobežību, tad te būs vietā 

nesalīdzināmi cildenāks atrisinājums. Nepazemosim tur, kur var paaugstināt. 

100. 

Vajag atcerēties visdažādākās izplatījuma domas izpausmes. Ikkatrs var sajust it kā 

neredzamu zirnekļa tīklu uz sejas. Jebkurš var sajust pieskārienu vai pagriezties uz 

citiem nedzirdamiem saucieniem. Cilvēks var sadzirdēt radio viļņus bez aparāta, 

tātad, arī citi viļņi ir uztverami ar cilvēka uztvērēju. Ir ļoti svarīgi izsekot, ka pat 

jūtīgums var atbalsoties fiziskajā vilnī. Tāpat var saņemt tālo pasauļu domas. 

101. 

Katra pasaules doma ierosina apziņu jaunradei, kā uguns tā ieskauj daudzas apziņas, 

tāpēc katra Mūsu līdzstrādnieka doma virza izplatījuma uguni uz pārkārtošanu. 

Uzvara sasniedzama tikai saspringtībā, tāpēc visi spēki saspringti, tāpēc visas spēcīgās 

sviras darbojas. 
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102. 

Domas kultūrā vispirms vajag audzēt ugunīgo impulsu. Kā radošais impulss savāc 

saskaņas, tā doma pievelk atbilstības – tā pasargiet uguns impulsu! 

103. 

Tikai kad doma pievelk izplatījuma uguni, notiek Kosmiskā Magneta izlādēšanās. 

Magnetiskie viļņi sakopo visas apzinīgās enerģijas. Tā doma apstiprina pārkārtošanu 

un apmaiņas likums ierosina visus impulsus. Tā cilvēces domāšana piesātina 

izplatījumu. 

104. 

No visām enerģijām tā smalkākā ir doma. Patiesi var apgalvot, ka doma nodzīvo ilgāk 

par visu. Doma ir nemirstīga un dzīvo izveidojot jaunas kombinācijas. Tāpēc, kad 

psihiskās enerģijas spēks sakāpinās, tad nekas tam nespēj pretoties. Apziņa, ka doma 

ir mūžīga un neuzvarama, izraisīs cilvēcē impulsu atmodināt jaunrades domas. Tāpēc, 

kad doma piesātina izplatījumu, tad viņas ierosinātais Magnets rada. Tik bezrobežīgi 

cementējas izplatījums! 

105. 

Protams, katra smalkā doma jāieskata kā ugunīga parādība, tāpēc jāiemācās domāt 

ugunīgi. 

106. 

Ne jau Hatha Jogs ir teicis – “Pasaule ir doma.” 

107. 

Doma jau pieder ugunīgajai sfērai. 

108. 

Jāiegaumē, ka Gaismu mums jārada ar domu. 

109. 

Ugunīgā domāšana ir lāpu iedegšana. 

110. 

Tā, kad saka, ka Gaismas doma kā Tempļa balsts, tad jāsaprot, ka ugunīgā apskaidrība 

dod mūžīgo dzīvošanu. 

111. 

Ugunīgā Pasaule ir Gaismas radīta un doma ir uguns produkts. 
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112. 

Ja Smalkajā Pasaulē doma jaunrada, tad Ugunīgajā tā ir zibenīga un atraisa no visiem 

zemes mērogiem, tur ir Septītā Gaisma. 

113. 

Kad ir tik tumšs, padomāsim par Gaismu! 

 

4.nodaļa: Domu kādība un atbildība 

113.a.  

Kad gan cilvēki sāks apjēgt domas un vārda nozīmību? Mazvērtīgu izsētu graudu 

maisam cilvēki tomēr piešķir lielāku nozīmību, nekā satriecošu vārdu birumam. 

Graudus uzlasīs jebkurš grauzējs, bet domas un vārda sekas pat Arhāts nespēs 

iznīcināt. Dodoties jūras braucienā, cilvēks mēdz ņemt līdzi tikai izmeklētas lietas, bet 

attiecībā uz valodu atsakās saprast tās būtisko jēgu un sekas. Mēs nebiedējam, bet uz 

dūmiem azotē varam norādīt.  

114.  

Ir jāiemācās domāt. Neviena lekcija domāt neiemācīs. Domāšanas kādību visā tās 

mērķtiecīgajā trauksmainībā – izveido vientulība. Proti, doma izšķiļ dzirksti no 

matērijas vielas.  

115.  

Vai gan iespējams nesaņemt savas sējas augļus? Lai ik grauds ir labs! Citādi inde 

radīs tikai indi.  

116.  

Sakiet jaunajiem, ka jāsāk apzināties atbildība par domām. Senāk atbildēja par rīcību, 

pēc tam apjēdza vārda nozīmi, tagad laiks pazīt domu ugunsspēku. Labāk mācēt 

klusēt un skaidrot domas. Vai tiešām tīģera ņurdēšana būtu ļaunāka par nodevīgu 

domāšanu? Ne tikai ar darbiem, bet arī ar domām cilvēce uzkrāj sev smagu karmu. 

Domu dēļ gars uzņemas mocības, jo nav atšķirības starp domām un vārdiem. 

Neprātīgs būs tas, kas šo biedinājumu uztvers kā draudus. Draudu nav, bet Mums tikai 

ir piemēri un rūpes. Ik vienam ir brīv lēkt bezdibenī, bet brīdināt vajag. Domāju, ka 

nu vairs nebūtu jāatkārto par domu nozīmi. Kaut arī laiks piegružots, domāsim labāk 

par nākotni.  

117.  

Karmu auž domas. Doma spēj pavājināt vai pastiprināt dažādas karmiskas sekas. 

Šķīstīta domāšana atbrīvojas no nelabas karmas, jo tā nerada ļaunus cēloņus. Doma un 

griba – Karmas pavēlnieki.  

118.  

Katra ieminēšanās par Uguni jau ierosina zināmu tās sasprindzi. Tāpēc tam, kurš vēlas 

ugunīgi domāt, jāzin arī par atbildības ugunīm.  

119.  

Domas kādība piesātina izplatījumu un katru tautas centienu rosmi piesātina 

kosmiskās uguns trauksmīgums. Tāpat katra doma izraisa visus spriegumus un gara 

jaunrade sankcionē pārkārtojumu.  
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120.  

Nav tādas darbības, domu, vai pakāpes, kas neierautu garu zināmā viesulī.  

121.  

Domas kādības pārbaudīšana attiecībā uz dažādiem fiziskajiem apstākļiem dos 

daudzu lietu ugunīgo izpratni. Salīdzinot dziļā šahtā strādājošā kalnrača domāšanu ar 

lidotāja domāšanu augstākā lidojumā, saskatīsim neparastu atšķirību domāšanā, tiklab 

metodes, kā arī sprieguma ziņā. Ir vērts novērot salīkuša pļāvēja domāšanu un 

jātnieka domāšanu; vienas un tās pašas dabas domas iegūst viņos gluži citu jēgu. 

Fiziskie apstākļi kā gara melodijas akomponements. Celtniecības darbā jāsakāpina 

visa iztēle, lai atrastu tik dažādu apstākļu saskanību. Tautu ugunīga, kolektīvā apziņa 

dod pamācošu ainu.  

122.  

Lūdzu uzasināt domu kā šķēpu. Mācīties var bez gala. Kad lūdzu – “palīdziet celt 

Manu Valstību”, negriezos pie skeletiem, bet pie dzīviem, radošiem gariem.  

123.  

Vienmēr jāiegaumē, ka mūsu karmu dara smagu vai atvieglo galvenokārt domas. 

Tieši domas un iekšēji impulsi auž mūsu auru – šo magnētisko lauku, kas pievelk un 

atgrūž iespējas. Tieši domu – impulsu, šo mūsu karmas izšķirīgo faktoru, cilvēki, 

spriezdami par karmu, tik bieži piemirst. Bet, ja būtu citādi, tad nebūtu iespējams 

izkļūt no apburtā cēlonības un seku loka. …Tā doma ir visas radības pirmcēlonis un 

vaiņagojums. Domas valda pasauli, tātad valda arī karmu.  

124.  

Saprotot ļaužu domu plūdumu, viegli spriest par sekām.  

125.  

Cilvēki aizmirsuši, cik lielā mērā viņu dzīve pilna rīcībām, pret kurām jāattiecas ar 

vislielāko atbildību. Vārdi un domas rada ugunīgas sekas, bet mēle turpina pļāpāt un 

doma turpina dzelt izplatījumu. Padomājiet par šo ugunīgo rūpnīcu!  

126.  

Galvenais ir – iemācīties domāt vienatnē. Atcerēties domāšanas atbildību. Patiesi, 

doma grauj visstiprākos mūrus.  

127.  

Kāds Valdnieks pēc Valsts Padomes sēdes paņēmis māla vāzi un visu acu priekšā to 

sasitis. Kad viņam jautājuši par šīs rīcības nozīmi, viņš sacījis: “Atgādinu 

neizlabojamību.” Kad mēs sasitam pašu vienkāršāko priekšmetu, mēs tomēr izprotam 

neizlabojamības jēdzienu, bet cik gan daudzkārt neizlabojamāki ir nodarījumi domās!  
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128.  

Ir pareizi nepiemirst, ka gandrīz katra garāmejoša cilvēka ēna atstāj neizdzēšamas 

pēdas. Ko tad lai saka par domām un vārdiem! Cilvēces vieglprātība ir pārsteidzoša, 

jo uz katra soļa tā atstāj drausmīgus nogulsnējumus. Cilvēki domā, ka vārds spēj 

iznīcināt bijušo domu pēdas. Bet kas gan rada necaurejamos labirintus, kuri nes 

bojāeju nolemtajām parādībām? Pamanot ugunīgajā sfērā nepiesardzīgi izplatījumā 

izsviesto domu paliekas, jāatceras senā mīkla: “Kas nevar sadegt?” – “Doma.” Tādu 

izplatījuma slāņos izturīgu domu, rada cilvēce. Jāzin, cik komplicēti skan domu 

piesātināts izplatījums, bieži vien ar niecīgu, nelabu domu! Bet ja jūs aizrādīsit uz 

domu ķīmisko reakciju, jūs taču noturēs par prātā jukušiem! Aizrādījumi, 

biedinājumi, padomi – nepalīdzēs, līdz kamēr Smalkās Pasaules ceļinieks neatdursies 

pats pret savu domu aizsprostu. Kā stāvēja rakstīts uz senās stellas: “Ceļiniek, neliec 

pats sev šķēršļus ceļā!”  

129.  

Ik katru mirkli cilvēks vai nu rada, vai sagrauj. Pasaule pretrunīgu domu pārpilna. 

Vairums slimību – postošu domu radītas. Vairums slepkavību tālos atstatumos izriet 

no domām, vai domu krustošanās, bet gandrīz neiespējami cilvēkam ieskaidrot, ka 

nepārtraukta domāšana ir viņa priekšrocība. Nav vārdos pasakāms, cik lielā mērā 

cilvēks atbildīgs par domāšanas kādību. Sirds pukst nemitīgi, tikpat nemitīgs ir domu 

pulss. Bet par to nav pieņemts runāt.  

Cilvēks vai nu rada, vai sagrauj.  

130.  

It īpaši pašlaik redzams, cik daudz posta sev nodara cilvēce. Katra doma ir – vai nu 

jaunrades akmens, vai inde sirdī. Nav jādomā, ka runājot par pašsaindēšanos, Mēs 

norādām uz kaut ko jaunu – šī patiesība tik pat veca, kā Pasaule! Bet kad kuģis 

tuvojas bojā ejai, tad visi spēki jāpieaicina kopējam darbam.  

131.  

Mūsu ceļš ir – mācīt un novērot, cik atšķirīgi domā tie ļaudis, kuriem izlaidīga domu 

gaita. Skolās var ierīkot klases domāšanai un dzīves norišu novērošanai. Bieži gadās 

novērot, ka mazulis labāk par pieaugušo izprot notikušā īsto jēgu.  

132.  

Izplatījuma piesātināšana ir tik smaga, ka pati galvenākā nozīme piešķirama 

piesātinājuma kādībai. Kad izplatījums pieblīvējas ar kūtrām enerģijām, tad nokarājas 

neveiksmes tumšie mākoņi. Katrai domai, kas iegravējusies izplatījumā piemīt sava 

nokrāsa. Tāpēc sfēra ap katru darbību ir domas kādības piesātināta. Katra doma uzliek 

savu zīmogu un atsaucas impulsa negrozāmībai. Izplatījums jāpiesātina ar ticību  
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Kosmiskā Magneta negrozāmībai. Kā izplatījuma uguns tiešas sekas būs Kosmiskā 

nomaiņa un gars, kas izpratis atbildību attiecībā uz domāšanu, sasprindzinās sfēras ar 

tīru uguni. Jo saspringtāki, jo skaidrāki. Tā norisinās Kosmiskā Magneta jaunrade.  

133.  

Laba doma ir labas darbības pirmpamats. Doma pirms darbības ir starojoša, tāpēc 

saskatīsim labā nometni pēc domas ugunīm. Ticība bez darbiem ir nedzīva, bet šāda 

ticība būs akla paļaušanās un nevis doma par labo. Arī tumsas domai savi izstarojumi. 

Jums jau pazīstami melnie plankumi ar sarkaniem izstarojumiem, un arī tas, kā 

Gaismas starojums cīnās ar drūmajiem izstarojumiem. Domas tumsa ierosina 

viskroplīgākās rīcības. Kāds valdnieks pavēlēja izgreznot svēto attēlu ar dimanta 

ragiem, lai pierādītu savas patvarības spēku. Kāds cits neprātis izgreznoja ar svēto 

attēlu savus apavus, un, kā likās, nekas nenotika, jo viņš nespēja saredzēt izraisīto 

postījumu Smalkajā Pasaulē. Viņš pats pārliecināsies par savu neprātu. Neizmērojamo 

nedrīkst mērot ar zemes mērogiem.  

134.  

Ik viena laba doma ir spēcīga svira tiklab saņēmējam, kā arī sūtītājam. Cilvēki 

sūtījumus zemes lietu labā novērtē augstāk, bet viņi neapzinās, ka zemes sūtījumi var 

novest tiklab pie Gaismas, kā arī pie tumsas. Zemes sūtījumu sekas atkarīgas no 

saņēmēja apziņas līmeņa. Bet garīgie sūtījumi ir nekļūdīgi. Tiem nav ceļa uz tumsu, 

bet ja to izprot, tie var labvēlīgi ietekmēt zemes apstākļus. Mācība it sevišķi pievērš 

vērību domu sūtījumiem. Arī izplatījuma Uguns līdzsvarošanā tiem, kā ugunīgām 

norisēm, liela nozīme. Mācībai jābrīdina, ka juceklīga domāšana apkārtējam labumu 

nenes. Mums jāņem vērā, lai enerģija būtu derīga nevien vienā šaurā virzienā, bet arī 

visā izplatījuma apjomā. Neaizmirsīsim, ka uguns, kā visur esoša stihija, acumirklīgi 

pārraida sūtītās vibrācijas. Un neviens nespēj uztvert šādu vissmalkāko enerģiju 

izplatīšanos. Vēl daudzkārt nāksies atkārtot par saudzību attiecībā uz enerģijām. 

Nespriedīsim tā, kā to dara cilvēki, kuri nevēlas domāšanu pacelt pāri zemes garozai. 

Kad tiecamies uz Ugunīgo Pasauli, mums jāizpazīst šāda stāvokļa pazīmes.  

135.  

Kurp var virzīt domāšanu? Kurp var vērst gribu? Uz izplatījumu, no kurienes nāk 

dzīvinošā enerģija. Uz to tieksimies.  

136.  

Kosmiskā pārkārtošana sakāpina visas izplatījuma ugunis. Tāpēc katra griba pakļauta 

saspringtai iedarbībai. Tāpēc, kad doma meklē darbības gultni, kādības pamatā ir 

saspringtas meklēšanas grauds. Tāpēc, kad domu sasprindzina trauksmīgais Magnets, 

tad var apliecināt sekas. Tā katra Magneta saspringta enerģija būs visspēcīgākā, jo 

gaisma iznīcina tumsu. Tā evolūcijas norise atkarājas no trauksmīgas domāšanas.  
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137.  

Kura doma viegli saprotama? Veci ļaudis saka – tā, kura nāk no sirds. Šis vienkāršais 

definējums ir pareizs. Proti, psihiskās enerģijas stāvoklis vai nu tuvina, vai attālina 

domas uztveršanas iespēju. Bet iedomāsimies, cik daudz domu neuztvertu paliek 

izplatījumā! Ja doma ir enerģija un tā nesairst, tad, cik liela ir cilvēces atbildība par 

katru domu!  

Var pārbaudīt visu, vienlaikus pasaulē izlidojušo domu summu. Ir pamācoši izzināt, 

par ko cilvēce ik mirkli domā? Sekas būs ārkārtīgi pārsteidzošas. Domas varēs iedalīt 

nedaudzās kategorijās, un ļoti mazs domu skaits izrādīsies virzīts uz Vispārības 

labumu. No šādām aplēsēm izrietēs visdrausmīgākie secinājumi.  

Nav ko sapņot, ka cilvēki jau apjēguši domas vērtību. Nepagurstiet tik uzsvarot par 

domas nozīmi, un jūs apsūdzēs par nepieļaujamu jauninājumu ieviešanu, apvainos par 

sabiedrības pamatu satricināšanu.  

Ar ko tie var pierādīt, ka rūpes par domu ir bīstamas valstij? Neraugoties uz to, jūs jau 

saņemat apvainojumus, ka ieviešat kaut ko bīstamu. Cik zvēriskā stāvoklī gan jābūt 

ieslīgušam cilvēkam, lai tas atgādinājumu par domu ieskatītu par kaut ko cilvēku 

sadzīvē nepieļaujamu!  

Jānoklausās mierīgi jebkurš izsmiekls attiecībā uz filozofiju, jo viņa māca domāt!  

138.  

Kad Gaismas Spēks pārspēj tumsas īpašību, tad Patiesības Stara apliecinājums ienāk 

dzīvē. Kad stars izriet no potenciāla, tad trauksmīgais gars pievelk visas ugunis. 

Tāpēc, kad cilvēce izpratīs domas kādības spēku, tad viņa būs ieguvusi visspēcīgākās 

sviras. Bezrobežīgi jācenšas izprast šīs cilvēka spēcīgās sviras.  

139.  

Domu dažreiz salīdzina ar okeānu – salīdzinājums ir ticams. Katram cilvēkam ir trīs 

domu pamatstraumes. Miesas noslāņojumi, kas saistīti ar muskuļu refleksiem un ir 

aktīvi ārējā dzīvē. Otra jau attiecas uz sirds un smalkajām izjūtām, tā veicina 

izsmalcinājumu un sekmīgumu. Beidzot apziņas dzīlēs dzimst pašaizliedzības 

varoņdarbs – tam jau būs tuva Ugunīgā Pasaule. Katrs cilvēks spēj saskārties ar visām 

Pasaulēm pat savā ikdienā, viņš var izvēlēties jebkuru domāšanu. Lai ieklausītos sirds 

balsī, nevajag būt ne nabagam, ne bagātam, ne augstam vai zemam, pat nevajag būt 

ļoti mācītam. Patiešām, doma ir okeāns ar visām straumēm.  
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140.  

Vai cilvēkam ir iespējams pacelties vai pagrimt tikai “Sevīm vien”? Neviena radība, 

protams, nespēj darboties bez ietekmes uz visu apkārtējo. Ar katru savu rīcību tā ne 

tik vien kā sauc dažādus atmosfēras slāņus, bet burtiski velk sev līdzi tai tuvās būtnes. 

Tāpēc cilvēkam vēl jo vairāk jāapzinās sava atbildība pasaules visuma priekšā. 

Cilvēks – domās pacēlies – līdz ar to jau ir kādam būtiski darījis labu. Garīgi 

sabrukdams, cilvēks varbūt ar to pašu kādu nonāvē. Līdztekus apzinīgajām domām 

nepārtraukti risinās neapzināta sadarbība, kas karmas un auras likumību nosacīta, 

aiztver plašus lokus.  

Nav viegli izlemt, kad kāds ir bijis slepkava vai labdaris. Vienīgi Agni – Jogas lāpneši 

spēj apgaismot mūsu domu haosa (taisnīgo) pareizo darbu, bet tam nolūkam ir 

nepieciešami pašaizliedzīgi veltīt sevi Agni-Jogai. Tomēr nav daudz tādu, kam patiktu 

pašaizliedzes briesmas, tāpēc tikko sacītais ir saprotams nedaudziem. Bet var minēt 

daudzus piemērus, kad kāds ārprātā grimušais Āzijā, bija par cēloni cilvēka bojā ejai 

Eiropā. Un kad kāds garā pacēlies Amerikā, izdziedinājis kādu Ēģiptē. Tā domu 

labdarīgā uzziedēšana ir – gara ugunīgais zieds.  

141.  

Tikai pašu griba noved cilvēkus pie dažādiem sasniegumiem. Kas pieradinājies domāt 

par atkritumu bedri, droši vien to atradīs. Brīnišķīgs ir likums, ka doma vada cilvēku. 

Daiļā doma tumsai nepielaidīs.  

142.  

Spēks, kas vērsts uz labo, izplatījumā arvien pavairojas un rodas saite ar augstākajām 

sfērām. Bet no ļaunā nākušais spēks kļūst par bumerangu. Apstiprināto izstarojumu 

izveidošanās dod spēku piesātināt izplatījumu. Ļaunas bultas sasprindzē viszemākos 

slāņus, kas tādā mērā sabiezē, ka atgriezeniskais sitiens nav novēršams. Tā ikvienai 

domai, kas tiek pievilkta pie Gaismas, nāk līdzi gaišs izstarojums, bet saindētā bulta 

var ieurbties raidītāja pakausī. Garīgajā plānā ir daudz tādu aprādīto izspausmju, tāpēc 

izplatījums jāsargā no inficēšanās un domu kādība jāuztur augsta.  

143.  

Labs laupītājs un cietsirdīgs dievbijīgais tāpat kā agrāk dzīvo virs zemes. Var 

pieņemt, ka cilvēkiem, kā augstākajiem zemes elementiem, jāevolucionē daudz ātrāk, 

nekā citām planētas daļām. Bet norisinās savāda parādība, cilvēki atmetuši gara ētiku 

un ieslodzījušies garīgā nekustīgumā. Liekas, pat klimats kustas ātrāk, kā cilvēka 

apziņa. Daudzi izgudrojumi jau ne reizi vien apciemojuši planētu. Daudz ko zināja 

aizgājušās tautas, bet domāšanas kādība nav daudz uzlabojusies. Un tomēr cilvēki 

daudz runā par jaunu rasi, jaunu cilvēci. Bet ne jau Golems būs jaunās rases prototips. 

Izpaudīsies atšķirība no pagājušo gadsimtu domāšanas kādības. Domāšanas mākslai  
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jātop atjaunotai gluži apzinīgi, bet bez Triju Pasauļu izpratnes nav iespējams pacelt 

domāšanu līdz jaunam līmenim.  

144.  

Tam daudz iemeslu, kādēļ cilvēks baidās no Smalkās Pasaules un gaismas 

izstarojumiem. Viņi savā būtībā nojauš, ka Smalkajā Pasaulē katru nodomu pavada 

redzams izstarojums, bet cilvēks pats savu izstarojumu neredz. Ja viņš ir pilnīgi 

pārliecināts par savu domu labo kādību, viņam nav jābīstas. Bet domas pa lielākai 

daļai mēdz būt ļoti līkumotas, un cilvēkam, kas pēc zemes parašas ieradis šaubīties, ir 

ļoti maldīgs uzskats par domas īstajiem pamatiem. Tāpēc tik ļoti uzsvaroju domāšanas 

skaidrības nepieciešamību. Jābūt tik pārliecinātam par domāšanas kādību, lai paša 

gaisma ne uz mirkli nesamulsinātu. Sirds ietekmētā stingrā tikšanās uz labo tikai 

pavairos brīnišķīgās gaismas. Šīs gaismas līdz ar cilvēka būtības šķīstīšanu, šķīstī arī 

izplatījumu. Smalkajā Pasaulē šādi labdarīgi izstarojumi izraisa apkārtnē smaidu un 

sekmē kopējo prieku. Tāpēc nostiprinieties labajā un domājiet tā, lai ne no viena 

nebūtu jākaunas. Nepieņemiet šādus vārdus kā abstrakciju, Smalkā Pasaule tos 

apstiprina. Daudzi Smalkās Pasaules apdzīvotāji nožēlo, ka uz zemes neviens viņiem 

nav stāstījis par skaidri redzamo izstarojumu, kuram jābūt daiļam.  

145.  

Lai nekavējoši pieradinās pie abu pasauļu domāšanas. Vienbūtīgā un visuresošā doma 

nav iežogojama tikai zemes sfērā vien.  

146.  

Ievērojiet tā dēvētos organisma pārejas stāvokļus. Tā stāvoklis starp miegu un 

nomodu dod ļoti zīmīgus novērojumus. Novērojams, ka zemes domāšana it kā 

ielaužas kāda cita rakstura domu drumstalas; priekšmeti it kā vibrē un zemes 

kontemplācija pārmainās.  

Maz ir to, kas pielaiž domu, ka šī cita rakstura vērošana ir Smalkās un pat Ugunīgās 

Pasaules domāšana; tikko mūsu pasaule izgaist, atmostas Smalkās pasaules balss. 

Dažādo pārejas stāvokļu laikā novērojami Augstāko Pasauļu zibeņi. Vārgi jāsaklausa 

arī īpatnā skanēšana. Zemes apstākļos nevajag iedziļināties šādās izpausmēs, jo 

līdzsvars pirmajā vietā, bet paplašinātās apziņas ietverei jāņem vērā visu triju pasauļu 

parādības; tikai tādējādi iemācīsimies izprast ugunīgo domu. Uguns kā redzama 

stihija, bieži traucē atgūt ugunīgo domu, bet Agni nav sērkociņš. Ikviena ugunīgā 

parādība, pirmkārt, reflektējas domāšanas procesā. Pie tam ievērojiet redzamās uguns 

rašanos – spilgta enerģija mutuļo un virpuļo tā, ka pat mazā uguntiņā var novērot 

(samanīt) ārējās enerģijas pievienošanas procesu. Iekšējās Uguns saplūsmas momentu 

ar ārējo Uguni var nosaukt par daiļskanīgu.  
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147.  

Savā būtībā Zemes pasaule ir pretēja Smalkajai Pasaulei, jo katrs haotiskums apdraud 

smalkās struktūras. Tāda pat atšķirība starp Smalko un Ugunīgo pasauli, jo Smalkās 

Pasaules nogulas nav Uguns dabā. Tāpēc katra ugunīgā doma sastop tiklab Smalkās, 

kā arī Zemes pasaules pretestību. Bet šo apstākli spēj pārvarēt tikai ugunīgā 

sasprindze, jo haosa aprīšanai un tā pārveidošanai vajadzīga Gara Uguns. Uguns 

netiecas uz turieni, uz kurieni saprāts cenšas pierunāt tiekties haosu. Sirds uguns 

caurnirst haosu un pārvērš to derīgā vielā. Spēcīga ir sirds laboratorija un pašai domai 

jātop Uguns šķīstītai.  

148.  

Agni ir mūžīga; nav iznīcīga ugunīgā enerģija! Tautu teiksmas bieži min mūžīgos 

priekus un bēdas. Ļoti zinātniski novērota izplatījumā izsūtīto prieku un bēdu 

neiznīcība. Daudzi nes svešas bēdas un daudzi uztver viņiem nepiederošu prieku, tā 

pastāvīgi jāatceras mūžīgie izsējumi. Domu, ja tā nav visai spēcīga; var uzsūkt 

izplatījuma strāvas, bet bēdu un prieku substance, kā ugunīgs grauds gandrīz 

neiznīcināma. Derīgi piesātināt izplatījumu ar prieku un ļoti bīstami noklāt debesis 

bēdām.  

149.  

Kad ausma kvēlo cīņā, tad sevišķi nepieciešamas domas par nākotni, par Vispārīgo 

Labumu. Skalā Furiozo neskars sirdi, kura nostiprinājusies domās par Kalpošanu.  

150.  

Vēl viens aplams uzskats – bieži aiz neziņas vai pašattaisnošanās cilvēki domā, ka 

viņu doma ir niecīga un nekur nevar aizsniegties. Kurpretim domas potenciāls ir liels, 

un domai nav ne telpas nedz laika. Bet tie, kas domā nekārtīgi, līdzinās tādiem, kas 

vēcina rokas tumsā, nezinot, kādu priekšmetu tie skars. Bez tam doma akumulējas 

izplatījumā. Var iedomāties varenu domu kori, bet tāpat var iedomāties melnu ķērcošu 

kovārņu baru. Mīļie domātāji kovārņi, arī jūs esat atbildīgi par savu domu kādību. Tā 

radāt savu nākotni pat jūs.  

151.  

Nekas pasaulē nepaliek bez nozīmes. Dažreiz mēs mērām ar lieliem mērogiem, bet 

bieži jāizdara mēģinājumi ar niecīgiem lielumiem, tāpat jānovēro arī domāšana. 

Domu milži tikpat pamācoši, kā mazās dēlītes. Var pieredzēt, ka cilvēks, kas uzveicis 

milzu šķērsli, klūp niecīgā peļķē. Ļaunprātība, aizvainošanās, domāšana par sevi – 

iznīcina labākās iespējas, tāpat kā nodevība un bailes. Vajag prast iepazīt apstākļus: 

kur gan ir jaunais pārbaudes akmens? Tā skaidrā gaišredzībā mēs sākam apzināties 

prieku par katru pārbaudījumu. Tā izsekosim sev gan lielajā, gan mazajā.  
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152.  

Nevar prasīt, lai lielu parādību izmērītu ar maziem mēriem. Nav iespējams 

paskaistināt mazu domu, nav iespējams kļūt par mazās domas varoni! Tikai smalkā 

tāpatība dod atbilstību. Tāpēc viss augstākais augstākajam.  

153.  

Vai labākie izgudrojumi nedos galīgo atrisinājumu. Ja vienkāršs zibens vai magneta 

vilnis, vai zemestrīce, vai viesuļvētra var tos izjaukt, vai tad nav labāk piegriezt vērību 

domu kultūrai?  

Ja psihiskā enerģija būs organizēta, nekas neiznīcinās tās sekas. Bez tam domu viļņi 

nepārpildīs izplatījumu. Bez tam smalkākā enerģija nebūs atkarīga no zemākajiem 

slāņiem.  

Cik brīnišķi novērot domas tiekšanos, tās tapšanas iemeslus, dažādu laiku domu 

kombinācijas, dažādi attīstītu apziņu pastāvēšanu līdzās un augstāko un zemāko sfēru 

mūžīgu sacensību. Viss tas rada nesalīdzināmo esamību.  

Psihiskās enerģijas sfēras iznirst cauri visiem šķēršļiem. Visi fiziskie un mehāniskie 

izpaudumi, salīdzinot ar smalko enerģiju, nav neko vērts, jo visa nākotne balstās uz 

smalkākām enerģijām, uz rupjās matērijas atgriešanos gaismas sfērā.  

154.  

Zālamans sacīja: “Nolikšu tevi krustcelēs un padarīšu tevi klusu un nekustīgu, un tavā 

priekšā ir notikumu zīmes. Tā remdināsi savu cilvēka ziņkārību, tā ieskatīsies 

noliktajā straumes plūsmā, jo virs cilvēcīgā traucas pasaules doma.”  

Tā novērojiet notikumu plūsmu, it kā no torņa virsotnes skaitītu avju barus.  

155.  

Doma ir izplatījuma būtne. Daudz uzmanības veltīts domai – veidolam, bet, atskaitot 

ārieni, par maz vēl atzītas domas sekas. Lai gan tieši tās stipri pārsteidz ar savām 

sekām attiecībā uz apkārtējo. Skaņa iedarbojas uz visnecerētākajiem priekšmetiem. 

Tāpat arī domas darbība ir izmeklēti izsmalcināta. Sevis žēlināšanas tīksmes 

pārņemtais var pazaudēt naudu, vai arī niknuma pārņemto var ķert smaga apsūdzība, - 

tik dažādi ir klejojošo domu efekti. Jāiegaumē, ka it neviena doma nepaliks bez 

sekām. Tā var skart kādu lielā attālumā esošo personu, bet no tās likteņa lode  

 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

2.daļa: Doma 

 

33 lapa no 118 lapām 
 

sameklēs savu ciltstēvu. Nejaušību, protams, te nemēdz būt, bet domas lidojuma 

zīmējums tik ļoti sarežģīts. Cik vien iespējams, vajag novērot domas sekas.  

156.  

Varbūt kāds neapdomīgi izrunāja liktenīgo vārdu, bet pēc desmit gadiem tas deva 

liesmu vai ūdeni – tā strādā doma.  

157.  

Cik piesardzīgi mācekļiem jānoteic savu domu kādība, vai tik nav kur paslēpies 

patības vai iedomības tārps, vai arī patmīlība?  

158.  

Pārbaudījumam var piemetināt, ka pat bērnam var jautāt – ko tu šobrīd uzskati par 

vissvarīgāko? – Saprotot domu gaitu, atkarībā no atbildes var ieraudzīt patieso seju. 

Bēdīgi ir skatīties uz tiem, kuri slēpj savas domas.  

Doma ir zibens!  

159.  

Kad doma tiecas un sastop naidīgu sūtījuma strāvu, notiek briesmīgs satricinājums, 

kas atbalsojas sirdī. Jau esmu jums sacījis par smagām ienaidnieku bultām, un ne vien 

šie sūtījumi, bet arī blīves pastāvīga pastiprinātā drebēšana kāpina centru spriegumu. 

Šāds stāvoklis nav dabīgs un tikai neatlaidīga tiekšanās uz Ugunīgo Pasauli dos 

cilvēcei jaunu domāšanas veidu.  

160.  

Cilvēku domāšanas process, patiesi, izveido mijattiecības ar kosmiskajiem 

dārgumiem, tāpēc katra doma rada savu noteiktu lappusi. Domāšanas centri atkarīgi 

no uztveres. Cilvēces vajadzības taču tieši apliecina cilvēces ievirzi. Tieši tā 

nodibināts mijattiecību princips. Tāpēc tāpatībai vajadzīga noteikta traukšanās.  

161.  

Jāsaprot, ka visa veiksme ir domas kādībā. Jāsaprot, ka Mēs varam galvot, ja doma 

lido pie Mums.  

162.  

Pat viens domas uzliesmojums pārcels pāri bezdibenim. Liktos, ka pat pats 

nenovēršamākais atkarājas no domas kādības. Domas ietekme spēj pat mainīt 

atgriešanos uz zemes. Tā pati doma būs labākā uguns – sargātāja. Doma nav 

sadedzināma!  
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163.  

Pasaules līdzsvars balstās uz Esamības pamata. Cik spēcīgi nostiprinās dzīve, ja 

apziņā ietverta augstākā parādība. Katra augsta doma ir gara traukšanās ķīla. Un 

nebeidzamā darbības un domu ķēdē spēj rast izpausmi visi evolūcijas jaunie virzieni. 

Izplatījums nostiprina savus spriegumus, kas atbilst tām darbībām un domām, kas 

radušās uz zemes. Tāpēc cilvēce ir jo atbildīgāka par saviem nodarījumiem, jo 

tādējādi Smalkā Pasaule un arī visa evolūcijas ķēde uz zemes tiek aizkavēta savā 

attīstībā. Tāpēc domām par garīgumu, kā par Esamības Pamatu, patiesai izpratnei 

jāieviešas dzīvē. Pasaules līdzsvars nevar nodibināties bez pareizas sākotņu izpratnes.  

164.  

Cilvēce nespēj tiekties uz jebkādu mērķi bez iepriekšēja lēmuma. Lēmumu nosacīs tās 

tiekšanās, kas vadījušas cilvēku. Lēmuma spēks pastāv ciešā mijattiecībā starp 

tiekšanos un to spēku, kas nodrošina dzīvi sekmējošo lēmumu. Tādējādi nostabilizējas 

cilvēka darbības pirmatnējais cēlonis. Doma un lēmuma trauksmīgums nosaka visas 

cilvēka darbības norises virzienu.  

165.  

Tā domas kādību sasprindzē meklēšanas impulss. Gara radīšanas spriegums rodas no 

uguns spēka, tāpēc Mūsu darbiniekiem jāapjēdz viss radošās domas dižais spēks un 

jāiededzina ugunis. Tātad tikai domas kādība var paplašināt apziņu. To lai iegaumē 

Mūsu darbinieki.  

166.  

Saspringtā Magneta notikumu secība atkarājas no kosmisko viesuļu riņķu gravitācijas. 

Kad notikumu strāvas plūst uz priekšu kosmiskajā pievilksmē, riņķi vienmērīgi 

pieaug. Bet kad notikumu secība svaidās kā virpulī, viesuļu riņķu spirāle traucas 

nevienmērīgi.  

Domāšanas norisē novērojama tāda pat riņķu formēšanās. Kad doma aptver tādas 

nozares, kas saskan ar kosmiskajām norisēm, tad, protams, izveidojas vienmērīgs 

nostiprināts akords. Bet kad notikumu gaitā Kosmiskais Magnets netiek ievērots, tad 

domāšana, protams, līdzinās izplūdušai spirālei. Tāpēc pratīsim saskatīt kosmisko 

notikumu nesaraustīto spirāli.  

167.  

Enerģiju neatbilstība izraisa Kosmosā saspringtas eksplozijas. Vai gan tāda pati 

neatbilstība nepastāv arī starp gara enerģijām un domu? Katra enerģija dzīvo sava 

impulsa ietekmēta, katra doma dzīvo sava potenciālu ierosināta. Kosmiskā enerģija 

iekustina saspringto traukšanos. Cilvēka doma rada tikai ar sirds svirām. Sirds  

 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

2.daļa: Doma 

 

35 lapa no 118 lapām 
 

nepiesātinātais vārds neradīs neko. Tāpēc neatbilstība starp vārdu un sirdi radīs 

izplatījumā tikai eksploziju.  

168.  

Domas zibens dažreiz var būt saredzams. Reta parādība, bet jānovērtē atzinīgi, ka 

domas enerģijas izpausme spējīga sasniegt tādu spriegumu. Kaut arī cilvēki pagaidām 

šādu izpausmi ieskata par pasaku, bet pienāks laiks, kad domas strāvas pētīs un mērīs.  

169.  

Tā arī nevērība pret domas kādību meklējama tai apstāklī, ka daudz kas mēdz 

aizmirsties. Vēl nav pietiekami runāts par šo vareno spēku. Piemēram, cilvēks nav 

ievērojis, ka kāpinātas domāšanas gadījumā viņš neviļus izplata savu domu. Patiesi, 

spēcīgajiem domātajiem jābūt visai piesardzīgiem. Izplatījumā viņu doma var būt 

vieglāk uztverama. Jūs jau zināt par strāvām, kuras līdzīgi caurulei aizsargā sūtīto 

domu, bet pat šis savdabīgais paņēmiens ne vienmēr ir derīgs.  

170.  

Doma – tā ir tīra laime. No sirds atrautā doma nespēj caurdurt Esamības virsmu. Bet 

doma no sirds – kā neapturama bulta! Nav jāsamulst, ja doma dzimst enerģijas 

sakāpinājuma brīdī; tādas domas, kā cietokšņa sienu dragātājs – tarāns iegremdēsies 

esamības dzīlēs. Tālab pēc ārējās darbības novērtēsim arī domas jaunrades iedarbību.  

171.  

Domāšanas kādība, kā to liecina pārbaude, pieder pie smalkāko enerģiju kategorijas. 

Nav iespējams izmērīt domas fluktuāciju (viļņošanos), tālab Mēs noteicam mācekļu 

pārbaudi pēc domu izsmalcinājuma. Ik pēc trim gadiem Mēs dodam māceklim iespēju 

izteikties par vienāda veida notikumu. Tikai pēc šo treniņu apritēšanas iespējams 

saskatīt patības, kooperācijas, pacietības un atdevības kustību.  

172.  

Domas kādība ir tik varena, ka domas spriegumam atbild izplatījuma uguns.  

173.  

Nav iespējams izbēgt no atbildības. Pat visniecīgākā doma nonāk izplatījuma 

megafonā un pievelk pie sevis tāda paša veida siseņus, radot dūmakaino planētas 

atmosfēru. Doma spēj šķīstīt, iznīcinot sairšanas mikrobus, bet tāpat tā spēj arī 

pievilkt neapvaldītās stihijas. Tā nav nejaušība, ka melnie zināmām mahinācijām 

izmanto sevišķi neattīstītus cilvēkus. Jūs bieži izrunājat vārdu kult-ūra, tas nozīmē – 

Gaismas godināšana. Tā atgādinu, cik liela ir vispārējā atbildība Gaismas priekšā, ja 

ik viena doma var vai nu aptumšot, vai šķīstīt izplatījumu. To iegaumēsim.  
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Cilvēki pārāk pieraduši pie dažāda veida aizliegumiem un ierobežojumiem. Un 

visvairāk tos baida domas plašums, jo viņi jūt, ka ar domas plašumu mostas un 

attiecīgi aug arī atbildības apziņa. Bet kas gan mīl atbildību?  

Kad domā atpūsties, nostiprini domu stāvokli.  

Domas kvalitāte ir tik spēcīga, ka domas spriegumam atbild izplatījuma uguns. Tikai 

tad, kad nodibinās atbilstoša harmonija, var īstenot kosmisko apstiprinājumu. Tā katra 

atbilstība nes savas sekas. Jūtīgums atbilstībā ir apziņas paplašināšanās ķīla. Tāpēc 

tiekšanās kvalitāte ir vispareizākais gara augsnes rādītājs, un apziņa izpaužas kā 

apstiprinātais jaunrades spēks. 

 

5.nodaļa: Necienīgas domas 

174. 

Augstas domas dzīvei ir tikpat nepieciešamas, kā barība. Tādēļ domas nosmacēšana 

neglābjami novedīs pie trūdēšanas. 

174.a 

Atturēt cilvēci no augstākās domāšanas ir slepkavība. Tas nav pārspīlējums, jo domu 

vulgarizējums un pazemošana gala rezultātā noved pie sairuma un iznīcības. 

174.b 

Būtu pamācoši uzrakstīt grāmatu, par postu, ko nodarījušas ļaunas domas tiklab 

pašam, kā arī citiem. Šīs domas ir daudzu slimību avots. Senāk vienīgi psihiskās 

slimības saistīja ar ļaunajām domām, bet ir pienācis laiks saskatīt daudzās domu 

ietekmē radušās visdažādākās fiziskās kaites. Ne tikai sirds slimības, bet arī vairums 

kuņģa un ādas slimību ir postošu domu sekas. Tāpat saslimšana ar lipīgām slimībām 

veicina ne tikai dispozīcija, bet arī domāšana. Un tā nebūs tikai predispozīcija 

[autosuģestija] attiecībā uz šūnu slimībām, bet arī domāšana. Tā nebūs tikai 

pašsuģestija vien, bet ir pieredzēti gadījumi, kad infekciju izplatījis viens cilvēks uz 

daudziem citiem. Redzams, ka fiziskās sekas ir pilnīgi analogas garīgām norisēm. Pie 

tam ir novērots arī, ka daži organismi neapzināti izplata kādu noteiktu infekciju, paši 

tai nepadodamies. Jau sirmā senatnē pazina tādus infekciju iznēsātājus, bet vēlākos 

laikos aizmirsa zinātnisko izskaidrojumu un sāka attiecināt visu uz tā saukto ļauno 

aci. 

175. 

Domās izsargājieties no ārdošiem, krasi drūmiem noskaņojumiem. 

176. 

Doma ir magnets un katra tumsas doma rada smago fluīdu nogulsnējumus, kurus 

pievelk un savāc atbilstošas apziņas. Iegaumējiet, ka doma darbojas kā bumerangs; jo 

doma, apzināti raidīta cilvēkam, kurā nav tai atbilstošas vibrācijas, atgriežas pie 

raidītāja, pa ceļam pastiprinoties ar identiskām vibrācijām, kas allaž pārpilnībā joņo 
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izplatījumā un meklē savienošanos. Viegli var iedomāties, kādas postošas sekas var 

būt sūtītājam, ja viņa doma ir bijusi pilna ļaunuma! Tāpat īslaicīgas aizsargtīkla 

pavājināšanās, slimības gadījumā, zemas kvalitātes sūtījumi sarežģīs organisma cīņu 

un ar to nodarīs neizlabojamu ļaunumu. Vai gan mēs nebūsim neprātīgi, laizdami 

pasaulē tumšas domas? Dzeniet prom katru netīru domu, nomainot to ar labuma 

domu. 

177. 

Kā gan attīstīsies domu kādība, kas tik vajadzīga nākamajai dzīvei, ja mēs to 

notrulināsim ar indi? Bet medicīna neskopojas ar dzīvo miroņu ražošanu. 

 

178. 

Lietosim savu domu svēršanai visprecīzākos svarus, un iegaumēsim, ka katra metāla 

oksidācija iespaido raksturu un domu kādību. Tāpat dūmi un atkritumi vai gaļas 

grauzdēšana arvien kaitīgi. 

179. 

Eksplozīvu vielu darbnīcās nepīpē, nēsā sevišķus mīkstus apavus, nelieto nekādas 

metāliskas lietas un pat nerunā skaļi, un arī neelpo parastā veidā. Tur, kur ķermenim 

draud briesmas, tur cilvēki gatavi atteikties no ieradumiem, bet viņiem neienāk prātā, 

ka doma var izraisīt daudz bīstamākas neredzamās, bet neizlabojamās eksplozijas. 

Lielas bailes palīdz cilvēkiem izvairīties no ķermeniskām briesmām. Bet visa 

izplatījuma dzīve viņiem neeksistē. Viņi spējīgi nozaimot Augstākos Spēkus un ļauni 

priecāties, ja viņu personīgā bojāeja nav tūliņ saredzama. Izplatījuma samērības 

zaudējums Bezrobežībā iznīcina visas labākās iespējamības. Bet tieši tagad ir pēdējais 

laiks, lai saskaņotu blīvo ar smalko un pat ar ugunīgo. Neatlaidīgi un gaiši vajag 

domāt Pasauļu apvienošanas virzienā. 

180. 

Kādas gan cilvēkam tiesības aptraipīt izplatījumu netīrām domām! 

181. 

Domu sabiezējums var būt lietderīgs sirdij. Kā smaga gāze, kas sadedzina vadu audus, 

tā doma spēj sažņaugt sirdi. Kā sacīts: “Čūska zem sirds.” Ursminājs – spēkus 

sagrauzēja čūska. Tā kādreiz izprata piesardzību domāšanā. Smagas domas ir 

atmosfērā. Tā paturiet prātā Kauju un pierādiet apdomību. 

182. 

Apliecinu, ka patlaban jānostiprinās spēkā un drosmē. Tumšie spēki visā pasaulē iet 

uzbrukumā. Vai tad tiešām labie spēki savā starpā sāks dūrēm sisties?! Sāpju parādību 

sirdī protams izraisa domu sūtījumi. Ārsts to nosauktu par aortas spazmu, bet neņemtu 
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vērā, kāda nozīme te bijusi ārējiem cēloņiem. Vai tiešām iespējams ieraudzīt tikai 

sekas, un nesaskatīt cēloņus? 

183. 

Uguns apdedzina nepilnīgās domas. Kā citādi lai uzpostu neapšaubāmo sasniegumu 

šūpuli? Ļoti svarīgs ir mēģinājums domu raidīt caur staru. Ik viens pauž savas auras 

būtību, bet atsevišķām domām, atkarībā no viņu garīgās konsistences, ir dažāda 

vērtība. Tad domu veidolu var pārbaudīt ar īpašu staru. Iekšējā garīguma klātbūtne 

ietērps domu auras krāsā, bet ja doma būs zema, tā zem stara sadegs. Tiek panākta ne 

tikai domu pārbaude, bet arī izplatījuma dezinfekcija. 

 

Var iedomāties, kā stars iespiežas izplatījumā un atrod brīnišķīgus dārgumus un 

sarkanās un oranžās uguntiņas, kā noziedzīgus saindētājus. Kā notīrīt pār zemi 

klājušās nogulsnes, kad pat acīm tās ir dūmaini oranžā krāsā? Galvenais, iznīcināt 

zemu domu baciļus, kas lipīgāki par visām slimībām. Jārūpējas ne par izrunātiem 

vārdiem, bet par domām. Kamēr izrunājam vienu vārdu, - desmit domu rodas. 

184. 

Pētot domu pārraidīšanu, cilvēce sāks piegriezt vērību arī visām tās blakus parādībām, 

visām, kā pozitīvajām, tā arī negatīvajām. Domu radītās sekas izplatīsies tālu aiz 

iztēles robežām. Vispirms cilvēki sāks saprast, cik ļoti viņi cits citam kaitē, laupot un 

apgrūtinot citu spēkus. Viena no vientuļniecības priekšrocībām bija paslēpšanās, lai 

saglabātu psihisko enerģiju. Viens no Mūsu labiem līdzstrādniekiem pasludināja sevi 

par mirušu, lai varētu aiziet no cilvēces redzes lauka. Atviegloti viņš teica – liekas, 

mani ir aizmirsuši. Tad ir iespējams novērot, kā laižas garām domas, izņemot 

bezpersoniskās izplatījuma domas. Bet bezpersoniskās domas parasti nesatur sevī 

ļaunuma. Nesaku, ka jāatsakās no personiskajām domām, bet jāatskārš viss 

atbildīgums. 

 

Kā atbildības ieaudzināšanas ārējais nosacījums būs dzīves skaudrums bērniem. Tāpat 

palīdzēs arī ķermeņu nomaiņas apzināšanās. Bet konvencionālais valstiskums un 

reliģija nežēlīgi traucē šo atbildības ieaudzināšanas procesu. 

185. 

Cilvēki parasti nedomā ar domām, bet ierobežo domāšanu ar pieņemtiem, svešiem 

vārdiem, tādējādi domas neaptveramajā sfērā viņi ienes nedzīvus vārdus. 

186. 

Bet domas, kas krāso lietas un darbības ar dziņām, kuras izrietējušas no zemiskuma, 

neskar kosmisko plūsmu. 
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187. 

Zemes trīsas pieaug un pajautājiet tiem, kuriem divkāršs pulss, par cik tas ir 

pastiprinājies. Nav šaubu, ka viss, kas attiecas uz ugunīgo enerģiju, ir sakāpinājies un 

sasprindzējies. Cilvēki, kā ar savu dzīves, tā arī ar domāšanas veidu kāpina šīs sfēras. 

Nekas tā nekairina ugunīgo stihiju, kā nekārtīga domāšana. Agrāk dažreiz, kaut vai 

mazliet, mācījās domāt. Bieži vien dzīvības likumu skandēšana un iemācīšanās 

ierosināja domu plūsmu. Bet iekārību un patības pamošanās var novest pie nejēdzīgas 

domāšanas. Šajos, - kaut arī tikai novirzienos, - dzimst haotiskie, īgnie uzbudinājumi. 

Kādēļ izaicināt sabrukumu? 

188. 

Būsim kā bultas uz ugunīgās stiegras, kas tiecas debesīs. Lai doma katrā zemes 

priekšmetā atrod garīgo vielu, kas dod brīnišķu priekšstatu Bezrobežībā. Tāpēc 

kaunēsimies sūtīt Daiļajā Pasaulē zemiskas domas. Katrai dienai jābūt daiļā 

pavairošanas paraugam. Cilvēki vairās ierunāt zemus vārdus skaļrunī, bet kāpēc tad 

pildīt izplatījumu zemām domām? Pasaules juceklība lai vēlreiz atgādina domas 

kādību. 

189. 

Katra baismīga doma nes cilvēkam milzīgu neveiksmi. Katra doma, kas pievelk 

neveiksmi, spēj radīt karmisko perturbāciju atmosfēru. 

190. 

Lai jaunās zemes tāpat saprot tīrās sirds aicinājuma varenību. 

Lai saprot, - domu melīgums ir šķērslis gara pilnveidojuma sasniegšanā. Sakiet 

visiem, kas domā būt ar Mums, lai pasarga domas. Varoņdarbu rada tīras domas. 

Nekāda nodemonstrēta darbība, ja tās nav varavīkšņainu domu spārnu augšup celta, 

augļus nenesīs. Saprotu, cik grūti ķert domāšanas blusas, tāpēc Atkārtoju – vēdiniet 

smadzeņu ielokus, lai mazajiem lēkātājiem nav pamata nometināt tur savus 

pēcnācējus. Plušķainās domāšanas spējas laiž pasaulē mazos kukaiņus un nogriež 

labākos ceļus. Miesas kukaiņi padara cilvēku tādu, no kura izvairās, cik atbaidošiem 

gan jābūt gara kukaiņiem! 

 

Kad domas plūst plaši, tad pat viņu nepatīkams virziens var nebūt galīgi kaitīgs. Bet 

kad domāšana līdzīga purva ūdens piliena saturam, tad nav iespējas parādīt Jaunās 

Pasaules vaigu. 

 

Domāšana jānostiprina, stingri jāiegaumē četri dotie noteikumi. Vajag atcerēties, 

vajag izvairīties no juceklīgām domām. 
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Ļoti lūdzu uzsvērt debess skaistumu un saistīt to ar domām par nākotni. 

191. 

Vai gan ikreiz, kad esat nodomājuši runāt par Uguni, nav jāatgādina par domāšanas 

atbrīvošanu? Vai gan nav jāizlūdzas taisnīgums, kad jūs pieskaraties izzināšanai? Vai 

gan neizraisāt nožēlas smaidu, kad ieminaties par Neredzamo Ugunīgo Pasauli? 

192. 

Izplatījuma doma rada zināmu substanci, kas riņķveida kustības virpulī top par dažādu 

iedīgļu centru. Šķiet būtu brīnišķīgi apzināties, ka cilvēka doma satur tiks spēcīgu 

substanci; bet tikai augstākā un saspringtā doma rada pietiekami stipru enerģiju. 

Turpretī sīkā, neizpaustā, nemierīgā, svārstīgā doma ne vien neizraisīs radošo 

impulsu, bet nodarīs ļaunumu. Nesaturot pareizu pievilksmes un atgrūsmes spēku 

atbilstību, niecīgā doma izveido it kā kroplīgus konglomerātus un piegružo 

izplatījumu; saucam tās par izplatījuma gļotām. Daudz enerģijas tiek patērēts, 

pārveidojot šos nedzīvi dzimušos kropļus. Var iedomāties, cikkārt varētu paplašināt 

izplatījuma produkciju bez šiem cilvēku izdzimteņiem. Pie tam neapvainosim tikai 

pirmatnējās tautas, viņu domāšana potenciāli nav vāja, bet civilizācijas vidējo 

produktu domas kādība ļoti sekla. Seklums rada visus pārējos gļotainos produktus. 

Tāds seklums draud pārvērst Agni svētīgumu bargumā. Nav mazums sīko domu 

kaitīguma piemēru. Cik daudz labāko kanālu drazu piegružots tikai tāpēc, ka cilvēce 

neciena domu. Trulā māņticība, droši vien, nosodīs atgādinājumu par domas 

aktualitāti; pretstatīs svētdeves dabu, bet zemākie, blīvie slāņi, vispār nav pielīdzināmi 

augstākajiem. Domas disciplīna neatvairāmi novedīs pie Augstākajām Ugunīgajām 

Sfērām. Cilvēks, saindētajā vietā, var kļūt par izplatījuma šķīstītāju. 

193. 

Zemākās sfēras tik ļoti piemēslotas, ka, nepārspīlējot, notiek meteoru putekļu 

oksidācija. Psihiskās enerģijas ķīmiskās iedarbības, vispirms taču atspoguļojas uz 

metāliem. Šis vienkāršais novērojums redzams pie lietu metālu daļām, ko nēsā 

dažādas psihiskas dabas cilvēki. Ļoti postoša, protams, ir planētas tuvāk esošo sfēru 

piemēslošana. Zemākie smalkie ķermeņi, kā blēži tirgū, juceklīgi grūstās, 

apgrūtinādami celtniecības spirāles sekmīgu izveidošanos. Vajadzīga izcilus 

tiekšanās, lai izspiestos cauri šiem drausmu pilnajiem uzkrājumiem. Taču 

neiedomāsimies, ka domāšana izgaist bez sekām. Pat visplašākais kauss var pāri 

plūst! Un vēl  jo vairāk tālab, ka rotācijas pievilksme neļauj nokrist daudzām 

mazvērtīgām daļiņām. Tāpēc kad uzsvarojam nepieciešamību šķīstīt psihisko 

enerģiju, izsmalcinot domāšanu, - mēs ņemam vērā zemāko sfēru tīrīšanu. Runājot 

baznīcas valodā – elles pulki jāuzvar. 

194. 

Indīgās emanācijas nevien saindē cilvēku, bet arī nogulsnē uz apkārtējiem 

priekšmetiem. Turklāt šādas nogulsnes ļoti grūti iznīcināmas. Tās spēj pavadīt 
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priekšmetus arī lielos tālumos. Ar laiku būs iespējams saskatīt šādu saindētu 

priekšmetu auru. Bet pagaidām jūtīgi cilvēki spēj sajust šādu noslāņojumu iedarbību. 

195. 

Katra patiesībai neatbilstoša doma rada mītni elementāļiem. Viss, kas pelna cieņu, 

viss stingrais, vitālais sakrājas ap radošajām domām un svētīgi ietekmēs savu radītāju. 

Bet sadomātas melnesības pieaicinās klīstošos elementāļus un, neatrodot dzīvā 

pamatojuma, uzbruks pašam melnesim. Nav patīkami atrasties Smalkajā Pasaulē starp 

satrakotiem elementāļiem. Šausmīgs ir tāds virpulis, pilns paša ļauno domu 

drumslām. Visi šie riebīgie radījumi pieķeras, karājas, radot tīri fizisku smagumu. 

Domas, kā enerģijas lāses, ievelk sev sīkos elementāļus. Šo gara embriju kādība ir ļoti 

dažāda; no būtiskā vadoties, domas ir spējīgas no gandrīz nenojaušamā dīgļa, domu 

satura ietekmē (atkarībā no domu satura), izveidot visdažādākās izpausmes. Tās spēj 

radīt minerālu un pat augu pamatus. Bet īpaši spilgti iespējams iztēloties, ka šīs 

domas, kurām trūkst dzīvības pamatnes, spēj piegružot zemes zemākos slāņus. 

Meteoru putekļi acīm nesaredzami, bet tie rada ļoti būtiskas nogulsnes. Var 

iedomāties, cik spēcīgi ir domu putekļi un cik tie kā enerģijas sekas, ļoti būtiski! Šo 

domu atkritumu sekas izsauc planētas saslimšanu. 

 

Ļaunuma un melnesības sējēji, vai jūs varat saprast, kādu smacīgu cietumu sev 

sagatavojat! Ļaunuma domas atradīs savu saimnieku. Tāds tumšais saimnieks 

nenoslēpsies no saviem izdzimteņiem. Kāds, varbūt tomēr, padomās par “izdomāto” 

biedēkli, jo viņš taču neatzīst, ka doma ir mūžīgā enerģija. 

196. 

Tīrās domas tiek apkārtējo ļaužu nevērtīgo spriedumu piesārņotas. Cauri mežiem 

dzird vāji. 

197. 

Ievērojiet, kā ļaudis lasa Mācību. Ievērojiet, kuras vietas tie apiet un cenšas 

nepamanīt. Sevišķi bieži ļaudis aizver acis pret visu, kas attiecas uz nodevību un 

psihisko slepkavību. Viņi nevēlas pat iedomāties, ka tie varētu kaitēt ar domām no 

attāluma. Tā cilvēki izvairās no tā, kur tie visbiežāk vainīgi. Lai kaitētu, nav jābūt 

domu milžiem. Pat viduvēja doma, ko saindējis imperila kristāls, būs visai iedarbīga. 

Sadomāt nodevību, nozīmē to pa pusei jau arī izpildīt, jo iepriekš saindētais apvalks 

uztvers pat vismazāko iespaidu. Patiesībā saindējums ar domām nodara pat vairāk 

posta, nekā narkotiskie līdzekļi. Tāpat var atgādināt, par infekciju caur domu 

sūtījumiem. Var padarīt tik bezspēcīgu, ka jebkura infekcija piekļūs viegli. Doma ir 

kā atveroša atslēga. 

198. 

Kad Mācības neizpratne izkaltējusi saprātu, tad var iebilst – “mitējieties žēloties par 

savām pārestībām; jūs jau sen varējāt paplašināt apziņu; varējāt novērot debesu 
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pasaules un varējāt izprast Mācības Avotu, bet tā vietā jūs gribat paņemt līdzi zemes 

pārestības. Kam jums Mācība un mūžu gudrība, ja jūsu domas nepaplašinājās, bet 

sačunkurojas aiz pārestības. Ne jums ir nodarīta pārestība, bet jūs paši sev esat 

nodarījuši pāri…” Tā Smalkajā Pasaulē drūzmējas sīkās domas. Var nožēlot, cik 

daudz spēku tiek izšķiests nesaticībā un pazemojumos, bet, ja jautās, - kā uzzināt, cik 

kaitīgas šādas Smalkās Pasaules domas, tad var tikai sacīt – sīkās, ļaunās domas rada 

indīgas gāzes. Vajag domāt nevis par sevi, bet par to, cik ļoti arī Smalkajā Pasaulē 

cilvēki spēj kaitēt cits citam. Bet katra laba doma un tiekšanās uz Daiļo virza ātri uz 

priekšu. 

199. 

Dzeniet prom sīkās domas, Mums smagi no tām. 

200. 

Kā gan iespējams iztēloties Ugunīgās Miglas pārvēršanos veselā daiļā Pasaulē un 

nespēt attīrīt savas domas no sīkām skabargām! Apzināsimies, cik sīkas šīs 

skabargas!! Un nav grūti atbrīvoties no tām, vajag tikai tās apziņā saskatīt. 

200.a 

Dzīve uzrāda nevis tapšanas, bet acīmredzamas sairšanas pazīmes. Tādēji iespējams 

ieslīgt šai sairšanā un viegli paiet garām tapšanas vērtībām. Tapšanas process ir 

apzināti apslēpts, jo citādi stihijas iznīcinātu iespējamību graudus. Stihiju 

pamatīpašība ir inertums un lai tām piešķirtu evolucionāru enerģiju, vajadzīgs 

trieciens, ko izdara gars, kas ir tādā attīstības pakāpē, kura spējīga ietvert domu. Tā 

doma ir stihiju korespondents. 

Kad tiek runāts par nepieciešamību pastiprināt domāšanas aparātu, tad ar to pašu jau ir 

norādīts arī uz neapvaldāmo stihiju uzmākšanos. Zināmi planētas dzīves periodi 

pakļauti stihiju spiedienam. Tām pretī stādīt var vienīgi tautu neatlaidīgo tiekšanos 

pēc dzīves atjaunotnes, šāds domas piesātinājums sakoncentrēs Mācību un kā triecējs 

zobens sadragās bezjēdzīgās haosa vērpetes. Pretī stihijām tiek stādīta doma, citādi tik 

spēcīgi tiek traucēts līdzsvars, ka var sagaidīt kosmiskas parādības. Vai gan bada, 

sausuma un slimību gads nebūs domas pagrimuma sekas? Viena cilvēka domas nespēj 

stāties pretī stihijām. Apziņas pavērsiens vēl nespēj izveidot apzinīgo domu. Tikai 

pilnīga atskārsme un atbildība var domai piešķirt potenciālu. 

 

Vērojam kā magnetisko viļņu tā ķīmisko staru lielo spriegumu. Cilvēku doma 

izliekusies kā nenorūdīto asmens un apziņas dziļumos virmo haoss. Vai iespējams 

pastāvēt? 

 

Prātos sāk iespiesties Mūsu Bākas ideja, jo maz pamazām nekas cits vairs neatliek, 

haosa mutuļos. Cik grūti jūtīgam garam! 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

2.daļa: Doma 

 

43 lapa no 118 lapām 
 

201. 

Viskaitīgākās ir tā sauktās nejaušās domas. Katra apzināta doma jau satur zināmu 

organizētību, bet visļaunākie ir mazie klaidoņi, kas bez jēgas piegružo ceļu. 

 

202. 

Šādas sīkas mušas grūti iznīcināmas, bet tieši tās piešķir izstarojumu pelēko nokrāsu. 

Cilvēks uzskata, ka viņa domas neviens un nekas netraucē, bet tai pašā laikā, viņa 

apziņa sīciņu kurkulēnu pilna un domāšana izvēršas par purvu. 

203. 

Padoms par sīko domu sakārtošanu ir sirds atveseļošanās sākums. Nepaļaujieties uz 

dažādām ārējām prānajamām. Agni Jogas ceļš ved caur sirdi, bet sirdij jāpalīdz 

sakārtot domas. Juceklīgas domas ir tikpat kā utis un blusas, tās ievaino smalko 

substanci. Bieži tās nes līdzi nāvējošu indi. Proti, tās visniecīgākās domas ir 

nesaprātīgas un tālab tās ir smalkās un blīvās pasaules tuvināšanas galvenie šķēršļi. 

Kā pārliecināt draugus, lai tie par  sīkajām domām sacīto nekavējoties sāktu izpildīt! 

Tas taču prasa tikai mazu uzmanību un atbildības apziņu. 

204. 

Lai neatliek tie, ka savās domās spēj pasteigties. Jāpierod, ka katra doma ir saskare ar 

Uguni. Tāpēc jākaunas no noslieksmes uz tumsonīgu vai mazvērtīgu domu. 

205. 

Domas apgarošana ir īstena ugunīgā kādība. Tā līdzīga asmeņa rūdījumam, lai tas 

būtu noderīgs kaujā. Viena lieta ir klīstoša doma, kura, pat derīga būdama, aizslīd 

apziņai garām un tik pat noteikti sadrups izplatījumā. Bet cita vērtība tai domai, kas 

cieši ielikta sirdī. Uz šo procesu var paraudzīties kaut no fiziskā viedokļa. Tāpēc, 

domai dzimstot, der pašam sev aizrādīt: - uzlikšu domu uz sirds. Domātājam – 

iesācējam šāds norādījums nostiprinās disciplīnu. Turklāt apzinīgi sirdī nogulsnētais 

paliks “kausā”. 

206. 

Enerģija, kas izraisa dzīvību, nosaka arī tiekšanās virzienu. Tāpēc patvaļīgā doma 

nesīs sev līdzi nenoteiktu lēmumu. Patvaļīgā doma radīs augsni sabrukumam; vai arī 

tiekšanās dos iespēju haotiskajai parādībai izpausties formā. Cik daudz virs zemes 

patvaļības upuru izpausto formu starpā. Likums ir tik negrozāms, ka var sacīt, ka 

attīstoties domas smalkjūtīgumam (izsmalcinātībai), būs iespējams apzinīgi pārveidot 

formu. 

207. 

Ir gara kādība, ir āriene, ir gara dinamika atkarājas no radītāja gara. Tāpēc ļaunas 

domas tiek nosodītas, kā nekrietnības radītājas. Apziņas spēks izraisa atbilstošu 
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refleksu izplatījumā vielā. Un uzliesmojušie izplatījuma fokusi tā arī paliek tuvi tam, 

kas tos radījis. Maznozīmīga apziņa rada dziestošas dzirksteles, bet potenciāli augoša 

apziņa spēj radīt gigantus. Labuma un ļaunuma fabrika, - lūk, kādēļ tāda nozīme 

domu kādībai. 

Tā Mēs esam izcirtuši izplatījuma dzīves evolūcijas ainu un varam lūgt cilvēci – 

topiet labāki un nepiemēslojiet brīnišķīgās Gaismas viļņus. Stihijas sfēras ir 

apžilbinoši skaistas un saduļķot tās ir tas pats, kas iznīcināt brīnumainu puķi. 

208. 

Ir jādomā par Mūsu darbiem un jāgalvo par viņu pareizību. Vismazākā domas 

sašķelšanās aiznesīs bultu tālu prom no mērķa un tad labāk nemaz nepieskārties Jogai. 

Neskaidra apziņa ir dzīvnieciskā stāvokļa mantojums. Kam vajadzīgas neskaidras 

domas? Neviens nevēlas saņemt tikpat neskaidru atbildi. Vajag attīrīt gara vadu. Bet 

Mēs neesam skursteņslauķi, lai spaidu kārtā tīrītu gara kanālus. Sakiet, lai dod iespēju 

sniegt palīdzību. 

209. 

Bezprātīgie nezina, kas tiem pieder! Parasti pret izšķērdību attiecas nicinoši, bet vai 

tad doma netiek izšķērdēta? Vai lielā, ar grūtībām iegūtā balva, netiek iznīcināta? 

Doma, kā Skolotāja lielā balva, zūd nekulturālās mācībās. Tā cilvēki ir gatavi nodot 

pat savu planētu, lai tikai nebūtu jādomā. 

 

Jau daudzkārt Mēs esam norādījuši uz domas nozīmi un no jauna atgriezīsimies pie tā 

paša. 

210. 

Ir jāsaprot, ka pastāv arī sīka doma. Kā kukainis nograuž saknes visspēcīgākajiem 

impulsiem. Sīko domu dūrieni sašķoba visneatlaidīgāko raksturu. Liekas, ka tas jau 

atkārtoti uzsvarots un apnicis, bet, kad pienāk laiks darboties, cilvēks ievīstās sīko 

domu drumstalu mākoņos. Viscēlākie nodomi izgaist zem apkaunējošu domu slāņiem. 

Varoņdarbu, vispirmā kārtā, kavē ne tik daudz šaubas, kā veco ieradumu radītās 

bezveida domas. 

211. 

Katra doma, katra darbība rada savas fluidiskas strāvas. Šīs strāvas skar visas 

Kosmiskā magneta pievilksmes, kad domas trauksme sniedzas uz Avotu. Fluidiskās 

strāvas allaž piešķir domas virzienam kādību. Kad darbības mērķis ir negatīva kādība, 

tad fluidiskās strāvas izpaužas kā negatīvo enerģiju rosinātājas. 

 

Iepriekš paredzētā darbība ir raksturīga izplatījuma brīvajai strāvai, tāpēc fluidiskās 

strāvas apvienojas ar brīvajām strāvām, pievelkot tās savām norisēm. Fluidisko strāvu 
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jaunrade ir proporcionāla tai norisei, kas to izraisa. Tāpēc izplatījums ir fluidisko 

enerģiju pilns. Tālab kosmosā norisinās bezrobežīga kauja! 

212. 

Nevar iedomāties ne dienu, ne stundu, kad cilvēkam nebūtu rūpju, citiem vārdiem 

sakot – domu. Tā rūpes nav jāsaprot kā novārdzinoši spaidi, bet gluži otrādi – kā 

cilvēka izcilība. Starp Bodhisatvu priekšrocībām rūpes par visu esošo ir viņa vaiņaga 

dārgums. Rūpes jāapsveic arī kā Uguns iedegšanās. Nevis sīkā domāšana, bet 

visdziļāk norūpējusies doma izšķiļ no sirds gaišas dzirkstis. Biedināšana no rūpēm 

liecina tikai par maziem uzkrājumiem. Ne jau mazums rūpju (pēdējās rūpes) uzņēmies 

domāšanu ieguvušais. Ieteicu saprast, ka rūpju daudzums nevar mazināties. 

213. 

Viskaitīgākā domāšana iestājas nevajadzīgu lietu vidū. Kā zvēru ķeramie tīkli stiepjas 

pretī nogurušas domas par šo lietu izlietošanu un izkārtošanu. 

214. 

Domāšanas sašaurināšana ir rupjš noziegums. 

215. 

Paplašiniet, paplašiniet apziņu, attīroties no postošajām sīkajām domām, no 

parastības, no standarta. Viena sīka doma var sagraut pasaules mēroga pasākumu, 

tāpat, kā zāles stiebrs var nogāzt bezdibenī milzi. Mazas domas ir vergu piederums, 

esiet gara valdnieki un paplašiniet savas domāšanas robežas līdz planetāram 

vērienam! Atcerieties, ka smalki organismi nepanes sīko domu atmosfēru, viņi smok 

no tām. 

 

Pielikums: 

Cilvēki nogurumā žēlojas par domāšanas neskaidrību; kā tas lai būtu citādi, ja 

Smalkās Pasaules zemāko slāņu sajukušās domas piesātinājušas apziņu. Zemāko slāņu 

domāšana nav noteikta un tādas saraustītas skrandas piemēslo izplatījumu. Asa naida 

doma enerģijas kāpināšanā tomēr ir vērtīgāka nekā neapzinātas domas dubļi. Ļoti 

smagi izjūt Agni Jogs pelēko domu ēnu spieta pieskaršanos. Skolotājs rūpējas 

vispirms par domāšanas virzienu. 

 

Nekrietna doma neradīs teicamu rīcību. Kad runāju par skaistumu, vispirmā kārtā, 

ņemu vērā domas skaistumu. Domai piemīt forma, tātad, domas skaistums jāsaprot it 

visās attiecībās. Cilvēks nedrīkst domāt nekrietni, Kosma dēļ. 

 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

2.daļa: Doma 

 

46 lapa no 118 lapām 
 

Brīdiniet, lai nerunā ļauni par Augstākajiem Spēkiem. Neprātīgie neapjēdz, ka viņu 

domas tiek verenu staru lauztas un dod triecienu pašiem neprātīgajiem. Ja tie arī tūliņ 

nenomirst, tas vēl nenozīmē, ka viņu organisms nav jau sācis sabrukt. Paša raidītā 

bulta atradīs sērgas iedīgli un izraisīs to uz āru. 

 

6.nodaļa: Domas attīstīšana un padziļināšana 

“Apklustiet stīgas, pielaidiet man jaunu saskaņu” – sacīts kādā grieķu Mistērijas 

himnā. Šāds gara saskaņas atjaunojums nav tukšums, kā dažreiz mēdz sacīt. Atvērt 

sirdi nenozīmē to iztukšot, gluži otrādi, līdzko apklust nobeigtā akorda skanējums, lai 

gara tiekšanās nekavējoties saasinājas vēl cēlāku saskaņu uzņemšanā. 

 

Nejaušību nav. 

Man jānostiprina jūsu apziņa par gara iespējamībām. Pēc lielajiem viļņiem nonāk pie 

cilvēka domu viļņiem. Pat nonāk līdz stādu viļņiem, bet toties izsmalcināta dzirde 

vēlāk gremdējas kosmosa harmonijas viļņos. 

 

Nepaguršu uzsvarot, cik augstu jāpaceļ doma, lai stāvētu pāri putekļiem. 

216. 

Ar skatu aptversim visu nakts debess plašumu, domās aplidosim visas neskaitāmās 

pasaules un bezgalīgā izplatījuma noslēpumainās dzīles. Jo doma savā būtībā ir 

bezgalīga un tikai mūsu apziņa to ierobežo. Tādēļ bez kavēšanās ķersimies pie 

nākošās pakāpes – apziņas paplašināšanas. Sensenā Indijas gudrība saka – doma ir 

Visuma pirmavots. Lielais Buda pasvītroja domas nozīmi, kas sastāda mūsu būtību un 

mācīja savus skolniekus paplašināt apziņu. Visi gara Skolotāji un lielie domātāji ir 

mācījuši tikai to. Cildenais Platons teicis: - “domas virza pasauli.” Ar šādu plašu 

izpratni varam sākt iepazīšanos ar domas attīstības vēsturi. Atmetot visus – vietas, 

laika un tautības aizspriedumus, mēs kā bites, vāksim dārgo, cilvēka radošās domas 

medu! 

 

Liekot pamatā mūsu apziņas radītāju varenos sasniegumus, pievērsīsimies trešajai 

pakāpei – sava radošā spēka, savas domas attīstīšanai, un no jauniem savienojumiem 

izšķilsim jaunas dzirkstis, domas uguns,-  šī pasaules vainaga – jaunās dzirkstis. 

Ielāgosim, ka domājošs cilvēks nekad nav vientuļš, jo viņa doma ir diženākais 

magnets, ka no izplatījuma atnes tāpatīgu atbildi. Tādēļ, ja gribam saņemt skaistu 

atbildi, sūtīsim skanošajā Izplatījumā trauksmīgas, tīras sirds uguns piesātinātas 

domas, jo tikai tiekšanās apgarotā, sirds piesātinātā doma rada un pievelk, kā varens 

magnets. Doma, kurai trūkst tiekšanās un degsmes, ir neauglīga. Tādēļ tieksimies pēc 
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zināšanām, pēc plašas domas un savos centienos būsim drosmīgi, jo tikai domas 

drosmīgie centieni rada jaunus ceļus. 

 

Domu uztveres izsmalcināšana dos jums iespēju iespiesties Izplatījuma noslēpumos 

un atklāt līksmes pilnus ceļus sasniegumiem un nepārtrauktai un bezgalīgai 

augšupejai. 

Mani jaunie draugi,: sadzirdiet radošās Bezrobežības aicinājumu! 

217. 

Galvenais ir attīstīt domāšanas spējas sākot jau no agrīnas bērnības. Tieši, kā teikts: 

“Skolās jāieved domāšanas zinātne, nevis kā abstrakta psiholoģija, bet kā atmiņas, 

uzmanības, koncentrēšanās un  novērošanas spēju attīstīšanas praktiskos pamatus. 

Protams, bez šīm četrām domāšanas zinātnes nozarēm daudzas īpašības prasa 

izkopšanu – proti: precizitāte, veiklums, spēju sintezēt, oriģinalitāte un citas. Ja daļa 

pūļu, kuras skolās tiek veltītas sportam, piešķirtu domāšanai, tad īsā laikā būtu 

pārsteidzoši rezultāti!” Bet tieši šīs dievišķās spējas šobrīd ir kļuvušas par biedēkli, 

kas biedē ikkatru viduvējību. Cilvēkiem par visu vairāk netīk un ir bailes domāt. Un 

ne velti viduslaiku baznīcas tēvi patmīlīgā paredzēšanā pasteidzās šīs cilvēkā 

pamodušās spējas bargi nosodīt kā sātana dāvanu. Tie zināja, ka viņu “paradīze” kļūs 

tukša un panīks, līdzko domāšana uzrādīs savas tiesības, un kas tad tiem nesīs zemes 

augļu ražu? 

218. 

Ir divas loģikas. Ārējās domāšanas loģika, ko cenšas nostiprināt ar skolas mācību 

grāmatām. Otra – mentālās sintēzes loģika, kas sakarību smeļ no izplatījuma 

domāšanas slēdzienu dzirksteles. Šie slēdzieni cilvēkam liekas laimīga nejaušība, kaut 

arī šī nejaušība jau būtu gatavojusies izplatījumā veselu gadu simteni. 

 

Paplašināta apziņa rada vislabāko izdevību uztvert izplatījuma domas mezglus. 

 

Protams, no ārējās loģikas viedokļa, mentālās loģikas procesā vienmēr atradīsies robi. 

Kā spirāles gredzeni novērotājam rāda vienu pagriezienu, noslēpjot iekšējo loku, tā 

mentālā loģika iet pa tuvākā pagrieziena robežu un iekšējā šķautne paliek 

iegremdējusies izplatījuma kolektīvā strāvās. Tāpēc tā rūpējamies par apziņas 

paplašināšanu, lai panāktu savienošanos ar izplatījuma domāšanu. Tas jāsaprot 

pavisam vienkārši, kā skābekļa vitālā nozīme. 
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219. 

Cilvēka apziņu iespējams ievirzīt tā, lai tā spētu disciplinēt neapvaldītās un 

neapzinīgās domas. Bet dot pārāk daudz ir grūti, kad ir tik daudz haosu veicinošas 

domāšanas. 

 

Neapzinīgo domu apvaldīšana dos priekšstatu par Bezrobežības izmēriem. 

 

Neaprobežojama ir domu plūsma! 

220. 

Kas var pārgrozīt likteni? Un kur atbalsts? Vienīgi domā. Ļaudis domai netic 

pietiekoši. Cilvēku griba septiņām sprādzēm aizsprādzēta. Cilvēks saka – saņēmu visu 

savu gribu. Bet pie tam šajā laikā viņš izbaiļojās, ir šaubījās, i nīda, i svārstījās. Tā 

nedarbojas griba. Viņa var raidīt bultu tikai tad, kad visi smagumi noņemti. Šo īpašību 

devēja par bezkaislību, bet tas nav pareizi, labāk apzināt to par atbrīvošanos. 

221. 

Iemācīties domāt nav nemaz tik viegli. Ir grūti attīstīt domas spriegumu, bet vēl 

grūtāk sasniegt augstu domas kādību. Bieži ar saprātu cilvēks sev atkārto – domāšu 

tīri, bet viņa būtība pieradusi pie egoistiskas domāšanas. Tad rodas visnevēlamākais 

domas veids. Divi putni laižas no dažādām ligzdām un nespēj saplūst kopā. 

 

Domāšanu jāvingrina nevis ar saprātu, bet ar gara uguni, kamēr izzūd katra divdabība. 

Domai piemīt spēks, kamēr tā ir pilnīgi monolīta, bet ikviena plaisa ne tik vien kā 

atņem spēku, bet ir kosmiski kaitīga, ienesot izplatījumā disonanci. 

 

Ir nepieciešams zināms laiks, lai pakļautu domu sev, bet ir lietderīgi atkārtoti sev 

atgādināt par domas viengabalainību. 

222. 

Ļoti lietderīgi sekot domu kvalitātei un nepieļaut ļaunas, sīkas un vispār mazvērtīgas 

domas. Apziņas attīrīšana ir pirmā pakāpe. Pēc tam var ieteikt nodarboties ar domu 

disciplinēšanu, mācīties ilgāku laiku domāt par vienu priekšmetu, ne uz mirkli no tā 

nenovēršoties. Labi, ja kāds spēj koncentrēties uz Skolotāja Tēlu. 

223. 

Jūs jautājat, vai jums turpināt meditācijas? Viss, kas veicina koncentrāciju un 

domāšanas attīstību, ir ļoti noderīgs un tas visādi stimulējams, lai domas būtu precīzas 

un kristalizētas. Ja tieši tagad ir tik daudz haotiskās domāšanas, ka ar visiem 
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līdzekļiem jāiemācās koncentrēt savas domas un nepieļaut tām negribētus lēcienus. 

Apziņas paplašināšanās procesā ir tik nepieciešama domu precizitāte un 

konsekvence… 

224. 

Konsekvence domās un darbībā ir tik ļoti nepieciešama apziņas paplašināšanai! 

Domas tēma ir tik plaša. Patiesi, doma ir Visums! Tādēļ ir labi šo tēmu attīstīt visā tās 

visaptverībā, cenšoties, cik iespējams konkretizēt. 

 

225. 

Uzmanieties no nedisciplinētas domāšanas posta! Domājiet tikai jaunos veidos. 

Uzdodiet sev uzdevumus ar dzīves jautājumu konkrētu risināšanu. 

226. 

Tāpat sacīts, ka dažkārt nav viegli piespiest sevi domāt, bet vēl grūtāk sev pavēlēt 

nedomāt. 

 

Prasme pārvaldīt domāšanu ir atkarīga no pastāvīgas vingrināšanās; šāda 

vingrināšanās nepieciešama pieredzei. Katru dienu var sevi piespiest par kaut ko 

noteiktu nedomāt. Bet nevajag sevi maldināt, ka pavēle nedomāt jau varētu nesaturēt 

sevī domu. 

 

Pilnīga atsacīšanās no domas un tās priekšnosacījuma jau ir liela domāšanas 

disciplīna. 

227. 

Domāšana jāattīra no visiem traucējošiem sīkumiem. Nav jāaudzē aizvainojumu un 

sarūgtinājumu dārzs. Katra stunda jāuzskata kā ieiešana nolemtajā darbā. Savu 

raksturu vajag audzināt tā, lai nekas nespētu kavēt apziņas atjaunošanos. 

228. 

Tikai atjaunojot domāšanu, cilvēcei iespējams sasniegt jaunu planētas pakāpi. 

229. 

Pastāvīgos vingrinājumos var attīstīt domas ātrumu un atjautību. Pirmais nosacījums 

būs domāt par šīm kādībām; tad vēl lietderīgi ir turēt domu sevī, lai tā eksistētu arī 

visu citu nodarbību laikā. 
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230. 

Mēs izvairāmies no visa, kas attiecas uz muskuļu mehāniku. Jo pat muskuļiem 

jāizpauž gribas sūtījumi. Mēs necienām mehānisko rakstību, jo tā allaž apgrūtina 

apziņas augšupeju. Tā neveicina smalkās enerģijas veidošanos. Izejas apstākļus tomēr 

noteiks jūtziņa. Jūtziņas attīstīšanas gadījumā nedraud briesmas, kas saistītas ar 

mehāniskajiem sazināšanās veidiem. 

 

Tā dosim priekšroku visam, kas paceļ domu kultūru. 

 

231. 

Ieteiciet attīstīt domāšanas un novērošanas spēju. Sirds nespēj izpildīt savu uzdevumu, 

ja domu vietā ir blusas un vērīguma vietā kurmis; ar tādiem ceļa biedriem tālu netiksi! 

Tieši tagad laiks padziļināt domāšanu, citādi tautas masas neradīs iespēju likt lietā 

saņemtos dārgumus. Pārprodukcija ir seklas domāšanas un nevērības pazīme. Sacīto -  

skolās jāieved novērošanas spēju attīstīšanas un domāšanas mācību stundas. 

232. 

Liktos, sacītais ir vienkāršs, bet kāpēc tas tik reti tiek likts lietā? Ne abstraktisms 

mācīts, ne jau domu klaiņošana ieteikta. Visā konkrētībā jāsaasina domu tiekšanās. 

Bet tikai nedaudzi apjēgs starpību starp abstrakti klīstošu un reālu domu. Tikai 

neapstrīdamībā spēj mirdzēt Augstākā Pasaule. 

 

Tikpat vienkāršs ir jēdziens par izplatījuma pilnumu. Par to daudz rakstīts, bet cilvēku 

vairākumam šāds paziņojums tomēr būs nesaprotams. 

Jāaudzina doma. 

233. 

Cik daudz jau runāts par sirds valodu; tomēr vairumam tā ir un paliek nepielietojama 

abstrakcija. Nepieprasīsim kategoriski šī sazināšanās līdzekļa augstākās formas, 

papūlēsimies apgūt elementāros pamatus, kuriem jāizpaužas nekavējoties bez īpašas 

sagatavošanās. Katras valodas uzdevums, vispirmā kārtā, ir savstarpēja saprašanās. 

Tas nozīmē, ka jāpūlas ne tikai saprast sarunu biedru, bet darīt savu runu viņam viegli 

saprotamu. Tāpēc protiet runāt sarunu biedra valodā. Runājiet viņa vārdiem, viņa 

izteicieniem, tikai tā viņš viegli iegaumē un ietvers apziņā jūsu domu. Tāpat 

iemācīsimies ietvert sarunas biedra vārdus un nemanot pāriesim pie viņa domāšanas 

rakstura. Augstākā  sazināšanās forma būs domu uztvere bez skaņas. 
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234. 

Pievērsīsim uzmanību formulai – doma – sirds. Lai arī to uzreiz neizpratīs, 

nepiespiedīsim domāšanu, bet tomēr daži vērsīs uzmanību šai virzienā. 

235. 

Uzskatu, ka arī patlaban jāatgādina par sirds traukšanos. Jau senie vientuļnieki 

gadījumos, kad lūgšana tika izteikta domās, ieteica iedomāties savā priekšā it kā 

taisnu bezgalīgu ceļu, pa kuru jātraucas domai. Ir daudz veidu, kas palīdz 

koncentrēties. Bet neviens neieteic iztēloties pa labirintu klejojošu domu. 

 

Tiešums un vienkāršība būs vislabākie tilti. 

Patiesi, ja iespējams kaut ko vienkāršot un izdaiļot, mums tas jāizdara. Aklā 

piesaistīšanās kaut kam, straumes nestam, līdzinātos kuģa bojā ejai. Ir jāizprot 

straumes nozīme. Norādītais rosīgums ir tikai sagatavošanās lielās straumes 

atskāršanai. Kā nedilstoša spirāle, matērijas spēka stimulēta, traucas mūžīgā straume. 

Doma spēj panākt gaismu, kura var sekot straumei. 

 

Pēc ikdienišķās dzīves sīkumiem jāpievēršas lielās kustības parādībām. Jāuzlido un 

tādējādi jāatraujas no zemes. Atnesiet dižo straumi līdzi pie sava darba galda un 

spārnojiet savu darbu. Iespējamību pārpilnās trīsas dos darbam ritmu. No katra 

apzinīgi atrasta grauda tieksies sudraba pavediens uz tālajām pasaulēm. Doma 

caurnirs atmosfēras slāņus un noaudīs audumu. 

 

Jāiemācās domāt. Domāšanas kādību ar visu saprātīgo tiekšanos veido vientulība. 

Tieši doma izšķiļ dzīvības dzirksti no matērijas vielas.  

237. 

Dažreiz cilvēki ir gatavi atzīt domas spēku, bet šo atzīšanu tie nevērš uz sevi. Sapņo 

par dižām domām, bet  nesaved kārtībā mazās. Jautās – kā pārvērst domas darbībā? 

Vajag sākt ar vissīkāko domu disciplinēšanu un pēc tam jau radīt (kalnus pārbīdošu 

domu). 

238. 

Ikviena doma dzemdē darbību. Pati vissīkākā doma rada niecīgu darbību, tāpēc 

domājiet plaši, lai pat zaudējumu gadījumā paliktu pāri pietiekošs potenciāls 

būtiskajām sekām. Kaut arī cilvēki bieži neprot labi rīkoties, tad vismaz tie gan varētu 

izkopt sevī labas, plaša vēriena domas. Uzsvaroju izkoptas domas, jo tumšie putekļi 

iznīcina jaunrades daiļumu. Grūti pievērsties domai par labu celtniecību, jo asins 

migla aizklāj apziņu, bet agri vai vēlu nāksies griezties pie šķīstītās domas spēka. 

Tāpēc labāk sākt ātrāk. 
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239. 

Domas piedzimšanu un iemiesojumu nosaucam par augstākiem organismiem. Domu 

drumstalīgums, protams, nav nekas, bet nepārtrauktā un precīzā doma var kļūt par 

Mācības balstu. 

240. 

Lai brālība un sadarbība palīdz izsmalcināt domāšanu. Domas izsmalcinājums veicina 

arī dzīves izsmalcinājumu. Izsmalcinājums arī ir augšupeja un evolūcija. 

241. 

Vārdu skaņām jābūt daiļām, šāda harmonija rada arī cildenu domāšanu. Nedrīkst 

atstāt novārtā nevienu līdzekli, kas apziņu dara cildenāku. 

242. 

Ir pareizi atkārtot par planētas slimību. Ir pareizi izprast tuksnesi kā cilvēces negodu. 

Ir pareizi pievērst domāšanu Dabai. Ir pareizi ievirzīt domāšanu uz sadarbību ar Dabu. 

Ir pareizi atzīt, ka dabas izlaupīšana ir tautas dārgumu izšķiešana. Ir pareizi priecāties 

par Dabu, kā par patvērumu no ugunīgajām epidēmijām. Kas nedomā par Dabu, tas 

nepazīst gara paspārni. 

243. 

Kas negrib sevi pārveidot, tas nedomā planētas mērogā. Nav jābrīnās, ka cilvēki tik 

lēni pierod pie godīgas domāšanas, jo daudzas dzīves nomaiņas laupījušas viņiem 

cilvēces labāko varoņu tēlus. Cilvēki pastāvīgi redzēja, ka tieši varoņus viņu acu 

priekšā mocīja un nonāvēja. Ar tādu domāšanu pie jaunā cilvēka nenonākt. 

244. 

No lietderīgām pārdomām izveidojas pilnīgs sasniegums. Vispirms top kauns pašam 

no sevis par katru haotisku domāšanu. Kļūst neiespējami pretoties visam labajam, lai 

kā tas arī izpaustos. Atšķirība starp izpausmēm ir smalka, un mums tā jāuzskata kā 

tīmekļa pavediens Gaismā. Prieks, ja var izsmalcināt domāšanu. 

245. 

Ar disciplīnu var panākt skaidru katras domas sadalījumu. 

 

Vai var iedomāties, lai cilvēki domātu tikai par derīgo? Protams, var nu kaitīgās, 

juceklīgās domas, vispirmām kārtām ir nevajadzīgas. Ir iespējams pieradināties pie 

derīgām domām un tāda vingrināšanās būs labāka sagatavošanās uz Ugunīgo Pasauli. 

Iemaņas attiecībā uz labajiem nodomiem nav tik ātri apgūstamas, toties tās noved pie 

ugunīgas atskārsmes. Tātad nevis pateicoties īpašas pasaules parādībai, bet gan ar 

katras dienas darba kādību tuvojamies Ugunīgajai Pasaulei. 
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247. 

Tumsu var izklīdināt pārmainot domu virzienu. Nevis vārdi, bet vēstneses domas auž 

auru. Gribam padarīt Mūsu darbus ienesīgus – kā garīgā, tā arī materiālā ziņā. 

Apgalvoju, ka šai ziņā liela nozīme domu kādībai. Jāpasvītro ciešā sakarība starp labo 

un derīgo, un ka Mēs teicami spējam novērtēt muļķību. Protams, lielā pasākumā kāds 

miteklis atradīsies arī muļķībai, bet ne jau augšējā stāvā. 

 

Dzīvot var kurš katrs, bet nākotnes pasaulei vajadzīga nevis cildenu izteicienu 

dudināšana, bet apziņas skaidrošana. Lietišķu naudas norēķinu vērtējam augstāk par 

izskaistinātu izteicienu savārstījumu. Par pasauli vajag domāt, vajag paust praktiskas 

domas. Jaunā tempļa tapšanas priekšvakarā jāparāda attapība un tauta jāpārsteidz ar 

atjautību. Staigāt autiņos ir neērti. 

248. 

Pamatoti jautās: “Kāpēc Jaunajā Ērā domai tik izcila nozīme; ja jau domu tik 

neatlaidīgi sankcionē, tad tai arī dots sevišķs uzdevums dzīves atjaunošanā?” Gluži 

pareizi,- jo Melnajā Ērā doma grozījās ap cilvēku, tas ir  - magnetisms izplatījās uz 

maziem attālumiem, tad jaunajā Ērā doma ir Izplatījums! Tāpēc vajag domāt nevis 

personiski, bet kosmiski. 

249. 

Senajos laikmetos dzīves jēgu izprata dziļāk nekā tagad. Visi ievērojamie mūsdienu 

atklājumi ne tik vien ka saasinājuši uzmanību attiecībā uz dzīves pamatjēgu, bet bieži 

pat ievirzījuši domu tīri mehānisku apstākļu sfērā. Jāpieliek visas pūles, lai pavirzītu 

domu uz pašiem esamības pamatiem. Vajag salīdzināt seno filozofu domāšanas  

līmeni ar mūsdienu zinātnieku prātojumu virzienu. Bez daudzo zinātnisko sasniegumu 

pārzināšanas, senatnes filozofi nereti prata dot arī ļoti dziļas dzīves formulas. Ir 

nepieciešams, lai domāšanas māksla no jauna pārspētu esamības ārējos blakus 

apstākļus. 

249.a 

Vērtīga ir tiekšanās nākotnē. Īpaša enerģija pievienojas tad, kad domas dzīvo nākotnē. 

Zinātne apstiprina, cik dziednieciskas ir domas par nākotni un cik daudz indes slēpjas 

pagātnes nožēlošanā. 

 

Jāiemācās padziļināt un pacelt domu par nākotni, ieņemt tajā vietu, kura augs līdz ar 

apziņu. Kas negaida ārēju palīdzību, tas apzinās sava vesera vērtību. 

250. 

Kas nepalīdzēs domai atjaunoties, tas nebūs Jaunās Pasaules draugs. Jau daudzas 

reizes esam vērojuši, ka uzlabojumi un izsmalcinājumi ir ieviesušies cilvēku 
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izmērījumu nepamanīti. Grūti izsekot katrai auga stiebra attīstības fāzei, bet krāšņais 

zieds tik uzkrītoši atšķiras no sēklas. Tikpat pārsteidzoša ir cilvēku pārveidošanās; 

tiešām, šie ugunīgie ziedi, pat paši visretākie, balsta pasaules līdzsvaru. 

251. 

Atkārtojam par Uguni, cilvēcei tik vajadzīgo. Jūs zināt, cik ļoti cilvēku domāšanai 

nepieciešama jauna lāpa! 

252. 

Cilvēki domā, ka ķermeniskais pieskāriens sevišķi nozīmīgs. Nenoliegsim, ka arī 

ķermeniskajam rokas spiedienam ir nozīme. Bet doma, tālā, neharmonizētā doma, var 

iedarboties ļoti spēcīgi. Neviens nespēs ieraudzīt šos tālos pavedienus, bet 

izsmalcināta apziņa izjauš. 

253. 

Vai gan cilvēks apzinās savas darbības apjomus?  Vai cilvēks, kamēr cilvēciskā 

domāšana vēl zemes važās, spēj aplēst to labo vai ļauno, ko izraisa viņa rīcības? 

Patiesi, cilvēks neapzinās savu rīcību apmērus. Tikai doma par pārzemīgo 

bezrobežīgo Esību izvedīs apziņu no cietuma, bet cilvēciskajā skatījumā ir grūti 

saskaņot pārzemīgo ar zemes lietām. 

 

Runājot par Smalko Pasauli, cilvēki priecājas, ka vienīgais virzītāja spēks tur būs 

doma. Pareizi, nu tā runāt nemaz nav grūti; bet vai ir viegli iedarboties ar domu? Lai 

veiktu šādu darbību, ir jāprot domāt. Ir jāiemīl pats domāšanas process. Katra darba 

laikā vajag atrast brīdi domas kāpināšanai. Un jāprot, turklāt, atšķirt patības radītu 

domu, no Vispārējā Labuma domas. 

254. 

Tāpat cilvēks nepieradinās atšķirt sagadīšanos no likumsakarīgajām parādībām, 

nemācās pētīt domāšanas procesu ar visiem blakus apstākļiem. Cik daudz mācību 

disciplīnu pieejamas cilvēkam jebkurā stāvoklī! Mēs cienām šādu dabisku uzkrāšanu. 

255. 

Veltīgi kāds apgalvo, ka Neredzamā pasaule neeksistē – tādi meli būs līdzvērtīgi 

domas noliegšanai. Doma arī ir neredzama, bet vienīgi gara tumsība noliedz 

domāšanas procesu. Tādā veidā var sākt noliegt visas enerģijas, jo tās ir neredzamas. 

Turklāt, vai tad Neredzamā Pasaule ir visiem neredzama? Lai noliedzēji nespriež pēc 

sevis vien. Spriešana, vadoties tikai no sevis, ir patības dēstu audzētava. 

256. 

Tāpat arī cilvēki nevēlas novērot domāšanas procesu sakarā ar apkārtējo apstākļu 

pārmaiņu. Šādi novērojumi spēj noskaidrot daudzas tīri fiziskas dabas parādības, bet 
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tie arī pierādīs, kādā mērā starp redzamajām iedarbībām pastāvīgi samanāmas arī 

neredzamās, tomēr visai spēcīgās iedarbības. 

257. 

Pasaules iedalīšana eksistējošā un neeksistējošā grieztin nogriež domāšanu. Tā 

noliegsme, kas neredzams, un visa kosmiskā plašuma noliegsme, dod to sašaurināto 

Kosmosa mērauklu, kādu pielieto cilvēce. Bezrobežība nosaka dzīvības ceļu 

kosmisku plūsmu. 

258. 

Vajag iegaumēt, ka ikvienas darbības sfēra ir daudz plašāka, nekā ar zemes 

domāšanas spējām to var apjēgt. Tādējādi cilvēks ar katru savu darbību un domu skar 

vairākas sfēras. Nav jāaizmirst, ka domas neizbēgami pieskaras Smalkajai Pasaulei. 

Ne vienmēr tās nonāk turp skaidri saprotamā stāvoklī, bet katrā ziņā izraisa zināmu 

enerģijas saviļņojumu. Izplatījumā krustojas tik daudz strāvu, ka cilvēka darbību 

nevar nosaukt vienīgi par muskuļu refleksu. Tā jāpieradinās pie seku sarežģītā 

rakstura. 

259. 

Sacīs – nav iespējams miers liela apmulsuma dienās. Atbildiet – nespriedelēsim par 

vārdiem. Miers, tāpat kā Nirvana, ir nebeidzams verdums. Bet, ja kādam šāds jēdziens 

nav pa spēkam, lai tas parūpējas par domas skaidrību. Lai tas atzīst, ka pat 

Armagedona stundās vajadzīga skaidra apziņa. Ja zemes kaujās mēs zaudēsim domu 

skaidrību, tad kā gan to spēsim paturēt pārejot Smalkajā Pasaulē? Ikviena zemes 

sadursme ir tikai mūsu apziņas pārbaudes akmens. Pat sašutumā nedrīkst pielaist 

domāšanas aptumsumu. Pieredzējuši cilvēki zina, ka izplatījuma strāvas stiprākas par 

jebkuru cilvēcisko cīņu, bet arī šādu varenu uzbrukumu brīžos vajag gaiši saredzēt 

pastāvēšanas mērķi. 

259. 

Lai nežēlojas mazticīgie, ka viņu miers iztraucēts. Tie sagrozīs labāko vārdu nozīmi 

un iegrims bezdomībā. Un kas gan var būt vēl ļaunāks! 

260. 

Mēs bieži runājam par divu Pasauļu sakarību, tāpēc, ka ir nepieciešams iziet no 

apburtā loka, kas ietvēris planētu. Ir nepieciešams atrast izeju. Jāvirza domāšana uz 

smalkākiem principiem, lai atrastu saskares punktus. Iedziļinoties visvienkāršākajos 

procesos mēs piekļūsim visaugstākajiem jēdzieniem. Ja mēs visā dzīvē būsim atraduši 

smalko sakarību, tad, protams, neizpaliks arī tiekšanās uz Augstākajām Pasaulēm. Ja 

līdz šim bija diezgan grūti atmodināt apziņu, tad tagad vajag neatlaidīgi norādīt uz 

visiem sakaru pamatiem. Visi notikumi, visi liecinājumi aicina cilvēci Pasaules 

uzskata pamata transmutācijas varoņdarbā. It sevišķi dziļi vajag izprast cilvēka 

uzdevumu. 
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261. 

Planētas stāvoklis pasliktinājies cilvēces apziņas dēļ. Gara spēki tiek šķiesti ārdīšanā. 

Mazdūšīgās bailes no katra jēdziena, kas neatbilst pašreizējai apziņai, novedīs cilvēci 

pie tās robežas, kur sākas sabrukums. Ja cilvēce tīrīs savu domāšanu, tad gara spēki 

var izvest cilvēci no strupceļa. Katrs cildens princips ir tā sākotne, kas paceļ garu. 

Augstāku principu meklēšana ir pirmais uzdevums. Pasaules būtību iezīmē ugunīgie 

principi. Cilvēcei vajag padomāt par savu darbību pilnīgu pārveidošanu. 

262. 

Šajā pasaules piegružojuma laikā atliek tikai viens vienīgs ceļš – pilnīga domāšanas 

pārveidošana. Patiešām, vajag modināt apziņu. Patiešām, ja gars jau spējīgs 

atskatīties, apzinoties, ka vakardiena ar savu domāšanu jau pagājusi, tad notiek 

izpazīšanas transmutācija. Pagājušais laiks, patiešām, var garam norādīt, kā aizrit un 

tiek pārstrādātas visas enerģijas. Bet posts tiem, kas nākotni grib sagaidīt skatoties 

atpakaļ! Jo ar vakardienas atliekām apgrūtinātais gars uzkrāvies milzīgu nastu; ar tādu 

nastu kalnā uzkāpt nav iespējams, nav iespējams ieiet caur Gaismas Vārtiem, nav 

iespējams iesaistīties gaišajā Nākotnē. Tātad, ja Baznīcas tēvi sauc pagātnē, tad 

Gaismas Kalpotāji aicina nākotnē. Apziņu atmodināšana, Mācības attīrīšana un 

aicinājums nākotnē nesīs cildenu domāšanas pārveidošanu. 

263. 

Nākotnes celtniecība dos vajadzīgo impulsu apziņai. Domāšanas pārveidošana nesīs 

savus augļus. Tādējādi piesātinot izplatījumu norisinās nākotnes celtniecība. Varens 

un bargs laiks. 

264. 

Nesaprātības bieži laiž dziļas saknes. No mazās redzamības dzimst dižā neredzamība. 

Cilvēki nedomā par daiļo un tāpēc ir nejēdzību apstāti. Pirmā vietā – domāšana. 

265. 

Domāšanas pārveidošanu vajag nostiprināt kā labāka Laikmeta pamatu. Domāšana – 

veiksmes ķīla, varenās nākotnes ķīla. Dzīves pārveidošanu, patiešām, nostiprinās 

domāšanas transmutācija. Katrā izpausmē iespējams izsekot, vai domāšana 

evolūcionē, vai involūcionē. Bez trauksmīgas domāšanas darbojas vēl arī domāšanas 

iedegšanas impulss. Tāpēc traukšanās likums dod to atbilstību, kas tuvina Pasaules, 

piesātinot ar jaunrades Uguni. Savas domāšanas virziena apjēgšana jau palīdzēs 

iekustināt apziņu. Tā ceļā uz Ugunīgo Pasauli pievērsīsim domāšanu labākai nākotnei. 

266. 

Labās sadarbības vārdā veidojot jauno pakāpi, pilnīgi neatliekami saprast domas 

nozīmi. Nepieciešami domu attīrīšanas ceļā radīt labāku atmosfēru visā mūsu ikdienas 

dzīvē. Ar to mēs piesaistīsim labākās iespējas. Katrā Mācības grāmatā šim 
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jautājumam veltīts daudz pārrunu, bet mēs vēl arvien ne tikai nespējam apjēgt savas 

labklājības, bet arī pašas eksistences pamatus. 

267. 

Vai ir vērts izzināt Mācību, lai nobītos no katras ēnas? Dažreiz vajag sev pajautāt, kas 

no Mācības jau dzīvē pielietots? Tādu tematu derīgi pārrunāt ar draugiem. Lai 

padomā un pieraksta. Šādas piezīmes iztīrīs veco domāšanu, tās ir kā zvērests pašam 

sev. 

268. 

Jaunā domāšana nav visa vecā gāšana. Tā būs visa, jau atklātā, labākais draugs. Šāda 

domāšana nenoraidīs nesaprotamu formulu tikai tāpēc vien, ka tā patlaban nav 

skaidra. Nesaprotamo formulu Mūsu draugs saudzīgi atliks sāņus. Neskaidrība bieži 

vien nav aizslēgts sasniegums, bet tā atkarājas no daudzajiem mainīgajiem dialektiem. 

Ikviena valoda ir nestabila; jau viena gadsimta laikā izteicienu jēga pārmainās un līdz 

ar to pieeja domāšanai kļūst komplicēta. Nenožēlosim plūstošus ūdeņus, bet 

neaizmirsīsim, ka skatāmies uz vecajiem sasniegumiem jaunām acīm. Daudzi 

atsevišķi senatnīgi nosaukumi var likties pat dīvaini, jo tie ietilpināti svešos dialektos 

un bieži tiek kropli izrunāti. Senatnē iegaumēšanai šādus ievērojamus vārdus dziedāja, 

bet ritmi nozaudēti, kā kaut kas nevajadzīgs. Bet pazaudējuši ritmus, cilvēki 

aizmirsuši arī vibrāciju nozīmi. Jaunā domāšana pamatlikumus neaizmirsīs. 

269. 

Pat dziļa valodu pazīšana jau pavairos jauno atradumu uztveršanas spējas. Cik gan 

daudzkārt vairāk dos atbrīvotā doma! 

270. 

Vajag, lai cilvēce labāk izpētītu domāšanu. Skolās jāieved domāšanas zinātne, nevis 

kā abstrakta psiholoģija, bet kā atmiņas, vērības un koncentrācijas praktiski pamati. 

Protams, bez minētajām četrām domāšanas zinātnes nozarēm vajag attīstīt vēl daudzas 

kādības – noteiktību, žiglumu, spējas sintezēt, oriģinalitāti un citas. Var ārstēt arī 

ātrssirdīgumu. Ja daļa pūļu, kas skolās tiek izšķiesta sportam, veltītu domāšanai, tad 

drīz vien būtu pārsteidzoši rezultāti. 

271. 

Nevajag domāt, ka bērni būtu jāizsargā no domāšanas. 

272. 

Cilvēkos nav pietiekami attīstīta iztēle. Tie nespēj iedomāties cēloņus un sekas. Tās 

visbrīnišķīgākās iespējas cilvēki neprot iedomāties. Cilvēkiem taču mācīja iztēles un 

iejūsmas spējas. Bet labākās tieksmes apsmēja un pierunāja nedomāt. Bet kas neprot 

domāt, tam trūkst arī iztēles. Iztēles spēju zaudēšana ir atkrišana no prieka. 
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273. 

Tātad, kad cilvēce piesātina izplatījumu ar saviem meklējumiem, izplatījums atbild, 

sūtot augstākās enerģijas. Pievilktā enerģija spēj izkristalizēties, kad to pielieto dzīvē. 

Tāpēc katra doma dos saskaņu, - tā top celta visa dzīve. Tāpēc formu dos tikai 

apzinīga traukšanās un katru iespējamību nostiprina domas pievilksme. Domas ceļi tik 

bezrobežīgi! 

274. 

Visiem ar vislielāko uzmanību no domāšanas jāizmet viss, kas spēj piesaistīt dzīves 

parastajai ikdienai. Līdzekļi un iespējamības mērķa sasniegšanai nav meklējamas 

dzīves parastībā. 

275. 

Ir dažāda veida gaidas: ir gaidas atvērējas, bet ir arī gaidas pārtraucējas. Pirmā 

gadījumā – gaida sirds, bet otrā – gaida es, patība. Doma, pat viscēlākā, tikai ar pūlēm 

pārlido patības žogu. Tā saļims uz asajiem patības mietiem. Robaina, skaudības un 

zvēriskas ļaunprātības izkropļota ir patība. Tāda sagaidīšana nespēj pielaist cēlu 

domu. Daudz kas ievērības cienīgs norisinās domas saņemšanas procesā. Mēdz būt 

klusuma mirklis, pirms augstākā Vēstneša atlidošanas. Bet vai uzpūtīgā patība izjautīs 

šo mirkli visbrīnišķo? Sirds, vienīgi tā, prot pildīties gaidām. Tikai sirds nebrēks: - es 

gaidu; milzum daudz patības (slēpjas) skan šādā es. Bet gaidīt ar sirdi nozīmē jau 

izjaust. Daudz prieka šādā izjūtā. Senie dēvēja to par ceļvedi. Uzsveru, ka nojauta ir 

jau vārtu atvēršana. Sirds – laipna nama māte, tā zina, kā saņemt viesi tālo. Sagaidot 

tikšanos ar domu, vajag kāpināt labākās jūtas. 

276. 

Galvas sāpēm var būt dažādi cēloņi, bet tās var būt arī no kaut kurienes sūtīto domu 

nepieņemšanas sekas, tāpat tās var atspoguļoties arī kā dūrieni sirdī. Tāpēc arī tā 

rūpējos, lai šāds ļaunums nenotiktu. Dažos cilvēkos nemanot izveidojas noliegsmes 

rutina un it kā paradums būt aizvainošiem. Šādu maldu rezultātā cilvēki kļūst 

necaurlaidīgi attiecībā uz domu sūtījumiem. Šādā stāvoklī tā vislabākā doma, 

atsitusies pret apvainotības žogu, atlec atpakaļ. Vēl vairāk, doma spēj atgriezties 

atpakaļ un vienīgi apgrūtināt sūtītāju. 

277. 

Nenododieties skumju domām. Šīs domas – kā rūsa uz uzvarētāja zobena. 

278. 

Mēs vienmēr norādām uz cēlas domāšanas augsto vērtību. Lai cilvēki mācās domāt, 

tātad, ar cieņu nostipriniet domas par Augstāko – dažs gaiši, dažs miglaini, bet visi pa 

to pašu ugunīgo ceļu. 
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279. 

Cildenas domas ietekmē nevien nervu vielu, bet tīra arī asinis. Asins sastāva 

mēģinājumi, atkarībā no domāšanas kādības, ir ļoti zīmīgi. 

280. 

Mēs sekojam attīstībai, sekojam bērniem jau no šūpuļa un vērtējam viņu labākās 

domas visās pasaules malās. Protams, ne bieži gars nonāk līdz attīstībai un liels ir 

atkritušo skaits, bet kā par brīnišķu dārzu priecājamies par skaidru domu. Fiksējot šīs 

domas, Mēs dažreiz ļaujam nostiprināties vērtīgam gara ziedam. 

 

Ir domas, kas vēršas uz iekšu un gara virsma nesaviļņojas, citas domas lido uz 

izplatījumu līdzīgi lodei, kas nes sprādziena lādiņu. Lidojošo lodi pavada stars. Katrs 

gars zina, kad doma lido kā bumerangs. Sevišķi vēlami, lai doma krāsotos savā krāsā, 

bet tikai atvērtie centri dod nevis domas krāsu, bet ietin domu cilvēka krāsā, tad sākas 

īstā individualitāte. Nevis domas saturs, bet viss sūtījums tiek piesātināts ar 

individuālo krāsu. Tā fiziski izveidojas stars. 

 

Varavīksne ir labākā zīme, katrs mājiens uz varavīksni norāda uz trešās acs 

attīstīšanos. 

281. 

Apziņa, kura ietvērusi dzīvības izmēru apjomu vispatiesākajā apliecinājumā, var 

iesaistīties kosmiskajā sadarbībā. Tikai kad dzīvības principu pielietošana virza garu 

uz augstāko izmēru likumu, tad trauksmīgais gars piešķir Esamības nozīmei nokrāsu. 

Visums katram garam izzināms individuāli, bet būtība izzināma tiem, kam zināms 

augstākā izmēra apjoms. Katra trauksmīgā doma noved pie augstākajiem izmēriem. 

282. 

Sakramentālo noslēpumu var uzticēt tikai nedaudziem, viņu skaits nav liels, bet viņus 

klausās pats izplatījums, jo cilvēku uguns kalve sakausēs pasaules domu. Lai cilvēce 

sargā domu. 

283. 

Jāsaprot, ka tagad izplatījuma doma sasprindzēta sfēru apvienošanās virzienā, un 

cilvēku doma gausi iet pa šo apziņas ceļu. 

284. 

Patiešām, var sajust ir kā orgāna paplašināšanos, un kustības zvana centrā un saules 

pinumā. Nedrošie sacīs – labāk aizdzīt visas domas, lai tikai izvairītos no tādām 

parādībām, kas jau tuvu sāpēm. Atbildēsim – mēģiniet nonāvēt domu!  
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285. 

Domas ietekmē var pat nesadzirdēt tuvo mūziku, - tā izpaužas domas vara pār fizisko 

organismu. Gluži tāpat arī dzīves viļņos var neievērot Brāļa rokas pieskārienu, bet tas 

tomēr spēj dot līdzsvaru. Jo taču arī mūzika, kaut nesadzirdēta, veicina domas 

cildenumu. 

286. 

Kad visi spēki sakāpināti, tad cilvēka doma kāpina pārkārtošanas sviras. 

287. 

Doma operē ar dzīvības impulsu. Kāpēc gan tik maza cenšanās tīrīt un izkopt 

domāšanu! Apziņa pievelk visas dzīvības izpausmes un domas radītājs piesātina 

izplatījumu. Tāpēc tik nepieciešami tiekties pēc plaša vēriena domām un pēc dzīves 

pamatu izpratnes. Katra dzīve tiek izveidota uz savas orbitas un katrai dzīvei ir 

pamats, uz kura balstoties darbībām jāatbilst Augstākajam. Tāpēc ik katra doma 

jāvirza uz izpaustu varoņdarbu un tai ir jāsargā augstākā tiekšanās. Tiekšanās kādība 

atkarīga no impulsa. Tādēļ vajag izkopt katru domu, kas ved uz apziņas 

izsmalcināšanu; tā iespējams celt augstāku pakāpi. 

288. 

Aprobežotā doma ir visu tumšo izpausmju vads. Tālab doma var attīstīties par varena 

sprieguma pasākumu, vai arī sagraut katru sākumu.  

289. 

Tieši doma darbojas aiz zemes robežām, tādēļ mācieties valdīt pār domām. 

290. 

Mūsu visskaistākā un pārdomātākā doma un visasākā izjūta dos virzienu visai mūsu 

dzīvei un stāvoklim pārzemes sfērās. Tāpat arī pēdējai domai ir izšķirīga nozīme gara 

spēkam paceļoties smalkajās sfērās. 

291. 

Aplūkojiet divus akmeņus: tie ir pirmatnēji, tie ir auksti, tie savā vājajā dzīvībā, 

sastinguši, bet pat no tiem var izšķilt uguns dzirkstis. Cilvēka sirds nav sliktāka par 

akmeni. Cilvēka doma, pat vājā izpausmē, ir augstāka par minerālu. Saku to tāpēc, ka 

ir pamācoši novērot, kā doma izšķiļ uguns dzirksti no sakrālās atmiņas. Pat 

visnejaušākā doma izaicina no atmiņas krātuves veselas ainas, veselus laikmetus, kuru 

līdzgaitnieki esam bijuši. Šis process noteikti ir ugunīga satura. Dzirksts, patiešām 

mirklīgā ātrumā var atdalīt atbilstīgas glabājamo dārgumu daļas. Jābrīnās, cik rūpīgi 

kausā glabājas dārgumi, būdami vienmēr gatavi, lai tos izņemtu. Tikai ugunīgā 

enerģija spēj darboties tik izsmalcināti un ātri. 
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292. 

Cik nepieciešami ikvienam ceļā uz Mums neatsvešināt sirdi no prāta. Radīšanu taču 

apstiprinās tīri principi un tāpēc ir nepieciešami apvienot visus ugunīgos centrus. 

Tāpēc jāapzinās, ka domas matērijai jābūt augstāko substanču savienojumam, jo šeit 

iekļūt var tikai pati delikātākā doma un apziņas izsmalcināšana spēj dot ievirzi tam 

spēkam, kurš pārvalda varenās sviras. Tāpēc tikai apvienota apziņa spēj īstenot 

Augstāko Gribu. Tā apstiprinās Hierarhijas ķēde. 

293. 

Tāpēc, kad doma apzinās katru traukšanās kādību, tad var apstiprināt kosmisko 

apziņu. Tā pieņemsim katru kādību kā Dzīvību radošu kustību. Radošo Bezrobežību 

piesātina enerģiju kādības. 

294. 

Pat domas uzplaiksnījums par psihiskās enerģijas nozīmi, būs jau it kā tās 

uzsūknējums no izplaījuma. Domas magnets pievelk visvērtīgākās psihiskās enerģijas 

daļiņas. Vajag to iemīlēt. Ir jāatzīst tās pastāvīgā klātbūtne. Šādi domāt nav nemaz tik 

viegli. Jāapbruņojas ar lielu pacietību, lai visu neapvaldīto izplatījuma strāvu 

uzbrukumu gadījumos saglabātu šādu domāšanu. 

295. 

Lai mēģinājumos ar psihisko enerģiju apgūtu attiecīgās iemaņas, nepieciešami prast 

apvaldīt savu domāšanu. Ne tādēļ vien, lai prastu to virzīt, bet lai mācītu domas no 

darbības arī atturēt. 

296. 

Atturība domās ir grūtāka, nekā darbībā. Darbībā pat muskuļi var veicināt atturību, 

bet domu centri ir tik smalki, ka cilvēks, kas nav apguvis domāšanas mākslu, neprot 

izsekot šo centru refleksus. Mēdz sacīt, ka Smakā Pasaule ir tālu no fiziskās, bet 

tomēr katrs domāšanas process jau ir Smalkās Pasaules process. Pēc domāšanas 

smalkuma var spriest par Smalkās Pasaules ķermeni. 

 

Visās nozarēs var izsekot, ka domas pavairo arī citas enerģijas, tā nodibinās jaunas 

sadarbības. 

297. 

Domai jābūt tik attīstītai, lai pāri konvencionalitātei izpaustu vislietderīgāko 

pielietojumu. Dažs nesapratīs, kāds gan sakars domāšanas attīstībai ar kooperācijas 

likumiem, bet sadarbība ir cilvēces harmonija. 

 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

2.daļa: Doma 

 

62 lapa no 118 lapām 
 

Pazīstam monolitu domāšanu. Kad notiek stipra ļaunprātīga dedzināšana, domājiet 

monoliti. 

298. 

Jau ir iespējams pārveidot savu domu, bet iepriekšējā raidījuma sekas tomēr urbsies 

cauri izplatījumam, šai apstāklī – psihiskās enerģijas spēks, bet arī kādība, kas prasa 

sevišķu rūpību. Vienīgi ar gaišu apziņu var pārvaldīt psihisko enerģiju tā, lai 

neaizsprostotu savu ceļu ar pagājušajiem raidījumiem. Bieži vien nejauša un 

nepiederīga doma ilgu laiku duļķo sasniegumu okeāna virsmu. Cilvēks sen jau 

aizmirsis savu domu, bet tā joprojām lido viņa priekšā, apgaismojot vai aptumšojot 

ceļu. Stara mirdzumam pieplok mazi gaismekļi, padarot to bagātāku. Gružiem 

piesūcas tumšās, putekļainās daļas, pārtraucot kustību.  

 

Kad sakām – lidojiet gaiši, vai arī, - nepiegružojiet, brīdinām par darbību. 

299. 

Cieniet domu plašumu. 

300. 

Jūs jau zināt, ka ar domu vai psihisko enerģiju ir iespējams pārvietot priekšmetus. 

Tumsoņi jautās – kāpēc gan ne visiem, un ne vienmēr pakļaujas domu ugunīgā 

enerģija? Pat līdz tādai aplamībai var nonākt tumsonība. Bērns lūdz pieaugušo tam 

palīdzēt, kur viņa paša spēka nepietiek, bet tumsoņi nekautrējas tik aplami jautāt. 

Smalkajā Pasaulē taču visu virza doma, bet blīvā pasaule tikai retumis pieļauj 

izpausties smalkajām kādībām. Šādi pielaišanas likumi ir komplicēti un ne vienmēr 

pieļauj tādu iejaukšanos Smalkajā Pasaulē. Aparāts, kas spēj liecināt par domu fizisko 

iedarbību, vēl ļoti primitīvs, jo ugunīgās enerģijas pielietošanas nozīmi nosaka nevis 

gribas sfērā, bet sirds sfērā. Sirds nepieļauj ļaunumu, bet griba spēj sagādāt postu. 

Kad pasaule apjēgs sirds dzīves vērtību, tad miesa pārveidosies un tuvosies Smalkās 

Pasaules likumiem. 

301. 

Ne tik vien ka nepieļauj iespēju pārrunām un domām, bet ieskata pat, ka domāt par 

vissākotnīgo enerģiju ir kaitīgi veselībai. Ir pat šādi nejēdzīgi prātojumi. Šādi 

iebildumu cēlāji nepielaiž varbūtību, ka domas nevar būt veselībai kaitīgas, tātad, 

kaitīgs nevar būt arī viss tas, kas ar domu sakarā. Apstiprinu, ka doma ir dzīvības 

dabiskā sākotne. Nekas, kam sakars ar šo sākotni, nevar būt kaitīgs; briesmīgāka ir 

bezdomība. 

302. 

Aizdomām par neprecizitāti norādījumos, ka psihiskajai enerģijai ne tik vien 

jāpieņemas spēkā, bet jākļūst arī izsmalcinātākai, nav vietas. Kad aura, uguns viļņu 

ietekmē, no sprieguma sāks pārklāties ar purpuru – enerģija pieņemsies spēkā. Tā sāks 
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izsmalcināties līdz ar koncentrētu uzmanību, modrību un izsmalcinātu domāšanas 

veidu. Kā jūs precīzāk nosauksit izkopto domu plūdumu, kad nākotnes formulas skan 

sajūsmā? Proti, ļoti daudz cilvēku šīm formulām iet garām un apiet arī gara tiekšanās 

sāpēs iededzinātos stigmatus. Tieši stigmati ir vislabākais smalkjūtīguma 

novērtējums. Nevis rupjas, satricinošas parādības, bet kosmiskās domas spārni, kā 

visliegākie pieskārieni, gulstas uz galvvidu un rosina kundalini tiekšanos. Šīs domas 

var mirklīgi atstāt nedzēšamas pēdas, bet tās, kā elektrību uzkrājējas adatas, asina 

centrus. Vai gan mūsu centri nebūs līdzīgi skuju adatām. 

 

Kas uzsācis psihiskās enerģijas izsmalcināšanas gaitas, tas nerunās par norādījumu 

neprecizitāti. 

303. 

Izplatījuma piepildīšana ar augstāko centienu rekordiem ir radīšanas augstākais 

stimuls. Nekas taču tā nespēj kāpināt un pārmainīt apziņu, kā spēcīga doma! 

Pamatprincipu izveidošanās cēlonis atkarājas no domas stimula. Pareizi sacījāt, ka 

ikviens domājošais ir raksturojis laikmetu pēc savas apziņas kādības. Pēc domas 

stimula iespējams atšķirt laikmetu – tādējādi varētu pareizi ievirzīt jauno paaudzi. 

Prasme orientēties attiecībā uz stimulu un tā sekām var veicināt apziņas 

paplašināšanos. 

304. 

Liela neizpratne ir ap darbību ugunīguma jēdzienu. Cilvēki iedomājas, ka ugunīgums 

izpaužas brāzmīgos kliedzienos un kustībās, bet patiesībā uguns izpaužas gluži citādā 

veidā. Atcerieties, ka vēlmju izsacīšana un piepildīšanās nepavisam nebija atbilstīga 

cilvēku rupjajai izpratnei. Viskliedzošākā un raudulīgākā vēlme nepiepildījās, bet 

klusā doma saņēma piepildījumu. Uguns stihija ir tik smalka, ka tā harmonizējas ar 

domas enerģiju. Vārds jau var traucēt Uguns tuvošanos. Klusējot drīzāk iespējams 

saskarties ar augstāko Uguni, nekā izsakot mutvārdu prasības. 

305. 

Var pievienot visnoderīgāko vingrinājumu – paklusēt un virzīt domas uz Pašu 

Visaugstāko. Izplūst brīnišķīgs siltums. Nav taču vajadzīga iznīcinošā Uguns, bet 

augstākais, radošais Siltums. Gudrais dārznieks nesadedzinās iemīļoto puķīti. 

306. 

Vienīgi doma, nevis vārdi pārliecina un pārveido apziņu. Domu uzasināt spēj vienīgi 

psihiskā enerģija. Šīs enerģijas attīstība dod izeju kopienas veidotājiem. Ja viņi paši ir 

pārliecināti par kopienas neskaramību, neviens viņiem nevar liegt sūtīt spēcīgu domu 

pretinieka pārliecināšanai. 
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Gaiša visur uzvaroša doma būs pilnīgi atbilstoša nākamās Jaunās Ēras sadarbības 

nosacījumiem. Vai domājiet, ka sacītais ir utopija? Tad nonāciet līdz Mums un 

pārliecinieties, kā darbojas cilvēka apzinīgā doma! 

307. 

Bezrobežīgā doma ietver sevī visus cilvēciskos sasniegumus. Tāpēc augšanas 

apstiprinātais princips jāattiecina uz visu. 

308. 

Saspringtā psihiskā doma, apvienībā ar smalkajām sajūtām, dod augstāko radošo 

spēku. Smalko sajūtu jaunradi rosina smalkās enerģijas. Tikai kad doma likumīgi 

traucas augstākajās sfērās, šāda traukšanās nes radošu saspringtību. Tāpēc 

saspringtam uguns meklētājam piemīt jūtu un izjūtu smalkums. Tādējādi smalki 

psihiskā apziņā spēj ieplūst kosmiskā doma. Cilvēces progresa pirmā pakāpe būs 

smalkās un rupjās uztveres izpazīšana. Tāpēc ceļā uz Torņiem jāpatur prātā psihiskās 

domas smalkjūtīgums. 

309. 

Lai domas gūst lietderīgus lidojumus. Tās vajag izkopt, lai tālie atstatumi nemulsinātu 

domātājus. Iekams justies kā visu planētu viesim, apziņa jāpieradina pie zemes 

mazajiem apmēriem. No nesamērīgā priekšstata par zemi un tās vietu izplatījumā 

radušies īpaši noziegumi. No tā izrietējis reliģiju aptumšojums, valstisks 

nekulturālisms un priekšlaicīga saslimšana. Tādēļ domai jāaptver ne tikai Zeme vien, 

bet jāiemīl arī lidojumi domās uz tālajām pasaulēm.  

310. 

Apziņas paplašināšanās intensitāte liek pamatu visām domām. Vai tumsoņi tā to 

saprot? Vai noliedzēji – materiālisti tā to saprot? Izplatījumā ir ietverts viss, un katrs 

veids izdzīvo visas maiņu dzīves. Tāpēc vajag, lai apziņas paplašināšanās nestu 

cilvēkā jaunotu izplatījuma jēdziena izpratni. Tā katra doma nes izplatījuma enerģiju 

progresu. Gara jaunrades gvardē ietverts kopu ķēdes loceklis ar Kosmisko Magnetu. 

Tādējādi gars kļūst par pašu spēcīgāko Kosmiskā Magneta paudēju. Tiekšanās uz 

Bezrobežību dos izpratni par Mūsu jaunradi. 

311. 

Tilts starp divām Pasaulēm izaug no domāšanas ievirzes. Jūs pareizi ierunājāties par 

domas skaistumu, kas ietver visas Pasaules. 

312. 

Pamatojoties uz apvienoto apziņu, gars bieži rod it kā savu apliecinājumu. Radošās 

vibrācijas bieži izraisa domu, kura sirds dzīlēs jau dzīvojusi. Vajag ieklausīties šajās 

domās, kuras, ka kaut kas pazīstams, dzīvo garā. Iejūtīgi analizējot savu apziņu, 

iespējams atrast daudz tāpatīgu vibrāciju. Šīs radošās vibrācijas atver daudzus 

cietumus, jo apslēptā zināšana, kas tajos dzīvo, nu spēj izpausties.  
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313. 

Kā gan lai gars spētu ietvert Bezrobežības jēdzienu, ja mēs nepievērstu savu domu 

ideju valstībai! Kad doma iegūs dzīvas, īstenojamas būtnes nozīmi, tad doma 

cilvēkam parādīs, kur prieks un kur patiesība. Domas meklējumi noveduši pie 

apvienošanās ar izplatījuma uguni. Domas meklējumi noveduši pie pagātnes rekordu 

atzīšanas. Domas meklējumi novedīs arī pie augstāko pasauļu atskārsmes. Domas 

meklējumi izraisīs Pasaules Mātes mirdzumu. Tiekšanās novedīs pie bezrobežīgā 

daiļuma! 

 

7.nodaļa: Doma Pasaules Labumam 

Tīras domas. 

Pie Mums auss meklē uztvert tīru domu. 

Tīra daiļuma piesātināta doma, norāda ceļu uz patiesību. 

Ar tīrām domām – uzvarēsit. 

313.a 

Tīras domas kā izplatījuma ozons. Patiesi, ar tām var piepildīt apkārtni, bet tikai 

noteiktā akordā. Nejaušs labs izsauciens, bet apzinīgs ilgstošs process dod 

priekšrocības.  

Draugi! Glābiet tīru uztveres kanālu, šajā ēzē tiek kaldinātas tīras domas. Uzskatiet 

tīras domas ne kā retu debess viesi, kas nāk lejā tikai svētkos, bet kā uz jūsu pūļu 

pilno darbdienu azaidu. 

314. 

Raidīt, protams, var tikai vistīrāko, no sirds nākušo domu, jo citādi var rasties 

pavisam negaidīti rezultāti. 

315. 

Tīras domas nes kā spārni, kā melnu kraukļu bars aizklāj apvārsni tumšā domas – tas 

garam jāapzinās. Garam jāapzinās arī, ka viņa tumšās domas ir peļamas. Sekmīgas ir 

tikai trauksmīgās, skaidrās domas; tāpēc katram Mācības sekotājam jābūt skaidrībā 

par domas nozīmi. Patiesi, galvoju, gara lidojumā apliecināta visa domas tiekšanās. 

316. 

Priecājamies par domas daudzveidību, bet ikvienai domai jābūt tīrai kā dimantam. 
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317. 

Ja sakām – esiet bez vēlēšanās, tas nenozīmē – esiet bezjūtīgi. Taisni otrādi – 

pārmainiet vēlēšanos pret neatvairāmu tīras domas pavēli. Šinī pavēlē jūs piesaucat 

visus gaismas spēkus un liekat viņu strāvām darboties saskaņā un jūsu tīro tiekšanos. 

318. 

Spārnus audzē vienīgi doma. 

319. 

Ar tīrām domām veido gara harmoniju, lai labais varētu ieplūst. 

320. 

Mūzikas tīrās domas palīdz pārraidīt strāvu. 

321. 

Garā spēcīgajiem tīras domas ļauj uztvert dzīves parādību īsto būtību. 

322. 

Gars nevar mirt, un prāts nevar iznīcināt. Radītāja Brīnumu Koks var dot pavēni 

daudziem. Bet dārznieks zina, kā audzis katrs zars. Zari izlokās, bet koka forma 

ceļiniekam šķiet varena, un lapotnes vairogs dod patvērumu garāmejošiem. Tīras 

domas, kā zari vijas, dažādas ir tās, bet viņu augšana stiprina koku. 

323. 

Tīras domas vajadzīgas, lai pāri ceļa akmeņiem spētu tiekties uz priekšu. 

324. 

Lai manu Darbu pavada tīras domas. 

325. 

Tā pati doma būs labākā uguns – sargātāja. Doma ir nesadedzināma! Cilvēks, kurš 

pildījies ar ticību – domu, pat uz zemes zaudē svaru. Tā pati doma ved arī uz 

Augstākajām Pasaulēm. 

326. 

Vārds, kas nāk no sirds, piesātina izplatījumu, tāpēc domas, kas plūst trauksmainā 

straumē, izveido sfēru, kas aizsargā pret planētas indīgajām gāzēm. Domas ir cilvēces 

aizsargtīkls. Jo tikai šie gaišie izstarojumi dod spēku cīnīties pret tumsu. Tāpēc tik 

svarīgi piesātināt izplatījumu sirds vārdiem, viņos ietveras gaisma. Tā cilvēce paceļas 

uz domu spārniem. Tā veidojas evolūcija. 

Doma, vienīgi doma spēj iznīcināt daudzus mikrobus. Iedomāsimies, cik daudz 

pretdarbības sastop ikviens, kurš sūta derīgas domas. Katra strāva taču cīnās ar 

pretdarbību. 
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327. 

Tāpēc ugunīgā Agni Joga domas tik spēcīgas. Viņš saņem ugunīgās enerģijas no 

izplatījuma un iesaista tās dzīves orbītā. Tāpēc, kad ugunīgā Agni Joga domas tiecas 

jaunradīt, tad visas enerģijas top dzīvas. Tā katra iespējamība var nostiprināties dzīvē. 

Tāpēc šķēršļi izraisa domas straujumu un šķēršļu pieaugums ir labākais uzdevuma 

spēka radītājs. Tāpēc Ugunīgo Agni Joga domu tā vajā. 

328. 

Varmācība pret domu ir smags noziegums. Tā nav attaisnojama. Tā izraisa vienīgi 

jaunu varmācību, un kur gan būs gals šādai patvarībai? Nav domājams, ka tas, kas 

radīts naida vārdā, varētu būt izturīgs. Vienīgi radīšana, nevis ārdīšana spēj brīvajai 

domai spēku dot. 

Doma jāsaudzē. Jāiemīl pats domāšanas process. 

329. 

Neviens nezin, cik tālu var nokļūt cilvēka doma neskartā veidā. Mēs sūtām cilvēkiem 

domas par viņiem uzticēto labo, bet šādus sūtījumus ne tikai ka nepieņem, bet pat 

sašutumā tos noraida. 

330. 

Neslēpšu, ka spiediens ļoti liels. Varētu to arī noklusēt, bet kad gars norūdīts, tad 

labāk zināt, un sūtīt savas labuma domas. Nav derīga spriedelēšana, kas 

pašapmierinātībā saka: “nebūs noderīgas manas sīkās domas.” Ir vajadzīga ikviena 

doma, ja vien tā ir doma. 

331. 

Vai jūs neiedomājat, ka tad, kad vārdi it kā aizslīd, ka tas nozīmē, ka ugunīgās 

enerģijas lielākā daļa traucas tālumā? Nav jābrīnas, ka ļoti daudz ugunīgās enerģijas 

jāpatērē atrašanās gadījumā dažādās zemēs. Muskusa ugunīgā viela tikai ar pūlēm 

spēj aizpildīt šo patēriņu. To pašu enerģijas sūtījumu pastiprina doma par darbību 

tālumā. Var domāt neskaidri, it kā snaudā, un enerģiju gandrīz nekāpina šāds vājš 

impulss, bet domas spēks, kā pumpja sviras, un tik sparīgs sūtījums sasniegs tālo 

mērķi. 

332. 

Labo domu sūtījumu gadījumos, vajag ielāgot šo bultu zibenīgumu. Šim nolūkam nav 

vajadzības pārslogot apziņu, bet ir lietderīgi šādu bultu mest. Ugunīgais dinamo cauri 

visam izplatījumam strādā kā gaisma. Kad ar Hierarhiju ir pastāvīgs kontakts, pie šāda 

darba jāpieradinās. 

333. 

Var priecāties, kad iedvestās domas saaug ar personisko domāšanu. Jo kooperācijā 

nav darba dalīšanas robežu, bet ir tikai sekas. 
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333.a 

Brālības pirmpamatā tika likts nevis kā patvērums, bet kā domu centrs. Ja domas 

apvienošanās rada enerģijas kāpinājumu pārsteidzošā progresijā, tad dabiski, ka 

spēcīgas domas ir jāsavāc vienkopus. Šis apstāklis būs glābējas domas izplatītājs. Bet 

cilvēki neprot, kaut vai uz mirkli, apvienoties domās. Savu traukšanos tie saskalda 

daudzās sīkās domās. Izmēģināts aizsiet acis, aizbāzt ausis un degunu, lai ārējās 

sajūtas neizkliedētu. Bet vai tad izklaidējums būtu ārienē? Tas sakņojas neapvaldītajā 

apziņā. Tikai Brālība spēj audzināt gribu. 

334. 

Neviens negrib iedomāties, ka Gaisma ir domas sekas, bet daudzie, kas apdzīvo 

starpplanetāros izplatījumus, labprāt apstiprinās lielo spēku, ko izraisa sadarbošanās 

domās. Viņi pazīst sadarbību un izprot atbildību. Iespējams iesaistīties pasaules domā 

un tādējādi gūt sev spārnus debesīs un pašos pamatos, uz zemes. Ir izkaisīti daudzi 

vērtīgi atgādinājumi par sakariem ar tālajām pasaulēm! 

335. 

Dzīva doma no Bezrobežības ir jau cilvēka atzīšana – cilvēka, kā apgarotas būtnes, kā 

sūtņa, kā gaiša sarga – apstiprinājums. Ne daudzi sapratīs izplatījuma dzīvās domas 

brīnišķo nozīmi. Vai tad pasaule neuzziedēs tai apziņai, kura būs izpratusi dzīvās 

domas skaistumu? 

Apgalvoju, ka no bezrobežības doma plūst pieejamā izteiksmē. 

336. 

Sirdī vajag atzīt, ka cilvēki nav atrauti no Augstākajām Pasaulēm. Šāda stingra 

apzināšanās palīdzēs izprast vien varenākajiem brīnumiem – lai kādā stratosfērā 

paceltos, arī kādus lidojumus izgudrotu – visur joņos augstākā doma. 

Tikai ielāgojiet, ka doma no Bezrobežības joņo pa visām Pasaulēm. Jau sirmā senatnē 

cilvēki Dievišķo Gudrību atzina kā visu esošu enerģiju. Aum ir Svētdeva. 

Vai tad tas nav liels brīnums – doma no Bezrobežības?! 

337. 

Augstie sūtījumi savu mērķi sasniedz dažādā veidā. Tos var uztvert miegā, var saņemt 

nomodā kā zibeņātru domu. Nav jānoskumst, ja dažreiz šādas domas tūdaļ jau 

aizmirstas, pareizāk sakot, tās nogrimst apziņā. Varbūt doma bija paredzēta 

svētsargājamai (sakramentālai) apziņai. Tiklīdz būs īstais brīdis, tā atklāsies, bet 

pagaidām, līdz noteiktam laikam, tai jādzīvo un jādara apziņa labāka. 

Sūtījumi zinātniekiem arī nebūs materiāli šauri, tie iekustinās domu plašā redzes 

apvārsnī. Tā no Augstākās Pasaules tiek doti uzdevumi plašā vērienā. Zemes 

ierobežojumi novedīs pārzemīgo domu līdz cilvēciskajam vārdam, bet apziņas 

dziļumos saglabāsies debess hieroglifa nospiedums. 
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338. 

Atgādiniet draugiem domu par pasauli, domu par visām pasaulēm. Lai tiem neienāk 

prātā kaitīgā liekulības doma – ko gan nozīmē pasaulei mana doma? Kas tā domās, tas 

nebūs vēl pacēlies pāri sev. Katrs kareivis, protams, raidīs tikai vienu bultu, bet ja 

ikviens aizturēs savu bultu, tad viss karapulks paliks neaizsargāts. Kāda nozīme tad 

vairs pasaules krustam? Kas gan spēj aizmirst modrību pret tīģeri? Lai doma par 

pasauli atmiņā neaizēno tīģeri un Armagedonu. 

339. 

Ja jums ir zināms, ka pacilāti līksma, pašaizliedzīga doma fiziski izmaina auru un pat 

rada pieplecu starus, tad jūs jau zināt vienu no lielajiem pasaules noslēpumiem. 

340. 

Kad aicinu – “palīdziet domās”, ar to parādu sevišķu uzticēšanos. Ne jau katru var 

lūgt pēc palīdzības domās. Jābūt pārliecinātam par domu īpašībām un sirds enerģijas 

spēju koncentrēties. Šādas izmeklētas domas ir kā spēcīgs radio. Jāprot koncentrēt 

visa atdevība un jāprot nepiegružot domas ar nepiederīgām jūtām. Vajadzīga 

viesuļvētra, lai nonestu sūtījumus, ārkārtīgā nepieciešamība būs arī neatlaidība. Nav 

pareizi domāt, ka doma vajadzīga tikai zemes sfērai, ka tā vēl daudz vajadzīgāka 

Smalkajai Pasaulei, ierosinādama spēcīgu sadarbību. Pasaules spriegumam kāpinoties, 

bieži var nodibināt līdzsvaru tieši ar domām. 

341. 

Katru mirkli kāds kaut kur izcieš šausmīgu postu. Neaizmirsīsim, šos bojā gājējus, 

sūtīsim tiem glābējas domas. Bet ja jūs arī nevarat noteikt tiešu virzienu, tad, tomēr, 

sūtiet savu glābēju domu izplatījumā. Tā atradīs pareizo ceļu un magnetiski 

pievienosies Mūsu Palīdzībai. Cik skaisti, kad no dažādām malām lido glābšanas 

domas. 

342. 

Skaidra doma dod strāvām virzienu. 

343. 

Doma par labumu ir laimīga doma. Nav bijis domas par labumu, kas nebūtu nesusi 

labākos augļus. Bet augļu ievākšana prasa iemaņu un darbu. Ievākšana dažbrīd pat 

nogurdinošāka, nekā iesēšana. 

344. 

Ir lietderīgi ieteikt draugiem, lai tie cits citam noteiktā stundā sūta labas domas. Šādā 

darbībā ne tik vien nostiprināsies arī izplatījuma dezinfekcija, kas tik nepieciešama.  

Labās domas būs apkārtnes labākās šķīstītājas. Labuma sūtījumu apstiprināšanās būs 

vēl spēcīgāka, nekā tīrītāji aromāti. Bet pie šādiem sūtījumiem jāpieradinās. Tiem nav 
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jāsatur noteikti vārdi, tikai jāvirza laba jūta. Tā arī parastas dzīves solī var darīt daudz 

laba. Ikviens šāds sūtījums līdzīgs šķīstījošam zibenim. 

345. 

Cik svarīga ir apzināšanās, ka katra doma pielietojama dzīvē! Pasauli vada nevis 

vārds, bet doma. Tā katra doma palīdzēs kosmiskajai enerģijai. 

346. 

Šīs neredzamās domas piesātina izplatījumu un tik dažādu sfēru pievilktas, apaugļojot 

tās ar enerģijām. Domas apaugļojošais spēks satur senatnes ‘Dievišķo Uguni”. 

Enerģijas apstiprinātās apaugļošanas atslēga tika dota kā Kosmiskais Sakraments. 

Doma, patiesi, apaugļo visu esošo. Gara jaunrade atbilst apaugļošanai. Sacīts, ka 

esošajam nav sākuma, bet ieplūdinot vareno liesmu, kas aptver visu Kosmosu, uztur 

dzīvu apziņu. 

347. 

Neviens, pat visrupjākais, neiedrošināsies noliegt, ka viņš ne reizi vien ir izjutis 

zināmus pieskārienus, vai domas iedvesmi no ārienes. Skolotājs var norādīt, ka tādus 

pieskārienus var saņemt no daudziem avotiem, vai nu pa Hierarhijas līnijas 

pavedienu, vai no Smalkās Pasaules, vai arī no Zemes iemītniekiem. Ļoti raksturīgi, 

ka no ārienes nākusī doma neparasti ātri aizmirstas. Ne bez pamata senatnes gudrība 

ieteic pavadīt tādu domu ar aukstā ūdens malku, it kā kaut kam izkausētam būtu 

nepieciešams atvēsinājums, lai saglabātu formu. Senatnes padoms nav bez 

pamatojuma. No ārienes nākusī doma ir kā iededzina centrus un viņu vajag it kā 

iegravēt, lai to pārvērstu mūsu nosacītajā enerģijā. Tas pats notiek sapņos. Mēs ne 

vien saņemam no ārienes ugunīgus ierosinājumus, bet mūsu smalkais ķermenis 

sasprindzē visu ugunīgo būtību, lai kondensētu uztveri un pastiprinātu pārliecību. 

348. 

Vārdotājs apvārdo slimību, bet tikai tagad sāk saprast, ka šāda apvārdošana ir 

vienkārša suģestija. Ir novērots, ka vārdotāji izrunā kaut kādus nesaprotamus vārdus, 

bet maz ir to, kas dziļāk padomā, ka jēga ir nevis vārdos, bet ritmā, un galvenais, 

raidītajās domās. 

349. 

Domu sūtījumi uz attālumu un ārstēšana ar tālajām strāvām jums pietiekoši pazīstama. 

Bet to vajag atkārtoti uzsvarot, jo cilvēki vismazāk grib pieņemt neapšaubāmo. Domu 

transmisija, protams, ir jāietver, jo ir nepieciešams sūtījumu iztvert ar sirdi. 

350. 

Katrā ļaužu sapulcēšanās gadījumā var novērot īpašu Smalkās Pasaules izpalīgu 

drūzmēšanos. Cerēsim, ka ļaužu doma pievilks labus izpalīgus. Brālība savā 

apvienotajā domāšanā rada spēcīgu Svētības straumi. 
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351. 

Tātad pat tīri fizisku slimību gadījumos cēlonis jāmeklē domāšanas kādībā. Tālab 

nemitīgi virziet savu apkārtējo domas uz labu. 

352. 

Šodien īstais laiks labai domāšanai. Ja doma satur radošu enerģiju, cik lietderīgi tad ir 

raidīt izplatījumā labo domu. Kad cilvēce vienosies raidīt cēlu domu vienlaicīgi, tad 

arī saindēto zemāko sfēru (slāņu) atmosfēra spēji noskaidrosies. Tāpēc jāparūpējas 

katru dienu jel dažas reizes sūtīt domas ne savam, bet pasaules (citu) labumam. 

Tādējādi domāšana pieradināsies pie nesavtīgiem centieniem. Tāpat kā Cilvēces 

Pestītājs domā vienīgi par pasauli, tā arī mēs, Viņam sekodami, varam pievienot savas 

domas radošas enerģijas organizēšanai. Uz domu sūtījumiem nevajag raudzīties kā uz 

kādām pārdabiskām norisēm. Lai tie kļūst par barību garam, kā kurināmais 

ugunskuram naktī! Tikpat vienkārši vajag sekot arī augstākam piemēram. Sirds, kad 

tā aicinās domāt par visiem, būs tas precīzākais stundenis. Nav vajadzīgas 

nogurdinošas meditācijas, doma par pasauli ir īsa un tik vienkārši tajā atspoguļojas. 

Atteikšanās no sevis. Lai labums pasaulei! 

353. 

“Un vakarā viņš nolika domu uz sirds, bet rītā deva lēmumu,” sacīts persiešu hronikās 

par Kalna Gudro. Daudziem tas izklausās kā pasaka – asprātīgs sakāmvārds. Un tomēr 

šajā izteicienā dota vesela Mācība. Patiesi, “nolika domu uz sirds”. Nekur tā nespēj 

apskaidroties doma, kā vienīgi uz sirds altāra. Daudziem grāmatas Sirds lasītājiem 

radīsies pārdomas – vai tiešām mēs esam izvirzījuši kaut ko jaunu un pielietojamu? 

Tādi cilvēki vēlētos aptiekas recepti, un sirdi tie gribētu pacilāt ar patentētiem 

pilieniem. Viņiem norādījums – nolikt domu uz sirds, ir tīrās blēņas. Un viņu 

juceklīgajai apziņai ir grūti domu sadalīt. Un saprāta rievās atrast sirdi tiem arī nav 

iespējams. 

353.a 

Mēs sūtām sirds aicinājumu tiem draugiem, kurus sastapsim Austrumu krustcelēs. 

Aicinājumus apvienoties sūtām tiem, kuru sirdis jau ieskanējušās līdzi sfēru mūzikai. 

Kam sfēras ir tukšums, tam arī sirds ir – asiņains maiss. 

354. 

Vēl kāds domas iedarbības piemērs. Pētot visu laiku rakstniecības pieminekļus, 

protams, uzkrīt it kā vienādu domu atkārtošanās. Ne vien šo domu izteiksmes ir 

vienādas, bet bieži atrodami pat gluži līdzīgi atsevišķi vārdi. Lai gan iespējams 

konstatēt, ka rakstnieki ne tik vien ka nav pazinuši viens otru, bet viņiem pat nav bijis 

iespējams lasīt šos rakstus. Šāda parādība novērojama visās jaunrades nozarēs. 

Neattīstītajos ļaudīs var rasties aizdomas, ka notikusi kāda slepena zādzība, bet 

cilvēks, kurš pieskāries īstenajai jaunradei, zina, ka izplatījumā izsūtītā doma spēj 

apaugļot visdažādākos uztvērējus. Līdzīgas parādības ir jāizpēta. Taktiski tās var 
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uzrādīt psihiskās enerģijas iedarbības iespējas, bez tam, šie paši apsvērumi virzīs 

domu uz Hierarhiju, citiem vārdiem sakot, uz īsāko ceļu.  

355. 

Man prieks redzēt, ka jūsu domās uzplaiksnī atskārsmes zibeņi par tautas labumu. Šīs 

domas jāsviež izplatījumā. Ja katru dienu pusstundu veltītu nākotnei! Jūsu nodomu 

sārts saņems Mūsu patieso apsveikumu. Lai pagaist ikdienas lietas, bet lai nākotnes 

Pasaule ietērpjas domu ķermenī. Kas gan tīrāk nomazgās garu, ja ne domas par citu 

labumu? Kas gan dos labāku rūdījumu spēka bruņām, ja ne vēlēšanās vest citus uz 

gaismu? Kas gan izraisīs labāku smaidu, ja ne apziņa, redzēt pašu pēdējo no visiem 

bērniem – smejamies? Tā lūdzu domāt par nākotni. Katru dienu iemest pērli Pasaules 

Mātes kaklarotā. Tātad īsi un vienkārši domājiet, kā izdaiļot pasaules pavardu. 

Nevajag salīdzināt ar pagājušo, jo pagājības grumba parasti ir kļūdu perēklis. Var 

peldēt garām svešiem krastiem, bet apbrīnošanas vērta ir tikai gaismas pasaule, kas 

dota visam dzīvajam. Gaisma ir labākais tilts starp redzamo un neredzamo. Kad nevis 

pie vakara uguns, bet Saules mirdzumā var domāt par nākotni, tad prānas rasas lāses 

apskaidro domājošo pieri. 

356. 

Brīnišķīga ir doma par brālību uz Zemes. Katra gara disciplīna rada tiekšanos. Tikai 

griba spēj dot gara disciplīnu, bet ja doma velkas gurdi, kā iesakņojusies patība, tad, 

patiesi, pareizai dzīves norisei nav gultnes. Tikai ikviena lietā likta doma sekmē gara 

attīstību. Katra lietā likta doma paplašinās apziņu. 

357. 

Neliekuļota sevis pilnveidošana nav patība, bet tai ir pasaules nozīme. Doma par 

uzlabošanu neattieksies tikai uz sevi pašu vien. Šāda doma nes sevī liesmu, kas 

vajadzīga daudzu siržu iededzināšanai. Kā Uguns, kas ienesta degvielas pildītā telpā, 

katrā ziņā izraisa uzliesmojumu, tāpat arī ugunīga doma – ieurbsies izplatījumā un 

neatvairāmi pievilks meklējošās sirdis. 

358. 

Protams, katra smalkā doma jāieskata kā ugunīga parādība, tāpēc jāiemācās domāt 

ugunīgi. 

359. 

Katra darbība mazdūšīgos jau biedē. Viņi negrib saprast, ka jau katra līdzjūtības 

doma, ja vien tā pienācīgi izpausta, ir spēcīga darbība. Līdzjūtība nonāvēta ar 

nedomāšanu, vienotība sagrauta ar bezdarbību. Cilvēks vairās no atbildības, bet līdz ar 

to grimst bezsirdībā. 

360. 

Vai iespējami plūdi, kas noskalo veselus apgabalus? Vai iespējamas zemestrīces, kas 

izposta valstis? Vai iespējama viesuļvētra, kas noslauka pilsētas? Vai iespējama milzu 
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meteora nokrišana? Viss ir iespējams, un vēzekļa šūpošanās var paātrināties. Vai gan 

nebūtu piešķirama nozīme cilvēka domu kādībai? Tāpēc lai padomā par lietu būtību. 

Tā ir visai tuvu domai, un daudz domu traucas no dažādām pasaulēm. Nevainosim 

saules plankumus vien. 

Par doma par Brālību ir jau dziednieciska. 

361. 

Suģestēt mēdz ar domām vai skaņām, ar skatu, vai arī ar pastiprinātas dziļas elpošanas 

palīdzību. Ar dažādu eksperimentu palīdzību iespējams izsekot, cik tālu iedarbojas 

acu izstarojumi, pie kam pamācoši sekot domu spēka un acu fizisko emanāciju 

kombinācijai. Tikai novērojot var novērtēt cilvēka rīcības neredzamo izpausmi. 

Komplicēts ir tīmeklis, ko audušas domu neapzinīgās norises. Nebrīnieties, ka doma 

turpina dzīvot izplatījumā; tāpat nezūd arī skata fiziskās substances (daļiņas). 

362. 

Dažreiz novērojams, ka domas uztvere it kā pārtrūkst. Nav jāiedomājas, ka 

vājinājusies enerģija. Gan otrādi, notiek atdošana un tik spēcīga, ka enerģija strādā no 

iekšienes. Šādi apstākļi ņemami vērā. Jo enerģijas atdošana notiek nevien apzinīgi, bet 

noris arī patstāvīgi, nesdama palīdzību vai radīdama aizsardzību. Daudzi apstākļi 

pievienojas domu raidījumiem un procesiem. Jābūt visai vērīgai acij, lai samanītu 

kādu viesuļu mākoni, kas aiztraucas garām. Tāpat arī neaizmirsīsim, ka mūsu apziņa 

tiecas palīdzēt tik iekšēji, ka miesa pat nezina, kāda atdošana notiek! 

363. 

Katra derīga doma rod atzinību. Piesitiens stigai rada saskaņu. Skaidrs un drošs domas 

formulējums ļoti derīgs. 

364. 

Bezvārdu domas saņem arī sakramentālo atzinību. Katra labuma doma saņems arī 

labāko pateicību. Ne mums tas jāizlemj, kur atskanēs atzinības dziesma. Nevajag 

steigties priekšā atzinības vārdiem; vislietiskākā pateicības dziesma skan līksmes 

brīdī. Bet par šādu līksmi kāds bija sūtījis domu. 

Pateicībā sacīsim AUM! 

365. 

Ne vien sakramentālā, ir īpaši nezināms paliek tas, kam sūtītais labums ir nesis 

vislielāko palīdzību. Neviens nezin, kam palīdzējis viņa labums. Var pieņemt, ka 

labuma doma sasniegusi noteiktu personu, bet tas būs tikai pieņēmums. Varbūt doma 

ļoti palīdzējusi kādam mums nepazīstamam. Tāda doma būs labā sūtnis, un izglābtais 

cilvēks nepazīs savu glābēju, viņa pateicība pievērsīsies Augstākajai Pasaulei. Kad tas 

vēlēsies izteikt savu jūsmīgo pateicību, viņš paraudzīsies uz augšu. Radošās domas 

mūžīgajās ugunīs. 
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366. 

Vai gan cilvēks zina, kad viņš veic savu labāko darbu? Vai gan kāds zina, kuram viņa 

vārdam bijusi vislielākā ietekme? Vai kāds zina, kura viņa doma sasniegusi 

visaugstākās sfēras? Neviens to nezin. Varbūt šāda zināšana laupītu tieksmi attīstīties, 

jo varētu pamodināt lepnību. Doma dažreiz sasniedz, patiešām, augstākās sfēras, viņa 

– kā rasas lāse paliek pie Troņa. Bet šādas domas pašvērtība nav mērojama zemes 

mērauklām. Cilvēki pārāk bieži izvairās no tām domām, kas ielīksmo Augstākās 

Sirdis. Tāpēc sūtīsim izplatījumā labākās domas. Neleposimies, apzinoties savus 

lidojumus. Lai tie, kā ikdienas barība, stiprina sirdi Ugunīgās Pasaules uztverei. 

367. 

Neskaidras domas nedod nekā, izņemot trīsošas kontūras. Visā vajadzīga skaidrība, 

spēks un dzīvinātāja Uguns. 

367.a 

Attiecībā uz izstarojumiem var izdarīt daudzus pētījumus. Var pārliecināties, ka virs 

izstarojumiem, kuri pieejami pat fotogrāfēšanai, pastāv vēl vissmalkākie gaismas 

viļņi, kurus iespējams uztvert ar daudz izsmalcinātāku aparātu. Viļņu iedarbība 

izplatās uz lieliem attālumiem. Ar to tad arī izskaidrojama pamatauras daļu atraušanās 

iespēja smalko viļņu sfērā. Kaut arī retos gadījumos, tomēr spēcīgie cilvēki spēj 

redzēt savas auras daļas. Šādas parādības ļoti retas, jo parasti cilvēks savu izstarojumu 

neredz.  Jānorāda, ka šādi izstarojumu sūtījumi savienojas ar domu sūtījumiem. 

Doma, caurnirdama auru, aizrauj sev līdz arī tās daļas. Uz starpsavienotāja pavediena 

var palikt auras daļas. Kas raida daudz domu, tas atrauj arī ļoti daudz auras daļiņu. 

Tāpēc šāds domāšanas darbs patiesi ir varoņdarbs. Pašaizliedzība ir arī tai apstāklī, ka 

caururbtās auras daļas viegli pakļaujamas pretēju strāvu iedarbībai. Bet auduma 

atjaunošana prasa laiku, ir enerģijas patēriņu. 

Lai kāds neiedomājas, ka tiek ieteikts vispār nedomāt, bet ir jāiegaumē, ka katrs 

pašaizliedzīgs auras patēriņš liek visā noturīgajai enerģijai pieņemties spēkā. Tātad – 

atdodot mēs saņemam. 

368. 

Salīdzināsim varoņdarbu skaitu domās, ar zemes darbībās jau piepildīto varoņdarbu 

daudzumu. Salīdzinājumā ar domās īstenoto lēmumu daudzumu, pārsteidz reāli 

paveikto darbu mazumiņš. Protams, katrai, uz labu virzītai domai jau ir neapšaubāma 

vērtība. Bet ir pamācoši novērot, cik ļoti apgrūtināta domas iemiesošanās zemes 

darbībā. Tiešām, jābrīnās, kāpēc gan domas stāv tik tālu no darbības? 

Spēcīgajām domām nav vajadzības izpausties darbībā, bet bez šādiem vientuļiem 

domātājiem eksistē vēl liels daudzums labu domu, bet tās nav diezgan spēcīgas, lai 

spētu ietekmēt kā domas, un līdz zemes darbībai nenonāk. Kā vienmēr, tādā 

viduvējība ir inerta. Tā var būt šķērslis veselīgajai cilvēka augšupejai. 

Tāpēc ļoti rūpīgi palīdzēsim, lai ikviens labuma domas iedīglis realizētos darbībā. 
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369. 

Domas, kā sēnes mežā, tās vajag salasīt. 

370. 

Nav viegli pierast, ka kuru katru mirkli domas var atnest noskaņojuma pārmaiņu. 

371. 

Netīra domāšana radīs arī netīrus tēlus. Galvenais visā ir kādība. 

372. 

Domu sūtījumi parasti satur kaut kādus neparastus izteicienus, ko jūs dažreiz ar 

izbrīnu esat novērojuši. Neparasti izteicieni tiek lietoti labākai iegaumēšanai. Šī 

metode ļoti sena. Grūti uztvert parastos vārdus, tiem nav jāpārslīd, bet jāieurbjas 

apziņā. Jo tie neparastāki, koncentrētāki, un noteiktāki, jo sūtījums spēcīgāk tiks 

iesavināts. Ne vienreiz vien jāatgādina par tālās domas slīdēšanu pa apziņas virsmu. 

Nav jāvaino tikai sevi aizmāršībā, gluži otrādi, slīdošās domas, kas sūtītas no tālām 

vietām, tikai parāda, ka tās nāk no ārienes, bet nevis no iekšējās apziņas. 

 

Pateikšu vēl vienu maz izprastu patiesību. Cilvēki sarūgtinās, kad tiek uztvertas un 

izmantotas viņu idejas. Bet būtībā par katras derīgas idejas izplatīšanos jāpriecājas. 

Tomēr līdz šādam priekam vairums vēl nav izaudzis. 

Domātājs sacīja: “Idejām viegli spārni. Prieks izlaist putnu no būra. Tāpat lai ir prieks 

izlaist glābjošu ideju. Domai jāpilda izplatījums, citādi cilvēkiem nebūs virzības 

iespēju. Atbrīvosim idejas visiem tīkliem un važām. Negaidīsim cietumsargu, bet paši 

veicināsim atbrīvošanos.” 

 

Mēs izdarām nepārtrauktus sūtījumus cilvēces labā. D. sacīja: “Vienalga, vai 

uzrakstīšu, vai pasacīšu, domu zīmes man sekos. Ja domas kādam noderīgas, tās būs 

mani spārni.” 

Lai saprātīga domāšana palīdz cilvēcei uztvert jauno ritmu un apzināties Jauno 

pasauli, kas jau pietuvojusies. 

Mēs sakām, ka stāvam sardzē ne novērošanai, bet cīņai. Cilvēki var palīdzēt, bet 

nevēlas padomāt, ka katrs spēj pievienot domas un spēkus vispārības labumam. 

Virzīt domāšanu uz kaut ko skaistu, var ieteikt tieši kā dziednieciskas zāles. Cilvēki 

nesaprot, kāds varens līdzeklis tiem dots. 

Mūsu domu sūtījumi lido pa visu pasauli. Mēs neskopojamies un sējam izplatījumā. 

Nedrīkst pielaist domu, ka Mūsu Palīdzību iespējams satricināt, katrs nedrošs solis var 

sakropļot pakāpienu. Mēs varam pasargāt, ja paši cilvēki dod Mums iespēju uz to. 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

2.daļa: Doma 

 

76 lapa no 118 lapām 
 

Tā uztveriet sirdī katru mazāko zīmi un atcerieties, ka par jums pūlas un rūpējas 

Draugi tālajos kalnos. 

 

8.nodaļa: Doma – radītāja 

Daiļums dzimst domas zibenī. 

Vajag domāt – domas dzemdē darbus. 

373. 

Apliecinu, ka cilvēki domās spēj radīt dārgumus, kas ritmā ar Kosmu nesīs Jaunu Ēru.  

374. 

Sūtot labuma domas, mēs jau radām tos kalnus, pa kuriem var saritēt kopā Labuma 

enerģijas. Kad notiek varenā Pasaules pārkārtošana, mums jāvirza savi spēki palīgā 

Gaismas Celtniecībai. Tā top jauni tilti. 

375. 

Dažādu enerģiju rašanās atbilst cilvēka domāšanai. Vissmalkākās enerģijas atbilst 

garam, kas izpratis skaistumu; tās izteiksies attiecīgos veidos. Smalkās enerģijas 

manifestējas, atspoguļojot formas radītāja būtību. Kosmiskais likums atbilst gara 

sniegumam un tiecas izzināt smakās būtības. Kosmiskais likums atspulgo visas formu 

pasaules parādības. Skaidra izpratne nostiprina skaidru jaunradi. 

Tas, kurš tuvojas pēdējam ceļam un nes sevī visa daiļuma sintēzi, radīs tādus 

veidolus, pēc kādiem tieksies viņa gars. 

376. 

Domas spriegumā izpausta Uguns stihija – pati darbīgākā, pati straujākā izplatījuma 

stihija. Vai gan ne ar domu cilvēks sargā planētu? Visvērtīgākās vielas rada doma. 

Salīdziniet domas elpošanu ar bezjēdzīgumu. 

377. 

Ir grūti apjēgt, ka izplatījuma uguns pavediens sniedzas Bezrobežībā, bet skaista ir tā 

cilvēka doma, kas ietvēris sevī šādu neparastību. 

Kāds sūtījums, tāds guvums. Iespējams izraisīt starojošu sūtījumu lietu, bet varat arī 

piesātināt izplatījumu ar siseņiem – tāds ir domu un izplatījuma sadarbības likums. 

Atskārstiet – doma ir radītājs. 

378. 

Vai Arhāts atpūšas? Jūs zināt, ka atpūta ir darba pārmaiņa, bet Arhāta īstā atpūta ir 

doma par Daiļo. Starp daudzveidīgajām darbībām doma par Daiļo ir i tilts, i spēks, i 

draudzīguma strauts. Apsvērsim dusmu domu un labā domu un gūsim pārliecību, ka 
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daiļā doma spēcīgāka. Paanalizēsim organiski dažādas domas un redzēsim, ka daiļā 

doma ir veselības dārgumu krātuve. Daiļā domāšanā Arhats saskatīs augšupejas 

kāpnes. Šādā darbīgā domāšanā ir Arhata atpūta. 

379. 

Mēs, protams, visaugstāk vērtējam uz harmonijas augstāko principu pamatiem 

veidotas celtnes. Protams, katra smalkjūtīgi uztvertā doma kļūs par pamatu iejūtīgai 

darbībai. Uz šī principa balstās daiļuma jaunrade, tāpēc tik ļoti tiek uzsvarota spēcīga 

harmonija. Varenus pasākumus iespējams radīt tikai vienotībā. 

380. 

Smalkās Pasaules jaunrade domās lai atgādina, kāds megafons ir mūsu priekšā. 

Patiesi, aizgājējs labajā, pavairos labo, un aizgājējs ļaunumā būs ļaunuma avots. Tā ir 

iespējams bezrobežīgi vairot savas enerģijas. Tāpēc mūsu uzdevums ir izsmalcināt 

organismu, lai tas kļūtu par cienījamu tvertni. 

381. 

Jaunrades apstākļi Smalkajā Pasaulē ļoti stipri atšķiras no zemes apstākļiem. Nākas 

pierast pie tā dēvētās jaunrades domās. Jo doma savā vijīgumā spēj radīt ļoti 

neskaidru vibrēšanu. Noteiktas formas atkarājas ne tikvien no gribas spēka, bet arī no 

agrākajiem novērojumiem. Tāpat kā minerāli ugunīgajā procesā izveido harmoniskus 

kristālus, tā arī jaunradei vajadzīgs ugunīgums. 

382. 

Un tā, ja mūsējā Ego nav bijusi ielikta nevaldāma tiekšanās pēc atziņām šeit uz 

zemes, tad no kurienes gan tā radīsies Smalkajā Pasaulē? Tur valda radīšana domās 

jeb radīšana garā. Bet vai šāda radīšana domās ir viegla? Šim nolūkam jāmācās domāt 

virs zemes. Smalkajā Pasaulē nav iespējams iegūt tās kādības, kuras zemes dzīvē 

esam atstājuši novārtā. 

383. 

Doma jaunrada, domas izplatība telpā nav izmērojama. Starp evolūcijas daudzajiem 

cēloņiem radīšanai domās ir svarīga nozīme. Tāpēc tā uzsvaroju domas kādību. 

384. 

Katru radošo domu pievelk ugunīgais fokuss. 

385. 

Starp visām smalkajām enerģijām visjūtīgākā ir enerģija, kas nāk no sirds. Strāvai, 

kas apvienojas ar izplatījuma Uguni, jāsaņem starojums no sirds. Šis jēdziens ir 

dziļāks un plašāks, nekā pieņemts domāt. Runājot par sirds strāvu, jādomā par tās 

radošo procesu, jo, patiešām, kad sirds pukst musonā ar Kosmu, tad Uguns spēj 

apvienot visas strāvas. Tāpēc nekas uzspiests nespēj atvietot ugunīgās sirds trīsas, kas 

atver vārtus visiem sasniegumiem. 
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386. 

Mākslīgie, sirds uguns neapmirdzētie, aprēķini, nes pasaulei nelaimes un apmulsumu. 

Cilvēki zaudē dzīves jēgu. Ne tik vien sev, bet arī visām paaudzēm viņi atstās 

aizdūmotu mantojumu un saindētu elpu. Tāpēc jāpievēršas domai, kā radošam 

līdzeklim. Katram ir pietiekoši daudz domu, ja vien jau no bērnības viņam būtu 

atgādināts par doto un nolemto dārgumu. 

387. 

Steidzieties tīrīt garu ar plašām radošām domām par brīnišķo nākotni. 

388. 

Tīra, skaistuma piesātināta doma norāda ceļu uz patiesību. 

Domas stars tik spēcīgs. Jaunrade ir bezrobežīga! 

389. 

Izplatījums elpo. Izplatījums skan un rada. Par izplatījuma strāvām zina tikpat maz, kā 

par citām Augstākajām Pasaulēm. Ugunīgā būtība, kas piesātina visu dzīvo, ir 

Kosmiskā Uguns, kas bezrobežīgi radošā izpausmē plūst no Kosma Dzīlēm. Ir pareizi 

sacīts par dzīvības brīnumiem. Kosma likums ir ugunīgā jaunrade. Kosmiskās 

enerģijas apaugļošana ir Kosma likums. Likuma visuvarenība izpaužas visā dzīvībā. 

Šī izplatījuma Uguns, apvienojot smalkās enerģijas, apaugļo domu. Izplatījums satur 

smalkās formas materializācijai. Vajag tikai atmodināt sevī tās enerģijas, kas spēj 

apvienoties jaunradei. Doma un tiekšanās ir tie priekšnosacījumi, kas spēj veicināt 

izplatījuma apaugļošanu. Senos laikos pazina Augstāko Būtņu piesaukšanas nozīmi. 

Tāpēc jaunrade domās ir varena parādība Kosmā, jo izplatījuma Uguns pieņem veidus 

tādā garā, kas pašreiz valda uz pasaules. Tā vitāli nostiprinās Pasauļu apvienība. 

390. 

Klausoties par gara varenumu – viņa spēks ir neizsmeļams. 

Vārds tikai niecīga daļa. 

Viesulis, tikai sākums kustībai. 

Sniegs tikai aukstuma vēstītājs. 

Rūsa tikai negaisa acs. 

Vārds tikai radošās domas trieciena puteklis. 

Domu avots atmirdz laimīgajām acīm – 

Un sprieguma stīga atskan jūtīgā ausī. 

Un es baiļojos un paguru, niecības apņemts. 

Bet Radītāja Dižums izlīdzina puteklīti ar kalnu. 
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Pirmsākuma un Bezrobežības sajūta pilda katru būdiņu un ikvienu sirdi. 

Bet atcerieties un pielaidiet. 

Lapas aug ik dienu, ziedi tikai noteiktā laikā. 

Brīnums audzē kokus acumirklī. 

391. 

Audējam ir priekšā pamatmeti, bez tiem pats veiklākais meistars nespēj izpaust savu 

radošo domu. Tāpat arī domai jaunradot nepieciešama Kosmiskā Domu Pamatne; tā 

nosaucam pirmatnējo substanci, no kuras ugunīgā doma izšķiļ radīšanas dzirksti. Ar 

to nodarbojas tiklab pieredzes bagātie domātāji, kā arī bērns, kas iededzies 

neatvairāmā iegribā. Nav iespējams tiesāt anahorētu un mūku, nepazīstot viņu domu 

pakāpi un kādību. Nav iespējams spriest par dziedoni un dzejnieku, nezinot, kādu 

jaunradošu domu tie izstaro. Lai pamazām atradināmies no tiesāšanas, jo tikai 

jaunradošā doma ir Radītāja līdzstrādniece. Tā vērīgi salasīsim visas esošās domas, 

kas varētu svētīgi šķelt Akašu un sasniegt Esības būtību. Iepriecinošākais ir tas, ka 

doma nevienam nav liegta, un katrs, zinot tās nozīmi, var izkopt šo viņā iemītošo 

svētdevu. 

392. 

Domu jaunrade un suģestija ir gluži atšķirīga rakstura, kaut gan pieskaitāmas 

ugunīgām parādībām. Suģestija ir Uguns pievarēšana, kamēr domas jaunrade ir 

pamatlikuma parādība. Kad Mēs kādam saabam stāstījām par viņa dzīvokļa 

piepildīšanu ar Mūsu auru, Mēs, protams, sapratām to kā domu jaunradi, bet ne kā 

suģestiju, kuru Mēs labprāt atstājam sīkajiem hinotizētājiem. Radīšana domās ir daudz 

spēcīgāka par visām suģestijām. Vispirms, suģestija ir pārejoša un bojā auru, un 

uzkrāj Karmu, bet jaunrade domās piesātina auru un netraucē pašdarbību. Bet, 

protams, domu jaunrades piesātināts izplatījums sakoncentrē ugunīgo spēku. Viens no 

visizsmalcinātākajiem nosacījumiem tomēr paliek Karmas negrozāmība. Dot, 

palīdzēt, un pat vadīt un respektēt personību – grūts uzdevums. Katram tas jāatrisina. 

Nesavtīga radīšana domās dod šo labirintu atrisinājumu. Palīdzēs arī labsirdība, 

sirsnība un sadarbība, bet svārstīguma migla ir visai nelāgs padomdevējs. 

393. 

Nereti dažādās zemēs vienlaikus rodas vienādi sasniegumi. Pētnieki, rakstnieki, 

mākslinieki pēkšņi saņem to pašu uzdevumu. Protams, tas var nākt no ārienes, bet var 

arī būt tālā līdzstrādnieka ierosināts. Domās tas var pārlidot izplatījumu un iešauties 

prātā radnieciskajām, tāpēc ir lietderīgi malu malās izdarīt novērojumus. 

Novērojumos daudz kas paslīd garām, jo cilvēki nespēj atcerēties, kad kaut kas tos 

iedvesmojis, bet viņu darba uzdevums ļauj saskatīt sakarību starp viņu apziņām. 

Mēģinājuma nolūkos, attiecībā uz psihisko enerģiju, ir ļoti svarīgi izsekot tādām 

radniecīgām apziņām. 
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Radniecīgās apziņas doma apaugļo visai viegli. Šādu apziņu izstarojumi būs vienas un 

tās pašas krāsas, bet parasti sūtījumi, kas nāk no blīvāka toņa, gūst pieeju 

dzidrākajam. Tas nenozīmē, ka gaišākais tonējums būtu vājāks vai mazāk labs, bet 

krāsas intensitāte vairāk iespiežas mazāk blīvajos slāņos un otrādi, gaišākā nokrāsa 

blīvajā ātrāk izkūst un nespēj izraisīt izstarošanas trīsas. Šādas auras trīsas ir ieeja 

apziņā. 

Nesajauksim auras trīsas ar triecienu pa to. No pirmajām dzimst iedvesma, no otrajām 

satricinājums. 

394. 

Domās apkoposim visus ugunīgās tuvošanās gadījumus, aplūkosim tuvāk iedvesmas 

vai arī apskaidrības pazīmes. Mēs saskatīsim tāpatīgas pazīmes, kas norādīs uz kopīgo 

pamatu, pie tam ārējo. Tā tam arī jābūt. Sirds Uguns saskaras ar izplatījuma Uguni. 

Tikai tādā veidā notiek domu – jaunrades dzimšana, pareizāk sakot, apaugļošana. 

395. 

Valsts uzplaukumu vienmēr veicina kosmiskās iedarbības. Tieksmīgu domu kolektīvs 

pievelk no izplatījuma vajadzīgos sūtījumu noslāņojumus. Lielu atklājumu klišejas 

lido izplatījumā. Tie, kuri spējīgi sakāpināt savu psihisko enerģiju vienā ritmā ar 

kosmiskajām enerģijām, iesavinās apziņā dārgumus. Apziņas paplašināšana pievērsīs 

Kosmosa radošo spēku apvienojošai ķēdei. 

396. 

Kosma jaunrade tuvina planētai izplatījuma ugunis. Vajag, lai garīgā tiekšanās 

sasprindzētu savus pavedienus un atrastu ceļus uz izplatījuma ugunīm. Tāpēc doma 

kāpina katru radošo iespējamību. Un kad ir nostiprināta garīgā saskaņa, tad ir 

iespējams atrast pieeju izplatījuma ugunīm. Šīs pieejas neatrašana rada 

nelīdzsvarotību uz planētas. Planētas slimības cēlonis ir nelīdzsvarotība. 

397. 

Patiesi, Visums var atklāties katrā trauksmīgā domā.  

398. 

Katra trauksmīga radoša doma piesātina izplatījumu un kad kosmiskā uguns kāpina 

domas jaunrades spriegumu, tad veidoli iegūst dzīvību. 

399. 

Pazīstams Riši sēdēja klusējot, un viņa seja pauda tiekšanos. Viņam jautāja: “Ar ko 

tavs prāts nodarbināts?” – Riši atbildēja: “Patlaban ceļu svētnīcu.” – “Kur tad ir tava 

svētnīca?” – “Tā ir divdesmit dienu gājienā no šejienes un cēlēji lielā trūkumā.” – 

“Tātad, pat bezdarbībā tu radi?” – Riši pasmaidīja: “Vai tiešām darbība ir tikai rokās 

un kājās?” 
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400. 

Domas nozīmi var noteikt tās apstiprinātais spēks, kas rosina jaunradi. Kosmu, viņa 

daudzveidībā, sasprindzē augstākā doma. Tikai, kad rodas apzināta tiekšanās domāt, ir 

iespējams izvēlēties enerģijas smalkāko kādību. Kad cilvēce atkārtoti runā par domu, 

protams, ka domas nozīmei tad jāiegūst apzināts, Kosma jaunradē iekļaujams veids. 

Kosma jaunradē katra doma ir kustība. Cilvēka jaunradē doma ir ikvienas pakāpes 

rosinātāja, kā mazumā, tā lielumā. Domas nozīme taču tik varena! 

401. 

Rosinošā uguns kāpina kosmisko enerģiju kombinācijas. Katrā dzīvības pulsācijā 

iemīt uguns dzirksts. Katra trauksmaina dzīvības pulsācija ir Kosmiskā magneta 

paredzēta. Tā arī pulsācijas doma tiek uguns saspringta. Cik daudz apkārt klīstošu 

domu pilda izplatījumu! Izplatījums vibrē no domām. Doma vibrē gara strāvās un var 

sacīt, ka šī parādība paredz kosmisko jaunradi. Tāpēc gara ugunī jāvibrē visām 

apsološām domām. Doma, kurai trūkst gara vibrācijas, ir nedzīva. Jaunradīt spēj tikai 

gara vibrācija. 

402. 

Izplatījuma piesātināšanu ar garu ir apzinīga tieksme. Kad cilvēka doma izlaužas 

viņpus zemes robežām, tad ar šo izplatījuma velti tiek apstiprināts dāvinājums 

cilvēcei. Tāpēc katra izplatījumā virzītā doma dos labāko sasniegumu. Domas 

traukšanās satur spēju gūt jaunus izplatījuma rekordus. Tāpēc katra plaša vēriena 

doma nes garu izplatījuma augstumos. Tāpēc gars, kas pazīst lidojumus aiz zemes 

robežām, spēj atskārst Bežrobežības jaunradi. 

403. 

Kosma likums tiešām negrozāms, bet domas apskaidrots un tāpēc lietderīgs. Vienīgi 

samērība iemācīs saprast pamata likumu. Tāpēc vienmēr atcerēsimies radošo domu. 

404. 

Jāpriecājas, kad ir apjēgts Smalkās Pasaules skaistums. 

Var apgalvot, ka jaunrade domās spēj radīt ne tik vien personiskas dabas veidus, bet 

arī tādus, kas spējīgi pievilkt un iejūsmot labākās sirdis. Prasme radīt domās, sāk 

nostiprināties arī uz Zemes, bet cik daudz augstāka kļūs šāda jaunrade, kad cilvēki 

izpratīs, ka viņi rada nevis Zemei, bet augstākajām, majestātiskajām sfērām! 

405. 

Jūs apzinīgi uztverat īstenības nozīmi un maijas nozīmi. Īstenība ir izplatījuma doma, 

bet maija – cilvēku uzmanība. Paturiet prātā, ka katru no Mums var apbēdināt 

iemiesoto zemais stāvoklis. Bet tam nav nekā kopēja ar evolūcijas plānu, jo rada 

domas. 

 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

2.daļa: Doma 

 

82 lapa no 118 lapām 
 

Ikviens dzīves Skolotājs savu vērtību spēja pamatot vienīgi ar Patiesības veidoliem un 

nākotni radīja ar domu, bet nevis ar pūļa apziņu. 

 

Mums daudz nācies nopūlēties ar cilvēces stāvokli, bet Mēs neesam nožēlojuši 

nevienu evolucionāru domu. Šīs domas uzplaukst kā brīnumaini-ķīmisks dārzs, un 

brīnumaini ir šī dārza līdzstrādnieki. Protiet tikai domāt par Vispārības labumu un 

Mēs vienmēr būsim ar jums. 

 

Nobeigsim ar leģendu: “Palūkosimies uz zvaigznēm. Mums teica, ka Gudrības trauks 

izlijis no Tušitas un brīnišķā dzēriena pilieni, lāses iemirdzējušās izplatījumā.” Bet 

Meistars sacīja: "Tur spīd domu bultu smailes, jo doma ieurbjas starotajā vielā un rada 

pasaules.” 

 

Radošā doma nebeidz izdaiļot izplatījumu ar gaismas ziediem! 

406. 

Apziņa un doma rada kosmiskās pakāpes. 

Izprazdams, ka apziņa un doma jaunrada, gars, patiesi, apliecina savu potenciālu. 

407. 

Tāpēc katra piepildīta doma ir ieguldījums ugunīgajā radīšanā. 

408. 

Domas jaunrade Smalkajā Pasaulē attīstīta visās sfērās. 

409. 

Gudrība it visā – ieminēsies induss. Sadarbošanās ir visā – piemetinās Maitreijas 

laikmets. Ne pēc pavēles, nevis saskaņā ar harmoniju, bet ar domas zibeni apvienojas 

līdzstrādnieki. 

410. 

Kad doma piesātina izplatījumu, tad tās spēks atbilst Kosmosam. Tāpēc katra 

saprātīga enerģija atspoguļojas domā. Tādējādi, patiesi, doma un apziņa izveido visus 

kosmiskos principus un jaunradi. Cik ļoti gan cilvēcei jāpaplašina sava izpratne un 

jācenšas apzināties, ka katra enerģija iegūst dzīvību un formu tikai pateicoties domas 

impulsam. Evolūcijas virzītāja ir doma. Un katrs, kas atdevies Kalpošanai, ir tas, kas 

visu piesātina ar savu uguni. Tāpēc tad, kad ik domu piesātina iekšējā uguns, centri tā 

liesmo. 
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411. 

Doma, patiesi ir bezrobežīga, tai atvērtas Kosma sfēras. Kur valda gars, tur nav 

ierobežojumu. Vai gan doma, - viscaurnirstošā un Kosma skaistuma paudēja – nav 

brīnums? Doma, kas plūst no Kosma Dzīlēm, kas atver visus avotus, ir visugunīgākā 

starp visām izplatījuma parādībām. Pat, ja doma neatrod sev pielietojumu uz Zemes, 

tā tomēr ugunīgi piesātina izplatījumu ar šiem radošajiem rekordiem. Domas veidoli, 

kā ugunīgs dzīvības impulss, stimulē katru dzīvības uzdevumu. Neizsīkstošs ir 

jaunrades avots, ja dzīve ir pilna ar domu. Tāpēc domāt nozīmē celt dzīvi. Domāt 

nozīmē nostiprināt dzīvības formas. Domas norādītās durvis vienmēr vedīs pie 

nolemtā mērķa, jo doma valda caur mūžīgo Uguni. Doma, kura virza uz varenās 

kosmiskās Celtniecības spēku, nav vēl pietiekami izpētīta. 

412. 

Gars spēlē uz izplatījuma strāvām dažādos nosacījumos. Izplatījuma piesātināšana ar 

psihisko enerģiju, tās sūtījumu gadījumos uz attālumu, kāpina izplatījuma strāvu 

sniegumu. Arī izplatījuma retināšanas gadījumā, psihiskā enerģija kāpina strāvu 

spriegumu. Apzinīga attieksme pret psihiskās enerģijas norisēm, atklās daudz 

brīnišķīgu manifestāciju, jo varēs izdibināt psihiskās enerģijas un izplatījuma strāvu 

savstarpējo kāpināšanas procesu. Atbilstīgi kosmiskajiem nosacījumiem un garīgajam 

stāvoklim, šie savstarpējie sprieguma kāpinājumi piesātina jaunradi domās. Psihiskās 

enerģijas spēks savā izpausmē ir neierobežots. 

 

Neiespējami pastāstīt, kā var radīt ar domu. Cilvēki nepielaiž varbūtību, ka no domu 

strāvām varētu skanēt stīgas. Tie neticēs arī, ka sausas krāsas zem domu spiediena 

spēj sakopoties harmoniskos tēlos. Starp citu, cilvēki zina, kādus zīmējumus ritms 

rada smiltīs. Cilvēki priecājas par sala rakstiem. Cilvēki nebrīnās, kad no tāliem 

ritmiem sāk skanēt stīgas. Bet doma rada vēl spēcīgākus ritmus, un šādās vibrācijās 

iespējams radīt. 

413. 

Bezrobežības pasaules; apstiprinātās pasaules; harmonijas pasaules; gaismas un 

tumsas pasaules – tā cilvēce rada un apliecina savu darbības lauku. Tā izpaužas 

cilvēces jaunrade. Tāpēc katra izplatījumu piesātinoša doma rada veidolu. Šīs domas 

piesātina pasaules ar savām spēcīgajām vibrācijām – tādējādi gara uguns rada savu 

pasauli. Bet noliegsmes aukstumā ievirzījies gars rada tumsas pasauli. Šie divi faktori 

izraisa izplatījuma kauju. Liesmojošie centri izjauš kauju, tāpēc katrs centrs atbalso 

izplatījuma vibrācijas. 

 

414. 

Cik baismīgas domas lido izplatījumā! Kādi izveidojumi slāpē Gaismas Balsi! Cilvēce 

nepadomā par domas veidoliem, ko izpērk pats cilvēks. Izplatījums cilvēces 
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domāšanas piesātināts un viss tiek atbilstīgi pievilkts. Tāpēc domāšanas izveidojumi 

auž cilvēces karmu un darbības kādība atbilst dziņai. Tāpēc cilvēcei bezrobežīgi 

jātiecas izpirkt. 

415. 

Cik daudz spēka tiek ielikts domas izveidošanā! Domas izveidošanā ietverta visa 

jaunrade (viss radošais process). Var apliecināt, ka tiekšanās apzinīgi veidot domu jau 

iedveš domai dzīvību. Pazīstot tikai skaidro traukšanos, iespējams piešķirt domai 

jaunrades spējas. Jo katra pinkaina domāšana izraisa atbilstīgus veidojumus. Šādi gara 

defekti ir tik dzēlīgi! Un aizsargtīkls ļoti cieš no šīm asajām adatām. Tāpēc Mūsu 

līdzstrādniekiem jāiemācās domāt bez adatām. 

416. 

Domas izveidošana var radīt labāko seku ķēdi. Tikai centieni vien sekmēs domas 

izveidošanos. Kā gan iespējams izpazīt pasaules uzbūvi? Tikai izveidojot domu, kas 

nes augstākajās sfērās. Ja cilvēcei būtu ienācis prātā pielietot augstākās konstrukcijas, 

cik viegli tā būtu varējusi pielietot plašas izpratnes principus. Tāpēc domas 

izveidošanos sekmēs tā atziņa, ka visi dzīvības principi eksistē it visās sfērās. 

416.a 

Izplatījumā jaunrada ikkatra trauksmīgā doma. Ikkatra rosinošā doma rada jaunus 

veidolus. 

417. 

Cik daudz (bieži) runā par domu veidoliem, bet ne jau katra doma spēj ietērpties 

formā. Var būt tādi domu putekļi, kuriem ne tik vien kā atņemta spēja izveidoties, bet 

kuri sajaucas ar citiem līdzīgiem putekļu mutuļiem. No tādām sabirām var uznākt pat 

šķavas. 

418. 

Tie, kas runā par domu veidoliem, reti kad cenšas izsmalcināt šos veidojumus un tos 

pastiprināt. Lai gan pat pašiedvesma te jau var būt noderīga. Jau sen sacīts, ka domas 

joņo pa izplatījumu un līdz ar to jau pielaista varbūtība, ka tām vajadzētu būt 

izkristalizētām. Gružu mutuļi sūtījumiem neder. 

419. 

Dzīvības izpausmes norisinās atbilstoši cilvēces domāšanai. Domu radītājs rada 

formas. Bet cik briesmīgas Pasaulē ir tās norises, kuras izriet no trūdošajiem avotiem! 

Šie avoti saindē atmosfēru, kas apņem planētu. Lai uzņemtu jaunas enerģijas, ir 

nepieciešams iztīrīt slāņus. Cik daudz varenu spēku gaida, lai tos saņemtu un 

pielietotu; tos izjaust vien jau nozīmē pielietot. 
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420. 

Gara jaunrade pašķir visas iespējas saskarei ar Smalkajām Pasaulēm. Sabiezinātās 

domas pārvarēšana radīs spriegumu, kas būs atbilstīgs Smalkās Pasaules formulai. 

Tāpat kā gars spēj izsmalcināt blīvo domu veidolus, tāpat gars spēj arī darīt blīvus 

smalkos veidojumus. 

421. 

Iedziļināšanās izplatījuma dzīlēs atklāj jaunus veidojumus. Sabiezinātā doma – 

veidols spēj radīt tik daudz mūsu dzīvei pieņemamu sasniegumu. Katrai domai – 

veidolam vajadzīgs cilvēka gara apgarojums. 

Ugunīgās tiekšanās likumus jāpieņem domu veidolu izsmalcināšanas un 

sabiezināšanas labā. Šādi izpaustās tiekšanās spēj apvienot Zemes un Pārzemes sfēru 

celtniecību. 

422. 

Mēs paceļam cilvēci no zemākās sfēras stāvokļa bezrobežīgās domas sfērā. 

Ierobežotība ieslēdz garu tajā savrūpīguma ķēdē, kas iznīcina labākās kosmiskās 

norises. Bezrobežīgajā domā ietvertas visas kosmiskās norises, un Fohāts rada no 

Matērijas Lucidas. 

423. 

Flammarions  sasprindzē domu planētas smalkā ķermeņa izveidošanai. Un, protams, 

planētas ķermeni rada doma, bet planētas iedzimšana nenotiek Smalkajā, bet gan 

Ugunīgajā Pasaulē. Kad Ugunīgais grauds jau nobriedis, tad arī Smalkās Pasaules 

doma var būt noderīga. Izplatījumā griežas ļoti daudz ugunīgu graudu. Ļoti daudzi 

debesu ķermeņi jau atrodas smalkajā formā. Patiesi, izplatījums ir nevien pilns, bet 

pat pārpilns. Tā pasauļu sairšana, kas notiek ik sekundi, faktiski ir jaunu ķermeņu 

dzimšana un izveidošanās. Pareizi saprast, ka iedzemdēšanai vajadzīga ugunīgā doma. 

Tiecieties uz Ugunīgo Pasauli, lai piedalītos Ugunīgajā jaunradē. Ir maldīgi domāt, ka 

tas nav iespējams. Patiešām, katrai attīstītai apziņai jātiecas uz jaunrades prieku. Jau 

pati šī tiekšanās vien ir sadarbības sākums. Kaut arī Flammariona doma nespēj visā 

pilnībā paredzēt sekas, taču pati doma ir plaša, cēla un pelna lai par to priecātos. Viņš 

vienmēr ir tiecies paplašināt izpratni, un tāpēc pat viņa kļūdas atzīstamas par 

noderīgām, pie tam viņam neizkalta prāta spējas, un viņš bija spējīgs aiziet no zemes 

jauns. Kad Smalkajā Pasaulē daži tumsoņas tiecas domāt par slepkavībām, zinātnieks 

sapņo par lielisko jaunradi. 

 

Tikai zemākajos Smalkās Pasaules slāņos valda krēsla, jo iemītnieki par gaismu 

neprot domāt. Tātad, šāda izpausme atkarīga no domas. Doma rada Gaismu. Tieši 

domātājs sūta pavēli – lai top Gaisma! Tā tie dotas patiesības, bet cilvēki tās uzskata 

par pasakām. 
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424. 

Nepalaidīsim garām nolikto laiku, kad domu zibeņi var dot pasaules atrisinājumu. 

Ieteicam cilvēcei nevis vienkārši domāt, bet apzināties planētas astroķīmisko mirkli, 

kad doma sasprindzēs atmosfēru, kā ķīmisks ingredients. Tomēr, - kamēr nav apjēgta 

domu emanācijas nozīme, tikmēr doma slīdēs pār skeptiķu pierēm, bet mirklis 

negaida. 

425. 

Kas tad ir laime? Vai gan iespēja rāmi sēdēt, neiedrošinoties ar domu saviļņot 

Pirmatnējo Substanci? Vai iespēja pievērst domu dzīves jauncelsmei? Vispirms sacīju 

jums par darbību, tagad apstiprināsim domu. Darbība, pat tā viscēlākā, skar ne visai 

augstus slāņus, vienīgi doma jau pēc sava rakstura, spēj iespaidot pirmatnējo 

substanci. Vispirms runāju par darbību, kā par redzamo sasniegumu, bet, pietiekoši 

paplašinātas apziņas gadījumā, laiks apstiprināt domas nozīmi. Bez domas vairums 

darbību paliek Esības virspusē, ne ar ko neatšķiroties no dzīvnieku pasaules norisēm. 

Bet kad runājam par jūtziņu un sirdi, tad ir nepieciešami apstiprināt domu, kā Esības 

vareno spēku un līdzradītāju. Ievērojiet, - nerunāju par secinājumiem, ne arī par pašu 

domāšanu, bet par domu, kura ar individuālo ritmu notrauc substances virsmu, tā 

radīdama bezrobežīgi. 

426. 

Kāds vientuļnieks gribējis darboties klusēšanas laukā, bet neuzticoties sev, viņš ar 

pacietību un cieši mēdza aizsiet sev muti. Reiz viņš ieraudzīja uz klints kraujas bērnu, 

bet nepaguva noņemt savu komplicēto apsēju, lai brīdinātu no briesmām. Kad viņš 

sevi atraisīja, bērnu jau bija aizrāvusi straume. Ne jau izdomātas važas dod 

sasniegumus! Mēs sasniedzam tad, ja varam un ko darām. Tas, kurš nedara tāpēc, ka 

nevar, tas nav neko sasniedzis. Tā mēdz būt blīvajā un arī garīgajā esamībā. Ne tik 

vien ka nav jādara apkaunojoši darbi, bet arī jāatskārš, kāpēc tādi darījumi nav 

pieļaujami? Domai vajag pastrādāt.  

426. 

Katrā jaunradē vajadzīgs domas spēks. Evolūcija bez domas nav iespējama. Ja tuvajā 

Smalkajā un Ugunīgajā Pasaulē visu iekustina doma, tad nav grūti iedomāties domas 

kontinuitāti [nepārtrauktību, mantojamību]. Bezrobežībā, radot izpausmes, darbojas 

spirāļu apļi, veseli domu cikli. Doma tiek pārveidota visniecīgākajā zemes 

priekšmetā. Vai gan tas pats lielākos apmēros nenotiek izplatījumā? Doma ir Uguns. 

Doma ir radošā viesuļa un eksplozijas produkts. Doma – Gaisma un mirdzums. Tāpēc 

vajag cienīt Ugunīgo Domu. 

427. 

Tāpat ir teikts, ka pasaule, domas radīta, vai arī, ka doma rada darbību, tādēļ daudzi, 

pieņemot, ka doma ir augstāka par darbību, - iegrimst sapņojumos, uzskatot to par 

radošām domām un atturēdamies no darbošanās, ir aizmirsuši, ka tikai tā doma rada, 
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kas piesātināta ar ugunīgo gribu. Bet šo gribu mēs varam iegūt tikai ilgstošu 

mēģinājumu (vingrinājumu) ceļā, iesaistot dzīvē, darbībā savas un citu domas. Tā kā 

vispirms, ir jāizcīna sev tiesības uz šādu tīri garīgu eksistēšanu. 

Visi Lielie Skolotāji savā zemes dzīvē iemiesoja savas domas tieši darbos, tieši 

celtniecībā. Neviens no viņiem nekļuva par vientuļnieku. Visi viņi cilvēciskām rokām 

un kājām lauza ceļu uz jauniem sasniegumiem. 

428. 

Jānožēlo tas, kurš negrib saprast domu jaunradi. Jūs pareizi runājāt par domu un 

jūtziņu. Augstāk par visu Samadhi valda doma. Jo augstāk, jo varenāk. Jo liesmaināka 

doma, jo derīgāka izpausme. Patiesi, doma ir stihiska un bezrobežīga. 

429. 

Katrs akmens uz planētas ir domas radīts. Katrs priekšmets domu darbības apdvests. 

430. 

Domas spēks ir neapšaubāms. Doma jaunrada. Bet katrā grāmatā jāatgādina, kāpēc ne 

katra doma ir iedarbīga. Spilgta doma savā spēkā līdzīga zibenim. Bet katra divdabība 

ir ārdoša un nedod vēlamo rezultātu. Gluži otrādi, katra divdabība rada kropļus, 

uzbāzīgus briesmoņus, kas kļūst par nakts murgiem. Dažādas domas rada izplatījuma 

iemītniekus, līdzīgus uzbāzīgiem kukaiņiem! Cilvēki bieži atvaira no pieres uzbāzīgu 

mušu. Bieži izjauš zirnekļa tīklu. Vai gan nav jāatgādina par šādām domu sekām? 

431. 

Kā gan var domās radīt cilvēks, kurš nav pat spējīgs iedomāties vēlamo stāvokli? Kā 

gan viņi var domāt par formu izsmalcinājumu, kad nav to domās iztēlojies, cenšoties 

parādīt augstākās būtnes cienīgu vidi. Ne jau greznībai nozīme, bet atbildībai. 

432. 

Prasme koncentrēties un domāt radoši (protams, ar nosacījumu, ka domas šķīstītas), ir 

ne tikvien ļoti dārga, bet arī nepieciešama. Neprotot domāt, nevar gūt sekmes atziņu 

meklējumos. 

Skaidrotā domāšana uz labu, uz sevi šķīstīšanu virzīta griba, radīs, protams, labus 

izstarojumus. 

433. 

Bet ugunīgo starojumu pieskārienos vēl jo vairāk uzliesmo gara grauds un tiekšanās 

uz jaunradi domās ir neapturama. 

434. 

Tas, kurš izpratīs, cik varena ir radīšana domās, tas novērtēs Visaugstāko ikkatrā 

zemes jaunradē. 
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435. 

Radīšana domās zemes sfērā nevar noteikti saskatīt. Šai apstāklī ir atšķirība no 

ugunīgās Pasaules. Augstākās Būtnes nekavējoši saredz savu domu sekas, bet šeit, 

mēs gan varam zināt to virzienu, bet galīgās sekas atklājas tikai pēc zināma laika 

sprīža. 

436. 

Doma ir radīšanas pamats. Tā var būt saredzama un izmērāma. Pret domu jāizturas kā 

pret savdarbības būtni. No šīs izpratnes izriet pareiza izturēšanās pret domas sekām. 

Bieži sacīs – kāpēc nepārtraucam domu sekas? Bet doma ir garīgā plāna jaundzimusī 

būtne. Ievērojiet, doma nav abstrakcija, nav materija, bet ir esība ar visām neatkarīgas 

eksistences pazīmēm. Kā garīgā plāna būtne doma nevar tikt iznīcināta. Vai tai stādīt 

pretī līdzīgu lielāka potenciāla būtni; šeit Adversa taktikas būtība, kad kroplim ļauj 

izaugt visā viņa nejaukumā, lai to pārspētu ar Gaismas staru. 

437. 

Radības vainags ir doma, jo tikai apzinīga doma ir spējīga radīt. Tādēļ domājošs, gara 

gaismas apgaismots cilvēks arī ir nosaukts par Radības Vainagu un Radītāju. Tikai tas 

gars, kas izgājis neskaitāmas formas un eksistences, var uzkrāt to pieredzi, to jūtu un 

iztēles pamatu, bez kuriem nav ne atziņas, ne domas, ne radīšanas. 

438. 

Mēs aicinām jūs aptvert radošās domas milzīgo nozīmi un pirmā pakāpe šajā ceļā būs 

apziņas atvēršana, atbrīvošanās no visiem aizspriedumiem, visiem gataviem un 

uzspiestiem jēdzieniem. 

Ap mums ir Visuma Dzīves mūžīgā, nemitīgā radīšana un mums, kas esam šīs lielās 

radīšanas daļa, vajag katrā mūsu dzīves mirklī radīt, - radīt domās, vārdos, darbos. 

439. 

Doma saskaras ar izplatījuma uguni, notiek it kā abpusēja piesātināšanās. Tāpēc, kad 

doma iemiesojas dzīvē, tad kosmiskais spēks jaunrada. Tāpēc tie, kas dod pasaulei 

domas jaunradi, dod cilvēcei dzīvību. Tāpēc Mēs liecinām, ka visas pasaules zelts, 

patiesi, nespēj nopirkt radošo domu. Mūsu līdzstrādniekiem, patiesi, jāpaplašina 

apziņa. 

440. 

Jaunradīt iespējams tikai tad, kad doma noved pie apzinātas vēlēšanās. Katra rosinoša 

doma var atbrīvot garu no kosmiskajiem atkritumiem. Tā doma palīdzēs vēlmēm un 

psihiskajai enerģijai. 

441. 

Doma iespiežas visās sfērās, kā spiedogs uzliek savas iezīmes. Vistrauksmainākā 

apziņa var nostiprināt savas domas nospiedumu. Cik spēcīgi doma jaunrada un 
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nostiprina katru nospiedumu! Ja cilvēce saprastu, cik varens ir domas radošais 

impulss, tad katra iedzīvinošā doma izpaustos Vispārības Labuma vārdā. Tā katra 

gara pērle rada labākās iespējamības. 

442. 

Tā katrs tieksmīgs vilnis sasprindzē radošos impulsus, un cilvēces uzdevums ir atrast 

Kosmiskā Magneta virzienu, atdodot savas domas Vispārības Labumam. Tādējādi 

doma rada izplatījuma apmērā. Tik bezgalīgi ir evolūcijas ceļi. 

443. 

Vēl vairāk sakāpināta ir Izplatījuma nots un jaunie ritmi ir kā jauns, tumšajiem 

negaidīts bruņojums. Var radīt allaž jaunas vibrācijas un tā atvairīt tumsu! 

444. 

Katram vajag domāt par Pasaules pārkārtošanu, jo ja mēs izpratīsim notiekošo, tad 

izpratīsim arī nākotnes tuvošanos. Katra doma, kas virzīta uz Jaunā laikmeta 

celtniecību, radīs savus veidolus. Domu veidoli parādīs nākotnes virzienu, tāpēc 

jāsaprot tiekšanās piesātinātā ķēde. Gara jaunrade ir kā ugunīga svira izplatījumā, kā 

varens rosinošs ugunīgs radītājs, kā izplatījuma valdītājs, kā varenā visu piesātinātāja 

Uguns. Tas, kurš domā par pašu vissvarīgāko un par diženo nākotni, liek pamatu 

celtniecībai. Izplatījumu vajag cementēt un gara ugunij vajag to apaugļot ar ugunīgām 

formulām. 

445. 

Pasauli, protams, pārvērtīs radoša doma. Domas valdnieks virza evolūciju. Tādējādi 

Mēs spējam pacelt cilvēka apziņu. Mēs radām ar domu. Cik ļoti gan cilvēcei 

vajadzētu atskārst domas nozīmi! Cik ļoti katra trauksmīga doma spēj ievirzīt garu uz 

varoņdarbu. Katra cildena doma iesaistās Hierahijas ķēdē. Tā veidojas evolūcija! 

446. 

Garā iespējams uzcelt vairāk, nekā ar rokām. Domās var nodibināt veselu valsti. 

Domās var sagraut gadu tūkstošos izveidoto. 

447. 

Katra Agni Joga doma ir kā pērle apziņas atjaunojumam. Protams, valsts, kuru vada 

mehāniskā sistēma, nevar sasniegt nenoārdot veco. Mēs augsti vērtējam katru radošo 

domu un visas pasaules zelts nenopirks domas attīstību. 

448. 

Mūsu pasākumos doma atbilst darbībai. Gara jaunrade apstiprina visas ievirzes. 

Domas traukšanās, patiesi, dod impulsu visiem radošajiem pasākumiem. Tāpēc katra 

Agni Joga doma jaunrada no tālienes. 
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449. 

Kad doma jaunrada no tālienes, tad šāda darbība līdzinās izplatījuma uguns jaunradei. 

450. 

Katra doma cilvēcei dota lai to pielietotu, citādi – kālab gan piesātināt izplatījumu? 

Jaunrade sarežģās izpildītāju trūkuma dēļ. Katrai domai, kas piesātina apziņas, jāatrod 

izpildītāji. Varenais gars ir radītājs, un katrai domai jāieviešas dzīvē. Dzīves norises ir 

varenu radītāju domu īstenojums. Tāpēc, kad cilvēce būs domu pielietošanas spēju 

piesātinājusies, tad varēs liecināt, ka visi augstāko izmērījumu principi ieviesušies 

dzīvē. Tāpēc dzīves pārkārtošana ir samērībā ar domas pielietošanas iespēju dzīvē. 

Tikai tiekšanās aktīvi izpausties dzīvē, veicinās pārkārtošanu. Evolūcijas pakāpi 

izveido radītāju doma un tās pielietošana dzīvē. 

451. 

Domas jaunrade iekšēji pastāvīgi apvienota; un kosmiskā radītāja gars pazīst Saprāta 

domu. Tā jūtīgais Agni Jogs pazīst evolūcijas gaitu; un katra izplatījuma doma rod 

apstiprinājumu. Tāpēc katra, radītāja izraisītā ugunīgā doma piesātina apziņas. Tā 

Mēs veicam gara pārkārtošanos un nostiprinām gaišo izziņu. 

 

Katram Mūsu padomam ir zinātnisks pamats. Kad Mēs uzsveram tikumiskas dzīves 

derīgumu, Mēs, visupirms, sargām Visuma pamatlikumus. Mēs sakām – turiet tīras 

savas domas, un tā Mēs rūpējamies par harmoniju. 

Padomājiet, cik liela nozīme ir tīrai domai. Jūs zināt, ka tāda doma tīra auru un dod 

starojošu gaismu. Bet neaizmirsīsim, ka tīra doma ir arī labākais aizsargs pret 

tumšajām būtnēm. Tās piesūcas katrai tumšai domai. Jau redzu, kā apmulsīs daži 

zinātnieki, ja viņu vārdnīcā nav tumšas būtnes. Tad sacīsim pēc viņu apziņas – katra 

doma ir sava veida magnets, tā pavelk sev radniecīgo. 

Izplatījums domu piesātināts, katra pievelk īpašību ziņā sev līdzīgu. Šādi virpuļi 

pastāv un aug izplatījumā starp kosmiskajām riņķa kustībām. 

Cilvēkam nav tiesību radīt haosu un nodarīt ļaunumu izpaustajam. Padomājiet, ka 

katra tīra doma ir labā sēkla (iedīglis) un katra tumšā – ļaunuma šūpulis. 

Tad lai cilvēks nav ārdošu spēku sējējs. Lai katrs padomā, ka viņš var darīt labu. 

 

Lielo domu jaunrades pēdas fiksētas Akašas slāņos. Var pārliecināties, cik izplatījums 

pārpilns visādiem Lielo Celtnieku jaunrades veidojumiem. Varenās domas straumē 

dzimst daudzi veidoli. 
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9.nodaļa: Par domas pētīšanu un pētniekiem 

Atbrīvotā domāšana ir patiesās zinātnes krāšņums. 

Domātājs sacīja: “Kur gan tas tumšais kakts, kur nenokļūst domāšanas gaisma? 

Domāšanas ziedi skaistāki par visiem zemes ziediem.” 

Kad Mēs runājam par domāšanas  attīrīšanu, Mēs vispirms domājam par atbrīvošanos 

no aizspriedumainām domām. 

Senatnes gudrie centās nokaunināt cilvēkus, stāstot par varoņiem, kuri spēj sarunāties 

ar tālajām pasaulēm, bet nostāsti kļuva par pasakām. Un pašreiz, kad laikmetu dēvē 

par enerģijas laikmetu, cilvēki joprojām nepiešķir nozīmi domas spēkam. Var 

priecāties, ja universitātēs sāk strādāt pie domu pārraidēm, bet par nožēlošanu, šie 

pētījumi tiek reducēti uz dažiem mehāniskiem paņēmieniem, no kuriem nevar dzimt 

cilvēces apgaismība par domas, kā par vissmalkākās enerģijas nozīmi. 

Domātājs nožēloja cilvēkus, kuri saīsina ne tik vien dzīvi, bet arī domas. 

452. 

Domāšanas mākslai uzticīgi cilvēki tikpat kā nav atrodami. Olimpisko spēļu 

vienkāršo uzdevumu cilvēki spējīgi vainagot ar izcilāko vainagu. Bet kur gan 

izzināšana un domu asināšana? 

Ausis nespēj pat izturēt lēcienam veltīto aplausu vētru, bet ikviens domu lēciens tiek 

uzņemts ar aizdomām un izsmiets. Lai pulcējas īstenie cīnītāji par domu! 

453. 

Cilvēki ar pūlēm ietvēruši, ka radio pārlido pasauli acumirklīgi, bet domas ātrums un 

bezrobežība apziņai tikpat kā nepieejami. Visderīgākās un visvienkāršākās patiesības 

tiek pieņemtas ļoti grūti. Pat šādu likumu pētīšanas metodes bieži izpelnās tikai 

nožēlošanu. Domu pētījumu un transmisiju novērošanai droši vien uzstādīs tādus 

aģentus – indikatorus, kuri vispār nav uztveres spējīgi, kamēr cilvēki ar izsmalcinātām 

sirdīm, protams, netiks izjautāti. Īstā nelaime ir tā, ka it kā zinātnes vārdā sanāk kopā 

cilvēki, kuri nepelna uzticību. Nav jābīstas kļūdu un jāiztaujā plašas masas. Gadīsies, 

protams, pretešķības, bet godīgs pētnieks iegūs īstu, plašu materiālu. Sociālajām 

zinātnēm ar domu transmisijas jautājumu vajadzētu stipri nodarboties kā ar cilvēces 

labklājības pamatu. Tālab enerģiju atklāsmes ērā domu pētīšana ir nepieciešama. 

454. 

Cerēsim, ka zinātne drīz nāks palīgā un pierādīs, ka tieši doma baro dzīvi, un tādēļ, 

kur doma apstājas, tur sākas sairšanas process. 

455. 

Domai nav pagātnes, ne tagadnes, ne nākotnes – doma ir mūžīga, kā Bezrobežība. Ja 

domāsim par Bezrobežību, tad visi mēri izmainīsies, izveidosies galīgā un bezgalīgā 

jēdzieni. Bezgalīgajā nebūs patvaļīgu iztulkojumu, jo Bezrobežībā ietilpst viss. 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

2.daļa: Doma 

 

92 lapa no 118 lapām 
 

456. 

Zinātnei par domu ir milzīga nozīme Brālības jēdziena izprašanā. Kad saprašanās 

dibināta nevis uz konvencionāla līguma, bet uz sirds sadarbības pamata, tad prasība 

pēc domas sevišķi saprotama un kategoriska. Nav ko brīnīties, ka brālības jēdziens 

prasa tik daudz harmonijas. Šīs harmonijas skaņas pilnas prieka. 

457. 

Spēcīgi ir planētu stari, tie iespaido cilvēci, bet doma asimilē varenās strāvas. Doma 

rada ap sevi īpašu atmosfēru, tanī planētas strāvas var pārveidoties un izpausties 

labdarīgi. Turpretim tās pašas strāvas, noliegsmes domas sastaptas, izraisīs smagas 

sekas. 

Doma sadalās ārējā un iekšējā. Ārējās domas izpausmi var fiksēt aparātā, bet iekšējā 

doma gandrīz netverama, kaut arī dod nokrāsu un ķīmismu. 

458. 

Vakara doma atšķiras no rīta domas. Tās vajag salīdzināt. Par cik vakara domu 

paplašina gaismekļu ugunis, par tik rīta doma mirdz no saskares ar Smalko Pasauli. 

Rīta domu spēcinājusi ne tik vien atpūta, bet arī saskare ar smalkajām enerģijām. Bet 

arī vakara doma izceļas ar tīru sajūsmu, kāda zīmīga dzīvajai Ugunij. 

459. 

Sapņi ir bezlaicīgi – tie pierāda zemes mēru nosacītību. Tāpat arī doma spēj aizsniegt 

Augstākās Pasaules, neprasot laika. Lai pētī domas ātrumu, tādi novērojumi derīgi 

tālo pasauļu apjēgšanai. 

460. 

Ne jau smadzeņu viela domā. Laiks atzīt, ka doma dzimst ugunīgajos centros. Doma 

eksistē kā kaut kas sverams un neredzams, bet jāsaprot, ka svira nav kalves uguns. Jau 

daudzas patiesības lūdz ieeju, bet tikai doma par ugunīgajiem centriem var palīdzēt 

apgūt pareizus priekšstatus. 

461. 

Vai gan var būt viltotas domas? Kad pienāks auras fotografēšanas diena, daudzi 

centīsies aizstāt parastā domas ar kaut kādām izdomātām skaistām. Jo cilvēki taču 

prot liet liekuļotas asaras. Mazie viltnieki centīsies slēpt savu būtību, bet filma 

izrādīsies tālredzīgāka. Notiks ievērojams eksperiments. Liekuļotā doma tikai 

pasliktinās uzņēmumu, it kā nošļakstīs to tumšiem traipiem. Tā jaunā viltība 

neizdosies. Neliekuļo tā būtiski raksturīgā doma rada gaišus starus. Vajadzīgajām 

sakrālajām slieksmēm būs noteiktas krāsas. 
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462. 

Domas higiēnai jābūt kā garīgai, tā arī laicīgai. Vajag izdarīt domāšanas 

eksperimentus, kas ugunīgo zāļu pastiprināti. Jānovēro, kā domāšanu iespaido fosfors 

vai eikalipta izgarojumi. Jāpārbauda, par cik muskuss veicina domāšanu. Jāsavāc visi 

dati par citām sveķainām eļļām. Vārdu sakot – jāielāgo visas kombinācijas, kas tuvas 

Uguns darbam. Šādi eksperimenti jāizdara ar personām, kuras apveltītas ar spēcīgu, 

ugunīgu domāšanu. Tādi eksperimenti atgādina ne vien vitamīnus, bet arī Agni Ārstu 

piepūle koncentrēties ne vien uz iekšķīgiem līdzekļiem, bet arī uz ožas iedarbību, 

nesīs vajadzīgās sekas. Cilvēki ir ļoti slimi. Tumšie cenšas pasviest dažāda veida 

narkotiku, bet intelekta iemidzināšana dzīves šauros ietvarus nepaplašinās. Patlaban 

nepieciešama garīga modrība. Šī modrība, kā cilvēka cienīgs stāvoklis, ir jāiemīl. 

463. 

Ugunīgo un Smalko Būtņu tuvošanos iezīmē sirdstrīsas un karstuma un aukstuma 

izjūtas. Bet ja ap mums vienmēr Smalkās Pasaules būtnes, kāpēc mēs tās izjūtam tikai 

dažreiz? Šajā faktā parādās likums un domas kādība. Ja šīs būtnes tuvojas mums, 

citiem vārdiem – domā par mums, tad mēs tās izjūtam nevien ar ugunīgajiem 

centriem, bet pat fiziski. Pieņemts sacīt, ka mati ceļas stāvus no šausmām, bet tās nav 

šausmas, bet gan enerģijas savāda iedarbība, kas pa daļai līdzīga elektrībai. Šādas 

izjūtas pamatā gulst arī doma. Nevis sevišķa iedvesma, bet domas kādība rada šādas 

izjūtas. Pat fiziskais skatiens liek cilvēkam atskatīties, cik gan spēcīgāk jāiedarbojas 

Augstāko Pasauļu ugunīgajai enerģijai! Tātad mūsu priekšā atkal vesela virkne derīgu 

eksperimentu un novērojumu, kā nu kurus centrus iespaido Augstākās Pasaules 

ugunīgā enerģija. Tātad arī jānovēro, ka dažreiz izjūtams aukstums; vai kaut kas 

tamlīdzīgs nav izjūtams arī iedarbinātas elektriskās mašīnas tuvumā? Zinātnieku 

uzmanībai vajadzētu pievērsties domas ārējo iedarbību izpētei. 

464. 

Doma nemirst izplatījumā. Horizontāli un vertikāli doma virzās caur izplatījumu. Nav 

robežu tās izplatīšanās spējai. Bet nekas nevar pastāvēt vienā un tai pašā stāvoklī. 

Zinām par domas neiznīcināmību, bet tā pakļauta transmutācijai, tātad jāzin, par ko 

doma izveidosies? Tā ieplūdīs tīrajā ugunī. Rodas brīnišķīgs aplis. No uguns dzimst 

enerģija – radošā doma un caur zemes uguns kalvi atkal pievienojas ugunij. Aplis 

noslēdzas un atjaunotā enerģija dodas augšup, atdzimstot jaunam darbam. Nobeigtie 

apļi ir novērojami visā pasaules telpā. Bet domas evolūcija būs sevišķi majestātiska. 

Vai gan šāda domas vērtības apjēgsme neskubina cilvēku kāpināt savu domas 

enerģiju? Lai ikviens izprot, kāda doma būs sevišķi radoša. Lai cilvēks apsver sirdī, 

kāda doma viņam piederas. Tā norisinās vērtību izlase. 

465. 

Dzirkstele starp magneta poliem norāda, kā doma izvēršas par fizisku sūtījumu. 

Nenogurstoši sūtām sirds liesmainā pētījuma detaļas. Pie tam daudz tāda, kas ietilpst 

pārparastajā plānā, top fiziskāks, līdz ar to sekodams evolūcijai. 
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466. 

Mūsdienu zinātne ātriem soļiem iet pretī visām lielajām Patiesībām, kas izskaidrotas 

austrumu filozofijā un reliģijās, un tās drīz jo drīzi sastapsies un sniegs viena otrai 

roku. 

Gaišākie prāti jau sāk atzīt domas spēku un to pat fiksēt un fiziski mērīt. Tā garīgais 

saplūst ar materiālo. 

467. 

Tiem pašiem enerģijas spriegumiem piemīt arī dziednieciskas īpašības. Tā, piemēram, 

domas zibens visai noderīgs redzei. Bet vajag to ne vien redzēt, bet arī apjēgt šīs 

parādības nozīmi. Senatnē šādus zibeņus dēvēja par apskaidrotību. Tāpat arī citām 

gaismas parādībām var būt dziednieciska nozīme. 

468. 

Domas iespaidu var novērot pat visvienkāršākajās fiziskajās norisēs. Piemēram, var 

mest bumbu ar vienādu fizisku piepūli, bet pavadot to dažādām domām, un, protams, 

arī trieciena spēks būs dažāds. Tā top redzams, kā mēs paši kavējam vai veicinām pat 

savas parastās darbības. Skolās jāieved līdzīgi eksperimenti, lai ar vienkāršiem 

fiziskiem aparātiem parādītu domas spēku. 

469. 

Taisnība, par domas spēku runā jau ļoti sen, bet stāvokļa būtība no tā nav mainījusies. 

Neviens neuzmana savas domas, nevēlas novērot savu domu cēloni un sekas. Bet 

īstenībā, kādus ievērojamus mēģinājumus varētu nekavējoši izdarīt dzīves laikā! Tiem 

nav vajadzīgi nekādi izmeklēti apstākļi, tikai uzmanība un apziņas darbīgums. 

Piemēram – jūs piedzīvojat telepātiskus vēstījumus, ir iespējams novērot, kādi ārējie 

un iekšējie apstākļi ietekmē vēstījumu kādību. Moža noskaņa vai miegainība, 

sapīkums vai prieks, nogurums vai tiekšanās, katrs stāvoklis stipri iedarbojas uz 

vēstījuma kādību un spriegumu. Bez tam, dalībnieku personiskais raksturs uzspiež 

savu zīmogu. Vai gan svarīgi visu to vērīgi atzīmēt? 

Novēroto taču, ka dažas dalībnieku īpašības atspoguļojas pat fiziski. Dažas var 

pārvarēt, bet citas, bieži vien karmiskās, nav labojamas. Varbūt tikai ar sevišķu gribas 

saspriegumu, bet gribu veido doma. 

Ieteicu atzīmēt visus paziņotos telepātiskos vēstījumus. Atzīmēt vajag pēc pirmās 

tiešās izjūtas bez dažādām pārdomām. 

470. 

Domas spēku var parādīt mēģinājums ar stādiem. Tāpat zinātnieks, ja viņa doma 

sasprindzēta, var no plaukta paņemt vajadzīgo grāmatu. 
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471. 

Ja ir izcili domas eksperimenti ar augiem, tad iespējams novērot arī domas iedarbību 

uz liesmu. Ugunīgās domas strāvas iespaidā liesma var sākt tuvoties vai attālināties. 

Ēģiptiešu Mistērijas uzrādīja sevišķu, caur liesmu radītas domas spēku. Šajā 

norādījumā ietverta domas ugunīguma atskārsme. 

472. 

Domas plūsma dažreiz pakļauta visnegaidītākajām iedarbībām un uzbrukumiem. Ļoti 

godīgs domātājs neslēps, ka domas disciplīnu bieži jauc svešas ietekmes. Iedarbības 

spēks pie tam ir tik liels, ka pati pirmsākuma doma pilnīgi maina virzienu. 

Neprātosim, kāpēc notiek šāda iedarbība. Varbūt domas spēks pievelk citus līdzīgus 

papildinājumus? Varbūt notiek izplatījuma strāvu krustošanās? Galvenais ir tas, ka 

acīmredzot, ietekmē sveša enerģija.  

473. 

Nav jāaizmirst, ka ikvienam atklājumam sekos pretatklājums. Jūs esat dzirdējuši, ka 

plašos apgabalos pārtrūkuši radio raidījumi, tātad, arī šis lielais atklājums nav 

neapšaubāms. Stari padara priekšmetus neredzamus, bet citi stari turpretī caurnirst 

blīvos ķermeņos. Vienīgi doma un psihiskā enerģija ir neierobežota. 

474. 

Pat zemes doma spēj kustināt blīvos priekšmetus – var stādīties priekšā visu 

Augstākās Pasaules domas radošo spēku! Cilvēki mēdz sacīt, ka domas sadursmē 

izšķiļas patiesība, tā cilvēki, paši to neapjauzdami, apstiprina lielo Patiesību. Tiešām, 

domāšanas enerģijas radošais spēks ir tas noslēpums, kuru apspriež gudrie. Proti, ne 

tikai pati doma, bet domāšanas strāvu krustošanās veido jaunā dīgļa aizmešanās 

spirāli. To pierāda daudzi zinātniski eksperimenti, bet vispirms ir jākonstatē domas 

fiziskais spēks. Ja domas spēka ietekmē var kustēties viegli priekšmeti, tad to pašu var 

uzrādīt arī bezrobežības progresijā. Ne garīgais, ne ētiskais, bet fiziskais aprēķins var 

dot priekšstatu par Augstāko Varenību. Cilvēkiem jāsaprot, cik milzīgas sekas spēj 

radīt viņu enerģija,- jo domas potenciāls taču uzticēts katram un var tikt izlietots 

zinātniski, saprātīgi, vai izšķērdīgi – par postu visam esošajam. Tādējādi lūgšana var 

būt varens zinātnisks eksperiments un pierādījums. 

475. 

Kad runāju AUM, domāju par Labumu Pasaulei. Mūsu laikā novērojama kāpināta 

tieksme iepazīties ar tiem apslēptajiem spēkiem, kas iemīt cilvēkā. Bez daudzajām 

pastāvošajām, pa daļai zinātniskajām, pa daļai diletantiskajām psihisko pētījumu 

biedrībām dažās zemēs/Anglijā, Amerikā, Zviedrijā/ pie universitātēm nodibinātas 

atsevišķas katedras psihisko un parapsihisko fenomenu pētīšanai. Diemžēl daudzas 

minētās biedrības nodarbojušās un vēl tagad nodarbojas gandrīz tikai ar tā dēvētajiem 

kinetiskajiem fenomeniem, aportiem un materializācijām, nemaz neievērojot tās pašas 

pamatenerģijas izpausmes augstākā pakāpē, piemēram, kā domu iedarbību uz 
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attālumu un šādas iedarbības pastiprināšanos vai pavājināšanos, pastāvot psihiskā 

sprieguma vai eksperimenta dalībnieku domu kādības dažādām pakāpēm. 

Bet var minēt jau daudzus nopietnus mēģinājumus veltītus domas raidījumu 

pētījumiem. Tā profesors Reins, Djuka universitātē sekmīgi nodarbojas ar šiem 

eksperimentiem, un viņam izdevies ieinteresēt zinātnisko pasauli, dodot ar saviem 

eksperimentiem arī jaunu zinātnisku definējumu - ext–a - sensory – perception 

(pārjutekliskā uztvere). 

476. 

Tāpēc jūs droši un mierīgi varat visiem uzsvarot savu zināšanu par psihisko enerģiju, 

kas tik taustāmi izpaužas domu raidījumos uz attālumu un vibrāciju kāpinājumos, ko 

sasprindzēta domu darba gadījumos uztver smalkākie aparāti. Mēs izpētām psihiskās 

un parapsihiskās parādības, par kurām patlaban interesējas labākie, progresīvākie 

zinātnieki. 

Tāpēc, ja kāds nejēga lepojas, ka nesaņem norādījumus “no aizmākoņiem”, tad vēl 

nav jāsecina, ka visaugstākie, visvērtīgākie norādījumi netiktu saņemti ar tādām 

metodēm, kādas pašlaik nav pieejamas šādam aprobežotas apziņas pārstāvim. Visiem 

šādiem kūtriem lielībniekiem vajag ieteikt papildināt savas zināšanas. Pilnīgi atzīstot, 

pareizāk sakot, zinot par sazināšanās iespēju ar pazemes pasauli, mēs tajā pat laikā 

apliecinām arī iespēju saņemt norādījumus nevis no “aizmākoņiem” no kaut kādiem 

debess iemītniekiem, bet tieši no Mahatmām, Lielajiem Skolotājiem, kas dzīvo 

fiziskos apvalkos un ieņem uz zemes noteiktu vietu. Tāpēc Mēs tā interesējamies par 

visiem domu raidījumu eksperimentiem, ar kuriem Amerikā vien nodarbināti 

apmēram 40 profesoru ar profesoru Reins priekšgalā, nemaz jau nerunājot par citiem, 

eiropiešu zinātniekiem. Lielais Platons sacīja: “Doma valda pasauli”. Mūsu laikā, 

profesors Komptons, uzstādot hipotēzi par aktīva saprātīga spēka esamību aiz katra 

dabas fenomena un par domas iedarbību uz materiju, nobeidz savu darbu šodien 

lieliskiem vārdiem: “iespējams, ka cilvēka domas ir vissvarīgākais pasaules 

faktors…” Un tā, sākdami ar domas ideoloģijas iedarbību, mēs nonākam pie domas 

mehanikas apgūšanas. Tāpēc savāciet, kuri vien iespējams, faktus un zinātniskus 

pierādījumus, sakarā ar psihisko nozari un par pieaugošo interesi attiecībā uz to. 

Latvijā kāda maza meitene atrodas ārstu komisijas novērošanā. Šī meitene lasa nevien 

savas mātes domas, bet arī svešu cilvēku domas. 

Draugi man atsūtīja grāmatu vācu valodā par šo fenomenu, ko rakstījis ārsts, kas viņu 

novērojis. Mēs interesējamies par visiem rezultātiem, kādus ieguvuši kā atsevišķi 

zinātnieki, tā arī Parapsihisko Parādību Pētīšanas Biedrības Amerikā un Eiropā. 

Interesanti arī Eiropas ārstu eksperimenti ar radiesteziju. 

Mūsu laikmetā, kad paplašinās doma un ir jauni brīnumaini atklājumi, kas robežo jau 

ar numenu pasauli un kad arvien kāpinās ziņojumu pārraides ātrums, ir mežonīgi 

dzirdēt par noliegsmi un Bezrobežībā ieslēpto iespēju aprobežošanu. 
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Domu raidījumi 

Cilvēks cenšas izzināt lielo Realitāti. Tam nolūkam cilvēkam ir domāšana. Cilvēks 

nonācis pie pareiza secinājuma, ka doma ir enerģija, tas nozīmē, ka reāli pētījumi 

darbosies absolūti sajūtami. 

 

Grūta mēdz būt domu raidīšana uz attālumu. Daudzi nosacījumi var ietekmēt. Cilvēka 

organisms ir kā verdošs katls un izplatījums kā starojošs disku metējs. Vajag ne tik 

vien sevi pārvaldīt, bet arī paredzēt ķīmiskās iedarbības, kuras savā sadursmē spēj 

pārtraukt pat spēcīgu gribu. 

 

Varētu uzrakstīt veselu pētījumu par skaņu viļņu traucējumiem, un to vajadzētu darīt. 

Zeme gāzes mākoņa ietīta un gadsimta pēdējā ceturksnī šis drūmais pārsegs sevišķi 

sablīvējies. 

Var pabrīnīties, ka neskatoties uz šādu šķērsli, tomēr izdodas daudzi eksperimenti. 

Vispirms te domāju – domas raidīšanu uz attālumu. Protams, domas enerģija 

viscaurnirstošākā un nav saistīta ar attālumu, bet arī tā pakļauta gāzes graujošai 

darbībai. Cilvēce neapzinās, cik ļoti tā, radīdama ārdošas gāzes, traucē evolūciju. 

Neviens nevar noteikt, cik tālu tās izplatās un kādus savienojumus tās rada. 

 

Domas pētījumiem jānotiek labākajās zinātniskās iestādēs. Dzīves fizisko nosacījumu 

priekšgalā jānoliek doma. 

477. 

Jūs kādā vēstulē man rakstījāt par zinātnieku, kas pēta domas pārraidīšanu uz 

attālumu. Šādi pētījumi, patiešām, īstā laikā. Šis jautājums tagad nodarbina daudzus 

progresīvus prātus. Profesors Reins jau 30 gadus ar saviem studentiem izdara līdzīgus 

eksperimentus un sasniedz ievērojamus rezultātus. Nesen viņš izdevis savu 

eksperimentu un novērojumu grāmatu. 

Jūs rakstījāt, ka minētais zinātnieks šim eksperimentam pieejot no tīri materiālistiski 

zinātniskās puses; es to viņam nepierakstītu kā mīnusu. Es viņa eksperimentus 

pieņemtu tā, ka viņš tos dod, vēlāk, līdzīgiem eksperimentiem varētu pievienot arī 

garīgo faktoru līdzdalību un psihiskās enerģijas atskārsmi, un tad salīdzināt abu 

metožu rezultātus. Šāds salīdzinājums būtu ļoti pamācošs. Līdzīgos eksperimentos, 

protams, vajadzētu nodalīt sevišķās grupās noteiktus medijus, kas nav nemaz tik 

viegli, mediumistiskās spējas bieži atrodas latentā stāvoklī un izpaužas vienīgi 

ierosinājumam atkārtojoties. Profesora Reina eksperimenti, starp citu, pierādījuši 

interesantu faktu, ka domu pārraidījumos uz attālumu, mediji nebūt nav labākie 

uztvērēji. 

Patiešām, tagad zinātnes kārta pasludināt jauno gara izpratni. 
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478. 

Nemitīgi izsmalcinoties zinātne jau apguvusi bezvārdu pārraidīšanas spējas. Arī 

domas jau tiek novērotas, jau gūti izcili panākumi, tomēr gara tumsība vēl tik 

izplatīta, ka pat visvienkāršākās patiesības jāiekaļ. 

Kad cilvēki būs pieņēmuši domu raidīšanu uz attālumu, vajadzēs noskaidrot 

apstākļus, kas vada šādas smalkas darbības. Teiks – vajadzīga harmonija, bet tas 

nenosaka, kurš centrs piedalīsies. Galvenais dzinējs arī pie domu raidīšanas uz 

attālumu būs sirds. 

479. 

Priecājos, ka esat nodomājuši pievērst uzmanību psihiskajai enerģijai un domu 

spēkam. Šis jautājums pašreiz visbūtiskākais. Ir nepieciešami izraisīt cilvēku apziņās 

pareizu domas nozīmes vērtējumu. Nākošā evolūcija dibināsies uz kooperācijas un 

domas vērtības pamatiem. Tāpēc savāciet pēc iespējas vairāk praktisko sasniegumu 

materiālu attiecībā uz domu raidīšanas nozari. 

480. 

Profesors Reins Amerikā daudzu gadu laikā ar saviem studentiem ir izdarījis 

mēģinājumus ar domu pārraidi uz attālumu un pašreiz viņš ir sasniedzis ievērojamus 

rezultātus. Ir noskaidrojies, ka iespējams pārraidīt cilvēkam – uztvērējam, kas atrodas 

citā pilsētā, veselus pantus no poēmām un sarežģītus uzdevumus, kuri turpat ar lielu 

precizitāti tika pierakstīti. Protams, profesors no daudziem tūkstošiem studentu 

izvēlējās tikai trīsdesmit iejūtīgus cilvēkus, pie kam viņu apziņas bija vienotas vairāku 

gadu ilgstībā, bet tomēr, mūsu laikmetam, sasniegtie rezultāti ir ļoti apmierinoši. 

480.a 

Dažām tautām ir paraša piesaukt savus tālu promesošos pa dūmvadu, ko šķīstījusi 

uguns. Tāpat atcerēsimies ēģiptiešu garo tauri, kas darbojās ar uguns palīdzību. 

Ieskatiet, ka domu raidīšana visur bija apvienota ar uguns jēdzienu. Patiešām, lai 

doma darbotos lielā attālumā, jāierosina liesma. Nepiespiests gribas sasprindzējums, 

bet uguns savienojums piešķirs domas sūtījumam spēku. 

481. 

Jau sacīju, ka zinātne par domas raidījumiem uz attālumu ir cilvēcei nolemtais 

sasniegums. Bet tai jābūt īstai zinātnei, un jāizraisa pret sevi tai pienācīgā cieņa. Nav 

pieļaujams, ka cilvēki pirmatnēju aparātu cienītu vairāk, nekā vareno enerģiju, kas 

ietverta viņos pašos. Nedomājiet, ka cilvēkā apslēpta spēku izpratne jau pietiekami 

nostiprinājusies. Sevišķi vāja cieņa pret šiem spēkiem starp mazizglītotajiem ļaudīm. 

Tie gatavi mesties tumšajā, tā dēvētā spiritisma bezdibenī, bet negrib padomāt par 

spēkiem, kas ietverti domās. Nevar attīstīties zinātne par domu, ja cilvēki nepievērš 

tai uzmanību. 
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482. 

Apzinīga domu raidīšana uz attālumu vēl sākuma stadijā. Katrs pasākums šai virzienā 

apsveicams, bet plašākas masas tas maz pārliecinās. Tāpēc līdztekus eksperimentiem, 

plašos apmēros jāsarīko lekcijas par domas enerģiju. 

483. 

Lai zinātnieki izpētī domu pārraidi visdažādāko stāvokļu gadījumos. Neatkarīgi no 

psihiskajiem stāvokļiem, vajag novērot arī temperatūras nosacījumus. Paaugstināta 

temperatūra dod paaugstinātus uztvērumus. 

Runāju, protams, par organisma paaugstināto temperatūru. Ne pati slimība, bet 

ugunīgo viļņu kombinācija auž savienojumu un iedarbību pavedienu. 

484. 

Parasti domas pārraidīšanas pētīšanā pielaiž kļūdu, kas rada vilšanos. Nekavējot 

cenšas noraidīt domu noteiktai personai noteiktā stundā. Lai gan vispirms vajag 

pārbaudīt savas uztveres spējas, neatkarīgi no noteiktās personas, vajag iemācīties 

izpazīt, kura doma nāk no ārienes un kura radusies iekšienē. Šāda prasme izšķirt 

piemīt katram, kas ieklausījies domāšanas procesā. Tāda vingrināšanās izsmalcina 

vērību. 

485. 

Domu sūtījumu eksperimentos var novērot, cik ļoti no ārienes nākusī doma slīd pa 

smadzenēm. Viena no ugunīgās enerģijas īpašībām ir straujums, atbilstīgi Uguns 

dabai. Tā paša iemesla dēļ ir grūti paturēt atmiņā ziņojumus no ārienes. Nav jāvaino 

sevi šāda ugunīga ieraduma dēļ, bet jānovēro Uguns īpašības. Atjautība, protams, 

palīdz, bet zemes apstākļos nav iespējams saglabāt atmiņā ugunīgās pieskarsmes. 

Domas no ārienes ne tik vien grūti iegaumēt, bet grūti arī atšķirt daudzus vienlaicīgus 

sūtījumus. Bet arī šādā gadījumā palīdz Hierarhijas saite, jo spēcīga traukšanās vien 

jau it kā uzskaņo visu gammu. 

486. 

Var novērot, kā ziņojumus ietekmē citu cilvēku tiekšanās. Var redzēt, kā dažreiz pat 

labākos klimatiskos apstākļus aptumšo tāli saucieni. Piemēram, kāds, kas attālā zemē 

cieš trūkumu, velk līdzi savu piesaukumu asti un var ielauzties ziņojumos. 

Novērojot apstākļus, iespējams noskaidrot labākos nosacījumus un novest līdz 

pilnīgām sekmēm. 

487. 

Domu raidījumos jāņem vērā enerģijas zināmas īpašības. Vispirmā kārtā ir jāatzīst 

nenovēršamība saņemt atbildi pēkšņi. Šī īpašība izriet kā sekas no zemes un smalkās 

uztveres atšķirībām; katrā ziņā smalkās enerģijas saduras ar zemes apstākļiem. 

Ikviens zemes aizsegs, kā līķauts, aizsedz pieeju. Kaut arī tas būtu tikai momentāni, 
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tomēr jau rodas pārsteiguma varbūtība. Cilvēki pieraduši mērīt ar zemes mēriem un 

tāpēc paši var smalko sūtījumu atstumt. 

Tālab ir tik svarīgi asināt savu smalko enerģiju. 

488. 

Nepieciešams iegaumēt arī otru priekšnosacījumu. Sūtījumus neizbēgami atzīmēs 

sirds. Tā nebūs sirds slimība, bet strāvas trīsas. Sirds sajūtas nav iespējams vārdos 

nosacīt. Vienīgi pie domu pārraides pieraduši cilvēki spēj izprast, no kā ceļas šīs 

trīsas. 

489. 

Ir iespējamas pat sāpju sajūtas nervu centros. Ir saprotams, ka tik jūtīgiem centriem 

jāatsaucas uz ārējām strāvām. Šādas sāpes parasti mēdz dēvēt par neiralģiju, bet to 

cēloņus neizprot. Parasti cēloņus meklē saaukstēšanās iespējamībā vai pārpūlē, bet 

ārējos psihiskos cēloņus vērā neņem. 

490. 

Domu sūtīšanas gadījumos traucējumi izriet ne tik daudz no sūtītāja, kā rodas 

galvenokārt saņemšanas brīdī. Sūtīšana notiek sirds un gribas saspriegumā tāpēc tā 

caur caurēm atkarīga no paša sūtītāja. Bet pieņēmējs parasti atrodas citā stāvoklī. Viņš 

var būt ne tik vien kā pats domu pārslogots, bet viņa domas un apziņa var atrasties 

prombūtnē. Bez tam, tās visnegaidītākās strāvas var krustot izplatījumu, un ar to 

izkropļot daļu sūtījuma.  Lai kaut vai daļēji, izvairītos no šādiem šķēršļiem, Mēs 

pieradinām pie modrības un piesardzības. Kad apziņa pierod pie šādiem stāvokļiem, 

tās uztvērējs paliek spriegumā un atvērts. Šī pastāvīgā modrā piesardzība nav Mūsu 

metode, to pielietoja jau sirmā senatnē. Katrā iesvaidījumu norisē Mistērijās, bija 

jautājums – “vai auss atvērta”? Šāda atvēršana, vispirms, nozīmēja modri stāvēt 

sardzē. No strāvu krustošanās stāvokļa izsargājās ar tiekšanos uz Hierarhu, ar kuru 

bija nodibināts kontakts. Protams, ir iespējami arī mēģinājumi kaitēt ar nolūku 

pārtraukt vai piesaistīties strāvām. Bez jau minētās gaisa caurules no noklausīšanās 

var izvairīties arī abpusēji tiecoties – tas ir tik pat kā vada galvanizēšana. Tādējādi 

iespējams pakāpeniski apgūt daudzas derīgas lietas. Pie tam neaizmirsīsim, ka šie 

sasniegumi nav iznīcināmi. 

491. 

Dažreiz ciešs kluss skatiens novērš lielas briesmas. Domai vārdi nav vajadzīgi. 

Vienīgi nemākulīgi hipnotizētāji cenšas ar kliedzienu iespaidot un ar rokām veicināt, 

bet domas raidījumam nav vajadzīgs ne viens, ne otrs. Drīzāk var būt noderīga 

ritmiska elpošana, bet arī tās vietā liekams sirds ritms. 

Doma tiek raidīta caur sirdi un arī saņemta tiek caur sirdi. 
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492. 

“Draudzība ir klusēšanā”, teicis kāds senais ķīnietis. Var sacīt arī otrādi. Tik augstā 

pakāpē doma atsver daudzus vārdus. Ir iespējams saprasties dažādās, domās izteiktās 

valodās. Spēja darīt domas saprotamas dažādās valodās, paliek pamatenerģijas 

varenās izpausmes noslēpums. 

 

Cilvēks saprot sarežģītus sūtījumus, pat nezinot, kādā valodā tie doti. Domas sasniedz 

attiecīgus centrus un attīsta sarunas būtību. Bet arī šādu uztveres spēju vajag apgūt. 

To nevar iesavināt bez apziņas paplašināšanas. 

493. 

Vēl padziļināsim noskaņas jēdzienu. Raidot domas tālumā, nereti gadās pamanīt 

traucētāju apstākli, kas nokrāso domas un piešķir tām citu nozīmi. Cilvēka 

noskaņojums nokrāso veselu dzīvi negaidītās krāsās. 

Mūsu noskaņas dēvē par klusētājām domām. Tās neīstenojas, bet ietekmē domu 

enerģiju. Var viegli iedomāties, ka raidītājam, tāpat kā saņēmējam, ir pretēji 

noskaņojumi, tas nozīmē, ka domu raidījums būs neprecīzs. No tā nav jāsecina, ka 

domas raidījums nespētu būt pilnīgs, tas var būt ļoti pareizs, ja iepriekš paredzēti visi 

blakus apstākļi. Starp tiem noskaņojums būs visvairāk vērā liekamais apstāklis, bet to 

ir pilnīgi iespējams noregulēt. Brālīgi noskaņotie organismi skanēs bez kādiem no 

ārienes sanestiem noslāņojumiem. 

493.a 

Cilvēki allaž brīnās par negaidītām parādībām, bet tie aizmirst, cik daudzi neredzami 

apstākļi ir nepieciešami ikkatrai izpausmei zemes slāņos. 

494. 

Tāpat kā ir dažādi ķermeņa stāvokļi, ir arī dažādi domāšanas un atmiņas slāņi. Ja 

raidījums skāris smalkās atmiņas slāni, tad visai viegli to pārraidīt zemes slāņiem. Var 

pat izrunāt šos vārdus, bet tie tomēr nekavējoties izgaisīs. Tie gan patversies smalkās 

atmiņas krokās, bet izpaudīsies tikai sevišķos strāvu sakārtojumu gadījumos. 

495. 

Domu raidījumos uz attālumu lieto dažus paņēmienus, kuriem ir zināms pamatojums. 

Abās telpās, kas krāsotas vienā krāsā, parasti zaļā, skan viens tonis un telpa pildās ar 

vienu un to pašu aromatu. Šādiem paņēmieniem, protams, tikai palīgnozīme. Domas 

spēks atkarīgs no miera un sirds tiekšanās. To vajag allaž iegaumēt, jo pārāk bieži 

gribu novieto smadzenēs. Šādu smadzeņu sūtījumu izplatījumā spēj pārtraukt katra 

spēcīgāka strāva. Vispār gribas un domu sūtījumos nepieciešama smalkākā uztvere. 

Prasme izolēt skaidru domu no nejaušām svārstībām, ir jau augsta disciplīna. Sīku, 

ļaunu insektu mākonis parasti nopūlas jaukt domu skaidrību. 
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496. 

Novērojiet, cik ātri aiztrauc daži vārdi. Nav jādomā, ka tas atkarājas tikai no sūtītāja, 

meklējiet cēloni ķīmiskajos viesuļos, kurus jūs jau esat novērojuši. Tikai ar lielu 

pacietību var pārvarēt šādus izplatījuma apstākļus. Bet varat būt pārliecināti, ka arī 

šādas steidzīgas domas paliek smalkajā atmiņā. 

497. 

Domas pārraides ātrums uz attālumu ir ārkārtīgs. Bet pastāv nosacījumi, kas palēlina 

pa šo zibenīgi ātro enerģiju – proti, imperila saindētā atmosfēra. Novērojumi attiecībā 

uz domu var dot lieliskus secinājumus, kā fizikālus, tā arī psihiskus. Var redzēt, ka 

ļauna doma rada imperilu, fizikālu vielu, pēc tam šī pati viela iejaucas psihiskajā 

pārraidē un var kļūt par šķērsli steidzama raidījuma saņemšanai. Tā imperils 

pakāpeniski var sarežģīt domu darbības sekas. Vērsiet uzmanību uz to, ka imperils 

gan dzimst patībā, bet pēc tam iedarbojas uz plašām masām. Tātad, patība ir 

noziedzīga ne tik vien tās īpašniekam, bet arī attiecībā uz tautām. 

Mēģinājumu gadījumos ar domu rodas daudz ļoti vērtīgu novērojumu. Tieši šādas 

pārdomas radīs cīņu pret patību. Katra patības ierobežošana jau ir pavirzīšanās uz 

priekšu. 

 

Egoistiska domāšana piesaista zemākos matērijas slāņus, jo šāds domāšanas veids 

norobežo organismu tāpat, kā vientuļš magnets nespēj pievilkt vairāk par savu 

spriegumu. Cita lieta, kad domāšana iegūst pasaules mērogu, - izveidojas it kā 

magnetu grupa un var izveidoties pieeja augstākajiem slāņiem. 

Labāk to var novērot ar kāda jūtīga aparāta palīdzību, kurš fiksē domāšanas kādību. 

Var redzēt spirāles, kuras iet pa virspusi, vai arī – kuras iegrimušas patumšos tvaikos, 

- visuzskatāmākais iekšējā potenciāla, materiālās domāšanas veids. Šīm vienkāršajām 

manifestācijām ir divējāda nozīme: pirmā – tās atmasko nejēgas, kuri matēriju 

iedomājas kā kaut ko inertu un tādu, kam nav nekā kopēja ar apziņas sākotni; otrā – 

tās ir nozīmīgas meklētājiem, kuri apzinās atbildību par savas domāšanas kādību. 

Pamācoši novērot, ka doma inficē izplatījumu: rodas analoģija ar šāviena procesu. 

Lode lido tālu, bet dūmi izplatās atkarībā no atmosfēras apstākļiem. Atmosfēras 

blīvums liek dūmiem uz ilgu laiku aizslāņot rīta ausmu. Tāpēc saudzējiet savu 

domāšanu. Tāpat iemācieties domāt skaisti un īsi. Daudzi neredz starpību starp 

darbībai paredzētu domu un smadzeņu refleksu. Jāprot pārvarēt reflektoniskās 

spazmas, kuras ved uz pusapzinīgumu. Reflektorās rīcības norise līdzīga apreibšanas 

procesam. 

Līdz kopienai nonāk ar skaidru domāšanu. Spilgtu, nepasakāmu atbildības sajūtu 

izraisa domāšana. Mēs ļoti rūpējamies, lai atbildības apziņa jūs nepamestu. 
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498. 

Doma spēj bīdīt ķermeņus un blīvus priekšmetus. Tāpat jāatspoguļojas arī izplatījuma 

domai. Līdz ar to var norādīt uz jau daudzus gadsimtus atpakaļ izdarītiem 

mēģinājumiem: pie dzīvokļa griestiem piestiprināja daudzus dažāda resnuma un 

krāsas diegus, un pēc tam, ieviesuši telpā miera stāvokli, raidīja domas. Tā saucamā 

gara arfa sāka šūpoties, pie kam ievēroja, ka atsevišķas domas aizskāra noteiktas 

krāsas pavedienus, pie tam novēroja, kā var iedarboties no tālienes sūtītas domas. 

Protams, šādos mēģinājumos jāprot atbrīvoties no saviem netīšiem raidījumiem. 

Visiem atmiņā, kā dažkārt bez redzama cēloņa ir sākuši svārstīties viegli priekšmeti; 

skeptiķiem tas ir tikai caurvējš, tāpat, kā tas ir viņu galvās. Cilvēku patība nevēlas 

pieļaut, ka bez viņu augstības varētu pastāvēt vēl arī kas cits. 

Droši vien jautās – cik tālu spēj iedarboties doma? Mirklīgi, bet tā jāuztver kā gaidīta. 

499. 

Pat vispieredzējušākais domu uztvērējs zina, cik stiprā mērā svešas iejaukšanās izsit 

atsevišķus vārdus. Var iedomāties, cik daudz strāvu krustojas izplatījumā! Ir 

iespējams veikt ļoti daudz pamācošu mēģinājumu ne tik vien attiecībā uz domas tiešo 

raidījumu, bet arī attiecībā uz to iedarbību pētīšanu, kuras krustojas. 

Daudzas strāvas iespējams sūtīt un uztvert tieši. Bet bez tam var ielauzties sveši viļņi, 

spēka un kādības ziņā līdzvērtīgi, - šādus komplicētus viļņus vajag pētīt. 

Šādos pētījumos atklāsies, ka spēcīgākā strāva būs ir kā magnets attiecībā pret vājāko. 

No šejienes tad arī izriet vairāku viļņu saplūšana. Jūtīgs uztvērējs sajutīs komplicētu 

vibrāciju trīsas. 

500. 

Zemestrīces sajušana no attāluma analoga domas izjaušanai no attāluma. Enerģija 

tāpat uztver, iespiež un saglabā katru vibrāciju, sākot no visvarenākajām parādībām, 

līdz rozes ziedlapiņas nobiršanai. Psihiskā enerģija ir modra un gatava atzīmēt visa 

esošā darbības. 

501. 

Ir pilnīgi iespējama domu projekcija ļoti jūtīgā filmā, bet tādā gadījumā nepieciešama 

asināta domāšana. Galvenais nosacījums ir domāšanas kādība. Skaņa izveido ritmu 

smiltīs. Arī doma rada vibrācijas, bet, protams, tā būs daudz smalkāka par skaņu. 

Tāpēc tā spēj iedarboties nevis uz smagajiem smilšu graudiņiem, bet uz visjūtīgāko 

filmu. Cilvēki ne tik drīz sasniegs tādu izsmalcinātību un spēju koncentrēties. 

Koncentrāciju tie atvieto ar izklaidēšanos. Bet vai izšķērdība atļauta? Visur norādīts 

uz darbu, nevis uz sadrumstalošanās haosu. 
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502. 

Doma ir nesagraujama un tā vibrē izplatījumā. Tie, kuri maz zina, noliedz smalko 

pasauli un ar to noliedz domu. Viss esošais kalpo nevis noliegsmei, bet gluži otrādi, 

viss apliecina vienu Patiesību. 

503. 

Iegaumējiet, tieši kādas parādības cilvēki uztver visgrūtāk. Stars šādām likumīgām 

parādībām ar sevišķām grūtībām tiek atzīts domas pārraides bezlaicīgais ātrums. Pat 

novērojumi attiecībā uz radioviļņu pārraides ātrumu cilvēkus nepārliecina. Viņi nespēj 

iedomāties, ka domai laiks nav vajadzīgs. Neviens negrib saprast, ka domās 

uzstādītais jautājums atbildi var saņemt momentāni. 

Tāpat novērojiet arī daudzas citas, neizkoptās domāšanas apziņā neietveramas 

parādības. No šādām noliegumu zīmēm iespējams izveidot priekšstatu – ar ko cilvēce 

sirgst it īpaši. 

504. 

Ja eksistē domu pārraide uz attālumu, tad jābūt iespējai šādas domas izplatījumā arī 

uztvert. Patiešām, šis apstāklis īpaši jāiegaumē. Bez svešu domu iespiešanās kā 

zemes, tā Smalkajā pasaulē, ir iespējami īpaši apstākļi, kas veicina domu uztveršanu. 

Auru vienādība var atvieglot domu piekļūšanu, kad cilvēki ilgi dzīvojuši kopā, vai ir 

sarakstījušies, tad viņi var iejaukties strāvā. Ja šādi cilvēki kļuvuši bīstami, tad 

nepieciešams pārraut auru saiti. Šāda iedarbība nedrīkst būt momentāna, jo citādi tā 

atsauksies uz veselību. Ikvienam tādam procesam jānotiek dabiski. 

505. 

Vai maz iespējams apjēgt, cik lielā mērā domu sūtījumi ceļā tiek pārķerti? Grūti 

iedomāties, pa kādiem sānceļiem spēj traukties enerģija. Var rasties gadījuma 

uztvērēji, bet tāpat var tuvoties arī nekrietnas būtnes. Šādi pārkāpēji var uzķert domas 

daļēji, un tad var iedomāties juceklīgo savijumu briesmas. Jābūt apbruņotam attiecībā 

pret daudziem gadījumiem. 

506. 

Var pārķert telegrammas, tāpat var arī pārņemt domas. Tāpēc klusēšana vēl nav 

noslēpuma saglabāšana.  

507. 

Vēl viens raksturīgs eksperiments. Plašas tumšas telpas vidū nostājas cilvēks. Gar 

sienām klusi pārvietojas vairāki jautātāji un negaidīti uzdod īsus jautājumus. Tumša 

gandrīz neiespējami noteikt balss virzienu. Bet zīmīgi vēl tas, - kad jautājums, iekšēji 

ignorējot vidū stāvošo, tiek raidīts izplatījumā, tad balss nāk tieši no pretējā virziena. 

Tādā ceļā var pārliecināties, ka, nevis ārējam organam, bet iekšējam raidījumam ir 

galvenā loma. Gaismas dzirkstele, protams, pirmā nonāk mērķī. Prasme saņemt pūli 
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savās rokās pastāv nevis daiļrunībā, bet pūļa kompleksu izpratnē un savlaicīgā 

gaismas nesēja sūtīšana turp. 

508. 

Neprasme griezties pie izplatījuma, vai viena klausītāja fiksēšana – vienādi kaitīga. 

Tāpēc Mēs arī ieteicam zinātniskos vēstījumos lietot fonografu. Bet no mehāniskas 

pārraides procesa nevar gaidīt aizrautīgas emocijas. 

Pūļa personiskā elektrofikācija noderīga tai ziņā, ka iekvēlināties mezgli izvēršas it kā 

par rezonātoriem un iekvēlina ap sevi ievērojami plašu perifēriju. Kā gan uztaustīt 

darba spējīgākos un skanīgākos pūļa mezglus?  Bet starp runātāju un pūli lido gaismas 

bumbas un enerģiju centri kvēlo noteiktā skaidrībā, ja vien orators nav pļāpa, bet 

Vispārības Labuma Vadonis. 

Pamēģiniet salīdzināt pļāpas un Vispārības Labuma Vadoņa fiziskos izstarojumus. Kā 

zaigo vadoņa izstarojumi, kādas taisnas bultas dzirkstī no pleciem un kādi purpura 

viļņi traucas, gan pasargājot, gan izraisot jaunu spēku! Bet pļāpas izstarojumi izvagoti 

līčloču līnijām, kuru gali vērsti iekšup. 

Aparātus fizisko izstarojumu fotografēšanai drīz vien dāvinās bērniem uz svētkiem un 

pārgudrie veči atkal biedinās bērnus no bīstamās nodarbošanās: “var nodzīvot arī bez 

sevis izplatīšanas!” 

509. 

Cilvēki pat ēdot sastomās pie neparasta trauka. Tā būtu neizlabojama kļūda, ja sūtītu 

domu neņemot vērā uztvērēja kādības. Jau sen tiek runāts par katram klausītājam 

saprotamas valodas nepieciešamību, bet dzīvē šis princips visai reti tiek īstenots. 

Mēs ieteicam lietot klausītāja valodu visā tās savdabīgajā īpatnībā. Šis apstāklis ir 

nepieciešams domu pārraidījumu pilnveidošanai. 

Vispirms katram jums vajag pārbaudīt savu atjautību un spēju pielāgoties 

visdažādākajos apstākļos. Domāšanas iemaņu vieglums audzina spārnus jūsu domai. 

Var sākt ar klausītāja visīpatnāko izteicienu, pierastais vārds viegli nostiprināsies 

apziņā, bet tālab vajag iejūtīgi pamanīt visu raksturīgāko. Vajadzēs tūkstoš acu. 

510. 

Domu raidījumiem jāmeklē skanīgi un neparasti vārdi. Neatkārtojiet tos un 

nesarežģiet sūtījumu. Var atkārtot iegaumēšanai, bet nedrīkst atkārtot to pašu vārdu 

dažādā nozīmē. Galvenais, lai nerastos sīkās domas, kas graiza domāšanas pamatus. 

511. 

Ātrāku saprašanos veicina nevis izrunātie vārdi, bet smadzeņu centru saskarsme. 

Pastāv lielisks eksperiments, kad runājošais nodibina saprašanās plūsmu un pēc tam 

pēkšņi maina valodu “izvēloties klausītajam nezināmu, bet saprašanās fenomens 

turpinās. Jūs, protams, zināt un esat sajutuši bezvārdu iedvesmu, kad zibeņātri tiek 
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pavēstīta izplatījumā doma. Tā interpretējas klausītājam tuvākajā valodā, bet izejas 

valoda varēja būt pilnīgi citāda. 

Domu pārraidīšanas eksperimenti kļūst parasti, bet nav pietiekami izpētīta sūtījuma un 

uztvēruma kādība. Vismazāk tiek novērotas saprašanas plūsmas ieslēgšanās moments, 

pēc kura formālie vārdi kļūst lieki. Šīs plūsmas stabilitāte vismazāk atkarīga no 

smadzeņu un muskuļu saspīlējuma. No saspīlējuma drīzāk pārplīsīs kapilāri, bet 

saprašana neradīsies. 

Jūs sen pazīstat ārdošas skaņas, kas iedarbojas ne ar spriegumu, bet ar kādību. 

Saprašana līdzinas šai skaņai. Senatnē sacīja: atver saprašanās vārtus, citādi mans 

zibens pārpelnos tavu aizbīdni.” Tieši doma, šī esības pirmradītā, grauj visus aizvarus. 

Iestājas mirklis, kad klausītāja acīs satumst un pār fizisko izstarojumu pārskrien 

neparastas krāsas dzirksteles – šī krāsa atbilst sūtītāja izstarojumam. Gaisma, protams, 

paguva aiztraukties ātrāk par visu un afektēt apziņas gaismu. Tātad, lauks ieņemts un 

spējīgs tālākai uztverei. 

Eksperimentējot ar domas pārraidi svarīgi pārjautāt visu apvidi, lai izzinātu, kā 

izplatījies sūtījuma iespaids. Tā var noteikt kustības spirālveidīgumu. No tā var 

saprast, kuri sūtījumi izplatījumā nebūs sekmīgi laika punktualitātes nozīmē. 

Izvēloties reālu mērķi, arī bez tā iespējams noteiktā virzienā ietvert plašu telpu. 

512. 

Attiecībā uz eksperimentiem ar psihisko enerģiju, kādēļ gan nepamēģināt ar domu 

pārraidi? Protams, visos šādos mēģinājumos starp dalībniekiem jābūt ārkārtīgai 

saskaņotībai. No profesora Reina mēģinājumiem daži viņa skolnieki, ticamākais 

vismediummistiskākie, spēja uztvert veselu dzejoļu sūtījumu. Pamēģiniet ar 

visvienkāršāko domu pārraidi, uzminiet kartiņas vai ciparus, kuri uzzīmēti uz 

lapiņām, kas noliktas uz galda apvērstā stāvoklī. Protams, pa lielākai daļai, 

mēģinājums izdodas labāk, kad sūtītājs un uztvērējs ir ar dažādu polaritāti, lūk, kādēļ 

ieteicamāk, ka dažādu dzimumu individu piedalīšanās – katrā ziņā visos šādos 

mēģinājumos vajadzīga pastāvība un liela pacietība. Tāpat nepieciešams atzīmēt, ka 

sūtītās domas ne vienmēr sasniedz uztvērēju noteiktā laikā, vienas ļoti bieži stipri 

novēlojas, citu reizi ierodas, pirms vēl sūtītājs paspējis savas domas noformēt vārdos. 

Bet galvenajam mēģinājumam ar psihisko enerģiju jānotiek nolūkā apvienot 

līdzstrādniekus, tādēļ lai noteiktā laikā viņi sūta cits citam sirds domas, vienotības 

domas. Šim nolūkam var sanākt kopā tie, kuri savstarpēji sevišķi harmoniski. Trīs 

dalībnieki jau ir varens enerģijas kodols. 

513. 

Psiholoģija ir zinātne par domu. Domu studijas nedrīkst aprobežoties ar vienu tautu 

vai vienu slāni. Dažādu cilšu apziņas salīdzinājums dos negaidītas atziņas. Var 

konstatēt, ciktāl domas potenciāls nav atkarīgs no ārējās civilizācijas. Tāpat var 

pārliecināties, ka bagātība nav domas līdzgaitniece. Šķiet, ka pat vissmagākie apstākļi 
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sekmē domas padziļināšanos. Līdzekļu ierobežojums nāk talkā apziņas 

izsmalcināšanai. 

Vēsture liecina, ka ir sastādījušās īstu domu ligzdas, tāpēc zinātne par domu ir zinātne 

par Esamību. Domas pētīšanu nedrīkst sarežģīt ne ar kādiem ierobežojumiem. Turklāt 

šai zinātnei jābūt mūžam dzīvai, jo doma pastāvīgi vibrē un dzīvo izplatījumā. Tā 

pievēršanās domu studijām novedīs pie tā saucamo fenomenu izpratnes, kuri nav 

nekas cits, kā neatskārstā psihiskā enerģija tās dažnedažādās izpausmēs. 

514. 

Psihiskās enerģijas pamatīpašība būs acumirklīgums, bet cilvēki paraduši domāt, ka 

ilgstoša doma ir visstiprākā. Tādējādi viņi aizmirst, ka domai nav vajadzīgs laiks. 

Tāpat neņem vērā to, ka ilgstošas domas laikā norisinās ļoti daudz dažādu pakāpju 

domu raidījumu. Tādā ilgstošā domāšanā zūd raidījuma centrs. Vadoties no 

acumirklīguma, jāsecina, ka psihiskās enerģijas būtībai atbilstošs īss domas piesitiens. 

Bet prasme domāt šis ir jāizkopj. Ne tik vien īsumam, bet arī domas spēkam jābūt 

apkopotam ar psihiskās enerģijas sūtījumu. 

515. 

Jāatzīmē domu raidījumi uz psihiskās enerģijas plūsmu. Mutiskās izpausmes 

raidījumu ir iespējams arī neuztvert, bet psihiskās enerģijas ritmā tas var 

atspoguļoties. Tie nebūs pārtraukumi, kā strāvu maiņas gadījumā, bet psihiskās 

enerģijas attēls tomēr izmainīsies. Varbūt apļa vietā radīsies elipse, vai arī pats aplis 

izmainīs diametru, var arī atklāties trīsēšana – tā, lūk, iespējams pamanīt domas 

pieskārienu, ja doma bijusi pietiekami spēcīga. Senajiem pētniekiem bija nosaukums, 

atbilstošs spārnu pieskārienam, jo domu allaž iztēlojās spārnotu. 

Vajag padomāt par senās domāšanas strāvojumu. Tādi uz lietišķiem atklājumiem 

pamatoti meklējumi, var novest pie lieliskiem secinājumiem. 

516. 

Tā pati psihiskā enerģija ņem dalību kā zemes, tā arī Smalkās Pasaules domu 

pārraidē. Zemes un smalko ziņojumu sakrišana stipri satraukusi novērotājus; viņiem 

šķiet, ka šāda saattiecība nav iespējama. Brīnoties, nejauši bija aizlaists garām pats 

galvenais – neviens nebija pievērsis uzmanību tam, ka abi ziņojumi tika saņemti 

vienādos apstākļos un tos saņēma tā pati enerģija. Šāds mēģinājums sevišķi jāatzīmē, 

tajā izzūd robeža starp pasaulēm. 

Vai gan nav vērīgi jāieklausās it visā, kas var apkopot Pasaules? Pašā dzīvē jāņem 

vērā pat vismazākie uzliesmojumi, kuri spēj aizvest pāri blīvās pasaules robežām. Nav 

vajadzīgi miglaini minējumi tur, kur vērīgas acis var saskatīt neapstrīdamus likumus. 

Ievērosim katru likuma izpausmi. Kā enerģija ir viena vienīga, tā arī likums viens 

vienīgs. 
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517. 

Var atrast visdīvainākos mēģinājumus domu pārraidīšanā uz attālumu. Ap rokas 

delnas locītavu apsēja novaskotu zīda diegu un ar šādu pavedienu un ar šādu 

pavedienu savienoja divus atstati esošus cilvēkus. Vērību pievērsa zīda tīrībai un 

vaska sevišķai kvalitātei. Daudz domāja, kā labāk, izolēt pavedienu virs zemes, bet 

par visu mazāk ielāgoja, ka psihiskajai enerģijai nav vajadzīgi ne diegi, ne vasks. 

Cilvēkiem šķita, ka tieši mehāniskais palīglīdzeklis tiem dos panākumus. Bet šīs 

metodes pirmais ieteicējs diegu uzskatīja vienkārši par simbolu, uz kuru koncentrēt 

uzmanību. 

518. 

Ikviens savā dzīvē var atcerēties vissvarīgākos notikumus, par kuriem neviens nav 

zinājis. Sevišķi domu raidījumu gadījumos uz attālumu, kas gan par tiem var uzzināt? 

Tiesa, domu var pārķert, bet tam vajadzīgi sevišķi apstākļi. Ja doma sevišķi skaidri 

virzīta uz noteiktu personu, tā katrā ziņā skars viņa auru. Tāpēc vienkopas var 

pastāvēt ar domas spēku. Bet daži tik ļoti bīstas domas, ka atvairīs it visu, kas attiecas 

uz šo spēku. Tādus cilvēkus nevajag tuvināt, tie savu tuvošanos beigs ar nodevību. 

Cilvēki necieš, ka nav spējīgi kaut ko apjēgt. Šāda izpratne noslāņojas pamazām. 

 

Daudz pārpratumu domu pārraidēs. Cilvēki, kuri pat pielaiž, ka iespējams radīt 

domās, ir izbrīvēti, neredzot tūlītējas sekas. Bet viņi aizmirst, ka sekas varēja 

izraisīties neredzami, negaidītās vietās. Viņi neietver, ka domu enerģija darbojas pa 

labāko kanālu. Šādas negaidītas sekas rodas pastāvīgi. Tā cēlonis ir domas 

nedisciplinētība. Cilvēki domā, ka viņi sūtījuši vienu domu, bet patiesībā 

pamanījušies izbārstīt simtiem visnegaidītāko sūtījumu, un to saņemšana arī būs 

negaidīta. Daudz kaitniecības rodas no domāšanas blusām, kuras lēkā un kož 

negaidītus cilvēkus. 

519. 

Niecīgas domas ne tik vien piegružo izplatījumu, bet tieši traucē domas raidījumus uz 

lieliem attālumiem. Katrs, kas piedalās domas raidījumos, zina, ka dažreiz tiek 

iznīcinātas sūtījumu daļas, kā tumšs mākonis aptumšo skaidrās izpausmes. Patiešām, 

mazie gļotainie kropļi krusto sūtījumu ceļu. Paši kropļi savas nevarības dēļ nav 

dzirdami, bet to gļotu pietiek, lai padarītu izplatījumu blīvāku un traucētu strāvas! 

Tāpēc, domas ātrākas nosūtīšanas labad, jālūdz cilvēce atturēties no mazvērtīgām 

domām. Pat neliela parūpēšanās par domu, jau nesīs derīgas sekas. Bez tam, 

domāšanas gļotas var kļūt par cēloni epidēmijām. 

520. 

Rietumu un Austrumu metodes attiecībā uz domu pārraidi ir atšķirīgas. 

Iedvesmošanai Rietumi centās pielietot tiešu, agresīvu iedarbību: pieskaršanās, 

fiksēšana ar skatienu, savas pavēles skaļa murmināšana ar savu primitivitāti atgādina 
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zemākos Dienvidindijas burvjus. Pie tam šāda pavēle atšķiras ar īslaicību un parasti 

aptver apziņu tikai vienai noteiktai darbībai. Austrumi, vispirms, meklē iekšējo 

kontaktu ar apziņas stāvokli, kas ļauj stingrāk, ilgstošāk piepildīt apziņu. 

Kāds saabs Simla man sacīja: “Indija arī šajā paņēmienā ir pasīva un dod priekšroku 

gaidīt izdevīgu apziņas kontaktēšanās momentu.” Saabs aizmirsa pašu galveno 

noteikumu – baiļu, uzbudinājuma, noguruma un pašapmierinātības afektā cilvēka 

apziņa zaudē pašaizsargāšanās potenciālu. Pat bērns var novest saabu jebkurā 

norādītajā stāvoklī, un tad Indija nekavējoties var pāriet aktivitātē. Pie tam domas 

sūtījums būs ilgdarbīgāks, un tas var iztikt bez ārējām fiziskām izpausmēm. 

Rietumnieks cenšas jūs urbt ar skatienu, bet austrumnieks, sūtot domu, nemaz 

neskatīsies uz jums, jo skatīšanās process pamazinātu pavēles asumu. Sūtītājas acis, 

protams, būs atvērtas un viņš iztēlosies savu korespondentu, un domas iztēlē viņš 

pilnīgāk ietvers tā būtību. Nekāda saspringtība efektu nepastiprinās, bet gan apziņas 

neskaramība un pareizais skaņas tonis. Klints sagrūst ne tik daudz no grūdiena, kā no 

detonācijas. Visgrūtākais sasniedzams viegli, ja ir pietiekama apziņa un netraucēts 

miers. Nelaime tā, ka cilvēki miera stāvokli uzskata par bezdarbību. 

Darbība-energija-Gaisma. 

521. 

Rietumos daudz runā par domu pārraidīšanu uz attālumu, bet nepavisam neprot 

īstenot šo darbību. Piemēram, pierādījumu labad uzstāda divas stacijas, kurām 

jāstrādā vienā un tai pašā laikā, un skaita attāluma jūdzes, it kā domu jauda būtu 

izmērījama jūdzēm! Pats galvenais šai mēģinājumā netiek ievērots, proti domu sekas. 

Jūs zināt, ka Mana atbilde nonāk dažādā laikā, jo iespaido daudzi magnetiski apstākļi 

un atmosferiskas parādības. Vai dažu minūšu starpībai attiecībā uz domu sekām var 

būt kāda nozīme? Kurpretim Rietumu nostādnē mēģinājumu uzskatītu par 

neizdevušos. 

Domu iedarbība Rietumos paliek gluži neievērota, tur meklē tikai faktu numerāciju. 

Bet zinātniskā pētīšana novēros domas izplatīšanās likumus sakarā ar fizisko apstākļu 

kompleksu. Domas attīstība, atkarībā no dažādiem viļņiem, dos daudz atrisinājumu. 

Varēs noverot it kā domas lēcienus, it kā viļņus skartu akmens. Tā doma sasniedz 

negaidītas vietas. Šāda veida domas izplatīšanās uzliek atbildību domātājam. 

Kad iemācīsimies priecāties par atbildības plašumu, mēs novērtēsim arī domas 

nozīmi, un iemācīsimies izpētīt tās likumus. Daudzi jūtīgi aparāti dos iespēju fiksēt 

domu sekas. Tā vēl viena vērtība tiks izrakta no haosa. 

522. 

Telepātija tika atzīta agrāk, nekā domas pārraidīšana. Jūtu sūtījumi cilvēkam bija 

pieejamāki, nekā domu sūtījumi. Var novērot, ka pat vārdu – telepātija, izrunā daudz 

labsirdīgāk, nekā daudziem tik atbaidošo domu pārraidi. Pat psihiatriskajās slimnīcās 

ārsts viegli būs vienisprātis attiecībā uz telepātisku parādību, bet atziņu, ka iespējama 
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domu pārraide, ieskatīs par bīstamu stāvokli. Tā mesmerisms tiek nonievāts, bet 

hipnotisms tiek atzīts. Ir daudz netaisnības, bet taisnībai jāatgūst savas tiesības. 

523. 

Bez kosmiskajiem apstākļiem telepātiskas parādības ietekmē arī uztraukums. Šī 

pilnīgi saprotamā nenosvērtība personiskajās un apkārtējās lietās ielaužas sakaru 

pavedienā. Tāpat arī pārmērīga vēlēšanās priekšlaicīgi notvert ziņojumu, rada uguns 

vada satricinājumu. Bet tomēr nekāds fiziskais aparāts nespēj mēroties ar psihisko 

enerģiju. Fizisko aparātu viļņi var pārpildīt atmosfēru zināmos slāņos, kas bez 

psihiskās enerģijas piesaistīšanās var radīt jaunu postu. 

Vai tiešām cilvēki domā, ka fiziskie viļņi neietekmē viņu dabu? Neredzamie un 

nedzirdamie viļņi iedarbojas spēcīgāk par apdullinošiem sprādzieniem. Bet daudz 

briesmu zudīs, kad būs apjēgts psihiskās enerģijas neizsmeļamais avots. Pat pats 

psihiskās enerģijas apjēgšanas princips nav viegls cilvēcei. 

524. 

Jūs varējāt pamanīt, ka telepātiskais pārraidījums neparasti ātri aizmirstas. Tas izriet 

no pašas pārraidīšanas būtības, kas skar sevišķus, parastai dzirdes spējai nepiemītošus 

centrus. Var pierast pie šo ziņojumu fiksēšanas atmiņā, bet viņu tehnika tomēr paliek 

savdabīga. Tāpat arī ziņu sūtījumi nebūs atkarīgi no gribas varmācīgas 

sasprindzēšanas, bet no apziņas skaidrības, kas savienots ar Abidharmas gaismu. Tā 

pārraidījuma izpausme atkarīga no apziņas skaidrības un no izplatījuma uguns 

pievilkta skābekļa. 

Vajag novērot cilvēku emanāciju ķīmisko atšķirību. Bet parastie domu raidījumi 

nekur neder. Raidītājs domās atkārto – sūtu, un saņēmējs aptumšo apziņu ar domu – 

saņemu. 

Tālo raidījumu gadījumos, sūtījumus vajag pielāgot saņēmēja psihiskajam stāvoklim. 

Lai izsargātos no nogurdinošās reakcijas, labāk pat lietot viņam parastus izteicienus. 

525. 

Parasti pilns mēness labvēlīgs telepātiskām parādībām. Bet ir apstākļi, kas groza šo 

nosacījumu. Vispirmā kārtā ietekmē zināmas saules plankumu fāzes. Jūs varējāt 

nomanīt, ka telepātiskās parādības pieņemas līdz ar planetu staru ķīmismu, bet saules 

plankumi iedarbojas visdažādākajos esošā virzienos. 

 

Domu pārraidi uz attālumu var veicināt metāli. To zināja dziļā senatnē, no šejienes 

radās vesela zinātne par sakausējumiem. Parādījās visai zinātniski atklājumi. Arī 

tagad atrod šādus veidolus, bet sakausējuma īpašības nevar izpētīt neiznīcinot pašus 

šos veidolus. 

Vēlāk zinātniskais pamatojums aizplīvurojās. Tēli kļuva par tempļa īpašumu. Cilvēki 

turpināja tos pielūgt, aizmirstot to sākotnējo nozīmi. Bet kādreiz šādus sakausējumus 
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pētīja visai rūpīgi. Cilvēkiem, kuri gribēja savstarpēji sazināties, bija precīzas tēlu 

kopijas, viņi saprata, ka jāievēro veicinošie nosacījumi. 

Runāju par šiem senatnes sasniegumiem, lai sakauninātu dažu labu no mūsu laika  

biedriem. Viņi lepojas ar daudziem atklājumiem, bet mēģinājumu laikā neprot 

saglabāt pat vienkāršākos nosacījumus. Pie tam cilvēce nevēlas iemācīties pacietību. 

Lai padomā, cik daudz pacietības tika ieguldīts izpētot sakausējumus. Kopš tā laika 

daži metāli tikuši aizmirsti un pēc tam atkal no jauna atklāti. Ir pamācoši novērot, cik 

daudzus priekšmetus cilvēce ir Aizmirsusi! Pie tiem pieskaitāms arī radijs, kuram reiz 

bija cits nosaukums, to sauca par sirds balstu (tvirtumu). 

 

Daudz zinātnisku atklājumu stāv priekšā, bet Esības pamatu iepazīšana būs 

svarīgākais nosacījums. Tā jūs ievērojāt, ka domas pārraidīšana uz attālumu 

zinātniskajos apstākļos maz pavirzījusies uz priekšu, pietrūkst pārzemes izjūtu un 

Esības pamatu atzīšanas. 

 

Domu raidīšana uz ļoti lieliem attālumiem prasa pašaizliedzību. Neviena cilvēka 

doma nepazūd izplatījumā, bet ir liela starpība starp domām, kas sūtītas mērķtiecīgi, 

un domām, kas izlidojušas bez noteiktas nozīmes, - mērķtiecīgo domu sūtījums iziet 

daudzas sfēras, un tiek pakļauts dažādām iedarbībām. Iedomāsimies šo ceļu kā 

telegrafa stiepli. To var apdraudēt daudzi apstākļi, var būt daudzi pieskārieni, kuri var 

radīt pat pazudinošas sekas. 

525.a 

Visam savi likumi un nosacījumi. Tā, kad uz Zemes no augstākām planētām palīdzēt 

cilvēcei ieradās Augstas Būtnes, tad to veicināja arī kosmiskie apstākļi. Viens no šiem 

Augstākajiem Gariem atgriezās uz savas planētas, lai nodibinātu ziņojumu apmaiņu ar 

Zemes Brālības Cietoksni un rastu apstākļus domu ziņojumu iespējām un jaunu 

elementu sūtījumiem, kādi mūsu planētas atmosfērā nav sastopami, bet kuri veicinātu 

sabiezinātas tumsas izklīdināšanu. Šādas iespējas apgūstamas vienīgi ar neatlaidīgiem 

eksperimentiem, pētījumiem un abu planētu Visaugstāko Garu sadarbībā. Patiesi, 

bezrobežīgas ir iespējas un atklājumi! 

Domu saņemšana 

526. 

Pat zemes ausij jāieklausās, lai uztvertu skaņas. Vēl jo vairāk jākoncentrējas iekšējai 

dzirdei, lai saklausītu izplatījuma viļņus. Lai nedomā, ka domu sūtījumi var sasniegt, 

ja tos nepieņem. Smalkās jūtas prasa arī dziļu uztveri. Sacīsim tiem, kas pašpaļāvībā 

domā, ka visi brīnišķie putni atlidos pie tiem, neprasot graudu, - lai ikviens izsēj, ja 

grib ievākt. 
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527. 

Jums pazīstami daudzi domu lasīšanas eksperimenti. Pastāstiet to Rietumu ļaudīm, 

tiem nav izpratnes par to, kādā mērā šī psiholoģiskā īpašība piemīt Austrumiem. 

Neattīstībā to dēvē pat par māņticību. Un tomēr, ja doma ir organisks veidojums, to 

iespējams arī atklāt. Pat nepilnīgie fiziskie aspekti var uztvert domas spriegumu. Pat 

termometrs un elektriskie aparāti reaģē uz domas rašanos. Tik ļoti psihiskais aparāts 

dominē pār fizisko – pareizāk ir psihisko aparātu nosaukt par daļu no fiziskā. 

Eksistē aparāts, kas pieraksta domas plūsmu, tāpat tā atspoguļojas arī izstarojumos un 

ar salīdzinošo metodi to iespējams detalizēt. Starp citu, šī sistēma rietumu domāšanai 

tuva. 

528. 

Iedomājieties ar cilvēkiem pilnu māju, kuri zina par kaut kādu svarīgu notikumu, un 

tikai viens viņu vidū nezin, par ko visi pārējie domā. Būs liela atšķirība starp 

zinātājiem un nezinātāju. Pat ārēji varēs saskatīt acīmredzamu starpību. Nezinātājs 

izjutīs nemieru, lūkosies apkārt un ausīsies; kļūs aizdomīgs un naidīgi vēros. Jo vairāk 

to pārņems īgnums, jo tālāk būs mīklas atminējums. Šādos vienkāršos piemēros var 

novērot domu iedarbību un cēloņus, kas liedz tos uztvert. Domas uztveršanai vispirms 

nelabvēlīgs ir īgnums. Var gan būt saviļņojums vai miers, bet nekad – dusmas vai īgns 

uzbudinājums. 

529. 

Cilvēki nereti dzird it kā viņus kāds sauktu, un dažreiz šādi saucieni ir tik stipri, ka 

liek pat satrūkties un atskatīties; klātesošie, protams, tos nedzird. Vai var šaubīties, ka 

šādi izplatījuma raidījumi pastāv? 

Grūtāk jau saprast, kāpēc tik maz tiek uztverta sūtītā doma, kas pēc norunas jāsaņem 

noteiktā laikā. Cilvēki, vispirms, neprot iekļauties noteiktā noskaņojumā. Nereti, tā 

vietā, lai domu uztvertu, tie to atgrūž. Tādā kārtā biežāk atlido nevis norunātās domas, 

bet tās, kas izdevīgi iekļāvušās noskaņas ritmā. Bet vēl biežāk sasniedz Smalkās 

Pasaules doma, jo tā vieglāk pieskaņojas cilvēku enerģijai. Bet Smalkās Pasaules 

domām pievērš maz uzmanības. Viens no iemesliem ir tas, ka valodas transmutācija 

izdodas vienīgi spēcīgiem, augstiem gariem. Uz zemes cilvēki bieži neizprot sacītā 

nozīmi, vēl jo grūtāk pielāgoties izplatījuma sūtījumiem. Bet nevajag zaudēt cerību, jo 

katra vērība pret domu izsmalcina apziņu. 

530. 

Domu lasīšana izriet no jūtziņas. Ne mākslīga maģija, ne acu koncentrācija, ne roku 

uzlikšana, bet sirds uguns apvieno vissmalkākos aparātus. Bet šeit ir divi traucējumi – 

lasītāju tuvumā var būt vairāki vadi un tas, kura domas tiek lasītas, var domāt tik 

neskaidri, ka pat pats nevar notvert savu pamatdomu. Bet domu lasīšana tagadnes 

cilvēces apziņai ir pamācoša ne tikai kā fenomens, bet arī kā zinātnisks strāvu 
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transmisijas fizisks eksperiments. Cik daudz ievērības cienīgu pētījumu gaida savu 

kārtu! 

Domu nogulsnējumi 

Cilvēku domas noslāņojas uz dažādiem priekšmetiem. Patiesi, cilvēks veido labas un 

ļaunas lietas un vietas. 

Pienāks laiks, kad cilvēki zinātniski atšķirs noslāņojumu ķīmisko atšķirību. Nerunās 

par maģiju vai noburšanu, bet sapratīs, ka cilvēks ik mirkli ir sava naida burvis. 

Neizmērojams spēks dots cilvēkam, ja viņš var radīt labā un ļaunā hieroglifus. 

Neuzskatīsim šādus cilvēkus par magiem, bet sapratīsim, ka katru stundu aužas labā 

un ļaunā audums. Novērtēsim atzinīgi labā audējus un nožēlosim ļaunos. Viņi paši 

kādreiz rūgti nožēlos par pašu noausto drūmo pārsegu. 

Necerēsim, ka šādi norādījumi visiem jau zināmi. Otrādi, cilvēku vairums vispār 

nezin par to un pat zinošie bieži to aizmirst. Bet nav viegli noberzt drūmos 

noslāņojumus. Bez tam jāatceras, ka katra lieta emanē un pat aug savos baciļos. 

Cilvēki viegli saprot, ka priekšmeti var būt uzlādēti un nāvīgi indīgi, bet nespēj 

iedomāties, ka priekšmetu var piesātināt ar pašu domām. 

531. 

Cilvēkiem grūti iedomāties, ka ikkatra domu izpausme jau atstāj fiziski jūtamas 

pēdas. Vai nav brīnišķīgi sekot domu zaigojumam katrā rokraksta rindā? Tāpat ne 

mazāk lieliski, kad viena psihiskā enerģija izsauc citas, uz priekšmeta uzslāņotas 

enerģijas parādīšanos. Tādējādi var saprast, cik lielā mērā psihiskās enerģijas 

nogulsnējumiem piesātinātā atmosfēra parādās neredzamu kristālu veidā. Pienāks 

laiks, kad atklās domas sveramību. 

532. 

Tāpat ļoti svarīgs ir jautājums, vai ilgi saglabājas uz priekšmetiem noslāņojušās 

domas? Jāsaka, ka dažkārt tās saglabājas gadu simteņiem ilgi. Reizēm šādu 

uzslāņojumu labākai saglabāšanai tika lietoti metālu sakausējumi. Šāds izmēģinājums 

pelna ievērību, tas norāda, ka cilvēki bijuši daudz izglītotāki, nekā to var iedomāties. 

Sadzīves galējības bija ļoti lielas, bet labākajā gadījumā domas augšupeja bija lieliska. 

533. 

Ar pieredzi bagāts valdnieks nereti mēdz uzlikt savu roku uz sarunas biedra pleca vai 

rokas. Daži to darīs apzināti, bet vairums – neapzināti. Bet arī apzinīgie ne vienmēr 

zina, kā pielietot šo  metodi. Tie domā, ka ar roku jau pietiek, ka plauksta jau pārraidīs 

domas spēku, bet ļoti reti apzinās, ka pirkstu gali izstaro spēcīgāk. Un vēl – 

iedvesmojot domu, pirkstiem jābūt sakļautiem, bet vēloties saņemt sarunu biedra 

reakciju, pirkstu galiem jābūt atdalītiem. Tādā ceļā tiek sasniegts stiprāks centru 

kairinājums. Cik daudz iespējamību ikvienā darbībā! 
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534. 

Mēģiniet novērot tā saukto nedzīvo priekšmetu dzīvi. Ievērojiet savu iedarbību uz 

tiem. Ne vienmēr ir smieklīgs cilvēks, kurš sarunājas ar lietām. Apvīšana ar domu 

palīdz radīt it kā īpatnu atmosfēru. Tāpat spietojošo domu stabi nirst cauri tālo pasauļu 

telpām. Uzskatiet domu par reālu dzīves faktoru. No šejienes izriet arī nesaudzīgā 

kontrole pār domu plūsmu. 

535. 

Domas magnetizētam priekšmetam patiesi piemīt spēks. Tā, nevis māņticīgi, bet 

pilnīgi zinātniski vajag izpētīt domas noslāņojumus – jo tas ir Uguns darbs. 

536. 

Nav jāaizmirst draudošas lietas. Cilvēki gatavi piešķirt zināmu nozīmi terafimiem, kas 

izgatavoti iedarbībai. Bet uz daudziem priekšmetiem taču nogulsnējuši iedarbību 

noslāņojumi. Ne mazums lietu darinātas naida, paguruma, drausmu un izmisuma 

brīdī,- tās nesīs pasaulē šādus sūtījumus. Ja tās nonāks ar līdzīgu astroķīmisku 

nosacījumu pildīta īpašnieka rokās, tās sāks iedarboties piesātinājuma ietekmē. 

Sociologi cenšas uzlabot strādnieku dzīvi – pareizi, bet pie tam vajag arī izsmalcināt 

radītāju garīgo stāvokli. Vai nav vienalga, vai viņi rada lielas vai mazas lietas? 

Indīgas siekalas spēj tās vienādi piesātināt. Dabiskajam magnetismam nav vajadzīga 

sevišķa maģija. Melnā uguns pilda ikvienu ļaunprātīgu sirdi, tāpēc būsim ļoti 

uzmanīgi ar lietām. Vajag atcerēties, ka Apollonijs nekad neņēma rokās nepazīstamas 

lietas. Viņš vispirms tās vērīgi apskatīja, sevišķi, ja tās bija senlietas. Kad kāds viņa 

māceklis gribēja uzmaukt pirkstā gredzenu, Skolotājs biedināja neuzmaukt indi. 

Gredzenā bija ieslēpta nāvīga inde. Apollonijs piemetināja – “tāda inde nav tik 

nāvīga, kā sirds inde.” Gudrajo izteicienus nevajag pieņemt kā tālus simbolus. Bieži 

tiem ir tieša nozīme, tie jāiegaumē un jāliek lietā. Mēs neiesim uz veikalu pēc baku 

inficētām drēbēm, bet tas būs tikai tūkstošais infekcijas veids! Jau daudzkārt esmu 

uzsvarojis, ka domas noslāņojumi daudz spēcīgāki kā indes. Kā uguns uzliek patinu 

uz traukiem, tā pat nav nodzēšama arī domas Uguns, kad tā piesātinājusi priekšmeta 

virsmu. Starp šķīstītājiem derīgs eikalipts, kas satur daudz Uguns. Arī katra dzīvā 

uguns derīga. Uguns sārtu tuvumā tikušas iznīcinātas daudzas infekcijas. 

537. 

Katra doma rada nogulsnes uz nervu sistēmas sienām. Jo pilnīgāka tiekšanās, jo 

nogulsnes fosforiskākas. 

538. 

Domas, kas piesaistītas noteiktam priekšmetam, dzīvo ilgi. 

539. 

Cilvēki mīl ne tik vien sapirkt daudz lietu, bet arī nekavējoši likt tās lietā, aizmirstot, 

ka katra lieta atnes ļoti komplicētus noslāņojumus. Senatnes parašai katru jaunu lietu 
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apkvēpināt, bija tiešs pamatojums. Tikai šeit bija domāts ne tik daudz fiziskais 

noslāņojums, cik smalkais ar visām psihiskām sekām. 

540. 

Katrā priekšmetā līdz ar pilnīgām daļiņām atradīsies arī haotiskas drusciņas. Katrā 

lietā iespējams ierosināt gan pilnīgās, gan  haotiskās daļiņas. Bez maģiskiem 

izsaukumiem, pret kuriem Mēs ne reizi vien esam protestējuši, katra cilvēka sirds 

enerģija izdara pastāvīgus izsaukumus. Ja cilvēks domā par kāda priekšmeta 

neērtumu, tas kļūst neērts īstenībā. Kad cilvēks domā par daiļu priekšmetu, tad tā 

pilnīgās daļiņas sāk darboties. Nezinātāji šādu parādību piedēvē pašiedvesmai, bet 

lietu dabas pazinējs saprot šādu domas magnetismu. Tas izpaužas, protams, dažādās 

pakāpēs, bet vienmēr novērojams, ka cilvēka domas ietekmē, priekšmets it kā 

atdzīvojas. Cilvēkam tikai jāapzinās šo dabisko spēku, lai to svētīgi pielietotu visos 

dzīves gadījumos. Vārdi ir domu kuģi. Tāpēc, iekams mēs neiemācīsimies apieties ar 

lietām, mēs nesapratīsim Ugunīgajai Pasaulei vajadzīgo domu spēku. 

Jāsaprot, ka arī mūsu jūtas paasinās, atzīstot, ka visā esošajā ir dzīvība, kuras daļa 

esam arī mēs. 

Iepriekšējā īpašnieka radošie izstarojumi paliek uz priekšmetiem daudz ilgāk, nekā 

domā. Jāizdodas sakopot virkni priekšmetu, kuri savākti vienā laikā un ar līdzīgiem 

centieniem, tad patiesi var iegūt laikmeta izstarojumu. Tādā veidā var izpētīt noteiktu 

laiku patieso nozīmi. Psihiskai zinātnei tāda iespēja ārkārtīgi svarīga. 

Lietas var kalpot svarīgiem novērojumiem. Ir vērtīgi novērot zemes auras attieksmi 

pret mūsdienu izstarojumiem. Dažreiz notiek vesels lietu karš, vai arī, - savstarpēja 

sadraudzība. 

Tā var novērot, ka tikai mazākai daļai svēto priekšmeti ir brīnišķīgi izstarojumi. Bieži 

tie tiek izgatavoti savtīgi un nokļūst vēl savtīgākās rokās. 

541. 

Ne jau velti runā par visu apkārtējo priekšmetu vitālo emanāciju iedarbības savādiem 

gadījumiem. Senais Indijas paradums katram troņa mantiniekam celt jaunu pili, nav 

bez dziļa pamata. Ja spētu iedomāties, cik daudz asiņainu ēnu ap daudzajiem troņiem; 

cik daudz asaru uz kakla rotām; cik rēgu uz sienām, tad cilvēce sāktu cienīt 

emanācijas. Jo ne vien emanāciju fiziskā iedarbība, bet arī to psihiskā enerģija ir vai 

nu radoša, vai postoša. 

542. 

Ja uz mirkli iedomāsimies izplatījumu kā sastāvošu no papīra lokšņu slāņiem, un 

liksim uz tiem iedarboties radio vai televīzijai, tad uz katra slāņa mēs atradīsim attēlu, 

kas izurbies cauri šiem slāņiem; veseli portreti būs iezīmēti izplatījuma slāņos. 

Rokām nedarināti attēli lido kā papīra lapas viesulī, tāpēc jāpierod pie domas, ka 

nekas nav iznīcināms. Nevajag domāt, ka iespējams izvairīties likumu, kas izpaužas 
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pat vienkāršās fiziskās ierīcēs. Var viegli iedomāties, ka portretu, izplatījuma 

pārraidījumā, iespējams notvert jebkurā kustības punktā. Jūs pietiekami zināt par 

fiziskajiem terafimiem, tātad var būt arī smalkie terafimi. Tā jāsargā vērtība ne vien 

mājā, bet arī izplatījumā. 

 

Var novērot, ka dažas parādības saistās ar noteiktām vietām, pie tam darbojas 

enerģija, kura noslāņojusies galvenokārt uz celtņu priekšmetiem. Var pievest 

humoristisku salīdzinājumu – uz ilgi nēsāta apģērba viegli ieperināsies 

mikroorganismi nu tādā veidā priekšmeti it kā atdzīvojas. Tādi paši noslāņojumi klāj 

celtņu sienas. Smalkās būtnes izvēlas attiecīgus šādas matērijas slāņus un pastiprina 

savas izpausmes. 

 

Var jautāt, vai terafima nozīme nav pretrunā ar domas spēku? Ja visspēcīgākais – 

izpausta doma, tad kādēļ gan priekšmets, uz kura koncentrēt domu? Var apliecināt, ka 

spēcīgam domas raidījumam terafims nav vajadzīgs, bet tas var ekonomēt sūtījuma 

spēku. Tā katru enerģiju vajag izlietot saprātīgi. Priekšmets, uz kura uzkrājas enerģija, 

jau būs enerģijas multiplikators. Šādi priekšmeti saglabā enerģijas noslāņojumus un 

tos var pakāpeniski pastiprināt. Jau kopš senatnes terafimu uzskatīja kā kaut ko svētu, 

bet tagad šis jēdziens kļuvis arī zinātnisks. 

Mums mazums terafimu, kas atvieglo palīdzības sūtīšanu tuvajiem. Jāsaprot, ka šādi 

noslāņojumi var būt dziednieciski. Tāpat tie palīdz vibrāciju sūtījumos. Jāņem vērā 

visi derīgie līdzekļi. 

 

Bieži roka, kas raksta par cēlu priekšmetu, izstaro gaismu, kura redzama uz baltas 

lapas. Tā uz manuskripta uzslāņojas izstarojumi un tādēļ rokrakstiem ir sevišķa 

nozīme. Gaismas izstarojumi paliek uz daudziem gadsimtiem. 

543. 

Kaut cilvēki apjēgtu savu domu secību! Nebūs pārspīlējums sacīt, ka pat lielākie 

noziegumi cēlušies no vissīkākām domām. Var cilvēkiem aizrādīt, cik materiāla ir 

doma. Var aizrādīt, ka tā dzīvo. 

Ļaudis baidās aizskart cilvēku, kam piemīt sevišķi spēki. Gudrība atceras, kā darbojas 

atgriezenisks sitiens, kas atsities pret Terosa bruņām. Tāpat gudrība atceras, ka daži 

cilvēki atstāj uz lietām savu iespaidu. Tas pareizi, jo psihiskā enerģija, ar 

pieskaršanos, nogulsnē uz visām lietām. Tā var novērot domas spēku un psihiskās 

enerģijas emanācijas. 

 

Daudzi derīgi pasākumi var tikt ieviesti, kad cilvēki pievērsīs pietiekamu vērību 

savām paša enerģijām. 
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No pagātnes var atcerēties daudzus piemērus, kuri norādīja uz iekšējo enerģiju 

izpratni. Tā pastāvēja paradums, ka nododot dāvanu, cilvēks uzlika roku uz 

priekšmeta un pat zināmu laiku to turēja uz sevis. Tādā veidā dāvinātāja magnetisms 

noslāņojās uz priekšmeta. Tāpat uzdāvināto priekšmetu ietina matos vai arī apmērcēja 

magnetizētā ūdenī. Bet ja pat senatnē cilvēkiem bija jēga par pirmsākotnējo enerģiju, 

tad jo vairāk tagad to var pielietot zinātniski. 

 

Tagadējais gadsimts ir domas gadsimts. Patiesi, tikai tagadējā gadsimtā sākuši saprast, 

ka doma ir enerģija. Neviens pagājušo gadsimtu domātājs neizpauda domas, kā 

pasaules virzītājas, jēgu. Pareizi, ka Platons zināja par domas spēku, bet viņš 

apliecināja tikai spēka ideoloģiju. Bet mazāk, līdz zināmam laikam, nevarēja dot 

domas mehāniku. Tikai tagad nedaudzi pētnieki sāk saprast, kādā mērā var izzināt 

daudzas domas kādības. Šādiem vienkāršiem novērojumiem bija vajadzīgi daudzi 

gadsimti, bet nu jau var norādīt, ka doma ir mehānisks dzinējs. 

Bet cik daudz ātrāk plašās masās varēja nonākt spriedumi par domu, ja būtu sapratuši 

Mūsu eksistenci. Protams, jābūt pateicīgiem tiem zinātniekiem, kuri pārvar 

aizspriedumus un liek cilvēkiem domāt par savu piederumu. Mēs pastāvīgi sūtam 

domas, lai tās līdzīgi bultām modinātu cilvēces apziņu. Lai cilvēki sajūt, cik daudz 

vēstnešu klauvē pie viņiem. 

Pielikums: 

Ievērojiet divus domu pētīšanas veidus. Katrs zina, ka skaidrā domāšanā bieži 

iespiežas miglaini peldoši domu veidoli. Vieni ieteiks neievērot šos domāšanas 

neskaidros plankumus, bet citi norādīs šādu viesu izpētīšanu. Var gūt panākumus 

pievēršot uzmanību šādiem domu veidoliem, tie nāk no ārienes un jo vairāk tāpēc mēs 

nedrīkstam tos noraidīt. Kas zina, varbūt tie tuvojas mums ar nodomu un ir neskaidri 

atkarībā no mūsu tiekšanās? Tāpēc labāk papūlēties un nenoraidīt nevienu, pat 

īslaicīgo domu. Ja mūsu sirds iedegsies, tā drīz nojautīs šādu sūtījumu vērtību. 

 

Ja grūti domas koncentrēt, tad dažreiz nav arī viegli atbrīvoties no domas. Tomēr šāda 

kādība jāapgūst. Ārsti novērojuši uzbāzīgas domas. Šāds stāvoklis var rasties ne vien 

no apsēstības, bet arī no smadzeņu centru nekustīguma. Jāprot it kā atteikt 

nevajadzīgo domu. Šādam nolūkam var izdarīt mazus vingrinājumus, tīši piespiežot 

sevi novirzīt domu it kā masējot smadzenes. Daudzi vispār nesapratīs par ko runājam, 

bet tāds smadzeņu nekustīgums jāurda dažādiem uzdevumiem tā, lai iepriekšējā doma 

nepiešķirtu nokrāsu sekojošajai. Šāda nokrāsa laupa jaunajiem veidojumiem 

skaidrību. 

 

Doma-zibens. Saņemtā doma bieži izšķiļ mūsos gaismas parādības, tā arī pastiprina 

čakru mirdzumu. Tāpat var saprast, ka mugurkaula vibrācijas cieši saistītas ar domu 
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uztveršanu. Atgādinu šo parādību, jo ceļā uz Brālību neizbēgami jāapjēdz domas 

izpausmes. 

 

Magneta spēks vairojas no Bezrobežības prānas strāvām, spirāles virpuļveidīgas 

griešanās ceļā. Magnetizēdami Mūsu domas, varam raidīt sūtījumus, kas, nesot domas 

un tēlus, aizdedzina cilvēku apziņu. 

 

Jūs nomanāt, ka dažkārt pat par svarīgākiem apstākļiem runājam īsi, tikko pieminot. 

Tas nozīmē, ka patlaban nedrīkst sarežģīt izplatījuma viļņus. Šo noteikumu maz 

ievēro un tā nodara nelabojamu postu. Tātad cienīsim domas kristāla vērtību. 

 

 


