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471. 

Bieži brīnieties, kāpēc nedodu atbildi uz jautājumu? Jums jāzina, ka domu bultas bieži 

aizskar atbildes objektu. Iedomājieties ceļinieku, ejošu pa virvi pār bezdibeni. Vai būs 

gudri sākt viņu saukt? Sauciens var izjaukt viņa līdzsvaru. Tāpēc bez neatliekamas 

vajadzības mazāk jāmin vārdi. Prasme apieties ar personu vārdiem ir nepieciešama, 

vārdu izrunas prasmei jābūt kā vesera sitienam izplatījumā. 

472. 

Kas attiecas uz vienkāršiem vārdiem, kad domāti vienkāršiem cilvēkiem, jāiegaumē, 

ka vienkāršajiem vajadzīgas mazas zāļu devas. Tas pats likums no augšas līdz 

apakšai. Tāpēc vienkāršie cilvēki ir labākie izplatītāji. 

473. 

Uz Zemes garozas iespējams celt tikpat daudz kā tālajās pasaulēs. 

Garā iespējams celt vairāk nekā rokām. Doma spēj nodibināt veselu valsti. 

474. 

Cilvēki, kas no ārienes ierosina cilvēku darbību, var nosaukt par gadījumu, bet 

darbība, kas gara ierosmes veikta, nes atbildību par visām sekām. Kad doma noved 

pie apstiprinātās, mūžīgās progresijas apzināšanās, tad iespējams apgūt augstāku 

pakāpi Bezrobežībā. 

Doma, kas rada sekas, pieaug izplatījumā. Gadījumiem cilvēki pieraksta lielu nozīmi 

un gaida ierosmi darbībai. Bet gara trieciens ir stiprāks par gadījumu, un šis vitālais 

impulss liek dzīvībai pulsēt. Kosmiskās enerģijas kāpinājums tuvina Bezrobežības 

izpratnei. 

475. 

Katra doma, katra darbība rada savas fluīdiskās strāvas. Šīs strāvas skar visas 

Kosmiskā Magnēta pievilksmes, kad domas trauksme tiecas uz avotu. Fluīdiskās 

strāvas piešķir domas virzienam īpašību. Kad darbības mērķis ir negatīva kādība, tad 

fluīdiskās strāvas izpaužas kā negatīvo enerģiju rosinātājas. 

Iepriekš paredzētā darbība ir raksturīga izplatījuma brīvajai strāvai, tāpēc fluīdiskās 

strāvas apvienojas ar brīvajām strāvām, pievelkot tās savām norisēm. 

476. 

Ugunij nekas nespēj pretoties. Evolūcijas sfērā nekas nespēj pretoties Ugunij. Domas 

neredzamo spēku un tā izpausmes sasprindzē uguns smalkākās enerģijas. Uguns sfērā 

sprieguma stimuls rosina jaunrades procesu. Esamības stimuls – uguns, un šī stihija 

ietekmē katru elpas vilcienu. 
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Fiziski uguns, tikpat astrālā, kā mentālā, apliecina sevi katra savā sfērā. Un nav 

iespējams nosaukt seku sfēru, kas atbilstu smalkajām enerģijām, tāpēc jāizseko katra 

procesa izcelsmei seno strīdu par to, kāda enerģija iet priekšgalā, likvidē uguns 

izcelsmes likums. 

477. 

Mūsu darbības dižens uzdevums ir palīdzēt cilvēcei nomainīt apziņu. Mūsu skolnieki 

nozīmēti par šiem palīgiem. Katra domas nomaiņa rada sekas. Tāpēc Mūsu misija ir 

izraisīt apziņas nomaiņu, un Mūsu skolnieku misija ir sekot Kosmiskajam Magnētam. 

Mūsu māja sargā apziņas nomaiņas būtību un tiekšanos uz evolūcijas centru. Tāpēc 

domas nomaiņa ir cilvēces galvenais dziedinātājs. 

478. 

Jūs esat novērojuši, ka Mēs dažreiz nenosaucam vārdus, bet aizvietojam tos ar 

simboliem. Attiecoties uz kareivi, nosauksim visu karojošo spēku kopības jēdzienu. 

Nevajag apgrūtināt cilvēkus, kaut arī tikai nosaucot viņu vārdus.  

479. 

Cilvēki jau sen zinājuši, ka iepazīties iespējams gan personīgi, gan arī domās. 

Pēdējais apgalvojums derīgs arī tagadnei. 

480. 

Kad novērosit uzmācīgās domas, tad redzēsit, ka tām parasti piemīt ikdienišķa 

īpašība. Tās var nosaukt par Zemes produktiem, bet neskatoties uz savu mazo nozīmi, 

tās tiecas sacensties ar viscildenākajām idejām. No šādiem nelūgtiem viesiem 

smadzenes jāatbrīvo. Protams, visam savs laiks. Var visu paveikt, bet sīkie tārpi-

grauzēji paspēj sagrauzt pat viscietāko koku. Sevišķi tie mīl iedragāt uzticības enkuri. 

Ne vien šaubas, bet arī aizēnojošas domas var pielaist. Ir briesmīgi zaudēt uzticēšanos 

– tās gandrīz līdzinās sakaros zaudēšanai. Tas taču ir bezdibenis, ja sakaru vietā 

pēkšņi iebrūk mēms tukšums! 

481. 

Patiešām domu pārtraukt ir grūtāk nekā to ierosināt, vispirms jāizdara domas 

ierosināšana, pēc tam tās nostiprināšanas un koncentrēšanas mēģinājumi, un tikai 

vēlāk var pārbaudīt sevi mēģinājumos atbrīvoties no domas; pēdējais process pat 

fizioloģiski nav viegls. Doma rada īpatnu ugunīgu vielu. Tās kristalizācija prasa 

šķīdināšanu, un šim procesam vajadzīga jauna ugunīgā enerģija. Tā dēvētās uzbāzīgās 

domas ir ugunīgo uzliesmojumu sekas, kuras nevar līdzsvarot jauna enerģijas 

pieplūsme. Doma paspēja kristalizēties, bet ugunīgās enerģijas pieplūsme apsīka. 

Tāpēc atbrīvošanās no domas atzīstamākā ugunīgās enerģijas pareizas lietošanas 

norādītājs. Cik daudz aizdomības, cik daudz skaudības, cik daudz atriebības būtu 

iespējams novērst, atbrīvojoties no uzbāzīgām domām. Arī izplatījumā uzbāzīgās 

domas nodara īstu postu. Labi, ja doma būs par pašaizliedzīgu varoņdarbu, bet ja tā 
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būs par kaitēšanu vai ārdīšanu, tad tādu kanālu izrakšana izplatījumā būs negodīga 

rīcība. Uzbāzīgās domas bieži neizpaužas skaļos noteiktos vārdos, tāpēc suģestijas 

iedarbība ir apgrūtināta. Pieradināšanās atbrīvoties no domas var ļoti palīdzēt tuvoties 

Ugunīgajai Pasaulei. 

482. 

Neprasme atbrīvoties no uzmācīgām domām var radīt lielas grūtības attiecībā uz 

Smalko Pasauli. Iedomāsimies, ka no Smalkās Pasaules parādījušies kaut kādi 

neskaidri, varbūt pat nepatīkami sablīvējumi, to atveids satraucis iztēli un izraisījis 

domu par tiem. Tieši tādas domas viela pievilks daudzus citus veidolus un sekmēs to 

blīvumu. Jo doma ir sekmējoša. Tādējādi, patiešām, izveidojas tā dēvētie spoki. 

Uzbāzīgās domas padara tos blīvus un cilvēki nespēj no tiem atbrīvoties, jo neprot, 

vispirms, atbrīvoties paši no savām domām. 

483. 

Domas pārvaldīšana ir ugunīga darbība. Domas koncentrācija un sūtījumi ir ugunīga 

darbība. Bet vēl vairāk ugunīgās enerģijas prasa atbrīvošanās no domas. Mēs esam 

lasījuši par cildeniem svētvaroņiem, kas nicinājuši zemes greznību un bija 

atbrīvojušies no zemes pieblīvējumiem, bet, vispirms viņi bija uzvarējuši savas 

domas. Ilgas pārbaudījumos viņi bija iemācījušies pieaicināt domu un atbrīvoties no 

tās. Kad Mēs runājam par kustīgumu, jāsaprot, vispirms, domas kustīgumu. Arī šādas 

pārdomas ir derīgas ceļā uz Ugunīgo Pasauli. 

484. 

Domu sūtījumos attālumā novērojama ļoti zīmīga parādība. Doma tiek sūtīta vienā 

valodā un uztverta citā. Vai gan tas neliecina, ka psihiskā enerģija nedarbojas ar 

smadzeņu līdzekļiem vārdos, bet tieši ar sirds ugunīgo enerģiju. Jāievēro arī, ka doma 

izteikta ne vien citā valodā, bet apziņa tai rod vienkāršāko izteiksmi. Nepieredzējušam 

novērotājam šāda starpība vārdos bieži traucē atklāt sūtītās domas jēgu. Bet ievērojiet, 

ka doma jātulko nevis pēc vārdiem, bet pēc tās nozīmes. 

485. 

Cilvēkiem, kas tiecas pāri Smalkajai Pasaulei uz Ugunīgo Pasauli, ir taisnība. Mēs 

pastāvīgi pieminam Smalko Pasauli, bet visiem līdzekļiem virzām uz Ugunīgo 

Pasauli. Cilvēks, kas savās pārdomās jau nobriedis Ugunīgajai Pasaulei, paceļas pat 

Smalkajā Pasaulē augstākajās sfērās. Mēs paši paceļamies, vai noslīdam, bet ja mūsu 

doma tuvinājusies ugunīgajai pasaulei, tad rodas varena magnētiska pievilksme. Ja 

mūsu doma saplūdusi ar Hierarhiju, tad cildenās iedrīkstes tilts kļūs par īstenību. 

486. 

Jūs jau esat novērojuši, ka Mēs dažu būtņu vārdus neatkārtojam. Tāds apstāklis 

atkarīgs no dažādiem iemesliem un dažādām strāvām. Pat papīra pūķi neuzlaiž katru 

dienu. 
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487. 

Jogs neatkarīgi no ārējiem cēloņiem, spēj izjust karstumu un augstumu. Tāda 

transcendentāla izjūta attiecas uz Smalko Pasauli. Smalkajam iemītniekam vajag tikai 

padomāt par siltumu vai aukstumu, un domas enerģija tos nekavējoši attīsta. Tā doma 

ir visu reakciju laboratorija. Tāpēc ceļā uz Ugunīgo Pasauli Mēs prasām domas 

novērošanu. 

488. 

Nevajag brīnīties, ka dažu cilvēku vārdi netiek izrunāti. Tā var izprast atšķirību starp 

domu un vārdu zemākajās sfērās. Doma netiek uztverta un tikai vārda skaņa var atklāt 

kaut ko neskaramu, tāpēc jāizrunā un jāpieraksta vārdi, jo zīmes var būt saredzamas. 

489. 

Apsveicam noteiktai tēmai veltītu atsevišķu burtnīcu izdošanu un ļoti gaidīsim 

nopietnus rakstus par domas nozīmi un spēku, par domas tālraidījumiem, par psihisko 

enerģiju. Tagad, pirmām kārtām, jādod viss, kas virza uz priekšu domu, uz jauniem 

atklājumiem smalko enerģiju sfērā. Ir pienācis šādu enerģiju laiks, un dažādas 

izpausmes uzliesmo uz visas zemes. Savācot kaut tikai laikrakstu un žurnālu 

ziņojumus, var iegūt visievērojamāko parādību atklājumu pārskatu. 

490. 

Domu-zibeni, kas minēts šajā (328) paragrāfā, sūtīja Skolotājs, lai stiprinātu manu 

redzi, kas bija kļuvusi vāja, strādājot pie sīkās drukas. Šo zibeni es redzēju ar fizisko 

redzi, pareizāk, vaļējām acīm, tas diezgan lēni attinās manu acu priekšā, it kā 

pieskaroties tām plašā, ļoti garā ugunīgā svītrā, rožaini violetā krāsā. Mana redze pēc 

tam stipri uzlabojās. Šis zibens, protams, bija dziedinātājas enerģijas sevišķas kādības 

piesātināts. 

Jūs jautājat – vai arī cilvēkiem var būt šādi domu zibeņi? Bez šaubām, jo katra skaidra 

un sprieguma pilna doma izraisa ugunīgu uzliesmojumu, tātad, garīgi augot un 

psihisko enerģiju pienācīgi spriegojot ugunīgie uzliesmojumi var kļūt par zibeņiem. 

Tikai garīgumam jābūt ļoti augstam. 

491. 

Neredzu, kādēļ Jums neturpināt vingrošanu, ja jūs to esat darījuši agrāk un tas Jūs nav 

nogurdinājis. Viss atkarīgs no tā, kāda ir šī vingrošana un kāda ir pašsajūta pēc tās. 

Turpiniet vīrišķīgi strādāt ar sevi un pārāk neiedziļinieties kosmogonijā. Pašlaik ir 

Lielās Bargās Kaujas laiks, un visiem Gaismas kareivjiem jāatrodas savās vietās, lai 

atsistu tumšo spēku uzbrukumu Gaišajai Hierarhijai, uzbrukumu, kas izpaužas uz 

Zemes visdažādākos uzbrukumos visiem gaišiem pasākumiem. Viss šajā Pasaulē tiek 

darīts ar cilvēka rokām un kājām. 


