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…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
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atbalstu un nosēžas uz tā, iegrimstot ūdenī līdz jostas vietai, pēc tam viņš iedziļinās
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.
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