
DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

2.daļa: Doma 

3.nodaļa: Ugunīgā doma 

 

1 lapa no 12 lapām 
 

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. 
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Viesuļa izraisītāji piesātina visu izplatījumu un pievelk orbītā kosmiskās domas. 

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

Ugunīgo Pasauli. Jūs zināt, ka virs smalkajām domām rodas dziļākas, kuras dažreiz 

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

gaismas nesēju. 

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. 
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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 

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 
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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 

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, 
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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. 

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. 
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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. 

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, 
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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. 

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. 
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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. 

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! 

 

 

 


