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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

351. 

Tātad pat tīri fizisku slimību gadījumos cēlonis jāmeklē domāšanas kādībā. Tālab 

nemitīgi virziet savu apkārtējo domas uz labu. 
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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 

uzrādīt psihiskās enerģijas iedarbības iespējas, bez tam, šie paši apsvērumi virzīs 

domu uz Hierarhiju, citiem vārdiem sakot, uz īsāko ceļu.  
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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 

meteora nokrišana? Viss ir iespējams, un vēzekļa šūpošanās var paātrināties. Vai gan 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

2.daļa: Doma 

7.nodaļa: Doma Pasaules Labumam 

 

9 lapa no 12 lapām 
 

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. 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

2.daļa: Doma 

7.nodaļa: Doma Pasaules Labumam 

 

10 lapa no 12 lapām 
 

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. 
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Tāpēc ļoti rūpīgi palīdzēsim, lai ikviens labuma domas iedīglis realizētos darbībā. 

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. 
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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. 

Tā uztveriet sirdī katru mazāko zīmi un atcerieties, ka par jums pūlas un rūpējas 

Draugi tālajos kalnos. 


