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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 

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. 
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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. 
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Bet Radītāja Dižums izlīdzina puteklīti ar kalnu. 

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. 
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Mēģinājuma nolūkos, attiecībā uz psihisko enerģiju, ir ļoti svarīgi izsekot tādām 

radniecīgām apziņām. 

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.” – 
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“Tātad, pat bezdarbībā tu radi?” – Riši pasmaidīja: “Vai tiešām darbība ir tikai rokās 

un kājās?” 

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 
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iemiesoto zemais stāvoklis. Bet tam nav nekā kopēja ar evolūcijas plānu, jo rada 

domas. 

 

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 
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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. 

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. 
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414. 

Cik baismīgas domas lido izplatījumā! Kādi izveidojumi slāpē Gaismas Balsi! Cilvēce 

nepadomā par domas veidoliem, ko izpērk pats cilvēks. Izplatījums cilvēces 

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 
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nepieciešams iztīrīt slāņus. Cik daudz varenu spēku gaida, lai tos saņemtu un 

pielietotu; tos izjaust vien jau nozīmē pielietot. 

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. 
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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. 

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. 
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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, 

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. 
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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. 

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. 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

2.daļa: Doma 

8.nodaļa: Doma - radītāja 

 

14 lapa no 16 lapām 
 

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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

  

 


