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Kas kādreiz "bus ko dzirdējis

par siem z tas sa-

pratis masu še sniegta darba

lielo vērtl"bo» Tā tad

LABAKAISNOLABAKĀ.





P IRMĀ VĒSTULE.

Personīgais magnetisms, hipnotisms,

sngestija, iedvesmo,magnētiskais skats',

gribas vai nervu spēks
y
-sauc iet to kā

gribiet, ir tas "burvīgais, neredzamais

ausliptais spēks, kurš vada cilvēku likJ

teņuso Tas ir tas varenais un vienīgais

spēks, ar kuru ļaudis pievelk, ar kuru

par tiem var valdīt, pēc savas vēlo ganās
o

Darbā,veikalos, saMedrīhā, mīlestīhā,

visur sekmes atkarājas vienīgi no perso-

nīgā-magnētisma, no tam, kā kurā tas ir

attīstīts un kā katrs to prot izlietot
0

Personīgais magnētisms mājo katrā cii

vēkā
o Tomēr vieniem tas jau tik stiprā

mērā attīstīts no pašas dabas, ka tie

pilnīgi neapzinādamies izlieto to uz kat-

ra sola, turpretim citiem tas neattīstīts
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snauž dvēseles dziļumos itn paši to īpaš-

nieki pūlās un sūrojās par savu likteni

neapzinādamies nemaz kādas 'bagātības vi-

ņos slēpjas, kas tos varētu izcelt saulī-

tē un patīkamākos apstākļos 0

Jums, "bez šaubām, jau pašiem būs gadī-

jies novērot dažus cilvēkus un redzot vī-

riešus un sievietes, kuri fiziski pat pa-

visam neuiov J"1-oeTgj
,

tomēr gūst vairāk. le-

vērības un tiek cienīti, nekā citi, kas

varbūt, no ārienes būtu daudzJ skaistākie

Stcrnbcrgs, savā ievē ro jamā *rrāmat a

par kādu savu paziņu raksta sekosi: "Es

nevaru sacīt, ka viņš kādreiz būtu izrādī-

jis kādas kundziskās tieksmes, tagu viņam

paklausīja visio Nevaru sacīt, ka kādreiz

sarunās būtu tiecies pēc savas virsroeības

tomēr visur un vienmēr viņam deva priekš—

roku
c

Nevaru sacīt, ka viņš man kādreiz
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būtu izlicies tāda, kas grib griest

uz sevi vērību un tomēr visi ilgojās vi-

ņa tuvumu, un beidzot man jāsaka, ka mie-

rīgi pārdomājot, saņemot visus savus spe-

ķus, man viņš izlikās tāds pats, kā katrs

cits cilvēks, bet tiklīdz viņš atradās

atkal manā tuvumā, es pilnīgi biju padots

viņa iespaidam un tā gadiem ilgi, līdz ,

tomēr beidzot arī es pats attīstīju šo

a<ujioļjuiTialuo «Uva- Ari vēsture ra-

dzive mums dod pietiekoši daudz piemēru
;

oj Wēivi ai slip.ru gribas spēku - pilni -

gi attīstītu personīgo magnētismu darīju-

ši un dara brīnumus« Pateicoties šim brī-

nišķīgajam spēkam, c audzi vēl nesen pavi-

sam vienkārši cilvēki pacēlušies iz pūļa

necerētos augstumoso Lai minam tikai tā-

dus vīrus kā Aleksandru Lielo, Napoleonu,

I.eņinu, Klemanso, Mussoliņi© Tie valdīju»
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sonam un lieliem valsts' vīriem,, bet ari

karaļiem un veselam tautām© Pietiek tik

viens vienīgs viņu skats, viens rokas

mājiens un veselas masas, kā neapzinīgs

aitu bars, gatavs lekt.vai ugunī0

Šo 12 vestuļu-lekcīju uzdevums vieg-

la, populārā un sistemātiskā veidā mācīt

arī Jums attīstīt sevi šo vareno noslē-

pumaino spekua Ja Jūs nopietni un uzmanī-

gi sekosiet katras lekcijas rindiņai, ar

stingru gribu izpildīt visas pamācības,

Jus būsiet pārsteigti par rezultātiem, ku-

ras Jūs sasniegsiet. Uzsākot mūsu lekciju

studijas. Jums jāiegaumē par visām rei-

zēm, ka nekas nav pasaule nesasniedz ams
o

Jūs variet sasniegt tādus augstumus, par

kuriem Jūs tagad i nesapņojat c
Jūs va-

riet būt tas, kas Jūs gribiet būt
G

Citu cilvēku mīlestība, gods, slava,
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cienīšana, būs Jūsu īpašums0
Ja ari Jūs

gribiet būt pats savu apstākļu noteicējs

un kungs, pret kuru katrs godbijīgi pa-

ceļ cepuri, kuru katrs mīļo un par kura

labklājību un veselību katrsrrūpējāss s pec

kura laipnības katrs tiecās un kura dus-

mas katrs bīstas, 'kura- vārdiem katrs uzma-

nīgi seko un kura darbus katrs slavē„

kurš ne no ka nebīstas un ne no viena ne-

kā nelūdz vis, bet kuram visi vienmēr gata-

vi", pakalpot f pēc kura tuvuma katrs ilgo-

jas un kura Jaipu&bu nu mīlestību katrs

grib iemantot — tad
0 - o

sekojiet mv m s ļ
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VĒLVIENSSVARĪGSNOTEIKUMS.

§o milzu speķu iegūt, re ap.»sevi at-

tīstīt,, nozīmē iegūt atslēgu, kuras atver

visas durvis, dara visu sasniedzaratu Per-

sonīgais magnētisms stāv sakarā ar mūsu

domām un gribas spēku* Caur koncentrētām

domām, aiz kurām stāv māsu griba, mūsu

personīgais ;> Ss% mēs varam valdīt par

simtiem un tūkstošiem. Bet savas domas japr<

ari ap s 1 c p t 0 Ne ar vienu vārdu,

nedz kustību Jūs nedrīkstat atklāt savas

domas, savus nolūkus» Kļūsiet pret katru!

Izvairosanās no savu ieskatu ta domu at-

klāšanas, laipna, nopietna rezervitate -

tie ir personīga magnētisma pamatprinclpi 0

Ja Jūs gri"biesiet apmierināt katra ziņ-

kārību, atklāt katram savas kartes, Jūs

vieni momentā, variet palikt neinteresan-

ti un izsmeļtio Bet Jusu pievilcības

spēks augs,, jo vairāk Jūs būsiet noslē-
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pumaini, noslēgti, nopietnākie Tāpēc ari

nevienam, pat saviem tuvākiem pazīstamiem,

nedz draugiem Jus nedrīkstat stāstīt par

savām studijām,, It īpaši saviem draugiem

Jums nekas nav jāsaka, jo draugi visma-

zāk ir spējīgi Jūs novērtēto šīs lekci-

jas lai "būtu vienīgi Jūsu rokās
o

Neviens

nedrīkst zināt, ka Jūs nodarbojaties ar

to ,studēšanu, ar savu apslēpto spēku

attistibUo Ne par velti visās tautās ir

pazīstams svarīgais sakāmvārds: J? Klusucie«*

šana ir zelts s
*, un tas taisni no svara

se it
o

Ja Jūs tomēr saviem draugiem, vai • pa-

zīstam j otn gribiet palīdzēt, vest ari tos

uz ceļa, kas spēj sagādāt tiem'labāku un

gaišāku nākotni, pārveidot visu to. dzivi

pateicoties savu vareno, iekšējo spēku

attīstībai,. Jūs variet minēt tiem, ka ir'
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tādas lekcijas,, ar kuru palīdzlbu so spē-

ku attīstība ir iespējama visātrākā un

vieglākā kārta,, bet nekad neminiet, ka

Jums jau tas Ir un ka Jūs nodarbojaties

ar to Ta??""? studējiet tos ap-

si opt iim nevienam nezinot, pietam st in?~

grl jevorojot ira sekojot visiem tur pie-

vestiem norādījumiem un priekšnakstiem
c

Tāpat ari- katra ziņa izejiet visas 12

lekcljaso Tad panākumi būs Jums droši un

Jūs kļūsiet par to, par ko Jūs tagad i

nesapņojiet,,

KAS IR HIPNOZE UN SUĢESTIJA?

Hipnoze. Ir dabiskam miegam radniecisks

stāvoklis, ar redzamu samaņas traucējumus,

Hipnoze dibinās uz iedvesmos, resp c stip-

ra personīga magnētisma lespaida pamata.

Paņēmiens- iespaidot citus caur ciesu uz-

lūkošanu - jeb viegliem ķermeņa pa-





šiem, novedot otru personu miegam līdzī-

gā stāvokli» bij āau pazīstams veciem in-

diešiem, ēģiptiešiem, grieķiem un romie-

šiem. Tāpat visi, viduslaikos no reliģi-

oziem
Izvestie brīnumi, atrod ,

sev iz skaidro ļumu šai noslēpumainā spēkā*

•Daudzmaz zinātnisks pamats viņam tika dots

ap astoņpadsmitā gadusjmteņa beigām no

vinieša ārsta -M E S M E R A
,

kas viņu

riOßtmo.-A par "vV.Tv Uj dv.i vt,Agnet jsmu» jeb ari

»mesmērismu" 0
Bie pētīšanas rezultā-

ti tomēr no toreizējās zii atnieku pasau-

les tika apstrīdēti un apkaroti un nokļu-

va aizmiršanā* Tikai ap 1840 o gadu angļu

ārsts JAMES BRAIDS atkal uzsāka šīs zi

natnes nopietnu pētīšanu un nosauca to

grieķu vārdā par "hipnotismu" (laipnos -

miegs) *

Braids atklāja pirmais, ka no hipno- •

tizetāja noteikti izteiktā pavēle pie

11
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iost: .idjgām iesauc zināmas- hip-

notiskas parādībaso Tomēr arī Rr'aida at-

klājumi tika no toreiz ievērojamiem ār-

stiem ignorēti o
Tādu pašu neveiksmi ciedra-

arī viņa piekritējs, franču ārsts DrPj Jrīa

beaults, kas vēlāk tomēr palika par zi-

nātniskā hipnotisma lekcīju pasniedzēju

Nansijas augstskolā»

Līdz pagājušā gadusjmteņa 80 gadiem

mācība par hipnotismu vēl ļoti kliboja m

neatrada sev stipra atbalsta
c Interese

uz to tika modināta tikai ar dāņa H A N -

SENA izvestiem hipnotiskiem demonstrē-

jumiem* Hanssns apbraukāja pilsētas un

lielākos centrus un caur savām demonstrē—

sanam visur atrada sev piekritējus* Me-

dicīniskas fakultātes pret Hansena atklās

jumiem sākumā vēl tomēr izturējās norai-

dosi, bet, kad vienmēr no jauna parādī-

jās cilvēki
r

kuri pierādīja hipnotisma
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dibināto pamatu un nozīmi, arī fakultā-

tes mainīja savu uzskatu o

No tā laika daudz ievērojamu zināt-

nieku no visām valstīm nodevušies hipno-

tisma pētīšanai un ir nākuši pie pārlie-

cības
,

ka šī- ir zinātne, kas spēle lielu

lomu cilvēku dzīvē un to arvien vairāk

sāk pielietot praktiskā dzīvē, kā daz-ā-

--du grūtu, slimību nu ieražu ārstēšana,, pie

operācijām, kriminālistikā u
0
t

0
t

0

Hipnozes parādības ir dažādas un

mainas skatoties pēc miega dziļuraa o jfe—

mot vēra šo dziļumu; hipnoze sadalās vai-

rākas pakāpēs, sākot ar vienkāršu,

vieglu gribas ierobežošanu Iļdz somnabu—

liskaru stāvoklim (dziļš miegs ar atminas

zaudēšanu pēc uzmošanās) un posthipnotis-

kām parādībām &. Par pēdējam mēs runāsim

tāļāk o
Atsevišķo pakāpienu robežas grūti"





14

noteikto 'Kārrēr pie hipnozes vieglā veidā

uzkrītošā kārtā paliek jutīgi visi dzir-

des, ožas, jūtu un garšas orgāni, pie

hipnozes smagā veidā iestājas gandrīz pil-

nīga bezjūtība &
Šinī stāvokli pat visas

komplicētākās operācijas var tikt izvestas

"bez sāpēm* Bet visai savādas pie hipnozes

ir garīgas parādības© Hipnotizētais tiek

piespiests pilnīgi atteikties no savas

gribas,, Viņa atmiņa var tikt iespaidota

pec velēšanas, viņš var pienu aizmirst

savu uzvārdu, vardu
r

dzimšanas dienu un

t.te, job viņš ari ir "spējīgs nodeklamēt

kādu viņam līdz šim pilnīgi nepazīstamu

dzeju, viņam to tikai reiz priekšā izla-

sot© Beidzot, viņš ir pieietams daždažā-

dām iespaidošanāmc Suģestijai lielākā jeb

mazākā mēra ir pieietams katrs cilvēks,

skatoties pēc dabas, pie kam hipn©tisks

miegs to vēl pavairo 0 Suģestiju pat
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var pārraidīt uz attālumu, un, ka to

indiešu faķīri dara,, pat uz otrā pasau-.

les mala atrodošos zināmu cilvēk?* atstāt

veļamo iespaičLiio Pie .kādiem pārsteidzo-

šiem panākumiem mes varam tikt caur su-

ģestiju, to redzēsim vēlāk* Mēs visi lie-

lakā jeb masakā mērā. tiekam iespaidoti

no mušu apkārtnes 0 Kas bieži viesībās

nav ticis jau iespaidots no cita noguru-

ma? Job kas vel nav novērojis, ka viena

cilvēka pēkšņa aiziešana var izklīdināt

visus viesus, lai gan tie dažus acumirkļus

pirms tam.nebūt par to nebija domā-

jušie. Arī šeit
?

lai gan pilnīgi neapzi-

nāti, viena persona suģestē pārejos c

Runātajam, kura uzskatam viņa klausītā-

ji pirms runas sākšanas. varbūt nekad ne-

būtu piekrituši, caur savu spīdošu runu

m savu suģestējošo pārliecību izdodas

iespaidot savus klausītājus, ka tie
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beidzot viņam tomēr piekrito Ņemsim Mar-

tin Lutera, Napoleonu, Mussolini, Ļeņinu,

.vai tie neprata un neprot suģestēt masas2

Ir neskaitāmi daudz piemēru, kur su-

ģestijai daudzu cilvēku dzīvē spēlējusi

lielu lomuo Suģestijai, kas tiek izdarīta

hipnotiskā stāvokli
?

ir vēl stiprāks ie~

' spaidso

KASVARTIKTHIPNOTIZĒTS?

Daudzos valda uzskats. Ira nervozi cil-

vēki esot visvieglaki hipnotizējami» Sapro-

tams
a

ka tas ir pilnīgi maldigs ieskats
o

Pirmais un galvenais priekšnoteikums lai

hipnoze izdotos, - ir hipnotizējama spējas

savaldīt savas domas, resp c
tas koncen-

trēt, ko nervozi nekādā ziņa nespējo Bez

tam ir vajadzīga ari gribas- saskaņošana .

starp hipnotizētāju un hipnotizējamo t
ft i«

pēdējam bez pretošanās Jāpadodas pirmajā
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gribai o Ka hipnotizētajam jābūt spējīgam

pašam koncentrēt savas domas ir pats gal-

venais noteikums c

Hipnotizēt kādu personu pret viņas

pašas gribu Ir daudz grūtāki un tapče še:

vajadzīga nopietna un neatlaidiga vin«

grināsanaso HipuoiJismam un iedvesmo i pa-

doti Ir visi cilvēki, kaut gan pie dažiei

mēģinājumus jāatkārto būtu vairākās rai-

zes, tomēr.pret nelokamu gribu .un sting-

ru apņēmību neviens nebūs spējīgs ilgi

pretotiesc Visvieglāk .i hipnotizēšanai p

doti cilvēki, kuri ari ikdienišķā dzīvē

pieraduši kļausit citu cilvēku pavēlem0

Pie garīgi nenormāliem cilvēkiem katrs

mēģinājums šinī virzienā cietis neveiks-

mi, jo tie pilnīgi nespējīgi savas domas

koncentrēto Tāpat pie bērniem zem 4 ga-

diem nevar gūt panākumus»
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KASVARIZMĀCĪTIESHIPNOTIZĒT?

Katrā garīgi veselā cilvēkā mājo spēks

ar kuru paildzinu viņŠ var darit lielas

lietas, kā ari iespaidot citus, un kuri

pēc z inamām -motodēro at tistit±
?

dod viņam

iespēju novest citus zem sava iespaida©

Pacietība., isturība un paļāvība uz sava

paša "Es" un stiprs gribas spēks j
tie ir

ceļaradītāji 5
kuri ved pie panākumiemc;

Tikai kas pilnīgi pats sevi prot sa-

yar nerct l.ogiit vum pāi'3 oj.t.j.om',,

lesācējs sakumā varbūt biezi vien jutīsies

neapmierināts, bet tae viņu nedrīkst sa-

rūgtināt, - kas šodien neizdevās,, noteikti

Izdosies pēc kāda laika
o Katra ziņā jāiz-

sargājas no paviršības pie šo lekciju

studēšanas
9 jo viņu pamatīga pārzināšana,.,

savienota ar stipru nelokāmu gribu
? pa-

līdzes pārvarēt visas grūtības un nodro-

šinas studējošam pārsteidzošus panākumus
*
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BRĪDINĀJUMS.

Vil viens nopietns bri&ina;rums vi—

šiem -tiem., kas nodosies šo lekciju nopiet-

nai stu(HlsanaiJ

Izsargājaties bez nopietna pamata no

vieglprātīgiem mēģinājumiem ar personām

taru veselības stāvoklis Jums nav pazī-

stams* Nekad nedariet hipnotiskus eksperi-

mentus vienīgi, lai apmierinātu citu ziņ-

kārību» Turpretim is.lietojfe-t šo zinātni

un savus piedzīvojumus lai tā nestu svē-

tību i Jums i citiem»

§īs 13 lekcijas pašķirs Jums ceļu

uz laimi un labklājību. Sekojiet uzmanīgi

tam!

3BSI PATS SAVAS LAIMES

KALĒJS
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CETURTĀ VĒSTULE.

MAGNETISKSFLUIDS.

Jo veselīgāks cilvēks, jo lielāks

viņa magnētiskā spoka krājums {fluīds) *
Bet-

ar savu fluīdu jāapietas taupīgi, jo vaja-

dzīgs zināms laiks to papildināšanai* Tam—

dēļ ieteicama ari periodiska pilnīga atpū-

šanas, nenodarbinot ne gribas spēku ne ga-

rīgas spējas.,

Plui dam p iomi"t, brIni,š£f gas □ t rsanas

spējas; neskatoties uz attālumu jeb citiem

šķēršļiem, attīstīta griba viņu var pārrai-

dīt ikkatrai svešai apziņai 0
Ja iedvesme

tiek izdarīta tuvu., kādā tumšā telpā, tad

izdodas ustvert magnētisko strāvu ugnnalņu I

vilnu jeb gaišzila dzirksteļu veida, kuri

izdalās, no pirkstu galiem»

Ja magnētiskais iespaids tiek ledarīts





51

caur balsi, tad lespaidīgas personas no-

vēro stipras vibrācijas gaisa naurā" jeb

savā nervu, sistēmā* Strāva pastiprinājās

pie gaisa izelpošanas# Ja magnetizējamo

satver pie rokas., tas skaidri sajūt strā-

vas izdalīšanas pa savai rokai,. ledvesmos

spēks vēl pavairosies; ja to vēl pastiprina

ar balsi un skatienu» Ja pieskaršana neērta

var aprobežoties ar mutisku iedvesml un

lespaidošanu ar skatienu«

y'AuraJ> t*!» atmosfēra, kura apvij mū-

su ķermeni, maina /javu nokrāsu, saskaņa ar

mūsu domām,pienu: reliģiozas domas dod vi-

ņai gaiši zilu nokrāsu, stipra domu noveša-

n's uz -vispārējām lietam
- dzeltenu, greiz-

sirdība - Gumšu zaļu u
o
t.t„ Pie stiprām dus-

mām aura paliek tumšsarkfena. ledvesmojama

doma var :c:yļut aurā tikai tāda gailamā. -

aurod ,3ev vienlldsigus sirapu-. I -ne / vj.ļre
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nnis, pretējā gali jumā ledvesmo itkā tiek

atsviesta uz savu Tamdēļ visla-

bākā aizsardzība pret sliktām domām un ie-

spaidiem ir tīrās taisnīgas'

altruistiskās domas kuras letin cilvēku

Itkā personīgā fluīdu bruņā*

Sievietes, iedvesmotas augstākām jutām,

piepilda savu auru mīlestības un

šanas emancijāiiu kas ne tikai pavairo viņu

pievilcību attiecībā uz bet arī

palīdz tām pareizi uzaudzināt bērnus
a

SAGATAVOŠANASUZEKSPERIMENTIEM.

J&sperlmeirtsteram visu steidzīgu., neiTOsu,

210 sevis jāatkrata* No Tīņa jāiziet iokslgs

un arējs miers,, kara jāpariet ari- uz eksperi-

menta objektu,

Viņa arējām Ikskatam jābūt pieklājīgam,

"bez .uzkrītošas el.ee-a.ue es,, J aizvairaß" no slik-

tas mutes m lai
f

k£ a:i : stipriem smarž—
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ūdeņiem* Visa viņa uzstāšana jāredz viņa

pārākumu par sava objektu, bet bez kādas

uzbāzības un lielīšanas„

Ar rūpību izvelēt sev dienu un eksperi-

menta vietu» Kāda ne sevišķi gaisa istaba»

visai mierīga, bez liekas kas va-

rētu novirzīt domas un Inte-resi., ērts krēsls

- tie ir ārējie noteikumi *

Bez tam, kontroles de-ļ, kā ari hipnoti-

zējamā un Jusu paša aizsardzībai. leteicams

pieaicināt kādu ]lecinieku
?

kuru hipnotizē-

jamam, lai izbēgtu lieku ustrauknrmij, nav jā-

redz «Sevišķi jaizbēg hipnotizējamo pirms

eksperimenta garīgi uzbudināt jeb novost viņi

saspīlēta gaidīšanas stāvokli*

Sados gadījumos iesākle-t sarunu par pa-

vienaldzīgām, lietām, pamazam pārejiet

uz hipnotisma mi hipnotisko miegu, pārs rei-

zes nav lieki ari pašam pa£ayaties (J~is jau
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ziniet ej k ei~ge«ra;?een. i spaidu tae nz <' i -

tiem atstāj) un tad tikai iesāciet savu eks-

perimentu»
Mēģinājuminomodastā-

voklī,
MĒĢINĀJUMUMĒRĶIS.

eit pieveļam rindu dazadu

kuru. mērķis attīstīt studējoša ticību uz sevi

un tai paša laikā iepazīstināt ar tiem pamat-

panemieniem, pateicoties kuriem hipnotisms

Ir dabūjis zinātnisku nozīmi, kas katram stu-

dējošam nepieciešami zināt* Vispirms jāiegau-

mē, ka pie plrmiem -nav vajadzī-

bas objektu iemidzināt»

KĀIZBĒGTNEVEIKSMI.

Katrs iesācējs, dabīgi, ka baldjkji es no

neve&kismem, caur ko tas varētu nokļūt neveikli

stāvokli. Tamdēļ ieteicams sekešais:

Pirmkārt tar noK/ku jā? %ved %a« rtv 3 b fc^loieua
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*MpnotJ«mtr* un nav nemaz jādomā, ka šie

mēģinājumi ir hipnotiskas dabas. Viņus var

vienkārši nosaukt par "sevišķiem magne t:5 skj cm

jeb "gribas speķa seansem" #

Otrkārt, sīki jāizskaidro, ka mēģinājuma pa-

nākumi pilnīgi atkarīgi no objekta gribas

speķa un koncentrācijas spejām
0 Efcsperlmen-

tātors nav nekas cits,, kā vadītājs* Ja ob-

jektam ir pietiekoši grj bas
;

lai attālinā-

tu (izslēgtu) no sevj.s rj.*>as 10.aku« domas,

nesaskanošas ar vadītaj" domām,, tad mēģinā-

juma panākums ir nodrošina! s* Šo visu ob-

jektam iepriekš sīki jāpaskaidro un jān.arādaJ

aa mēģinājuma vērtība pa interese atkarājās

no vīna stipras un brīvprātīgas garīgas lidzJ

darbības* Tamdēļ, arī- dslvuteku daudz erutak'l f

hipnotizēt, nekā inteliģentu cilvēku,, Pec pa-J
matigas do faktu izskaidrošanas, reiz par

visam rejzou Ina ne verata metinajumu neve1kemj
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MĒĢINĀJUMSNOMODASTĀVOKLĪ.

Sekosiem mēģinajumiera jāpierada, ka ie-

spējams valdīt par svešu gribu, pie kam ob

jekts nezaudē nomoda olāvokli

piemitēsas īpašibas
B

Tā kā masu lekcijas domātas pašmācībai,

un daudziem no nebūs lespējams

pašiem sarīkot un izvest zemāk minētos eks-

perimentus, tad uzaicinām tos but tikai par

uzmanīgiem novērotājiem, lai turpmāk vieglā-

ki varētu saprast un izvest iemidzināšanu

un hipnot iz ēšanu vienīgi caur skatlenu.Šos

vingrinājumus nav lieki izdarīt arī ar iedo-

mātām personām«, Tu var viegli izvest tādā

veida, ka Jus nostādiet s<sv priekšā dažus kr®ļ
lus, pieņemot, ka tie ir cilvēki, un tad vin-.

grinaj aties ar tiem runāt, kā ar dzīviem cii-J
vekiera

c
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Muskuļunovešanapasīvāstāvoklī.

Helielu kompāniju jaunu abēju dzimuma

cilvēka no 15 - 35 gadiem nosēdina ērtos

krēslos ap vadītāju pusriņķī Pēc tam klāt-

esošiem norāda uz mēģinājuma nopietnību, pie-

kodinot, ka mēģinājuma laikā nav pielaižamas

nekādas piezīmes un joki, pēc kam vadītājs

izsakās apmēram sekosi:

wMes sanācām šeit lai izvestu dažus-psi-

chisku parādību mēģinājumus un lūdzu man pie-

griest nopietnāku vērību, lai palīdzētu iz-

vest visu, ko un kā es to no jums prasi-šu»

Man bus ļoti grūti sasniegt vēlamus panākumus

ja jus nebūsiet augstākā mērā uzmanīgi un pre-

toseties man ai iespaidam» Tamdēļ esiet pilnī-

gi pasīvi, lai mani vardi iz satiktu jūsos ie-

sp aidusncp ieoi cšaurus vaj ads igai āarbtbai.,

Bet,iekams stāsimies pie palūgšu

jus pievest .savus muskuļus pilnīgi pasīvā
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stāvokli, jo tas ir pirmais solis uz iedves-

d t-uākumietn
c

*

1' ā sedet ? "Ludzu nosēsties krēsla

cik iespējams ertaki un tā, lai kājas jutas

pilnīgi brīvas c
Kokas nolaist uz ceļiem un

pee tam pārmaiņus pacelt i kreiso i labo roku

atkarīgi no tam,, kā es sacīšu, peo 'tam tas at-

kal nepiespiesti nolaiziet uz ceļiem* Es pa-

lūgšu jus to izdarīt sešas reizes ar katru ro-

ku.* Vadītājs krlsbl ar soju pret

kompāniju, paceļ labo roku apm c. 60 centim, no

ceļi cm un izsauc:
*1abo ;J

c

Šīs pavēles d- arbī b a
Q Peo pa-

jēlos »labo-% visi kl-ātesošie paceļ labo roku

pec vadītajā noradi juma, p-i, noturēdami to

gaisā 2-3 sekundes nolaiž to reize ar va~~

•ītaju uz ceļiem - bezspēcīgi c, bez mazākās

..esplešanas» Vadītājs tanī- pa.eā laikā koiaande

'? reiso* un paoeļ savu kreiso roku* Tagad
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kreisa roka, tāpat ka labā pacelta un atkal

nolaista uz ceļiem., Pec kam atkārtoti atskan

komanda ?> labo*
d Rokam jākrīt vienai pec

otras smagi, itka pamlrušām, jo mēģinājumam

Jāizsauc pilnīgu muskuļu bezspēcību*

•Ar so tiek sperts pirmais solis, lai

ebjekts saprastu, ka doma par pasivitāti,

no vadītajā Izsaukusi iespaidu

uz viņa tmiskuļiem un novedusi tos pie pilna

fiziska miera* pēc S — 6 reizeja augšp. ie-

vesta izpildīšanasvadītājs pieceļas vn
f

apstaigājot klātesošos, pienāk pie katra at-

sevišķi
5

sacīdams;"esiet pilnīgi mierīgie"

Tai pasā laikā viņš paceļobjekta i labo i

kreiso roku un atkal nolaiž tas, pārliecinā-

damies, ka rokas krīt ka nedzīvas* ta tad-

lestājušos pilnīga muskuļu pasivitāte, jeb

atstums*
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Pirmā mēģinājuma izpil-

dīšana» Taļāk vadītājs izveļas vienu no

klātesošiem., kas peo ārienes visvairāk lie-

kāsiiespaidīgo Nostādot to ar muguru pret

parejiem9pavel vīnam skatīties sev acis* no

savas puses cieši virzot skatienu uz objekta

acīm (starp uzacīm) g
ne uz minūti no tara ne-

novērsdami es* Pec tam vadītājs mierīga kārtā

(tas nepieciešams pie katra mēģinājuma)iesāk

runāt ar objektu noteikta tonI
?

lēnam un ne-

pa;augstinot balsij itkā viņš pieradis pie ob-

jekta paklausīšanas un stingri tic
n

ka pe-
r *r

dejal3 viņam paklausīs,, leteicams, sava, uz

objekta legūtā iespaida stiprināšanai., pastā

vigi pie sevis domāt: *tev Jāizdara taisni

tas* ko es tev sacxsu
c

'J To ekeperimentatoram

savās domas pastāvigi jāatkārto pie visiem

t aļākicm mcginajuml cm*
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Kā stiprināt pašpaļāvī-

bu sev lo Augšpievesta mēģinājuma dar-

bības sekas bus eksperimentatora pašpaļāvī-

bas nostipri.nāsana o Viņa skatiens tā-

du speķu un noteiktību, ka viņam nus iespē-

jams augstākā mora lespaidot ««vus objektus.

�
Pec tam viņš paceļ rokas un pieskaras

ar tām objekta galvai abas puses, virs ausīm,

30 sekundu laikā vadītājs skatās objektam acīs

(starp uzacīm) atstājot rokas jau norādī-tā

stāvoklio Tāļāk viņš taisa ar kreiso kāju so-

li -atpakaļ, lēnam ār rokām
p arTol]r gav objekta

galvas abām pusēm, paliekdamies tai pašā laikā

pats
*

w

drusku atpakaļ A
lai ciešāki

ieskatīties acis* Abas eksperimentatora rokas

pieskaras objekta pierei,, pec kam viņš lēnām

kustTbām atvelk tas atpakaļ vecā vieta un at-

kal lēni pārvelk pār pieri*

Tas atkārtojās trīs reizes, un peo tara





62

vadītājs var lesākt runāt.

Uzp riekšu krišana. Peo trešās

_ V — ii

parvlfcksanap. vadītājs, neatraudams skatienu

no objekta acīm un sekodams, lai arī tas ska-

tās viņam taisni acis, saka sekošo:" Jus tagad

jutiet tieksmi pakrist uziprlekšu, uoprotoj atie

šai tieksmei» Jus jau krītiet, jus vairs neva-

variet uoetāvāt* dus krītat uzprif*ks

krītat pspriekšu* „ » » Pilnīgi atdodatles kri

sanas tieksmei,,
* „

Tā labi!" Sinl momentā

objekts tiešam kritis uzp riekšu, pie kam viņa

skatiens visu laiku bus saisties pie vadītajā»

Pēdējais saprotams viņu satvērs, lai tas pie

krišanas nenodarītu sev ļaunuma.

Vadītajam jāpieliek visas pulēs, lai mēģinā-

juma laikā, objekts neizdarītu sev kāķus miesa

bojājumus. Pretējā gadījumā Ikkatra usticiba uļ
viņu zudis, bet ta ir nepieci eša*a, ja vadītāji
grib paturot pār objekta iegūto iespaidu.
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c»«,
Satverot objektu, j asaka: "pilnīgi 4.zde—

ras
r

uzmodies pavisam»
n Pec tam objekts atgr

jā s savā vietā, bet viņam ikkatra saruna a

klātesošiem liegta* To pašu vadītājs izmēģi-

nās ari ar citiem aiz diviem iemesliem:l) la

p hrliecinatos ,
kas no klātesešiem visvj eglāk

padodas viņa iespaidam un 2) lai attiecīgā

kārta sagatavotu visus tāļāķiem mēģinājumiem

eo mēģinājumu., ja , netiek izdarīt© tikai

vienai -personai, nevar ugsaktit

par nobeigtu-, līdz kamēr vidos nenoved līdz

nakrisanai.

(skat o6lolap op l), c „ cpēc tam viņš paceļ rokas

un pieskaras ar tāmi objekta galvai abās pu-

lēs virs ausīm*.
*
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