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I. Modernā dzīves filozofija.

Vēsture mums māca, ka katram laik-

metam, ko pārdzīvo civilizācija savā attīstī-

bas gaitā, ir sava raksturīga pazīme, sava

īpatnība, savs laikmeta gars, kas izpaužās
kā dominējoša tendence domās un uzska-

tos. Tā vidus laikus varam raksturot kā as-

kētisma un pasaulīgās dzīves noliegšanas
laikmetu. Tam sekojošais protestantisma laik-

mets pazīstams kā kompromisa jeb izlīgu-

ma laiks starp baznīcas dogmu un pasau-

līgo dzīvi. Un pēdējo gadu simteni varam

saukt par kolektivisma laikmetu, jo kolekti-

vu, jeb daudzpersonību kults izpaužās vis-

vairāk panākumus guvušās sociālisma, ko-

munisma un demokrātisma mācībās.

Tāpat mēs zinām no vēstures, ka pēc
katriem satricinājumiem, kariem, revolūcijām,
nāk vērtību pārvērtēšanas laiks, tiek mek-

lēti jauni mērķi, jauni ideāli, radīta jauna

reliģija, jauns pasaules uzskats. Tādā kārtā

pasaules karš un sekojošās revolūcijas ir ne-

apšaubāmi jauna laikmeta iezvanījums. Asi-

ņu slacītā zemē dīgst jaunu atziņu stādi,



4

nogurušā cilvēce meklē sev jaunu reliģiju,
kas atvērtu tai jaunus spēka avotus.

Kāds būs šis jaunais laikmets? Vai vi-

ņa seja ir jau redzama?

Ja pagājušo gadu simteni apzīmējam

par kolektivisma laikmetu, kas nesa vilša-

nos, tad nākošā laikmetā mēs varam sagai-
dīt pretēja virziena tieksmes, proti, individu-

ālisma kultu.

Un tiešam, mēs redzam zeļam Eiropā

un Amerikā spēcīgu jaunumācību, kura pra-

sa katra atsevišķa cilvēka labāktapšanu, vi-

ņa individualitātes attīstīšanu, viņa garīgo

SDēku izkopšanu. Vācijā šī mācība izpaužās

Jauna Gara (Neu-Geist) kustībā, bet Ameri-

kā to pašu, mazliet pārveidotu, sauc par

Jauno domu (the new thougth).
Šīs jaunās, praktiskās dzīves filozofijas

pamatos guļ austrumzemju okultas mācības

par cilvēka garīgo spēku attīstīšanu. Šīs mā-

cības sauc par okultām, jeb slepenām tikai

tādēļ, ka tās izveduši dzīvē tikai nedaudzie,

tie, kas ir bijuši spējīgi maksāt prasīto ce-

nu, tas ir, padot sevi ilgam, zistematiskam

garīgam treniņam. Priekš visiem citiem šīs

zinātnes ir apslēptas.
Tāļākās šī raksta nodaļās mēs pieie-

sim šai zinātnei tieši klāt un pasniegsim to

lasītājiem pēc iespējas pilnīgā veidā.



II. Domāšanas mācība

„Kā cilvēks savā sirdī domā, tāds viņš

ir," šis vecu vecais izteiciens sava svarīgu-

ma dēļ pelna, ka to vēl atkārto. Ir pagājis
laiks, kad cilvēku domas uzskatija, kā vien-

kāršu smadzeņu procesu, kam nav tiešas

iedarbības uz apkārtni. Pēdējā laikā ir pie-

rādīts, ka domas ir reālas lietas, irmatērija,
lai gan ķimiskā ceļā nekonstatējama, bet to-

mēr sajūtama ar mūsu prāta uztveres orgā-

niem, tāpāt kā gaisma, elektrība un citas

enerģijas, pie kuriem ķimiskie pētījumi var

konstatēt tikai viņu iedarbību, bet ne vi-

ņus pašus.
Domu tiešā iedarbība nz apkārtni, uz

citām personām un uz domātāju pašu ir jau

senos laikos bijusi pazīstama, bet pēdējā
laikā tā ir zinātniski izpētīta un konstatēta

kā neapšaubāma patiesība. Domātājs raida

no sevis, tāpat kā radio raidstacija, magnē-

tisku viļņojumu, kurš var būt spēcīgāks vaj

vājāks, atkarībā no viņa raidītāja enerģijas

daudzuma, tāpat var būt pozitivas vai nega-

tīvas dabas, var būt pievelkošs vai atstum-

jošs. Šo viļņojumu uztver stiprāki tuvumā

esošas personas, bet vājāki taļumā atrodo-
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ties, tāpat stiprāki šis viļņojums darbojās uz

to personu, uz kuru to tā raidītājs tieši rai-

da, t. i., par kuru tas domā.

Tāpat, ja vairākas personas raida vie-

nas un tās pašas domas uz kādu citu per-

sonu, tad to iedarbība būs stiprāka un var būt

apzinīgi jūtama jeb uztverama attiecīgai per-
sonai.

Hipnotisms jeb suģestija ari nav nekas

cits, kā hipnotizētāja domu tieša iedarbība

uz hipnotizējamo.

Domāšanas meistari pat apgalvo, ka

domas iedarbojās netikai uz citām perso-

nām, bet ari uz dzīvniekiem un pat uz ne-

dzīvām lietām. Ir zināmi vairāki gadijieni,
kur, piem., suns, atrasdamies tāļu no sava

kunga ir tapis nemierīgs tanī brīdī, kad tā

kungs atradies briesmās. Tāpat ir vairākkārt

dzirdēts, un ari šo rindiņu rakstītājs ir per-

sonīgi novērojis, ka mājas kustoņi ar laiku
it ka pārņem sava saimnieka jeb kopēja
īpašības un pat pārveido savu ārējo izskatu

pēc sava kunga līdzības. Tā, piem., suns,

kaķis, zirgs, atrasdamies pastāvīgi sava kunga
tuvumā jeb kalpībā, savā dabā, savās

kustībās, skatā, gaitā v. t. t. atgādina savu

maizes tēvu. Sī parādība nav savādi izskaid-

rojama, kā ar domu iedarbību. Cilvēks
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domās neapzinīgi veido ap-
kārtni pēc savas līdzības.

Tāpat arī konstatēts, ka domas pielīp

pie nedzīviem priekšmetiem resp. piesātina

tos, lai pēc tam atkal izstarotu līdzīgi sil-

tuma stariem. Šis izstarojums iedarbojas uz

tuvumā atrodošamies personām, tāpat kā

pirmatnējie domu viļņi, tikai mazākā mērā.

Ar šo ari izskaidrojama tā parādība, ka

ieejot telpās, kur domātas labas un cēlas

domas, piem., ieejot dievnamā, cilvēks sajūt

pacilātību, bet, turpretim, apmeklējot telpas,
kur mituši noziedznieki, jeb vispār, ļauni

cilvēki, rodās nospiests garastāvoklis.

Izejotno šī viedokļa, būtu jāsargajās no

ļaunu, zemu vai noziedzīgu personu klāt-

būtnes, lai viņu sliktās domas nedarītu ne-

gatīvu iespaidu uz mūsū raksturu, bet jā-
meklē labu krietnu un cēlu cilvēku sabied-

rība. Tāpat nav ieteicams uzturēties slimu,

nabadzīgu, vecu v. t. t. cilvēku sabiedrībā,

bet gan labāku iespaidu un mūsu raksturu

darīs jaunu, veselu un labklājīgu cilvēku

klātbūtne. Jāzin tomēr, ka ne katris, kam

daudz gadu aiz muguras ir tiešam vecs, tā-

pat ari uz mums ļaunu iespaidu nedarīs

mūsu biedra trūcība vai slimība, ja tas

ir pārejošas parādības. „Saki arkotu saejies,
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tad es tev teikšu, kas tu esi," pauž vecs

sakāms vārds, un «dzīvot ai vilkiem
—

kaukt pa vilciski," saka krievu paruņa.

Tāļāk, zinot, ka domas piesātina ari

nedzīvus priekšmetus, nekad nevajadzētu

iegādāt vecas, jau lietošanā bijušas lietas,

piem., mēbeles, apģērbu gabalus v. t. t., ja
mēs nezinām, kas viņas lietojis un kādas

domas viņas izstaro. Ari tas, ka mēs sajū-
tam nenoteiktu antipātiju pret dažām vecām

lietām, liecina, ka mūsu pati daba mūs brī-

dina no iespējamām nelabvēlīgām sekām.

Jāpiezīmē, ka citu personu domas iedarbo-

jās uz vāju raksturu stiprāki, kā uz stipru,
tas ir, cilvēki ar stipru gribas spēku mazāk

iespaidojas no apkārtnes, kā tie, kam gribas
spēks nav attīstīts.

Domas darbojās, kā jau teicām, pie-
velkoši vai atstumjoši, skatoties pēc to da-

bas. Tā, piem., ja mēs domāsim ar nievāša-

nu un riebumu par kādu personu, dzīvnie-

ku, lietu jebabstraktu priekšmetu, tad mūsu

domu objektam būs tieksme no mums attā-

lināties. Šī tieksme būs lielāka vai mazāka,
atkarībā no mūsu domu stipruma, no mūsu

personīgā magnētisma, no mūsu gribas spē-
ka. Otrādi tas būs, ja mēs par kaut ko do-

māsiet ar labpatiku, ar vēlēšanos iegūt, un
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mīlestību. Tad šim mūsu domu priekšmetam
būs tieksme mums tuvoties.

Tādēļ, ja Jūs vēlaties kaut ko ievēro-

jamu sasniegt, vai vispārīgi tikt dzīvē uz

priekšu, Jums jāveido savas domas, jādara
tās stipras. Jūsu domas virzīs uz Jums to,

ko Jūs vēlaties iegūt, un palīdzēs Jums sa-

sniegt mērķi.
Ir ari novērota parādība, ka vienādi

domājoši cilvēki savstarpēji tuvojās. Tā labi

godīgi cilvēki visvairāk nāk sakaros ar tā-

diem pat saviem līdzcilvēkiem, bet noziedz-

nieki, jeb vispār ļauni cilvēki turpretim, vi-

sur redz un satiek savus domu biedrus, no-

ziedzniekus. Latviešiem divi populāri sakām-

vārdi apliecina šo patiesību, proti: «Labam

viss ir labs» jeb otrādi un «Tāds tādu redz».

Ja nu domas jūtami iedarbojās uz ap-

kārtni, tad vēl lielāks to iespaids ir uz pa-

šu domātāju. Cilvēks pats un vi-

ņa liktenis ir tāds, kā tas to

savās domās veido.

Jūsu domas iespaido ari Jūsu fizisko

un garīgo būtību. Piemēram, ja Jūs domā-

jat par veselību, domājat, ka Jūs esat pil-

nīgi vesels, ka nemaz nevariet būt slims,

tad ari tiešam slimībai būs grūti Jums pie-
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kļūt, turpretim ja Jūsu domas, pielaiž sa-

slimšanas iespējamību, tad slimībai būs at-

vieglots ceļš uz Jums. Ja Jūs domājat par

vecumu un nespēku, tad tiešam Jūsu jau-
nība ātri beigsies. Tāpat ja Jūs vēlaties, lai

Jūsu ārējais izskats būtu skaists, Jūs nedrīk-

stat domās sevi tēlot nejauku. Jums jāiedo-

mājas, jāstāda sava gara acu priekšā Jūsu

skaistuma ideāls, un Jūsu sejas panti, Jūsu

āriene, veidosies pēc iedomātā ideāla. Pa
-

reizas domas ir labākais skai-

stūma kopšanas līdzēklis.

Domām ir suģestējošs spēks ari attie-

cībā uz Jūsu garīgām īpašībām. Tā, piem.

ja Jūs domās iegalvojat sev, ka Jums jau
ir pašulaik kādas sevišķas dāvanas, teik-

sim talants uz muziķu, rakstniecību, vai

kaut kādu profesiju, tad šīs spējas Jums

lielākā jeb mazākā mērā radīsies jeb stipri-
nāsies. Tāpat, ja Jūs iedomājaties, ka Jums

nav vienas jeb otras negatīvas īpašības,

piem., tieksme uz smēķēšanas
kaislība v. t. t. tad šīs tieksmes Jums būs

vieglāk pārvarēt, (t. i. tādā gadijienā, ja šīs

tieksmes Jums piemīt un Jūs tiešam vēla-

ties no tām atsvabināties).



III. Domu pārnešana (telepatija).

Jā nu domu iedarbība uz apkārtējām

personām ir tik spēcīga, rodās jautājiens,
vai nevar vienas personas domas apzinīgi

pārraidīt uz otru konkrētā veidā, tas ir tā,

it kā tās būtu izteiktas ar vārdiem. Tika iz-

darīti mēģinājumi šinī virzienā un tie deva

pozitīvus panākumus.

Mēģinājumus parasti izdara šādi: Per-

sonai, kura nozīmēta domu uztvēršanai, aiz-

sien acis un ausis, tā ka nekā nevar redzēt,

nedz dzirdēt, tad domu raidītājs, jeb ari

vairāki raidītāji koncentrē visu savu domu

spēku uz kādu jau iepriekš paslēptu lietu

un ar domām vada uz turieni domu uztvē-

rēju. Pie mēģinājumiem nedrīkst būt klāt

blakus personas lai to domas mēģinājumam
nekaitētu.

Ja raidītājs savas domas pietiekoši

koncentrē, un uztvērējs ir attiecīgā mērā

senzitivs, t. i., uztvēršanas spējīgs, tad mē-

ģinājums izdodās, t. i. domu uztvērējs iet
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lēniem soļiem uz apslēptās lietas pusi, un

paņem to.

Jā mēģinājošās personas labi ietrene-

jušās, tad mēģinājumi izdodās ari tad, ja
minētās personas atrodās dažādās telpās

un ari ja starp tām ir lielāks attāļums.
Ari ikdienišķā dzīvē bieži var novērot

domu pārnešanas gadījienus. Gadās, piemē-

ram, diviem labiem paziņām iet blakus

klusējot, kamēr viens teic kaut ko otram.

Tad izrādās jau otram ir bijušas tās pašas
domas un tas gribējis teikt to pašu. Viņa

biedris ir tam vārdus, tā sakot, no mutes

izņēmis.

Ir ari zināms, ka ejot pa ielu var ar

domu koncentrāciju likt atgriesties un pa-

skatīties savam priekšgājējam. Skatoties

attiecīgai personai pakausī un domās pavē-

lot tai atskatīties, tā pēc ilgāka jeb īsāka

laika tiešam paklausīs šai domu pavēlei.

Sevišķi domas pārnesās iemīlējušos

starpā, kur izteicienam: „Tie bez vārdiem

saprotās," ir pilnīgi reāla nozīme.



IV. Domu spēka praktiska

izmantošana.

Kā no iepriekšējās nodaļas redzams,
domu iespaids uz pašu domātāju un uz ap-

kārtni ir tik liels, ka to var praktiski izman-

tot. Vispirms caur pareizu domāšanas veidu

cilvēks var vienu-otru savu garīgo spēju at-

tīstīt un savu fizisko ķermeni veidot. Bet

okultās mācības iet vēl tāļāk šinī nozarē.

Mēs aizrādijām, ka ja vienas un tās

pašas domas raida reizē vairākas personas,

tad domu spēks palielinās. Caur šo parādību

izskaidrojams publisku svētīšanu un nolā-

dēšanu iespaids. Mēs zinām no vēstures,

cik liels sods bija baznīcas lāsti vidus lai-

kos. Nolādētā persona parasti nīka un gāja

bojā, kaut ari viņa būtu bijusi pilnīgi bez

vainas, un lāstu sods netaisns. Draudzes un

apkārtnes ļaužu nelabvēlīgās domas, iedarbo-

joties kolektīvi, pazudināja attiecīgu perso-

nu.

Tāpat ari kristīgas draudzes svētība,

jebdaudzu personu vienprātigā dievlūgšana
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ir darijušas brīnišķīgi labvēlīgu iespaidu,
ari tad, ja šīs lūgšanas, vai svētišanas ir

bijušas nevietā. «Lūdziet, tad jums taps

dots», saka bibele. Ari no mentalistu (do-
māšanas meistaru) viedokļa šis izteiciens

ir pareizs, jo lūgšana nav nekas cits, kā

noteikta, cieta vēlēšanās jeb griba un tā tad

viņai ir iespaidojošs spēks.
Mentalisti šo kolektivo domu spēku

cenšās izmantot praktiskos nolūkos, lai ie-

spaidotu attiecīgā virzienā kādu personu,

jeb vispār, lai kaut kādu norisinājumu vei-

cinātu vai apturētu. Šim nolūkam nodibina

mentalistu biebrības. Visiem biedriem šādās

biedrībās uzdod vienā un tanī pašā laikā

koncentrēt savas domas uz kādu zināmu

objektu, suģestējot to zināmā virzienā. Pie-

mēram, vajadzīgs aizkavēt kādu politisku
soli no kāda valsts vīra puses. Mentalisti

koncentrē savas domas uz minēto personu

un suģestē to attiecīgu soli nespert. Ja do-

mājošo personu skaits būs pietiekoši liels

un viņu domas pietiekoši koncentrētas, tad

minētais valsts vīrs sajutīs nepārvaramu

gribu suģestijai paklausīt. Saprotams šeit

krīt svarā ari suģestējamās personas gribas

spēks, viņa spēja iespaidam pretoties. Ja
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tas būs vājš, tad iespaids būs pilnīgs.

Tādēļ visām personām atbildīgos
amatos jābūt vispirms ar stipru raksturu un

cietu gribu. Pretējā gadijienā, lai cik cēlas

būtu viņā domas, tas būs kā niedra, ko

vējš uz visām pusēm šūpo, kamēr nolauž.

Savās iekšējās darīšanās mentalistu

biedrības cenšas veicināt katra atsevišķa
biedra labklājību arkolektīvu domu iespai-
du. Piemēram, ja kāds no biedriem ir slims,

tad visi citi biedri zināmā laikā koncentrē

savas domas uz saslimušo, domādami ve-

selības domas. Un šādos gadījienos slimam

izveseļošanās tiek atvieglota.

Stāsta, ka ķeizars Vilhelms 11. intere-

sējies par šo zinātni un pat mēģinājis sa-

vus politiskos pretiniekus iespaidot ar men-

talisma palīdzību, bet revolūcija aizkavējusi

šā nodoma izvešanu.



V. Bušido.

Kā zināms, austrumu tautas ir sasnie-

gušas vairāk okultās zinātnēs, kā eiropieši.
Visvairāk šīs zinātnes kultivē Indijā, bet

tās ir izplatītas ari Japānā, kā tautas garī-

gais īpašums. Viena no šādām japāņu sle-

penām zinātnēm ir «Bušido». Šī mācība ir

pārgājuse japāņu tautas miesā un asinīs un

spilgti izpaužās šīs tautas dzīves veidā,

un savstarpējās attiecībās.

Visi, kas apceļojuši Japānu, vienā

balsī izteic savu apbrīnošanu par japāņu
možo garu, dzīves prieku un darba ener-

ģiju, kā ari par nepārspējamo laipnību pret
svešniekiem, pat ienaidniekiem. Tāpat

japāņu sasniegumus kultūras un technikas

laukā atrod par apbrīnošanas cienīgiem, ja
neteiktu vairāk.

Šo parādību izskaidrojumu mēs atro-

dam Bušido mācībā.

Kā jau zinām, jo vairāk personu sa-

vas domas vērš uz vienu un to pašu objektu

(domāšanas priekšmetu, personu, lietu v. 1.1.),
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jo stiprāka būs šo domu iedarbība, un jo

stiprāk viņas to iespaidos vienā vai otrā

virzienā.

Šo ievērojot, bušidoisti māca, ka kat-

ram nepieciešami vajadzīgs radīt savos

līdzcilvēkos labas domas par sevi. Lai to

panāktu, ir izstrādāta vesela zistema sadzī-

ves noteikumu, kurus bušidoisti, un vispār

austrumzemju tautas, stingri ievēro.

Šie ikdienišķās sadzīves noteikumi ie-

tver sevī mūsu pieklājības, jeb «labā toņa»

likumus, bet ir daudz plašāki un iet tāļāk

tajā ziņā, ka aptver ne tikai ārējās sadzīves

formas, kustības, runāšanas veidu, v. t. t.,

bet ari domas. Mūsu «pieklājības noteiku-

mus» var uzskatīt tikai, kā ievadu bušido

mācībā. Amerikāņu Jauna Doma (The new

thougth) ir bušido mācības pārveidojums

un savos pamatos tai līdzīga.

Katris japans, vienalga kāds būtu tam

sabiedrības stāvoklis vai izglītība, vispirms

cenšās visiem spēkiem ievērot labā toņa li-

kumus. Jo pie Bušido mācības pieder: slik-

to neredzēt, nekā nenievāt, nelabvēlīgus
notikumus neminēt, nekā stipri nekritizēt,

ar vienu vārdu, visu nepatīkamo, nelabvē-

līgo vienmēr un visur, kā mutiski tā raks-
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tiski, abzoluti ignorēt, noklusēt un nemi-

nēt.

Bušidoistu augstākais likums ir: vien-

mēr un visur paturēt garīgo līdzsvaru. Ne-

kad neizrādīt dusmas, nelaipnību, saīgumu,

neapmierinātību v. t. t., ne vārdos, ne dar-

bos, ne sejas izteiksmē. Jābūt arvien mie-

rīgam laipnam un ievērīgam. Nelaime, sā-

pes, apvainošanās nedrīkst tikt izrāditas, un

vispār nedrīkst tikt izrādīts tas, kas notiek

cilvēka iekšienē. Šādu izturēšanos gan var

uzskatīt par liekulību, bet bušidoisti lieku-

ļošanu neuzskata par netikumu. Japans iet uz

nāves sodu ar smaidu sejā.
Ar ķildošanos, lamu vārdiem, nievāša-

nu, jeb vaidēšanu un žēlošanos nekā nevar

sasniegt. Panākumi dzīvē ar šādiem līdzek-

ļiem ir abzoluti izslēgti. Ļaudis dara, ko vi-

ņi grib. Ja Jūs viņus neiespaidosiet ar savu

personību, (vitālo magnētismu), Jūsu gribai

un padomiem paklausīt, tad ar vārdiem ne-

kā nesasniegsiet. Nonievāšana, kritizēšana,

lamāšanās, vaidēšana un žēlošanās radīs

Jums tikai ienaidniekus un laupīs draugus,

maitās Jūsu raksturu, kaitēs Jūsu nerviem,

slikti iespaidos Jūsu domu asumu un gara

spējas vispār, un mazinās Jūsu personības

iespaidu uz līdzcilvēkiem.
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Otrs bušido mācības pamatnoteikums
ir

— optimisms. Visur redzēt un izcelt tikai

labo. Ļaunumu neievērot. Nekad nežēloties

par sliktiem apstākļiem, sliktu veselību v. t.

t., un nedomāt par to. Ja japans zin, ka

ir neglābjami slims, ir tad viņš apgalvos,
ka ir pilnīgi vesels, un nekad nav juties
tik labi, kā taisni tagad. Ja japāņu veikal-

niekam stāv rītu bankrots priekšā, ari tad

viņi vēl šodien apgalvos, ka tas stāv uz

pilnīgi drošiem pamatiem.
Attiecībā uz līdzcilvēkiem, bušidoists

nekad nevienu neapmelos, nenoliegs, nekri-

tizēs, bet visu rīcibā un darbībā atradīs at-

taisnojošo domu. Katru, kas tam kaut ko

stāsta, tas ar intresi un līdzjūtību uzklausīs

un ja nevarēs stāstītājam piekrist, tad ne-

teiks nekā, bet mēģinās sarunu vēst uz ci-

tu tematu.

Šāds optimisms, kas no sākuma var

būt liekuļots, ar laiku top par patiesu rak-

stura īpašību un dara brīnišķīgi labvēlīgu

iespaidu uz cilvēka labsajūtu un top par

spēka un dzīves prieka avotu.

Mūsu draugu, paziņu, un vispār līdz-

cilvēku labām domām par mums ir maģisks

spēks, sevišķi tajos punktos, kur šīs domas
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sakrit. Neviens nevar teikt, „man vienalga, ko

par mani domā citi."

Mūsu līdzcilvēku saskanīgās labās do-

mas par mums rada tā saucamo „psicho-

loģisko batareju:" kas, vairo mūsu spē-

kus un atvieglo mums ceļu uz sekmēm un

panākumiem dzīvē. Tādēļ bušidoistu aug-

stākais mērķis ir šo psicholoģisko batareju
uzturēt arvien svaigu un stipru.

Katra cilvēka gars pēc, bušiduistu mā-

cības, ražo katru dienu aprobežotu dau-

dzumu īpatnēju kaut ko, tā saucamo

interesi. Katram cilvēkam ir noteikts dau-

dzums šīs intereses, ko viņš var izlietot un

kad tās viņam vairs nav, tad tas nonāk stāvok-

lī, ko sauc par garīgo tukšumu.

Interese, jeb interesēšanā spēja ir tie

magnētiskie pavedieni, kas cilvēka ga-

ru savieno arārpasauli. Tas ir līdzeklis pie-
vilkt un paturēt lietas. Atmiņa nav nekas cits,
ka intereses darba rezultāts. Visas atmiņas

ir vienādas, t. i, nav ne sliktu, nedz labu at-

miņu.

Lietas, kas ir aizmirstas, patiesībā uz-

glabājās apakš apziņā. Neviena doma neiet

zudumā un nekas abzuluti nevar tikt aiz-

mirsts.

Ja kādam cilvēkam atmiņa liekās būt
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vāja, ja tas pat neatceras nekā, ko vakar

darījis, tad tur iemeslis meklējams citur,

bet ne atmiņas vājumā. Šādi cilvēki savu

garīgo spēku, savu interesēšanās spēju ir

izlietojuši citā virzienā un tik lielā mērā, ka

priekš attiecigā fakta atcerēšanās tiem vairs

nav intereses krājumā: Ta, piem. kads vei-

kala mācēklis bija tik aizsmāržigs, ka ne-

varēja atcerēties, kādus pienākumus iz-

pildījis iepriekšējā dienā, lai gan citādi viņa

gara spējas bija pietiekoši lielas. Izrādijās,
ka tas visu savu interesi ziedo kādai skautu

organizācijai, kurai viņš bija par priekš-

nieku, un kur tas savus pienākumus izpil-

dija ar apbrīnojamu precizitāti. Šis amats

tam aizņēma visus garīgos spēkus, tā kā ne-

kas vairs neatlika pāri. Viņš izlietoja visu

savu interesi vienā virzienā.

Bušidoisti prasa no saviem mācek-

ļiem, lai tie tūliņ varētu par kaut kādu lie-

tu interesēties. Zināmam intereses krājumam
tiem arvien jābūt gatavam priekš katras pa-

tiesi intereses cienīgas lietas. Tiem vajaga
būt spējīgiem uz pavēli interesēties.

Ja interesēšanās spēju izlieto neparei-
zi, nedisciplinēti, tad tas lielā mērā kaitē

cilvēka raKsturam. Tā var izvērsties slimi-

gās idejās, kaislīgās tieksmēs, vienpusības
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un citās savādībās. Interese, kā dabas spēks,
ir graujoša, ja tā darbojās kā aklis spēks.

Svētība no tās ceļās tikai tad, ja tā stāv

zem cilvēka abzolutas kundzības. Bušidoisti

māca labāko metodi, kā šo interesi discip-
linēt un valdīt.

Ir zināms, ka visi cilvēki ir egoisti.

Katris grib izvest cauri savu gribu, katris

cenšās pēc sava mērķa. Viss, kas veicina šā

mērķa sasniegšanu, dara labvēlīgu iespaidu

uz cilvēkiem. Tādēļ bušidoisti, māca lai ar

citiem cilvēkiem nekad par sevi nerunātu.

Ļaudis intresejas tikai par sevi pašiem, par

saviem darbiem un savām priekšrocībām,

par savām spējām un savām zināšanām,

par saviem labumiem un saviem draugiem,
bet par citiem indivīdiem tikai tik daudz,

cik no tiem var gūt kādu labumu.

Katram cilvēkam ir zināma pievilcība,

jo katram ir mazāk vai vairāk gribas spēka,

tādēļ sabiedrība iedarbojas dzīvinoši. Lai

šo pievilcību vairotu, bušidoisti noliedz ru-

nāt par sevi un par savām intresēm, bet

gan piegriest vērību sava pretīrnrunātājā
intresēm un ieiet viga runas tematā. Šādā

veidā tiek sasniegti divi mērķi, proti, mēs

disciplinējam savu intresi, māam to pa-

klausīt mūsu prātam un darāmlabvēlīgu ie-
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spaidu uz savu runas biedri. Tas būs par
mūsu atsaucību uz viņa intresēm ļoti aiz-

kustināts un viņa labvēlība mums būs no-

drošināta.

Bušido, tā tad, māca sabiedriskā satik-

smē savas intereses, simpātijas un antipā-

tijas veikli pārvaldīt, tās noklusēt un apslēpt,
bet ieiet uz citu idejām un interesēm, lai

tādā veidā mācītos disciplinēt savas jūtas

un lai radītu citos labvēlīgas domas par
sevi.

Bet lai mūsu iespaids būtu pilnvērtīgs,

vajadzīgs vēl kaut kas, proti: spēka un stip-

ra rakstura iespaids. Nespēcīgu, gļēvu
raksturu neviens nevar ciest, kaut ari viņa

īpašnieks savādi būtu labākais cilvēks pa-

saulē. Ļaudis mīl spēku, tādēļ bušidoisti

netaupa pūles, lai parādītu sevi, ka spēcī-
gu raksturu. Šo panāk vienkāršā cēļā seko-

ši: nekad nevajaga izpaust citiem savas

darbības motīvus un nolūkus. Nekad neat-

vaiņoties par saviem darbiem, tāpat ari ne-

kad neprasīt no citiem viņu darbības pa-

matojumus un neievērot viņu atvainošanos.

Piemēram: ja Jūs kadu atstājiet, teiciet īsi,

ka Jūs tagad gribiet iet. Visus viņa jautā-

jienus, kādēļ un kur, atstājiet neievērotus.
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Nekad nesakāt, pat saviem tuviniekiem

ne, kur Jūs ejiet, kādēļ Jūs ejiet, pie kā Jūs

ejiet. Nekādas ziņas par to, kādēļ Jūs to,

jeb citu ko dariet. Nekādus paskaidroju-

mus, nekādus pamatojumus. Jums nav jā-

glauda citu ziņkārībā, kā kaķa mugura.

Nekad neprasiet vispārējās lietās pa-

domus no citiem un nedodiet tādus no sa-

vas puses. Jums jāseko savai pārliecībai

un jāļauj citiem tāpat darīt.

Cita padoms tikai tad Jums būs par

svētību, ja to dos speciālists kādā nozarē,

par ko Jums pašiem nav zināšanu. Visos

citos gadījumos cita padomiem paklausīt

nozīmē izdarīt kļūdu un bojāt savu raks-

turu.

Nedodot nevienam norēķinu par savu

darbību un paklausot tikai sev, Jūs iegū-
siet savu līdzcilvēku cienību. Jūs turēs par

stipru raksturu, par spēcīgu personību un

Jūs tāds ari būsiet. Jūsu spēki pavairosies

un Jums būs vieglāki gūt sekmes dzīvē.

Jūs būsiet egoists, (patmīlis), bet lai

gūtu dzīvē sekmes, cilvēkam tādam jābūt.
Bet reizē ar to Jūs būsiet ari altruists (cil-
vēku mīlošs, labdarošs), jo Jūsu izturēšanās

nāks tikai par labu jūsu līdzcilvēkiem. Ēgo-
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isms un altruisms, pec bušidoistu mācības,
ir savienojami.

Bušido mācība, kā redzējām, tā tad

sastāv no pareizo sadzīves formu ieturēšanas,

un pareizās domāšanas. Tas gan lie-

kās būt kaut kas vienkāršs, mazsvarīgs un

pie okultiskām zinātnēm nepieskaitāms. Tā

tas tomēr nav. Šīs mācibas izvešana dzī-

vē attīsta cilvēka garīgos spēkus. Tā ved

pie disciplinētās domāšanas, pašsavaldīša-

nās, objektivitātes untādā ceļā palielina per-

sonīgo magnētismu un dzīvības spēku vis-

pār. Un šo spēku izkopšana ir okulto zi-

nātņu uzdevums.



VI. Domu Koncentrācija.

Vārds «koncentrācija" nozīmē sako-

pošanu. Domu koncentrācija, tā tad, būs do-

mu sakopošana, to visu virzīšana uz vienu

objektu; tā būs, ta tad, kaut kas pretējs
izklaidībai.

Domu koncentrācijai ir ārkārtigi sva-

rīga nozīme cilvēka garīgo spēku attīstīšanā,

tādēļ nepieciešami šo okultisma nozari labi

pārzināt.

Koncentrēties nozīmē: vienas domas

neatlaidīgu pieturēšanu, izslēdzot visas citas,

pie kam šai domai jābūtplastiski veidotai,

iedomātais priekšmets jāstāda gara acu

priekšā cik vien iepspējams skaidri, plastiski,
t. i., it kā domu objekts būtu acu priekšā
reālā veidā.

Tāļāk ņemot, koncentrācija ir visu do-

mu, jūtu un gribas spēka sakopošana un

mērķtiecīga virzīšana uz vienu centru, vie-

nu punktu, proti uz to, ko pašulaik dara.

Šis punkts ir intereses vidus punkts,

ar citiem vārdiem sakot, tas ir apziņas

mērķa gala punkts. Koncentrācija pati pie
tam ir zināmā mērā elektriskas straumes
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radīšana, kas ved pie mērķa galveno
domu.

Koncentrācija ir spēja vērst visus ga-

rīgos spēkus katrā laikā un uz katru doto

priekšmetu, vai nu izslēdzot pie tam ķer-

meņa funkcijas, jeb vadot tās vienā vir-

zienā. Šādā gadijienā visa cilvēka būtne

un apziņa ir noskaņota vienā virzienā, tiek

radīta domātāja, domas un mērķa vienība,

jeb īsāki sakot—i ekšējā vienība.

Koncentrācija šī vārda pilnā nozīmē,

ir nepārtraukta tā apstiprināšana, ko grib

sasniegt. Tā nav mechaniska, uz vietas

stāvoša domu atkārtošana, bet gan rado-

šā veidošana, visu dzīvības spēku vir-

zīšana zināmā virzienā, stiprināta no pilnas

gribas mērķi sasniegt un neatslābt, līdz tas

sasniegts.

Kā linzes stikls sakoposaules starus

uz vienu centru tā, ka tur rodās dedzinošs

karstums, tā cilvēka spēki, koncentrēti vie-

nā punktā, spēj darīt brīnumus.

«Koncentrācija ir pārmaiņu novēršana

domāšanas principā" saka kāds jogu mācī-

bas paudējs. Piemēram: kāds sēd savā ista-

bā pie garīga darba. Piepeši blakus istabā

dzirdama stipra saruna. Tas viņu iztraucē,

viņš nevar vairs strādāt, viņš dusmojās. Ko
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nozīmē: iztraucē? Kādēļ tas ļaujās traucē-

ties? Ja kāds civēks ir koncentrēts, tad to

nevar iztraucēt. Troksnis gan to aizsniedz,
bet tas to uzņem tikai kā faktu.

Viņš top bezjūtīgs pret traucējumu un tur-

pina savu darbu

Ja, turpretim, attiecīgā persona nav

koncentrēta, ja viņas domas un intereses

(par intereses būtību mēs runājam iepriek-

šējā nodaļā) ir nedisciplinētas, izklaidīgas,
blakus iespaidiem padotas, tad viņš, kā jau

redzējām, vispirms top iztraucēts, tad tam

uznāk dusmas par traucētājiem un ar au-

gošu niknumu tas klausās uz troksni blakus

istabā. Tas ziedo savu intresi

traucējumam, bet ne darbam.

Un šī interese top arvienu stiprāka, tas ar-

vienu vairāk padodās domām, ka tiešām ir

briesmīgi iztraucēts, un tā kā katra doma

tiecās pārvērsties par patiesību, tad visa

cilvēka būtne tiešām uzņem gadijienu, kā

traucējumu.
Šinī gadijienā notika gan koncentrē-

šanās, bet nepareiza, proti: uz traucējumu.

Vajadzēja domāt patiesībā šādi: «Mani ne-

viens netraucē. Es esmu viss pie sava dar-

ba. Darbs dara man prieku un aizņem vi-

su manu interesi."
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Koncentrētais cilvēks lr ari reizē dar-

bības cilvēks. Un darbības cilvēks dara ti-

kai vienu vienā reizē; tas visas domas

kopo uz vienu mērķi, tas tiecās uz šo mērķi

ar visu būtni. Koncentrēts cilvēks ir ab-

zoluti mierīgs un mērķi droši apzinošs. Ja

tas top traucēts, viņš nedusmojās, bet mie-

rīgi atstāj sava darba ritmu un pāriet uz

jaunu ritmu. Ja viņš ir iesācējs, tad šeit

būtu vajadzīga maza suģestija šādā veidā:

„Es tagad apzinīgi pāreju uz jaunu
darba ritmu. Es tagad koncentrējos uz ma-

nu jauno uzdevumu. Es esmu viss pie

mana jaunā darba".

Visi lielie vīri ir bijuši koncentrēšanās

spējīgi; kas viņi bija, viņi bija pilnīgi.

Koncentrēšanās derīgumu, īsos vārdos

saņemot, varam izteikt sekoši: Koncentrēša-

nās pastiprina:

sajūsmu, jeb apgarotību,
kas ir nepieciešami vajadzīga, lai veiktu

kādu svarīgu uzdevumu un ne|autu atslābt

radīšanas priekam;
iedomāšanās spēju, tā kā

uzstādītais mērķis top skaidrāk saredzams

un var tam labāki sekot. Rodās iespēja

plastiski priekšā stādīt iedomāto, un tādā

pašā mērā aug ārējās sekmes;

pa špaļā v I b v
, jo jūt sevi ntosta-
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mies lieliem spēkiem. Kas līdz šim sekoja

citu padomiem, tagad top patstāvigs; pašti-
cība un darba spējas pastiprinās;

uzmanību un aptveršanas

spēju, un caur to darba atvieglošanu
izturību un neatlaidību, tā kā var radīt vērtī-

bas enerģiskāki, ātrāki un labāki, kas savu-

kārt dod darba prieku un nepaliek ari no

citiem neievērots;

atmiņu, kas tādā pašā gaitā pieņē-

mās, kādā tiek izbēgta izklaidība un domu

jukums, jo tie ir galvenie atmiņas vājinātā-

ji;

gribas spēku, jo tikai skaidri sare-

dzot un apzinoties savu mērķi, var rasties

griba un spēks viņu sasniegt. Par to plašā-
ki runāsim atsevišķā nodaļā;

dzīves prieku, jo jūt, ka pie-

ņēmās visi spēki, ka top ar katru dienu

veselāks, svaigāks un jaunāks. Ikdienišķība
tiek apsauļota, un cilvēks atzīst sevi, kā

iekšēju vienību, kā savas paša pasaules ra-

dītāju.



Vil. Koncentrēšanās praktika.

Lai attīstītu koncentrēšanās spēju, ir

nepieciešama zināma vingrināšanās, jeb tre-

niņš, jo nekas vērtīgs nav sasniedzams bez

pūlēm, resp. pērkams bez naudas.

Ir novērots, ka ir labāki, ja vingrināju-

mus izved vienā un tanī pašā laikā un

vietā, t. i. vienā un tanī pašā stundā katru

dienu, sēdot uz to pašu krēslu un tanī pat
istabā. Sēdēt vajag vai nu pret ziemeļiem,

pret magnētisko zemes polu (vakaros), jeb
ari pret austrumiem, zemes griešanās virzie-

nā (rītos).
Labākais laiks priekš vingrinājumiem,

saprotams, ir rītos, jo tad cilvēks ir atpūties

un jūtās vissvaigāki. Bez tam rītos, īsi pēc

pamošānās, cilvēka dvēsele vēl atrodas zem

garīgās, spirituelas pasaules iespaida, kur

tā kavējās pa cilvēka miega laiku, un ir

vel spirituelo spēku pilna. Ja ievēro, ka rītos

mums ir visstiprāks tā saucamais saules

ritms, kādēļ ari rīta vingrinājumi mūs

tieši savieno ar pieņemošos saules spēku.

Lai varētu koncentrēties, ir nepiecie-
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šams iepriekšējs atslābinājums.
Pie atslābinājuma vajadzīgs vispirms

— ārējs miers. Tas izvedams mierīgā,

noslēgtā istabā, kur Jūs neviens netraucē,

vai ari klusā mežā. Dabas mierīgais klusums

darīs ari Jūs mierīgus.

Tāļāk, ir vajadzīgs ķermeņa miers un

ērts stāvoklis. Jūsu locekļiem jābūt miera

stāvoklī un domas nedrīkst nodarboties ar

blakus lietām. Rūpējaties ari par to, lai sē-

deklis Jūs nespiestu, lai Jūsu apģērbs ne-

būtu par šauru, lai vispār, nekāda neērtība

netraucētu Jūsu domām koncentrēties. Jā-

sēd taisni, kājas jātur nepiespiesti, rokas

uz ceļgaliem, vai ari viena uz otras.

Atslābinājums jāiesāk ar ķermeņa

atslābināj urnu. Tam jānotiek ne var-

darbīgi, bet mierīgi un ritmiski. Jūsu do-

mām jādarbojās līdz. Lai atslābinājums bū-

tu pilnīgs, tas jāizved pie katra lacekļa at-

r-eviši. Varat to sākt, teiksim ar labās rokas

īkšķi, tad ar kreisās rokas, tad variet pāriet

•iz labās rokas rādītāja pirkstu, tad uz to

pašu kreisās rokas pirkstu, un tad tādā

pat kārtibā uz citiem pirkstiem. Pēc tam

varat atslābināt abas rokas līdz pleciem.

Atslābinājumu iesācējiem ieteicams

veicināt ar pašsūģestiju jeb pašpavēlošām
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domām, apm. sekoša satura:

„Es atņemu visu spēku saviem roku

muskuļiem. Tie top vaļīgi, pavisam vaļīgi.
Es nejūtu vairs savas rokas; viņas stāv brī-

vi, vaļīgi, un ir pilnīgi atslābinātas."

Tāpat jāpārstaigā domās viss ķermens,

pielietojot attiecīgu pašiedvēsmi. Vajaga

just, ka viss ķermens top vaļīgs, un slābs,
ka visi locekļi paliek it kā bez spēka. Va-

jaga sajust abzolutu klusumu un mieru.

Prāta uztveres spējām jātop izslēgtām
no darbības. Acis nedrīkst nekā redzēt,

plakstiņiem jābūt vaļīgiem un jānoslīd lejā.
Ausīm jābeidz uzņemt trokšņa iespaidi. Ari

domu darbībai pamazām jāapklust, izņemot

domu par pilnīgu mieru.

Šai domai jābūt suģestivai, apgarotai
ar nelokāmu gribu panākt pilnīgu mieru;

tai jāformulējas apm. šādos vārdos:

„Es gribu būt mierīgs un esmu tāds.

Es nekā neredzu, nedzirdu un nejūtu. Ār-

pasaule priekš manis ir grimusi nebūtībā.

Es jūtu tikai savu esamību, es esmu pats

miers, viss manī ir līdzsvarots, un ar kos-

misko dzīvības ritmu saskaņots. Es esmu

atslābinājies."

Pie atslābinājuma jāievēro ari pareiza

elpošana. Par to mums būs runa atsevišķā
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nodaļā. Šeit aizrādīsim tikai uz galveno.

Jāelpo caur degunu, mierīgi, ritmiski,

vienmērīgi. Elpa jāievelk dziļi, līdz pat

plaušu apakšgaliem. Jāieelpo ātrāk, bet jā-

izelpo lēnāk. Vissvarīgākais tomēr ir— ap-

zinīgi elpot, sajust un apzināties, ka

ar katru elpas vilcienu uzņem sevī kosmis-

ko dzīvības spēku — pranu, ka tas piepil-
da katru locekli, katru atomu mūsu ķerme-

nī, dzīvina un uztura to veselu, spēcīgu
un svaigu.

Šāds atslābinājums ir svētības pilns

un dzīvinošs, kas atver cilvēkam okultos

spēka avotus. Tā ir vispilnīgākā atpūta un

priekšnoteikums katrai koncentrācijai.
Kad atslābinājuma stāvoklis ir panākts,

tad var pāriet uz domu koncentrācijas mē-

ģinājumiem. Atsevišķus mēģinājumus var

izvest sekoši: Cik vien iespējams uzmanīgi

aplūko kādu priekšmetu, tad aizdara acis

un mēģina aplūkoto priekšmetu rekonstruēt

t. i. iedomāties, stādīt gara acu priekšā tā-

du, kāds tas ir. Rekonstrukcijai jābūt tik

skaidrai, ka iedomātais priekšmets liekas ar

roku paņemams. Ja visus sīkumus nevar

domās priekšā stādīt, tad mēģinājums jāat-

kārto, t. i., attiecīgais priekšmets jāaplūko

no jauna un jāmēģina atkal to domas
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rekonstruēt. Tas jāatkārto, līdz iedomātā

priekšmeta domu attēls top pavisam skaidrs.

Pirmie mēģinājumi var būt vēl vien-

kāršāki. Vienā gadījumā ņemiet kādu mie-

rīgu punktu pie sienas. Otrā
—

baltu papī-

ru ar uzzīmētu punktu un riņķi tam apkārt.

Skatāties uz šo punktu, fiksējiet to, do-

mājiet tikai par šo punktu, un redziet tikai

to. Visi domu novirzījumi jāizbēg.

Mēģinājums ir izdevies un uzdevums

izpildīts, ja Jūs neredziet ne papīru, nedz

riņķi, bet tikai un vienīgi punktu. Visai

pasaulei apkārt Jums jāgrimst nebūtībā.

Paliek tikai Jūs un punkts.

Mēģinājumiem var ņemt ar komplicē-
tākus zīmējumus; jāuzlūko kaut kāds viens

punkts un viss domu spēks jāvirza uz šo

punktu. Jācenšāspanākt pēc iespējas pilnī-

ga koncentrācija, t. i., lai neviena Jūsu do-

ma ne uz mirkli nenovirzītos citur, lai visas

citas zīmējuma daļas grimtu miglā, lai jūs

redzētu, zinātu un sajustu tikai šo punktu.

Vajaga sajust, ka visi domu, jūtu un gribas

spēki tiecās uz vienu vidus punktu, ka visa

Jūsu būtne itkā caur kanālu izlejas vienā

virzienā, ka viss cilvēks top par vienotu

mērķtiecošo spēka gribu.
Ja šis mēģinājums ir izdevies, t. i.,
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ja vārds ir tapis par dzīvu spēka jēdzienu,
tad lieciet vārda „spēks" vietā citus vārdus,

piem., prieku, drošsirdību, mieru, laimi,

pašpaļāvību, enerģiju, sekmes, apskaidrotī-

bu, v. t. t.

Šādi mēģinājumi veicina plastisko
skatīšanas spēju un iedomāšanos, garīgo

radīšanu. Dziļi cilvēkā snaudošie spēki ar

šādiem mēģinājumiem tcp modināti. Acis ir

visērtākais ceļš uz cilvēka iekšieni.

Derīgi ievērot ari, kā šāda priekšmetu
fiksēšana (cieša nepārtraukta skatīšana) dod

koncentrētu skatfenu. Acis beidz klejot ap-

kārt un top mierīgas, rādot tādā kārtā Jūsu

iekšējo stiprumu un noteiktību. Jūs varēsiet

citiem brīvi acīs skatīties, bez kā Jums kā-

dureiz būtu acis jānolaiž.
Pilna plastiska skatīšana var notikt

šāda mēģinājuma ceļā: Liekat savu pulkste-
ni uz galda un uzskatāt to cieši un kon-

centrēti. Tad aizdariet acis un mēģināt

pulksteņa veidu rekonstruēt, tas ir, stādīt to

sev priekšā tādu, kāds tas patiesībā ir. Vai

Jūs variet skaidri redzēt, kā izskatās viņa

cipari ? Vai Jūs variet bez kavēšanās ap-

rakstīt rādītāju veidu un viņu izrotājumus,
kā ari lieluma attiecības to starpā ? Vai

Jūs varat pateikt, ar ko Jūsu pulkstenis
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ārīgi atšķīrās no citiem pulksteņiem, kādi

viņa malu izrotājumi.—Ja ne, tad atkārto-

jat to vēlreiz, un tik ilgi, kamēr esat uzņē-

muši sevī pilnīgu pulksteņa attēlojumu, un

ka Jūs to varētu bez kavēšanās izšķirt starp

simtu citu pulksteņu.

Mēģināt to, un izdarāt vēl cita veida

mēģinājumus pēc saviem ieskatiem.

Šādi vingrinājumi it sevišķi derīgi at-

miņas spēka stiprināšanai, jo attīsta spēju

iespaidus uzņemt pilnīgi, bet ne pavir-

ši, kas ir atmiņas pamatnoteikums.

Visas sekmes un panākumi dzīvē ir

atkarīgi no attiecīgā cilvēka koncentrēšanās

spējas. Tikai šai spējai piemitot, kā to re-

dzēsim īpašā nodaļā, var būt runa par gri-
bas spēku, un rakstura stingrību.

Tādēļ katram, kam šī spēja nepiemīt,

pietiekošā mērā, tā būtu jāattīsta uzrādīto

vingrinājumu ceļā.

Kā kavēkļi koncentrēšanās izvešanai

mināmi: negativas domas, miegainība, ne-

kārtīga elpošana, izklaidība, pasivitāte, no-

gurums, neharmonisks gara stāvoklis un

šaubas par panākumiem. Šie kavēkļi jāno-

vērš, tikai tad koncentrācijai būs pozitīvi

panākumi.
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Kocentracija ir pamatnoteikums jaun-

garlgā (Neu-Geist) mācībā. Pār šo zinātni

ari ir plaša literatura, kuru ieteicams tāļak

ejošiem lasīt oriģinālā. Ari šinī nodaļā ie-

vietotas dažas raksturigākās domas no jaun-

garlgo autora K. G. Šmidta.



VIII. Gribas spēks.

Mēs visi esam dzirdējuši par stipru

un vāju gribas spēku, par stipru un vāju

raksturu, jeb dabu. Mēs zinām, ka cilvēki

ar stipru gribu, jeb raksturu tiek dzīvē uz

priekšu, sasniedz savus mērķus, un ari ka

otrādi tas ir, ar vājas gribas, jeb neattīstīta

rakstura individiem. Tamdēļ būtu lietderīgi
mazliet uzkavēties pie šiem faktoriem.

Vārdi „griba" un "raksturs", parasti
tiek lietoti vienādā nozīmē. Bet viņu oriģi-
nālā nozīme ir mazliet atšķirīģa. Gribas no-

zīme ir vārdiska, proti: kaut ko gribēt vēlē-

ties, raksturs, turpretim, ir spēja, vai nespē-

ja šo gribu uzturēt, nemainīt un nezaudēt;

raksturs ir gribas raksturojums, viņas dabas

apzīmētājs.

Vājas gribas cilvēki parasti netiek

dzīvē iiz priekšu. Tādēļ katram, kas grib
kaut ko ievērojamu sasniegt, jāattīsta gribas

spēks, jārada stiprs raksturs.

Ka tas panākams?
Lai kaut ko gribētu, vajaga zināt, ko

grib, vajaga varēt to iedomāties, stādit to
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savu gara acu priekšā skaidri un saredzami.

Neviens nevar gribēt to, ko viņš nevar

iedomāties, ko nekad nav redzējis, sajutīs jeb
savādi uztvēris.

Pie stipras gribas, tā tad, ir nepiecie-
šams priekšnoteikums iedomāšanās [spēja.
ledomāšanās spēja ir savu-kārt atkarīga no

koncentrēšanās spējas. Pie koncentrēšanās

mēs vēršam visu savu domu spēku uz kaut

ko vienu, atsevišķu no pārejās pasaules.
Mēs to iedomājamies, stādam savu gara

acu priekšā visā pilnībā. Jo lielāka būs

mūsu koncentrēšanās spējā, jo skaidrāki

mēs saredzēsim iedomāto priekšmetu.
Mūsu mērķis, mūsu ideāli ir iedomātais

reālā attēls. Jo dzīvāks un skaidrāks būs

šis attēls, jo vairāk mēs uz to tieksimies.

Koncentrēšanās spējā uztur iedomātā

ideāla attēlu svaigu mūsu prāta.
Jo lielāka mums būs šī spēja, jo skai-

drāki tēlosies mūsu gara acu priekša mūsu

ideāls. Līdz ar to augs mūsu speķi, un

ceļi, kas ved pie mērķa, būs skaidrāki

saredzami. Tie būs tik skaidri, tik reāli

un iespējami, ka ne kādi blakus apstākļi ne-

varēs mūs no tiem novērst. Mums būs

noteikta, negrozāma griba.
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Ta tad lai attīstītu gibas spēku, jā-

iesāk ar koncentrēšanās mēģinājumiem, par

ko runājam iepriekšējā nodaļā. Ja spēja

koncentrēties būs sasniegta, tad gribas

spēks radīsies pats no sevis.



IX. Elpošanas mistērija.

Ir savādi, kā tagadējāgadusimtenī,kur

cilvēks ir tik daudz sasniedzis sarežģētās zi-

nātnes un citās nozarēs, tam vēl jāmācās
tāda vienkārša lieta, kā elpošana. Tā tas

tomēr ir.

Tiecoties pēc ārējiem mērķiem, tagad-

nes cilvēks ir nolaidis neizkoptas savas dzīvī-

bas funkcijas. Tas grēko pret savuorganismu
barību uzņemot, ģērbjoties, strādājot, guļot,
bet visvairāk elpojot.

Elpošana ir pie dzīvības uzturēšanas

vissvarīgākais process. Tādēļ arī no akadē-

miskās medicīnas viedokļa raugoties tai

būtu jāpiegriež izcilus vērība. Bet tas,

par nožēlošanu, nenotiek.

Elpošanas mākslu diplomētie veselības

priesteri neuzskata par ievērības cienīgu.

Ļaudis taču visi elpo paši no sevis, bez

mācīšanas. Visi elpo, bet pareizi elpo viens

no desmit tūkstošiem. Kā tas tiešām

tā, to pierāda visur redzamās slimīgas, bā-

lās sejās, diloņi un visādā veidā elpošanas

orgānu slimības. Ar diloni vien mirst ma-
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zā Latvijā ap 1500 cilvēku gadā. Vācijā
šis skaitlis sasniedz 100000.

No okulto zinātņu viedokļa pareizā

elpošana nevien novērš zināmās slimības,
bet pavairo dzīvības spēkus vispār un pa-

garinā mūžu.

Okultisti visos laikos un visās zemēs

ir mācījuši, kā gaisā atrodas kāda substance,

jeb princips, no kuras atkarājās visa kustība,

visa augšana un visa dzīvība. Šo principu

apzīmē ar vārdu „prana", kas nozīmē san-

skritu valodā abzoluto enerģiju.
Prana spiežas visur cauri: tā ir sasto-

pama visās dzīvības parādībās, no amēbas

līdzcilvēkam, un no visvienkāršākā auga, līdz

vis augstāki atīstītam dzīvniekam.

Prana atrodās gaisā, bet tā nav gaiss,
nedz arī kāda no gaisa ķimiskām sastāv-

daļām. Dzīvnieki, stādi un cilvēki to ie-

elpo līdz ar gaisu. Ja ši principa, jeb sub-

stances gaisā nebūtu, tiem būtu jāmirst.
Šis varenais, noslēpumainais princips

ir visās vielās, bet tā nav viela. To uzņem

ar skābekli, bet tās nav skābeklis.

Lai mēs uzņemtu sevī šo dzīvības spē-

ku, mums vajaga elpot. Jāelpo apzinīgi,
t. i., apzinoties sevis pašu un pranu. Kas
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ir izklaidīgs, tas izšķērž pranu, kas ir kon-

centrēts, tas uzkrāj to savā ķermeni.

Šis „dzlvlbas ūdens" ir elpa, gars,

dzīvības esence, bez kā mēs nevaram ap-

zināt sevi un savu esamību.

Mēs pranu nevaram ar saviem jute-

kļiem uztvērt. Mēs to varam tikai tad ma-

nīt un sajust, ja mēs uz to koncentrējamies
un ja mums ir vēlēšanās šo maģisko spē-

ku sevī uzņemt.

Pie parastas elpošanas mēs uzņe-

mam tikai normālo pranas daudzumu. Pie

apzinīgas un pareizas elpošanas mēs turpre-

tim, esam spējīgi uzņemt vairāk pranas,

kas uzkrājās smadzenēs un nervu centros.

Mēs varam pranu tāpat uzkrāt, kā elektrības

akumulators uzkrāj elektrību.

Dažādas spējas, kas piemīt Indijas jo-

giem un brīnumdariem, var tikt attīstītas,

izlietojot uzkrāto enerģiju. Šādā ceļā Hata-

jogi netikai stiprina savu ķermeni, bet ari

attīsta mentālās, dvēseliskās spējas un dabas

maģiskie spēki ir viņu kalpībā.

Cilvēks, kas ir piesavinājies mākslu

pranu uzkrāt, vai tas nu būtu apzinīgi, vai

neapzinīgi, izstaro no sevis spēku un rada

stipra rakstura iespaidu Šāds cilvēks var
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savu spēku ari uz citām personām pārnest un

palielināt viņu dzīvības enerģiju un veselību.

To sauc par maģisko dziedināšanu. Daudzi

cilvēki neapzinās šo spēka avotu.

Nervu spēks ir tikai viens no pranas

veidiem. Kam stipri nervi, tam ir daudz

pranas. Nervozam būt nenozīmē neko citu,

kā pranas nabadzību.

Pranas uzņemšana pastāvīgi jāatjauno.

Ar domāšanu, vēlēšanos un darbību pranas

klājumi izlietojās, tāpat kā asins skābekli

izlieto organisma funkcijas.
Tā kā no gaisa mēs sme|amies šo

vareno dzīvības spēku, mēs sapratīsim, cik

svarīga ir elpošanas māksla.

Indijā šī māksla ir novesta līdz aug-

stākai pakāpei, jo ir tapusi kultivēta no

paaudzes uz paaudzi. Indijas «elpošanas

meistari", pat apgalvo, ka esot iespējams

ar attiecīgiem elpošanas pāņēmieniem sa-

vienot cilvēka augš- un apakšapziņu, attīs-

tīt gaišredzības un citas okultās spējas.

Mēs, turpretim, kā iesācēji, nevaram šādas

metodes piekopt, jo tās mums var novest

pie pārpūlēšanās un veselības bojāšanos.
Mūsu nolūks ir sniegt cik iespējams

koncentrēti to visvārīgāko, katram ikdieniš-

ķīgajā dzīvē nepieciešamo.



X. Ritmiskā elpošana.

Visi pasaules, kosmiskie spēki darbo-

jās ritmiski, viss ir ritms. Sauļu, planētu

kustības, ētera, gaismas, kosmiskā magnē-

tisma un citu spēku viļņojumi un kustības

notiek ritmiski, vienmērīgi un savstarpīgi

saskaņoti. -

Ari dabā, un mūsu ķermenī, kur viss

nepārtraukti kustas un viļņo, ir savs

ritms.

Mūsu sirds pukstieni, magnētiskie iz-

tarojumi, atomu kustības un maiņas,—

notiek pēc noteikta ritma, vienmērīgi

un saskaņoti.

Ritmā ir harmonija, spēks un dzīvība.

Ritms un harmonija ir visa daiļuma

pamatnoteikums.

Ritmiskās kustības pavairo mūsu fizis-

kos spēkus. Katram zināms, ka kareivju

taktsveidīgā soļošana ir mazāk nogurdino-

ša, ka nesaskaņota iešana. Tāpat mūzikas

ritms mums aizdzen nogurumu un dod jau-

nus spēkus.
Izvedot ritmisku elpošanu, mēs stipri-
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nam ritmu mūsu organisma un pieskaņojam
to vispasaules, kosmiskam ritmam. Līdz

ar to mums rodās iespēja uzņemt vairāk

dzīvības spēka —

pranas.

Pie ritmiskās elpošanas nepieciešami
ir censties aptvērt ritma ideju, iejusties rit-

ma būtībā. Kas nodarbojās ar mu-

ziķu, tam ritma ideja būs pazīstama.

Pie ritmiskās elpošanas, ka parastais
mērs uzskatāms normāla sirds pukstē-
šana. Bet ta ka sirds darbība pie visiem

cilvēkiem nav vienāda, tad vajadzīgs katrā

atsevišķā gadījumā to pazīt, un apzināties.

Arvienu, kad tikai ir izdevība, Jūs lieciet

īkšķi uz rokas pulsu, skaitot 1, 2, 3, 4, 5,

6; 1, 2, 3, 4, 5, 6, v. t. t., līdz sirdspuks-
tēšanas ritms Jums pilnīgi ieiet ātmiņa.

Laika sprīdis starp katru pulsa sitie-

nu ir ņemama, kā mēra vienība, pēc ku-

ras jāmēro ie- un izelpošana, kā ari elpas
aizturēšana.

Ritmiskās elpošanas likums ir sekošs:

katrai ieelpošanai jānotiek tādā pat pulsa
vienību laikā, ka izelpošanai, bet elpas aiz-

turēšanas laikam, tāpat ari laikam starp di-

viem elpas vilcieniem, jābūt pus tik lielam,

ka ie- un izelpošanas laikam.
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Lai izvestu ritmisku elpošanu, iesācē-

jam nepieciešami zināmi priekšvingrinājumi

dziļelpošanā.

Ļaudis parasti elpo sekl', un pavirši; elpu
ievelk tikai plaušu augšgalā. Šādai elpošanai
ir ari piemērojušies plaušu muskuļi un vi-

sa plaušu uzbūve. Pareiza elpošana, tur-

pretim ir dziļa un pie tās tūliņ pāriet ne-

var, lai nepārpūlētu visus elpošanas orgā-

nus. Tā jāpiesavinās pakāpieniski.

Dziļelpošanas vingrinājumi jāizdara 2

—
3 reizes dienā pa apm. 10 minūtēm ka-

tru reizi. Jāatrodās tīrā un svaigā gaisā.

Jānostājās taisni, rokas sānos, krūtis uz āru.

Jāvelk lēni elpa un tik dziļi, kā vien iespē-

jams, dažas zekundes elpa jāietura, tad jā-

izpūš, lēni un vienmērīgi, vēl lēnāki, kā

ieelpojot. Izelpojot jāizspiež no plaušām
tik daudz gaisa, kā vien iespējams.

Jāizvairās, tomēr,no elpošanas orgānu

pārpūlēšanas. Šādi vingrinājumi jāizved 2

— 3 mēneši; No sākuma iespējama galvas

reibšana, bet vēlāk tās vairs nebūs.

Kād plaušas dziļelpošanai pietiekoši

piemērotas, var pāriet uz ritmisko elpošanu,
kuru izdara šādi:

Nosēžaties ērtā sēdeklī. Muskuļiem jā-
būt vaļīgiem, atslābinātiem. Velkat lēnu un
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dziļu elpas vilcienu, skaitot pie tam sešas

pulsa vienības. Pieturiet elpu trīs pulsa vie-

nību laikā, tad izelpojiet lēni, skaitot atkal

sešus pulsa sitienus.

Šāda elpošana jāatkārto vairākas rei-

zes. Jāelpo caur degunu, bet ne caur mu-

ti. Pēc kāda laika Jūs jau varēsiet ie- un

izelpošanas laiku pagarināt līdz 10 pulsa
sitieniem.

Jāskatās uz to, lai vienmēr elpas
aizturēšanas laiks, kā ari starpbrīdis starp
diviem elpas vilcieniem būtu pus tik

liels, kā ie- un izelpošanas laiks.

Ir no svara pagarināt elpas vilcienu

laiku, bet vēl svarīgāki ir — ieturēt ritmu,

kam jāpiegriež sevišķa vērība.

Šādas elpošanas iespaids ir brīnišķīgs.
Tas iedarbojas kā uz ārējo, tā ari uz iekšējo
cilvēku. Tiek sasniegts spēcigs harmonijas

un miera stāvoklis. Visu organismu pārņem

tāda spēka apziņa, kādu nepazīst tie, kas

šādu elpošanas veidu nepielieto.

Kas elpo ritmiski cik iespējams bieži,

proti ari brīvā gaisāun pastaigājoties, iegūs

kaistu, patīkamu ārējo izskatu, gaitu un

izturēšanos. Visa viņa būtne top par har-

monijas un ritma izteiksmi.



XI. Ritmiskās elpošanas spēks.

Ritmiskas elpošanas spēku var pārbau-
dīt mēģinājumu ceļā. Ka mēs tūliņ redzēsim,

šādā ceļā var pat smaguma spēku iespaidot.
Priekš mēģinājuma vajadzīgas piecas

personas, kas piesavinājušās ritmisko el-

pošanas veidu un var saskaņoti elpot.
Viens noguļās uz krēsliem jeb uz ci-

tu kaut ko paaugstinātu no zemes. Pārējie

citi stājas pa diviem, pie pleciem un ceļ-

galiem gulošam, un liek rādāmos pirkstus

zem tā. Visi pieci elpo vienā laikā saska-

ņoti.

Pie ceturtās ieelpošanas ceļ kopīgi

gulošo gaisā. Ja elpošana visiem pieciem ir

sakritusi Kopā, tad pacelšanu var izdarīt

apbrīnojami viegli, pat ar pirkstu galiem.
Ja viens sēd uz krēsla, un pārējie če-

tri liek savus pirkstus zem tā, tad var ar

Saskaņotu elpošanu sēdošo pacelt ar visu

krēslu.

Pie šiem mēģinājumiem vajaga dziļi

un viegli elpot.
Vai šādā ceļā attiecīgā persona tiešām
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ir tapusi vieglāka, ir apšaubāmi. Visticamā

ki ir, ka ritmiska elpošana atraisa savādi

saistītos spēkus un enerģiju. Okultisti saka,

ka, ja gars top pārvērsts par gribu, garīgie

spēki pārvēršās elektricitatei līdzīgā kustībā.

Tik līdz visas kustības ķermenī top pilnīgi

ritmiskas, viss ķermens top par spēcīgu gri-

bas un spēka batercju.



XII Dzīvības elpošana.

Pēc okulto zinātnieku pētijumiem, ka-

trai dzīvai vai nedzīvai lietai ir sava aura

— garīga atmosfēra, ko parastās acis neredz,
bet gan uztver gaišreģi. Saulei, tā tad, kā

visas dzīvības avotam būs ļoti spēcīga aura.

Pēc zināmas teorijas, šī saules aura ir

dalīta 12 daļās, nokurām katrai ir sava no-

krāsa un īpatnība. Šīs 12 saules auras daļas
sakrīt ar pazīstamām 12 debess, jeb zvaig-

žņu zīmēm, kuras saucās: auns, vērsis, dvīņi,

vēzis, lauva, jaunava, svari, skarpis, strēl-

nieks, mežāzis, ūdensvīrs, zivis.

Saules stari, sasniedzot zemi iet arvie-

nu caur kādu no šīm auras daļām un da-

bū caur to attiecīgu nokrāsu, jeb īpašību.
Pēc okultiem pētījumiem, katrai no

šīm 12 auras nokrāsām ir sevišķs iespaids

uz atsevišķām cilvēka ķermeņa daļām.
Dzīvības elpošanas uzdevums nu ir,

lai katra ķermeņa daļa tiktu padota šim

auras dzīvinošam iespaidam vispilnīgāki. Lai

to panāktu, šis elpošanas veids izvedams

pēc minētiem astroloģiskiem, jeb debess
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zīmju gada laikiem, un ir saistīts ar attie-

cīgu ķermeņa daļu vingrinājumiem.



XIII. Vingrinājumi.

Elpošanas un ķermeņa saskaņoti vin-

grinājumi jāizved vismaz 2 reizes dienā

— rītos, tūliņ pēc uzcelšanās un vakaros

pirms gulēt iešanas. Gaisam jābūt tīram;

jo tīrāks gaiss, jo ātrāki panākumi. Jāvingro

katru reizi s—lo minūtes.

Ir ieteicams tūliņ pēc vingrinājuma

nomazgāt ķermeni ar remdenā ūdenī sasla-

pinātu švammi, un noberzēt to ar rupju
dvieli līdz rodas siltuma sajūta.

Nekādi aparāti nav vajadzīgi, bet gan

ir ieteicams turēt rokās smagākus priekš-

metus, lai muskuļi dabūtu stingrāki savilk-

ties. Muskuļiem savelkoties miljoni nervu

šūniņu un izspiež no sevis

netīrumus, caur ko tiek atvieglota nervu

spēka pieplūšana.

Koncentrējoties uz attiecīgu vingri-

nājumu, mēs varam nervu spēka straumi

vērst uz kuru katru ķermeņa daļu, un zinot

12 dzīvības elpošanas, mēs varam uzņemt

visvieglāk pieietamo pranu,
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Pirmā dzīvības elpošana (Auns)

pielietojama no 21. marta līdz 19. aprīlim.

Stāvat taisni, padodoties mazliet uz priek-

šu, papēžus kopā. Izstiepiet rokas uz abām pu-

sēm plecu augstumā. Savelciet rokas dūres, laj

muskuļi būtu stīvi un tanī pat laikā sastindzi-

niet visus ķermeņa muskuļus. Celiet lēnām

rokas uz augšu, līdz tās virs galvas sasto-

pas. Tad atslābiniet muskuļus un nolaižiet

rokas iepriekšējā stāvoklī. Ceļot rokas, ie-

elpojiet, lēni un dziļi, laižot rokas lējā izel-

pojiet tāpat lēni un pilnīgi, t. i., izpūšiet tik

daudz gaisa, cik vien iespējams. Tas jāat-
kārto apm. 10 minūtes.

Izvedot šos vingrojumus, Jums jātura
uzmanība uz galvu. Jums jāiedomājas, jā-
stāda sev priekšā skaidri un plastiski, kā

elpa bare un stiprina Jūsu smadzenes un

visus galvas audus. Jums jādomā pastipri-

nošas domas apm. šādi: Šī elpošana

man dara labu. Asinis riņķo

viegli manā galvā un smadze-

nes. Visi netīrumi tiek izva-

dīti. Mani nervi stiprinās. Ma-

na galva ir skaidra. Katra šūniņa

jr apsolūti vesela.
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Otra dzīvības elpošana (Vērsis),

pielietojama no 20. aprija līdz 22. maijam.

Nostājaties iepriekšējā stāvokli, izstiepiet
rokas uz priekšu un sastrindziniet muskuļus.
Tad laižiet rokas lēni atpakaļ, līdz tas

nonāk Jūsu plecu augstumā. Atslābiniet

muskuļus un vediet rokas atpakaļ iz-

stieptā stāvoklī. Atkārtojiet to vairākas

reizes. Pie pirmās roku kustības ieelpojiet,

pie otrās izelpojiet. Vērsiet, pie tam, savu

uzmanību uz kakla un krūšu augšgalu.

Stiprinošām domām jābūt šādām: Asinis

riņķo viegli manā kaklā un virs-

krūtē. Katra šūniņa un katrs

nervs saņem barību caur šo el-

pošanu. Man no tās ceļās
tiešām liels labums.

Trešā dzīvības elpošana

(Dvīņi), pielietojama no 22. maija līdz 21.

jūnijam.

leņemiet iepriekšējo stāvokli, izstiep-

jiet rokas uz sāniem, roku iekšpuses uz

augšu dūrēs. Lieciet rokas elkoņos uz

augšu, kamēr pirkstu locītavas aizsniedz

plecu, tad atgriežaties iepriekšējā stāvoklī,
turot muskuļus sastrindzinātus. leelpojiet ro-
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kas pie pleciem vedot, izelpojiet tās atpakaļ

liekot. Atslābiniet muskuļus un atkārtojiet. Sti-

prinošās domas šādas: Manas plaušas

caur šo tīro gaisu tiek stiprinātās-
Es iegūstu veselībuun patiesu

labumu no šās dzīvinošās el-

pošanas.

Cc tu rt ā d zīv īb a s elpošana

(Vēzis), pielietojama no 21. jūnija līdz 22.

jūlijam.

leņemiet iepriekšējo stāvokli. Izstie-

piet rokas uz sāniem, roku iekšpuses uz leju.
Velciet dziļi elpu un griežiet roku tā»

kā rokas iekšpuse nāk uz augšu. Izelpojot

griežiet roku atpakaļ iepriekšējā stāvoklī.

Muskuļiem visu laiku jābūt sastrindzinātiem.

Atslābinājāties un atkārtojiet. Pie šā vingri-

nājuma jātur uzmanība uz krūtīm uz vēde-

ru. ledomājaties šīs ķermeņa daļas pil-

nīgi veselas un stādiet sev priekšā ka tās

caur šādu elpošanu top barotas un stipri-
tas.

Stiprinošam domām jābūt šādām: Ši S

tīrais gaiss ir dzīvības spē-

ks. Es jūtos caur to labāki. Ma-

na krūts un vēders ir veseli un

stipri. Es jūtu jaunu spēku.
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Piektā dzīvības elpošana

(Lauva), derīgāno 22. jūlija līdz 21. augustam.

Nostājaties iepriekšējā stāvokli. Ro-

kas karājās lejā, dūrēs savilktus, krūtis uz

priekšu. Liecot ķermeni uz labo pusi,

ceļiet augšā kreiso roku un otrādi, tā

kā pirksti nonāk līdz plecu tukšumam zem

rokas. Muskuļi var palikt nesastrindzināti.

Llpojict uz iekšu kad ķermenis stāv taisni,

izelpojiet liecoties. Stiprinājums apm. se-

košs; Mana sirds ir stipra.
Katris dziļākais elpas
vilciens pastiprina tās

darbību un nodrošina

uzturu visām ķermeņa

šūniņām.

Sestā dzīvības elpo-
šana (Jaunava), derīga no 22. augus-

ta līdz 22. zeptembriin. Nostājaties iepriek-

šējā stāvoklī. Rokas dūrēs savilktas uz le-

ju, muskuļi sastrindzināti. Velciet dziļi el-

pu un pieturiet to. Pa elpas aizturēšanas

laiku savelciet un izstiepiet vēdera musku-

ļus, tā kā muskuļus savelkot gaiss taptu
dzīts uz plaušu augšgaliem, bet tos izstiep-

jot ar gaisu pildās plaušu apakšdaļa. Vē-

ders pie šā vingrinājuma ceļās un kritās.

ledomājaties iekšējos orgānus pilnīgi
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veselus, jādomā šādās stiprinošas domas:

Šis vingrinājums ir ro-

sinošs priekš maniem

gremošanas organie m

un nes visam manam ķer-
menim neatsveramu la-

bumu. Asinis riņķo brī-

vi, baro un dzīvina to.

Septītā dzīvības el-

pošana (Svari), pielietojama no 23.

zeptembra lībz 22. oktobrim.

Nostājaties iepriekšējā stāvoklī. Iz-

stiepjat atvērtas rokas uz augšu. Kāju mus-

kuļi sastrindzināti, ceļgali ievilkti. Tad lai-

žiet rokas lejā, liecot ķermani tik daudz, ka

rokas aizsniedz kāju pirkstugalus. Rokas

ceļot, velciet dziļi elpu, rokas zemē laižot

izelpojiet.

Pie vingrinājuma turiet uzmanību uz

nierēm un aknām. Pastiprinājumam jāskan
šādi: Elpošana ir dzīvī-

ba un veselība. Ar kat-

ru elpas vilcienu vai-

rojās mani speķi. Ma-

nas nieres un citi iek-

šējie orgāni darbojās
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pareizi un ir absolūti

veseli.

Astotā dzīvības el-

po š n a (Skarpis), pielietojama no 23.

oktobra līdz 22. novembrim.

Nostājaties iepriekšējā stāvoklī. Rokas

dūrēs nokarājās lejā, muskuļi sastrindzināti.

Paceļiet labo kāju dažus centimetrus no ze-

mes. Tai jāstāv taisni, stingriem muskuļiem.

Ķermeņa svars guļ uz kreiso kāju. Tad

griežiet labo kāju riņķī uz kreisi, tad tāpat,
cik vien iespējams tāļu uz labi. Nezaudē-

jiet līdzsvaru un neļaujiet kājai aizkārt zemi

Tad nostājaties uz labās kājas un atkārtojiet

vingrinājumu ar kreiso kāju. Visu laiku

elpojiet vienmērīgi, lēni un dziļi.

Past'prinošām domām jābūt šādām:

Es esmu spēcīgs un mans

vīrišķības spēks irpil-

nīgs. Šī dzīvības elpo-
šana dara man labu. Es

sajūtu jaunu dzīvību.

Devītā dzīvības el-

pošana (Strēlnieks), derīga no 23.

novembra līdz 21. decembrim.

Pie šā vingrinājuma jāguļ ar muguru
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uz grīdas, rokas sakrustotas uz krūtīm. Ne-

liecot ce|galus un nepaceļot papēžus, ce|iet

galvu uz augšu cik vien iespējams. Galvu

ceļot ieelpojiet, to nolaižot atpakaļ izelpo-

jiet.

Pastiprinājums šāds: Es esmu

spēcīgs. Katrs mans nervs

ir absolūti vesels. Jau-

nas spēcīgas šūniņas

aug manā ķermenī. Es

esmu spēks.

Desmitā dzīvības el-

pošana (Mežāzis), derīga no 22. de-

cembram līdz 20. janvārim.

leņemiet iepriekšējo stāvokli. Kājas

kopā, rokas nokarājās lejā, roku iekšpuses

uz āru, roku unkāju muskuļi sastrindzināti.

Tad savelkot stilba virspuses muskuli, ceļiet
lēni augšā vienu kāju, ceļgalus neliecot. Ķer-
menim jāstāv taisni un tas nedrīkst līgoties.

Kāju ceļot velciet elpu iekšā, kāju nolaižot iz-

elpojiet. Tad atkārtojiet to pašu ar otru kaju.

Uzmanība jātur uz kājām un ceļiem.

Stiprinošās domas šādas: Manas asi-

nis riņķo brīvi. Es es-

mu pilns jaunības undzī-

vības spēka. Šis ving-
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grinājums dod man jau-
nu dzīvību.

Vienpadsmitā dzīvī-

bas elpošana (Ūdens vīrs), de-

rīga no 21. janvāra līdz 19. februārim.

leņemiet iepriekšējo stāvokli. Rokas

dūrēs uz leju, krūtis uz āru, roku iekšpuses

pie sevis, muskuļi sastrindzināti. Paceļoties
uz pirkstgaliem un laižoties uz leju, cik

vien iespējams, lieciet kājas ceļgalos, tad

ceļaties viegli augšā. Visu laiku nelai-

žiet papēžiem skārt zemi. Laižoties uz ze-

mi ieelpojiet, ceļoties augšā izelpojiet.
Uzmanība tagad jāvērš uz gurniem

un stilbiem. Stiprinošās domas seko-

šas: Manās kājās ir daudz

dzīvības spēka un iztu-

rības. Es jūtos lielis-

ki un zinu, ka šī elpo-
šana nes man veselību.

Divpadsmitā dzīvī-

bas elpošana (Zivis), derīga no

20. februāra līdz 20. martam.

leņemiet gulošu stāvokli, tā kā ķerme-

nis zemi neskar, bet atbalstās uz roku del-

nām un kāju pirkstgaliem. Liecot rokas el-

koņos, laižaties lēni lejā, tā kā zods aizskar
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zemi. Atkārtojiet to vairākas reizes. Ķer-
menim nolaižoties ieelpojiet, tam paceļoties

izelpojiet.

Stiprinojošās domas šādas: Es c s -

mv pilns darbības spē-

ka. Dzīvības straume

plūst caur mani. Esmu

vesels un spēcīgs Dzī-

ve man dara prieku.

Visi minētie vingrinājumi var tikt iz-

vesti ari kurā katrā laikā, bet uzrādītos

laikos sekmes būs labākas.

Zinot uzrādītos 12 dzīvības elpošanas

var katru orgānu vai locekli dziedināt, un

stiprināt.

Muskuļu vingrojumi ir derīgi pat bez

attiecīgas domāšanas, bet pielietojot uzrādī-

to domu koncentrāciju uz zināmu ķermeņa

daļu, viņu iespaids vairākkārt pastiprināsies,

jo domām ir radošs un veidojošs spēks.
Par to jau runājām atsevišķā nodaļā. Pie

vingrojumiem var tik izvestas ari citāda

veidā muskuļu kustības. Jāskatās tikai uz to,,
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lai tās būtu saskaņotas ar ie- un izelpošanu,

un domas būtu koncentrētas uz nodarbinātiem

muskuļiem un pie tiem pieejošiem orgāniem.

Vingrojumus var izvest tikai tad, kad garastā-

voklis ir pozitīvs, mierīgs un līdzsvarots. Ja

to acu mirkli nav iespējams panākt, tad

vingrinājums jāatstāj.



XIV. Dinamiskā elpošana

Cilvēka elpošanu var salīdzināt ar di-

namo mašīnas darbību. Šī mašīna attīsta

elektrisko enerģiju, kuru var uzkrāt tālākām

vajadzībām. Ar elpošanu cilvēks ari uzkrāj

organismā dzīvības enerģiju. It sevišķi
tas sakāms par tāļāk aprakstīto elpošanas
veidu.

Cik apzinīga ir šī elpošana, cik cieši

viņa saistās ar domām par spēku uzņemša-

nu no atmosfēras, tik reāli būs rezultāti.

Dinamiskā, —jeb spēku uzkrājošo el-

pošanu Indijā sauc par fizisko elpošanu,

jeb elpošanu caur kauliem. Šis ir no jo-

giem visiemīļotākais elpošanas veids.

Dinamisko elpošanu var izvest tad,
kad ritmiskās elpošanas veids jau piesavi-
nāts

Pie šīs elpošanas nepieciešama seviš-

ķi dzīva iedomāšanās spēja. Jums jāprot
stādīt garīgi sev priekšā ainu, ka prana, jeb
dzīvības spēks līdz ar elpas ievilkšanu ie-

plūst Jūsu organismā, kā tas caur plaušām
izdalās par visu ķermeni. Prana jāiedomā-
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jās, ka redzama vielas straume. Šī straume

Jums ar domām jāraida uz vienu, vai otru

ķermeņa daļu.

Pie šīs elpošanas var dzīvības spēku
vadīt uz kuru katru ķermeņa daļu un tādā

ceļā stiprināt un dzīvināt visu organismu.

Sevišķi nervu zistema tiek ar šādu elpošanas
veidu stiprināta.

Kas izved šo elpošanu rūpīgi un ne-

atlaidīgi, tam būs tāda sajūta, itkā būtu

jauns ķermenis, no kāju pirkstiem līdz ma-

tu galiem. Tas būs, kā no jauna piedzi-
mis.



XV. Dinamiskās elpošanas
vingrinājums.

Atsēžaties ērti krēslā, vai ari uz zāles

brīvā gaisā. Elpojiet ritmiski, bet bez skaitī-

šanas.' Kad elpošana ir tapusi mierīga un

vienmērīga, koncentrējaties uz sekošiem no-

risinājumiem.

a) Stādiet savu gara acu priekšā ainu,
ka elpa tiek ievilkta caur kāju kauliem

un tāpat ari izpūsta, itkā kāju kauli

būtu ar cauru vidu.

b) Dariet to pašu ar tādu pat iedomaša-

nos caur rokām.

c) To pašu ar ceļiem un roku elko-

ņiem.

d) Tad elpojiet caur galvas virsu, pieri

un acīm.

c) Elpojiet tāļāk caur krūtīm, vēderu un

un muguru, iedomājaties spēka strau-

mi plūstot uz augšu un apakšu.

f) Pabeidziet šo fizisko iedomāšanos ar

elpošanu caur visa ķermeņa ādas po-

rām.

Šai dinamiskai elpošanai jābūt savie-
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notai spēcīgu, darbīgu un apzinīgu dvēse-

les stāvokli. PriekS iesācējiem apziņas stā-

vokļa un elpošanas savienošana var būt

neērta, bet tāļāk ejot katrs pārliecināsies,
cik liels iespaids ir šādiem praktiskiem vin-

grinājumiem uz garīgu un fizisku attīstību.



XVI. Seksuālā mistērija.

Vīrietības un sievietlbas principi da-

bā reprezentē mīlestību un gudrību. Sie-

viete ir mīlas elementu centrs. Viņas mai-

gums, padevība un mīlošā daba ir tā, kas

mierina un noskaņo harmoniski vīrieša po-

zitīvo, apgresīvo dabu.

Vīrietis, turpretim, ir apzinīgs un po-

zitīvs visas radības kungs, kas strādā, pēta
un meklē atziņas. Vīrieša griba ir elektris-

ka, uz priekšu tiecošā. Sievietes griba, tur-

pretim, ir magnētiska, pievelkoša. Šie pre-

tējie poli slēp sevi dabas radošo spēku.

Ja mēs apskatām mistisko dzimumu za-

rojumus visumā, tad ari tur mēs atrodam dzi-

muma pretpolus. Saules ir vīrietības ele-

ments, planētas, turpretim, reprezentē sie-

vietību un saules tās apaugļo.

Vīrietības un sievietības principi, tā

tad ir kosmiska likumība. Šo likumību

nevar ignorēt. Padošanās šiem likumiem

pieder pie dzīves pilnības.
Paklausīt dabas likumiem ir vienīga
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pareizais un drošais ceļš, kas ved uz attīs-

tību un progresu. Viens no šiem likumiem

ir dzimumu savienošanās caur laulību. Ti-

kai laulībā, un vienīgi tur, varbūt gatavots

šūpulis jaunpiedzimušam.



XVII. Transmutācija.

Radošā enerģija ir spēks, kuru var

izlietot tieši viņas nolūkam, var to nelietīgi

izšķērdēt un var to ari pārvērst, transjnu-

tēt, par dzīvības spēku vispār.

Izšķērdēt nelietīgi šo enerģiju, nozīmē

mazināt mīlestību laulības dzīvē, jo mēre-

nība un aturība, pēc okultām zinātnēm, ir

laimīgas laulības atslēga. Uzkrāt šo enerģi-

ju organismā, nozīmē vairot mīlas spēku.

Bet ja nu, caurmēra cilvēkam šī ener-

ģija ir pietiekoši uzkrājusies, tad miesas

uguns var tapt nepanesams. Kas nu bū-

tu jādara, lai šī enerģija tiktu izlietota liet-

derīgi?

Šis noslēpums ir transmutacija, radī-

šanas spēku pārvēršana.

Neprecējušos stāvoklī ir nepieciešami
visu šo enerģiju transmutēt, bet nevis izlie-

tot to jūteklības apmierināšanai, kas nes

nelaimi sev un citiem. Laulības stāvoklī,

turpretim, būtu jāpārvērš tikai atlikušā ener-

ģija, ko neizlieto tieši viņas nolūkam —
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jaunas dzivības radīšanai.

Radīšanas enerģija var tikt pārvērsta

par lietderīgu spēku priekš visa organisma.
Radīšanas spēka pārvēršana dod vi-

siem lielu vitalitāti, dzīvības spēku. Tas

parādās personīgā magnētisma veidā. Ra-

dīšanas spēkā atrodās ļoti spēcīgs pranas

centrs.

Šī spēka pārvēršana par vitālo enerģi-

ju ir ļoti vienkārša un katrs to var ar sek-

mēm pielietot. To var darīt katrā laikā,
bet ieteicami tomēr ir to izvest tad, kad

instinkts ir viss jūtamāks. Šādos brīžos pa-

rādās radīšanas enerģija un var visvieglāki
tikt pārvērsta par dzīvības spēku. To dara

šādi:

Koncentrējiet visu savu domu spēku
uz radīšanas enerģijas pārvēršanu. ledo-

mājaties dzīvi, ka enerģija koncentrējas at-

tiecīgos orgānos, un tad, no Jūsu gribas

vadīta, izplūst par visu ķermeni. ledomā-

jaties, ka šī enerģija nonāk Jūsu smadzenēs

un palielina Jūsu intelektuālās un garīgās

spējas. Elpojiet pie tam viegli un dziļi,

un stādāt plastiski gara acu priekšā ainu,
ka radīšanas spēks riņķo pa visu organismu

un dzīvina to.
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Transmutāciju var izvest, vienu līdz

divas reizes nedēļā, vislabāk'no rītiem, kad

radošā enerģija ir visstiprākā. Galvenā lie-

ta pie šā procesa ir—garīgi sajust smal-

kās, augšā kāpjošās spēka vibrācijas. Šeit

var ņemt palīgā iedomāšanos spēju. Trans-

mutējamais spēks jāiedomājas kā saredza-

ma un sajūtamā smalka, gāzveidiga vielas

straume, kas ieplūst visās ķermeņa daļās.
Šis process, tomēr, nav saprotams ka

kādas fiziskas organisma vielas, piem. sēklas

elementu pārveidošanās. Šeit iet runa ti-

kai par elektriskās pranas enerģijas, kas

tiek patērēta lielākā daudzumā pie radīša-

nas procesa, pārvēršanu citā enerģijā.

Transmutācija un atturība nozīmē skaidru

un tīru dzīvi un ir pamatnoteikums jaunī-
bai un spēkam līdz lielam vecumam. Skaid-

ras un šķīstas smadzenes slēp sevī gigan-
tisku gribas spēku.

Visi cilvēki ar lielām prāta spējām ir

bijuši atturīgi, jo šķīstība ir ierocis kontro-

lei priekš cilvēka. Visi vadošie gari ir bi-

juši atturīgi.



XVIII. Personīgais magnētisms.

Nodaļā par „Bušido" mēs apskatijām

japāņu metodes par personīga magnētisma
attīstīšanu. Ir lietderīgi, tomēr, apskatīt ari

indusu mācību par šo pašu zinātni, kas ir

vēl plašāka un vairāk specializēta.

Vispirms apskatīsim sīkāki personīgā

magnētisma būtību.

Mēs zinām no vēstures, ka visos lai-

kos ir bijuši ļaudis, kas tikai ar savu per-

sonību bija valdnieki par apkārtni.

Šādas personas klātbūtne liek mū-

su asinīm straujāk ritēt un mēs sajūtam
it kā garīgu pacilātību. Vienas šādas per-

sonas skatiens dara mūs par tās padevīgiem

kalpiem urj apbrīnotājiem.

Šādas personības nav daudz, tie ir va-

doņi un pavēlētāji.

Stāsta, ka Cezars, viņa jaunības laikā,

tapis kādureiz uz ceļa pārsteigts no laupī-

tājiem un gūstā saņemts. Pa gūsta laiku,

kā to stāsta grieķu rakstnieks Plutarchs,

pirāti to turējuši tādā cieņā, it kā tas būtu

viņu kungs, bet tie viņa vergi.
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Tāpat Kleopatras brīnišķīgā vara par

Antoniju izskaidrojama ar personīgo mag-

nētismu, un Marijas Stuart vara par vīrie-

šiem, kas tikusi turēta par paša sātana da-

vānu.

Pieminēsim ari tā saucamos „laimes

lutekļus" par ko runā jaunākos laikos. No

nekā viņi ir tikuši uz augšu. Visur tiem bi-

ja pretim tie paši nelabvēlīgie apstākļi un

kavēkļi, tās pašas grūtības, kas mums vi-

siem. Viņi tomēr tika uz priekšu, jo viņu

magnētiskā potence bija lielāka, ka simt-

tūkstošu citiem. Patiesi sekmīgs ir tikai

tas, kam ir pietiekoši daudz magnētiskā

spēka. Tamdēļ apskatīsim tuvāki, kāds īsti

ir magnētisks cilvēks.

1) Ķermeniska īpašība: Mag-
nētiskam cilvēkam ir simpātiska un pievil-

cīga āriene. Viņa ķermenim piemīt ziedo-

ša veselība. Viņa seja, ja tā nav skaista,

tad tomēr 'r atklāta un godīga, brīva no kais-

lību pēdām. Viņa skatiens ir bērnišķīgi

uzticīgs, savienots ar dzelzs gribu, tā kā ari

pie ilgākas satiksmes viņa īsto raksturu

grūti noteikt. Tādēļ viņa iespaids ir vien-

mēr jauns un satiksme ar viņu interesanta.

Viņš ir mīkla! Mīklas un problēmas ir ar-

vienu interesantas un aizņemošas tik ilgi,
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kamēr nezin viņu atrisinājumus. Magnētis-
ki cilvēki ģērbjas vienkārši, bet tomēr iz-

skatās glīti un eleganti.

2) Rakstura īpašības. Mag-

nētiskā cilvēka izturēšanas ir dižciltīga,

viņš ir vienmēr mierīgs un pieklājīgs, bet

nekad familjars. Viņš daudz nerunā. Viņš ir

klusēšanas meistars. Viņš nekad neuzbāžās

ar saviem padomiem, un neprasa tādus no

citiem. Savus piedzīvojumus un atziņas

tas paglabā pie sevis paša. Viņš nekad

nav uztraukts, nervozs, vai savādi bez garī-

ga līdzsvara. Miers un apdomība izstaro

no viņa. Sīs īpašības dara to par vadoni

masām. Viņam lābprāt seko, viņam akli

uzticās, un ir pārliecināti, ka nenonāks slik-

ta, jeb egoistiska cilvēka varā. Par savām

zināšanām un spējām tas nekad nerunā.

Viņš nekad nelielās.

Saruņa ar to rodās sajūta, it ka viņš
vairāk zinātu nekā izteic.

Magnētiskā cilvēka personība izstaro

īpatnēju flūidumu, kas visu apkārtni iespai-
do un ietin magnētiskā atmosfērā, bez kā

attiecīgais cilvēks pats to sajustu. Šā flūi-

duma, jeb izstarojuma stiprumu var pat ar

īpašu aparātu, multiplikatoru, izmērīt Apa-
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rata rādītāja adata pagriezās vairāk, vai ma-

zāk samērā ar magnētiskā izstarojuma stip-
rumu. Magnētiskam cilvēkam visi labprāt

piekrīt, un dod viņam taisnību. Viņš at-

šķiras no pūļa, lai gan tas nekad negrib iz-

celt sevi. Viņš valda, kaut gan nav varas

kārīgs.

Personīgu magnetism.i var attīstīt ar

domām un attiecīgu darbību. Pirmais un

svarīgākais solis uz to ir — pašuzticības
attīstīšana.

Jums jātic saviem speķiem. Jums

jārada pārliecība, ka esat liela un iespaidī-

ga persona uri saskaņā ar šo pārliecību jā-

darbojas. Iznīciniet ar visām saknēm savu

kalpības apziņu, un atmetiet uz visiem lai-

kiem nedrošību un bailību pret sociāli

augstāk stāvošiem. Jums jādomā: es esmu

liels, es esmu spēcīgs, nepārspējams un ie

spaidīgs. Es paceļos par savu apkārtni, es

p'ederu pie savas tautas labākiem. Refor-

mējiet saskaņā ar šo apgalvojumu savu

darbību un dzīves veidu. Esiet noteikts,
drošs un mērķi apzinošs.

Otris noteikums ir— klusu ciešana.

Kas runā, tas izlieto savu magnētismu. Klu-

sētājs, turpretim, patura savu enerģiju pie

sevis, kas iedarbojās magnētiski.
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„Kam ir, tam taps dots, kam nav, tam

tiks ari tas mazumiņš atņemts, kas tam ir."

Šinī gadījumā vājākais, t. i., runātājs atdod

no savas niecīgās enerģijas krājuma vēl da-

ļu tam, kam tās ir vairāk, proti, klausītājam.
Tikai tas, kas pārvarējis savu pļāpāšanas

gribu, var tapt magnētisks un pozitīvs.

Tāļākie noteikumi personīgā magnē-

tisma attīstīšanā būtu — pareizs dzīves veids,

kārtīgs miegs, pareiza barības uzņem-

šana, dziļelpošana v. t. t. Par to sīkāki

runāsim tāļākās nodaļās.

Ņemot šos norādījumus par ceļa no-

teicējiem Jūsu turpmākā dzīvē, Jūs paši

un Jūsu līdzcilvēki ar izbrīnēšanos konsta-

tatēs pie Jums pārmaiņas jau pēc pāris
mēnešiem. Jūsu gribas spēks stiprināsies

un Jūsu iespaids būs visur jūtams, ar ko

Jūs nāksiet sakaros.



XIX. Magnētiska acs.

Cilvēka acs slēpj sevī maģisku spēku.

Acis raida personīgā magnētisma straumi,

acīs atspoguļojās cilvēka gribas spēks. Acis

ir garīgo spēku staru metēji, ko var griest,
kur patīk. Ar skatienu cilvēks vērš savu

gribas spēku uz citām personām, vai lie-

tām.

Pie hipnotizešanas skatiens spēlē gal-

veno lomu. Par to runāsim īpašā nodaļā.

Jo vairāk ievingrināta būs Jusu acs,

jo vairāk viņa izstaros Jūsu gribu.

Jo vairāk Jūs vingriniet savu gribu, jo

stiprāka būs Jūsu acs, un otrādi, jo vairāk

Jūs trenēsiet savu aci, jo stiprāka kļūs Jū-

su griba.
Acis ir līdzeklis vērst kondensētu (sa-

biezētu gribas spēku uz vienu punktu. To

zin plēsīgu zvēru dīdītāji, kas ar skatienu

apmierina visbriesmīgāko bestiju. Bībeles

nostāsts par Dānieļi lauvu bedrē apstiprina
šo patiesību. Ari cilvēkus var iespaidot ar

acu skatienu.
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To laimīgo, kam šāds acu spēks būtu

jau no dzimšanas, ir maz. Vairumam to

vajaga apzinīgi attīstīt.

Tādas acis, kādas ir vairākumam no

mums, nav spējīgas izma.nt.ot visas iespēja-

mības, ko dod magnētiskais skatiens. Šādu

acu skatiens nav pastāvīgs un mierīgs; tas

klejo šurp ūn turp, būdams nespējīgs kaut
10 sekundes palikt nekustošs. Pie katra acu

ābola kustiena raustās ari plakstiņi, un caur

to ari klātpieejošie muskuļi tiek kustināti

un raustīti. Šādas nervozas kustības traucē

mentālo spēka straumi, un skatiens paliek
bez iespaida.

Cilvēka acs ir majestātiska, skaista un

uzticību modinoša, ja viņa ir mierīga un

skaidra. Mirkšķinoša un raustoša acs, tur-

pretim, rada neuzticību un nav skaista.

Magnētiskais skatiens atkarājas nopil-

nīgas acs pārvaldīšanas. Lai to panāktu, lai

varētu valdīt par acu muskuļiem un to kus-

tības regulēt, vajadzīgs treniņš, ko izved

apm. 3 mēnešu laikā un sastāv no šāda

veida vingrinājumiem:

Uzzīmējiet melnu punktu zirņa lielu-

mā uz balta papīra un piestipriniet to pie

sienas, vai kautkur citur. Atsēžaties tad ērti
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uz krēsla apm. 2 metru attālumā. Tad pa-

lieciet bez kustībām un cieši koncentrēti

uzskatiet vismaz 5 minūtes melno punktu.

Uzdevums ir izpildīts, ja Jums nedz

acu āboli, nedz plakstiņi nav kustējušies.

Katra raustīšanās un mirkšķināšana ir uz

stingrāko izbēgama. Kā sastingušam Jums

jāskatās uz šo punktu. Vingrinājumu at-

stājiet, ja sajūtiet kādu neērtību. Ja no sā-

kuma Jums rodās acīs asaras, tad vēlāk, kad

acis būs jau stiprākas, tas vairs nenotiks.

Nekad nevingrinājāties pie mākslīgas

gaismas, jo caur to acis tikai vājina.

Ja Jums pēc ilgāka, vai īsāka laika iz-

dodas noturēt koncentrētu skatienu 5 mi-

nūtes uz vienu punktu, tad jūs esat spējī-

gi iegūt magnētisku skatienu. Jūsu acis

iegūs dominējošu, pašapzinīgu un fasci-

nējošu skatienu. Uzlūkojot kādu, tam lik-

sies, ka Jūs to cauri redzētu. Jūsu skatiens

būs zināmā mērā hipnotizējošs.

Centrālo skatiena vingrinājumus var

izvest ari šādā veidā:

Nosēžaties pret spoguli un fiksējiet pa-

ši savu atspoguļojumu ar marmora nekus-

tību. Abas acis cieši un nekustoši jānotur

uz deguna augšgalu, starp uzacīm, Seit



82

atrodas cilvēka individualitātes centrs. Šo

punktu fiksējiet ar sfinksa mieru 5 —10

minūtes. Pa priekšu Jūs redzēsiet tikai šā

punkta tuvāko apkārtni, bet ar laiku Jūs

varēsiet redzēt skaidri visu seju, lai gan

skatiens ir vērsts tikai uz vienu punktu

starp uzacīm.

Vēlāk, kad jau centrālo skatiena māk-

slu esat piesavinājušies, varat spoguli at-

mest, bet skatienu pielietot pie personām,
ar kurām Jums ir darīšanas.

Šāda skatiena iespaids ir brīnišķīgs,
kā katris pats par to pārliecināsies. Seviš-

ķi tad centrālais skatiens būs Jums no sva-

ra, ja Jums būs vajadzīgs kādu savu vēlē-

šanos pie saviem līdzcilvēkiem izvest cauri.

Personas, kas tiecās melot, šāds skatiens

spiež teikt patiesību.

Satiksmē ar līdzcilvēkiem vajadzētu
ievērot sekošo: Ja Kāds uz Jums runā, un

skatās Jums acis, pie kam Jūs viņam tāpat
skatāties acīs, tad Jūsu prāta darbība tiek

lielākā vai mazākā mērā novājināta, ska-

toties pēc tā, ar cik lielu uzmanību Jūs sa-

vu pretimrunatāju uzskatāt. Kas skatās ru-

nātājam acīs, padod sevi hipnotiskam ie-

spaidam. Tādēļ pieradinājāties neskatīties
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acis nevienam, kas uz Jums runā, lai JūS

paliktu kungs par savām simpātijām vai

antipātijām. Turpretim, ja Jūs runā-

jiet vērsiet savu koncentrēto skatienu cieši

un nekustoši uz klausošās personas indivi-

dualitātes vietu, t. i., starp uzacīm, tad

Jūsu vārdiem būs iespaids.

Šādam skatienam ir iespaids tad, ja
tas ir savienots ar mierīgu un cietu valodu.

Ātra un nemierīga runa vājina Jūsu mag-

nētiskās acs iespaidu. Pieradinājāties runāt

vienkārši, mierīgi un noteikti.

Lai magnētiskais skatiens būtu piln-

spēcigs, ir ieteicams stiprināt aci vispār. Šim

nolūkam ieteicamas acu vannas. To izdara

šādi:

Rītos pie mazgāšanās nogremdējiet sa-

vu seju tīrā ūdenī un turat to tur vismaz

desmit sekundes. Ūdenim jābūt mēreni

aukstam. Acis jāmēģina ūdenī atvērt. Šā-

das vannas stiprina aci un dara to piemē-
rotāku magnētiskam skatienam.

Acu muskuļu vingrinājumus izdara šā-

di: Vēršat skatienu uz labi, uz augšu, uz

kreisi un uz apakšu. Skatieni jāmet ātri,
un cik vien iespējams slīpi uz visām pusēm,

tā kā acu ābols griezās riteņveidīgi.
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leteicama arī maiga acu masāža. To

izved viegli, berzējot acu plakstiņus un acu

apkārtni.

Pie visiem šiem acu spēcinošiem pa-

ņēmieniem Jūsu domām jābūt koncentrē-

tām uz attiecīgu darbību. Viss jādara ap-

zinīgi, bet ne mechaniski.

Sekojot šiem aizrādījumiem, Jūs va-

riet viena mēneša laikā savu acu spēku
tik labi attīstīt, ka neviens nevarēs Jūsu

skatienu izturēt.

Jāievēro ari, ka ar šādiem acu vin-

grinājumiem stiprinās ari gribas spēks. Un

ietrenēta acs ir spējīga šo gribas spēku iz-

starot. Pazemīgais un bailīgais top par

spēcīgu personību, kas skatās pasaulē ar

pašapziņu un enerģiju, radot un izstarojot

garīgu spēku.



XX. Hipnotisms.

Cilvēka personīgā magnētisma spēks

visspilgtāk izpaužas hipnotizēšanas spējā.

Hipnotisms pieder pie visvecākām okul-

tisma nozarēm. No veciem rakstiem redzam,

ka jau vairākus tūkstošus gadus priekš Kri-

stus izvesta hipnotizēšana, pie kam tās pie-
lietošanas metodes bijušas tādas pat, kā ta-

gad. Ēģiptieši, grieķi, un romieši ar hip-
notismu jau ārstējusi dažādas slimības. Vi-

dus laikos hipnotisms bija noliegts, kā sā-

tana māksla. Tikai sākot ar renesanses laik-

metu, līdz ar visu zinātņu uzplaukšanu, sā-

ka piegriest vērību ari šai okultisma no-

zarei.

Vārds „hipnotisms" cēlies no grieķu
valodas. „Hypnos" grieķiski nozīmē miegu.

Hipnoze ir mākslīga vienas personas

apziņas izslēgšana caur otras personas gri-

bu, tās novešana neapzinīgāstāvoklī, kas ir

līdzīgs miegam.

Hipnozi pielieto dažādu nervu slimību

ārstēšanā, kā ari sliktu īpašību, vai para-

dumu novēršanā.
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Zinātnieki hipnozes stāvokli izlieto ari

cilvēka gara dzīves noslēpumu un, tā sau-

camās, zemapziņas īpašību pētīšanai.

Hipnotizēšanas spēju dažas personas

izlieto ari savtīgos nolūkos, lai iespaidotu
citu personu sev par labu. Šādus nodarī-

jumus likums bargi soda.

Hipnotizēšanas spējas piemīt cilvēkiem

ar stipru gribas spēku un lielu magnētisma

potenci. Hipnotizētajam jābūt ar pozitīvu

raksturu, jo pretējā gadījumā tas var caur

hipnozi citiem kaitēt.

Daudzas personas nemaz nevar hipno-
tizēt. Ari tad, ja attiecīgā persona apzinī-

gi pretojās hipnozei, to nevarēs novest hip-

nozes stāvoklī. Bērni vieglāki padodās

hipnozei, kā pieauguši. Sevišķi pēc 30.

dzīv. gada mazinās uzņēmība pret hipnotis-
kiem iespaidiem.

Hipnotizēšanu parasti izdara sekoši:

Hipnotizējamā persona nosēžās ērtā

sēdeklī. Tad hipnotizētājs nosēžās pretim
un uzliek savas rokas uz hipnotizējamās

personas rokām, vēršot koncentrētu skatienu

uz tās acīm, jeb pareizāki virsdeguni, kur

atrodās cilvēka individualitātes orgāns.

Hipnozes panākumi būs pilnīgāki, ja

starp attiecīgām personām pastāv savstar-
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pēja uzticība. Turklāt hipnotizējamai per-

sonai jābūt paļāvīgai un ticīgai uz hipnozes

sekmīgu izdošanos. 0

Koncentrējiet savas domas uz hipno-

tizējamo personu, hipnotizētājs pie tam ru-

nā mierīgā, vienmuļīgā balsi apm. šādi:

„Jums tūliņ jāiegrimst dziļā miegā. Jūs to-

pat arvienu gurdenāki, Jūsu acu plakstiņi
slīd jau uz leju, Jūsu acis ir ciet, Jūs jau

grimstiet miegā, Jūs drīkstiet tikai manu

balsi dzirdēt, kurai Jums jāpaklausa; citu

neko Jūs nedrīkstiet dzirdēt. Jūs nedrīks-

tiet ari ātrāki uzmosties, kamēr es Jums

pavēlēšu."
Pirms uzmodināšanas hipnotizētājs ru-

nā apm. šādi: „Tagad Jūs drīzi uzmodīsa-

ties un Jūs sevi sajutīsiet izārstētu un pil-

nīgi veselu. Jūs būsiet atjaunoti miesīgi
un garīgi, un nekādas ļaunas sekas no šīs

hipnozes Jums nebūs. Tagaduzmostaties."

Ja hipnozi izved kāda ļauna paradu-

ma, piem. tieksmes uz pārmērīgu alkohola

vai citas kaitīgas vielas lietošanu, tai hip-
notizētais runā pa hipnozes laiku apm. šādi:

„Pēc uzmošanās Jūs nelietosiet vairs alkoho-

lu. Jums vairs nebūs gribas pēc tā, Jūs

sajutīsiet riebumu pret to."

Ja hipnoze ir bijusi pilnīga, tad hip-
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notizējamā persona ir izārstēta, t. i., viņai
zudīs tieksme uz sliktiem paradumiem.

Hipnozes stāvoklī dažreiz rodās spējas,
kas normālā stāvoklī attiecīgai personai ne-

piemīt. Viņa var runāt, rakstīt, dziedāt vai

muzicēt, un pie tam tādā veidā, ka normā-

lā stāvoklī tai tā nebūtu iespējams.

Pie hipnozes jāpieskaita, tā saucamā,

suģestija, jeb spēja citiem iedvēst savas do-

mas un gribu. Ir pazīstama ari nomoda

suģestija, kad viena persona iespaido otru

ar savu vārdu, jeb domu spēku. Labi ru-

nātāji, sprediķotāji, revolucionāri un t. t.,

spēj suģestēt visus savus klausītājus, tā kā

tie tic katram viņa, kaut arī nepareizam
vārdam.



XXI. Sonambulisms

Sonambulisms, jeb mēnešsērdziba pie-
der pie interesantākām okulto spēku parā-

dībām. Tas ir nenormāls, jeb slimīgs stā-

voklis, kas izpaužās oaur to, ka attiecīga

persona nakti pieceļas no savas guļas vie-

tas, staigā apkārt, kāpj pa augstām vietām,

jeb izdara kādu darbu. Pēc zināma laika

minētā persona atkal noliekas savā vietā

gulēt un no rīta atmostoties, no visa tā

nekā neatminās. Brīnišķīgākais pie šā no-

risinājuma ir tas, ka sonambuliska persona

pa savām nakts gaitām zaudē savu miesas

svaru. Sonambulists kāpj pa logu zimzēm,

jumta renēm un citiem vājiem atbalstiem, j
kas nekādā ziņā nevar izturēt ķermeņa sva- j
ru. Tomēr sonambulists nekad nekrīt, ja to

neiztraucē, bet sveiks un vesels atgriezās

savā gultā.

Turpretim, ja sonambulistu viņa gai-
tā iztraucē, tas atmostoties atgūst miesas

svaru, krīt un var nelaimīgi sadaudzīties.

Ir ari dzirdēti gadijieni, kad sonam-

bulisti, uzceļoties naktī, ir veikuši grūtus
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garīgus uzdevumus, kas tiem normālā stā-

vokli nebūtu iespējams, jeb vismaz prasītu
daudz laika. Piemēram, kāds advokāts, vi-

su vakaru velti pūlējās veikt kādu sarež-

ģētas prāvas uzdevumu, nolikās gulēt, bet

rītā uzcejoties, atrada grūto darbu izpildītu

un glīti uzrakstītu. Izbrīnējies tas prasīja

mājniekiem, kas šeit pa nakti strādājis, un

dabūja zināt, ka pats uzcēlies un īsā laikā

darbu padarījis.



XX. Zemapziņa.

Bez apzinīgās gara darbības, cilvēkā

darbojās vēl, tā saucami, zemapziņa. Par

tās esamību katris var pārliecināties no

piedzīvojumiem. Zemapziņa darbojas kā

nomoda, kā miega stāvoklī, kad apzinīgā

gara darbība ir izslēgta. Ar zemapziņas
darbību izskaidrojamas daudzas parādības,
kuras parasti tura par p.īrdabīgām. Tā

piem. gaišredzība jeb nākotnes nojaušana,
līdz zināmam mēram izskaidrojama ar zem-

apziņas darbību.

Piemēram minēsim šādu gadījum i:

Kāds šofers kādu dienu nevar atsvabināties

no nospiesta <,rara stāvokļa. Tas ir nelai-

mīgs, viņš jūt it kā nelaimes tuvumu, viņš

vilcinās kāpt mašīnā, sajusdams neizprota-

mas bailes no tās. Viņš nevar atsvabināties

no domām par nāvi, un šķiroties no tīta

no savas ģimenes, viņš atvadās no tās it

kā uz mūžu. Un tješām. Tanī pat dienā

notiek ar viņa mašinu katastrofa un mašī-

nai lūstot tas dabū galu.
Šīs priekšsajūtas izskaidrojums šāds:
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lepriekšējā vakarā, apskatot mašinu,

šofers redzēja asī mazu ieluzu-niu. lelū-

zums bija tik niecīgs, ka šofers to atstāja
neievērotu un nedomāja par to nevienu

mirkli, lai gan acis šo ielūzumu uztvēra.

Uztvērtais redzes iespaids no acīm nenonā-

ca līdz apzinīgai apziņai, kā niecīgs un

mazsvarīgs, bet gan to uztvēra zem-

apziņa.

Šī zemapziņa, darbojoties pa nakti,

pārbaudot, salīdzinot faktus un piedzīvoju-

mus nāca pie slēdziena, ka mašinas ass

neizturēs, un ka tā, mašinai ātri braucot

lūzīs, caur ko nelaime būs neizbēgama. Šis

slēdziens, sava svarīguma dēļ, nevarēja pa-
likt zemapziņas robežās, bet nonāca pie

apziņai, kā miglaina nojauta, un radīja šo-

ferim baigu iepriekšnojautu.
Ari pravietiskie sapņi izskaidrojami ar

zemapziņas darbību. Pievedīsim šādu pie-
mēru:

Kāds students ilgāku laiku gatavojas

uz svarīgu eksāmenu. Viņš strādā ļoti no-

pietni un ir pārliecināts, ka eksāmenu iztu-

rēs. Dažas dienas pirms eksāmena viņš redz

šādu sapni: viņš kāpj augstā kokā, kura

galotni tam vajadzīgs sasniegt. Tvērdams

vienu zaru pēc otra, tas dodās augstāk un
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augstāk, līdz jau ir gandrīz pie pēdējā zara

— sava mērķa. Bet"šis pēdējais zars pie-

peši lūst un students krīt, kā akmens ze-

mē.

Šis students pie eksāmena labi atbil-

dējis visus profesora jautājienus, bet pie

pēdējā, vissvarīgākā, izkrita cauri.

Sapņa sakars ar notikumu šinī gadi-

jienā šāds:

Studenta pārliecība, ka tas izturēs ek-

sāmenu nav bijusi pietiekoši pamatota. Mēs

labprāt ticam tam, ko vēlamies un tādēļ ne

katru reizi objektivi novērtējam faktiskos

apstākļus. Tā tas bija ari ar studentu. Vi-

ņa apzinīgais prāts, iespaidots no jūtām,

vēlēšanām un tieksmēm, deva nepareizu

spriedumu par gatavību uz eksāmenu. Citā-

dās domās, tomēr, bija studenta zemapziņas

prāts, kura spējas daudzejā ziņā iet tāļāk

par apzinīgā prāta spējām. Tas strādāja

nemitīgi un intensivi, ari tad, kad viņa

īpašnieks gulēja, vai savādi izslēdza apzi-

nigā prāta spējas. Tas salīdzināja, vērtēja

un pārbaudīja faktus un apstākļus, un nāca

pie slēdziena, ka students eksāmenu neiz-

turēs. Šī atziņa zimboliskos tēl®s un no-

risinājumos izpaudās sapņu tēlu veidā.
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Kā redzams no augšējiem piemēriem,
cilvēka sapņiem tiešām var būt pravietiska

nozīme. Pie tam tur nav nekā pārdabiska,
un pravietiskie sapņi jāpieskaita pie ikdie-

nišķām gara dzīves funkcijām.
Ir tomēr piedzīvojumi, ka ari zem-

apziņas slēdzieni var būt kļūdīgi. Nekas

pasaulē nav pilnīgs, un šis likums attiecās

ari uz mūsu zemapziņas prātu. Tā,, piem.,

ne katrām baigām priekšsajūtām seko ne-

laime un ne katri simboliski sapņi piepil-
dās. Šādu izņēmumu tomēr nav daudz.

Vismaz jāpieņem, ka katrai šādai pare-

dzēšanai ir pamats, t. i., ka paredzētais no-

tikums var noti k t, ja to nenovērš kā-

da ārkārtīga apstākļu sagadīšanās, jeb pil-

nīgi neparedzami notikumi.

Zemapziņa ir ari apzinīgā prāta pie-
liekamais kambaris, jeb archivs. Sen pār-

dzīvoti notikumi un fakti, kas liekās galīgi
izdzisuši no mūsu atmiņas, uzglabājās zem-

apziņā uz visiem laikiem, un ir pie vaja-
dzības mūsu rīcībā. Minēsim šādu piemē-

ru: Kādu vakaru mēs velti pūlamies atmi-

nēt kāda cilvēka vārdu. Daudzie gadi lie-

kas to galīgi izdzēsuši no mūsu atmiņas.
Bet no rītā uzmostoties pirmais, kas

mums nāk prātā, ir »aizmirstais« vārds.

Kā tas izskaidrojams ? Vienkārši. Mūsu

zemapziņa, pa mūsu miega laiku pārkravā-
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ja prata archivu, atrada «aizmirsto* vārdu

un nodeva mūsu apziņas rīcībā.

Tāpat spēja uzmosties noteiktā laikā

izskaidrojama ar zemapziņas darbību. Mēs

ejam gulēt ar stingru apņemšanos uzmos-

ties, piem., pīkst. 4. un mēs tiešam tajā
stundā uzmostarnies, lai ari cik ciets ir bi-

jis mūsu miegs. Zemapziņa negulēja. Tā

skaitīja stundas un minūtes iui uzmodināja
mūs noteiktā laikā.

Okultās zinātnes visos laikos ir no-

darbojušās ar zemapziņas pētīšanu. Izve-

dot attiecīgus vingrinājumus, pēc Indijas

okultistu mācības, esot iespējams zemapzi-

ņu vest sakarā ar apzinīgo prātu. Šim no-

lūkam kultivē īpašu elpošanas veidu, kas

mums, eiropiešiem grūti izvedams un var

būt kaitīgs priekš organisma fiziskām un

garīgām funkcijām.



XXIII. Mācība par veselību.

Labklājīga dzīve ir iespējama tikai pie
labas veselības. Tādēļ katram cilvēkam ne-

pieciešami pazīt miesas kopšanas pamatmā-
cības.

Lai miesa būtu vesela, vispirms jārū-

pējas, lai gara dzīve būtu pareizi nostādīta.

Gars ir tas, kas veido miesu un dara to ve-

selu, vai slimu. Tādēļ jāizvairās no visa,
kas rada nesaskaņas garīgā dzīvē. Bailes,

rūpes, dusmas, drūmums, uztraukums, naids,

v. t. t., ir tie negativie gara stāvokļi no

kuriem jāizvairās. Fsat arvienu mierīgs,

priecīgs, jautrs un pašpaļāvīgs.

Kas attiecas tieši uz fiziskās veselības

kspšanu, tad tā izvedama, ieturot pareizu
dzīves veidu. Cilvēks pēc savas dabas

ir izturīgs, un spējīgs spītēt visām sli-

mflbām, bet tagadējo paaudžu mākslīgais,

nedabīgais dzīves veids ir tas, kas rada sli-

mības un priekšlaicīgu vecumu. Mēs kat-

ru dienu saindējām savu organismu ar al-

koholu, oikotinu, pārmērīgu un nepiemēro-
tas barības uzņemšanu,vai ari atļaujam ri>
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pērn un bailēm no nezināmiem ļaunumiem

nospiest musu gara dzīvi. Un tomēr mēs

dzīvojam 60 —70 gadus, tas ir, vairāk kā

veselu trešdaļu no mūsu dabīgā mūža ga-

ruma un pie tam jūtamies »labi«.

Mēs jau runājām īpašā nodaļā par

domu spēka iespaidu uz cilvēka veselību.

Tāpat mūsu lasitājs jau pazīst pareizās el-

pošanas nozīmi veselības kopšanā. Šeit

tāļāk mēs apskatīsim vēl dažus svarīgus fak-

torus miesas un gara spēka izkopšanā.



XXIV. Barības uzņemšana

Cilvēks ir tas, ko viņš ēd. (Der
Mensch ist, was er isst). Šis izteiciens

raksturo barības lielo nozīmi cilvēka dzīvē.

Barības sagremošana ir ļoti sarežģīts

process, kas patērē daudz nervu spēka.

Tādēļ vispirms jācenšās neapkraut pārdaudz

organismu ar šo grūto darbu. Cilvēkam

ir vajadzīgs daudz mazāk barības, kā to

vispār domā. Jo vairāk cilvēks attīstās ga-

rīgi, jo mazāk tam vajadzīgs ēst. Okultās

mācības pat apgalvo, ka reizi nāks laiks,
kad cilvēkam vairs nemaz nevajadzēs rūpē-

ties par darbu zobiem, jo to uzturēs tieši

dzīvības spēks — prana, ko cilvēks uzņems

sevī ar gaisu.

Pēc fiziologu pētijumiem, uzņemtās

barības pilnīgai sagremošanai ir vajadzīgs
22 stundu ilgs laiks. No tā redzams, ka

cilvēka organisms ir piemērots tikai vien-

reiz € j a i ēšanai katru dienu. Mēs zi-

nām ari no vēstures, ka vecās spēcīgās
kultūrtautas ēda tikai vienu

— divas reizes

dienā.
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Mūsu laiku kultūras cilvēks, turpretim,
tur dienā 4—6 maltites un vēl «iekož» pa

starplaiku. Tas ir noziegums pret dabu

un tā sekas būs: aptaukošanās, nospiests

gara stāvoklis, nogurums, galvas sāpes,

aukstas kājas un rokas, un pieietamība vi-

sām slimībām.

Barības uzņemšana tikai tad nes svē-

tību, kad tā savienota ar lielu ēstgribu. Tā

saucamā »apetite«, t. i., stāvoklis, kad »var

ēst« nav ēstgriba. Pareiza ēstgriba ir ba-

da sajūta un tā, pēc fizioloģijas mācības

pie cilvēka iestājas ne vairāk, kā 2 reizes

dienā. Tādēļ maltīšu skaits jāierobežo ar

divām, bet nekad vairāk par trim dienā.

Nekad nevajaga ēst, kad nav ēstgri-

bas, kaut ari būtu jāpaliek bez barības vai-

rākas dienas, vai pat nedējas. Ir laiks, kad

mūsu gremošanas orgāni prasa atpūtu. Šā-

dos laikos ēšana nenāk par labu.

Barībai jāsastāv galvenā kārtā no au-

gu valsts produktiem. Gaļas produkti jā-

lieto pēc iespējas aprobežotā mērā, vai

vislabāk nemaz. Cilvēka organismam pie-
mērotas barības pamatprodukti ir: rupjā

maize, sviests, piens visādos veidos, augu

eļļas, rieksti, medus, augļi un saknes. Jā-
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cenšās lietot barības vielas pēc iespējas

»zaļā« veidā, tas ir nevārītas un necep-
tas.

Caur to tiek uzņemtas daudzas organis-

mam nepieciešamas vielas, kā piem. vita-

mini, kas pie augstas temperatūras iet bo-

jā.
Pieturēšanās pie augu barības stāda-

ma augstāk arī ētiskā ziņā. Nelietojot ga-

ļu mūsu sirdsapziņa nebūs apgrūtināta ar

to pārestību, kas tiek nodarīta dzīvniekam,
to nokaujot gaļas dēļ.

Okultisti apgalvo, ka lietojot gaļas ba-

rību, cilvēks uzņem sevi attiecīga dzīvnieka

īpašības. Tas top vairāk vai mazāk dzīv-

niecisks un vājāks garīgā ziņā.

Augu barība, turpretim, satur saules

spēku un atdod to organismam, veicinot

fiziskos un garīgos spēkus.

Barība uzņemama tikai pie pilnīga
miera un pozitiva gara stāvokļa. Nekad

nevajaga ēst uztraukumā, dusmās vai stei-

gā. Jāēd lēnam, barību labi sakožot.

Pirms ēšanas apm. 10 minūtes jākon-

centrējas uz pagatavoto maltīti.

Nekad nevajaga ēst rītos tūliņ pēc uz-

celšanās. Māga atdala gremošanas vielas tikai
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4 —5 stundas pēc uzcelšanās. Tāpat nav

ieteicams ēst īsi priekš gulēt iešanas.



XXV. Ķermeņa vingrinājumi.

Ka cilvēka garam, tā arī viņa miesai,

lai to uzturētu veselu un svaigu, nepiecieša-
mi vingrinājumi, jeb apzinīga nodarbināšana

ar nolūku to stiprināt.

Ja kāds loceklis paliek ilgāku laiku bez

nodarbināšanas, tad tas top slābs, nespēcīgs
un padots saslimšanai. Daba necieš nekā lie-

ka un nevajadzīga. Tādēļ nodarbināt locek-

ļus ir dzīvības nepieciešamība.

Muskuļu nodarbināšana nepieciešama

ari miesas audu brišanas labā. Muskulim sa-

velkoties, caur tā audu starpām un ādas po-

rām izspiežas netīrās, kaitīgās vielas sviedru

veidā, kas audos paliekot, saindē organismu

un dara to nespēcīgu.

Mēdz teikt, ka fiziskā darba strādniekam

locekļu vingrinājums nēesot vajadzīgs. Darbs

pats esot nepārtraukta vingrināšanās. Šis uz-

skats, no okulto zinātņu viedokļa, ir pilnīgi

nepareizs.

Darot kadu darbu, ta darītājs savas do-

mas vērš uz darba procesu, bet ne uz sa-
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vām muskuļu kustībām. Ir, turpretim, nepie-
ciešami vajadzīgs, lai domas būtu koncentrē-

tas tieši uz nodarbinātiemlocekļiem. Tas var

notikt tikai pie apzinīgas vingrošanas.

Koncentrējot savas domas uz kādu lo-

cekli, mēs vēršam uz to dzīvības spēka strau-

mi; tur pieplūst asinis, kas tīra to no kaitī-

gām vielām un ievada tanī barības vielas.

Ka apinis un līdz ar to arī dzīvības

enerģija tiešām var tikt vadīta no domām,

par to katris var pārliecināties eksperimen-
tālā ceļā, ko izved šādi:

Jums ir, teiksim, aukstas rokas. Nosēža-

ties ērti krēslā. Rokas brīvi gu] uz galda. Aiz-

dariet acis un koncentrējiet savas domas uz

vienu roku. 15 minūtes turiet savas do-

mas uz to, nenovēršot tās ne uz mirkli ci-

tur. Ja koncentrēšanas ir bijusi pilnīga, tad

roka, uz kuras koncentrējaties, būs tapuse

silta, bet otra būs tik pat auksta, ka bijuse.

Vingrinājumiem jābūt saskaņotiem ar

elpošanu. Muskuļu kustībām, tiem izstiepjo-
ties vai savelkoties, jāsakrīt ar elpas ievilk-

šanu vai izpūšanu. Jāelpo dziļi, ka tas iz-

skaidrots nodaļās par elpošanu.

Pašas muskuļu kustības var izvest pēc
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kuras katras vingrošanas metodes. Attiecī-

gas brošūras mūsu grāmatu tirgū dabūja-

mas vairākas.

Jāievēro, ka domu koncentrācija jeb

spēcinošu domu pielietošana, savienota ar

dziļu elpošanu, pēc mūsu mācības, nav bla-

kus, bet ir g a 1 v c n a i s noteikums pie
katriem vingrinājumiem.Bez šiem faktoriem

vingrojumu svētība būs niecīga.



XXVI. Miegs.

Miegs ir īpatnējs stāvoklis, kurā cilvē-

ka organisms atjauno patērētos spēkus
ka garīgos tā, fiziskos. Miegs ir vispilnīgākā

atpūta, bet tikai tad, kad miega stāvoklis ir

pilnīgs.

Miega stāvoklī, kad apzinīga gara dar-

bība ir izslēgta, atraisās un darbojās cilvēka

mentālie, dvēseliskie spēki. Kādāvirzienā no-

risinājās šo neapzināmo spēku darbība, tas

atkarājas no tā, kāds ir bijis cilvēka garīgais

noskaņojums gulēt ejot.

Ja gara stāvoklis gulētejot ir bijis po-

zitivs, t. i., cilvēks ir bijis mierīgs, labprātīgs,
cerību un dzīves prieka pilns, tad ari dvēse-

liskie spēki darbosies tādā virzienā,ka šās

īpašības pa miega laiku vēl pastiprināsies, t.

ir, no rīta uzceļoties cilvēks sajutīs vēl lielāku

dzīves prieku, enerģiju un spēku,ka tas bi-

jis iepriekšējā vakarā. Ja, turpretim, cilvēks

dosies pie miera nemierīgs, uztraukts, dus-

mīgs, rūpju vai citu ļaunumu nospiests, tad

ari miegs tam nenesīs svētību. Tas uzcelsies,

kā salauzts, bez spēka uu enerģijas un ne-

būs tanī dienā sekmīgas darbības spējīgs.
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Tādēļ, lai miegs būtu patiess atspirdzinā-
jums, pirms gulēt iešanas jāpanāk mierīgs,
līdzsvarots garastāvoklis. To var panākt ar

gribas spēku, raidot no sevis projām visas

nemiera, rūpju, baiļu vai citas negativas
domas. Pirms iemigšanas jādomā suģestē-

jošas domas apm. šādā veidā: „Es eju gu-

lēt, lai atjaunotu savus spēkus. Es esmu

pilnīgi mierīgs un līdzsvarots. Līdz ar die-

nas apģērbu es nolieku ikdienišķās rūpes un

visu to ļaunumu un netīrumu, kas pie ma-

nis varētu būt pielipis dienas gaitās. Mani

locekļi ir brīvi, mierīgi un pilnīgi atslābi-

nāti. Es guļu ērti un jūtos pilnīgi laimīgs.
Šis miegs mani atspirdzinās. No rīta es

būšū kā no jauna piedzimis. Man būs spē-
ka un enerģijas pārpilnība. Es iemiegu
lai atmostos skaistai, gaišai un laimīgai
dienai."

Vēl lieku reiz aizrādām, ka guļamis-
tabas gaisam jābūt tīram. Gultas drānām

jābūt pa dienu izvēdinātām un ja iespējams,

apsauļotām. Saules enerģiju, ko izstaros

apsauļotās drānas, uzņems organisms un

caur to pavairos savu dzīvības spēku.



XXVII. Gaišredzība.

Gaišredzība ieņem redzamu stāvokli

okulto zinātņu sta>rpā. Zem tās saprot spē-

ju iegūt zināšanu par kaut kādu norisinā-

juinu, personu vai citu kaut ko bez uztve-

res prātu (redzes, dzirdes, v. t. t.) starpnie-

cības, pie kam laiks un telpa nespēlē ne-

kādu lomu, t. i., nav izšķirības, vai norisi-

nājums notiek tāļumā, vai tuvumā, pagāt-

nē, nākotnē, vai tagadnē.

Gaišredzības gadijieni ir visos laikos

konstatēti, kā pierādīti fakti un par to ie-

spējamību neviens vairs nešaubās. Ari vē-

sture runā par tādiem gadījumiem. Pieve-

dīsim vienu no tiem:

Franču revolūcijas laikā Indijā iznā-

kušā „Inlijas Avize" 30. martā 1830. gadā
atrodam sekošu vietu: —«Pilsētā cirkulē

baumas, kas būs izgājušas no kāda gaišre-

ģa. Tiek runāts, ka Anglijas karalis esot

miris, un Francijā notiekot revolūcija. Ar

bažām gaidām tāļākas ziņas." Pēc dažiem

mēnešiem pienāca šo ziņu apstiprinājums.

levērojot to, ka tanīs laikos ziņas no
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Eiropas līdz Indijai nokļuva tikai pēc vai-

rākiem mēnešiem, varam konstatēt tikai

gaišredzības faktu.

Par franču rakstnieka Alfonsa Dodē

nāves pareģošanu, kāds viņa draugs Brissons

«Politiskā un Literariskā «Gada Grāmatā"

no 1898. gada raksta sekošo: «...Biju aiz

ziņkārības nogājis pie kādas B. kundzes,
kuru uzskatīja par gaišredzi. Viņa pateica
man sekošo: «Jums būs drīz lielas bēdas.

Kāds, ko Jūs mīlat, piepeši mirs. Pagaidāt.
Es viņu redzu... Viņš sēžās pie galda...

Viņš ceļ karoti ar zupu pie mutes. Viņš

iekliedzās... un krīt zemē. Agonija. Viss

ir beigts." Es uzstājos, lai viņa man pa-

teiktu, kādā dienā tam jānotiek. Viņa saņēma

visus spēkus, tapa purpursarkana un atbil-

dēja: «Tas notiks ceturtdien, 16. decembrī."

Nedēļas un mēneši pagāja un es nedomā-

ju vairs par šo lietu. Kādu dienu es at-

vēru avizes un tapu bāls no briesmīga pār-

steiguma: Alfonss Dodē bija miris. Avīzei

bija 17. decembra dātums. Es izlasīju par

katastrofu. Tā bija notikusi iepriekšējā va-

karā, ceturtdien. Dodē bija nokritis, kā

no zibeņa ķerts tanī momentā, kad tas li-

cis karoti pie mutes. Viss sakrita ar pare-
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ģojumu, vieta, laiks, un tuvākie apstākļi.
Ari Ģete stāsta par gadījienu, kur tas

pats sevi redzējis tādā stāvoklī un vietā,
kur tas patiesībā atradies tikai pēc 8 gadiem.

No latviešu literatūras minēsim Jāni

Poruku, kurš kādā stāstā raksta par slimu

sievieti, kas paredz kaimiņu dzirnavnieKa

nāvi. Viņa ar šausmām stāsta, ka redzēju-
si dzirnavnieku iekrītam ūdens ratā, kur tas

tiek sadragāts Otrā dienā pareģojums apsti-

prinājies.

Apzinīgi gaišredzēšanu izved dažādos

veidos. Daži gaišreģi, pēc attiecīga atslā-

binājuma un koncentrēšanās, skatās spīdo-
šā priekšmetā, stikla bumbā, ūdens glāzē

v. t. t., un redz tur to, ko vēlās redzēt.

Visvairākos gadījumos, tomēr, gaišredzēša-

un izved caur īpašām personām, tā sauk-

tiem medijiem, kurus noved miegam līdzī-

gā (transa) stāvoklī. Šādā veidā bieži iz-

dodās noziegumus noskaidrot, apslēptu

mantu atrast ū. t. t.

Gaišredzības spēja var būt iedzimta,

bet to var arī attīstīt ar ckultiem vingrināju-

miem. Dažreiz gaišredzības stāvoklī dažas

personas nonāk neapzinīgi. Tas visvairāk

notiek, ja kāds tuvs piederīgais vai draugs

mirst, var ar tam notiek kāda liela nelai-
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mc. Šādu gadijienu bieži attiecīgas perso-

nas nojauž vai ari tieši redz tos norisinājā-
mies.

Lai novestu sevi gaišredzības stāvoklī,

vajaga doties mierīgā, tumšā istabā un no-

sēsties ar seju pret ziemeļiem. Tad apm.

10 minūtes jākoncentrējas uz to, ko grib
redzēt. Pēc tam, caur atslābinājumu, jāie-

ņem pasivs gara stāvoklis, līdz kamēr pa-

rādās tas, ko ir vēlējies redzēt. Ja uz pir-

mo reizi mēģinājums neizdodās, tad tas

jāatkāito tik ilgi, kamēr rodās vēlamie re-

zultāti.

Spēja koncentrēt domas un izvest ķer-

meņa atslābinājumu ir gaišredzības pamat-
noteikums.

Kam šīs spējas piemīt, tam līdz gaiš-
redzībai tikai viens solis.



XXVIII. Spiritisms.

Spiritisms ir mācība par sakaru uztu-

rēšanu ar garu pasauli. Tā ir plaša zināt-

ne, kuru tomēr visā visumā šeit neapskatī-

sim, pirmkārt, telpu trūkuma dēļ un otrkārt

tamdēļ, ka spiritisms nav praktiskā dzīvē

pielietojama mācība.

Spiritisms cēlies Amerikā, un no tu-

rienes pārgājis uz pārējo pasauli. Pašu laik

spiritistu pulciņu [tīkls pārklāj visu pasauli.
Ari Rīgā tādu ir vairāki un darbojās ar

labiem panākumiem.

Lai saprastu šīs zinātnes būtību, jā-

iepazīstas ar spiritisko garu teoriju.

Pēc spiritistu uzskatiem cilvēka būtne

sastāv no 1) rupjas matērijas—miesas, 2)

no astrālā ķermeņa, kas ir no smalkākas

matērijas un 3) no dvēseles, kas ir mūžīga.
Cilvēkam mirstot dvēsele atstāj miesu, bet

ņem sev iīdz astrālo ķermeni, kurā tā ie-

tērpās. Dvēsele, kaut ar ietērpta astrālā

ķermenī, nevar darīt iespaida uz materi-

ālām lietām un nav uztverama ar cilvēka
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pieciem uztveres prātiem.
Okultisti pieņem, ka dvēsele, jeb gars

pēc cilvēka nāves, uzturās vēl kādu laiku

mirēja tuvumā un no sākuma nemaz nezin,
kāda liela pārmaiņa ir notikusi viņa eksis-

tencē. Tikai tad, kad gars nomana, ka to

viņa pakaļpalikušie piederīgie neredz un

nesajūt, tas saprot ka tam vairs nav mate-

riāls ķermenis. Viņš tomēr grib, pēc vecā

paraduma, uzturēt sakarus ar pakaļpalicē-

jiem, un meklē līdzekļus, lai taptu redzams,

dzirdams, vai savādi sajūtams.

Garam tomēr nav iespējams parādīties
materiālās formās. Tas to var tikai tad, ja

tas materializējās, t. i., sabiezē savu nejū-
tamo ķermeni caur materiālu vielu uzņem-

šanu tanī.

Gars var materializēties ar medija pa-

līdzību. Medijs ir persona, kurai astrālais

ķermenis var vieglāki šķirties no fiziskās

miesas un kura var ari atdot citam astrālam

ķermenim, jeb garam daļu no sava fiziskā

ķermeņa, t. i., no miesas.

Gars, uzņemot sevī matēriju no medi-

ja ķermeņa, top viegli saredzams, tas var

izdot skaņas, jūtami aizskārt klātesošās

personas un cilāt materiālus priekšmetus,
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kā ari reaģēt uz fotogrāfisko plati, tas ir,

ļauties fotografēties. Garu fotogrāfijas spiri-
tismā vairs nav nekas jauns.

Tā tad nekāda „garu izsaukšana" nav

iespējama, ja pie tās nedarbojas līdz perso-

na ar medija īpašībām. Daži mediji ir spē-

jīgi izdalīt no sava fiziskā ķermeņa astrālo.

Tas iziet no fiziskās miesas vai nu pilnīgi,

vai tikai pa daļai. Abos gadījumos astrā-

lais ķermenis ņem sev līdz materiālās da-

ļas, tā ka tas ir viegli saredzams. Ja ast-

rālais ķermenis pilnīgi iziet no fiziskā, tad

rodās, tā saucamā, dubultā personība (Dop-

pelgāngerei). Tas notiek dažreiz pie lie-

la ekstasa, hipnozes un sonambulisma stā-

vokļiem.

Ja astrālais ķermenis atstāj fizisko ti-

kai pa daļai, tad attiecīgam medijam rodās

lieki, viegli saredzami jeb caurspīdīgi loce-

kļi, piem. divas galvas, liekas rokas v. 1.1.,

pie kam šie liekie locekļi ir tā pat jūtīgi,
kā fiziskie, t. i., tie sajūt pieskaršanos, sil-

tumu vai aukstumu, sāpes v. t. t. Tas rā-

da, ka cilvēka nerviem ir kāds sakars ar

astrālo ķermeni, jeb varbūt, ir pilnīgi astrā-

lās miesas piederums,

Pēc katras spiritiskas darbibaS, attiecl*
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gais medijs sajūt lielu nogurumu, galvas

sāpes nn citas nenonnalības, kā pēc lielas

garīgas pārpūlēšanās.



XXIX. Spiritiskie seansi.

Priekš sekmīgas spiritiskas darbības

vajadzīgas vairākas personas. Šīs perso-

nas, kuras parasti sastāda spiritisko pulci-

ņu, sapulcējas ērtā, mierīgā, no trokšņa no-

slēgtā telpā uz spiritisko sēdi, ko sauc ari

par seansu. Seansu telpā parasti atrodās

kāds mūzikas instruments, klavieres vai ēr-

ģeles, uz kura kāds no klātesošiem spēlē,
lai piedotu sēdei zināmu svinīgumu. Visi

seansa dalībnieki nosēstas pie apaļa galda

telpas vidū un sadodās viens otram rokās.

Dažreiz ari rokas guļ uz galda, bet tā, ka

visi mazie pirksti viens pie otra pieskārās.

Šādā veidā nosēdušies spiritisti uzstā-

da jautājienus, pie kam visu klātesošo do-

mām jābūt koncentrētām uz šiem jautājie-
niem. Atbildes uz jautājieniem nāk caur

zīmēm, kuru nozīme ir jau iepriekš noru-

nāta. Top dzirdami klauvieni uz galda,
vai ari galdam kustot tā kāja klauvē uz

grīdas. No šiem klauvieniem sastāda bur-

tus un vārdus atbildei.. Bieži dabū sapro-
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tamas atbildes, bieži nesakarīgas, bet bieži

ari melus. Nekad nav dabūta atbilde, kas

atrisinātu kādu svarīgu zinātnisku vai poli-
tisku jautajienu.

Pie citāda veida sēdēm, kur piedalās
ari mediji, ir iespējami citādas dabas feno-

meni jeb brīnumi. Piem., medijs, transa

stāvoklī, runā, raksta, dzied vai muzicē, pie
tam tik virtuozi, kā tas tam normālā stāvok-

lī nekad nebūtu iespējams. Šo parādību uz-

skata par garu iedarbību.

Visvairāk ievērības pelna, tomēr, ta sau-

camie, fiziskie fenomeni. Šādu fenomenu sa-

sniegšanai seansā jāpiedalāspersonai arseviš-

ķi lielām medija īpašībām. Pie šādiem apstā-

kļiem iespējamas jau dažādas tīri spiri-
tiskas parādības, ka piemēram klauvie-

ni, nedzīvu lietu kustēšanās un pacelša-

nās gaisā, uzrakstu parādīšanās uz noslēgtā
kastē atrodošos papīra vai tāfeles, dažāda lie-

tu ierašanās telpā, piem. puķu, augļu un 1.1.

līdz garu parādīšanos, jeb materializēšanos.

Kas attiecās uz šo pēdējo t. i., garu parādī-

šanos, tad pie piemērotiem apstākļiem tādus

var pat vienā vakarā vairākus redzēt, pie kam

tie ir visādos lielumos,no bērna līdz vīra au-

gumam, un visādas krāsas, no baltā eiropie-

ša līdz ogļu melnam nēģerim.
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Gars parādās, ka miglains, caurspīdīgs

tēls, kurš pēc dažiem mirkļiem lēni izgaist,
vai ari pazūd uz reizi.

Spiritisti izšķir labus un ļaunus garus,

atkarīgi no ta, kādas atbildes šie ga-

ri dod, un ka viņi izturās. Daži gari atbild

draudzīgi un nopietni, daži, turpretim,
dod izklaidīgas vai naidīgas atbildes. Gadās

ari, ka klātesošie saņem sitienus vai citus

ļaunprātīgus nodarījumus no garupuses. Pa-

rasti izsauktie nopietnu un labu cilvēku ga-

ri dod nopietnas un draudzīgas atbildes, bet

ļauno cilvēku vai noziedznieku garu atbildes

ir naidīgas.
Tas viss norāda,ka gars pēc cilvēka

nāves patur savas īpašības, vismaz uz kādu

laiku.

Spiritisko fenomenu izskaidrošanai ir

vairākas teorijas.Vispopulārākā ir tā sauca-

mā okultistu teorija. Pēc šīs teorijas spiritis-
kās parādībās nav ne kā pārdabīga, un tās

ir padotas tiem pašiem likumiem, pēc ku-

riem norisinajasvisas dabas parādības. Ja šie

fenomeni liekas pārdabīgi, tad tas ir tikai

tādēļ, ka dabaszinātne nav pietiekoši dziļa,
lai tos izskaidrotu.
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Dabas zinātne līdz šim ir nodarbojusies
tikai ar rupjās matērijas pētīšanu, bet astrā-

lā, smalkā matērija, ir atstāta neizpētīta un

par tādas eksistēšanu vēl pat daži zinātnie-

ki šaubās. Tomēr jāatzīst, ka jaunākais vir-

ziens dabas zinātņu laukā piegriež vērību ari

šai nozarei un meklē ceļus, ka pieiet «garī-

gai" matērijai, lai to izpētītu.



XXX. Spoku parādības.

Garu parādīšanās, tā saucamo «spoku"

veidā ir novērota visos laikos un konsta-

tēta, kā neapšaubāma patiesība. Šādas pa-

rādības izpaužās vai nu caur dažādām

redzamām vai dzirdamām zīmēm, kā

klauvieniem, skaņām, vaidiem, durvju
atvēršanos vai aizvēršanos, priekšmetu kus-

tēšanos v. t. t., vai ari notiek tieša gara,

jeb «spoka" parādīšanās redzamā, parasti,
balta tēla veidā. Ir novērots, ka šādas

spoku parādības norisinājās visvairāk tur,
kur kāda persona mirusi nedabīgā nāvē,

vai notikusi nenoskaidrota slepkavība. Piem,
minēsim šādu gadījienu, kas noticis Amē-

rikā un no vairākiem acu lieciniekiem zem

tiesas zvēresta apliecināts. Kādā lauku mā-

jā piepeši nozudis tās īpašnieks, kas vedis

vientuļu dzīvi, un bijis pazīstams savādnieks.

Māja stāvējusi ilgāku laiku tukša, pēc tam

tur pārgājis dzīvot kāds pazudušā radinieks

ar savu ģimeni. Drīzi pēc tam mājas sie-

nās sākuši notikt dīvaini klauvieni, kuri

atkārtojušies ar noteiktiem starpbrīžiem, tā
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kā atgādinājuši zignalizēšanu, jeb telegrā-
fa aparāta darbību. Kāds no ģimenes lo-

cekļiem sācis šos klauvienus novērot un

viņu nozīmi pētīt. Tad nu izrādījies ka šie

klauvieni ir kādas noslēpumainas parādības
izteikšanās veids. Izdevies to nozīmi atšif-

rēt un sastādīt burtošanas atslēgu, līdzīgu,

telegrāfa zīmju atslēgai. Ar šādas atslēgas

palīdzību no klauvienienu zināmas sakarības

sastādīti vārdi un teikumi, kuri norādījuši,
ka klauvienus dod mājasīpašnieka gars, ka

viņa līķis guļ aprakts pagrabā, ka tas no-

slepkavots v. t. t.

Izmeklējot lietu, viss izrādījies par pa-

tiesību un tā noskaidrota. Pēc tam klau-

vieni nav vairs atkārtojušies.

Spoku parādības okultisti izkaidro šā-

dā veidā:

Mirušo cilvēku gariem piemīt saprota-
ma vēlēšanās ņemt dalību viņu tuvinieku

dzīvē. Šī vēlēšanās ir jo stiprāka, ja mi-

rušam ir palikuši neizpildīti kādi svarīgi
uzdevumi dzīvē, ja viņa nāve ir nenoskaid-

rota vai taml. Šādos gadījienos gars, kam

vispārīgi ir grūti iedarboties uz materiālām

būtnēm, atrod līdzēkļus un ceļus, lai para-

dītos vai savādi iedarbotos v.: zemes dzīvi.
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Nostāsti un teikas par spoku pilīm vai

mājām gan jāuzņem ar zināmu skepsi. Šeit

visvairāk būs darīšanas ar vienkāršu fantā-

zijas augli. Bet daļa patiesības šādos no-

stāstos tomēr var būt.



XXXI. Rakstura un likteņa
noteikšana.

Okultās zinātnes jau no seniem lai-

kiem ir meklējušas ceļus, kā noteikt cilvēka

raksturu un likteni pēc viņa ārējās parādī-

bas, vai citām viegli pieietamām pazīmēm,

piem. rokraksta, uņ šajā pētījuma laukā ir

sasniegti vērtīgi atklājumi.

Ar rakstura un likteņa analizi nodar-

bojās vairākas okultisma nozares. Minēsim

populārākās no tām.

Hiromantija ir mācība par likte-

ņa un rakstura noteikšanu pēc rokas līnijām.
Pēc hiromantu uzskatiem, visa cilvēka dzīve

ir rakstīta viņa rokā. Katrai līnijai, pat vis-

mazākai, ir sava nozīme. Cilvēka jūtu un

prāta spējas, tieksmes, veselības stāvoklis

v. t. t. atspoguļojas viņa roku līniju dažā-

dībās ūn viņu savstarpējās attāļuma attie-

cībās. Tāpat ari dzīves gaita, tās svarīgā-

kie notikumi ir noteicami pēc viņa rokas.

Tā simetriskas līnijas nozimē harmonisku

dabu un panākumus dzīvē, saraustītas un
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nevienādas līnijas, turpretim, norāda uz

pretrunībām garīgā dzīvē un padotību visā-

dām nejaušībām. Kādas atsevišķas līnijas

pārliecīgu attīstību salīdzinot ar citām līni-

jām, nozīmē kādas mūsu spējas jeb īpašī-
bu pārsvaru par citām, talantu vai dāvanas,

vai ari norāda uz iespējamiem panākumiem

kādā atsevišķā dzīves nozarē.

Hiromantiskiem dātiem var būt liela

praktiska nozīme, ja tos ņem vērā pie cil-

vēka profesijas vai dzīves veida izvēles.

Tie rāda, kādā darba laukā mēs gūsim sek-

mes vai kur mūs gaida vilšanās.

Grafa logi ja ir zinātne par rok-

rakstu. Pēc rokraksta cilvēka raksturu nav

grūti noteikt pat nespeciālistam.

Katra cilvēka rokraksts atšķirās no

kaut kura cita cilvēka rokraksta, un nav divu

vienādu rokrakstu, tāpat kā nav divu vie-

nādu raksturu.

Piemēram, mierīgi un nosvērti cilvēki

raksta vienmērīgi un pareizi veidotiem bur-

tiem, izklaidīgie raksta saraustīti, bez zīmēm,

enerģiskie piespiež stiprāKi stāvās līnijas

un velk treknas „astes," vājie, piekļāvīgie,

turpretim, raksta ar sīkiem burtiem, v. t. t.

Izteiksmīgs ari paraksts. Tā pabeigts, ka-
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ligrafisks un salasāms paraksts norāda uz

godīgu, labsirdīgu un atsaucīgu dabu. Pa-

raksts ar nepabeigtu galotni vai savādi ne-

salasāms, norāda uz apslēptību, iedomību

un augstprātību.

Astroloģija ir visvecākā no likte-

ņa zinātnēm. Jau pie veciem kaldiešiem,
asiriešiem un ēģiptiešiem tā ir tapuse kul-

tivēta un saukta par karalisku zinātni. Vai-

rākus tūkstošus gadus krātie novērojumi

šajā okultisma nozarē ir, ta tad, jāuzskata

par skaidrām, empiriskā ceļā iegūtām at-

ziņām.

Astroloģija ir zinātne pir debess ķer-

meņu, saules, mēneša, planētu un lielāko

stāvzvaigžņu iespaidu uz dzīvības proce-

siem zemes virsū. Šo debesu ķermeņu

savstarpējs stāvoklis un attiecība pret zemi da-

ra jūtama iespaidu uz cilvēku, dzīvnieku un

stādu dzīvi. Šo iespaidu izskaidro ar ra-

dioaktīvu - elektromagnētisku tāļiedarbību.
Cilvēks ir maza daļiņa no kosmosa, ir ma-

za pasaule, kurā norisinājās tādi pat spē-

ku viļņojumi kā lielā pasaule, kosmosā.

Lielās pasaules, tas ir, debess ķermeņu stā-

voklis var būt disharm misks, savstarpēji

pretējs jeb naidīgs, tāpat ka tas var būt
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harmonisks, jeb draudzīgs. Šie dažādie

stāvokļi dara attiecīgu iespaidu uz zemes

dzīves norisinājumiem, izsaucot dabā un dzī-

vos ķermeņos tādus pat elektromagnētis-
kus viļņojumus un sakarā ar to noteic cil-

vēka raksturu un viņa likteni jau viņa dzim-

šanas momenta. „Kā saule tevi apsveica

tavā dzimšanas stundā, tāds tu būsi," skan

populārais astrologu izteiciens.

Kosmosa stāvoklis dara iespaidu ari

uz visiem darbiem, pasākumiem un t. t.

Tie var, sakarā ar to, norisināties sekmīgi vai

ari beigties bez panākumiem, nest laimi vai

nelaimi.

Veci ļaudis pie mums, ja tos nav skā-

ris seklais materiālistiskais uzskats, vēl ta-

gad visu uzsāk un dara pēc mēneša stā-

vokļa. Sevišķi dārzkopji dēstot stādus ņem

to vērā.

Ir tomēr nepareizs uzskats, ka cilvēka

liktens jau tam dzimstot būtu negrozāmi
noteikts. Debess ķermeņa stāvoklis"* rada

tikai iespējamības, kuras pārvērtīsies tikai

tad par patiesību, ja cilvēks nekā nedarīs

to vājināšanai vai novēršanai, ja tas lab-

prātīgi pados sevi likteņa varā. Zinot, tur-

pretim, savu, tā saukto horoskopu, t. i.,
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debesu iespaidu uz viņa dzīvi, tas zi-

nās,no kādas puses tam draud nelaime,vai

ari kur to gaida sekmes, panākumi un lai-

me. Tas zinās ari, kādas rakstura īpa-

šības tām jāizkopj, un kādas jāapspiež,
lai viņa dzīve būtu harmoniska un laimī-

ga. Še atrodama astroloģijas lielā praktis-
kā nozīme.

Debess ķermeņu stāvokļa pareiza

aprēķināšana priekš kaut kāda momenta,

piem. dzimšanas stundas, ir grūts un sa-

režģīts uzdevums, kas prasa lielas zināša-

šanas matemātikā un astronomijā.

Katra cilvēka uzdevums tādēļ būtu

izzināt šo stāvokli jebpazīt savu horoskopu,
lai varētu attiecīgi iekārtot savu dzīves veidu.

Kāršu likšana ir visvairāk pie-

koptais likteņa izzināšanas veids, bet līdz

ar to ari visvājākais no tiem. Kāršu va-

lodai tikai tad ir nozīme, ja tā runā caur

personu ar gaišredzības spējām. Šādā ga-

dījumā attiecīgas personas gaišredzības

spēks vada kārtis vajadzīgā sagrupējumā

un to lasīšana savienota ar garīgā spēka

patērēšanu, tāpat, ka katra cita gaišredzī-

bas darbība. Visos citos gadījienos, vai ari

ja to dara bez vajadzīgas nopietnības un

domu koncentrēšanas attiecīgā virzienā»
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kāršu likšanai nav nozīmes. To piekopj

parasti, ka ienākuma avotu personas bez

attiecīgām spējām. Šādu laužu izmanto-

šanu likums soda.



Noslēgums.

Nobeidzot sacerējumu, jāaizrāda, ka au-

tora nodoms nebija pasniegt okultās zināt-

nes visā viņu plašumā. Nelielā grāmatā tas

ari nav iespējams. Autors savu mērķi būs

sasniedzis, ja grāmata ierosinās lasītāju pa-

šam tāļāk meklēt ceļus uz šīs zinātnes ba-

gātākiem avotiem un palīdzēs izklaidēt vie-

nu-otru aizspriedumu par okulto zinātņu

it kā abstrakto, praktiskai dzīvei nepiemē-
roto dabu.

Šinī darbā ir visvairāk izceltas tās

mācības, kuras pielietojamas ikdienišķā

dzīvē, lai to veidotu labāku un laimīgā-

ku. Uz to autors novēl visiem lasītājiem la-

bas sekmes. hi»u«i_



Zinatniski-filozofiski-okultisks

mēnešraksts

„ZVAIGZNE"
sniedz vispār saprotamus rakstus par okul-

tām zinātnēm: spiritismu, gaišredzību, pers.

magnētismu, domu spēku u. t. t. kā ari

ievieto sensacionelus aprakstus par

pārdabīgām parādībām Rīgā,

no spiritistu aprindām.
Abonēšanas maksa: gadā Ls 4.

—, pusgadā
Ls 2.—. Redakcija un kantoris: Rīgā, Kr.

Barona ielā 16-18.
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