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Priekšvārds.

Nervu ciešanas, kurām līdz šim nebija nekādu

ārstēšanas līdzeklu medicīnā, uzvarētas caur ie-

dvesmes metodi un tagad reti atradīsies kāds nervu

ārsts, kurš nebūtu pārliecinājies par brīnišķīgiem

panākumiem, ārstējot ar iedvesmi. Nansijas medi-

cīnas skolai ir milzu nopelni šo jauno paņēmienu

iegūšanā. Viņa dibināja zinātni, terapijas metodi,
kuras ārkārtējo nozīmi un plašumu mēs pagaidām
vēl nevaram aptvert. Pirmie lauri pienākas
ārstiem Ljeboun Levi, kuri ar zinātniskiem paņē-

mieniem, ārstējot ar iedvesmi modrā stāvoklī, ir

novērsuši visas nepilnības un neērtības, kādas ro-

das ārstējot ar hipnotismu, un caur to arī devuši

iespēju, norādījuši ceļu uz pašārstniecību.
Šā ieguvuma vērtību mēs nevaram pat novērtēt.

Katrs nervu slims var būt pats savs ārsts; vina

liktenis atrodas vina paša rokās! — Šie jaunie zi-

nātnes atradumi zināmi un atzīti no ārstiem-speciā-

listiem, bet plašās cietēju masas, kuras visvairāk

ieinteresētas šīs zinātnes atradumos, nemaz tos ne-

pazīst. Šī grāmata centīsies šo trūkumu novērst.

Viņa dos iespēju izlietāt zinātnes atradumus un sa-

rakstīta tik populārā veidā, ka katrs tos varēs iz-

lietāt ar lieliem panākumiem. Lai šī grāmata nestu

svētību daudziem tūkstošiem cietēju un tie atbrī-

votos no savām ciešanām! Izplatītāko kaišu for-

mulas, slimnieka rīcības atvieglošanai, iespiestas

atsevišķās tabulās.

Autors.

No tulkotāja.
Mūsu technikas brīnumu laikmetā, vēl nebijušo

pārdzīvojumu straujās mainās, kad cilvēki pieredz
dažos gados, pat mēnešos, tikpat daudz, cik mūsu

senči lēnītiņām savos garā mūža gados, tikpat arī



eksistences prasību pieaugšana un grūta cīna tās

nodrošināšanai, prasa no mūslaika cilvēka ārkār-

tīgu enerģiju un uzņēmības prasmi, reizē ar to uz-

stādot savam organismam pārmērīgu nervu darbu,
caur ko neizbēgami rodas dažādi traucējumi. Pie

šo traucējumu novēršanas katrs pats varēs stāties,

labi iegaumējot šīs grāmatas saturu. Arī savas

personības veidošanai katrs te atradīs dērīgu ma-

teriālu, pilnīgi sagatavotā veidā.

Pie šī, plašākai sabiedrībai, domātā darba,

esmu pielicis daudz pūļu, lai to padarītu visiem sa-

protamu. Atrodu, ka iedvesmes izpratne nesīs svē-

tību, ne tikai plašai cietēju masai, bet arī katram

domājošam individam dos spēku ķerties pie sevis

izveidošanas, redzot, ka viņš nav vis padots kādai

nezināmai gribai un nav arī savu iegribu vergs. Drī-

zumā izdošu brīnišķīgās, franču pasaulslavenā Dr.

Levi, grāmatas tulkojumu, par gribas racionālu

audzēšanu.

Beigās dažus vārdus attiecībā uz stādiem, no

kuriem sastādīta pēc savām īpašībām patiešām
«dzīvinoša tēja". Mūsu dabas māmuļa ir izkaisī-

jusi daudz vērtīgu augu, kuru īpašības vēl tikai pa

daļai izpētītas. No pievestiem stādiem „Erythraea

centaurium Persoon", jeb, kā tautā to apzīmē, ar

daudz dažādiem vārdiem, kā sirds zāle, sāpju zāle,
vēdera zālīte, mātes zāle, vīna zāle, tūkstoš-veselī-
bas zāle v. t. t, katrs to var salasīt mūsu dzimtajās
pļavas un norās. Otrs „Cnicus benedictus" retāki

pie mums sastopams, bet ikkatris kam tik iespējams,
to var kultivēt un Fr. Lasmaņa kungs, Rīgā, Brīvības

bulv. 1, laipni nācis pretim solīdams, ka sēklas mi-

nētam stādam pie viņa varēšot dabūt pirkt par
katram pieejamu cenu. Šie stādi, jau sagatavotā
veida (izkaltēti un sasmalcināti) dabūjami arī visās

lielākas aptiekās.

Cēsīs, 1934. g.



I. daļa.

Iedvesmes teorija.
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I. NODALĪJUMS.

Iedvesme modrā stāvoklī.

Mēs atstājam lasītājam rīcības brīvību attie-

cībā uz šīs teorētiskās daļas iegaumēšanu. Ja viņam
ir vienalga, kā kļūt veselam, tad lai tas sāk no ot-

rās — praktiskās daļas. Bet ja viņš vēlas iepazī-
ties un iegaumēt interesanto un aizraujošo ārstēša-

nas metodi ar iedvesmi, — tam jāpiegriež vislie-

lākā uzmanība arī grāmatas pirmai daļai. Pareiza

teorētiska izpratne palīdzēs pielietāt praktisko dalu.

ledvesme, par kuru tiek runāts, t. i. iedvesme, at-

rodoties modrā stāvoklī, pretēji hipnotismam, jeb
iedvesmei iemidzinātā stāvoklī, nav nekas jauns.
Brīnišķīgie izārstēšanas gadījumi senos laikos, t. s.

vārdošana un simpātiskā ārstēšana, pat homeopā-
tiskie ārstēšanas paņēmieni, dibinājās lielākā vai

mazākā mērā uz iedvesmi. Pasaulslavenais franču

pētnieks šinī nozarē Couē (Kuē), par iedvesmi-su-

gestiju, izsakās, ka tā ir tikpat veca, kā pasaule, jo

suģestija sāk darboties no pašas dzimšanas un šim

dabas spēkam ir nepieredzēta vara, kuras robežas

līdz šim vēl nav nemaz saskatītas. Atkarībā no

apstākļiem, šis spēks var darboties ārkārtīgi lab-

vēlīgi, vai arī loti postoši. Garīgi pārvaldot šos

iekšējos spēkus iegūstam lielu labumu. Šāda su-

ģestijas (iedvesmes) būtības izpratne nepieciešama
katram ārstam, tiesnesim, advokātam vai audzinā-

tājam. Kas prot suģestiju lietot, tas vispirms iz-

vairīsies no bīstamās iespējamības radīt savos līdz-

cilvēkos kaitīgas autosuģestijas (pašiedvesmes, sa-

īsināti — iedvesmes) formas, kurām var būt ļoti

ļaunas sekas.

Jauns pie ārstēšanas ar iedvesmi ir tas, ka

tā nostādīta uz zinātniskiem, eksperimentāliem

pamatiem. Tāpat kā iedvesme, atrodoties hipnotī-



zētā, jeb viņam līdzīgā, stāvoklī, arī iedvesme

modrā stāvoklī, tika izstrādāta pa lielākai daļai no

Nansijas skolas un tieši no ārstiem: Ribo, Ljebo,
de-Lagravo, Ljensona, Levi, Bernheima v. c. —

Vislielākie nopelni šīs ārstēšanas metodes uzstādī-

šanai piekrīt doktoram Paulim-Emilam Levi,

Nansi pilsētā. Viņš dibināja šo ārstniecības metodi

un tā atbrīvos cilvēci no daudzām ciešanām un ne-

laimēm, reizē ar to būdama pēc būtības tik vien-

kārša un saprotama.

Šī metode nesīs labu ne tik vien slimam, bet

arī veselam, jo tā ietver sevī plašus apvāršņus, ār-

pus slimnieka istabas. Slimnieks, kurš būs ārstē-

jies pēc šīs metodes, to nekad nepametīs un lietās

visā savā turpmākā dzīvē, savu garīgo un morālo

spēku izveidošanai un sava iekšējā es stiprināšanai.

Tālāk mēs apskatīsim šo metodi un tās gal-
veno sastāvdaļu — auto, jeb pašiedvesmi. Kā jau
minēju, šīs metodes autors ir Dr. Levi, kurš savu

teoriju iespiedis asprātīgā un brīnišķīgā grāmatā:
L'Education Rationelle dc la Volontē, son Emploi

Therapeutique (Racionālā gribas audzināšana un

viņas terāpiskā pielietāšana). — Hipnotismam ari ir

savi nopelni, bet viņš neērts un ne katrs pacients
var tikt iemidzināts, kas tieši attiecas uz nervo-

ziem, caur ko stipri mazinājās viņa terāpiskā no-

zīme; turpretim iedvesme modrā stāvoklī, var tikt

pielietāta pie ikkatra. — Neskatoties uz manu cieņu

pret Dr. Levi atradumiem, domājams, ka dažos

punktos viņš bijis laimīgs uzminētājs. Pateicoties

savām labām novērošanas spējām un praktiskam

caurredzošam skatam, viņš uzminēja darbību, kura

fizioloģiski pierādījās, kaut arī šos pierādījumus

pats Levi nemeklēja. Šie fizioloģiskie pierādījumi
no liela svara, jo dod slimniekam iespēju saprast

pašiedvesmes iedarbību, kas palielina slimnieka uz-

ticību pret šo metodi. Tāpēc vispirms papildinā-
sim un noslēgsim Levi slēdzienus ar fizioloģisku
pamatojumu.

8
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Doktors Levi turas pie neapgāžama principa:

Neiropatija — ir psīchopatija*). Nervi un muskuļi

vissmagākam nervu slimniekam var būt pilnīgi ve-

seli, slima ir centrālā nervu sistēma — smadzenes,
un ja ir iespēja iespaidot, zem gara (dvēseles) ie-

spaida atrodošās smadzenes, var ari novērst trau-

cējumus, kuri atrodas smadzenēs un kuri izsauc nei-

rasteniju. — Šāds iespaids uz garu, sevišķi uz tās

gribas sfairu, dibinājās uz iedvesmi. Levi lietātos

terminus: fieterosuggestion, Autosugp-estion un

Suggestion ā distence samainīsim ar izteicieniem —

otrās personas iedvesme, pašiedvesme (iedvesme)
un iedvesme uz atstātumu.

II. NODALĪJUMS.

Vispārēja iedvesmes technika.

Kā lai stādām sev priekšā mēchanisku iedve-

smes procesu? Ņemsim rūpju salīdzinājumu. le-

domāsimies veselu sistēmu tālrūnu ar vadiem un

centrāli, kur notiek savienošana, pārvienošana un

atvienošana. Vads pa kuru notiek saruna, līdzīgs
mūsu nerviem; centrāle, kur notiek ieslēgšana

ķēdē, — mūsu centrālajai nervu sistēmai: gal-

vas un mugurkaulāia smadzenēm, bet pati savieno-

šana ar aparātu — simpātiskai nervu sistēmai.

Tālruņa sarunas notiek pa vienu vadu, kurš no-

der sarunas novadīšanai, kā arī sarunas uzņemšanai
(klausīšanai). Mūsu nervi sastāv,_ pretēji telefona

vadiem, no divām galvenām grupām: no jušanas
(sensibliem) un kustības (motoriskiem). Pirmā

grupa novada smadzenēs visus ārējos un iekšējos

kairinājumus, otrā grupa novada visus radušos gri-

*) Levi saka: „Kas attiecas uz neirasteniju, tad trau-

cējumi neatrodas ne kaulāju smadzenēs, ne nervos, tie ir ve-

seli, nedz arī muskuļos, kuri normāli darbojās, bet galvas

smadzenēs, kuras ir zaudējušas savas normālās regulēšanas

spējas.



bas impulsus no kustības centriem smadzenēs, mūsu

muskuļiem, kustības izvešanai. — Pēc Levi domām

(kā arī jādomā pēc citu ārstu domām), neirastēni-

ķiem visi vadi ir kārtībā, tikai centrālē nav kārtī-

bas. Visas sarunas var notikt pilnīgi, bet savieno-

šana notiek nepareizi, aiz telefonistes neuzmanības,

izklaidības, noguruma, slikta gara stāvokļa v. t. t.

Tās arvien nepareizi savieno ar citiem nepareiziem,
nelūgtiem abonentiem, un pilnīgi pareizi vesta sa-

runa, nevar nokļūt pēc piederības, nevar izsaukt

vajadzīgo darbību.

Sekojot tālāk mēs stādīsim sev priekšā īstos

lietas apstākļus. Pieņemsim, ka es, abonents,
(iedvesmotājs) (pie tālruņa (pašiedvesmes) dabūju

nepareizu savienojumu. Tūliņ es no jauna zvanu

un saku: Jaunkundze (telefonistei), jūs man nepa-

reizi savienojuši, lūdzu man tādu un tādu nu-

muru." Atkal dzirdu, ka neesmu pareizi savie-

nots. Tas nozīmē, ka pirmā iedvesme nedeva va-

jadzīgo. Es iedvesmoju otrreiz: „jaunkundz, jūs

man atkal nepareizi savienojāt, ļoti lūdzu savieno-

jat mani ar tādu un tādu numuru." Saņēmu at-

bildi: Jūdzu zvanīt." Es zvanu trešo reizi, at-

kal es no jauna dzirdu, ka nepareizi savienots. —

Mana pacietība neiztur: „Kas jums tur ir, jaun-

kundz," saku es: Jūs man jau trešo reizi nepareizi

savienojat, es taču jums loti skaidri un noteikti

pateicu man vajadzīgo numuru ..." Šī treša ener-

ģiskā iedvesme dod vajadzīgos rezultātus, esmu

savienots ar vajadzīgo numuru un mana saruna

nokļūst pēc piederības. — Pieņemsim, ka esmu vājš

un man trūkst enerģijas nodibināt centrālē kārtību,
tad es lūdzu otro personu vest sarunu, kura zina va-

jadzīgo abonenta numuru, un kura var nodibināt

kārtību centrālē. Te būtu darīšana ar otrās per-

sonas iedvesmi. Augšā pievestais salīdzinājums,
lai gan rupjš, tomēr saprotams. Tagad mēģināsim
šo darbību salīdzināt ar mūsu smadzeņu funkcijām.

Mūsu centrālā nervu sistēmā ir divas mūsu

10
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acīm atšķiramas vielas: pelēkā un baltā. Pelēkā

sastāv no šūniņām, kurās tiek uzņemti kā atmiņas

materiāli, tā arī no jauna pārstrādāti, visi ārējie un

iekšējie iespaidi — kairinājumi. Ja dvēsele un

gars pastāv, ko mums liek domāt fizioloģijas un

psīcholoģijas pētījumi, tad šīs dvēseles un gara pa-

matus mums jāmeklē mūsu centrālās nervu sistē-

mas pelēkās šūniņās. Tikai šinīs šūniņās dvēsele

un gars var attīstīt savu darbību. Turpretī baltā

viela, šķiedras ir kā vadi, kas savieno šūniņas un

noved kairinājumus uz vai no šūniņām. Tāpēc

katra šūniņa, kura gatavojas kairināt vai iedarbo-

ties uz otru, var šo panākt tikai caur pašas kairi-

nājumu.

Pie tās pašas vadu grupas kā baltās šķiedras,

pieder arī mūsu nervi, kuri savieno pa daļai miesas

perifērijas, pa daļai iekšējos orgānus un kuri pie-

ved visus ārējos, jeb iekšējos kairinājumus centrā-

lai nervu sistēmai, jeb novada no tās. Šeit mēs

varam arī izlietāt mūsu augstāk pievesto piemēru,

salīdzinot pelēko smadzeņu vielu — šūniņas ar te-

lefona centrāli, balto smadzeņu vielu ar iekšējiem
centrāles vadiem, bet nervus ar ārējiem centrāles

vadiem. Visi procesi smadzenēs ir tik sarežģīti, ka

tālāk mūsu piemēru vairs nevar pielietāt. Tas pa-

liek tomēr par pamatu, lai kaut cik saprastu mūsu

sarežģītos smadzeņu procesus. — Smadzenēs mums

darīšana ar simtiem, pat tūkstošiem šādu centrālu
ar viņu vadu sistēmām, kuras atrodas viena pie

jeb zem otras, kuras darbojās pa daļai katra atse-

višķi, jeb atrodas savienojumā viena ar otru. Lai

mēs varētu labāki saprast mūsu uzdevumu, ņem-

sim dalu no smadzeņu mēchanisma, kura ir par

pamatu gribas impulsiem. Pieejot pie šī jautājuma

mums ir jāiegaumē, ka griba nav nekas vesels ne-

dalāms, viens (metafiziskā vienība), bet sastādās

no loti daudziem gribas impulsiem, jeb kā saka

Tjurgeims,*) no iegribām, kurām katrai ir savs

*) Gribas psīchologija.
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viegli atšķirams specifisks raksturojums un kuras

krasi atšķiras viena no otras. (Pēc mūsu piemēra

šeit ieslēgšana ķēdē — centrālē notiek ne no vie-

nas, bet vairākām tēlefonistēm.) Šāds uzskats di-

binās uz faktiem un mūslaiku osīcholoģijas mācība

skaita to par neapgāžamu. Levi arī turas pie šada

uzskata; uz tās viņš dibina savu metodi.

Bet ja mēs jautāsim, kas ir griba,, kas ir gribas

impulsi — mēs uzdursimies uz jautājumu par vi-

suma sākumu un vispār vēl neatrisināto miklu —

kas ir dzīve. Te mēs ieslīgstam hipotēzes, kuru

beigas zūd filozofijas prātojumos.

Pētot pēc mūsu gribas izpaudumiem, cik tālu

tie attiecās uz mūsu iekšējo „es", atrodam, ka tie

nav nekas cits, ka mūsu dažādas pilnīgi noteiktas

ierosmes, vēlēšanās, kuras izsauc, jeb aptur mūsu

darbību. Mēs noteikti varam teikt — gribas im-

pulsi nav nekas cits, ka mūsu dažādas vēlēšanās —

pamudinājumi, kuri izpaužas mūsu darbībā. Izsal-

kums ir ierosme, kura noved pie pilnīgi noteiktas

darbības. Izsalkumu mēs varam uzskatīt ka

iemeslu mūsu noteiktai darbībai, nemaz neiejaucot
šeit attiecīgu gribas impulsu (izpausmi). īsi ru-

nājot mums nav vajadzība starp izsalkumu (no-

teikta vēlēšanās) un izsaukto caur to darbību,

iejaukt starpā gribas aktu. Vēlēšanās (pamudinā-
jums) ir pietiekošs iemesls attiecīgai darbībai.

Ja nu tādā kārtā mēs atteiksimies no gribas

kā no kautkā vesela un tās vietā ieliksim daudzos

gribas impulsus (vēlēšanās — pamudinājumus),
mums arī jāpieņem attiecīgu smadzeņu konstruk-

ciju, kurai būtu materiāli pamati, vēlēšanu attīstībai

un izpausmei. — Ja nu šinī virzienā mums nekas

vel noteikti nav zināms, izņemot niecīgo fizioloģisko
eksperimentālo materiālu, uz kura pēc analoģijas
mēs taisām mūsu slēdzienus, tad tomēr mūsu rī-

cībā ir dažādas teorijas, kuras noder mums lietas

būtības apgaismošanai. Personīgi pieturos pie
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filozofa J
L

G. Fogta teorijas, kuru mēģināšu izskaid-
rot ar klatpieliktā zīmējuma I. palīdzību.

Fogts saka, ka apzina atrodas nevis lielo

smadzeņu garozā, kā tas tiek pieņemts no dažiem

fiziologiem, bet gan centrālā pelēkā smadzeņu
viela, kur arī atrodas pirmā piestātne, no kuras iz-

iet jušanas (sensiblie) nervi. Šī vieta uz zīmējuma
apzīmēta ar riņķi a. Šeit mūsu apziņā ienāk kā

ārējie, tā iekšējie kairinājumi un šeit viņi arī tiek

pārstrādāti noteiktās atziņās: krāsas, skaņu, taus-

tēkļu, smaršas v. t. t., pareizāki viņu (t. i. atziņu)
sajūtās. Šeit atspoguļojas tieši no ārienes gūtie

iespaidi, kā arī no pārējās mūsu miesas, ārpus šī

riņķa.
Jēdziens „uzmanība" arī attiecināms uz šo

vietu. Uzmanība spēlē pie iedvesmes lielu lomu.

Tikai tas, kas izgājis caur mūsu apziņu, ir pie-

ietams uzmanībai un otrādi: mēs varam būt uzma-

nīgi tikai pret to, kas ieiet mūsu apziņā. Pie tu-

vākas apskates izrādās, ka šie jēdzieni ir identiski.

Mūsu „es" (mūsu iekšējā pasaule) atrodas šinī

vietā „a" un ir visu mūsu apziņā radušos tēlu at-

spoguļojums. Šie tēli nav vien ārējo iespaidu tēli,
kādi tie mums tiek stādīti priekšā no mūsu jūteklu

orgāniem, bet arī attēli, kuri jāizprot zemāk aprā-

dītā nozīmē.

Nervu kairinājumi, kuri no ārpuses iekļūst ap-

vidū „a", seko tālāk līdz lielo smadzeņu garozai,
kur tie paliek kā atmiņas materiāls speciālās šū-

niņās, jeb to kompleksos. Ikkatra glezna, ko mēs

esam redzējuši, katru iespaidu, kādu mēs saņemam,

mēs varam arī uzglabāt mūsu atmiņā. Piem., kai-

rinājums, kurš apzīmēts uz I. zīmējuma ar burtu

„S" un kurš nāk no acs, ir attiecīgs redzētam no

mums priekšmeta attēlam un ir iegājis mūsu ap-

ziņā „a"; tādā kārtā radies, piem., optisks attēls

par rozi. Attiecīgs kairinājums, kamēr mēs aplū-

kojam rozi, iet no apziņas punkta 0, līdz lielo sma-

dzeņu virsmai un paliek tur, pieņemsim, p-tā 0\
kā rozes attēls uz visiem laikiem. Tādā kārtā op-



tiskie kairinājumi seko savā noteiktā sistēmā un

tiem ir pašiem sava tālruņa sistēma. Atmiņā no-

guldīto attēlu par rozi mēs varam katrā laikā iz-

saukt no punkta O1
un tas seko pa to pašu ceļu,

pa kuru viņš nokļuvis p-tā 0\ t. i. no O 1
uz O, bū-

dams izsaukts caur attiecīgu kairinājumu p-tā 0\

par kuru būs runa vēlāk.

Tiklīdz kairinājums nonāk punktā 0, t. i. ap-

ziņā, mūsu atmiņā apzinīgi rodas attēls, un šis ir

apziņas attēls. Ārējo iespaidu attēls ir katrreiz at-

tiecīgs ārējiem kairinājumiem, sekojošiem tieši no

S. Apziņas attēls turpretim ir attiecīgs kairināju-

mam, kas nāk no atmiņas sfairas Oi uz O. Visi kai-

rinājumi pārvēršas par apziņu tikai sfairā „a", ār-

pus tās tiem ir tikai mēchaniska kairinājuma no-

zīme
1

Viss sacītais attiecas arī uz citām jūtu kate-

gorijām. Piemēram, ja bulta h apzīmētu dzirdes

kairinājumu, kas seko caur ausi, viņš apziņas sfairā

„a" speciālā centrā A izsauktu attiecīgu dzirdes

attēlu, teiksim, par rozi. Pēc tam, kad vārds roze

nokļuvis apziņas sfairā p-ktā A, tas seko, pieņem-

sim, līdz p-ktam A\ kā atmiņas attēls. No šejienes
tas katrā laikā var tikt izsaukts un jau stādās

priekšā kā apziņas attēls. Akustiskie kairinājumi
seko savā noslēgtā sistēmā un tiem ir pašiem sava

tēlegrafa sistēma. Tālāk mēs pienākam pie loti

svarīga, pat pie vissvarīgākā punkta. Šīs dažādās

sistēmas var būt savā starpā savienotas, no kā

rodas neizsmeļami dažādas ideju kombinācijas (aso-
ciācijas) mūsu iekšējā pasaulē un, kā to pierāda
noteiktie novērojumi, mūsu iekšējā pasaule operē
tikai ar apziņas attēliem. Ar sevišķu savienojošo
sistēmu atmiņas centri savienoti dažādos virzienos

savā starpā un dažādu katēgoriju atmiņas attēli var

tikt izsaukti apziņas centrā „a", bet tas viss notiek

stingrā likumībā, caur ko arī izskaidrojama mūsu

loģiska domāšana. Kā nodibinājās sakari starp
musu atmiņas centriem, mums nav zināms. Mūsu

garīga un jutu dzīve liek noteikti domāt, ka ja
mums rodas divi vai vairāki iespaidi reizē, tūliņ
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ari nodibinājās savienojums starp šim atmiņas šū-

niņām. Baltā smadzeņu viela (savienojošie vadi),

acīmredzot, reizē ar kairinājuma rašanos, dara

savu savienošanas darbu starp šūniņām. Izteiktam

ir loti liela nozīme, un mums noteikti jāstādās sev

priekšā augstāk aprakstītais mēchanisms. Lieta

grozās ap savienojuma rašanos starp A
1

un 0\ t. i.

starp divām atmiņas šūniņām lielo smadzeņu ga-

rozā, kā tas zīmējumā I. parādīts ar pārtrauktu lī-

niju.
Lai pieietu tuvāki mūsu jautājuma atrisināju-

mam, pieņemsim, ka es rādu bērnam, kurš mācās

runāt, rozi, tik ilgi, līdz rozes attēls fiksējas at-

miņas šūniņā 0\ un lai varētu iemācīt bērnam vārdu

„roze", man, rādot bērnam rozi, vairākkārt jāat-
kārto vārds roze, līdz tas paliek bērna atmiņā. Lai

sekotu tālāk, mēs izlietāsim savu augstāk pievesto

piemēru: „S" un „h" ir vadi, kas nāk no ārienes

uz centrāli. Lielo smadzeņu garozā, kur atrodas

atmiņas šūniņas O1

un A1

ir centrāle, kur notiek sa-

vienošana. Pie ārējiem vadiem tā tad arī pieskai-
tāmi vadi, kas nāk no apziņas apvidus „a", t. i. O

un A. Gala stacija gaismas kairinājumam ir 0\ bet

dzirdes Al

.

Ja nu es veļos iemācīt bērnam vārdu „roze",
es nekā cita nedaru, ka izsaucu centrāli, lai mani

savieno ar O1

(rozes optiskais attēls). Tēlefoniste

nodibina saiti starp O
1

un Al

.
Saprotams, mūsu

smadzenes nav šādas tēlefonistes, ar fcuru var sa-

līdzināt gribu. Jau bija arī teikts, ka mēs nezi-

nām, ka notiek savienojums starp šūniņām O 1
un

A\ bet ar pilnīgu pārliecību varam teikt, ka tas no-

tiek tīri fizikāli-kīmiskā ceļā, tā tad dibinājās uz

materiālu procesu. Otrs svarīgs apstāklis ir tas,

ka savienojums notiek automātiski. Bērna acu

priekšā es turu rozi, optisks kairinājums caur aci

automātiski nokļūst līdz šūniņai 0\ tāpat arī, ru-

nājot vardu „roze", skaņu kairinājums caur ausi

tīri automātiski nokļūst līdz šūniņai A\ — Tāpat
automātiski notiek arī savienojums starp iekairinā-



tām šūniņām, un jo ilgāks ir bijis ārējais kairinā-

jums, jo ciešāki un stiprāki. Savienojuma stiprums
un ciešums atkarājas ari no baltās vielas šķied-

rām, ja tās labāki diferencējas pa savienošanas

vadu. Aprakstītais dod mums pilnīgu ainu par

apmācības būtību. Pateicoties smadzeņu baltās

vielas šķiedru īpašībām savienot, cilvēks var visu

ko iemācīties un var savienot savā starpā visu

jūtu kategoriju dabūtos iespaidus. A— Jāatšķir to-

mēr starpība starp mūsu piemēru un smadzenēs

notiekošo procesu. Telefona centrālē — telefo-

niste dod savienojumus un pēc beigtas sarunas at-

vieno abonentus. Smadzeņu centrālē reiz noti-

kušie savienojumi, piemēram starp O
1

un A
1

paliek
uz visiem laikiem savstarpējā savienojumā. Sekas

no tā loti svarīgas. Ja nu es turu bērna acu

priekšā rozi, redzes kairinājums nokļūst līdz 0_ un

tīri automātiska kairinājuma veidā nokļūst tālāk

par esošo saiti līdz A un kairina šo šūniņu — bērna

apziņā nekavējoši rodas vārds „roze". Tādā kārtā

rozes tēls izsauc tīri automātiski, bez_ manas teik-

šanas, arī vārdu „roze" bērna atmiņā. Tāpat ari,

izteiktais vārds „roze" (attiecīgie akustiskie kairi-

nājumi), nonākot līdz A
l

,
automātiski seko līdz O

1

un tūliņ bērna apziņā rodas rozes attēls. Tā tad

caur vārdu „roze" tīri automātiski rodas rozes at-

tēls, nemaz nerādot bērnam rozi.

Katrs ārējais iespaids nozīmē centrāles izsauk-

šanu; pie katras izsaukšanas notiek kāda savieno-

juma kairinājums. Izolētu iespaidu mūsu garīgā
un jūtu dzīvē nav, viņi visi atrodas savstarpējos
savienojumos. Savienojumu kairinājuma kārtība

atkarājas no mūsu audzināšanas, izglītības, prakses
v. t. t., kā mēs visu to esam ieguvuši, izmantojuši.

Katrs ārējais kairinājums: gaisma, skaņa,

tauste, smarša, garša, jeb iekšējais: bads, slāpes,

sāpes v. t. t., nonācis līdz lielo smadzeņu garozai,

izsauc „centrāli", un tā ka savienojums jau pastāv,
kairinājums nekavējoši saņem atbildi. No šī pro-
cesa mums jāizslēdz viss personīgais, jo viss te
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īotiek automātiski. lesim tālāk un piemērosim
risu augstāk izteikto tieši mūs interesējošam jautā-

umam. — Tāpat kā pa tālruņa vadiem, nervi iet

10 jūtu- un iekšējiem orgāniem diezgan brīvi, ne-

raucējot viens otru. Bet tiklīdz tie sanāk kopā

.centrālē" — centrālā nervu sistēmā, tie savijas
arežģītā kamolā. No daudziem „centrālē" ienāko-

iem vadiem un savienojumiem nekompetenta per-

;ona nekā nesapratīs. Tas pats notiek arī sma-

[zeņu „centrālē" — centrālā nervu sistēmā un tieši

nugurkaulāja smadzenēs, kur sanāk labi liels nervu

ķiedru skaits. Savienojošie vadi-šķiedras sma-

zenēs. salīdzinot ar pievadošiem nerviem [to pašu
rar teikt arī attiecībā uz novadošiem (motoriskiem)

ierviem], ir stipri pārgrūtināti, analoģiski tam, kā

ēlefona sistēmā, abonents brīvi sarunājas, stāvot

iie sava tālruņa, turpretim telefonistes centrālē ap-

jautas ar darbiem, cenšoties dot ātrāk savieno-

umus.

Pielietājot šo salīdzinājumu pie neirasteniķiem
nēs varam teikt: telefonistes viņu centrālēs pār-

trādājušās, nogurušas un tās jau vairs nav spē-

īgas dot pareizus savienojumus. — Neirastenijas
lūtība pastāv cerebrālās (smadzeņu) savienošanas

istēmas pārkairinātībā un tikai tajā. Neiraste-

iķa nervi pie tam var būt pilnīgi veseli un dar-

oties pareizi. Izteikto mēs salīdzināsim ar ie-

vesmi viņas vienkāršākā formā, rādot iedvesmes

lēchanismu un viņas tīri mēchanisko iedarbību,

'ieņemsim, ka bērns ir nervozs, ātri uzbudinājās,

irgst ar neirasteniju; šis apstāklis pēc mūsu at-

inuma nozīmē», ka bērna nervi veseii un pilnīgi
arbības spējīgi,i tikai smadzeņu savienojošā sistē-

īa pārkairināta, jeb viņas cerebrālie (smadzeņu)
avienojošie vadi no dzimšanas vāji un nav piemē-

oti lielam darbam (iedzimtais nervu nogurums),
;b arī pārkairināti no pārmērīgas smadzeņu dar-

ības. Katrs pārkairinātais nervs atsakās no dar-

Jbas un dabūtos kairinājumus vairs nenovada pēc

iederības. Ņemot palīgā mūsu piemēru ar rozi,



mēs varam teikt, ka savienojošie vadi starp O
1

un

A1 pārkairināti un atsakās no dienesta. Šinī gadī-

jumā, rādot bērnam rozi, redzes kairinājums bez

traucējumiem nokļūs līdz O
1

un iekairinās šo šū-

niņu, bet tālāk jau uz A
1 nesekos, jo savienojums

ar šo akustisko šūniņu nedarbojas un nenovedīs

kairinājumu līdz tai, tādā kārtā vārds roze vairs

neiekļūs bērna apziņā, neskatoties uz to, ka šis

vārds ir bijis noguldīts akustiskās atmiņas šūniņā
A

l. Bērns ir aizmirsis vārdu, t. i. akustisko apzī-

mējumu rozei.

Šeit var pielietāt iedvesmi tās vienkāršākā

formā. Es saku: „roze", caur ko akustiskā atmiņas

šūniņā A1 dabū kairinājumu, bet tā kā O
1

vēl at-

rodas kairinājuma stāvoklī, tad starp abām šūni-

ņām nodibinājās jaunas saites, kuras nebij spējis

iedarbināt kairinājums tikai no O1 vien, tādā kārtā

savienojums atjaunots produktīvam darbam caur

abu šūniņu vienlaicīgu kairinājumu. Tā tad es

iedvešu bērna apziņā vārdu „roze", kurš bija iz-

zudis no viņa atmiņas. Bērna sejas izteiksme,

ieraugot rozi. palika nemierīga (jo tam trūka šī

priekšmeta akustisks apzīmējums), pēc iedvesmes

palika smaidīga, priecīga. Viņa domas kavējošā

sajūta izzuda, — viņš dabūja no jauna savieno-

jumu starp rozes attēlu un tās akustisko apzīmē-

jumu. Šis piemērs nav līdzīgs mācīšanās proce-

sam, kuru mēs apskatījām. Pirmā gadījumā, rā-

dot bērnam rozi un minot vārdu — „roze", es

bērnu mācīju un nodibināju jaunas saites starp O1

un A1
— tā nav iedvesme. Tikai pēc tam, kad

bērns, piem., saslimis, un savienojums starp O1

un

A1
ir izgaisis, es iedvešu bērnam vārdu roze, t. i.

sakot šo vārdu, atjaunoju saites starp O
1

un A
l

.

Tada kārtā es novēršu savienojuma neirastenis-

kus traucējumus un panāku to tikai ar iedvesmes

mechanismu.

Tada paša kārta bērns, dzirdot vardu „roze"
(neredzot pašu rozi), nevar stādīties sev priekš^
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rozes izskatu. Šim gadījuma es iedvešu bērnu

rādot viņam rozi.

Ceļi, kuri apzīmēti I. zīmējumā ar „S" un „h",
ir divi galvenie iedvesmes celi. ledvesme caur

redzi un dzirdi prēcīzāki un vairāk pie-

mērota arī praktiskai pielietāšanai.

III. NODALĪJUMS.

Iedvesmes mēchanisms attiecībā uz

mūsu darbību.

Pēc tam, kad esam apskatījuši, kā notiek ie-

dvesmes process viņa vienkāršākā formā, iesim tā-

lāk un mēģināsim apskatīt, kā notiek mūsu kustī-

bas, jeb darbība. Šeit mēs sastopamies ar lielākām

grūtībām. Mūsu piemērā ar rozi, mēs ņemam vērā

tikai divas jūtu katēgorijas: dzirdi un redzi. Šeit

mēs vēl varam pievienot arī ošu un tausti. Rožu
smarša un sāpju sajūta no ērkšķiem tādā pat kārtā

ieiet mūsu atmiņā reizē ar rozes attēlu un tās no-

saukumu, savienojoties savā starpā. Šis process

ne ar ko neatšķīrās no augstāk aprakstītā, tikai,
bez šaubām, viņš sarežģītāks pie darbības ar četrām

jūtu katēgorijām, nekā ar divām. Neskatoties uz šī

procesa sarežģītību, mēs tomēr varam viņu pareizi

saprast un izskaidrot; viņš ir saprotams arī tam-

dēļ, ka mūsu jūtu orgāni ārējo kairinājumu uzņem-
šanai — uztveršanai, atrodās mūsu acu priekšā un

mēs varam izsekot pievadošo nervu (akustisko, op-

tisko un t. t.j ceļus uz smadzenēm, pat pierādīt ar

fizioloģiskiem izmēģinājumiem, šo nervu ceļu galus.
— Daudz grūtāki ir novērot smadzeņu mēchanismu

attiecībā uz mūsu kustībām, kurām tāpat ir kā jūtu

orgānu mēchanismam jādarbojas stingrā likumībā.

Katram ir zināms, ka mūsu kustības mums jāiemā-
cās un tām jābūt fiksētām atmiņā, iekams viņas spē-
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jīgas notikt saskaņā ar mūsu gribu. Bērns ar grū-

tībām iemācās staigāt, mums ar lielu pacietību tam

daudzkārt jāliek rokā karote, iekams tas iemācās

to turēt rokā. Katrs, kas mācījies kādu amatu, vai

ari spēlēt uz kāda mūzikas instrumenta, dejot, vin-

grot, paukoties v. t. t. ir simtiem-tūkstošiem reižu

atkārtojis vajadzīgās kustības, iekams tās ieiet at-

miņā un varētu tikt pielietātas uz savu vēlēšanos.

Lai varētu šo atmiņas darbu veikt, attiecīgiem

kairinājumiem jāiziet cauri mūsu apziņai (jo arī

mūsu kustības iziet no tās) un tālāk jānoiet līdz

lielo smadzeņu garozai un tur jāpaliek kā atmiņas

materiālam. Šo kairinājumu izejas punkti un to

novietošanās mums nav zināmi. Tāpēc uz 1. zīmē-

juma apzīmējam apziņas izpausmes (iedarbības)

vietu ar burtu M, pretēji O un A, kur beidzas maņu

celi S un h, nākošie no perifērijas orgāniem. Mu-

skuļu kairinājumi iet no M uz atmiņas apgabalu M\

kuri atrodas lielo smadzeņu garoza*). Šeit viņi var

nākt savienojumā ar citiem atmiņā noguldītiem tē-

liem, kā to mēs redzējām piemērā ar rozi, kas ie-

kļuvuši tur reizē ar kustības kairinājumiem. Pie-

mēram, deju laikā man ieiet atmiņā manas dāmas

tēls, mana saruna, zāles skats, mūzika un t. t. un

starp visu šo rodas savienojumi.
Mums ir jāņem vērā, ka piemērā ar rozi —

vārds „roze" nogulās bērna atmiņā A1

kā vienkāršs

akustisks kairinājums. Bērns varēja saprast vārdu

roze un attiecināt to uz rozes attēlu, bet viņš neprata

izteikt vārdu roze. Šis ir pavisam jauns un sarež-

ģītāks process. Lai iemācītos izteikt vārdu roze,
bērnam jāprot atdarināt mēles kustības tik ilgi, ka-

mēr tās nenogulstas atmiņā Ml

.

Šis process arī vēl

par mazu, lai bērns varētu brīvi izrunāt vārdu

„roze". Šeit mēs pārejam uz otro svarīgo dalu. —

Kairinājuma uzņemšana, vai tas nāk no ārienes, vai

*) Vai kairinājumi seko tieši, jeb caur mugurkaulāja
smadzenēm, mums nav no svara. Tas pats sakāms pētot
kustības. Galvas un mugurkaulāja smadzenes mēs apskatām
zem viena kopēja nosaukuma

— centrālā nervu sistēma.
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no mūsu iekšienes — mūsu apzinās, un viņa nogul-
šanās atmiņā, tāpat arī savienojuma rašanās starp

tiem, sastāda mūsu receptīvo (uzņemošo) gara un

jūtu fāzi. Pretim tai atrodas emisīvā (izsūtošā, rai-

došā) fāze, kas ir mūsu „es" reakcija uz visiem ārē-

jiem un iekšējiem kairinājumiem un viņu pārstrādā-
jums. Šī reakcija visupirms izpaužas mūsu kustī-

bās, no kurām sastādās mūsu darbība. Šīs kustības

pirmā stadijā notiek grupām. Kad es kustinu ar

roku, šajās kustībās ņem dalību kāda grupa muskuļu,
tas pats notiek kustinot ar kāju, pirkstu un t. t. Mēs

jau zinām, ka šis muskuļu kustības notiek caur no-

teiktiem nerviem un t. ir caur kustības nerviem. Ar

fizioloģiskiem pētījumiem pierādīts, ka pastāv arī

kustību centri, kuri dod caur nerviem rīkojumus
attiecīgām muskuļu grupām. Šie centri gandrīz visi

mums ir zināmi. Mēs zinām arī valodas centru, no

kura iziet runas kustības. Ja viņš ir sasirdzis, sli-

mais saprot visus vārdus, bet nevar tos izrunāt

(afazija). Tāpat mums zināms rakstīšanas centrs,

ja tas sasirgst, slimais saprot vārdus un tos var iz-

teikt, bet uzrakstīt nē (agrafija) un t. t.

Uz 1. zīmējuma mēs apzīmēsim burtiem MA ru-

nas centru, bet ar burtu „m" ceļu, pa kuru tiek

nodots rīkojums kustības uzsākšanai. Lai bērns iz-

teiktu vārdu „roze", attiecīgām runas kustībām jā-
būt fiksētām atmiņā M\ kā arī savienotām ar ku-

stības centru AM. Bērnam mācoties runāt, kairinā-

jumam jānotiek reizē, kā punktā M\ tā arī MA.

Lai bērns varētu brīvi un apzinīgi izrunāt vārdu

„roze", jābūt arī savienojumiem starp akustiskām

un optiskām šūniņām M lun A\ kā tas zīmējumā
ar pārtrauktu līniju norādīts. Tā tad caur šiem sa-

vienojumiem visi iespaidi var būt savstarpēji vie-

noti. Bērns redz rozi, nekavējoši viņš atceras

vardu, smaršu, ērkšķus un var pateikt „roze". Viņš
dzird vardu „roze", viņš var to atkārtot, atceroties

tas izskatu, smaršu un t. t. Ja viens no savienoju-
miem bojāts, pārtraukts caur nervu pārkairinājumu,
es varu ar iedvesmi šo trūkumu izlabot, kā tas bij
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aprakstīts pie gadījuma ar A un O. Pie turpmākiem
mūsu pētījumiem šāda grupveidīga kustības centru

organizācija mums arvienu ir jāpatur prātā. Patei-

coties šādai grupveidīgai organizācijai, lai iedarbi-

nātu veselu muskuļu grupu, pietiekošs viens kairi-

nājums, kā mēs to redzējām pie valodas centra. Ir

pietiekošs viens vienīgs kairinājums atminas šūniņā

Al

,
lai izsauktu sarežģītās muskuļu kustības, kuras

nepieciešamas vārda „roze" izrunai. Šim faktam ir

liela nozīme arī tādā gadījumā, ja mums zināšanu

trūkuma dēl tālākie pētījumi jāpamato uz slēdzie-

niem pēc anoloģijas. Līdzīgi tam, kā pastāv loti
daudz kustības centru, kuri rēgulē mūsu ārējās ku-

stības, mūsu miesas kustības, ir arī loti daudz

centru, kuri rēgulē mūsu iekšējo orgānu darbību,

piemēram elpošanu, sirds darbību, asins riņķošanu,

gremošanu un t. t. Tāpat arī visas miesas vai at-

sevišķu orgānu kairinājumiem (sajūtām), kā izsal-

kumam, slāpēm, aukstuma, jeb karstuma sajūtai,

nogurumam un t. t. ir savi centri un tie atrodās zem

šo specifisko centru vadības, lai gan par viņu uz-

būvi mēs nekā nezinām. Ir tomēr fakts, ka mēs par

viņiem atceramies, kā par pilnīgi noteiktām sajū-

tām, tā tad viņiem arī jābūt fiksētiem mūsu atmiņā

un kā visi citi iespaidi, tie var tikt pārstrādāti mūsu

prāta un dvēseles dzīvē. Šiem centriem ir kol-

lektīvas funkcijas, jo lieta grozās ap sarežģītu
darbību. Jāpatur atmiņā arī apstāklis, ka blakus

šiem kustības centriem pastāv veselām funkciju

katēgorijām kavējošie centri, kuri darbojas pre-

tēji kustības centriem. Viņu daba vēl nemaz nav

izpētīta. Pats galvēnais slēdziens no tā ir, ka tādi

centri pārvalda tik augstas funkcijas, kā miegu.
Miegā notiek visiem pazīstamie organiskie procesi.
Neapstrīdami pierādīts, ka miegā samazinājās asins-

riņķošana smadzenēs. Lai uznāktu miegs, kavējo-
šiem centriem jāuzsāk zināma darbība, lai samazi-

nātu asinsriņķošanu. Miegā nolaižas plakstiņi, te

arī izpaužas kāda kustības centra darbība. Miegs
arī atstāj iespaidu uz elpošanu. Varētu pielaist, ka
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visa šī miega izsaucoša darbība un pats miegs

tiek vadīti no kāda atsevišķa miega centra un kā šo

centru mēs varam iespaidot caur inervāciju (iedar-

bināt visu centru caur atsevišķu kādu kairinājumu)

—ar iedvesmi. Pēc šīs sarežģītās funkcijas apska-
tīšanas mēs varam iet vēl tālāk un apskatīt vēl sa-

režģītākas miesas un gara funkcijas. Būtu pielai-

žams, ka arī afekti — dusmas, nicināšana, bailes,

prieks un t. t. saskaņā ar mūsu pētījumiem tiek va-

dīti no specifiskiem centriem. Pietiktu uzbudināt

vienu šādu centru ar vienu kairinājumu, lai izsauktu

daudz dažādas darbības. Piem., es nosauktu laip-

nam, mierīgam, šinī momentā, cilvēkam viņa nāvī-

gākā ienaidnieka vārdu. Cilvēks momentāni pār-

vērstos, viņa seja satumstu, rastos krunkas, dzīslas

piepamptu, lūpas sakniebtos, dūres sažņaugtos cieši

un t. t. Viss tas būtu izsaukts caur vienu vārdu, t. i.

caur vienu akustisku kairinājumu. Teikto mēs va-

rētu izskaidrot vienīgi ar to, ka miesas — dvēseles

funkcijas, dusmu izpausmē tiek vadītas no viena cen-

tra un arī šis centrs varētu būt inervēts caur ma-

zāko kairinājumu. Varētu teikt, ka caur vienu vie-

nīgu vārdu es iedvešu cilvēkam augstāk aprakstīto
stāvokli. Tādā pašā kārtā uzbudinātam cilvēkam

varētu iedvest mieru ar vienu vārdu. Tas nebūtu

nekas cits, kā iedvesme, bet,augstāka un sarežģī-

tāka nekā piemērā ar rozi. Viņa (iedvesme) visa

atrodas mūsu priekšā savā varenā, apbrīnošanu iz-

saucošā darbībā, ka ar tik vienkāršiem paņēmieniem

sasniedzami tik noteikti rezultāti, pie tam automā-

tiski. Viss atkarājas no pareizi atrasta vārda un

pielietātā kairinājuma.

Pretēji augstāk izteiktam, attiecībā uz iedvesmes

pielietāšanu pie slimas cerebrālas nervu sistēmas,
to var arī pielietāt pie pilnīgi veseliem cilvēkiem,

caur ko iedvesmes darbības sfairā stipri palielinājās.
Šeit nevar būt runa par novājināto savienojumu

stiprināšanu, bet par atbrīvošanas centra inervāciju,

caur_ veciem, jeb jauniem savienojumiem, kā mēs to

zemāk redzēsim.
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Līdz šim mēs iepazināmies ar četrām galvenām

garīgi-miesiskām funkcijām, kuras jāapskata katra

atsevišķi tikai tiktāl, cik tās nepieder pie gribas im-

pulsiem. Viņu atbrīvošanas centri ir tīri materiālas

dabas, t. i. viņi tiek vadīti no mēchaniskiem ieme-

sliem. No manas gribas neatkarājās zila vai sar-

kana krāsa, zems vai augsts ir tonis, vai man ir ēst-

gribas, aukstuma jeb noguruma sajūta. — Vidējo ap-

šaubāmo pakāpi varētu ieņemt afekti, kuri rodas pa

daļai no organiskām funkcijām, pa daļai no mūsu

dvēseles (jūtu) dzīves. Šīs četras minētās grupas

mēs varētu sakārtot sekosi:

1) iespaidi no jutekļiem: krasa, skaņa, oša,

garša, tauste, kustības sajūta;

2) orgānu funkcijas: atbrīvošanas centrs asins-

riņķošanai, elpošanai, gremošanai un t. t. līdz mie-

gam ieskaitot;

3) vienkāršas sajūtas: atbrīvošanas centri ēst-

gribai, slāpēm, aukstuma, siltuma un noguruma sa-

jūtai un t. t.;
4)*) afekti: atbrīvošanas centri, nicināšanai,

dusmām, šausmu sajūtai, priekiem un t. t.

Nepieciešams starp šīm funkcijām atzīmēt lielo

starpību. Vairums no visām, vismaz no grupas 1.,

3. un 4., iet caur mūsu apziņu, tāpēc mēs arī viņas

varam kontrolēt, kādos savstarpējos savienojumos

viņas ieiet, tāpat kādos savienojumos ar blakus ie-

spaidiem tās atrodas. No tā mēs varam spriest kur

mēs varam pielietāt iedvesmi. Piemēram, mēs zi-

*) Ir uzskati, ka jūtu dzīves noteicošais veidotājs esot

iekšējās sekrēcijas dziedzeri (dzimumdziedzerO vairogdzie-

dzeri, virsnieru dziedzeri, smadzeņu piedēklis (hipofize)

un t. t., katrs ar savu savdabīgu sekrētu — hormonu. — Šo

dziedzeru saskaņotā savstarpējā iedarbošanās noteicot tempe-
ramentu, jūtu toni, rīcības veidu

— vispār personības rak-

sturu. — Ja arī mēs pieņemtu augstāk izteiktu attiecībā uz

„hormoniem", tad tomēr fil. Fogta uzstādītā schēma var no-

derēt iedvesmes technikas izprašanai un iegaumēšanai, kura
pēc savas būtības, attiecībā uz daudzām mūsu funkcijām, ir

fizioloģiski neapšaubāmi pierādījusies. —
Mācība par sekrēci-

jām (hormoniem) ir plaša un šeit tuvāki mēs to neapskatīsim,

jo tā skar jau citu speciālu sfairu.
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nām, ka varam ar iedvesmi novērst slimīgi pāatri-
nāto sirdsdarbību un gremošanas traucējumus. Kā

tas panākams, jo gremošana, kā tīri fizioloģiska funk-

cija, neatkarājas no manas gribas, neiet caur manu

apzinu, tai nav nekādu sakaru ar manu atmiņu, tā

tad arī nevarētu atrasties sakaros ar citiem manā

atmiņā fiksētiem iespaidiem, bet tomēr iespaidojama

ar vienkāršu akustisku iedvesmi. Lai pievestais

kļūtu saprotams, palūgsim atcerēties teikto attiecībā

uz mūsu muskuļu sistēmu, dala no kuras padota mūsu

gribai, bet dala ir neatkarīga. Mūsu kustības mu-

skuli tiek iedarbināti caur gribas aktu, kas nav ar

mūsu iekšējo orgānu muskuļiem. Pirmo darbība iet

caur mūsu apziņu un atmiņu; otro darbība apziņu un

atmiņu neskar. Ņemot vērā, tomēr, ka visa muskuļu
sistēma darbojās kopīgi kā viens orgāns, arī kustības

centri atrodas savstarpējos savienojumos. Tikai dala
no šiem centriem ir sakaros ar apziņu, citi nav, to-

mēr es varu tos netieši sasniegt, iedvesmojot kustī-

bas centru, kurš padotos manai gribai, tā tad ari

manai apziņai un, pateicoties šim centram, nokļūt

līdz centriem, kuri neieiet manā apziņā. Saprotams,
ka šāda iedvesme ir grūtāka, jo nevar sajust ie-

dvesmes kairinājuma virzīšanos un iepriekš va-

jadzīgs izmēģināt, kāda iedvesmes formula atstās

vēlāmo iespaidu. Augstāk pievestā piemērā es

zināju, kādu vārdu man vajadzēja pateikt,' lai iz-

sauktu cilvēkā uzbudinājumu. Orgānu funkcijas

pieietamākas iedvesmei, ja tiek sajustas sāpes, jo tās

iet caur manu apziņu. Atkarībā no sāpju rakstura es

varu dot iedvesmes formulai noteiktāku, reizē ar to

arī pareizāku un labāku, iedarbības virzienu. Pie šī

jautājuma pakavēsimies otrā daļā.
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IV. NODALĪJUMS.

Gribas impulsi jeb pamudinājumi.
Šeit tuvosimies tieši mūsu uzdevumam un ap-

skatīsim funkcijas, kuras tiek virzītas no mūsu gri-

bas impulsiem — tā saucamo mūsu brīvo darbību. Kā

jau agrāk bija minēts, mūsu griba nav nekas neda-

lāms vesels, bet sastādās no daudzām mūsu vēlēša-

nām, kuras bez kādām šaubām varam nosaukt par

specifiskām vēlēšanām (iegribām). Šīs vēlēšanās no-

teic mūsu darbību. Visplašākā un visu aptverošākā
ir eksistences (pašaizsardzības) vēlēšanās, kura no-

teic lielāko dalu no mūsu kustībām, rīcības: aizsar-

gāšanās no ārējām briesmām, cīņa ar ienaidniekiem,

barošanas, līdzēklu sagādāšana, rūpes par veselību

un t. t, kas vēlas var nosaukt šo vēlēšanos par

„gribu dzīvot". Citas vēlēšanās, kuras iespaido mūsu

rīcību ir: dzimuma tieksmes, tēvijas, dzimtenes mī-

lestība, tiekšanās pēc sabiedrības, pēc ceļošanas, pēc

zināšanām (šeit vēl varētu minēt egoismu, lepnību
un t. t). bet šām vēlēšanām ir emocijas piekrāsa, tā

kā tās varētu arī pieskaitīt afektiem. Šīm vēlēšanām

ir specifiska daba, tās savā starpā atšķiras un tām ir

arī savi īpatnējie darbības aploki. Noteikt šo aploku
ir loti grūti. J. G. Fogts nosauc viņus par emocijas
centriem. Emocija sastāda mūsu jūtu augstāko katē-

goriju un ir pamats mūsu augstākai prāta un jūtu dzī-

vei. Šīs emocijas aptver visintensīvākās, enerģiskā-
kās reakcijas uz ārējiem iespaidiem, tās pārvalda
mūsu emisivo „es" fazi. Katrai šādai emocijai tā tad

būtu savs specifisks centrs, kurš varētu būt dažādi

iekārtots, skatoties pēc emocijas sparīguma, tāpēc

šādi centri atšķiras vienam cilvēkam no centriem pie
otra. Uz šīm emocijām un viņu spraiguma dibinājās

arī cilvēka raksturs un mēs zinām, ka pie cilvēkiem
tas ir dažāds. Mēs varam iedomāties, ka šo emociju
centri iekārtoti līdzīgi kādam mūsu orgāna funkcijas
atbrīvošanas jeb kustības centram. Viņš tiek vadīts
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no attiecīga specifiska pamudinājuma un atrodas,
caur savienojuma vadiem savienojumos ar visiem

dzīvē iegūtiem tēliem un iespaidiem, kuri caur dzīves

praksi iespaido šo pamudinājumu, jeb paši atrodas

zem tā iespaida. Viņš, t. i. centrs, tā tad atrodas sa-

vienojumos ar pievedošiem un novadošiem nerviem,

ar jušanas, kā arī kustības centriem un ir tiešs mūsu

sarežģītās prāta un jūtu dzīves atspoguļojums.

Emocijas centrs „vēlēšanās dzīvot", piemēram,

sakopotu, savienotu sevī visus attēlus un jūtu iespai-
dus sistēmās, kuras atrodas sakaros ar ikdienišķo

darbu, profesiju. Tāpat viņi arī pārvalda visus kustī-

bas centrus, kuri kalpo ikdienišķam darbam, profesi-

jai, t. i. tās kustības, kādas vajadzīgas pie attiecīga
darba. Vēl vairāk, viņš pārņem savā pārvaldībā sa-

vienojošās sistēmas ar citiem emocijas centriem, tādā

kārtā iespaidojot it kā pavisam citas sfairas. Piemē-

ram, tirgotājs, kurš izlasījis telegrammu par savam

veikalam tuva līdzdalībnieka bankrotu, — mainās

sejā, loti uztraucas, brauc uz biržu, lai iegūtu kādas

ziņas par notikušo, no kura arī pa daļai atkarājas

viņa liktenis. Emocijas centra darbība tik sarežģīta,
ka mēs velti pūlētos tur kautko noskaidrot. Mums

jāpietiek ar pārliecību, ka tie darbojas iīdzīgi citiem

centriem, kuri inervējas ar vienu vienīgu kairinā-

jumu, tēlegrammas burtu optiskā kairinājuma pie-

tiek, lai izsauktu veselu prāta un jūtu saviļņojumu
liesmu. Tagad mums jāatrod pati galvenā atšķirība.
Pievestās augstāk četras grupas pašas par sevi neiz-

sauc darbību, — visu atsevišķu un visu darbību iz-

sauc vienīgi emocijas centri. Bez emocijas centriem

nav darbības. Atmiņas šūniņa, kurā fiksēts rozes at-

tēls, jeb tas akustisks apzīmējums, nekādu darbību

neizsauks. Bērnam jābūt zināmam pamatam teikt

„roze", viņam tam nolūkam jādabū ierosinājums no

emocijas centra. Vai nu viņš lūdz runāt par rozi,
jeb tas to redz un grib saņemt. Neviens vesels cil-

vēks nedarbojās bez ierosinājuma — pamudinājuma.
Ja kads uz ielas ludz otram iemest pasta kastiņā vē-
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stuli, tad tas otrais to izpildīs, ja, piemēram, viņu

pamudina uz to „dzīvot gribas" centrs, (gadījumā, ja
viņš saņem kādu atlīdzību par uzdevuma izpildīšanu),

jeb ja pirmais otram būtu priekšnieks, tad aiz pado-
tības (baiļu) sajūtas, vai pirmais bijis otram paziņa
vai draugs vai citādi, p Katrā ziņā emocijas centrs

bija saņēmis attiecīgu ierosinājumu, citādi otrs cil-

vēks nekad nebūtu šo uzdevumu (iemest vēstuli past-
kastītē) izpildījis. — Mums ir stingri jāšķiro afekti

no vēlēšanām — pamudinājumiem. Tāpēc nepareizi
būtu teikt, viņš darbojās no dusmām, bet gan — viņš

darbojās dusmās. Dusmas ir attiecīgs stāvoklis, bet

ne pamudinājums. Dusmas nav motīvs, bet gan pa-

rādība, kura seko motīvam. Dusmas varētu būt

iedarbinātas no specifiska centra, bet viņas nevar

būt, kā tas ir ar emocijas centriem, par tiešās darbī-

bas avotiem. Kad es pārmācu bērnu žagariem (ņe-
mot piemēru no veclaiku parašām), man ir zināms

pamats, bet vai es to daru dusmās, vai nē— pavisam

cits jautājums. Visi cerebrālie (smadzeņu) savieno-

jumi var iziet tikai no atmiņas apgabala, kā tas no-

rādīts 1. zīmējumā, caur emocijas centriem un tikai

no šiem emocijas centriem tiek ierosināti darbībai

kustības centri. Emocijas, jeb pamudinājumi, saņem

ierosinājumus, līdzīgi muskuļu un vienkāršām jūtām,

mūsu miesā. Tāpēc uz zīmējuma tās apzīmētas mūsu

apziņas apgabalā ar burtu E, bez ārējiem pievedce-

ļiem un to atrašanās vieta lielo smadzeņu garozā ap-

zīmēta ar burtu E\ Visas mūsu prāta un jūtu dzīves

reakcijas, neatkarīgi no tā vai mēs tās nosaucam par

funkcijām, jeb darbību, var būt tikai izsauktas dar-

bībai caur emociju centriem, tas ir caur centriem,
kuri izsauc pamudinājumus. Ja bērnam jāsaka vārds

„roze", tad visupirms jāsaņem kairinājums emocijas

centram E1

no O 1 jeb A1

un pēc tās vienīgi emocijas
centrs E 1

var izsaukt centrā MA sarunas kustības.
Šo pamatprincipu mums arvien jāņem vērā, tas ir ļoti

svarīgs. Katrai iedvesmei būs vēlama iedarbība uz

mūsu rīcību, ja tā būs aprēķināta uz emocijas

centriem.



29

V. NODALĪJUMS.

Mūsu kustības domināti, jeb mūsu

pamudinājumi, kuri nosaka mūsu

kustības.

Mūsu griba nav nekas nedalāms vesels, bet sa-

dalās daudzos emocijas centros un ja pieņemam, ka

šie visi centri varētu reizē darboties, tad mēs

būtu apdraudēti un mūsu darbība pārvērstos chao-

sā. Saka, ka šo darbību rēgulējot mūsu griba un

tikai griba nosakot visu mūsu darbību, līdzīgi saim-

niekam, kurš nodod rīkojumus. Ar šādu paskaidro-

jumu mēs tālu netiksim. — Mūsu darbība tiek rēgu-

lēta ar īpatnēju mūsu apzinās konstrukciju. Šī īpat-

nība raksturojama ar to, ka caur mūsu apziņu var

ieiet ikreizes tikai viens attēls, viens iespaids pēc

otra. Gerbards šo faktu nosaucis par apziņas aizu

(spraugu), līdzīgi tam, ka caur šauru aizu var sekot

tikai viens kareivis pēc otra, tā arī caur mūsu apziņu

iet tikai viena doma, viena sajūta pēc otras. Tikai

caur šādu iekārtu tās seko loģiskā kārtībā, kur viņas

apskata pa vienai un pēc kārtas apziņas pētošais
skats. Tas pats sakāms arī attiecībā uz mūsu gri-

bas impulsiem, jeb pamudinājumiem, tikai ar to star-

pību, ka stiprākais uzvar. Ja dažu emociju centri

nonāk savstarpējā konfliktā, kas izpaužas šaubās, ne-

drošībā mūsu lēmumos, tad šinī konfliktā stiprākais

impulss (pamudinājums) arvien uzvar, nosaka galīgo

darbību. Uzvarētājs var būt viens emocijas centrs,

jo cilvēks vienā laikā var izdarīt tikai vienu darbību.

Es varu vienā momentā izdarīt tikai vienukustību vai

nu iet uz priekšu vai atpakaļ, varu ar roku ko pie-

vilkt, vai atgrūst, varu galvu noliekt tikai uz vienu

pusi, vai arī to palocīt, bet nekādā ziņā palocīt un

noliekt. Piemēram, ja izsalcis cilvēks stāv pie ābeles

ar ienākušamiem augļiem, emocijas centrs — „vēlē-
šanās dzīvot" piespiedīs to izdarīt noteiktu darbību.



Šis emocijas centrs atrodas savienojumā ar musu

orgānu funkciju un afektu_ dažādļem centriem, kuri
nonāk pretrunā ar minēto emocijas centru. Re-

dzot ābolus, izsalkums pirmā brīdī spiedīs cilvēku

noraut ābolu. Pieņemsim, ka ābele pieder citam, te

cilvēkam ienāk prātā aizliegums zagt, tūlīt viņš

pārtrauks savu darbību. Baiļu un godīguma sajū-
tas emocijas centrs būtu piespiedis izdarīt tam šo

kustību. Cilvēku pārņem šaubas. Viņā cīnās iz-

salkums un baiļu sajūta. Te mēs atrodamies sva-

rīga jautājuma priekšā: kas uzvarēs. Griba? Ne-

būt nē. Uzvarēs stiprāki izteiktais pamudinājums.

Ja izsalkums tik stiprs, kā tas uzvar baiļu un godī-

guma sajūtu, cilvēks noraus ābolu. Ja otrādi —

cilvēks vienkārši aizies.*) Šinī vietā iedvesme dara

savu brīnišķīgo darbu, izšķirot šaubas ar tīri mēcha-

nisku kairinājuma pastiprināšanu. Gribas impulsu

jeb pamudinājumu, kuram pie zināmas darbības ir

izšķiroša loma. nosauksim par dominātu. Ja pie-
vestā piemērā izsalkums uzvarēs — viņš ir domi-

nāts, ja bailes jeb godīgums, viņš bij domināts, kurš
noteica darbību. Pieņemsim, ka izsalkums un baiļu

sajūta bij vienādi, tie tura svaru kausus līdzsvarā —

*) E. Kuē (E. Coue), attiecībā uz gribu un iedomuspēju
izsakās — izplatītākās vārdnīcās vārdam „griba", atrodam

sekošu izskaidrojumu: „spēja brīvi sev izvēlēties kaut kādu

rīcību." „Mēs to pieņemam, kā apstiprinātu patiesību, bet to-

mēr tas ir nepareizi pašos pamatos; jo šo gribu, kurai mēs

uzticamies, kā cietai klintij, katru reizi uzvar, kad tai iznāk

cīnīties ar iedomu spēju. Tas ir neapgāžams likums, kuram
nav ne viena izņēmuma. Šis apgalvojums liksies briesmīgs
cilvēka dabas pazemojums, patieso faktu sagrozījums, kura
nolūks radīt afektu. Bet es jums saku: tā ir patiesība, tīra

patiesība!

Kas grib pārliecināties par to, lai atver tikai acis, ap-

skatās apkārt un mācās saprast, kas atklājās viņa skatam.

Tad viņš redzēs un sapratīs, ka šo tezi nevar uzlūkot ne

par teoriju, kas grābta no gaisa, ne pa slimu smadzeņu iz-
domu, bet gan par vienkāršos vārdos ietērptu patiesību. —

Pieņemsim, ka noliekam zemē desmit metrus garu un div-

desmit pieci centimetri platu. dēli. Protāms, katrs varēs no-

iet no viena gala uz otru, nenoiedams no dēla. Bet tad ie-
domāsimies šo pašu mēģinājumu citādos apstākļos: šis pats
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cilvēks stāvot koka priekšā šaubās un ja es viņam

teiktu: „apmierini savu izsalkumu!" pastiprinot šādā

kārtā izsalkumu līdz domināta pakāpei, — izsal-

kums tiks pamudināts, tas dabūs itkā pastiprinā-
jumu un cilvēks ābolu noraus. Tādā kārtā es ie-

kļūstu cilvēka visdziļākā dvēseles dzīvē caur vien-

kāršu akustisku kairinājumu. Mēs varam teikt: ie-

dvesme nav nekas cits kā dominātu izveidošana

pie mūsu darbības. Visu aptverot, mēs varam galu

galā teikt — viss ir iedvesme: faktiski pretiedve-

smē. Vai mūsu apziņā ir kas absolūti patiess, nesa-

tricināms, bez kļūdām? Vai ir visā mūsu dzīvē,
mūsu domās, jūtās kādi neapgāžami pamati? Vai

nesvārstās viss mums apkārt, vai nesvārstās viss arī

mūsu iekšienē? Vai nav mūsu apziņā piespiešanās,

iedvesme? Sakiet bērnam, bez kādiem motīviem,

paļaujoties uz* sava tēva autoritāti: „neēd saldu-

mus!", vai tā nav iedvesme? Es nepiespiežu bērnu

atturēties no saldumiem ne caur zāļu došanu, ne

kādā citā ceļā, tāpat es arī neizdaru bērna smadze-

nēs nekādas operācijas, vienkārši tikai saku: „neēd

saldumus", līdz ar šo es valdu par bērna darbību,

viņa daudzām kustībām, kādas notiktu, ja bērnam

būtu atļauts ēst saldumus. ledvestais stingri nogulies

dēlis, teiksim, kā laipa savieno abus katedrāles torņus. Kas

gan iespēs noiet vēl pa šo laipu kaut tikai vienu metru? Vai

starp maniem šīsdienas klausītājiem ir kaut viena vienīgā

persona, kas uzdrošinātos to darīt? Saprotams, nē! Jūs ne-

pagūtu noiet ne pāris solu, kad jūs sagrābtu drebuli, kaut

ari jūs visstingrākā mērā sasprindzinātu savu gribas spēku,
jus tomēr katrā ziņā nogāstos. Kādēļ gan nekrīt, kad dēlis

atrodas zemē, un kādēļ krīt, kad tas ierīkots gaisā? Tādēļ,
ka pirmā gadījuma iedomājas: nav jau nekāda liela māksla

noiet līdz dēla galam; otrā gadījumā, ka tas nav iespējams.
— Pie tam ir vienumēr jāpatur vērā apstāklis, ka cilvēks gan

grib katrā ziņā iet ar prieku, bet vienkāršā iedoma, ka tas

nav iespējams, izrādās par nepārvarāmu šķērsli. Jumiķi un

namdari tikai tamdēļ spēj staigāt pāri šaurām plankām, ka
viņi iedomājas to varam. Galvas reibšana ceļas vienīgi no iz-
teka, ka mēs kritīsim, šis iztēls tūlīt pārvēršās darbībā, kaut

arī musu griba tam pretotos visiem spēkiem, un iztēlotās dar-
bības pārvēršanās īstenā darbībā notiek visātrāk, ja mēs vis-

sīvak turamies tai pretim."
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uz visu mūžu kādā no emocijas centriem. — Vien-

kārša iedvesme nosprauž uz visiem laikiem ceļu pa

kuru seko bērns, jauneklis, neprasot — kāpēc? —

Tā, vienā jaukā dienā, draugs, tādiem pat vienkār-

šiem vārdiem saka" „paņem, tas tik garšīgs!" Pir-

mais iedvesmes iespaids sāk svārstīties. Viņa vietā

nāk otrā iedvesme, vēl stiprāka jo tā iedegas visu-

varenā baudas emocijas centrā. Ilggadīgais aizlie-

gums iznīcināts un baudas kāres momenta pārsvars

jānomāc ar stiprāku pretsvaru, kā piem., stingrāku

aizliegumu, žagariem. Uz dažādiem gadījumiem
attiecošās kombinācijas ir bezgala daudz un mūsu

prāts apmulst pie vēlēšanās aptvert brīnišķīgo mūsu

prāta un gara dzīvi, kura rit stingrā kārtībā un li-

kumībā. Mēs to arī nevaram aptvert. Un ko mēs

zinām par mūsu prāta un jūtu dzīvi — var teikt, ka

esam laimīgi uzminējuši un šo atradumu mēs iz-

lietāsim, izskaidrojot vismaz šās dzīves vienkār-

šākos procesus. Uz šiem pamatiem mēs turpinām

celtni, bet drīzi mums jāpārliecinājas, ka esam

ieguvuši loti maz. Tomēr mums paliek viena pār-

liecība, ka iedvesme iedarbojās tīri mēchaniski, kā

pie vienkāršiem, tā arī augstākiem mūsu prāta un

jūtu dzīves procesiem. Viņa darbojas pilnīgā li-

kumībā, caur ko viņas iespaids arī pareizs un prē-

cizs. Mūsu „griba" tā tad pilnīgi atrodas mūsu ro-

kās un to mēs veidojam pēc saviem ieskatiem. ■—

Nansijas skolas ārsti ar savu praviešu asprātību pa-

sniedza mums atslēgu, viņi uzminēja burvīgās for-

mulas, viņi ar daudzo mēģinājumu un laimīgo kom-

bināciju palīdzību, atrada līdzekli, ar kuru ātrāk

var noteikt pareizus dominātus.

Ja mēs gribam iedvesmi uzskatīt kā speciālu
ārstēšanas līdzekli neirastēniķiem, t. i. skatīties kā

uz psīchoterāpiju, mums vispirms jānoskaidro viņas
iedarbības punkti. Mums vēl jāiet solis uz priekšu
un jāņem vērā ne tikai cerebrālos savienojumus, bet

arī šūniņas un šūniņu kompleksus, kuri sastāda

emocijas centrus šie centri arī var būt slimīgi uz-

budināti, pārkairināti un nevar izpildīt savus uz-
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devumus, jo viņi tāpat kā cerebrālās vadu savieno-

šanas sistēmas, var būt pārgrūtināti. Mēģināsim

starpību izskaidrot caur piemēru ar rozi. Kā jau

tika pierādīts, savienojums starp A
1

un O1

caur ner-

vu pārkairinājumu atteicies no darbības. Šinī ga-

dījumā bērns redzot rozi nevar atcerēties viņas no-

saukumu. Tiklīdz savienojums atjaunots, vioš

pilnīgi skaidri atceras vārdu „roze". Šinī gadījumā
vārds „roze" bija pareizi fiksēts A1

šūniņā. Bet var

būt gadījums, ka vārds „roze" ir vāji fiksēts, jeb
šinī fiksācijā, aiz šūniņas A1 pārkairinājuma, ir no-

ticis nepilnīgs fiksējums. Šinī gadījumā, neskato-

ties uz labu savienojumu, bērns vārdu roze slikti

atceras, jeb to atceras sagrozītā veidā. Šinī gadīju-
mā man iedvesme jāizdara ar aprēķinu, lai tā ie-

kairinātu A
1

šūniņu attiecīgai darbībai. Abos trau-

cējuma gadījumos manā rīcībā ir ārējas atšķirības

pazīmes — pirmā, bērns atceras pareizo vārdu,
otrā — sagrozītu, es to atjaunoju ar pareizu vārda

izteikšanu.

Pie neirastēniķiem tā tad var būt no vienas

puses pārtrauktas cerebrālās (vadu) savienošanas

sistēmas starp atbrīvošanas centriem. Vai arī pa-

šos atbrīvošanas centros kaut kas nav kārtībā. Šos

defektus var noteikt pēc ārējām parādībām, kuras
seko funkcijas traucējumiem, kā arī ar iedvesmes

formulu palīdzību.
Lai mūsu izteiksmi padarītu vienkāršāku, ap-

zīmēsim visu pakāpju sarežģītās kombinētās funk-

cijas par atbrīvošanas centriem, neatkarīgi no tā

par kādu no piecās grupās ietilpstošām un zemāk

minētām funkcijām būtu runa: sajūtām (ieskaitot
arī muskuļu sajūtas), t. i. kustības centrus, mūsu

orgānu funkcijām, vienkāršām sajūtām, afektiem

jeb emocijas centriem.

Visās minētās grupās iet runa par centriem,

kuri, atrodoties savienojumos, izpilda kombinētās

funkcijas. Mēs tā tad runāsim par atbrīvošanas

centriem — staigāšanas, elpošanas, mūzicēšanas, iz-

salkuma, tēvijas mīlestības un* citiem, nepašvītrojot



katrā atsevišķā gadījumā, § 0 centru specifiskumu.

Mums pastāvīgi jāņem vērā svarīgā starpība, ka

rīcības iniciatīve nāk no atbrīvošanas centriem un

vienīgi no tiem. Emocijas centri var pamudināt
visus citus atbrīvošanas centrus, viņi ir mūsu gri-

bas impulsi, mūsu vēlēšanās izpaudēji.

Vārds emocija var ienest zināmu sajukumu jē-

dzienos, kamdēļ atturēsimies no paša fakta izskaid-

rošanas, konstatēšanas. Vieglākas atšķirības dēl

visus atbrīvošanas centrus, kuri padoti gribas im-

pulsam, jeb pamudinājumu centriem, — sauksim par

psīchiskiem atbrīvošanas centriem. Daudzi psīcho-
logi, kā arī Nansi ārsti, kuri nodarbojas ar mūs

interesējošo jautājumu, nosauc par emocijām jūtu

izpausmes, kuras sedz drīzāk afekti, bet ne gribas

impulsi, Ljebo arvien uzsver emocijas idejas un at-

šķir tās no neemocijas idejām. Idejai, gribas iz-

pausmes aktam, ir pēc vioa domām, ierosinājums.
Šis ierosinājums tiek pastiprināts, ja viņš tiek sai-

stīts ar kādu emociju: prieku, bailēm, dusmām un

cit., vārdu sakot ar afektiem. Lai neiznāktu pār-

pratumi ar franču termiņu ēmotion (emocija), kurš

apzīmē kaut ko citu, es lietāšu Fogta „emocijas
centru" vietā — psīchiskie atbrīvošanas centri. Mēs

varētu viņus arī nosaukt par gribas centriem, bet

šeit būtu jāizvairās no gribas apzīmēšanas, viņas
ideālā nozīmē, t. i. par kaut ko nedalāmu. Mēs ņe-

mam vērā tikai pamudinājumu viņa tīrā. nesajauktā
ar citiem pamudinājumiem, nozīmē. Šie pamudi-

nājumi ir pamats psīchiskiem atbrīvošanas cen-

triem un uz viņiem attiecās viss ko augstāk minē-

jām attiecībā uz „emocijas centriem" Fogta nozīmē.

Esmu citādās domās, nekā Nansi ārsti, kuri nepie-

tiekoši atšķir gribas impulsus jeb pamudinājumus

no emocijām. Tikai Ljebo taisa atšķirību, lai gan
šai atšķirībai ir sava vājā puse, jo viņš ideju sa-

jauc ar gribu un piešķir idejai pamudinošu spēku.
Tas nav pareizi. lenaidnieks, kurš vēlas manu iz-

nīcību, vispirms izsauks manī pamudinājumu uz

pašaizsardzību. Darbību, kuru es, sakarā ar to, iz-
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vedu pret manu pretnieku, tiek izsaukta, pirmkārt
caur pamudinājumu uz pašaizsardzību. Šis fakts

apstiprinās pie visiem bez izņēmuma cilvēkiem.

Turpretim domu, ideju kombinācija, kura tiek iz-

saukta caur šā pamudinājuma reakciju pie vieniem

un tiem pašiem apstākļiem, pie katra cilvēka ir ci-

tāda. Katram cilvēkam var būt dažādas domas,
dažādi pret ienaidnieku darbības veidi. Tāpat ne-

atkarīgi no pašaizsardzības pamudinājuma un iz-

sauktām caur to domu kombinācijām un idejām, ir

afekti, jeb emocijas, kuri pavada šo caur pašaizsar-
dzības pamudinājumu izsaukto reakciju. Šie afekti

katrā cilvēkā ir dažādi — savdabīgi. Darbību pret

ienaidnieku var pavadīt dažādu pakāpju un veida

dusmas, ienaids un t. t. Šīs parādības pie katra

cilvēka ir dažādas. Pamudinājums uz pašaizsardzī-
bu ir tomēr pamats, ap kuru grupējas domas afekti.

Cilvēks darbojas aiz pašaizsardzības pamudināju-

ma, bet mēs nevaram teikt, ka cilvēks darbojas no

dusmām, ienaida, atriebības un t. t. Mums jā-

saka, ka tas darbojas ienaidā, atriebībā, dusmās,
Ja mēs gribam teikt, ka tas darbojās no dusmām,

no atriebības, tad šī sajūta jāpaceļ līdz pamudinā-
juma pakāpei un jāstrīpo no emociju saraksta. Ja

atriebība ir emocija, tad mums jāsaka, ka cilvēks

darbojās atriebības lēkmē. Afekti tikai pastiprina
mūsu darbību, vini dod tai nokrāsu. Dzimuma

tieksme izpaužas pie visiem cilvēkiem vienādā dar-

bībā, bet cik dažādi šī darbība tiek pie katra indi-

vīda iespaidota no mīlestības emocijas un pieņem
dažnedažādas nokrāsas pakāpes!





I. daļa.

Praktiskā iedvesmes pielie-
tāšana pie neirastenijas.
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Ā. Dieta pie neirastenijas

I. NODALĪJUMS.

Dzīvinošā tēja.
No pirmās, teorētiskās daias izriet, ka iedvesme

modrā stāvokli, dibinājās uz tīri mēchaniskiem pa-
matiem un tāpēc vina iedarbojās uz slimnieku, kā

pārbaudīts psīchoterāpisks līdzeklis, neatkarīgi no

tā, vai slimnieks tic tai var ne. Vina var pārlieci-
nāt vislielāko skeptiķi, jo to vioš izbauda pats uz

savas miesas, tā atrodas vina rokās. — ledvesme

modrā stāvoklī iedarbojās uz slimnieku neatkarīgi

no tā, vai slimnieks to saprot vai nē. Šīs ir ie-

dvesmes tiešās priekšrocības pret citiem psīchis-
kiem iespaidošanas paņēmieniem, kuriem jātic, ja

grib gūt panākumus. ledvesme modrā stāvoklī

iekaro ikkatru pacienta vēlēšanos un ticību.

Ja neirastenija pastāv, saskaņā ar mūsu slē-

dzieniem, cerebrālās savienošanas sistēmas vā-

jumā, traucējumā jeb pārkairinājumā no vienas pu-

ses un tāpat mūsu fizisko un garīgo atbrīvošanas

centru funkciju no otras puses, tad iedvesme, kuras

gala mērķis ir izveselošana, mums jāvirza uz šiem

centriem, uz viņu savienojošām sistēmām.*)

Katrs ārējais kairinājums, kā izteikts jeb rak-

stīts vārds, glezna, smarša, pieskaršanās, var tikt

izlietāts, kā iedvesmes līdzeklis. Izteiktais vārds

ir vislokanākais, piemērotākais līdzeklis, arvien no-

derīgākais un pielietājamākais.

Dzirdes kairinājumi, kā tīri mēchaniski kairi-

nājumi nokļūst līdz smadzenēm, un viss pastāv iekš

ta, lai zinātu šo nokļūšanas ceļu kārtību, lai varētu

*) Pat pie traumatiskām neirozēm un organiskām
nervu vielas pārmaiņām, iedvesme var iedarboties, jo šīs

pārmaiņas pa lielākai daļai aptver atsevišķu nervu kom-
pleksus un veselie cerebrālie atbrīvošanas centri caur ie-

dvesmi var iedarboties uz slimām dalām.



kairinājumu novadīt attiecīga vieta un attiecīgi ie-

darbināt.

Caur pakāpenisku, sistemātisku, iedvesmi var

atjaunot spēkus visvājākā organismā. Var sniegt

palīdzību gremošanai, asinsriņķošanai, caur to vei-

cinot arī smadzenēs enerģisku darbību.

Lieki iedvemsi skaitīt par tīri garīgu fak-

toru, kurš no tīri ideāla redzes viedokļa iedar-
botos uz garu un dvēseli, kuriem nebūtu nekāda ma-

teriāla pamata. Šāds uzskats būtu līdzīgs ticībai

brīnumiem. Neirastēniķiem arī tiek aizrādīts, ka

vinu gara un dvēseles ciešanas atkarājas tikai no

centrālās nervu sistēmas fiziskā stāvokļa. Mēs jau

redzējām, ka visas garīgās un dvēseles funkcijas di-

binājās uz mēchanismu, kurš atrodas smadzenēs, un

laba vai vāja šī mēchanisma darbība, atkarājas no

vājas vai labas smadzeņu barošanas.
Neskatoties uz to, ka mūsu centrālā nervu si-

stēma ir mūsu dvēseles orgāns, viņa, kā pārējās
miesas daļas, atkarīga no dzīves apstākļiem un ba-

rošanas un viņai, tāpat kā citu orgānu darbībai, ne-

pieciešama kārtīga vielu maiņa.
Pie neirastēniķiem mēs gandrīz visos gadīju-

mos atrodam vāju barošanu un sliktu asinsmaiņu,
kas izskaidrojams ar to, ka caur savu vispārējo

nervu vājumu vāji darbojas kuņģis, kā arī pārējās,

pa daļai, jeb vispār dzīvnieciskās funkcijas. No ba-

rošanas turpretim atkarājas vispārējs organisma

stāvoklis un vina darbība. ledvesme iedarbojas la-

bāki, ja labi barojas visa miesa un līdz ar to tiek

labāki barotas smadzenes.

Ar zemāk pievestu specifisku līdzekli mēs pa-

nākam labāku gremošanu un asinsrašanos, pie tam

mēs neieteicam šeit nekādas indes, arī ne medi-

cīniskus līdzekļus, bet vienu no brīnišķīgām dabas

dāvanām, kurām ļaudis paiet vienaldzīgi garām,

nezinot to milzu vērtību. Mēs runājam par stā-

diem, kurus ļoti labi zināja mūsu senči un sekmīgi

izlietāja dažādu kaišu ārstēšanai, bet kurus mūsu

laikmetā, ar fabrikās pagatavoto ārstniecības lī-

40



Erythraea centaurium Persoon.





Cnicus benedictus L.





45

dzekļu lietāšanu, pavisam piemirsuši. Veclaiku

dod mums norādījumus attiecībā uz dažu

lauku zāļu brīnišķīgām dziednieciskām spējām. No

viņām mēs arī sastādījām tēju, kura pēc savām

dziednieciskām spējām var nosaukt par tādu, kura
dod asinis, spēku, vispār par dzīvinošu tēju. Vina
sastāv no divu zāļu maisījuma:

Erythraea centaurium Persoon,
Cnicus benedictus āā

(vienādā daudzumā.) Šī tēja, kā ilggadējie piedzī-
vojumi rāda, saved kārtībā vissliktāko gremošanu,
veicina normālu asins attīstīšanos, stiprina visu mie-

su un nervu sistēmu un dod vislabākos pamatus

„gribas" ārstēšanai. Šai tējai ir brīnišķīga īpašība
izvadīt no organisma indīgus vielu mainu pro-

duktus. Mums ir zināms, ka toksiniskie nenormālās

vielu maiņas produkti, kuri cirkulē organismā, brī-

žiem paaugstina, brīžiem pazemina nervu funkcijas,
tādā kārtā noteic tās mainošās spējas. Spilgts pie-
mērs šādai nenormālai vielu maiņai ir ilgstoša maz-

asinība (anēmija). Domas, ka toksiniskās barojošo

šķidrumu īpašības izsauc nervu slimības, apstipri-
nās piemēram tai faktā, ka pēc saslimšanas ar sifi-

lisu, tīfu, drudzi, tuberkulozi, influenci, kā arī pēc
vielu maiņu slimībām — cukurslimības, ģikts —

bieži rodas arī nervu slimības. Vismazāk sliktu

barošanu panes taisni mūsu centrālā nervu sistēma.

Tējas pagatavošanai ņem pilnu sauju maisījuma, apmē-
ram 40 gr. (20 gr. no katra auga) uz diviem litriem ūdens. Šo

maisījumu ieber kādā emaljētā traukā, uzlej 2 litri auksta

ūdens un liek uz 2% stundām uz lēnas uguns. Pēc tam to

izkāš un slēgtā māla, stikla jeb porcelāna traukā uzglabā
vēsā vietā. Vasarā pagatavo pusi no minētā daudzuma, jo

teja ātri saskābst. Ikrītus glāzi uzsildītas tējas lēnām iz-

dzer divos paņēmienos. Aukstā veidā dzert viņu nevar, tāpat
arī nevar saldināt, lai gan viņai loti rūgta garša. Tējas brī-

nišķīgo īpašību dēl, jāsamierinās ar tās rūgtumu.

lesākot ārstēšanu, tāpat smagā saslimšanas ga-

dījumā, tēju tādā pašā daudzumā, t. i. vienu glāzi,

jādzer arī vakarā, neizlaižot nevienu vakaru. Kas
pēc izveseļošanās, bez iedvesmes, vēlas paturēt



labu gremošanu, var turpināt dzert tēju. Daudzie

pacienti pēc izveseļošanās, būdami pilnīgi veseli, ir

turpinājuši dzert tēju dažus gadus un pie tam ju-
tušies ļoti labi.

Neatkarīgi no tējas iedarbošanās, šī pati dzer-

šana arī dažreiz nepieciešama, lai pastiprinātu ie-

dvesmi, jo pateicoties dzeršanas faktam, iedvesmes

formulas dabū attiecīgu stiprumu. Pats lasītājs par

to pārliecināsies. Kas slimo ar nierēm, nem no

auga Cnicus benediktus apmēram tikai 10 gr, bet no

Ervthraea centaurium Persoon, kā parasti 20 gr. uz-

rādītam ūdens daudzumam.

II. NODALĪJUMS.

Noteikumi par neirasteniķa dietu.

Ne dzīvinošai tējai, nedz arī iedvesmei nebūs

ātru un ilgstošu panākumu, ja slimnieks pastāvīgi
tos iznīcinās caur savu nenormālu dzīves veidu. Ne

tēja, nedz iedvesme nespēj radīt brīnumus. Slimā

normālais dzīves veids ir pamats labu ārstēšanās

rezultātu sasniegšanai.

Zemāk pievestie dietas noteikumi pieņemti vi-

sur un prasa, lai visupirms tiktu stiprināta visa

miesa, tā jāpasargā no kaitīgu vielu iekļūšanas, ku-

ras traucē asinsriņķošanu un jāpiegriež vislielākā

vērība visu kavējošo iespaidu novēršanai. Šie no-

teikumi var tikt grozīti atsevišķos gadījumos, uz ko

būs norādījums vēlāk. Neirastēniķiem visupirms

jāguļ 7—B stundu ilgu veselīgu miegu. Vasarā vi-

ņam jāguļ no pīkst. 23—6, ziemā no 23— līdz 7. Vai-

rāk jeb mazāk gulēt — kaitīgs. Gulēšanas ilgumu

var noregulēt ar iedvesmi.

Attiecībā uz nerastēniķa barošanu ir dažādas

domas. Visupirms strīdīgs jautājums, vai dot nei-

rasteniķim vienīgi stādu, augu barību, vai arī jauktu
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un ja tādu, tad ar gaļas vai augu pārsvaru. Veģe-
tārieši uzskata gaļu par kairinošu barību. Gaļa,
pec viņu domām, ne tikai kairina pati par sevi, bet

arī veicina vēlēšanos pēc citiem kairinājumiem,

piem., pēc alkoholiskiem dzērieniem. Gaļas ēdie-

niem pieraksta arī citus trūkumus — saka, ka no

tās ceļas dažādas slimības, piemēram: daudz mī-

zalskābes — ģikts, reimatisms, hemoroīdi un citas.

Gala mainot arī cilvēka raksturu un gara stā-

vokli. Veģetārieši apgalvo, ka cilvēki, kuri ēd

gaļu, ātri uzbudinājoties, esot rupji, apkārtējiem ne-

ciešami, kaislīgi. Ja tā patiesībā būtu, tad būtu

iemesls no slimo barības galu pavisam izslēgt. To-

mēr, ļaunās gaļas īpašības ir pārspīlētas. Daži

ārsti saka, ka esot loti daudz cilvēku, kuri maz ēdot

gaļu, vai pavisam to neēdot, tomēr tie sirgstot ar

nervu slimībām. Dažus gadus atpakaļ es novēroju

zemnieku, kurš slimoja ar neirastēniju grūtā for-

mā, lai gan loti reti ēda galu. Es pazinu trīs mā-

sas, kuras uzauga uz laukiem, grūtos apstākļos, di-

vas no tām slimoja ar histēriju, bet trešā ar neu-

rastēniju. Tā tad gaļas barība nebūt neizsauc ner-

vu slimības un neirasteniķa barošanā var pilnīgi
dot priekšroku jauktai barībai. Kas ir novērojis un

ārstējis nervu slimniekus, tas zin, ka pie visvieglā-
kiem nervu sistēmas traucējumiem, rodas mīzalskā-

bes diatezes. Uz šī pamata var sastapt neiralģijas

galvas sāpes un apopleksiju.

Ņemot vērā šo svarīgo apstākli, būtu jāizvai-
rās no tādu ēdienu došanas nervu slimniekiem, kuri

patērē skābēkli un tā tad pirmā kārtā no ūdeņražos
(ogļu hidratus) saturošiem ēdieniem un taukiem.

Šīs vielas patērē organismā ienākušo skābekli, kurš
ir organisma siltuma radītājs, kā arī tiek patērēts
pie olbaltuma apstrādāšanas. Olbaltums nesadalās

viss, kā tas vajadzīgs, mīzalos, ogļskābē un ūdenī,
bet dod mīzalskābes rašanos, kura apgrūtina asi-

nis. Vislabāk veicina mīzalksābes rašanos skābes,

tāpēc neirastēniķis, sevišķi ārstēšanas laikā, ne-

drīkst lietot etiķi. No skābiem augļiem šeit kā iz-



ņēmums var būt svaiga citronu sula, kuru arī var

lietāt pie salātiem etiķa vietā. Lietāt skābus vī-

nus pilnīgi noliegts. Nav nekas kaitīgāks par skā-

bu vīnu, neatkarīgi no tā, kāds viņš un no kurienes.

Katrs vīns, attiecībā uz skābes saturu, jāpārbauda.
No pienu ēdieniem un siera arī jāatturas. Empiriski
ir pierādīts piena skābes un siera tauku skābju kai-

tīgums. Tāpat nedrīkst lietāt treknus ēdienus, se-

višķi dažādas gaļas mērces. Mērces tikpat kaitīgas,
kā skābi vīni. Neirastēniķiem jāēd visi gaļas ēdie-

ni bez mērcēm. Jāraugās, lai gāja ceptos pašas

sulā, jeb, sliktākā gadījumā, sviestā. No visām gaļām,

sevišķi no šķiņķa, ir jāatdala tauki. Ir arī noliegts
lietāt sekošus ēdienus:

Miltu ēdienus, rupju maizi, rīsus, kartupeļus.
Šiebarības līdzekli satur sevī daudz stērķeļu, kuri
vēlāk pie gremošanas pārvēršas cukurā. Visāda

veida saldumus. Garšu vielas, kā piparus, muskat-

riekstus, krustnagliņas un t. t, jo šīs vielas palē-
nina un vājina vielu maiņu, tādā kārtā kavē un pa-

ildzina olbaltuma sadegšanu. Cik redzams, neira-

steniķam paliek ļoti maz atļautu ēdienu un tie būtu

dažādas gaļas (teļa, vērša, cāļu, meža putnu), zivis,

olas, buljons un zaļi augi, kā puravi, cigoriņi un t. t.,

kuri satur daudz sārņu sāļus, ūdeni un barojošas

vielas, bet kurās maz cukura un stērķeļu. Pie šā-

das dietas nervu slimnieks ir nodrošināts ar olbal-

tumu pietiekošā daudzumā visām miesas vajadzī-
bām. Šī barība neveicina kuņģī skābu rūgšanu, tā

tad ir nodrošinājums, ka mīzalskābe neattīstīsies

tik lielos daudzumos. Jāatturas arī no alus un

saldu vīnu dzeršanas. Dzert var siltu ūdeni, ogļ-
skābi (ogļu dioksidu), un visus sārmu saturošus

ūdeņus.

Ņemot vera izteikto es ieteiktu sekošus ēdienus,

pie kuriem jāpieturas no 4 līdz 6 nedēļas.

Brokastīs: divas vidēji mīkstas, vārītas

olas, baltmaizi pēc iespējas cietāku (ne svaigu) un

drusku sviesta. Labs arī medus. Kas necieš no
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cieta vēdera, tas var dzert kakao, pretēja gadījumā
— teju, pec iespējas mazāk cukura un piena. Teja

labāka, kā kafeja.
Pusdienās: Skatoties pēc vajadzības līdz

200 gr. vārītas, jeb ceptas gaļas bez taukiem un

mērcēm. Pie gaļas saknes (izņemot kartupeļus) un

baltmaize. Tasi buljona. Jāatsakās no dažādiem

šķidriem ēdieniem, tie tikai atšķaida kuņģa sulu un

tā rodas nepilnīga sagremošana. Tāpēc arī ēšanas

laikā, jāatturas no dzeršanas. Dzert var apmēram

pēc 2—3 stundām pēc ēšanas. Gaļai jābūt labi sa-

gremojamai, piem., putnu, teļa, vērša. Pie labas ēst-

gribas, pusdienā vēl var atļauties zivs ēdienu, tikai

bez mērcēm; kaitīgs ir arī sacepts sviests, jo loti

grūti sagremojams. Kā desertu var sev atļaut da-

žus vārītus augļus, vislabāk ābolus, bet ar nie-

cīgu cukura daudzumu, vēl labāki bez tā. Ēdot labi

jāsakošļā un barība jāsajauc ar siekalām, kas at-

vieglos gremošanu.

Vakariņās: drusku atdzesētas gaļas, liesu

šķiņķi, divas olas vidēji cietas — vārītas (ja nav

apnikušas), baltmaizi.

Attiecībā uz smēķēšanu, alkoholisku dzērienu,

kā arī kafejas, tējas un t. t. lietāšanu, mēs negribam
nostāties krasi pret tiem, bet atjaujam slimniekam

pašam izvēlēties, iepriekš uzklausot, ko saka šinī

lietā slavenie nervu ārsti. Daži ārsti saka: kas at-

tiecas uz alkoholiskiem dzērieniem, tad domām, ka

tie pilnīgi kaitīgi, mēs nepiekrītam. Pie cerebrā-

lām kairinājuma parādībām un vazomotoriem

(asinsvadu nervu) traucējumiem, atturēšanās no al-

koholiskiem dzērieniem, ir pilnīga garantija no

ļaunām parādībām, kādas varētu rasties no alkoho-

lisko dzērienu lietāšanas. Turpretim nevar galīgi

noliegt slimniekam nedaudz alkoholisku dzērienu, ja
nekādas ļaunas parādības nav novērotas. Kādā dau-

dzumā slimniekam dot alkoholiskus dzērienus, at-

karājas no slimnieka ieražas. Vispār es uzskatu,

ka ir nepareizi šo jautājumu vienpusīgi atrisināt.

Piem., ir daudz nervu slimnieku, kuri labāli gul no
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glāzes alus, mierīgāki un ciešāki, nekā no kāda cita

līdzekļa, pie tam bez kādām sekām. Kādos gadīju-
mos var slimniekam dot alkoholiskus dzērienus, jā-
noskaidro caur mazu pārbaudījumu. Ja slimnieks

pēc alkohola Mētāšanas. sajūt galvas sāpes, neve-

selīgu kairinājumu, slimīgi pāātrinātu sirdsdarbību,
— alkoholisku dzērienu došana jāpārtrauc. Ar smē-

ķēšanu pie neirastēniķiem ir tas pats, kas ar alko-

hola lietošanu. Pārmērīga smēķēšana neapšaubāmi

var atstāt ļaunu iespaidu uz nervu sistēmu un iz-

saukt sirds nervu traucējumus, bet šeit arī jā-

aizrāda, ka mērena smēķēšana, nekādā zinā nav

kaitīga nervu slimniekam. Dažos gadījumos viegls

papiross jeb cigārs pat apmierina nervu karināju-
mus un izsauc labsajūtu.

Negātīvu iespaidu atstāj smēķēšana pie sirds

nervu kaitēm. Dr. B. Golcs saka, ka starp stipri

iedarbojošamies uz nervu sistēmu līdzekļiem, kā

tabaka, kafeja, tēja, vīns (vispār alkoholiskie dzē-

rieni) vismazāko lomu spēlē tabaka. Mērena taba-

kas lietāšana nav mūslaiku visļaunākā parādība. Ir

tomēr gadījumi, ka no pārmērīgas smēķēšanas ro-

das saindēšanās funkcionālas nervozitātes veidā.

Uz šo ļauno parādību pie smēķēšanas jāgriež lie-

lāka vērība, kā līdz šim. Nevaru piekrist negātī-

vam slēdzienam attiecībā uz kafejas, tējas, alkoho-

lisku dzērienu lietāšanu. Kafeja dažos gadījumos

pat derīga nerviem. Ja pilnīgi veseli cilvēki ar la-

bām sekmēm lietā kafeju kā nervu darbības pacel-

šanas līdzekli, pie vispārējā nervu un spēku pagu-

ruma, no pārmērīga garīga darba, kāpēc tad, sprie-
žot pēc analoģijas, kafeja neatstātu labvēlīgu ie-

spaidu uz nervu slimnieku. Kā katrs labs līdzeklis,

kuru pārmērīgi lietā, tā arī kafeja var būt kaitīga.

Piemēram, slimnieks, kurš cieš no bezmiega, ne-

drīkst lietāt kafeju, tāpat arī sirdsslimnieks, jo tā

uz sirdi stipri iedarbojas. Kafeja uz dažādiem cilvē-

kiem atstāj dažādu iespaidu.
Mebiuss norada uz interesantu parādību, ka

nervu slimnieki, kuri panes lielos daudzumos alko-
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holiskus dzērienus, bieži nevar panest kafeju un ot-

rādi. Vispār alkoholu es atzīstu kā labāko nervu

kairinošo (uzbudinošo) līdzekli pie nervu paguruma.
Vai alkohols iedarbojas tieši uz nervu sistēmu, jeb
tas notiek caur sirds pamudinājumu uz straujāko
darbību, noteikt nevar. Esmu novērojis, ka neira-

stejiiķi loti labi_panes lielos daudzumos alkoholiskus

dzērienus, nebūdami pie tiem pieraduši, un tie at-

stāj uz viņiem labvēlīgu iespaidu. Pie tam tika no-

vērots, ka ar vispārējā stāvokļa uzlabošanos neira-

stēniki sāka sliktāki panest alkoholiskos dzērienus.

Šādiem slimniekiem nav ko bīties, ka tie, pateico-
ties īslaicīgam alkoholisku dzērienu lietāšanas pe-

riodam, pierastu pie tā un paliktu par dzērājiem.

Kas attiecas uz vispārējiem noteikumiem par

nervu slimnieku ārstēšanu, tad vispirms jāuzsver,
ka tiem nepieciešams svaigs gaiss visur; kustībām

svaigā gaisā jābūt mērenām un jāapmierinājas ar

parastu pastaigāšanos. Nav pielaižama jebkāda vei-

da pārpūlēšanās. Ir nepareizi nervu slimniekiem,

kuriem nepieciešams miers, ieteikt tālākus ceļoju-

mus kājām, jeb braukšanu uz kūrortiem; nervu no-

mierinājumu vietā tie paliek nervozāki no fiziskas

piepūlēšanās un jauniem iespaidiem.

Ārstējoties pēc še aprakstītās metodes, es

prasu vispirms mieru parastos apstākļos mājās. Tā-

pat es arī neatzīstu visāda veida zemas temperātū-

ras — dušas un vanaas, jeb augstas temperatūras

pielietāšanu. Vienīgi varētu ieteikt siltas vannas

divas reizes nedēlā.

Laba miega sasniegšanai var ieteikt katru va-

karu, pirms gulēt iešanas, mazgāt kājas siltā ūdenī,

kārtīgi tās ieziepējot. Katram neirastēnikim tas

ir jādara. No straujām kustībām var pielaist vie-

nīgi istabas mērenu vingrošanu no rītiem un va-

karos.



B. Iedvesmes pielietāšana
modrā stāvoklī

I. NODALĪJUMS.

Psichīskie atbrīvošanas centri.

Sastādot vispārējo pārskatu par pirmo, teorē-

tisko, šīs grāmatas daļu, mums jāuzsver psīchisko
atbrīvošanas centru nozīme, kuri tiek pārvaldīti no

mūsu gribas impulsiem, pamudinājumiem un kuri

pārvalda savukārt visus citus atbrīvošanas centrus

un kuri tur savā varā visu mūsu organismu.
Visas mūsu kustības un darbība nāk no psī-

chiskiem atbrīvošanas centriem un notiek uz viņu
iniciātīvi.

Visi iespaidi, kairinājumi, kā ārējie, tā iekšējie,

kuri nosaka mūsu darbību, tā tad arī mūsu iespai-
dus un uzskatus, ieiet šinīs atbrīvošanas centros,

viņos koncentrējas visa mūsu receptīvā domāšana

un būtības faze. Šie centri sastāda mūsu „es"

mezglu centrus.

Lai šie centri spētu veikt, vadīt mūsu darbību,

viņiem jāatrodas savienojumos ne tikai ar visiem

tiem pārējiem atbrīvošanas centriem, kuri pieietami

mūsu apziņai, bet arī tiem, kuri atrodas ārpus

mūsu apzinās sfairas, tā tad arī itkā nav padoti
mūsu gribai. Tikai tādā kārtā iedvesme, kura tiek

virzīta uz kādu psīchisku atbrīvošanas centru, var

iespaidot to psīchisko atbrīvošanas centru, kurš
tieši neatrodas zem viņa iespaida. Piemēram es

varu virzīt iedvesmi uz pamudinājumu dzīvot, jeb
netieši iespaidot atbrīvošanas centrus, kuri vada

kunga funkcijas, t. i. pamudināt sevi uz ēšanu —

radīt ēstgribu, tādā kārtā iespaidojot funkcijas, ku-

ras man tieši nav padotas.
No teikta izriet, ka psichiskie atbrīvošanas

centri, atrodas savienojumos no vienas puses ar vi-
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siem ārējiem un iekšējo iespaidu kairinājumu uzņe-

mošiem centriem, t. i. ar visiem apziņas attēliem

un priekšstatiem, no otras — ar visiem pārējiem at-

brīvošanas centriem. Psīchiskie atbrīvošanas

centri, kā: pamudinājums dzīvot (ar viņa palīgpa-
mudinājumiem — pamudinājums ēst, pelnīt līdzekļus

dzīvei un t. t.) dzimuma pamudinājums (tieksme uz

ģimeni), dzimtenes mīlestības pamudinājums, pa-

mudinājums uz ceļošanu, pamudinājums uz sabiedrī-

bu, sava „es" pamudinājumi (egoisms, lepnība,
augstprātība) un t. t. pārvalda visus pirmā daļā
minētos atbrīvošanas centrus: kā:

I. visas kustības atbrīvošanas centrus:

11. dzīvnieciskos atbrīvošanas centrus:

1) orgānu funkcijas: elpošanas, asinsriņķo-

šanas, gremošanas, zarnu darbības v. c.

2) vienkāršas sajūtas, kā izsalkuma, sāpju,

karstuma un c.

111. emocijas centrus, caur kuriem izpaužas
afekti, .kā dusmas, nicināšana, mīlestība v. c.

Lai apmēram sev stādītu priekšā šo sarežģīto

mēchanismu, ņemsim piemēram salīdzinājumu. le-

domāsimies cietoksni un tam apkārt fortus, jeb fort-

posteņus. Cietoksnis, kā galvenais aizstāvēšanās

punkts, savienots ar ārējo pasauli caur tēlegrāfu,

tāpat viņš savienots ar provinces pilsētām un t. t.

un arī ar citiem cietokšņiem. Visas pavēles un zi-

ņas vispirms ienāk cietoksnī un no turienes, ja va-

jadzīgs, uz fortposteņiem. Tāpat arī ziņas no fortpo-

steņiem ienāk vispirms cietoksnī un tad pēc pie-
derības.

Cietoksnis, salīdzinot, attēlo psīchisko_ atbrīvo-

šanas centru, tur sanāk visi ārējie un iekšējie kairi-

nājumi, visi attēli un priekšā stādījumi. Tikai cie-

toksnis savāc zinas no ārienes un fortposteoiem,
bet ne fortposteņi.

Fortposteņi, salīdzinot, attēlo pārējos atbrīvo-



šanas centrus, tie tiek pārvaldīti no psīchiskiem at-

brīvošanas centriem, kā cietoksnis pārvalda fort-

posteous un visa iniciatīve nāk no tiem (psīchi-
skiem atbrīvošanas centriem).

Katram psīchiskam atbrīvošanas centram, ir

sava sistēma un tā atrodas savienojumā ar citām,
attiecīgām savienošanas sistēmām. Lai illūstrētu

visu sarežģīto mēchanismu, mums jāiedomājas ve-

sela cietokšņu rinda ar saviem fortposteņiem, kuri
(cietokšņi) savienoti savā starpā un bieži vairāki

cietokšņi vada vienu fortposteņi, piemēram, kustī-

bas atbrīvošanas centrs atrodas savienojumā gan-

drīz ar visiem psīchiskiem atbrīvošanas centriem.

Pamudinājums uz pelņu, dzimuma pamudinājums
un t. t., var pamudināt mani staigāt. Atkarībā no

tā, vai es rakstu pelnās nolūkos, vai patikas dēl,
rakstīšanas centri tiek kairināti no pamudinājuma
uz pelņu, vai zinātni.

Mums stingri jāiegaumē, ka visa iedvesmes ie-

darbība virzās uz atbrīvošanas centriem jeb tā sa-

vienojumiem, tikai viņi ir slimi un ārstējami. Se-

košs vienkāršs piemērs lai noder mums par izejas

punktu.
Nervu slims pieceļas no rīta nospiestā gara

stāvoklī un nervozs; viņš nav apmierināts ar sevi

un apkārtējiem un tam nav ne mazākās vēlēšanās

iet darbā. Varbūt ka viņš slikti gulējis, bet viņa
organisms nav vājināts un atrodas tādā stāvoklī, ka

pilnīgi varētu veikt savu darbu. Pieņemsim, ka

viņš nodarbināts pie rakstu darbiem. Viņa kājas
pilnīgi spējīgas to nonest līdz rakstāmgaldam, vai

uz kantori; viņa rokas pilnīgi kustīgas, muskuli ga-

tavi darbībai, viņš loti labi var saturēt rokā spal-
vas kātu, var rakstīt, viņa domas ir skaidras, lai

aptvertu izpildāmo uzdevumu, — tomēr vina visa

būtne ir pret darbu. Šeit, acīm redzot, lieta gro-

zās ne ap jūtošiem, jeb kustības nerviem, ļaunums

meklējams augstākos cerebrālos atbrīvošanas cen-

tros. Domināts, kurš vada ikdienas darbu, ir savā

funkcijā iztraucēts, jeb viņš nevar pārvarēt kādu
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šķērsli, jeb ir pārvarēts (izspiests) no cita dominata.

Ljebo apgaismo jautājumu ar citu, krasāku

piemēru. Viņam bijis pacients, kurš slimojis ar

muskuļu drebēšanu, bet tikai rakstīšanas laikā;

viņš pilnīgi varējis turēt mierīgi rokā spalvas kātu,
varējis ar to imitēt rakstīšanu gaisā, bet tiklīdz tā

spalva pieskārās papīram, viņa roka sāka drebēt.

Viņš pilnīgi mierīgi, bez muskuļu drebēšanas, va-

rēja mazgāties, dzīt bārdu, spēlēt klavieres un tikai,

kad lieta grozījās ap 'rakstīšanas dominātu, radās

šis nervu stāvoklis, kas norāda, ka ļaunuma avoti

meklējami smadzenēs, attiecīgā psīchiskā atbrīvo-

šanas centrā.

II. NODALĪJUMS.

Gara un dvēseles iespaids uz orga-

nismu pēc Ljebo.
Ja mēs gribam noskaidrot svarīgu jautājumu

attiecībā uz traucējumu būtību atbrīvošanas centros

un viņu savienojumos, mums jau iepriekš jāatsa-

kās no noteiktas šī jautājuma atrisināšanas, jo mums

pagaidām nav zināma nervu vielas dziļāka būtība

un darbība. Mūsu rīcībā ir gan nervu fizioloģija,
bet viņā mēs lasām tikai par nervu vadošām spē-

jam, bet attiecībā uz cirkulāru darbību, kura spēlē
galveno lomu. pie atbrīvošanas centra pētīšanas,
mēs nekā nezinām. Tādā kārtā mums jāapmierinās
ar datiem, iegūtiem netiešu mēģinājumu ceļā. Vis-

spilgtākā mums liekas kādas darbības izbeigšanās.
Ja kāda funkcija vairs nenotiek, mēs gatavi pie-
laist, ka ir kādi traucējumi. Pastāv arī veselīga
darbības pārtraukšana, kura mums jāuzskata kā ne-

pieciešama — pozitīva. Pretēji šādām pārtraukša-
nām, ir arī pārtraukšanas, kā vājuma rezultāts, t. i.,
pie tāda stāvokļa, kad atbrīvošanas centri un pie-

vedošās sistēmas vairs nedarbojās, tās uz kairinā-
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jumiem vairs nereaģē. Pievestā piemērā cilvēks

var arī nejust riebjumu pret darbu, viņam ir pat

vēlēšanās strādāt, bet viņš nav spējīgs pie darba

ķerties. —
darba pamudinājuma psīchiskais atbrī-

vošanas centrs ir novājināts, nespēcīgs, lai pildītu

savas funkcijas; mēs varam pat teikt, ka viņš pār-

kairināts. Nervu vielas pārkairinājums arī var trau-

cēt šīs vielas funkcijas, kas līdzinājās novājināšanai.
Var arī būt trešais pārtraukšanas veids, ka kāds

cits domināts ir otru izspiedis, pārvarējis. Darba

psīchisks atbrīvošanas centrs, var tikt pārvarēts no

uzdzīves psīchiskā atbrīvošanas centra. — Cilvēks,

kas ilgus gadus bij priekšzīmīgs darbinieks, vienā

jaukā dienā var palikt par dzērāju.

Blakus šādām traucējošām parādībām, pie kā-

dām katēgorijām viņas arī nepiederētu, atrodās

nervu stāvokli, kurus izsauc ilgstoša slimīga nervu

darbība. Šādu stāvokli nosaucam par nervozitāti.

Atbrīvošanas centri atrodas zem pastāvīgas sli-

mīgas inervācijas, faktiski viņi atrodās pastā-

vīga kairinājuma, kurš galu galā nonāk līdz pārkai-
rinājumam, nogurumam. Kādi arī nebūtu šo parā-
dību mēchaniskie iemesli, jeb procesi, mēs viņus
varam izskaidrot ar to, ka domināti, kuri vada mūsu

darbību, tieši un netieši vada mūsu dzīvnieciskās

funkcijas, vai nu novājināti, vai izspiesti no kāda

cita. Pie mūsu darbības no svara ir pēdējais

jums un ja kāds no psīchiskiem atbrīvošanas cent-

riem palicis tik vājš, ka nevar vairs būt domināta

lomā, viņa vietā nāk kāds cits atbrīvošanas centrs

(domināts). Visu pakāpju neirastēnijās, kā arī pie

gara vājuma (trakuma) lieta grozās ap vajadzīgo
dominātu izspiešanas no viltus domināta. Mūs in-

teresē jautājums, kā notiek šāda izspiešana un tikai

pēc šī jautājuma atrisināšanas, mēs varēsim ie-

dvesmi izlietāt kā ārstniecības līdzekli.

Ljebo apgalvo, ka augstāk aprakstītām parādī-
bām ir trīs iemesli, kuri var dezorganizēt harmonis-

kas mūsu fiziski-garīgās funkcijas:
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1) īsa, jeb ilgāka uzmanības koncentrēšana pie
vienkāršām idejām, vai iedomām, pie kurām neņem

dalību kaut cik manāmas emocijas;

2) pēkšņa, vai

3) pakāpeniska uzmanības koncentrēšana pie

emocijas idejām.

Šie iemesli var kaut kur nocietināties (lietājot
mūsu piemēru ar cietoksni), var no kāda atkarīga

punkta (fortposteua) iespaidot psīchiskos atbrīvoša-

nas centrus (cietoksni), ar to veicinot domināta

mainu. Ljebo 1. punktā minētos iemeslus izskaidro,

norādot uz daudziem gadījumiem, ka viegli uzbudi-

nošās personas dara pakaļ citiem. Loti viegli šīs

personas iedomājās, ka slimo ar kādas citas perso-

nas slimību. Daudzas personas iedveš sev kādu

ideju. Kāda paciente sūdzējās, it kā ēšanas laikā

vāji redzot. Šī ideja iesēdās viņas smadzenēs. Vai-

rākas nedēļas viņu vajadzēja barot, turpretim tanī

pašā laikā, skatoties caur logu, tā redzēja visu, kas

notiek laukā.

Ir daudz gadījumi, ka pie stingra garīga darba,

rodas slimīgas sajūtas, kā aukstuma sajūta, locekļu

nejūtība, karstums galvā un citi. Šīs ir lēkmes

vieglā formā. Cita lieta, ja saspīlēts stāvoklis vel-

kas ilgāk (gara stāvoklis izjaukts un vienpusīgs,
viena pola, ja tā varētu teikt); seko nogurums un

vājums, kas izslēdz turpmāku darbību, turpretim —

otrā polā, caur stipru kairinājumu un uzmanību, ro-

das uzmācīgas idejas, no kurām gars nevar atbrī-

voties. Kādu laiku atpakaļ es ārstēju kādu mierī-

gas dabas studentu. Viņš ikdienas 20—30 minūtes

sešu nedēļu laikā skatījies uz sava deguna galiņu,
ka to dara fakiri, novērojot kādas parādības notiek

pie šādas rīcības. Nelaimīgais kļuva par upuri
šim fizioloģiskam eksperimentam. Viņš pazaudēja
miegu un nevarēja vairs veikt savu ikdienišķo darbu.

Šis šausmīgais stāvoklis turpinājās 2V> gadus. Stu-

dents, baidīdamies no vēl ļaunākām sekām, griezās
pie manis. Septiņus mēnešus es nopūlējos pie tā,



iekams ar ikdienas atkārtoto iedvesmi, neatbrīvoju
to no šāda savāda prāta sajukuma.

2. punktā minētās slimības, kuras tiek izsauk-

tas caur pēkšņu emociju, Ljebo izskaidro ar nebrīvo

gara darbību. Emocijas pastiprina nervu iedar-

bību uz attiecīgiem orgāniem, caur ko pēdējie tiek

paralizēti, vai par daudz sakairināti savās funkcijās.

Kas no ārstiem nav novērojis dzemdes darbības ap-

stāšanos pie dzemdībām, tiklīdz dzemdētājai rodas

spēcīgas emocijas? Bieži gadās, ka personas pa-

liek kurlas, aklas, mēmas, pat garā vājas, tikai pa-

teicoties tam, ka tās iedomājas pie sevis šo slimību

simptomu. Šī iedoma pāriet neatvairāmā uzmācīgā

idejā. Viena mana paciente sapņoja, ka viņas tu-

vumā ir iespēris zibens un tā uz diviem mēnešiem

palika kurla. Ārstēšana nelīdzēja un tikai pakāpe-
niski, uzmācīgai idejai izzūdot, atgriezās arī dzirde.

Ir arī novēroti saslimšanas gadījumi, kuriem nav ne-

kā kopēja ar pēkšņu emociju; viņi rodas no blakus

idejas, kura saistīta ar šo emociju caur neapzinīgu
asociāciju.

Es pazinu kādu kalponi, kurai pie mazākā uz-

traukuma tecēja no deguna asinis. Viņa bija pār-

liecināta, ka gadījums atkārtosies ikreizes, tiklīdz

tā nobīsies, jeb tai gadīsies kādas nepatikšanas.
Pie katra uzbudinājuma, pat ja tā nejauši sasita kādu

šķīvi, tās uzmanība koncentrējās uz asins tecē-

šanas ideju, kam sekoja arī asinstecēšana.

Pieaugušām sievietēm bieži no stiprām emoci-

jām negaidot sākas menstruācija, jeb tā uzmācīgu

emociju dēl pārtraucas, ja viņas par to domā un ir

pārliecinātas. Pirmā gadījumā uzmācīgās idejas dēl
dzemdes gļotādas kapilārie asinsvadi paliek vāji;
otrā — viņi dabū stipru kairinājumu un sašaurinās.

Katram, kurš zin domāšanas spēku, ikkatrā viņa pa-

sīvā formā, apzinīgā vai neapzinīgā, šīs parādības
izliekas, neskatoties uz vina dažādību, ne kas cits

kā psīchiskas pretdarbības reakcijas, kuru daba ir

pilnīgi zināma. Viss tiek pievilkts no zemes pēc
viena un tā paša likuma; asins riņķo pa vienu un to
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pašu ceļu un fiziskais cēlons, kurš izsaucis asiņo-

šanu vienu reizi, izsauks to tik ilgi, kamēr šis cē-

lonis pastāvēs.

Tagad jautājums, kāpēc, piemēram, bailes vienu

reizi izsauc asiņošanu; otro — aptur to? Tas ir tā-

pēc, ka še ir psīchiska darbība, tāpēc, ka vienu

reizļ bailes tiek pavadītas no dažādām specifiskām
idejām — vienā gadījumā rodas sastrēgums, pastip-

rinājums, otrā — zaudējums, nervu spēka atslā-

bums punktā, kuru skārusi ideja. Citādi mēs šo

pretrunīgo darbību, kura iziet no identiska punkta,
no viena un tā paša emocijas stāvokļa, nevaram iz-

skaidrot.

Uzmanības koncentrēšanā uz emocijas idejām
mēs atrodam pamatus netikai vairākiem prāta sa-

jukuma veidiem, bet arī histērijai, nesamaņā kri-

tušai, epilepsijai un t. t. Ir novērots, ka spēcīgas
emocijas dažreiz nes nāvi. Šeit nervu sastrēgums
tik spēcīgs, ka dzīves mezgli sajūk un pārtrauc

savas funkcijas. Ar to pašu izskaidrojams arī tas

fakts, ka stipras nepatikšanas, nicināšana bija Fur-

grua un Šosiera nāves cēlonis; ka stipru dusmu iz-

plūdums pret bomaras sūtni bija ķeizara Valenti-

na I. nāves cēlonis un, ka viens notiesātais uz

nāvi tanī momentā, kad bende tam iesita ar slapju
dvieli pa pakausi, iedomājās, ka pie tā izpilda nā-

ves sodu — nomira.*) Feichterslebens min par me-

žoņiem, kuri būdami noguruši no dzīves, nolemj

mirt, — tie nogulstas, aiztaisa acis un mirst. Ja

nu mēs varētu šaubīties par šī fakta pareizību, tad

*) Ljebo un arī Levi ir tanī pārliecībā, ka visa nervu

sistēma normālā stāvoklī tiek vadīta no nervu spēka, nervu

šķidruma, kurš harmoniski rēgulē visas funkcijas. Pie slimī-

giem kairinājumiem, nervu šķidrums vairs vienmērīgi nesa-

dalās, nervu spēks saplūst, sablīvējas vienā vietā, tādā kārtā

šo vietu stipri kairinādams, turpretim citās vietās tas iz-

trūkst, nepienāk un še rodas novājinājums. Šie pretišķīgie
procesi ir par iemeslu funkcionāliem nervu sajukumiem, trau-

cējumiem, kuri dod neirastēniskām parādībām īpatnējas no-

krāsas. Zem nervu sistēmas jāsaprot galvenā kārtā centrālo

nervu sistēma un tieši atbrīvošanas centri ar viņu savienoša-

nas sistēmām.
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nevar arī nosaukt par muļķi to, kas tam tic. Ame-

rika nomira viens uz nāvi notiesātais, kuram aizsēja
acis Un teica, ka attaisīs tam vēnas. Mazliet ie-

griežot tam ādā, un palaižot blakus tam atrodošos

ūdens krānus, notiesātais, būdams pārliecināts, ka

tek asinis, krita nesamaņā un mira. Varētu pievest

vēl daudz analoģiskus gadījumus. Arī prieka emo-

cija, ja tā stipri skar dvēseli, pie kuras nervu dar-

bība, būdama satricināta līdz pašiem pamatiem, var

būt par nāves cēloni, jo straujš nervu spēku uzplū-
dums vienā vietā notiek uz citu orgānu rēķina. Tā

prieka vēstis bija par nāves cēloni Sofoklam, Dio-

nisam. Tirānam.

Visbiežāki tomēr sastopamas 111. katēgorijas

slimības, kuras ceļas no pakāpeniskas, bet neatlai-

dīgas, uzmanības koncentrēšanas uz emocijas ide-

jām. Ljebo saka, ka galveno lomu šeit spēlē skumju
un bēdu idejas. Nemiers, satraukts stāvoklis, bai-

les, dziļas un ilgstošas bēdas, dzīves rūpes un ma-

teriālo apstākļu sarežģījumi, neapšaubāmi ir par

psīchisko traucējumu sākumu. Vājinošās emocijas
ir par iemeslu ne tikai saslimšanai ar nerviem, vi-

ņas ir arī par pamatu somātiskām ciešanām un audu

bojājumiem. Cilvēka gars šinī gadījumā ir līdzīgs
Pandora lādei, no kuras iznāk dvēseles un pretēji

tām ari fiziskās ciešanas.

Tiklīdz dzīvniecisko centru inervācija uz ilgāku
laiku tiek izjaukta no kādas idejas iespaida nervu

spēka pieplūduma un atplūduma veidā, zināmās sim-

pātiskās nervu sitēmas daļās — gremošana pagurst,

barošanās notiek vāji, izdalījumi pavairojas jeb sa-

mazinājās. Asinsriņķošana top lēna, rodas asins

pieplūdumi, audi pārveidojās un t. t.. visur rodas

slimības sākumam labvēlīgi apstākļi. No vienkār-

šiem gremošanas orgānu traucējumiem līdz vēzim

rodas vesela slimību armija — tūkstoškārtīga,

psīchiskās un domāšanas varas iespaidu atskaņa.
Bet doma, kura dzīves oikonomijā ienesa nekārtī-

bas, var atkal nodibināt tur kārtību. Domas, emo-

ciju pavadītas, sekojot viena otrai, var nervu
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spēku novadīt mazākā, jeb lielākā mērā audos un

izsaukt šeit attiecīgu darbību.

Šarpinjons stāsta par kādu sievieti, kura bija
pārliecināta, ka norijusi kādu kniepadatu un arī ju-
tusi attiecīgas sāpes; piederīgie jau sāka baidīties

par tās dzīvību. Beidzot viņai uzrādīja kniepadatu
un paskaidroja, ka to atraduši viņas ekskrementos.

Tas vinu nomierināja, viņa sāka justies labāk un

drīz izveseļojās. Tas pats spēks, kurš bija gājis pa

maldu ceļiem un viņu padarījis slimu, būdams

ievirzīts pareizā ceļā, atgrieza tai veselību. No šī

atsevišķā gadījuma taisīto slēdzienu var attiecināt

uz daudzām slimībām.

Slimā domas, kuras atrodās pretrunā ar fizio-

loģiskiem likumiem, ir postošas, turpretim tās ir

milzu labumu nesošas, ja ar šiem likumiem

harmonē.

III. NODALĪJUMS.

Vispārējā iedvesmes taktika.

Mūsu dvēseles un gara dzīves mēchanisms ir tik

sarežģīts, ka mums nav ne mazākās cerības atrast

atrisinājumu mūsos noritošiem psīchiskiem proce-

siem. Tagad un nākotnē mums bus jāaprobežojas

ar slēdzieniem pēc analoģijas, minējumiem, un vie-

nīgi, kas būs konkrētāki — mēģinājumiem un musu

piedzīvojumiem.
Šinī virzienā ir daudz darījuši Ljebo un Levi.

Pirmais devis filozofiskus pamatojumus, — otrais —

laimīgi eksperimentējis. Kā jau pirmā daļā minēts,

visa mūsu darbība pamatojas uz iedvesmēm un .ja
šī darbība slimīgi satraukta, arī visa ārstēšana pa-

stāv tikai attiecīgā pareizā pretiedvesmē. Paliek

viens vienīgs jautājums: pie kādiem principiem

jāturas, lai šī pretiedvesmē būtu pareiza. Ljebo sa-

prot šo pretiedvesmi tādā garā, ka tās pašas morā-
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liskās reakcijas, kuras ir par pamatu slimībām, jā-

izsauc mākslīgā ceļā, tikai pēc būtības pretējas, lai

panāktu šo slimību izārstēšanu. Šo pretējo neva-

jaga saprast pilnīgi šī vārda nozīmē, pareizāki būtu

teikt, viena domināta izspiešana caur otru. Dau-

dzos gadījumos pietiktu nedaudz atšķirības, un nav

nekādas vajadzības, lai viņas būtu diametrāli pre-

tējas. Piemēram, histērijas lēkmi var apturēt pec

Dr. Gave metodes, t. i., smacējot slimo, aiztaisot

tam muti un degunu. Lēkme pāriet nekavējoši, jo
rodas pašaizsardzības domināts. Slimais, domā-

dams, ka to grib nosmacēt, pieceļas vesels.

Talak pievedīsim dažus piemērus no Ljebo, lai

rādītu tā iedvesmes taktiku. Paskala izārstēšanos

no zobu slimībām var izskaidrot ar to, ka tas lielās

zobu sāpēs sāka atrisināt kādu sarežģītu matēma-

tisku uzdevumu. Nobeidzis darbu, tas vairs nav sa-

jutis zobu sāpes. Garīgā darbā vina uzmanība bija
no zobu sāpēm novērsusies, jo bija saistīta pie uz-

devuma, un pēc uzdevuma beigšanas sāpju sajūta
vairs nebija spējīga atgriezties.

Ir zināms, ka filozofs Kants cieta no sirds pa-

ātrinātas darbības un nospiesta gara stāvokļa. To-

mēr viņš nomāca slimīgās sajūtas, novēršot no

tām savu uzmanību caur iedziļināšanos garīgā

darbā. Viņš lika sev ieslīdēt pusmiegā, jo šāds

stāvoklis viņam atļāva koncentrēt domas par darbu

un tā aizmirst par slimību. Šo morālo ārstēšanas

paņēmienu ar labiem panākumiem viņš pielietoja
ari pret klepu un iesnām. Viņš palika sev par ārstu

un bija neatkarīgs no medicīnas. Slimīgo sajūtu

var arī padzīt, ne tikai novēršot uzmanību no tās,

bet arī iedvešot tās nozušanu. Nervu spēku no-

vada no sāpes sajūtošās vietas, vai to koncentrējot

tur, kur tā par maz. Domas par izārstēšanos izsauc

saslimušās miesas dalās nervu spēku koncentrēša-

nos, caur novēršanos no slimības un pievēršanos

gala mērķim — izveselošanai.

Padjolo izārstējis kadu sievieti no drudža, kurš
bij cēlies uz psīchiskiem pamatiem, un kurš radās
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ikdienas noteiktā stundā. Lai izārstētu saslimušo,

Padjolo pārbīdīja pulksteņa rādītājus. Zāles bija

bezspēcīgas kaut ko līdzēt. Slimniece iepriekš no-

teica drudža sākumu un kad tas nesekoja, jo tā sā-

kumu vina bija nolikusi par vēlu (sakarā ar pulk-
steņa rādītāja pārbīdīšanu), viņa jutās piekrāpta,
bet reizē ar to arī laimīga, viņas ciešanas tādā

kārtā caur iedvesmi bija novērstas. Viņas uzmanība

bij novērsta no parastā ceļa ar otru viltus ideju
(caur laika sagrozīšanu) un deva pamatu izveselo-
šanai. Tas pats ārsts izārstēja vēl otru drudža

slimnieku. To tas panāca šādi: slimā draugs tam

pateica: „Kāds tu jocīgs, tu nemaz nezini, ka es

protu apvārdot drudzi, velti tērē līdzekļus un staigā

pie ārstiem," reizē ar teikto viņš pasniedza glāzi

vīna, kurā bija ielikts papīra gabaliņš ar dažiem

uzrakstītiem vārdiem, un teica: „Nem šo glāzi, iz-

dzer to, un es esmu pārliecināts, ka nekavējoši arī

aizmirsīsi par drudzi." Tiklīdz radās jauna uzmā-

cīga ideja, slimnieks vairs nepiegrieza vecai uzma-

nību un tā izveseļojās. Šinī gadījumā slimais ticēja

savam draugam ne mazāk kā ķeizars — Maķedoni-

jas Aleksandrs savam ārstam Filipusam
.

Vienam, ar paralizi slimojošam, ļoti ieteica

kādu jaunu līdzekli. Viņa ārsts ielika tā mutē ter-

mometru, un slimais, domādams, ka tiek pielietāts

jaunais līdzeklis, sāka justies labāki, un ārsts jaunā

līdzekļa vietā, divas nedēļas lika slimam termo-

metru mutē, gūdams teicamus panākumus.
Kāda jaunava, kura bērnībā slimoja ar mēnes-

sērdzību, ļoti cieta no zobu sāpēm. Kāds tai ieteica

katru pirmdienu apgriezt nagus. Tiklīdz tā sekoja

ieteikumam, kā par brīnumu, sāpes izzuda. No tā

laika tā nepārtrauca ieteikto, un 22 gadus vairs ne-

juta zobu sāpes, lai gan gandrīz visi viņas zobi bija

sabojāti.
Pie ārstēšanas paņēmiena ar slimības nolieg-

šanu, kā jau bija minēts, iedvesmes idejas galīgā

darbība pastāv nervu spēka pievadīšanā slimai vie-

tai vai novadīšanā no tās, bet ir arī simptomi, ku-
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rus var arī novērst bez nervu spēka iedarbības uz

attiecīgo organisma daļu. Tie ir gadījumi, kad lieta

grozās ap iedomātām fiziskām un garīgām sāpēm.
Šinīs gadījumos nav nekādi traucējumi ārpus sma-

dzenēm. Viltus ideju, kura iesēdusies smadzenēs,

vajaga izspiest ar pareizu, uzmācīgu ideju, ka pir-

mā nav bijusi pareiza un tai nav bijis nekāds pa-

mats. Tādā kārtā viena uzmācīga ideja tiek iz-

spiesta caur otru. Zemāk minētie piemēri to skaidri

apliecina.

Kāds slimnieks iedomājās, ka tam ir ieviesušās

vardes. Praktizējošs slimnieku ārsts iedeva slim-

niekam caureju izsaucošas zāles un lika nakts podā
iemest dažas vardes. Slimnieks tās redzot palika

vesels. Viena ideja še izspieda otru.

Tālāk kāds slimnieks bija pārliecināts, ka vi-

ņam ir kādā vietā uztūkums. Tika simulēta ope-

rācija; uzrādīja slimniekam kādu gaļas gabalu, sa-

kot, ka tas izgriezts no slimās vietas. Pēc tam

slimnieks par slimību vairs nedomāja.

Slimības, kuras ceļas no stiprām emocijām,

piepešiem afektiem (un tādas ir ļoti daudz), pazūd
pēc analoģiski stipru izjūtu iedvesmošanas.

Kāds mūzikants, kurš slimoja ar stipru drudzi,

izveseļojās pēc tam, kad tā istabā notika koncerts,

kurš viņam loti patika. .

Kāds mans pacients, kurš ilgāku laiku slimoja

ar sejas reimatismu, izveseļojās pēc tam, kad sa-

ņēma zinu, ka tas vinnējis kādu prāvu, kura to pa-

darīja bagātu.

Kāds garā vājš aizgājis uz vienu no Londonas

tiltiem, lai no tā izdarītu pašnāvību, ielecot upē.

Tikko tas gribēja izpildīt savu nodomu, to satvēra

laupītājs, no tā viņš laimīgi izspruka un vairs par

pašnāvību nedomāja.

Kāda sieviete slimoja divus gadus ar kādu kun-

ga kaiti. Vina ārstējās pie vairākiem ārstiem, bet bez

kādiem rezultātiem; beidzot tā atnāca pie manis,

lai uzzinātu patiesību par savu stāvokli, kuru vina
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uzskatīja par loti nopietnu. Redzot, ka stāvokli par
nopietnu es neuzskatu, kā to arī darīja viņas ārsti,
tā sāka man pārmest un lietāt diezgan nepiedienī-

gus izteicienus. Dusmās es tai parādīju durvis. Šī

negaidītā rīcība darīja brīnumus. Slimība nozuda.

Pec divām nedēļām šī pati sieviete atnāca pie ma-

nis, lai atvainotos par teikto un paziņotu man, ka tā

ir izveseļojusies. Manas dusmas deva tai pārlie-
cību un tā sāka ticēt, ka viņas stāvoklis patiešām

nav tik nopietns. Tiklīdz tā grozīja savu pārlie-
cību, — pazuda arī slimība.

Kāds vājprātīgais iedomājās, ka tas notiesāts

uz nāvi. Tika simulēta tiesa, kura ar savu sprie-
dumu nolēma to attaisnot, pēc tam uzmācīgā ideja
nozuda (Pinels).

No šiem Ljebo piemēriem un vēl daudz citiem,

kurus te varētu pievest, redzams, ka iedvesme

prasa pilnīgi noteiktu taktiku, un ka šai taktikai

savukārt jābūt piemērotai katram atsevišķam ga-

dījumam. Agrāk iedvesmes pielietāšanai nebija no-

teiktas taktikas un labvēlīgos gadījumos rezultātus

pieskaitīja nejaušībai. Tikai sākot ar Ļjebo un Levi,

psīchoterapija gūst zinātniskus pamatus un iedves-

mes taktika tiek ievesta sistēmā.

IV. NODALĪJUMS.

Dr. Levi iedvesmes taktika modrā

stāvoklī.

1) Otras personas iedvesme un pašiedvesme.

Vissvarīgākos norādījumus par iedvesmes tak-

tiku mums ir devis Levi. Ar savu dziļo un skaidro

domāšanu un laimīgiem mēģinājumiem, viņš uzmi-

nēja slepenus ceļus, pa kuriem seko iedvesme, veik-

dama savu dziedinošo darbu. Viņš iedvesmi ietērpa

praktiskā formā, viņš noraidīja hipnotismu un sistē-
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zināmam punktam Ljebo jāuzskata par vina priekš-

gājēju, jo viņš jau 1866. g. rakstīja: „Man ir dziļa
pārliecība, ka pastāv māksla ar gara palīdzību
iespaidot miesu, ne tikai cita, bet arī pašam savu,

bez hipnotizētāja palīdzības, bez kabalistiskām for-

mulām, bez fetišiem un tamlīdzīgām lietām, bet vie-

nīgi koncentrējot uzmanību uz domām izveseļoties.
Neviens līdzeklis nav tik spēcīgs un pareizs, kā

iedvesme — katrs ar to var rīkoties Es nemaz ne-

gribu noliegt zāļu vērtību un labumu, bet vienkārša

slimības noliegšana, neatzīšana, arvien organismā

pārstrādājas kā dziedinošo parādību izsaucošs lī-

dzeklis un dod spīdošus rezultātus."

īedvesmei modrā stāvoklī ir tā priekšrocība,
ka viņu var pielietāt pie ikkatra; nemaz nevajaga
būt sagatavotam, kā tas ir pie hipnotisma. ledves-

me modrā stāvoklī iedarbojas arī uz neirastēni-

ķiem, turpretim bieži vien pie tiem nevar pielietāt

hipnotismu. / ledvesme modrā stāvoklī pie tam

daudz vienkāršāka par hipnotismu un pielietājama
katrā laikā un bez cita palīdzības. Bet galvenākais
ir tas, ka iedvesme neatstāj nekādas ļaunas sekas

uz organismu. Otras personas palīdzība pie iedves-

mes modrā stāvoklī tomēr nav izslēgta.

Levi atšķir hetēroiedvesmi (hetērosuģestiju),
ko mēs šeit apzīmējam par otras personas iedves-

mi, un autoiedvesmi (autosuģestiju), jeb pašiedves-
mi, īsāki izsakoties, iedvesmi.

Pēc būtības, Levi saka, ka viss ir iedvesme no

ārienes, jo paši no sevis mēs nekā nevaram izdo-

māt, vispirms mēs visas idejas un iespaidus uzņe-

mam no ārienes, vai nu caur dzirdi no apkārtnes,
vai izlasām.

Katra iedvesme mūsos ienāk no ārienes, un

mēs ar savu pašdarbību pārstrādājam iedvestos

iespaidus līdz labvēlīgiem panākumiem. Tāpēc
iedvesme no ārienes un pašiedvesme, īsāki iedves-

me, viena otrai piepalīdz un papildina. Ja ir kādi

radi vai draugi, vajaga tos palūgt būt šinī lietā pie-
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palīdzīgiem. Viņu iedvesmi var savienot ar paš-
iedvesmi, sasniedzot tādā kārtā labākus un ātrākus

rezultātus. Otras personas iedvesme iedarbojas uz

pašiedvesmi un to tādā kārtā pastiprina.

Levi iziet no sekoša pamatstāvokļa: katra

ideja, kura nostiprinās mūsu apziņā, satur šīs ide-

jas izpildīšanas dīgli un kā katra ideja ir tās piepil-
dījuma sākums, katra ideja ir darbības sākums.

Levi pievienojas Dr. Berngeina apgalvojumam, ka

ideja paliek par kaut ko taustošu vai kustību. Šeit
ir skaists idejas reālizēšanas tendences mēģinājums,
ko katrs pie sevis var pārbaudīt. Nostājaties stingri
ar kopā saliktiem papēžiem, ar muguru pret kādu

ērtu sēdekli un koncentrēti iedomājaties:
„Es krītu tagad atpakaļ," nepārtraukti domājot vie-

nīgi: „Es krītu atpakaļ," domājot tā ar visiem sa-

viem dvēseles spēkiem, katrs no mums noteikti

sajutīs, ka kāds nepārvarams spēks mūs it kā velk

atpakaļ, un mums galu galā ir jāatkrīt un jānosēžas.

Te ideja, doma, reālizējas darbībā.

Lieli nopelni piekrīt Levi, kurš atrada labvē-

līgus iedvesmes pielietāšanas apstākļus, pie kuriem
iedvesta ideja paliek par vēlamu sajūtu un kustī-

bām, kas, kā jau minējām, nav nekas cits, kā vil-

tus dominātu izspiešana ar pareizo, vēlamo. ledves-

mes formulas iespiežas mūsu apziņā caur dzirdi un

redzi un tikai tā mēs viņas varam kontrolēt. Tiklīdz

tās ienākušas apziņā, tās iet no apziņas (a 1. zīm.)

savu ceļu, kuru mēs vairs nespējam kontrolēt, tās

pazūd organiskās jeb dzīvnieciskās sfairās, lai da-

rītu savu darbu, bez mūsu apziņas piepalīdzības,

noteikti un plānveidīgi, pilnīgā likumībā. Mēs ie-

laižam iedvesmi caur mūsu apziņas apgaismotiem

vārtiem tumšā mūsu organisma konstrukcijā, lai

tā tur darītu savu dziedinošo iespaidu. Lai reiz

notikušā iedvesme ietu pa pareizu ceļu un tur iz-

darītu vēlamu darbību, tas atkarājas no pareizas
taktikas. Par šo taktiku mums daudz jāpateicas
Levi. Lasītājam ir no liela svara (tam jābūt pir-
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iemācīties šo Levi taktiku, izprast viņas nozīmi vi-

sos sīkumos un godīgi tai sekot. Pamatvilcienos tā

sastādās no 4 veidiem, kurus katru atsevišķi mēs

tālāk arī apskatīsim, un tie būtu:

1) koncentrēšanās (recueillement),
2) emociālā iedvesmes stiprināšana,
3) aktīvā iedvesmes stiprināšana,
4) iepriekšējā iedvesme.

2) Koncentrēšanās.

Lai dabūtu iedvestas idejas dominātu, vajaga

panākt mēchaniska kairinājuma pastiprināšanu ar

iedvesmes nesējiem, lai tie nonāktu līdz galam un

izsauktu attiecīgu iedarbību. Pie parastās iedves-

mes, kad iedvesmes formulas tiek nolasītas vai

balsī izteiktas, iedvesmes nesēji būtu optiskie un

akustiskie kairinājumi, — tas vairāk attiecas uz

iedvesmi no ārienes. Bet arī pie pašiedvesmes
(iedvesmes) var pielietāt akustiskus kairinājumus,

pašam izrunājot iedvesmes formulas balsī. Tāpat,
ja klusi runā vai izdara ar lūpām vienkārši kustī-

bas, kuras vajadzīgas attiecīga vārda izrunai, —

rodas muskuļu kairinājums, kurš iedarbojas uz mūsu

apziņu. Kā jau bija minēts, ir daudz iedvesmes, ku-

ras rodas vienīgi caur domāšanu, kuras izsauc

iedomas bez tiešiem kairinājumiem. Mūsu piemērā

ar pulksteņa rādītāju pārbīdīšanu, pats pārbīdīšanas
fakts jau iedarbojās kā iedvesme, pie tam nebija iz-

runāts neviens vārds. Tā bija cerebrālā inervācija,

domu gaitas kairinājums, kurš deva mēchaniski kai-

rinošu pamatu iedvesmei. Cik vāji arī nebūtu šie

mēchaniskie kairinājumi savā rašanās stadijā (ārējā
vai iekšējā, jeb arī vienkārši cerebrālā kairinājuma
veidā), viņu darbība būs ilgāka, ja tie būs brīvi no

visiem pārējiem traucējošiem iespaidiem. Levi

tamdēļ ir atradis zināmu stāvokli un uzskata to par

labvēlīgu iedvesmes izvešanai. Viņš zem šāda kon-

centrēšanās stāvokļa (franciski — recueillement)
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saprot to pašu, ko Uebo apzīmē ar vārdu charme

(franciski). Latviski šim vārdam līdzīgu apzīmē-

jumu grūti atrast, bet no zemāk aprakstītā lasītājs
to sapratīs.

Levi zem koncentrēšanās (recueillement) saprot

pusmiegam līdzīgu stāvokli, pilnīgu miera stāvokli,

pie kura domas saistās ar iekšējo būtību un ir pil-
nīgi novērstas no ārējiem iespaidiem. Lai izsauktu

šādu stāvokli, vajaga atrasties tumšā telpā, kur ne-

piekļūst nekāds troksnis, kas varētu novērst uzma-

nību, tad ieņemt ērtu, vislabāki guļus stāvokli, lai

ķermenis būtu brīvs no jebkāda saspīlējuma. Jācen-

šas panākt tādu stāvokli, kāds ikvakarus. ir, kad

uznāk miegs, jeb pie kāda parasti aizmieg. Tad aiz-

taisa acis un domā par miegu, lai to veicinātu, katrs

var pielietāt it visu, kas veicinātu šī stāvokļa uz-

nākšanu, piem.: var skaitīt, iedomāties skaistu da-

bas skatu, rēgulēt elpošanu v. t. t. Tad rodas mo-

ments, kad mēs sajūtam zināmu vājumu — mūsu

gara un miesas mieru. Mūsu domas paliek ne-

skaidras, miegainas. Pat tēli, kurus mēs cenšamies

aizdzīt, zaudē savu asumu. Tagad mēs sev iedve-

šam vajadzīgo. Katrs ir novērojis aprakstīto stā-

vokli ikvakarus pirms aizmigšanas un ceļoties no

rīta, drīzi pēc pamošanās. Vajaga sevi pieradināt

izmantot šos stāvokļus no rīta un vakaros. Nepa-

redzētos gadījumos iedvesmi var izdarīt arī dienā.

Ja nevar sevi kaut kādu iemeslu dēl novest līdz

vajadzīgam stāvoklim, pietiek arī ar acu aiztaisī-

šanu (piem., braucot vilcienā, atrodoties sabiedrībā,
koncertā, teātrī v. t. t), jo tas arī stiprina iedvesmi.

No liela svara ir ievērot iedvesmes pakāpenisku

pastiprināšanos, tas attiecas kā uz pievesto kon-

centrēšanās stāvokli, tā arī uz pilnīgi modru. Būtu

nepareizi iedvesmes sākumā pilnā balsī stipri iz-

runāt iedvesmes formulas. Levi atrada, ka vis-

pirms attiecīgi vārdi jāatkārto domās, tad klusi, pus-

balsī un beidzot balsī. Ir ieteicams iedvesmes pie-

lietāšanā ievērot sekošas četras izrunas pakāpes:



1) domās,

2) klusi (čukstoši),

3) pusbalsī,

4) balsī.

Katrā izrunas pakāpē iedvesmes formulas jāat-

kārto vairākas, bet ne vienādu skaitu, reizes un ne

vienādos laika sprīžos, klusi biežāk, nekā pusbalsī

un pusbalsī biežāk, nekā balsī. Idejai, uz kuru mēs

koncentrējamies, tāpat arī kairinājumam, vispirms
ir jāiezogas, tad iespaids jāpastiprina, līdz beidzot

balsī izteiktai iedvesmei ir jāpārvalda stāvoklis —

iedvestā ideja nostiprinās, un koncentrēšanās stā-

voklis izzūd. Acis jātur ciet pa visu iedvesmes iz-

vešanas laiku.

ledvesmes tabulās uzrādīts, cik reizes kādā

formā ir jāizrunā iedvesmes vārdi, bet pie tā, kā

pie likuma, nav jāpieturas. Cik reizes jāatkārto

formula, bieži atkarājas no stāvokļa, vienīgais jā-

ievēro, ka klusās formulas jāatkārto biežāk, nekā

balsī. ledomās formulas nav jāatkārto.

Piemēram: formula „es guļu" jāpielietā sekosi:

1 reizi iedomās — es gulu.
4 reizes klusi —

es guļu... es guļu... es

guļu... es guļu.
3 reizes pusbalsī — es guļu... es guļu... es gulu.
2 reizes balsī — es guļu... es guļu.

Starp katru teikumu ir jābūt 2—3 sekundes il-

gam pārtraukumam.
Ja sevis iedvesmotājs neatrodas viens telpā

un kautrējas formulas izteikt balsī, to var ar tikpat
labām sekmēm izpildīt bez jebkādas skanas, vaja-

dzīgs tikai izdarīt izrunas kustības, un pie toņa pa-

augstināšanas no klusā (pusbalss līdz balsij), pakā-

peniski skaidrāk un skaidrāk izdara kustības ar lū-

pām, iedvesmes formulas izrunāšanai, caur ko ari

pastiprinās muskuļu kairinājumi.

3) Iedvesmes stiprināšana caur emōciju.

Nav šaubu, ka musu afekti, jeb, pec franču ter-

minoloģijas, mūsu emocijas, nav nekas cits, kā dar-
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bības pastiprināšana. Afekti paši par sevi nekādu

darbību neizsauc, viņi seko attiecīgai darbībai, pie-

dod tai zināmu attiecīgu nokrāsu. Izskaidrosim to

ar piemēru: mūsu darbība pati par sevi ir atkarīga
no mūsu psīchiskiem atbrīvošanas centriem, lī-

dzīgi gleznai, t. i. gleznas kontūrām, tie ir pilnīgi
noteikti: afekti, līdzīgi gleznas krāsām, dod tai dzī-

vību, siltumu. Gleznas saturu noteic tās kontūras,
dzīvību tā dabū no krāsām. Tas pats notiek arī

ar mūsu darbību. Tā noteikta no mūsu psīchiskiem
atbrīvošanas centriem; bez afektiem tā ritētu mie-

rīgi, automātiski, afekti turpretim tai (mūsu dar-

bībai) piedod dzīvību, uguni, krāsas, izteiksmi, reizē

ar to arī iekšēji nostiprinās un iedarbojas uz mums

atpakaj dziļāk un intensīvāk. Afekti ir mūsu dar-

bību pavadošas parādības, kuras pastiprina to, un

viss, kas notiek afektā, kaislē, ir dziļāks, plašāks

kā ārēji, tā iekšēji. Starp iekšējo prieku, klusu pa-

tiku vai neizrādītu nepatikšanu no vienas puses,
reibinošu sajūsmu un ārprātīgu dusmu izpausmi no

otras puses, ir daudz emociju starppakāpes, kuras

pastiprina mūsu darbību un dod tai attiecīgu no-

krāsu.

Afekti nerodas papildus, tie darbojas kopā ar

mūsu darbības pamudinājumu, lespaidi, kuri iz-

sauc mūsu psīchiskos atbrīvošanas centrus darbī-

bai, izsauc reizē ar to arī afektus. Var teikt, ka

psīchiskie atbrīvošanas centri pie dabūtiem iespai-
diem vispirms satrauc afektus un pēc tam seko

darbība.' Saprotams, ka šī satraukšana bieži vien

var būt liktenīga darbībai. Afekta spēks faktiski

sastāda cilvēka raksturu. Dažus cilvēkus afekti

tā satrauc, ka tie traucē visu savienojumu līdzsvaru

vai nu caur pārkairinājumu, vai caur bremzēšanu

un caur to piespiež darbību norisināties citā vir-

zienā, nekā tā pati būtu sekojusi. Prielki jeb šaus-

mas tā pārņem dažreiz cilvēkus ar stipru tempe-

ramentu, ka to darbība līdzinājās ārprātīgo darbī-

bai Tikpat labi afekti,kuri var iedarboties ļauni un

iznicinoši, veicinot slimīgo stāvokli, var arī iedar-
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boties pretēji — atvieglojot un veicinot izveseļo-
šanos.

Ljebo un Levi ir uztvēruši emociju ārējo ie-

spaidu. Levi pie tam šo apstākli arī izmanto un

saka: pašiedvesme iedarbojas intensīvāk un āt-

rāk, ja cilvēks iedomājas sevi par veselu, izsaucot

reizē ar to emocijas, kuras pavada šo stāvokli. Tā-

pēc nevajaga vēlēties šo stāvokli, bet iedomāties

sevi tādā stāvoklī jau esam ar visām šo stāvokli

pavadošām emocijām. Nevajaga teikt: „Es gribu,
lai man būtu ēstgriba," bet: „Man ir ēstgriba," reizē

ar to iedomājoties to stāvokli, kurš manī izsauca

ēstgribu, veicināja to. Var atceroties izsaukt at-

miņā kādas pusdienas, kuras man loti garšoja un

sagādāja baudu. Es atceros patīkamo ēdienu garšu

un to labsajūtu, kādu radīja ēšana, līdz nemanot

jau saskrien mutē siekalas. Atmiņas vai iedomas

var izsaukt emocijas un sajūtu tikpat dzīvi un in-

tensīvi, kā tas notiek pie īstas darbības. Kas par

to šaubās, to laikam vēl dzīvē nav saviļņojusi ne-

viena poēma nedz romāns.

Tiklīdz es savienoju attiecīgo stāvokļu emo-

cijas ar iedvesmi, es pārnesu savu organismu ve-

selības fazē, t. i. rodu apstākļus, pie kādiem viņš,
t. i. organisms, darbojies, būdams vesels. Emocijas

no tā dzīves perioda, kad organisms bija vesels,

liek iedarboties arī organismam ar to pašu sprai-

gumu, kāds bija veselības periodā, t. i. izsauktās

emocijas iedarbojās arī uz atbrīvošanas centriem

tādā pašā veidā, kā tas bija pie veselības; tāda

kārtā rodas arī pareizie domināti. Tā kā pa lie-

lkai daļai lieta grozās ap veselību atjaunojošām

emocijām, tad arī pie šāda stāvokļa jāizsauc garu

pacilājošas, laimīgas emocijas.

Praktikā šīs dziļās gudrības piemērošana ir tā,

ka nevajaga iedvesmi pielietāt pagātnes jeb nā-

kotnes laikā (izņemot gadījumus, kad iedvesmi lietā

kādam noteiktam gadījumam nākotnē, lietājot tā

saucamo priekšlaicīgo iedvesmi), bet gan pastāvīgi

tagadnes, it kā jau esošā. Nevar tamdēļ teikt: „es



gulēšu", „es gribu gulēt", „es vairs netrīcēšu", „es

vairs neredzēšu uztraucošus sapņus", „es vairs ne-

vēlos, lai man sāpētu galva", „es gribu apmieri-
nāties" v. t. t., bet man jārunā tagadnē: „es gulu".

„es vairs nedrebu, man tagad ir stingra roka", „es

neredzu uztraucošus sapņus", „man nav galvas sā-

pes", „esmu pilnīgi mierīgs" v. t. t. Šie vārdi, pat

ja tie tiks atkārtoti mēchaniski, automātiski ieēdas

mūsu apziņā un nostāda organismu tagadnes stā-

voklī, kāds ar vārdiem tiek pateikts. Šī darbība

notiek jo ātrāk, jo dzīvāk mēs izsaucam attiecīgo

stāvokli pavadošas emocijas, t. i., jo ātrāk mēs iedo-

mājamies to stāvokli, Ikad bijām veseli un mūs ne-

nomāca ciešanas, kuras mēs cenšamies pārvarēt,

iznīcināt.

Ja iedvesmes formulām, kā augstāk teikts, pie-
dod emocijas nokrāsu, tās iedarbojas ātrāk un ar

apbrīnojamu pareizību. Tāpēc pievestās iedvesmes

formulu tabulās mēs norādīsim arī uz attiecīgām

emocijām. Saprotams, tās ikkatram gadījumam ne-

būs derīgas, bet katrs tās var izsaukt saskaņā ar

saviem atmiņā uzglabātiem piedzīvojumiem.

4) Aktīvā iedvesmes stiprināšana.

lepriekšējā nodalījumā mēs apskatījām iedves-

mes stiprināšanu ar emocijām, tagad apskatīsim
ne mazāk svarīgu iedvesmes stiprināšanu ar ak-

tīvu darbību, tā saucamo aktīvo iedvesmes stip-
rināšanu. ledvesmes aktīvu stiprināšanu, kuru arī

tāpat kā iepriekšējo, atraduši un praktiski pie-

lietājuši Dr. Levi, Dr. Berngeims un citi. Šo ak-

tīvo iedvesmes stiprināšanu var izprast no seko-

jošu, no Dr. Berngeima prakses paņemtu gadījumu,

pec tā nostāstiem:

„Pirmā janvārī 1895. g. Parīzē mani pieaicināja
pie kādas 25 g. vecas, jau divus gadus ar neirastē-

niju slimojošas, sievietes. Šī stiprā, labi attīstītā

sieviete, divu bērnu māte, nekad agrāk neslimoja,

vļenīgi tā nervozi uztraucās. Viņa un viņas ve-

cāki arī slimoja ar nerviem. Tā tika divus gadus
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ārstēta, bet bez panākumiem. Slimīgais stāvoklis

izpaudās dažādos simptomos, tā nevarēja šūt, lasīt,
strādāt. Lasot tai domas sajuka un tā nevarēja
koncentrēties uz tām. Viņa nervozi uzbudinājās.

Žēlojās par sāpēm sirdī, pirkstu galos un sevišķi

par nogurumu visos locekļos. Tā tikai ar grūtībām

varēja paēst un ejot sajuta kaulos asas sāpes. Gre-

mošana bija traucēta, tā cieta no bezmiega un nak-

tis pavadīja nemierīgi. Vina pastāvīgi sajuta fi-
zisku un garīgu nogurumu un bieži palika gultā.
Visu vasaru tā pavadīja uz kušetes un iestājoties

ziemai, vairs no istabas neizgāja. Tā velti ārstēja

māgu, lietoja bromu, pērna vannas un citus ārstnie-

cības līdzekļus, nekas nelīdzēja, un tā palika šādā

izmisuma stāvoklī.

Es konstatēju, ka slimai nav organisku trau-

cējumu, un visa slimība grozās ap nervozitāti. Es

ieteicu saviem kollēgām pielietāt pie slimās masē-

šanu, kas pēc mūsu domām iedarbojās kā iedvesme.

Es pārliecināju X. kundzi, Ika šī nervu masēšana

apmierinās viņas sāpes un ka pēc divām — trim

nedējām tā varēs braukt uz Nansi, kur gaisa pār-

maina veicinās veselības turpmāko uzlabošanos.

Apmēram pēc 3—4 mēnešiem es pacienti ieraudzīju
no jauna Parīzē, masēšana nebija līdzējusi, un slimā

gandrīz nemaz vairs nestaigāja. Tā visu laiku iz-

misuma pilna gulēja uz kušetes jeb gultā.
Es piedāvāju slimai kopā ar mani, savu vīru

un bērniem braukt uz Nansi. Šī ideja slimai iepati-

kās, bet tā baidījās, ka šo braucienu tā neizturēs

un tas atņems viņai pēdējos spēkus. Es iegalvoju,
ka tur nav ko bīties, jo arī es braukšu līdzi un lai

pierādītu, ka tā var staigāt, es to uzaicināju pie-

celties no gultas un kopā ar mani pastaigāties pa
istabu. Beigās viņa arī ar lielām bailēm piecēlās
un ar sāpēm locekļos pastaigājās. Ar visu ģimeni
tā aizbrauca uz Nansi. Nākošā rītā es to uzmek-

lēju; jebkādu konsultāciju vietā es tai pavēlēju pie-

celties un pavisam mierīgi pastaigāties ar mani.

Es paņēmu to zem rokas un pamudināju būt drošai.
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Tā mēs pastaigājāmies dažas minūtes. Vina loti bai-

dījās un sūdzējās par sāpēm sirdī un pēdās. Cen-

šoties tai iedvest uzticību un vīrišķību, jotkojot pie

tam, it kā es neuzskatītu viņas slimību par no-

pietnu, es tai iegalvoju, ka ar laiku viss pāries. Pēc

dažām minūtēm tā lūdza atļauju piesēsties, jo jūto-

ties nogurusi, ko tai arī atļāvu. Pēc neilga laika

mēs vēl pastaigājāmies kādas piecas minūtes. Es

tai nekā nenoliedzu, atļāvu visu ēst un dzīvot kā

tai patīk, būt kopā ar savu vīru un bērniem, bet

nelietāt nekādas zāles. Nākošā dienā es savu mē-

ģinājumu atkārtoju, un mēs kopīgi pastaigājāmies
20 minūtes. Viņa jau mazāk baidījās, tomēr žēlo-

jās par sāpēm sirdī un pēdās. Es tai liku staigāt
cik vien iespējams, negriežot vērību sāpēm. Trešā

dienā kopīgi mēs nostaigājām jau pusstundu. Es

turpināju ikdienas šādu kopīgu pastaigāšanos, un

pēc nedēļas jau mēs sasniedzām divas jūdzes. Sāpes

sirdī nozuda devītā dienā, bet kājās apm. pēc 2—3

nedēļām. Tāpat arī es to pieradināju pie lasīšanas.

Pēc dažu dienu mēģinājumiem tā žēlojās, ka nekā

nesaprotot, ko lasot. Tad es lūdzu to lasīt balsī,

iegalvojot, ka tā sapratīs dažas rindiņas. Pēc pirmā
šāda mēģinājjuma izlasītais sajuka galvā. Tad es

tai teicu: „lzlasiet vēl reiz, tad jūs sapratīsiet." Tā

arī notika, viņa izlasīto saprata. Tādā kārtā es

viņu iemācīju koncentrēt savas domas. Pēc trīs

seansiem ar lasīšanu bija kārtībā. Tā es turpināju
ārstēšanu ar aktīvu iedvesmi modrā stāvoklī. Slimā

īsā laikā pārvērtās kā fiziski, tā garīgi, Iko apbrīnoja

viņas ģimene. Pēc piektā pavadītā mēneša Nansi,
ta atgriezās Parīzē, kur uzņēmās saimniecības va-

dīšanu, pilna spara un dzīves prieka. Tā turpināja

pastaigāties ikdienas divas stundas, tai bija teicama

ēstgriba, gremošana. Dažreiz viņai iesāpējās galva,
bet uz to viņa negrieza vērību. Slimība savā ag-

rākā formā vairs neatgriezās."
Dr. Berngeims sakarā ar šo gadījumu, pa-

skaidro: „Ko es šinī gadījumā darīju? Es nehipno-

tizēju. Slimā no hipnotizēšanas, pēc manām do-



mām, neizārstētos. Kā es to vēlāk izmēģināju, to

arī nemaz nevarēja iemidzināt hipnotiskā miegā.

Es vienkārši lietāju iedvesmi, ņemot palīgā viņas

garīgos spēkus un ievērojot tās individuālās pie-

mērošanās spējas."

Aprakstītā gadījumā mums bija darīšana ar

jaunu sievieti, kura slimoja ar nerviem un sajuta
vispārējo fizisko un garīgo spēku nogurumu. Šis

stāvoklis tika veicināts caur pilnīgu pretdarbības
iztrūkumu. Es vienkārši nodibināju pretsvaru šim

stāvoklim, es liku tai piecelties, staigāt, es liku

uz viņu iedarboties aktīviem pamudinājumiem, un

šie aktīvie pamudinājumi panāca fiziski - garīgo no-

virzīšanos no tās iepriekšējā stāvokļa. Slimā re-

dzēja, sajuta, ka tā staigā; pateicoties šim apstāk-

lim, tā ieguva uzticību. Viņa vairs neizmisa, ne-

krita zemāk un zemāk. Es to iemācīju lasīt, pa-
vēlot lasīt, tāpat arī iemācīju staigāt, izārstējot ar

šiem vienkāršiem paņēmieniem neirastēniju smagā
formā."

Pašiedvesmes princips ir — caur iedomām

iedvest sev ideju, koncentrējot uz to savu uzma-

nību tādā kārtā, lai tai sekotu piepildījums. Pie

aktīvas iedvesmes, iedvesme (t. i. pašiedvesme) pa-

liek, bet tā tikai ieiet otrā fazē. Piemēram, ņemsim

franču parunu „L'appetit vien en mangeant" — ēst-

griba nāk ēdot, (to var attiecināt arī uz daudz ci-

tiem gadījumiem), tas nav nekas cits, kā iedvesme

ar aktīvu iedvesmes pastiprinājumu. Cilvēks, kas

to saka, domā, ka tam trūkst ēstgribas. Ja tuvāk

apskatīsim gadījumu, tas, saprotams, izrādīsies ne-

pareizs. Ja cilvēks neapzinīgi vai cita kāda iemesla

dēl nejutīs ēstgribu, viņš vienkārši atteiksies no

ēdiena un nemaz to nemēģinās, (ja tik nebūs, pie-

mēram, priekšraksts no ārsta stiprināt savus fi-

ziskos spēkus). Tā tad ideja pastāv, bet tā nespēj

pamudināt mūs uz attiecīgu darbību. Bet tiklīdz

mēs izdarām attiecīgu kustību, kas saistīta ar

minēto darbību, pārtrauktais savienojums atjau-

nojas, šķērsli zūd, un ideja ātri attīstās līdz sa-
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vam valdošam stāvoklim. No teiktā mēs nā-

kam pie slēdziena attiecībā uz sekošu faktu:

starp ideju un tās fizisko piepildīšanos valda pa-

stāvīga asociācija un pie tam tik intima rakstura,
ka nevar iespaidot vienu no šiem elementiem, ne-

iespaidojot otru. Katra iedvesta ideja, kā zināms,

cenšas piepildīties, izvērsties darbībā; ja nu mēs

simulējam idejas piepildīšanos, pati ideja, cik arī

tā vāja, bezspēcīga nebūtu, pamodīsies, nostipri-

nāsies un pieņems visnoteiktāko formu. No teik-

tā izriet vienkārša formula: vajaga darīt, rīko-

ties tā, it Ikā atrastos tādā stāvoklī, kādā vēlamies

būt.

Ja cilvēks sēstas pie galda, vina ēstgriba nāks

drīzāk, ja tas simulēs ēšanas kustības, ņems rokā

karoti, jeb izdarīs kustības ar karoti, kā tas notiek

pie ēšanas. Cilvēks savā ikdienišķā dzīvē tūksto-

šām reizēm neapzinīgi izdara šādas aktīvas pastip-

rināšanas kustības pie savas apzinātās darbības.

Mūsu sabiedriskās attiecību formās, dažādas žesti-

kulācijas pie sarunas, nav nekas cits, kā aktīva

mūsu iekīējo impulsu pastiprināšana.
Visas mūsu kustības, kuras saistās ar mūsu

ārējās un iekšējās labklājības radīšanu, var tikt

izmantotas pretējā virzienā, t. i. lai stiprinātu attie-

cīgas idejas iedvesmi.

ledvesmes tabulās mēs norādīsim katrā atse-

višķā gadījumā aktīvas iedvesmes stiprināšanas

paņēmienus. Katram individam tās ir jāsaskaņo ar

saviem piedzīvojumiem, parašām, tāpat kā tas bija
minēts pie iedvesmes stiprināšanas caur emocijām.

5) Priekšlaicīga iedvesme.

Jo dziļāk mēs pētām iedvesmes iedarbības bū-

tību, jo vairāk mūs pārsteidz Nansi ārsta asprā-
tība, dodot iedvesmes pielietāšanas priekšrakstus,

kuri atklāj mums nezināmos dvēseles dzīves ceļus.
Šeit mēs redzam praktisko psīcholoģijas dalu, kura

pārspēj visas filozofu frāzes un nes ciešanu mocītai

cilvēcei vairāk laba, nekā visu doktrinu uzstādītāju
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gudrības saņemtas kopā. Liekas, it kā Levi būtu

noklausījies visnoslēpumainākos dvēseles pamudi-

nājumus.

Garīgais dvēseles elements apveltīts vismaigā-

kām īpašībām, viņam var tikai maigi pieskārties,

vipu var modināt, koncentrējoties pamazām, pakā-

peniski, tāpat to var arī novirzīt no vina darbības.

Dvēseles maigā darbība dzen prom visu rupjo, va-

rasdarbīgo. ledvestai idejai jābūt maigai, kā no

pavasara vējiņa uzpūstai, pavisam nemanot tā no-

stiprinās, loti loti lēni tā laiž saknes, un ar mākslīr

giem līdzekļiem tai jāpalīdz nostāties uz kājām.
Katra forsēšana aizlauž to. Bet ja tā nostājas cieši

uz kājām, tad tā noteiktiem soļiem tuvojas mērķim.
Lai tā ietu savu ceļu, nepieciešams laiks, un jūs bū-

sat pārsteigti, redzot, ar kādu noteiktību tā panāks
savu iedarbību, ja tikai tai dos laiku nostiprināties.

Tāpēc nepareizi iedvesmot daudz un bieži. Labi,

pareizi iedvesta ideja darbojas tālāk pati, to neva-

jaga pamudināt, tai jādod tikai laiks, kurš katrā

gadījumā ir dažāds, kuru mēs nevaram aprēķināt,

jo tas atkarājas no organisma. Tāpēc pēc iedves-

mes izvešanas ieteicams vairs par to nedomāt, bet

nodarboties ar citām domām; vienā momentā jūs

būsiet pārsteigti par iedvestās idejas piepildīšanos.
Te katrs var pats pie sevis pārliecināties. Piemē-

ram, es valstos gultā vai uz kušetes un negribu pie-

celties, ir slinkums. Tad es sev iedvešu: „Tagad

es ceļos". ledvesmes laikā palaižos vēl slinkumā,

celties negribas, esmu novirzījies no iedvestā, mani

aizņem citas domas, dažas sekundes vēlāk piepēši

es pieceļos, nemaz nezinot, kāpēc tas tā noticis.

Levi ieteic iedvesmot sevi vakaros un rītos,

kas ir, kā jau mēs agrāk minējām, koncentrēšanai

labākais laiks. Var ari sev iedvest zināmu dar-

bību uz priekšu. Piemēram, no rīta iedvest miegu

nākošai naktij, vakaros labu gara stāvokli un cen-

tīgu darba izpildīšanu nākošā dienā. Šādi iedves-

mojumi iedarbojas bez kļūdām un noteikti. Levi

nosauc šādu iedvesmi par suggestion ā distance
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(iedvesme uz atstatumu), vai kā mēs to apzī-

mējam — priekšlaicīga iedvesme. Ir tomēr ga-

dījumi, kad iedvseme jālietā nekavējoši, piemē-
ram, pie bezmiega sev var iedvest miegu uz šo

pašu nakti, vai pie galvas ja tā iesāpas

nejauši uz ielas. Šo iedvesmi, kura dod taustāmus

panākumus, nosauksim par momentānu iedvesmi,

iepretim priekšlaicīgai iedvesmei. Priekšlaicīga ie-

dvesme iedarbojas ar apbrīnojamu noteiktību, se-

višķi, ja ir norādīts laiks, no kā jātaisa nepareizs
slēdziens, it kā organisms rīkojas pēc pulksteņa.

Ja mēs iedvešam sev noteiktā laikā vēdera iz-

iešanu, tas arī notiek uz minūtes pareizi. Galvenās

organisma funkcijas seko viena otrai stingri no-

teiktos laika sprīžos, pie kam, ja šis laika cikls tiek

uz ilgu laiku vai ilgāku laiku traucēts, aizturēts,

bremzēts, tad viņš savukārt traucē, bremzē orga-

nismu.

Miegs, modrais stāvoklis, ēšana, asinsriņķo-
šana, menstruācija v. t. t., visam tam ir laika perio-
da nokrāsa, un šī nokrāsa laikam arī attiecas uz

miesas dalām, kuras mūsu pētīšanai mazāk pieie-
tamas.

C. Iedvesmes formulas.

Izejot no Levi taktikas, mēs pievedīsim tālāk for-

mulas pareiza domināta dabūšanai. Šīs formulas ir

vispārēja rakstura un pēc lietas būtības citādas arī

viņas nevar būt. Agrāk jau mēs teicām, ka indivi-

duāliem iespaidiem, pārdzīvojumiem arī var būt iz-

šķirošā nozīme, tāpēc katram pacientam vajadzēs

pa dajai, pat dažreiz visumā, tās grozīt, saskaņā ar

saviem piedzīvojumiem. Šis apstāklis nav tomēr

izšķirošs un tas nav nekāds šķērslis, jo kas vienreiz

ir pārliecinājies par iedvesmes ātro un noteikto dar-

bību, tas atradis, kā pievestās formulas jāgroza un

jāpielāgo savai personībai un stāvoklim. Ir tikai

stingri jāpieturas pie Levi taktikas.
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Pašiedvesme, īsāki sakot — iedvesme, pama-

zam rada neaprobežotu varu pār savu fizisko un

garīgo es. Levi saka, ka pateicoties pašiedvesmei,
mēs paceļamies virs mūsu „es" un to pārvaram

visos virzienos. Caur pašiedvesmi veidota griba
vada miesu un garu, kā gudrs audzinātājs bērnu.
Šis apstāklis rada mūsos pašapmierinājumu un

mieru. Kopā ar sevis vadīšanu, pārvaldīšanu, pa-

cients gūst lielāku pašapziņu ārstēšanas metodes

pielietāšanā — viņš nav atkarīgs no cita mākslas,
tam nav jāgaida palīdzība no cita un nav jāiegūst
pret to uzticība. Jau pirmie panākumi dod tam

vīrišķību un uzticību pret sevi un tas ar stingru

roku saņem pašpalīdzības stūri.

Kas attiecas uz pašiedvesmes pielietāšanu, tad

vispirms jāstājas pie sava organisma ārstēša-

nas. Ja neirastēnijas pamati meklējami vispirms

mūsu centrālās nervu sistēmas traucējumos, tad

arī visa ārstēšana jāvirza uz visām organisma

funkcijām, jo, kā jau mēs redzējām, psīchiskie at-

brīvošanas centri saistīti, savīti savā starpā un tie

iespaido viens otru, un viena centra saslimšana

rada arī kairinājumus citos centros. • Nerastēnija
tiek atzīta kā visa organisma saslimšana. Tāpēc

pacientam jāiesāk cīnīties ne ar vienu vien parā-

dību, simptomu, bet gan ar visiem, kuri raksturo

slimības stāvokli. Smagākos saslimšanas gadījumos

viņš var virzīt iedvesmi ne uz visiem simptomiem

reizē, bet gan ievērot ārstēšanā pakāpenību un to

sadalīt nodalījumos.
Kā jau mēs minējām, apskatot neirasteniķa

dietu, mūsu garīgā, psīchiskā dzīve bāzējas vis-

pirms uz materiāliem pamatiem — fiziski-ķīmiskiem

barošanas procesiem, vielu maiņu, un smadzenēm,

t. i., centrālai nervu sistēmai, no kuras iziet, kurā
notiek visi mūsu garīgie, psīchiskie procesi, — pa-

reizai, veselīgai darbībai — vispirms nepieciešamas

veselīgas asinis. Katrai iedvesmei, katram iespai-

dam uz mūsu fiziskām funkcijām caur gribu nebūtu

nozīmes, panākumu, labākā gadījumā šie panākumi
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būtu pārejoši, ja neirastēniķis nepiegrieztu visno-

pietnāko vērību, lai griba atrastu atbalstu normā-

lās smadzeņu vielas funkcijās. Gribas dīglis var

attīstīties tikai veselīgā, auglīgā zemē, vājā, neaug-

līgā — veltas pūles. Ja organisms caur slimību tik

stipri satricināts, ka ar iedvesmi to vairs nevar

iespaidot vai iedvesmei nav paliekoša iespaida, jā-

nāk organismam pretī ar diētu un te vispirms jā-
lietā dzīvinošā tēja. Šais smagos gadījumos nei-

rasteniķim jāapbruņojas ar lielu pacietību, jo ārstē-

šanas sekas nevar būt tik intensīvas un ātras, kā

pie stiprākiem, veselākiem cilvēkiem, uz kuriem
iedvesme atstāj ilgāku iespaidu. Šādos gadījumos
arī ieteicams lietāt otras iedvesmi. Pie-

vestās tabulās ir arī aizvien pievestas otras perso-

nas iedvesmes formulas. Vieglākos saslimšanas ga-

dījumos var iztikt bez otras personas iedvesmes.

Smagākos, ja slimais pat nevar lasīt grāmatu, ap-

kārtējiem jākombinē otras personas iedvesmes for-

mulas pat ar pašiedvesmes, iedvesmes formulām

cenšoties izsaukt slimā aktīvu un emocionālu

piespiešanos.

Vienlaicīgi ar diētas iesākšanu, pat ja arī diēta

nebūtu vajadzīga, iedvesme sākumā jāizvirza uz or-

ganiskiem simptomiem, jo pie katra gadījuma jā-
cenšas stiprināt organisms. Tāpēc iedvesme jā-
virza pret bezmiegu un ēstgribas trūkumu. ledves-

me iedarbosies (kas ir no liela svara) tikai tādā ga-

dījumā, ja tā būs viena, vienā virzienā, pret vienu

simptomu, bet ne vairākiem. Pēc vienas iedves-

mes izvešanas jāpaiet dažām stundām, tad var pie-

lietāt otru.

Ēstgribas un miega atgriešanās jāpanāk reizē.

Šeit katrā minētā gadījumā jāizlietā savi, īpatnēji

gadījumam, apstākli. Momentāna iedvesme rakstu-

rojas ar šo gadījumu izlietāšanu. Es iedvešu sev

ēstgribu, sēžoties pie ēdamgalda, miegu — ejot

gultā. Var arī pielietāt ar labām sekmēm savlai-

cīgu, priekšlaicīgu iedvesmi — miegam, no rīta

pamostoties, jo tā var vislabāk iedvesmi aktīvi un



caur emocijām stiprināt. Pielietājot piemēram

priekšlaicīgu iedvesmi miegam pīkst. 7,00; ap

pīkst. 10,00, var pielietāt priekšlaicīgu iedvesmi

ēstgribai, pastiprinot iedvesmi aktīvi un ar emo-

cijām caur pieiešanu pie ēdamgalda. Tāpat var

arī pielietāt priekšlaicīgu iedvesmi pikts. 17.00 ēst-

gribai vakariņās. Pie labas miega priekšlaicīgas
iedvesmes izvešanas, iedvesme jau ar labām

sekmēm un noteikti sāk iedarboties pirmās 2—3

dienās: nepārtraucot momentānās iedvesmes pielie-

tāšanu rītos un vakaros, trešā jeb ceturtā dienā no

rītā var pielietāt, koncentrējoties, priekšlaicīgu

iedvesmi, piemēram, pret galvas sāpēm, neiralģijām,
muskuļu drebēšanu, vai pret kādu citu slimīgu nervu

parādību. Tomēr, ja no jauna parādās bezmiegs,

jāatgriežas uz dažām dienām pie priekšlaicīgas
iedvesmes pielietāšanas, koncentrējoties no rītiem.

Kā jau minēts, jācenšas visos gadījumos vispirms

panākt labu miegu un ēstgribu. Ja tas būs panākts,

citas slimīgās parādības varēs ātri un samērā viegli
novērst.

Nav ieteicams izdarīt vairāk par četrām priekš-

laicīgām iedvesmēm dienā, t. i., no rīta, pirms pus-

dienas, pēc pusdienas un vakarā. Tas arī pilnīgi

pietikoši. Galvenais pie iedvesmes ir — lietāt

to rēgulāri. Ja miegs un ēstgriba atgrieztos, jāsāk
cīnīties ar citām parādībām. Kā jau teikts, nav

labi daudz iedvest reizē. leteicams virzīt iedvesmi

pret diviem simptomiem. Ja jācīnās tikai ar vienu

— pietiek iedvesmi izdarīt divas reizes dienā. Pēc

katra seansa, kādu no iedvesmes formulām mēs

arī nepielietātu, vai tā būtu priekšlaicīga vai mo-

mentāna, uzmanība nekavējoši jānovērš no iedves-

mes un jāpiegriež citām lietām. Ilgāka koncentrē-

šanās, iedziļināšanās iedvesmē, manāmi mazina

iedvesmes iedarbību. Jo mazāk mēs domājam par

iedvesmi, jo noteiktāk, ātrāk un pareizāk parādās
tās sekas.

Momentānu iedvesmi var pielietāt arī katra

laikā, piemēram — es pielietāju momentānu iedves-
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mi pret galvas sāpēm, viņu rašanās momentā. Paš-

iedvesme ir brīnišķīgs aizsarglīdzeklis, jo to var

pielietāt katrā momentā, katrā gadījumā tā sniedz

mums savu burvīgo, dziedinošo spēku. Katrs šo

spēku sajutīs, reiz būs guvis panākumus cīņā ar

savām kaitēm un nelkad vairs no tā neatteiksies.

Šī spēka iedarbība uz mūsu psīchi ir neierobežota

un reizē ar šo iedarbību aug mūsu pašapziņa, uzti-

cēšanās saviem spēkiem, un griba, kura pamazām

attīstās, paliek par visas mūsu rīcības noteicēju.
Pateicoties pašiedvesmei, es ne tikai apspiežu

visas niecīgās fiziskās sāpes (kuras nomāc cilvēka

dzīves prieku), bet arī nosaku sev gara stāvokli,

nolīdzinu visus asumus pie satiksmes ar cilvēkiem

radu tīras, cēlas attiecības ar apkārtējiem, bet tas

galvenākais — radu savā dvēselē mieru, harmo-

niju un laimīgu, kā fizisku, tā garīgu veselības sa-

jūtu un spirgtumu.
Mums ir daudz piemēru, ka cilvēki, pat ar vāju

veselību, sasnieguši lielu vecumu, pateicoties neat-

laidīgai censībai pēc ideāliem un cēliem dzīves

mērķiem. Tas bija viņu gara spēks, kas valdīja
pār miesu. Šāda dzīve iedvesa miesai milzīgus

enerģijas un dzīvot spējas krājumus. Tādā pašā
garā iedarbojās arī iedvesme; neatlaidīga mūsu gri-

bas virzīšana uz dzīves saudzēšanu, iespaido miesu

šinī pašā virzienā, tādā kārtā pagarinot mūžu uz

vairākiem desmit gadiem. Gara un miesas savstar-

pējā iespaidošanā iedvesme ir visuvarena un, kad

šī patiesība kļūs visiem zināma, tad atzīs, ka Nansi

skolas pūles ir mūsu laikmeta augstākais ieguvums.
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Iedvesmes formulu lietāšana.

ledvesmes formulas materiāli sadalīti sekosi:

vispirms nāk pašiedvesmes formulas, tad iedvesmes

stiprināšana ar emocijām, aktīva stiprināšana un

beidzot otras personas iedvesmes formulas.

Praktiska formulu lietāšana šāda: ņem domas

formulu, pamatīgi viņā iedziļinājās, pēc tam rada ie-

dvesmes pastiprināšanu ar emociju un tik spilgti, lai

tas iespaids būtu vēl klusi un pusbalsī izrunājamo

formulu laikā. Emocija labi sadzīvo ar klusu un pus-

balsī izrunātām formulām. Reizē ar balsī izrunātām

formulām rodas koncentrēšanās, uzbudināts stā-

voklis, un tas ir moments, kad iedvesmi jāstiprina
aktīvi. Šī pati kartība jāievēro, ja iedvesmi lietā

bez koncentrēšanās, aizvērtām acīm, pat pie atvēr-

tām acīm. Ja iedvesmi pielietā dienā, kad nav lab-

vēlīgi apstākli, tad koncentrējoties arvien labāki

aizvērt acis. Pats galvenais enerģiski koncentrēt

domas uz formulām, izrunājot tās ar visnoteiktāko

pārliecību. Vārdi jāizrunā lēni, tos uzsverot.

Pēc pašiedvesmes formulu izrunāšanas var sekot

otrās personas iedvesme. Ja slimnieks tik vājš un

tam trūkst gribas spēka, iedvesmi var iesākt ar

otras personas palīdzību, lietājot pašiedvesmes ti-

kai attiecīgi pārveidotas, formulas. Formulas

„es gulu" vietā — „tu guli". Pēc tam jāturpina otrās

personas iedvesmes formulas.

Otras personas iejaukšana grūtas saslimšanas

gadījumos vajadzīga tikai pašā sākumā un uz īsu

laiku. Tiklīdz slimnieks sajutīs mazu uzlabošanos,
viņa gars paliks žirgts un tas pats ķersies pie paš-
iedvesmes. Ja smagos gadījumos nepieciešama arī

otras personas aktīva iedvesmes stiprināšana un arī

ar emociju, tad tā var slimniekam iztēlot vajadzīgos



apstākļus, ka tas noradīts iedvesmes formulu tabu-

lās, jeb tos no jauna sastādīt.

Aktīva iedvesmes stiprināšana otrai personai

grūti izvedama, vai arī nedod vēlamos rezultātus.

Ja lieta grozās tikai ap galvas, jeb slimās vietas no-

glaudīšanu, tad otra persona var ar sekmēm to iz-

vest. Otras personas formulas jāizrunā, tāpat kā

pašiedvesmes, ar lielu noteiktību, enerģiju un ja ie-

spējams, pavēlošā balsī. Otra persona slimniekam

var dot pārliecību, ja tā pate, izrunājot ir pārlieci-

nāta par saviem vārdiem.

Loti smagos gadījumos pievesto tabulās formulu

skaitu var palielināt atkarībā no katrreizējiem ap-

stākļiem. Vajadzīgo formulu skaitu var noteikt, iz-

darot izmēģinājumus pie slimnieka.
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Iedvesmes formulas

I. TABULA.

Pret bezmiegu.

Priekšlaicīga iedvesme.

No rīta pēc pamošanās, koncentrējoties:

vienu reizi — domās: šodien es gulēšu labi un

mierīgi!
sešas reizes — klusi: šonakt es gulēšu!
četras reizes — pus- šonakt es labi gulēšu!
balsī:

divas reizes — balsī: šonakt es gulēšu!

ledvesmes stiprināšana ar emociju.

es iedomājos spirgtuma

sajūtu pēc veselīga mie-

ga.

Aktīva iedvesmes stiprināšana:

es aiztaisu acis, noglau-
du ar roku pieri un acis,

ieņemu ērtāku stāvokli,

pie kāda parasti aizmie-

gu, mākslīgi pie tam da-

žas reizes nožāvājos.

Priekšlaicīga otras personas

iedvesme.

vienu reizi — balsī: Jā, tu šonakt labi gulēsi,
vienu reizi — balsī: tu loti labi šonakt gulēsi,
vienu reizi — balsī: iedomājies, cik labi ie-

darbojas uz tevi dzīvi-

nošā tēja, tu esi pavisam
mainījis dzīves veidu.

Šodien tu gulēsi cieši un

mierīgi.
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Pīkst. 18,00, vēlākais pīkst. 19,00 jāpārtrauc
jebkāds garīgs darbs. Laiks jāpavada jautri un ar

vieglu izklaidēšanos. Jāatturas no uztraucošām spē-

lēm. Var kustēties svaigā gaisā. Vakariņas jāietur
no 19,00 līdz 19,30. Pirms gulētiešanas jāmazgā kā-

jas siltā, istabas temperātūras ūdenī, tās krietni

ieziepējot.

Momentāna pašiedvesme.

Vakarā, pēc ieiešanas gultā, koncentrējoties:

Vienu reizi — domās: šonakt es gulu mierīgi un

cieši!

vienu reizi — klusi: jā, es gulu!
vienu reizi — pusbalsī: es gulu!

divas reizes — pus- jā, es gulu!

balsī:

vienu reizi — balsī: es gulu!
vienu reizi — balsī: ja, es gulu!

divas reizes — balsī: es gulu!

Momentāna otras personas iedvesme.

vienu reizi — balsī: tu guli, jā, tu guli!
divas reizes — balsī: tu guli šonakt loti labi,

vai dzirdi?

vienu reizi — balsī: Ar labu nakti. Tu guli!
Ja naktī pamostas un

nevar atkal iemigt, pie-
lietā iedvesmi tādā pašā

veidā, kā vakarā, pirms

gulēt iešanas. Tomēr bie-

ži pietiek, ja īsi sev ie-

dveš, sevišķi, ja to da-

ra tūlīt pēc pamošanās.
Vajaga izsargāties no

teikuma: „kā es gribētu
atkal iemigt," bet vajaga

teikt: „es atkal iemiegu

dziļā atspirdzinošā mie-

gā."
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vienu reizi: es atkal iemiegu!
trīs reizes — klusi: es gulu!
divas reizes — pus- es guļu!
balsī:

Ja nakts laikā iznāk

vairākas reizes pamo-

sties, tad iedvesme jā-
atkārto tādā pašā veidā.

Ja iespējama otras per-

sonas iedvesme, viņa jā-
atkārto tagadnē, bet ne

nākotnē.

vienu reizi — balsī: tu atkal iemiedzi!

divas reizes — balsī: tu guli!

Ar pašiedvesmi drīzu-

mā gūst tādu varu par

miegu, ka stundas laikā

var 2—3 reizes likt sev

aizmigt un pamosties.
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IITABULA.

Pret uzbudinošiem sapņiem:

Priekšlaicīga pašiedvesme.

No rīta, pēc pamošanās, koncentrējoties:

vienu reizi — domās: Šonakt es labi gulēšu un

bez sapņiem!

piecas reizes — klusi: Šonakt es neredzēšu sap-

ņus!

četras reizes — pus- Šonakt es gulēšu bez

balsī: sapņiem!
divas reizes — balsī: Šonakt es gulēšu labi un

sapņus neredzēšu!

ledvesmes pastiprināšana ar emociju:

Es iedomājos sevi stipri

nogurušu un iegrimstu
nevarīgā stāvoklī, itkā

nespētu nekā domāt un

pat redzēt kādu sapni.

ledvesmes aktīva pastiprināšana:

es aiztaisu acis, tāpat kā

pie miega iedvesmes, no-

glaudu pieri un acis, no-

gulstas pēc iespējas ēr-

tākā stāvoklī, pie kāda

esmu pieradis iemigt un

dažas reizes mākslīgi
nožāvājos.

Priekšlaicīga otrās personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: šonakt tu gulēsi mierīgi
un bez sapņiem!

ledvesmes formulas.
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vienu reizi — balsī: saka, ka sapņi nāk no

nekārtīgas gremošanas,
bet tu ar dzīvinošu tēju
esi savu gremošanu iz-

ārstējis, šonakt tu sap-

ņus neredzēsi!

Labi būtu, ja pacients
ēstu vakariņas V 2jeb
stundu agrāki kā parasti

un pēc tam vairs nekā

neēstu, nedz dzertu, iz-

ņemot dzīvinošo tēju, un

nekādā ziņā nedzertu

reibinošus dzērienus. No

smēķēšanas arī jāatturas.
Noliegts arī lasīt uztrau-

coša satura grāmatas.
Pirms gulēt iešanas vē-

lams, lai slimnieks daudz

kustētos svaigā gaisā.

Momentāna pašiedvesme, vakarā ieejot gultā, kon-

centrējoties:

vienu reizi — domās: es nesapņoju, tagad es

neredzu sapņus!

sešas reizes — klusi: es neredzu sapņus!
četras reizes — pus- visu nakti es nesapņoju!
balsī:

divas reizes —
balsī: nē, es neredzu sapņus!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

tāpat kā no rīta.

ledvesmes aktīva pastiprināšana:

tāpat kā no rīta.



Momentāna otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: šonakt tu nesapņosi, tu

esi iedzēris dzīvinošu tē-

ju, kura tevi apmierināja,
tu nesapņo!

divas reizes — balsī: tu nesapņo, vai dzirdi!

vienu reizi — balsī: tu nesapņo!
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III. TABULA.

Pret miegainību un vēlo celšanos.

Priekšlaicīga iedvesme.

Vakaros ieejot gultā un koncentrējot domas:

vienu reizi domās: rītu pieceļos pīkst. 7!

vienu reizi domās: visu rītu esmu spirgts

un labā gara stāvoklī

strādāju!
četras reizes — klusi: es ceļos pīkst 7!

četras reizes — klusi: visu rītu man labs gara
stāvoklis un es jūtos

spirgts!
divas reizes — klusi: es ražīgi strādāju!
divas reizes — pus- es ceļos pīkst. 7!

balsī:

divas reizes
— pus- visu rītu man labs gara

balsī: stāvoklis un es jūtos

spirgts!

vienu reizi — balsī: es ceļos 7!

vienu reizi — balsī: jā, es ceļos 7!

vienu reizi — balsī: visu rītu man labs gara

stāvoklis un es jūtos

spirgts!

ledvesmes aktīva pastiprināšana:

es iedomājos jauku pa-

vasara rītu, pieceļoties

atveru logu, dzirdu

dziesmas, es ieelpoju

smaržīgo pavasara gai-
su. Es izeju laukā, visi

mani sagaida laipni ar



smaidiem uz lūpām. Ja

manī kvēlo mīlestības

liesma, iedomājos mīlu

satikšanos agrā rītā ar

iecerēto.

Aktīva iedvesmes pastiprināšana:

es izberžu acis un stai-

pos, kā to parasti dara

rītos; atmostoties es

2—3 reizes taisu kustī-

bas, it kā gribētu pie-

celties.

Priekšlaicīga otras personas iedvesme:

vienu reizi — klusi: rītu tu piecelsies pats

pīkst. 7,00, neatkarīgi
no tā, vai kāds tevi

modinās jeb nē!

vienu reizi — balsī: esmu par to pārlieci-
nāts!

vienu reizi — balsī: visu rītu tu būsi spirgts
un cītīgi strādāsi!

vienu reizi — balsī: 7,00 tu būsi piecēlies!

vienu reizi — balsī: vai dzirdi? Noteikti 7,00
tu būsi piecēlies!

Pēc pusdienas, ja uzmā-

cas miegs, var nogulē-

ties, iepriekš izdarot se-

košu momentānu pašie-

dvesmi, koncentrējoties:

vienu reizi — domās: es gulēšu tikai vienu

stundu!

vienu reizi — domās: pieceļoties es būšu

modrs līdz vakaram!

četras reizes — klusi: es gulu tikai vienu

stundu!

divas reizes — pus- es gulu tikai vienu

balsī: stundu!
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vienu reizi — balsī: es gulu tikai vienu

stundu!
vienu reizi — balsī: pieceļoties, es būšu

modrs līdz vakaram!

ledvesmes aktīva pastiprināšana:

kā augstāk teikts.

Momentāna otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: tu guli tikai vienu stun-

du!

vienu reizi — balsī: pec stundas tu pamodī-

sies un būsi modrs līdz

vakaram!

vienu reizi — balsī: vai dzirdi, tu guli tikai

vienu stundu!

Trešā jeb ceturtā dienā

pusdienas miegs jāsaīsi-

na uz V 2stundu. Jau-

niem cilvēkiem jāie-

dvesmo, lai tie pēc pus-

dienas nemaz negulētu.
Pusmūža cilvēkiem var

atļaut pusstundu nosnau-

sties.

Ja miegs stipri uzmā-

cīgs, nepieciešams pie-

lietāt priekšlaicīgu ie-

dvesmi no rītiem. Tāpat

no rīta jāpielietā priekš-

laicīga iedvesme, lai ga-

līgi atradinātos no pēc-

pusdienas miega.

Pirmā gadījumā pielietā
sekošas formulas:

Priekšlaicīga pašiedvesme:

vienu reizi — domās: šodien pēc pusdienas gu-

lu tikai pusstundu!
sešas reizes — klusi: es gulu pēc pusdienas ti-

kai pusstundu!
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četras reizes — pus- šodien pec pusdienas es

balsī: gulu tikai pusstundu!

divas reizes — balsī: es gulu pēc pusdienas ti-

kai pusstundu!

ledvesmes pastiprināšana ar emociju:

es iedomājos sevi ener-

ģiski strādājam; ar paci-

lātu gara stāvokli es

strādāju pie vērtīga dar-

ba velti pavadītā miega

laikā. Es esmu pats sevi

uzvarējis. ledomājos arī,

ka pēc pusdienas miegs
nemaz nav vajadzīgs, lai

es justos spirgts un ve-

sels, un ka tas ir tikai

ļauna paraša, caur kuru

es iegūstu apātiju pret

darbu un palieku slinks.

ledvesmes aktīva pastiprināšana:

es abām rokām beržu

acis, aiztaisu tās un at-

kal atveru. To es atkār-

toju dažas reizes.

Priekšlaicīga otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: šodien pēc pusdienas tu

guli tikai pusstundu!

vienu reizi — balsī: tu guli ne ilgāki par pus-

stundu!

vienu reizi — balsī: vai dzirdi, tikai pus-
stundu !

Lai galīgi atradinātos no

pēcpusdienas gulēšanas,
Jāpielietā sekošas formu-

las:
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Priekšlaicīga pašiedvesme.

Pamostoties no rīta, koncentrējoties:

vienu reizi — domās: šodien pēc pusdienas
man nebūs vēlēšanās gu-

lēt!

vienu reizi — domās: šodien pēc pusdienas es

negulu!

sešas reizes — klusi: šodien pēc pusdienas es

negulu!

četras reizes — pus- šodien pēc pusdienas es

balsī: negulu!

divas reizes — balsī: nē, šodien pēc pusdienas
es negulu!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

kā norādīts pie priekš-
laicīgas iedvesmes ņie-
lietāšanas no rīta.

ledvesmes aktīva stiprināšana:

šinī daļā izpaliek, jo ar

pastiprināšanu var pa-

nākt pretējo.

Priekšlaicīga otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: šodien pēc pusdienas tu

neguli!

vienu reizi — balsī: būtu kauns šodien pēc

pusdienas tev gulēt, jo
tu visu nakti esi labi gu-

lējis un tev tas nav va-

jadzīgs !

vienu reizi — balsī: tev nemaz nav vajadzīgs

gulēt, tu vedi apzinīgu
dzīves veidu!

divas reizes — balsī: pēc pusdienas tu neguli!
vienu reizi — balsī: vai dzirdi, tu neguli!
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Pēc pusdienas varētu arī

pielietāt momentānu ie-

dvesmi, bet tas pa lielā-

kai daļai nebūs vaja-

dzīgs.

Vislabākais pēc pusdie-
nas nosēsties uz cieta

krēsla un izklaidēt skatu

caur logu. Jāatturas no

sēdēšanas uz mīkstām

mēbelēm. Vislabāki ie-

sākt kādu jautru izklai-

dēšanos. No katra no-

pietna darba, lasīšanas,

jāatturas, jo tas traucē

gremošanu. Pēc apmē-

ram pusstundas vajaga
pastaigāties vislabāki

svaigā gaisā. Var ieteikt

pēc pusstundas izdzert

mazu tasirju kafejas.
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IV. TABULA.

Pret elpošanu caur muti un krākšanu.

Katram neirastenifcim, kuram plaušas nav vi-

sai labā stāvoklī, vispirms jāpierod elpot caur de-

gunu, kā dienā, tā arī naktī. Nav nekas veselībai

un plaušām kaitīgāks, kā elpošana caur muti (jo
slimības dīgli iekļūst tieši plaušās), sevišķi pu-

tekļiem pilnā un sabojātā gaisā. Dīgli netiek aiz-

turēti no degunā atrodošiem putekļu uztvērējiem
— matiņiem. Lielākā dala no slimībām, kuras sa-

īsina cilvēka mūžu, ceļas no plaušu slimībām, ku-

ras savukārt ceļas no nepareizas elpošanas. Nepa-
tīkama un atbaidoša ir krākšana, kura arī ceļas

no parašas gulēt ar atvērtu muti. Elpošanai caur

degunu ir arī tā svarīgā nozīme, ka gaiss ejot caur

Evstahija kanālu, dalu no skābekļa atstāj viņā, kas

rada spirdzinošu iespaidu uz smadzenēm. Pastai-

gājoties svaigā gaisā, jeb kāpjot kalnos šo iespaidu

var loti labi just.
Neirasteniķim vispirms jābūt svaigai, spirg-

tai galvai!
Neirasteniķim, kurš elpo caur muti, neatlie-

kami jāķeras pie šīs kaitīgās parašas iznīcināšanas.

Tā būs zīme turpmākiem panākumiem.
Ar 'šo paražu var tikt galā 2—3 nedēļās.

Priekšlaicīga pašiedvesme.

No rīta pamostoties, koncentrējoties:

vienu reizi — domās: es elpoju tikai caur de-

gunu!

sešas reizes — klusi: es pie elpošanas cieši

aizveru muti!



piecas reizes — pus- es elpoju tikai caur de-

balsī: gunu!

trīs reizes — balsi: es pie elpošanas cieši

aiztaisu muti!

ledvesmes pastiprināšana ar emociju:

es iedomājos putekļiem

pilnu gaisu, kurā es cieši

aizveru muti, tādā kārtā

neielaižot tos plaušās.

Aktīva iedvesmes stiprināšana:

es cieši saspiežu zobus,

sakniebju lūpas un iz-

daru dažus dziļus elpas
vilcienus.

Dienā vajaga sevi novē-

rot,_sekot sev, lai mute

nebūtu atvērta. Ja sā-

kumā ievēro, ka, piem.,

ejot nepietiek gaisa, el-

pojot caur degunu, tad

labāki saīsināt solus, lai

tik neelpotu caur muti.

Ja sevi noķer pie elpo-
šanas caur muti, jāpie-
lietā pašiedvesme 2—3

reizes arī dienā.

Priekšlaicīga otras personas iedvesme:

divas reizes — balsī: šodien tu elpo tikai caur

degunu!

divas reizes — balsī: tu muti turi cieši aiztai-

sītu!

vienu reizi — balsī: vai dzirdi? Šodien tu

elpo tikai caur degunu!

vienu reizi balsī: tu visu dienu elposi, tā-

pat kā tagad!
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Momentāna pašiedvesme.

Vakaros pēc gultā ieiešanas, koncentrējoties:

vienu reizi — domās: es gulu aizvērtu muti un

nekrācu!

sešas reizes — klusi: es cieši aizveru muti,

elpoju tikai caur degunu!

četras reizes — klusi: es nekrācu!

trīs reizes — pusbalsī: es mierīgi elpoju caur

degunu_un turu muti cie-

ši aizvērtu!

divas reizes — pus- es nekrācu!

balsī:

divas reizes — balsī: nē, es nekrācu, es turu

muti cieši aizvērtu!

ledvesmes pastiprināšana caur emociju:

riebīgā skata vietā, kad

cilvēks gul ar atvērtu

muti, savilktiem vaib-

stiem un krāc, es stādu

sev priekšā mierīgi gu-
lošu un caur degunu el-

pojošu cilvēku.

ledvesmes aktīva stiprināšana:

es pagriežos uz labiem

sāniem, saspiežu zobus,

sakniebju lūpas un iz-

daru dažus dziļus elpas
vilcienus.

Momentāna otras personas iedvesme:

divas reizes — balsī: šonakt tu turi miegā mu-

ti cieši aizvērtu!

vienu reizi — balsī: tu nekrāci!

vienu reizi — balsī: tu elpo tikai caur de-

gunu!



vienu reizi — balsī: vai dzirdi, tu guli ar aiz-

vērtu muti!

vienu reizi — balsī: tu nekrāci!

Ja kāda persona gul vie-

nā istabā ar citu perso-

nu, kura krāc, un no

krākšanas uzmostas, tai

ir ari krācošā persona

jāuzmodina un jāizdara

momentāna otras per-

sonas iedvesme, ja pa-

cients pie tam drīzi ne-

var aizmigt, tad šo pa-

ņēmienu turpmāk labāki

nepielietāt.
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V. TABULA.

Pret ēstgribas trūkumu.

Priekšlaicīga pašiedvesme.

No rīta pēc pamošanās, koncentrējoties:

vienu reizi — domās: šodien man ir ēstgriba
un viss garšo lieliski!

vienu reizi — domās: man ir priekšzīmīga gre-

mošana, dzīvinošā tēja
atstāj uz to brīnišķīgu

iespaidu!

sešas reizes — klusi šodien man ir ēstgriba!

piecas reizes — klusi es labprāt ēdu un ar la-

bu ēstgribu!
četras reizes — pus- šodien man viss garšo!
balsī:

divas reizes — balsī: šodien es ēdu ar lielu

ēstgribu!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

es iedomājos kādas pus-

dienas viesībās, kurās
labi pagatavotie ēdieni

man lieliski garšoja. Es

atceros arī kādu ēdienu,

kurš man agrāki arvien

ir garšojis. Es izsaucu

atmiņā labas gremoša-

nas sajūtu! Es nolaizu

lūpas, kustinu muti itkā

kautko kožlātu, izdaru

kustības ar roku. itkā es

liktu mutē ēdienu.



Priekšlaicīga otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: šodien tev lieliska ēst-

griba!_
vienu reizi — balsī: iedomājijes, cik brīnišķī-

gi iedarbojas uz tavu

gremošanu dzīvinošā

tēja.

vienu reizi — balsī: šodien tu ēdi bez pie-

spiešanās un ar labu ēst-

gribu!
vienu reizi — balsī: tu esi izsalcis!

vienu reizi — balsī: vai dzirdi, tu ēdi ar lielu

baudu!

Momentāna pašiedvesme.

Pirms maltītēm: (brokastīm, pusdienas, vakari-

ņām v. t. t.).
vienu reizi — domās: esmu izsalcis, man ir

ēstgriba; cik patīkami
nosēsties pie ēdamgalda

ar lielu izsalkumu!

piecas reizes — klusi: es ēdu ar lielu ēstgribu!
četras reizes— klusi: esmu izsalcis, es ēdu!

trīs reizes — pusbalsī: es ēdu, esmu izsalcis!

divas reizes— balsī: man ir ēstgriba!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:
kā augstāk minēts, vai

arī iedomājos ziedošu

veselību, pie kuras ēst-

griba uztura organisma

spēku un spraigumu.

iedvesmes aktīva stiprināšana:
es sēžos pie ēdamgalda,
man rokās dakšiņas ar

nazi un izdaru kustības

it kā ēstu. Bet tas laikam

būs lieki, jo es patiesī-

bā varēšu iesākt ēst ar

labu ēstgribu.
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Momentāna otras personas iedvesme:

vienu reizi— balsī: tev ir ēstgriba!
vienu reizi — balsī: tēja uz tevi lieliski ie-

darbojas!
vienu reizi — balsī: no tava izskata var re-

dzēt, ka tu esi izsalcis!

vienu reizi— balsī: jā, tu esi izsalcis!

vienu reizi— balsī: tu ēd ar lielisku ēst-

gribu!

Priekšlaicīga pašiedvesme vakarā, pēc iegulšanās

koncentrējoties:
vienu reizi — domās: rīt es ēdu ar labu ēst-

gribu, rīt es esmu izsal-

cis!

sešas reizes — klusi: rīt es ēdu ar labu ēst-

gribu !

četras reizes — pus- esmu izsalcis!

balsī:

divas reizes — balsī: rīt es ēdīšu ar labpatiku
un lielu ēstgribu!

vienu reizi —balsī: tēja uz mani brīnišķīgi

iedarbojas, man ir liela

ēstgriba!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

kā no rīta.

ledvesmes aktīva stiprināšana:
kā no rīta.

Priekšlaicīga otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: rīt tev visi ēdieni gar-
šos!

vienu reizi — balsī: rīt tu ēdīsi ar lielu ēst-

gribu!
vienu reizi — balsī: tēja ir savedusi kārtībā

tavu gremošanu, tev ir

laba ēstgriba!
vienu reizi — balsī: rīt tu būsi izsalcis!

vienu reizi — balsī: esmu pārliecināts, ka rīt

tev būs lieliska ēstgriba!



VI. TABULA.

Pret kuņģa nervu sāpēm.

Priekšlaicīga pašiedvesme.

No rītiem., pēc pamošanās, koncentrējoties:

vienu reizi — domās: Šodien man kuņģī nav

sāpes!
vienu reizi — domās: tēja pilnīgi atveseļojusi

manu gremošanu!
sešas reizes — klusi: šodien man kuņģī sāpes

nav!

četras reizes — pus- es dzeru tēju un man nav

balsī: kuņģī sāpes!
divas reizes — balsī: man nav kuņģī sāpes!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

es iedomājos stāvokli,
kad man vēl nebija kuņ-
ģa sāpes, kad es ēdu ar

lielu ēstgribu un man bi-

ja lieliska labsajūta no

kārtīgas gremošanas.

ledvesmes aktīva stiprināšana:

es viegli ar delnu masēju
vēderu (kailu), no krei-

sās uz labo pusi un ot-

rādi.

Priekšlaicīga citas personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: tev nav kuņģī sāpes!
vienu reizi — balsī: tēja galīgi tev iznīcināja

visas kuņģa sāpes!
vienu reizi — balsī: tu ēd ar labu ēstgribu,

tev nav kuņģī sāpes!
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vienu reizi — balsī: šodien tev nav kunga

sāpes!
vienu reizi — balsī: tev kuņģa sāpes nav!

ledvesmes aktīva pastiprināšana
otrā persona masē, kā

augstāk bija minēts, pa-

cienta vēderu, tikai virs-

pus drēbēm.

Pie kuņģa nervu sāpēm

nepieciešams dzert dzī-

vinošu tēju kā rītos, tā

arī vakaros. Jāievēro

stingra dieta. Noliegts ēst

visus grūti sagremojamos
ēdienus. Nedrīkst arī ēst

nevārītus sakņu augus

un augļus. Pākšaugi un

kartupeli ir pilnīgi nolie-

dzami. Jāizvairās no ik-

kura spiediena uz vēde-

ru. Sievietes nedrīkst nē-

sāt korsetes. Ja dienā,

piemēram, pēc ēšanas

uznāk kāda lēkme, jāpie-

lietā sekošas formulas:

Momentāna pašiedvesme:
vienu reizi — domās: lēkme pāries ātri, pec

piecām minūtēm man

vairs nebūs kuņģa sāpes!
vienu reizi — domās: man nav kuņģa sāpes!
sešas reizes — klusi: pēc piecām minūtēm man

vairs nebūs kuņģī sāpes!
četras reizes — pus- man nav kuņģī sāpes un

balsī: es jūtos labi!

divas reizes — balsī: manas sāpes kuņģī pēc

piecām minūtēm rimsies!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

es iedomājos labsajūtu
pirms lēkmes.
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ledvesmes aktīva stiprināšana:

es viegli masēju vēderu

virspus drēbēm,

vienu reizi — balsī: tu esi no kunga sāpēm iz-

ārstējies!

vienu reizi — balsī: tev nav vairs kunga sā-

pes!

vienu reizi — balsī: vai redzi, tavas kunga
sāpes nozudušas.

Slimnieks nekādā gadī-

jumā nedrīkst nogulties

un domāt par sāpēm, bet

pēc pašiedvesmes no-

beigšanas tam ir kautkā

jāizklaidējas, vai nu pie

darba, laikraksta lasīša-

nas, vēstules rakstīšanas,

muzicēšanas, pie kāršu,

vai šacha spēles, vai arī

vedot kādās dzīvās saru-

nas. Pastaigāšanās nesa-

sniedz savu mērķi, jo uz-

manības novēršana no

sāpēm netiek pilnīgā mē-

rā panākta.

Momentāna otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: sāpēm nav nekādas no-

zīmes, lēkme pāries pēc

piecām minūtēm!

vienu reizi — balsī: tev nav kuņģa sāpes!
vienu reizi — balsī: vai dzirdi, sāpes tūlīt

pāries!
vienu reizi — balsī: tava tēja labākais nodro-

šinājums !

vienu reizi — balsī: pēc piecām minūtēm

sāpju nebūs!

vienu reizi — balsī: lasi tālāk, tev vairs nav

sāpju!



Viegli masējot ar roku virs drebem pacienta vē-

deru:

vienu reizi — balsī: sāpes pārgājušas!
vienu reizi — balsī: vai dzirdi, sāpes pārgā-

jušas, no tām vairs nav

ne pēdu!

Priekšlaicīga pašiedvesme:

Vakaros ieejot gultā, koncentrējoties:

vienu reizi — domās: rīt man nebūs kunga sā-

pes, jo esmu dzēris dzī-

vinošu tēju!
vienu reizi — domās: rīt būšu brīvs no kunga

sāpēm!
sešas reizes — klusi: rīt man nebūs kunga sā-

pes!
četras reizes — pus- rīt man nebūs kunga sā-

balsī: pes!
divas reizes — bals: man nebūs rīt kuņģa sā-

pes!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

kā no rīta.

ledvesmes aktīva stiprināšana:

kā no rīta.

Priekšlaicīga otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: tev nav kuņģa sāpes,

dzīvinošā tēia kārto tavu

gremošanu!
vienu reizi — balsī: tev nav kuuģa sāpes!
vienu reizi — balsī: tavas kuņģa sāpes rimu-

šas!

ledvesmes aktīva stiprināšana:

Viegli masējot virs pa-
cienta drēbēm vēderu.
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ledvesmes formulas.

VII. TABULA.

Pret cietu vēderu un grūtu iziešanu.

Neirastēniķiem no liela

svara kārtīga iziešana.

Ar iedvesmi tas viegli

panākams, pat bez dzī-

vinošās tējas, lai gan tē-

ja labvēlīgi iespaido gre-

mošanu. Vislabāki iedar-

bojās priekšlaicīga paš-
iedvesme iepriekšējā va-

karā nākošam rītam.

Priekšlaicīga pašiedvesme:

Vakaros ieejot gultā, koncentrējoties:

vienu reizi — domās: pieceļoties no rīta man

būs kārtīga, viegla izie-

šana! (Var iedvest pat

noteiktu stundu 7, 8 jeb
citā laikā ...).

vienu reizi — domās: dzīvinošā tēja iznīcināju-
si grūtu iziešanu un cie-

tu vēderu!

sešas reizes — klusi: pieceļoties es iziešu!

četras reizes — pus- rīt es iziešu!

balsī:

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

es iedomājas labsajūtu

pie labas iziešanas, ja iz-

iešana tika kavēta no

nelabvēlīgiem apstāk-

ļiem.
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ledvesmes aktīva stiprināšana:

es nogulos uz sāniem,
pievelku ceļus un savel-

ku muskuļus, kā pie iz-

iešanas.

Priekšlaicīga otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: rīt pieceļoties tev būs

iziešana!

vienu reizi — balsī: rīt no rīta katrā zinā tev

būs iziešana!

vienu reizi — balsī: tu esi dzēris dzīvinošu

tēju, tā tad, katrā zinā

tev būs iziešana!

vienu reizi — balsī: vai dzirdi, rīt tu katrā

ziņā iziesi!

Momentāna pašiedvesme.

No rīta pieceļoties no gultas, (bet koncentrējoties),
jeb noteiktā iziešanas laikā:

vienu reizi — domās.: man ir iziešana, liela iz-

iešana!

sešas reizes — klusi: man jāiet atejā!

četras reizes — pus- man iziešanas sajūta!
balsī:

divas reizes — balsī: man jāiziet!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

es atceros gadījumu, kad

iziešanas pēc man bija

steidzīgi jāmeklē ateja!

ledvesmes aktīva stiprināšana:

es eju atejā un mēģinu
iziet!
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Ja neskatoties uz visu,

iziešanas nav, iedvesmi

pēc dažām stundām at-

kārto no jauna un ie-

dvesmes aktīvai stipri-

nāšanai atkal eju uz ate-

ju. Momentāna pašie-
dvesme jāatkārto ikdie-

nas vienā noteiktā laikā,

neatkarīgi no tā vai iz-

iešana sekoja jeb nē.

Momentāna otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: tev ir iziešana!

vienu reizi — balsī: ej, tev ir iziešana!

vienu reizi — balsī: tev jāiziet!
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VIII. TABULA.

Pret caureju.

Priekšlaicīga pašiedvesme:

No rītiem pēc pamošanās, koncentrējoties:

vienu reizi — domās: man šodien nav caur-

ejas!
vienu reizi — domās: mans kuņģis, pateicoties

dzīvinošai tējai, darbojas

kārtīgi!

piecas reizes — klusi: man nav caurejas!
četras reizes — pus- šodien man nav caure-

balsī: jas!
divas reizes — balsī: dzīvinošā tēja izārstēja

mani no caurejas.

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

es iedomājos stāvokli pie
normālas gremošanas.

ledvesmes aktīva stiprināšana:
es masēju kailu vēderu.

Priekšlaicīga otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: tev nav caurejas!

vienu reizi — balsī: tēja ir nokārtojusi tavu

iziešanu!

vienu reizi — balsī: tev nav ne zīmes no

caurejas!
vienu reizi — balsī: vai dzirdi, tev nav caur-

ejas !

Tādu pašu priekšlaicīgu
iedvesmi var izdarīt va-

karos gultā pirms aiz-

migšanas.

ledvesmes formulas.
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Pie pēkšņas caurejas uz-

nākšanas, atrodoties uz

ielas, jeb vietā, kur nav

iespējama iziešana, pie-

lieto sekošu pašiedve-
smi:

vienu reizi — domās: es noturēšos 15 minūtes

(jeb vajadzīgo laiku)!
vienu reizi — domās: es noturēšos 15 minūtes,

es agrāki neiešu uz at-

eju. Es noturēšos!

sešas reizes — klusi: es noturēšos!

četras reizes — pus- es noturēšos 15 minūtes!

balsī:

divas reizes — balsī: es bez grūtībām noturē-

šos 15 minūtes!

ledvesmes stiprināšana ac emociju:

es iedomājos, ka pilnīgi
savaldu sevi, es smejos

par caurejas lēkmi, es

nepielaižu, ka mans or-

ganisms valda par mani,

es iziešu, kad gribēš\i

pats!

ledvesmes aktīva stiprināšana:

es masēju vēderu, sa-

protams virs drēbēm, ja
tas neērti, to izdaru ne-

uzkrītoši.

Momentāna otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: tev tagad nav jāiziet, bet

iziešana jāizdara pēc 15

minūtēm!

vienu reizi — balsī: bez piespiešanās tu notu-

rēsies!

vienu reizi — balsī: agrāk par 15 minūtēm

tev nebūs iziešana.
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IX. TABULA.

Pret migrēņu un vispār pret galvas nervu sāpēm.

Pašiedvesme ir vienīgais radikālais līdzeklis

pret galvas nervu sāpēm un migrēnu. Tā neatstāj
uz veselību nekādas ļaunas seka, kādas, bez šau-

bām ir no reklamētiem līdzekļiem, kuri satur sevī

stipras indes. Šie līdzekli nav radikāli un galvas
sāpes agri vai vēlu no jauna parādās vēl stiprākā
formā, bez tam galvas sāpju novēršošie līdzekli
daudz maksā. Speciālisti nervu slimībās ir pārlie-

cināti, ka galvas sāpju un migrēnas cēlonis ir mī-

zalskābā dieteze. Tāpēc, ja pacients grib izārstē-

ties no galvas sāpēm uz visiem laikiem, tam jāpie-
turas pie iepriekš teiktās dietas, un vispirms jādzer
dzīvinošā tēja. Neatkarīgi no vecuma tā rīcībā ar-

vien atrodas visvarenā iedvesme. Mīzalskābās

dietezes iznīcināšana ir visradikālākais līdzeklis at-

ņemt visām galvas sāpēm materiālu pamatu. Ja šis

materiālais pamats netiks iznīcināts, ar laiku gal-
vas sāpes atgriezīsies. ledvesme tās uz laiku no-

vērsīs, bet tā kā slimībai par cēloni ir nenormāla

vielu maiņa organismā, tā atkārtosies, ja jūs turpi-
nāsiet nenormālu dzīves veidu. Vesela brīva galva
ir pirmais noteikums sekmīgam darbam un labam

gara stāvoklim.

Priekšlaicīga pašiedvesme:

No rīta, pēc pamošanās, koncentrējoties:

vienu reizi — domās: man nav vairs galvas

sāpes!
vienu reizi — domās: dzīvinošā tēja novērsa

slimības materiālos pa-

matus!

ledvesmes formulas.
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sešas reizes — klusi: manas galvas sāpes no-

zudušas!

četras reizes — pus- man galva nesāp!

balsī:

divas reizes — balsī: esmu uz visiem laikiem

brīvs no galvas sāpēm!
vienu reizi — balsī: man vairs nav galvas

sāpes!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

es atceros tos laikus, kad

man nebija galvas sāpes,

kad man bija arvien

svaiga galva.
_

Esmu arī

stipri pārliecināts par ie-

dvesmes labvēlīgu iedar-

bību un esmu priecīgs

par droša līdzekļa atra-

šanu, kas uz visiem lai-

kiem mani atbrīvos no

galvas sāpēm, migrēnas.
Esmu ļoti priecīgs un

apmierināts.

ledvesmes aktīva stiprināšana:

es noglaudu galvu un tās

vietas, kuras parasti sāp.

Tad es saspiežu galvu

starp delnām, deniņus un

pakausi pēc kārtas. Ja

galvas sāpēm seko arī

vemšana, tad noglaudu
arī vēderu.

Priekšlaicīga otras personas iedvesme:

Vienu reizi — balsī: tu esi_ no galvas sāpēm

izārstējies!
Vienu reizi — balsī: tēja novērsa tavas gal-

vas sāpes!

Vienu reizi — balsī: tev nav vairs galvas sā-

pes!
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Vienu reizi — balsī: tu esi uz visiem laikiem

brīvs no galvas sāpēm!

Vienu reizi — balsī: vai dzirdi, tev nav vairs

galvas sāpes!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

priecājies, jo reiz esi at-

radis līdzekli, kurš uz

visiem laikiem tevi at-

brīvos no visām galvas
sāpēm. Kāda brīnišķīga
doma palikt par valdnie-

ku savām ciešanām!

ledvesmes aktīva stiprināšana:

otra persona noglauda

pacienta pieri un tās

galvas vietas, kuras pa-

rasti sāpējušas. Tad ar

abām delnām saspiež pa-

cienta galvu, kā to da-

rīja pats slimnieks, bei-

gās arī noglauda slim-

niekam vēderu.

Tādā pašā kārtā atkārto

priekšlaicīgu iedvesmi

vakaros ieejot gultā.
Priekšlaicīga iedvesme

jāatkārto kārtīgi ikrītus

un vakarus koncentrējo-
ties, vismaz divas nedē-

ļas, ja grib gūt panāku-
mus ilgāku laiku.

Ja sajūt galvas sāpju tu-

vošanos, jeb tās ierodas

piepeši, jāpielietā sekoša

momentāna iedvesme:
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Momentāna pašiedvesme:

vienu reizi — domās: galvas sāpes neierodas,

man nav galvas sāpes!

vienu reizi — domās: pēc piecām minūtēm es

nekā nejutīšu no galvas

sāpju tuvošanās!

vienu reizi — domās: galvas sāpes nemaz ne-

būs!

sešas reizes — klusi: man nesāp galva!
četras reizes — pus- pēc piecām minūtēm es

balsī: vairs nesajutīšu galvas

sāpes, tās izgaisīs!

divas reizes — balsī: man nav galvas sāpes!
vienu reizi — balsī: nē, man nav galvas sā-

pes!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:
kā agrāk norādīts.

ledvesmes aktīva stiprināšana:

kā agrāk norādīts.

Momentāna otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: lēkmes nebūs!

vienu reizi — balsī: tev nebūs galvas sāpes!
vienu reizi — balsī: lēkme pēc 15 minūtēm

izgaisīs!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

kā agrāk norādīts!

ledvesmes aktīva stiprināšana:
kā agrāk norādīts!

No svara, tiklīdz galvas

sāpju lēkmes tuvošanos

sajūt, nodziļināties kādā

darbā, jeb citādi kā iz-

klaidēties, lai novērstu

uzmanību. Nekādā zinā

nedrīkst mierīgi nosē-

sties atpūtas krēslā, jeb



nogulties. Pēc iedves-

mes pielietāšanas tūlīt

jānovērš sava uzmanība

no tās un vairs nav par

lēkmi jādomā. Var iet

arī pastaigāties un do-

māt par kaut ko citu, ti-

kai ne par savu stāvokli.

Vislabāk iesākt kādu no-

pietnu sarunu. Mātei vis-

labāko izklaidēšanos do-

tu spēlēšanās ar bēr-

niem. No lasīšanas un

mūzikas jāatturas. Var

būt pārliecībā, ka ie-

dvesme iedarbosies pēc
s—lo5—10 minūtēm. Šinī lai-

kā jādomā par kaut ko

citu, un ja sajūt sāpju ie-

rašanos, nepiegriezt tām

vērību
— tās nozudīs,

pēc norādītā laika, jo no-

teiktāki būsat novērsuši

savu uzmanību no tām.

Ka jau minēts, nekādā

zinā nedrīkst nodoties

atpūtai.
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X. TABULA.

Pret neiralģijām, zobu sāpēm un vispār pret jeb-
kādām nervu sāpēm.

Tāpat kā galvas sāpes, var tikt novērstas ari

citas nervu sāpes, neatkarīgi no iemesliem, no kā-

diem tās cēlušās un kādas parādības tām seko. Vai

tās būtu sāpes sejā, neiralģijas veidā, zobu sāpes,
dūrienos, dedzināšanā, locekļu laušanā, kādā no

miesas dalām nervu reimatisma veidā, jeb kādā

citā veidā. Visām vipām noder vienas un tās pašas

formulas.

Šeit dosim paraugu vienam atsevišķam gadīju-
mam — zobu sāpēm. Šīs formulas var pielietot arī

pie cita slimības veida, ieliekot zobu sāpju vietā

attiecīgu kaiti.

Nav jābaidās no vienkāršas izteiksmes, turpre-
tim jācenšas izteikties vārdos, kurus parasti lieto-

jat ikdienišķās sarunās, saskaņā ar savām para-

šām, dzīves veidu, izglītību un t. t. No svara ir

domāt par slimību un tās ārstēšanu, bet nekad to

nosaukt. Man nav jāmeklē zinātniski izteicieni un

es varu vienkārši pateikt: „Man jau nesāp (vien-
alga kas), jeb man vairs nededzina (vienalga kur)

un t. t."

ledvesmes stiprināšana ar emociju noderīga
visos gadījumos. Tāpat arī iedvesmes aktīva stip-
rināšana viena un tā pati visos gadījumos: no-

glauda ar roku vai pirkstiem slimo vietu, vienalga,
kur tā arī neatrastos. Tāpat arī pie otras perso-

nas iedvesmes, otrai personai jānoglauda, jāpie-

duras pie slimās vietas.

ledvesmes formulas.
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Priekšlaicīga pašiedvesme:

No rīta pēc pamošanās, koncentrējoties:

vienu reizi — domas: šodien man zobi nesāp!

vienu reizi — domās: zobu sāpes vairs neat-

griezīsies!

sešas reizes — klusi: man nav zobu sāpju!

četras reizes — pus- manas zobu sāpes rimu-

balsī: šas!

divas reizes — balsī: man nav zobu sāpju!

vienu reizi — balsī: man zobi vairs nesāp!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

es iedziļinos stāvoklī, it

kā man zobu sāpes stā-

jušās. Cik man tagad la-

bi, ka esmu no sāpēm

brīvs. Es esmu priecīgs

par savu veselību. Esmu

pateicīgs iedvesmes spē-

kam, kurš mani ir at-

brīvojis no ciešanām,

kurš arī turpmāk dos

man spēku cīnīties ar ci-

tām kaitēm. Tāpat vairs

es nebīstos ne no kā-

dām ciešanām. Pateico-

ties iedvesmei, esmu sa-

vu ciešanu valdinieks.

Esmu spirgts, vesels un

laimīgs.

ledvesmes aktīva stiprināšana:

es noglaudu ar roku jeb

pirkstiem vietu, kurā ra-

dušās sāpes un reizē ar

to atkārtoju iedvesmes

formulas.
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Priekšlaicīga otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: tev nav ko bīties no zo-

bu sāpēm!
vienu reizi — balsī: tavas zobu sāpes vairs

nekad neatgriezīsies!
vienu reizi — balsī: tu vairs no zobu sāpēm

necietīsi!

vienu reizi — balsī: tev zobi vairs nesāp!
vienu reizi — balsī: vai dzirdi, tavas zobu

sāpes rimušās!

ledvesmes aktīva stiprināšana:
otra persona noglauda ar

pirkstiem vai roku sā-

pošo vietu.

Tās pašas priekšlaicīgas
iedvesmes formulas jā-

atkārto vakaros pirms

aizmigšanas, koncentrē-

joties, sevišķi tādos ga-

dījumos, ja ciešanas ro-

das naktī. Pie piepēšām

sāpēm pielieto sekošo

momentānu iedvesmi:

vienu reizi — domās: zobu sāpes — nieki!

vienu reizi — domās: tās tūlīt pāries!
vienu reizi — domās: pēc piecām minūtēm zo-

bi vairs nesāpēs!
sešas reizes — klusi: man vairs zobi nesāp!
četras reizes — pus- zobu sāpes pāriet!
balsī: pārvarējis!
divas reizes — balsī: pēc piecām minūtēm sā-

pes stāsies!

vienu reizi — balsī: zobu sāpes rimušas!

vienu reizi
— balsī: rimušas!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:
kā agrāk norādīts.

ledvesmes aktīva stiprināšana:
kā agrāk norādīts.
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Momentāna otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: zobu sāpju lēkme —

nieki!

vienu reizi — balsī: zobu sāpes pāries visil-

gākais pēc 5 minūtēm!

vienu reizi — balsī: tev nav zobu sāpes!
vienu reizi — balsī: tavas zobu sāpes — ie-

domas!

vienu reizi — balsī: zobu sāpes ir rimušas!

vienu reizi — balsī: vai dzirdi, tās ir iedo-

mas!

ledvesmes aktīva stiprināšana:
kā agrāk norādīts.

Tiklīdz iedvesme nobeig-
ta, slimniekam jāmeklē
izklaidēšanās. Tas ne-

drīkst gaidīt zobu sāpes,

jeb par tām domāt. Tam

ir jānicina sāpes un jā-
ķeras pie darba un nav

jāpiegriež sāpēm ne ma-

zākā vērība. Jo intensī-

vāks iesāktais darbs, jo

ātrāki slimnieks aizmirst

par sāpēm.
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XI. TABULA.

Pret pastiprinātu sirds darbību, iekšējo nemieru,
sirds sažņaugšanos u. t. t.

Priekšlaicīga pašiedvesme.

No rītiem pēc pamošanās, koncentrējoties:

vienu reizi — domās: šodien man nav pastipri-

nātas sirds darbības!

vienu reizi — domās: sirds darbība man pilnī-

gi normāla. Mans iekšē-

jais nemiers — iedomas!

vienu reizi — domās: man ir vesela sirds un

nav iemeslu sirds pa-

stiprinātai darbībai!

sešas reizes — klusi: man nav sirds paātrinā-

tas darbības!

četras reizes — pus- manas sirds pastiprināta

balsī: darbība rimusies!

divas reizes — balsī: man nav pastiprinātas
sirds darbības. Esmu

pilnīgi mierīgs!
vienu reizi — balsī: man sirds pukst mierīgi!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

es iedomājos pilnīgi
mierīgu stāvokli bez

iekšēja nemiera. Es ie-

domājos, ka gulu zālē,
skaistā vasaras tveicē,

% es pilnām plaušām elpo-

ju smaršām pildīto gai-

su. Mana sirds pukst

mierīgi, un mani pārņem

pacilātas jūtas un lab-

klājības sajūta.
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ledvesmes aktīva stiprināšana:

es noglaudu krūtis un

reizēm viegli uzspiežu
roku uz sirds.

Priekšlaicīga otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: tev nav pastiprinātas
sirds darbības. Tev šo-

dien labs gara stāvoklis

un viegla sajūta!

vienu reizi — balsī: tava pastiprinātā sirds

darbība nozuda!

vienu reizi — balsī: tavs sirds nemiers pār-

gājis!

vienu reizi — balsī: tava sirds pukst pilnīgi

mierīgi!

vienu reizi — balsī: vai dzirdi, tavs sirds ne-

miers galīgi nozudis!

ledvesmes aktīva stiprināšana:

otra persona noglauž
krūtis un reizēm viegli

piespiež roku sirds atra-

šanās vietā.

Tā pati priekšlaicīgā ie-

dvesme atkārtojama arī

vakaros pēc ieiešanas

gultā, pirms aizmigša-

nas, koncentrējoties.
Ja rodas dienas laikā pa-

stiprināta sirds darbība,

iekšējais nemiers v. t. t.,
jālietā sekoša momentā-

na otras personas ie-

dvesme :
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vienu reizi — balsī: tavs nemiers — iedo-

mas, viņš tūlīt pāries!

vienu reizi — balsī: tava pastiprinātā sirds

darbība rimusies!

vienu reizi — balsī: vai dzirdi, tava pastipri-
nātā sirds darbība rimu-

sies!

ledvesmes aktīva stiprināšana:

kā agrāk norādīts.
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XII. TABULA.

Pret trīcēšanu, muskuļu drebēšanu (raustīšanos),
tiku (konvulsīvu sejas muskuļu raustīšanos).

Drebēšana, raustīšanās un tiks pieder pie no-

pietnām nervu kaitēm. Tas sevišķi sakāms par tiku,

sejas muskuļu konvulsivu raustīšanos, nepareizām

galvas kustībām, roku drebēšanu un cit., šīs pa-

rādības loti grūti ārstēt. Vienīgi iedvesme šeit var

līdzēt un arī pacientam jāizrāda pietiekoši daudz pa-

cietības. Dažreiz ārstēšana ar iedvesmi velkas ne-

dēļām, mēnešiem, pat vairāk, bet kārtīgi to pielie-

tojot, beigās tomēr panākumi neapšaubāmi.
Seit pievedīsim farmulas pret roku drebēšanu.

Pārējās līdzīgās parādības var ārstēt pēc šīm pa-

šām formulām tās attiecīgi pārveidojot.

Priekšlaicīga pašiedvesme.

No rītiem, pēc pamošanās, koncentrējoties:

vienu reizi — domās: šodien man rokas ne-

dreb!

vienu reizi — domas: esmu šo savu vājumu

pārvarējijs!
vienu reizi — domās: man taču nav nekādu

iemeslu šīm
_

parādībām,
tā ir vienkārša nelaba

ieraša, un tiklīdz es to

vēlēšos — tā izzudīs!

sešas reizes — klusi: es nedrebu!

četras reizes — pus- man ir stingra roka. es

balsī: nedrebu!

divas reizes — balsī: manas rokas nedreb!

vienu reizi — balsī: nē, tās vairs nedreb!

ledvesmes formulas.
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ledvesmes stiprināšana ar emociju:

es iedomājos agrāko
stāvokli, kad biju ve-

sels, ar stipriem ner-

viem. _Es stādu sev

priekšā, ka tad ar stin-

gru roku ņēmu visus

priekšmetus, es ņēmu

rokā bisi, tēmēju un ar-

vien trāpīju mērķī. Vi-

sas rokas kustības stin-

gras un noteiktas.

ledvesmes aktīva stiprināšana.

No rīta, pēc pamošanās, koncentrējoties, atkārtot

iedvesmes formulas, pieceļoties:

es nemu glāzi, vai kā-

du citu priekšmetu

stingri rokās, lai roka

nevarētu drebēt. Es uz-

lieku glāzi uz galda un

stingri to pieturu. Tad

paceļu atkal uz kādu lai-

ciņu un no jauna nolieku.

Šādas manipulācijas es

atkārtoju 6—B reizes.

Gadījumā, ja dreb visa

roka, ne delna vien, šo

pašu vingrinājumu at-

kārto ar koku. to nolie-

kot uz grīdas jeb pace-

ļot gaisā. Pie kāju dre-

bēšanas jāatspiežas ar

vienu kāju uz krēsla, vai

jānostājas stingri, sa-

velkot un saspiežot kā-

jas kopā. Tanī pašā lai-

ka es noglaudu drebo-

šos locekļus.
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Pie tika, jeb sejas sa-

viebšanās, tāpat arī pie

galvas raustīšanās un

grozīšanās, iedvesmes

aktīvu stiprināšanu iz-

dara spoguļa priekšā.

Es noteikti un stingri

raugos uz vietām, kuras
dreb vai raustās, tanī pat

laikā nepārtraukti tā.s

glāstu ar roku. Pie gal-

vas raustīšanās vai gro-

zīšanās, es pārmaiņām

noglāstu kakla labo un

kreiso pusi. Ja, piemē-

ram, raustās mutes kak-

tiņi no augšas uz leju,
tad glāstīšanu es izdaru

otrādi. Ja raustīšanās to-

mēr turpinās, es glāstu

stiprāki, piespiežot vai

nu delnu, jeb pirkstu ga-

lus glāstāmai vietai.

Priekšlaicīga otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: tev rokas nedreb!

vienu reizi — balsī: tu izdari kustības ar ro-

kām pilnīgi stingri!
vienu reizi — balsī: tu nedrebi!

vienu reizi — balsī: vai dzirdi, tu nedrebi!
vienu reizi — balsī: tava drebēšana ir mitē-

jusies uz visiem laikiem!

ledvesmes aktīva stiprināšana:

otra persona glāsta pa-

cienta roku (vai kādu

citu drebošu jeb rausto-

šos locekli).



Tāpat arī priekšlaicīgu
iedvesmi (pašiedvesmi)
izdara vakaros pirms

aizmigšanas, koncentrē-

joties, pielietājot tās pa-
šas formulas. levērojot

to, ka mums šeit darī-

šana ar nervu parādī-

bām, kuras atkārtojas
visu dienu, ir nepiecie-

šami pielietāt 2—3 rei-

zes dienā arī momentā-

nu pašiedvesmi bez kon-

centrēšanās, jo iedvesmi

aktīvi stiprināt bez kon-

centrēšanās nav iespē-
jams. Vajag būt attapī-
gam un atrast katrai

kaitei piemērotāku aktī-

vu iedvesmes stiprinā-

šanas veidu, kurš parei-
zāki iedarbotos uz sli-

mīgo parādību. Aktīvās

iedvesmes stiprināšanas
darbībā jāizpaužas, it kā

slimais orgāns būtu ve-

sels un tikai, kur tas nav

iespējams, jāaprobežojas

ar slimā orgāna noglau-
dīšanu.
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XIII. TABULA.

Pret nervōzu uztraukšanos, nepacietību, dusmu uz-

liesmojumiem un cit.

Priekšlaicīga pašiedvesme.
No rīta pēc pamošanās, koncentrējoties:

vienu reizi — domās: šodien esmu mierīgs,

gluži mierīgs!
vienu reizi — domās: šodien neesmu uzbudi-

nāts!

vienu reizi — domās: esmu lēnīgs, kā jērs!

sešas reizes — klusi: esmu pilnīgi mierīgs!
četras reizes — pus- šodien neesmu uztrau-

balsī: cies!

divas reizes — balsī: esmu pilnīgi mierīgs!
vienu reizi — balsī: nekas mani šodien nevar

no pacietības izvest!

vienu reizi — balsī: mani nervi gluži mie-

rīgi[
ledvesmes stiprināšana ar emociju:

es iedomājos sevi pilnu
dvēseles miera un pacie-

tības. Es atceros laikus,
kad būdams pilnīgi ve-

sels miesā un garā, ne

par ko neuztraucos un

nemaz nepazinu nervo-

zitāti. Ar visiem dzīvoju
mierā un saticībā. Pret

visiem biju laipns un

pakalpīgs. — Jā
1

man

patiešām tāda stāvokļa
nav bijis, es iedomājos
kādu savu pazinu ar tā-

du noskaņojumu, rak-

sturu.

ledvesmes formulas.



ledvesmes aktīva stiprināšana:

es noglāstu pēc kārtas

pieri, plecus un rokas.

Priekšlaicīga otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: tu šodien esi pilnīgi mie-

rīgs!
vienu reizi — balsi: tu neesi nervozs!

vienu reizi — balsī: tavi nervi pilnīgi mie-

rīgi!
vienu reizi — balsi: tavs nervozums ir nozu-

dis un nav atstājis ne

mazākās pēdas!
vienu reizi — balsī:

tu esi gluži mierīgs!

Tādu pašu priekšlaicīgu
pašiedvesmi pacientam

ir jāatkārto vakaros

pirms aizmigšanas, kon-

centrējoties. Atkarībā no

pacienta veselības stā-

vokļa, dienā ir jāatkārto
2—3 reizes momentāna

pašiedvesme, sevišķi ja
tam nāk priekšā kādas

uztraucošas lietas.

Momentāna pašiedvesme:

vienu reizi — domās: mani nervi pilnīgi nomie-

rinājušies!
vienu reizi — domās: esmu pilnīgi mierīgs!
vienu reizi — domās: es neesmu nervozs!

piecas reizes — klusi: es neesmu nervozs, nē,

es esmu mierīgs!
trīs reizes — pusbalsī: esmu pilnīgi mierīgs!
divas reizes — balsī: neesmu uztraucies, es-

mu mierīgs!
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ledvesmes stiprināšana ar emociju:

es iedomājos sevi mie-

rīgi guļam uz dīvāna un

sarunājamies ar draugu.
Es zinu, ka pateicoties

pašiedvesmei varu kat-

rā laikā atdabūt mierīgu

un patīkamu gara stā-

vokli.

Ar iedvesmi es varu

nomākt katru dusmu uz-

plūdumu, nervozitāti un

uztraukšanos. Es smejos

pats par savu nervozi-
tāti un nepacietību.

ledvesmes aktīva stiprināšana:
es sēžos pie galda ērti

atspiežoties un lasu laik-

rakstu vai grāmatu, bet

lēni, ieturot pēc katra

vārda nelielu pauzi. Ja

pauzi izlaižu, lasu no jau-

na, kamēr stingri ievē-

roju visas pauzes. Es

varu arī mierīgi pastai-

gāties pa istabu, rokas

sakrustojis uz muguras,

vai iebāžot tās kabatās,
tanī pat laikā izsakot ie-

dvesmes formulas.

Momentāna otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: tu neesi nervozs, esi

mierīgs!
vienu reizi — balsī: tu nemaz neesi uz-

traukts!

vienu reizi — balsī: tu esi palicis gluži mie-

rīgs!
vienu reizi — balsi: tavi nervi ir gluži no-

mierinājušies!



XIV. TABULA.

Pret nespēku, novājēšanu, enerģijas trūkumu, neno-

teiktību un cit.

Pie šīm parādībām ir ne-

pieciešama ilgstoša ie-

dvesme no rītiem un va-

karos, koncentrējoties.
Sekmes var sagaidīt ne

agrāki par 2—3 nedē-

ļām. Šeit no svara būtu

arī enerģiska citas per-

sonas palīdzība otras

personas iedvesmes vei-

dā.

Priekšlaicīga pašiedvesme.

No rītiem pēc pamošanās, koncentrējoties:

vienu reizi — domās: šodien esmu dzīves prie-

ka un enerģijas pilns!
vienu reizi — domās: es noteikti zinu, ko gri-

bu!

vienu reizi — domas: šodien esmu spirgts un

ražīgam darbam sagata-

vots!

vienu reizi — domās: šodien es pilnīgi pārval-
du savus spēkus un tos

apzinos!
sešas reizes — klusi: šodien esmu stiprs un

enerģisks!
četras reizes — pus- šodien esmu enerģisks!
balsī:

vienu reizi — balsī: es zinu, ko gribu!
vienu reizi — balsī: esmu enerģisks!
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ledvesmes stiprināšana ar emociju:

ledomājies viskošāko ve-

selību un pilnu panāku-
miem darbību. Es iedo-

mājos pēc vēlēšanās lie-

los pasaules garus, kā

Napoleonu, Cēzaru, Bis-

marku un citus. Es lieku

paslīdēt vinu tēliem, kā-

di tie attēloti vēstures

grāmatās. ledvesme dos

man līdzīgu vinu garam

enerģiju.

Aktīva iedvesmes stiprināšana:

es noglāstu pieri.

Priekšlaicīga otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: šodien tu esi pārvērties

par citu cilvēku!

vienu reizi — balsī: tu esi spirgts un ener-

ģisks!
vienu reizi — balsī: tu esi noteikts un ener-

ģisks visā savā darbībā!

vienu reizi —
balsī: tevī nav ne pēdas no

agrākā vājuma, nogu-
ruma!

vienu reizi — balsī: tagad tu ļoti labi zini,

ko gribi!

Līdzīgu priekšlaicīgu

pašiedvesmi pacientam
jāpielietā no rītiem un

vakaros, koncentrējoties,
pielietājot formulas nā-

košai dienai. Dienā arī

var atkārtot pašiedves-
mi, aktīvi to stiprinot ar

veselības pilnu darbības

iztēli.



XV. TABULA.

Pret hipochondriju, nospiestību, ilgām un cit.

Šīs parādības grūti ārstējamas, jo tās pavada

pacienta pilnīgs gribas trūkums un pašam viņam
tikt galā ar šīm parādībām gandrīz neiespējami.
Šādi pacienti ir pārvarēti no savām kaitēm un ir

paši pārliecināti, ka viņi nav ārstējami un nekas

viņiem vairs nevar līdzēt. Tie nolemti ciešanām un

viena slimīga parādība veicina otras rašanos. Šā-

dos gadījumos jānāk palīgā ar enerģisku otras

personas iedvesmi. ledvesmēm jāseko noteiktā kār-

tībā un neatlaidībā, kā rītos, tā vakaros koncentrē-

joties. Ja lēkmes uznāk arī dienā, tad tām jāseko
otras personas enerģiskai momentānai iedvesmei,
arī iniciatīvei šādos gadījumos jānāk no otras per-

sonas, ja pacients ir tik stipri novājējis, ka pats to

nevar pielietāt. Katra lēkme jāiznīcina jau pašā

dīglī.

Priekšlaicīga pašiedvesme.

No rītiem pēc pamošanās, koncentrējoties:

vienu reizi — domās: esmu labā gara stāvoklī,
es jūtos spirgts un

jautrs!
vienu reizi — domās: esmu laimīgs, dzīve tik

jauka!
vienu reizi — domās: kāda laime dzīvot!

vienu reizi — klusi: esmu priecīgs, ka varu

dzīvot!

vienu reizi — klusi: sirdī jūtu prieku!
četras reizes — pus- esmu priecīgs un labi

balsi: noskaņots!
divas reizes — balsī: esmu priecīgs un jautrs!
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ledvesmes stiprināšana ar emociju:

es iedomājos jauku ska-

tu: dzidras, zilas de-

besis, saule apžilbinoši
mirdz. Es pastaigājos pa

laukiem un mežiem,

svilpojot kādu motīvu.

Sirdī jūtu mieru un svēt-

laimību. Var arī iedomā-

ties jautru sabiedrību,
kurā kavēju laiku jokos
un asprātībās.

Aktīva iedvesmes stiprināšana:

es sev noglaudu pieri.

Priekšlaicīga otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: tu esi jautrs un priecīgs!
vienu reizi — balsī: tavas skumjas un neap-

mierinātība bij iedoma!

vienu reizi — balsī: tev nekas nekait, tu esi

spirgts un vesels!

vienu reizi — balsī: tu esi dzīves priecīgs!
vienu reizi — balsī: tu esi priecīgs un labā

noskaņojumā!

vienu reizi — balsī: no skumjām nav palicis

ne mazākās pēdas!

vienu reizi — balsī: ar grūtībām tu centies

pārvarēt jautrību un dzī-

ves prieku!

vienu reizi — balsī: tu esi dzīvespriecīgākais

cilvēks, kādu esmu jeb-

kad redzējis!

vienu reizi — balsī: tu esi priecīgs un apmie-
rināts!

vienu reizi — domās: vai dzirdi, tu esi prie-

cīgs un apmierināts!
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Pie pēkšņas nospiestības lēkmes, izmisuma.

Momentāna pašiedvesme:

vienu reizi — domās: pats es gribu sevi just
noskumušu un izmisušu,

pats es iedomājos par

slimu. Tas viss nieki!

vienu reizi — domās: esmu vispriecīgākais un

vislaimīgākais cilvēks

pasaulē!
vienu reizi — domās: viss pārējais iedomas,

muļķības!
vienu reizi — domās: es nepielaižu sevi mocīt

tukšām iedomām!

trīs reizes — klusi: esmu priecīgs un labā

noskaņojumā!
trīs reizes — klusi: manī tikai priecīgas do-

mas!

četras reizes — pus- esmu priecīgs un

balsī: mundrs!

divas reizes — balsī: mani nenomāc drūmas

iedomas, esmu priecīgs!

vienu reizi — balsī: esmu laimīgs un dzīves

priecīgs!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

kā augstāk norādīts!

Aktīva iedvesmes stiprināšana:

es smejos pilnā balsī un

situ plaukstas, iedomājo-
ties jautrību un apmieri-
nātību.

Momentāna otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: kāpēc tu izliecies skumjš,

jo sirdī tu esi priecīgs
un apmierināts!

vienu reizi — balsī: tu pats iedomājies, ka

esi skumjš un drūmi no-

skaņots !



vienu reizi — domās: tu esi jautrs un labā ga-

ra stāvoklī!

vienu reizi — domās: vai dzirdi, tava sirds

pilna prieka un jautrī-
bas!

vienu reizi — domās: tev nav ne mazākā ie-

mesla būt nospiestam,

viss tas tikai iedomas!

vienu reizi — domās: dzen prom šīs iedomas,
tu esi jautrs un labā ga-

ra stāvoklī!

vienu reizi — domās: tu esi priecīgs un ap-
mierināts un tāds tu arī

paliksi!
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XVI. TABULA.

Pret kaislībām (alkoholu, nikotinu, morfiju un cit.).

Kaislības samērā viegli un ātri var nomākt ar

iedvesmi. Nepieciešami iedvest nekavējoši pilnīgu
atturību. Pakāpeniska kaislību ierobežošana nesa-

sniedz mērķi. Dzērājs, kurš izlieto V* litra degvīna
vietā 7s dalu, paliek tāpat dzērājs un atturība no

vismazākā daudzuma degvīna prasa tikpat inten-

sīvu iedvesmi, kā no liela. Gluži tāpat atturēties no

Vs morfija ampulas prasa tikpat daudz iedvesmes

spēka, kā atturēties no trim ampulām. Lai sasniegtu

redzamus panākumus, nepieciešama radikāla ie-

dvesme, pakāpenība šinīs gadījumos nesasniedz

mērķi. No liela svara šeit otras personas iedvesme.

Ņemsim, piemēram, formulas pret morfinismu, ku-

ras var lietot arī pret nikotinismu, alkoholismu un c.

Priekšlaicīga pašiedvesme.

Vakaros un rītos pirms iemigšanas un pamošanās,

koncentrējoties:

vienu reizi — domās: es vairs neļauju sev spri-
cēt morfiju (jeb nespri-
cēju), (es vairs nedzeru,

es nesmēķēju).
vienu reizi — domās: vairs nevienas ampulas!
vienu reizi — domās: tās tik iedomas, ka ļauju

sev spricēt un it kā no

tā paliek labāki!_
vienu reizi — domās: es vairs nespricēju!

sešas reizes — klusi: es vairs nespricēju (jeb
neļauju sev spricēt)!
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četras reizes — pus- man ir riebums pret

balsī: morfiju!
divas reizes — balsī: es vairs nespricēju ne

vienu sprici!
vienu reizi — balsī: es vairs nevēlos morfiju

redzēt!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

es iedomājos laimīgu cil-

vēku, kurš brīvs no kat-

rām kaislībām un ir

kungs par savu rīcību

un kurš viegli nomāc vi-

sas savas kaislības, kas

iznīcina veselību un tiek

no sabiedrības nosodītas.

Esmu laimīgs, ka manā

rīcībā ir tāds spēks, kā

iedvesme, kura palīdz

man, dod spēku par vi-

sām manām iegribām un

kaislībām.

ledvesmes aktīva stiprināšana:

es noglaudu pieri.

Priekšlaicīga otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: tava kaislība līdz šim

bija iedoma!

vienu reizi — balsī: tev nav vajadzīgs mor-

fijs!
vienu reizi — balsī: tu juties daudz labāki,

nelietājot morfiju!
vienu reizi — balsī: morfijs iznīcināja tavu

miesu un garu!
vienu reizi — balsī: morfija vajadzība bija ti-

kai tavas iedomas!

vienu reizi — balsī: tu nebiji prātīgs, lietājot

morfiju!
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vienu reizi — balsī: tagad viss tas garām, un

tu esi brīvs no šīs bries-

mīgās kaislības!

vienu reizi — balsī: tu esi uz visiem laikiem

izārstējies no šīs kaislī-

bas!

vienu reizi — balsī: morfijs tev ir palicis pre-

tīgs!
vienu reizi — balsī: nekad vairs tu nespricesi

(jeb neļausi spricēt) mor-

fiju!
vienu reizi — balsī: vai dzirdi, vairs nekad!

Pie mazākās vēlēšanās pielietā momentānu paš-
iedvesmi.

Momentāla pašiedvesme:

vienu reizi — domās: nieki, es nespricēju!
vienu reizi — domās: muļķīgas iedomas mani

vilina!
vienu reizi — domās: es nespricēju!
vienu reizi — domās: morfijs man ir pretīgs!
vienu reizi — domās: tikai iedomas un neap-

domāta sekošana tām

mani vilina!
vienu reizi — domās: es nespricēju!
vienu reizi — domās: es nešaubos par sevi!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:
kā agrāk norādīts.

ledvesmes aktīva stiprināšana:
es iznīcinu morfija spri-

ci, (tas pats sakāms par

alkoholu, tabaku v. c).

Ja sprice iznīcināta pēc

pirmās iedvesmes, tad

es simulēju sprices iznī-

cināšanu. Tas pats sa-

kāms attiecībā uz ta-

baku, alkoholu v. t. t.
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Momentāna otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: tu tikai iedomājies, ka

morfijs tev ir nepiecie-
šams!

vienu reizi — balsī: tu nekad vairs nespri-

cēsi!

vienu reizi — balsī: tu neesi vāja rakstura

cilvēks, tu valdi par sa-

vām iegribām!
vienu reizi — balsī: tu nespricē!
vienu reizi — baJsī: vai dzirdi, tu vairs ne-

spricē!



ledvesmes formulas.
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XVII. TABULA.

Pret slinkumu un riebumu pret darbu.

Priekšlaicīga pašiedvesme.

No rītiem un vakaros, koncentrējoties:

vienu reizi — domās: es strādāju šodien (jeb
rīt) ar patiku un prieku!

vienu reizi — domās: slinkums, bezdarbība

man ir palikuši' pretīgi!

sešas reizes — klusi: es šodien cītīgi strādāju!

četras reizes — klusi: es strādāju ar prieku!
divas reizes — balsī: darbs ir mans vienīgais

prieks!
vienu reizi ■— balsī: nekad vēl es tik stipri

neilgojos pēc darba!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

es iedomājos cilvēku, kas

jūt apmierinātību un mie-

ru, izpildot pēc sirds-

apziņas savu pienāku-

mu, atrodot vinā vislie-

lāko darba prieku.

ledvesmes aktīva stiprināšana:

es noglaudu pieri.

Priekšlaicīga otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: tu tagad esi pavisam cits

cilvēks!

vienu reizi — balsī: tu esi uzcītīgs un ilgojies

pēc darba!

vienu reizi — balsī: tu šodien strādā ar aiz-

raušanos!
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vienu reizi — balsī: tu esi vesels un laimīgs!
Darbs tev ir augstākais
apmierinājums!

vienu reizi — balsī: šodien tu esi uzcītīgs!
vienu reizi — balsī: šodien tu strādā ar gri-

bu un prieku!

ledvesme neticami ie-

spaido darba prieku.
Nepieciešami sev ie-

dvest pirms katra dar-

ba, vai tas būtu kāds

rakstu darbs,
plāna zīmēšana, darbs

darbnīcā, runas teikša-

na, kāda cita svarīga

darba iesākšana, ar vār-

du sakot, tūkstošiem da-

žādos gadījumos, kur

grib sagaidīt labvēlīgus

iznākumus, vai tas būtu

liels, vai mazs darba pa-

sākums.

Momentāna pašiedvesme:

vienu reizi — domās: tagad es keros pie dar-

ba ar visu savu enerģiju
un praksi!

vienu reizi — domās: es pielikšu visus savus

spēkus, un esmu pārlie-
cināts par sekmēm!

vienu reizi — domās: esmu pārliecināts par lie-

liem panākumiem!
trīs reizes — klusi: es strādāju uzcītīgi!
trīs reizes — klusi: man ir panākumi!
četras reizes — pus- es strādāju ar gribu un

balsi: prieku!
divas reizes — pus- mans darbs ir ražīgs!
balsī:

vienu reizi — pus- esmu uzcītīgs!
balsī:
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ledvesmes stiprināšana ar emociju:

es iedomājos sekmīgi
veiktu darbu — cik tas

mani dara laimīgu!

ledvesmes aktīva stiprināšana:

es simulēju kustības, kā-

das saistītas ar manu

darbu!

Momentāna otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: tu ar patiku un prieku
ķeries pie katra darba!

vienu reizi — balsī: tu esi uzcītīgs!
vienu reizi — balsī: tu pieliksi visas pūles, lai

gūtu panākumus!
vienu reizi — balsī: tu neapmierināsies, ie-

kams tavi darbi nebūs

padarīti!
vienu reizi — balsī: tavs darbs labi sokas!
vienu reizi — balsī: vai dzirdi, viņš sokas!
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XVIII. TABULA.

Pret pārpūlēšanos (nogurumu).

Runājot par pārpūlēšanos, mēs skaram visizpla-
tītāko mūsu laikmeta parādību, jo dzīves cīna dēl
eksistences un tās nodrošināšana rada milzu nei-

rastēniku pulkus, slimus kā miesā, tā garā cilvēkus

ar sagrautu veselību, kuri dzīvi padara nepanesamu

sev un apkārtnei. Šīs personas arī sastāda slimo

kontingentus, kuru nervi pazaudējuši elastību un

kuriem lielākā mērā arī domāta šī grāmata. Visas

parādības, par kurām mēs iepriekš runājām, ir nei-

rastenijas pavadoni- Ar vinu nozušanu zūd arī pati

neirastenija, bet ko līdzētu šo blakus parādību ārstē-

šanas pūles, ja mēs nepiegrieztu vislielāko vērību

pārpūlēšanās novēršanai. Lielais vairums neiraste-

niķu ir pārpūlējušies cilvēki. Starp šo laužu grupu

ir liela dala cilvēku, kuri dzīves eksistences, mant-

kārības jeb citu nolūku dēl neievēro skaidrā prāta

diktējumus, vispirms piegriezt vērību savai vese-

lībai. Tie nemaz negrib dzirdēt, ka savas veselības

dēl tiem vispirms būtu jāierobežo savs darbs. Ar

tādu pacientu nekā nevar iesākt un tas nolemts iz-

nīcībai. Kuru vēl var iespaidot skaidra prāta slē-

dzieni, tas atradīs iedvesmē spēcīgu palīgu normēt

savu lielo darba tieksmi. Tiem arī jārēķinās un jā-
meklē atbalsti otras personas iedvesmē, ko visla-

bāki var izdarīt kāds tuvs cilvēks, ģimenes loceklis.

Pa lielākai daļai pārpūlas brīvo profesiju cil-

vēki, komersanti, fabrikanti un citi, kuri paši brīvi

rīkojas ar savu laiku.

ledvesmes formulas.
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Priekšlaicīga pašiedvesme.

No rītiem un vakaros, koncentrējoties:

vienu reizi — domās: šodien (rīt) es strādāju
tikai sešas stundas (jeb
kādu citu ierobežotu lai-

ku, skatoties pēc vaja-
dzības) !

vienu reizi — domās: šodien esmu gluži mie-

rīgs un nepārpūlēšos!
vienu reizi — domās.; mierīgi strādājot, es va-

ru vairāk veikt, nekā

steidzoties!

trīs reizes — klusi: šodien es strādāju tikai

sešas stundas!

trīs reizes — klusi: dalu no sava darba no-

došu citam!

četras reizes — pus- es strādāju tikai sešas

balsī: stundas!

vienu reizi — balsī: šodien es nepārpūlos!
vienu reizi — balsī: tiklīdz sākšu nervozēt,

tūlīt pārtraukšu darbu!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

es iedomājos pilnīgi mie-

rīgu stāvokli, pie kāda

es varu labi pārdomāt,
kas man darāms, izslē-

dzot katru steigu. Es tu-

.
ru par smieklīgu neuzti-

cēt dalu no sava darba

citiem. Es taču varu se-

vi atvieglot caur to. Kat-

ru darbu un cilvēku var

atvietot cits. Bismarks

nomira un vina vietu tik-

pat labi atvieto citi. Tā-

pat arī mani var atvie-

tot kāds cits, ja ne pa-

visam, taču dalu no sa-
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va darba es varu uzti-

cēt citam, pasargājot ar

to savu veselību un ner-

vus. Es vairs negribu
pārpūlēties, un iedvesme

palīdzēs izvest manu lē-

mumu līdz galam.

Priekšlaicīga otras personas iedvesme:

es noglaudu ar roku

pieri.

Priekšlaicīgu iedvesmi ieteicams arī izvest dienā.

vienu reizi — balsī: šodien (rīt) tu strādā ti-

kai 6 stundas!

vienu reizi — balsī: tavs nogurums cēlies ti-

kai no iedomas, ka tev

vienam pašam viss jā-
veic!

vienu reizi — balsī: tu strādā tikai 6 stun-

das, atlikušo darbu no-

dod citam!

vienu reizi — balsī: tu vairāk nenogursi!

vienu reizi —
balsī: tev ir patīkams miers!

vienu reizi —
balsī: tiklīdz tu jutīsies nogu-

ris, tūlīt pārtrauksi savu

darbu!

vienu reizi — balsī: visas tavas nervozitātes

pazīmes nozudušas, un

tu vairs tās neizsauksi

ar pārpūlēšanos!
vienu reizi — balsī: šodien tu strādā 6 stun-

das un ne minūtes vai-

rāk!

vienu reizi — balsī: visus savus darbus tu

veiksi mierīgi, bez stei-

gas!
vienu reizi — balsī: vai dzirdi, mierīgi, bez

steigas!



Priekšlaicīgu iedvesmi ieteicams arī izvest diena.

Pēc iedvesmē minētā

darba laika notecēšanas

nepieciešams pielietāt
momentānu iedvesmi,

gadījumā, ja pacients
turpina strādāt. Šādos

gadījumos pielietājama
otras personas momentā-

na iedvesme, jo pacients

pats par iedvesmi ir pie-
mirsis.

Momentāna otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: tu diezgan esi strādājis.

tagad beidz!

vienu reizi — balsī: tagad tu esi savu darbu

beidzis, atpūties!

vienu reizi — balsī: tu neturpini darbu vairs

nevienas minūtes!

vienu reizi — balsī: kas tev palicis nedarīts,
to tu veiksi rīt, jeb no-

dosi kādam citam!

vienu reizi — balsī: tagad tu darbu beidzi, jo
to turpināt tev vairs nav

vēlēšanās!

vienu reizi — balsī: tagad tu atpūtīsies!
vienu reizi — balsī: vai dzirdi, tu atpūtīsies!
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XIX. TABULA.

Pret histeriju.

Pie histērijas mums ir darīšana ar vairākām

nervozas dabas parādībām, kuras vislabāki novēr-

šamas pakāpeniski. ledvesmes būtība — iedomā-

ties sevi par veselu, koncentrējot uz to visas savas

domas, t. i. novērst uzmanību no savām sāpēm, cie-

šanām, kuras rada slimīgu stāvokli. ledvesmes

vārdi palīdz novērst uzmanību no slimīgā stāvokļa,

vienalga, kā šo slimīgo stāvokli nosauc, par sāpēm,
histēriju, vai kā citādi. Un ir gluži vienalga, kā

iedvešam: „es vairs neesmu histērisks", jeb „es

vairs neesmu slims". Galvenais ir novērst uzma-

nību no slimīgās parādības. Vairums histeriku ne-

grib atzīt sevi par tādiem, daudzi nemaz nezina, ka

viņi slimo ar histēriju un nevēlas, lai viņus par tā-

diem sauc. Pie tādiem pacientiem vārdu histērija

var atvietot ar vārdu „slims" jeb „nervozs".
Šeit pievestā formulā mēs lietāsim vārdu his-

tērisks", bet to var atvietot arī, kā jau minējām, ar

citu.

Priekšlaicīga pašiedvesme.

No rītiem un vakaros, koncentrējoties:

vienu reizi — domās: šodien es neesmu histē-

risks!

vienu reizi — domās: šodien esmu mierīgs!
vienu reizi — domās: neesmu uzbudināts un

nervozs!

trīs reizes — klusi: neesmu histērisks!

trīs reizes — klusi: esmu pilnīgi mierīgs!

ledvesmes formulas.
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četras reizes — pus- mani nervi pilnīgi ne-

balsī: mierinājušies!
divas reizes — balsī: es neesmu histērisks!
vienu reizi — balsī: esmu pilnīgi vesels un

mierīgs!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

es iedomājos pilnīgu
miera stāvokli visā ma-

nā būtnē: es redzu pil-
nīgi mierīgi sevi atpūša-

mies, bez locekļu raustī-

šanās, ar mierīgu sejas
izteiksmi.

iedvesmes aktīva stiprināšana:

es noglaudu pieri, krūtis

un arī rokas.

Priekšlaicīga otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: šodien (rīt) tu neesi hi-

stērisks!

vienu reizi — balsī: tu esi vesels, un tavas

iedomātās kaites nozu-

dušas !

vienu reizi — balsī: tu esi mierīgs un jautri
noskaņots!

vienu reizi — balsī: tavi nervi veseli un mie-

rīgi!
vienu reizi — balsī: tu neesi nervozs!

vienu reizi — balsī: tavi nervi nomierināju-

šies!

vienu reizi — balsī: vai dzirdi, galīgi nomie-

rinājušies!

ledvesmi var arī atkārtot dienā.

Gadījumus, pie kuriem histērijai seko lēkmes

un samaņu zaudēšana, mēs šeit neminēsim, jo tie

pāriet paši no sevis. leteicams ir tomēr izdarīt iz-

mēģinājumus, jo viss tas atkarājas no individuālam
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īpašībām. Kā jau agrāki minēts, katru histērisku

lēkmi var pārtraukt ar „smacēšanas paņēmienu",
t. i. vienkārši aiztaisīt pacientam muti un degunu. Tā

viņam rodas nosmakšanas iespaids, kas savukārt

rada pašaizsardzības, „dzīvotgribas" dominātu, spē-

cīgāko no visiem dominātiem, un lēkme pāriet. Ar

šo smacēšanas paņēmienu un iedvesmi var darīt

brīnumus, jo pie 2—3 reižu atkārtošanas, lēkmes

nozūd.



XX. TABULA.

Pret uzbāzīgām iedomām, parādībām un sajūtām.

Pie šīs kategorijas pieskaitāms vesels pulks uz-

mācīgu (spaidu) ideju un sajūtu, kuras dažreiz pil-
nīgi pārņem pacientu. Šeit iedvesme visā savā

spožumā rāda savu varenību. Pret šīm parādībām
medicīna pagaidām bezspēcīga, bet ar iedvesmi tās

ir novēršamas gluži viegli.

Visāda veida uzmācīgas idejas, kā bailes no

telpām, vietas, kaut kāda zināma kapa, vilciena,

vājprātības, trokšņa ausīs, sejas piesarkšanas, dzirk-

steļu dejošanas acu priekšā v. c, nozūd dažās die-

nās, lielākais nedēļās, pielietājot regulāri iedvesmi.

Ņemsim šeit baiļu sajūtu no kādas vietas,

piem., tilta, krastmalas v. t. t. ledvesmes formulas

var pēc vajadzības grozīt. Kā jau agrāki minējām,
slimības formulēšana šeit nav no svara. No svara

ir tikai koncentrēšanās pilnīgā veselības stāvoklī,
t. i. sevi pārnešana tādā stāvoklī.

Priekšlaicīga pašiedvesme.

No rītiem un vakaros, koncentrējoties:

vienu reizi — domās: šodien man nav bailes

no tādas vietas (minēt

vietu)!
vienu reizi — domās; šodien es droši pāriešu,

piemēram, pāri tirgus

laukumam, ielai, tiltam

v. c.

trīs reizes — klusi: es iešu pāri tirgus lau-

kumam!

trīs reizes — klusi: pats es iešu, bez kādas

baiļu sajūtas!
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četras reizes — pus- šodien es mierīgi pāriešu
balsī: tirgus laukumu!

divas reizes — balsī: šodien es stingri pāriešu

tirgus laukumu, kā to

dara pārējie cilvēki!

vienu reizi — balsī: man vairs nav bailes!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

es iedomājos cilvēku,

kurš pārvar visas mal-

dīgās iedomas un kuras
to nemaz neiespaido. Es

arī jūtos tik spēcīgs, jo

iedvesme manī padzi-
nuši katru baiļu sajūtu

no vietas, un to darīšu

katrreiz, tiklīdz šī sajūta

atkārtosies.

ledvesmes aktīva stiprināšana:

es noglaudu pieri.

Priekšlaicīga otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: tev nav baiļu sajūtas no

vietas!

vienu reizi — balsī: kā tu varēji šīm iedomām

padoties!
vienu reizi — balsī: tik vesels cilvēks nevar

krist par upuri iedo-

mām!

vienu reizi — balsī: tevī vairs nav baiļu sa-

jūtas no vietas!

vienu reizi — balsī: vai dzirdi, tu visur iesi

bez kādām bailēm!

Pārejot kādu vietu vai

laukumu, pielieto mo-

mentāno pašiedvesmi, ja
baidās, ka lēkme varētu

atkārtoties.



Momentāna pašiedvesme:

vienu reizi — domās: es nebaidos, es mierīgi

pāriešu laukumu!

vienu reizi — domās: es vairs neesmu tukšu

iedomu vergs!
sešas reizes — klusi: es eju pilnīgi mierīgi!
trīs reizes — klusi: es nebaidos!

divas reizes — balsī: vai redzi, ka nebaidos!

vienu reizi — balsī: es droši eju pāri lauku-

mam!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

kā augstāk norādīts.

ledvesmes aktīva stiprināšana:

es iedomājos sevi ejam

tieši pāri laukuma vi-

dum.

Momentāna otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: es labi zināju, ka tev

nav baiļu sajūtas no vie-

tas!

vienu reizi — balsi: tas bij tikai tavas iedo-

mas!

vienu reizi — balsī: vai redzi, cik mierīgs un

bez bailēm tu eji tieši

pāri laukuma vidum!

vienu reizi — balsī: arī bez mums tu tikpat

mierīgi to varētu izdarīt!

vienu reizi — balsī: tu, kā visi pārējie cil-

vēki, mierīgi pārēji lau-

kumu!
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XXI. TABULA.

Pret kautrēšanos, kaunēšanos, apmulsumu, neno-

teiktu rīcību, bailēm un cit.

Šīs parādības nav tikai

slimības sekas, bet arī

vāja rakstura īpašības;
abos gadījumos tās iznī-

cināmas ar iedvesmi. le-

dvesme jāpielietā pakā-

peniski un rēgulāri. La-

bus panākumus dod an

otras personas iedvesme.

Pakāpeniskai iedvesmei

ir brīnišķīgi panākumi.
Piemēram ņemsim bai-

les.

Priekšlaicīga pašiedvesme.

No rītiem un vakaros, koncentrējoties:

vienu reizi — domās: tagad esmu pilnīgi drošs!

vienu reizi — domās: es ne no kā nebaidos!

trīs reizes — klusi: es neesmu bailīgs!
trīs reizes — klusi: manī ir pašapziņa un vī-

rišķība !

četras reizes — klusi: es nekā nebaidos!

divas reizes — balsī: esmu varonīgs un drošs!

vienu reizi — balsī: esmu drošs!

ledvesmes formulas.



ledvesmes stiprināšana ar emociju:

es iedomājos kaujas lau-

ku, kur cīnos kā varonis

un uzvaru. Es jūtos vien-

līdzīgs citiem cilvēkiem.

Nevienam es nepadodos
un nevienu es nelūdzu,
drīzāk es kritīšu, nomir-

šu, nekā padošos, vai

bēgšu no briesmām. Ja

ir pasaulē varmākas, tad

tiem es pateikšu, ka kat-

ra pienākums ir cienīt

tuvāko un ka es droši

atsitīšu katru uzbru-

kumu.

iedvesmes aktīva stiprināšana:
es noglaudu pieri, sa-

velku dūres, it kā man

būtu tūliņ jādodas cīniņā.

Priekšlaicīga otras personas iedvesme:

vienu reizi —
balsī: tu esi drošs un nelo-

kāms!

vienu reizi — balsī: tu vairs neko nebaidies!

vienu reizi — balsī: tevī vairs nav baiļu sa-

jūtu !

vienu reizi — balsī: tu esi ar mieru iet pretī

katrām briesmām un cī-

nīties ar niknāko ienaid-

nieku!

vienu reizi — balsī: no tavas baiļu sajūtas
nav palikušas nekādas

pēdas!
vienu reizi — balsī: tevī ir vīrišķība un paš-

apziņa!

Dienā, pie varbūtēja
draudoša gadījuma, jā-
pielietā momentāna paš-

iedvesme.
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Momentāna pašiedvesme:

vienu reizi — domās: es iešu droši pretim vi-

sām briesmām!

vienu reizi — domās: esmu pārvarējis sevi

katru baiļu sajūtu'
trīs reizes — klusi: es nebaidos!

trīs reizes — klusi: kas arī nenotiktu, es se-

vi aizstāvēšu!

četras reizes — pus- esmu drošs!

balsī:

piecas reizes — balsī: es nebaidos!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

kā agrāk teikts.

ledvesmes aktīva stiprināšana:

es izstiepjos visā augu-

mā, turu galvu augsti

paceltu un pieņemu izai-

cinošu pozu. Es simulē-

ju cīņas paņēmienus, iz-

daru kustības, kādas

būtu pie cīņas vajadzī-

gas.

Momentāna otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: tu tagad esi drošs!

vienu reizi — balsī: tu neesi zaķa pastala!
vienu reizi — balsī: tu nekā nebīsties!

vienu reizi — balsī: es zināju, ka vajadzības

brīdī tu pratīsi cienīgi

sevi aizstāvēt!

vienu reizi — balsī: tu neatkāpsies pat vislie-

lākās briesmās!

vienu reizi — balsī: tu esi drošs, noteikts un

pašapzinīgs!



XXII. TABULA.

Pret skatuves drudzi, eksāmenu drudzi, bailēm no-

turēt runu, runāt ar augsti stāvošām personām

u. t.t.

Nekas cilvēkam nesagādā tik daudz nepatik-

šanu, kā bailes, uztraukums pie publiskas uzstāša-

nās, kad tam ir jāiziet atsevišķi no pūla un perso-

nīgi jāuzstājas.
Loti daudz personas var mierīgi, asprātīgi sa-

runāties pie galda, bet tiklīdz tām jāpaceļas un jā-
saka kāda runa, tās uztraucas un nevar pat loģiski
pateikt dažus vārdus. Daudz publicistu, rakstnieku

nav spējīgi noturēt klausītāju priekšā pat nelielu

runu. Kaut kāda nepārvarama, neaprakstāma pa-

nika pārņem cilvēku līdzīgos jeb šādos gadījumos.
ledvesme arī šeit rāda brīnumus, sevišķi, ja to ie-

sāk pielietāt dažas dienas pirms paredzētās uzstā-

šanās. Šeit mēs nevaram uzstādīt kādu šablonu

neskaitāmiem gadījumiem, kādi var nākt priekšā.
Šeit mēs ņemsim, piemēram, skatuves drudzi, kad

aktierim ir pirmo reizi jāuzstājas skatītāju priekšā.
Citos gadījumos katrs var, skatoties pēc apstākļiem,
sakombinēt formulu, kā arī emocionālus un aktīvas

iedvesmes stiprināšanas paņēmienus.

Priekšlaicīga pašiedvesme.

No rītiem pēc pamošanās, koncentrējoties:

vienu reizi — domās: šodien man ir pirmo rei-

zi jāuzstājas, bet es ne-

bīstos!

vienu reizi — domās: kāpēc man jābīstas, ja
esmu savās spējās pār-

liecināts!
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vienu reizi — domās: man būs tādi paši spīdo-
ši Danākumi skatītāju
priekšā, kā tas bija mē-

ģinājumos!
trīs reizes — klusi: esmu mierīgs!
trīs reizes — klusi: man nav no skatītājiem

bail!

četras reizes — pus- neesmu nekāds bailī-

balsī: gais!

vienu reizi — balsī: es nebīstos!

vienu reizi — balsī: esmu mierīgs!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

es iedomājos manas lo-

mas izcilus vietu un to

lielo iespaidu, kādu tā

atstās uz skatītājiem.
Lielam iespaidam ir jā-
būt, jo mana spēle ir ne-

pārspējama, esmu mie-

rīgs un aukstasinīgs, it-

kā jau būtu uzstājies
neskaitāmas reizes. Mil-

zu piekrišana un applau-
si būs pateicība par ma-

nu aukstasinību.

Aktīva iedvesmes stiprināšana:
es noglaudu pieri.

Priekšlaicīga otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: tu gūsi milzu piekri-
šanu!

vienu reizi — balsī: tu esi pilnīgi mierīgs un

sevi pārvaldi!

vienu reizi — balsī: par rampas drudzi ne-

var būt runas!

vienu reizi — balsī: tu esi saaudzis ar savu

lomu!

vienu reizi — balsī: tu esi pilnīgi mierīgs un

aukstasinīgs!



ledvesmi var atkārtot

ari vakaros, ja tā ir pie-
lietāta no rīta. Pirms uz-

stāšanās nepieciešams

pielietāt sevišķu momen-

tānu pašiedvesmi:

vienu reizi — domās: esmu sagatavots un mie-

rīgs!
vienu reizi — domas: iedvesme atbrīvos mani

no mazākās uztrauša-

nās!

vienu reizi — domās: esmu pārliecināts par

savām spējām un nekas

tās nevar satricināt!

trīs reizes — klusi: man nav rampu drudzis!

trīs reizes — klusi: mani nekas nevar uz-

traukt!

divas reizes — pus- esmu mierīgs!

balsī

divas reizes — pus- es uziešu skatuvē tikpat

balsī viegli, kā ieeju šinī

istabā.

vienu reizi — balsī: es pilnīgi sevi savaldu!

vienu reizi — balsī: esmu mierīgs!

ledvesmes stiprināšana ar emociju:

kā agrāki teikts.

iedvesmes aktīva stiprināšana:

es iedomājos savu lomu

un ar dzilu nekustošu

skatu ieurbjos skatītā-

jos. Es pastaigājos un

katru reizi vēršu savu

skatu uz iedomāto ska-

tītāju pusi.
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Momentāna otras personas iedvesme:

vienu reizi — balsī: tu esi mierīgs un sevi

savaldi!

vienu reizi — balsī: es neesmu tevi nekad

tik mierīgu redzējis kā

tagad!
vienu reizi — balsī: pie tāda mierīga noska-

ņojuma panākumi nodro-

šināti!

vienu reizi — balsī: tevī nav ne mazākā uz-

traukuma pazīmes!

vienu reizi — balsī: vai dzirdi, tu esi pilnīgi

mierīgs!
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Beigu vārds.

No pievestām formulām lasītājs var stādīties

sev kādā garā izdarāma iedvesme, t. i., kā

viņam katrā atsevišķā gadījumā jāsastāda iedves-

mes formulas.

Kā jau bija minēts, pie neirastenijas traucējumi

rodas visā organismā, un šie traucējumi izpaužas da-

žādos veidos, bieži tik sarežģītos, ka nav iespējams
dot kādu ārstēšanas šablonu. Vispirms ir jāatrod

traucējošie iespaidi, jāizpēta radušās no šiem iespai-
diem parādības un tad uz iegūto rezultātu pamata
jāķeras pie ārstēšanas. Kādas arī nebūtu šīs parādī-
bas, katrs slimnieks var viegli ķerties pie ārstēša-

nas pēc pievestām formulām; arī tādos gadījumos,

ja tieši nav pievestas attiecīgas formulas. Nav ari

iespējams paredzēt visiem gadījumiem formulas, jo

slimīgās parādības pieņem bezgala dažādus veidus.

Pat pievestās formulas dažam labam slimniekam jā-

groza pa daļai, vai pat visumā un tās jāsaskaņo ar

savām parašām un dzīves apstākļiem. Runājot vis-

pār, jāsaka, ja kāds reiz ir iemācījies pielietāt ie-

dvesmi, tad viņš citā gadījumā mācēs atrast pienā-

cīgas formulas un izteicienus, kurus ielikt formulās.

Tam nebūs vairs vajadzīgas arī pamācības, priekš-

raksti, tas lietās iedvesmi daudz plašāki, un ne pret

savām kaitēm vien.

Pacientam pie izteicienu izvēles nav ko kautrē-

ties, kā jau tas bija minēts X. tabulā. Pie iedvesmes

formulu sastādīšanas nav vajadzīgi zinātniski iztei-

cieni. Katrs var runāt kā viņam tīk. kā tas dara

savā ikdieniķā dzīvē. Galvenais pie iedvesmes —-

uzmanības koncentrēšana uz veselīgu miesas stā-

vokli, kādu gribētu iemantot, pēc kura katrs cenšas.

Reiz es to daru, tā tad labi zinu ko gribu, kādu savu

slimīgo stāvokli, sajūtu es gribu dziedēt. Pie tam
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izteiktie vārdi palīdz man šinī virzienā. Ar vārdiem

jāapzīmē tikai vēlamais stāvoklis, lai stiprinātu
manu iekšējo gribu, kuru noteikti un skaidri apzinos.

Vārdi izrunājami tagadnē, vinu vērtība, literāriskā

nozīmē, nav no svara.

Tā tad vārdi nav no svara No svara, lai visa

uzmanība būtu koncentrēta uz tādu veselības stā-

vokli, kādu grib panākt. ledvesmei nav cita mērķa,
kā šādu stāvokli izsaukt, pamodinot darbībai „dzī-
ves pamudinājumu" un attīstīt to līdz domināta stā-

voklim. Bij teikts, ka nevajaga sev daudz iedvest

reizē, bet tas atkarājas no slimības stāvokļa un kat-

ram jāizmēģina pie sevis, kā iedvesme pie viņa ie-

darbojas. Skatoties pēc vajadzības slimnieks var

atkārtot biežāki iedvesmes formulas nekā tas uzrā-'

dīts tabulās.

Pašiedvesmei ir lielāki panākumi, nekā otras

personas iedvesmei, jo pats var neapšaubāmi stin-

grāki koncentrēties, novest domās sevi vēlāmā ve-

selības pie tam viņas iziet no paša pamudi-

nājuma, bet nenāk no otras personas. Uz šadu

koncentrēšanos dibinājās pašiedvesmes būtība. Tā-

pēc visnevarīgākam slimniekam jācenšas cik vien

iespējams ātrāk ķerties pie pašiedvesmes. ledves-

mes aktīvu stiprināšanu, tāpat arī ar emociju, slim-

nieks arī var pielietāt intensīvāki, nekā to varētu

otra persona.

Cik plaša ir iedvesmes darbības sfaira. to mes

nevaram pagaidām pat apmēram noteikt, bet tā

katrā ziņā ir daudz plašāka, nekā mēs to iedomāja-

mies. ledvesme pielietājama vispirms pie visas

mūsu darbības, tāpēc, ka tā atkarīga no mūsu gri-

bas, mūsu pamudinājumiem.
Šī ir neapgāžama īstenība un viņa ir plašāka,

nekā mēs varētu apskatīt šinī darbā.

Pēdējās iedvesmes formulas tabulās ir pieve-
stas formulas rakstura veidošanai, tā tad šeit ir no-

rādījumi mūsu rakstura nelabo īpašību nomākšanai,

bet labo attīstīšanai. Pēc dotā parauga katrs var

sastādīt vajadzīgas tam nolūkam formulas.
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Tāpat iedvesme pielietājama slimību gadījumos,
kuros slimības simptomu var iespaidot caur atbrī-

vošanas centriem, t. i., kuri atrodas zem mūsu cen-

trālās nervu sistēmas iespaida. Par šiem centriem

mēs tomēr zinām loti maz, tāpēc jau minējām, ka

iedvesmes iespaidu sfaira vēl nav noteikta, tomēr

pagaidām mēs varam apmierināties ar augstāk pie-
vesto sfairu.

Mūsu „es", pēc mūsu atzinuma, ir spēcīgs or-

ganisms, kurš tiek vadīts viscaur no pašaizsardzī-
bas, dzīves pamudinājuma principa. Šī principa bū-

tība un vina darbība līdz šim nav izdibinātas. Šinī

spēcīgā organismā — orgānā „es", kurš mums ir

nezināma neizdibināta pasaule, mēs ar savu perso-

nīgo „es", ar savu apzinu atrodamies itkā nomātā

dzīvoklī. Personīgais „es" ar saviem ārējo iespaidu
un matērijas uztverošiem aparātiem, ir tikai ieejas

durvis, caur kurām šie iespaidi nokļūst organiskā

„es". Mēs ar savu personīgo apzinu esam tikai lie-

cinieki, kā šie iespaidi mūsos iekļūst. Kā viņi tiek

pārstrādāti, utilizēti (izmantoti) un pārveidoti mūsu

miesā, mūsu orgānā „es" — mūsu apziņai nepieie-

tams, mēs to nezinām. Mēs apzinīgi ieelpojam svaigu

gaisu, lietājam barību, bet paši neapzināmies, kādā

kārtā šī matērija tiek pārstrādāta mūsu organismā.

Tāpat mēs iedvesmi apzinīgi nododam smadze-

ņu, t. i. viņu funkcionāliem atbrīvošanas centriem un

iespaidojot tos tālāki ar koncentrēšanos, tā virzās

tālāk aiz mūsu apziņas robežām — līdz mūsu ap-

ziņai, nepieietami gara darbības sfairai, kura mūsu

kontrolei nav padota.

Ar šo var izskaidrot, ka mēs ar iedvesmi va-

ram iespaidot mūsu organiskās funkcijas, kuras nav

padotas mūsu kontrolei. Ar iedvesmi mēs varam

rēgulēt mūsu sirds pukstēšanu, zarnu darbību (gre-
mošanu)), varam izsaukt ēstgribu v. t. t., lai gan

tieši apzinīgi nespējam vadīt mūsu zarnu, sirds

un t. t. darbību. Caur savu apziņu mēs iedvešam

savam personīgam „es", iedvesme pāriet apziņas



robežas un iespaido musu orgāna „es" organiskas
sfairas.

Tā tad iedvesmei būs panākumi visos gadīju-

mos, kur ir nervu funkcija, nervu darbība, t. i., tai

būs panākumi, kur notiek kāda darbība (funkcija) un

tiek vadīta no nerviem, kuri iziet no smadzenēm,

neatkarīgi no tā vai šī darbība (funkcija) padota
mūsu apziņai jeb nē. Piemēram mūsu miesas ku-

stības padotas mūsu apziņai, mūsu zarnu darbība

arī zināmā mērā padota tai, jo tiek vadīta no ner-

viem, kuri iziet no centrālās nervu sistēmas.

Turpretim, piem., vielu maiņas rēgulēšana caur

nerviem nav, (vismaz mēs nezinām tās izejas
punktu mūsu personīgā „es"), tāpēc arī nevar ar ie-

dvesmi iespaidot slimības, kuras ceļas no neparei-
zas vielu maiņas.

ledvesme, cik plašas nebūtu tās darbības sfai-

ras, par ūniversāīu līdzekli nav uzskatāma. Katrs

pārspīlējums un galējība kaitīga. Ljēbo saka: ie-

dvesme nedrīkst izspiest esošus ārstniecības lī-

dzekļus un paņēmienus, tai jābūt spēcīgai šo paņē-

mienu, sabiedrotai, kā tādu viņu arī uzskata nervu

slimībās. Līdzeklis — paņēmiens tik ātri, viegli, no-

teikti un bez kāda riska, atgriezt neirastēnikim ve-

selību, enerģiju, spēku un dzīves prieku, pelna vis-

augstāko atzinību un apbrīnošanu.

Noveļam, lai iedvesme nes neskaitāmiem cie-

tēju tūkstošiem dziedēšanu un veselību!
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