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A. Gulbja grāmatu spiestuve Rīga, Ausekļa iela 9.



Šīs grāmatas autors, M. A. Pavlova, nobeigusi savā

laikā Maskavas augstāko sieviešu kursu vēstures un fi-

lozofijas fakultāti (psīcholoģijas un paidagoģijas grupā),

strādājusi Odesas universitātes psīcholoģijas laboratorijā

un Odesas eksperimentālās paidagoģijas un bērnu psīcho-

loģijas institūtā, lasījusi lekcijas Frebeļa kursos. 1916. g.

sarakstījusi grāmatu Praktisks vadonis bērna personības

pētīšanā, 1919. g. sarakstīta Psīcholoģijas mācības grā-

mata vidusskolām un pašmācībai. No 1921. g. pasniedz

psīcholoģiju un loģiku vidusskolās un 1922. g. vada pai-

dagoģisko laboratoriju; bez tam darbojas jaunatnes pē-

tīšanas institūtā un vada īpatnēju krievu pamatskolu

Rīgā. '

Tādā kārtā autora izglītība un praktiskie piedzīvo-

jumi sniedz garantiju par lietpratību cilvēka psīches jau-

tājumos un piešķir šai grāmatai nopietnu un lielu vēr-

tību.

Grāmata papildina jau iznākušo apg. Rīts izdevumā

grāmatu ciklu cilvēka psīches kopšanas jautājumos (sk.

vāka beidzamo lapp.).

Grāmatu tulkojis P. Vīksnioš un tulkojumu rediģējis

N. Vīksniņš. Red.



Tulkotāja priekšvārdi.

Nākdams pretim šīs grāmatiņas autores M. Pavlo-

vas kundzes laipnajam uzaicinājumam — pārtulkot viņas

grāmatiņu latviešu valodā, darīju to ar lielu prieku. Mūsu

jaunajā valstī ir vēl ārkārtīgi maz cilvēku ar noteiktu

raksturu un plaši attīstītu gara dzīvi, un tas arī sapro-

tams, jo latvju tautas dvēseles dzīve nesenajos nebrīvī-

bas gados nevarēja netraucēti un normāli veidoties. Tā-

pēc mums tagad paātrinātā tempā jāatgūst nokavētais.

Liela un svarīga loma šinī ziņā varētu piekrist mūsu

skolām, bet, par nožēlošanu, mūsu skolas attīsta tikai

prātu, ļoti maz veido augstākās jūtas un gandrīz neko

nedara gribas un rakstura veidošanā. Šī grāmatiņa tad

nu varētu noderēt par ierosinājumu mūsu jaunatnei ķer-

ties pašai pie sava rakstura veidošanas. Arī pieaugušie

atradīs šeit ļoti daudz vērtīgu norādījumu un ierosinā-

jumu. Tā tad novēlu šai grāmatiņai būt par ceļa rādī-

tāju tiem, kas vēlas pastrādāt pie savas psīchikas vei-

došanas.



Ievads.

Droši vien daudzi, uzmetuši acis šīs grāmatas virs-

rakstam, ar izbrīnēšanos padomās, kas tā par prāta hi-

giēnu! Visiem labi pazīstamas barības vai elpošanas hi-

giēna, ar vārdu sakot miesas higiēna. Nepieciešami ieel-

pot tīru gaisu, mazgāt rokas priekš ēšanas, priekš gulēt
iešanas izvēdināt guļamistabu, valkāt tīru veļu, tīrīt ap-

ģērbu v. t. t.

Bet parasti cilvēki nepadomā par to, ka tas viss vēl

par maz cilvēka veselībai. Lai būtu vesels, vajadzīgs
būt priecīgam un spirgtam. Nepietiek ieelpot tīru gaisu,
bet nepieciešami dzīvot ari garīgi veselīgā atmosfairā.

Kopšanu prasa ne tikai miesa, bet arī gars. Nepiecie-
šami mazgāties, tīrīt drēbes un barot sevi ne tikai tiešā

nozīmē, bet arī pārnestā nozīmē. Garīgie dzīves putekli

aizsprosto gara poras un no viņiem vīst cilvēka dvēsele,
vārgst domas, aptumst jūtas. Nepieciešami laiku pa lai-

kam nokratīt no sevis šos putekļus. Bet vai daudzi par

to domā? Vai daudzi zina, kā to izdarīt?

Gara higiēna mūsu laikos vēl stāv tālu iepakaļ mie-

sas higiēnas attīstībai. Garīgs veselīgums tik reti sa-

stopams mūsu dzīvē. Uz šo veselīgumu norāda labs gara

stāvoklis, gara spirgtums, dzīves prieks. Bet lai sasnieg-

tu šo garīgo veselīgumu, nepieciešama intensīva garī-

gās dzīves attīstība, pieskaņota katra cilvēka individua-

litātei. Bezdarbība kaitīga kā miesai, tā arī garam. Pa-

staigāšanās, vingrošana, sports jau no seniem laikiem

kalpo cilvēka miesai, bet cilvēki vēl nesaprot, ko nozīmē

garīgi kustēties dažādos virzienos. Pastāv dažādas un

labi izstrādātas miesas vingrošanas sistēmas, bet gara

vingrināšana atrodas vēl tikai savas attīstības pirmsā-
kumā. Cilvēki prot izklaidēties ārīgi, bet izklaidēties un

atsvabināt garīgi savu iekšējo pasauli neprot un mīdās

vienā un tai pašā vietā, bālēdami un vārgdami ar katru

dienu vairāk un vairāk. Bet pasaule tik bagāta: jauni



6

uzdevumi, jauna darbība, jauni uzskati, jauni celi. Naba-

dzīgu viņu padara tikai garīgi nabadzīgi cilvēki.

Cik daudz cilvēka enerģijas patērēts materiālās kul-

tūras, technikas, oikonomiskās labklājības un dažādu so-

ciālo problēmu atrisināšanai, bet individuālā kultūra, per-

sonības kultūra paliek ēnā, novārtā, kamēr cilvēks sava

brīvā laika lielāko dalu pavada vientulībā, nodarbodamies

ar savām domām. Pat sabiedrībā, ļaužu starpā bieži cil-

vēks jūtas vientuļš, domā tikai par sevi, dzīvo tikai savu

intimo dzīvi. Gara kultūra nav greznība, bet nepiecie-
šamība. Fiziski cilvēks var būt pavisam vesels, ārējie
dzīves apstākļi var būt pilnīgi ļabvēlīgi, bet toties cil-

vēka gars var būt nospiests. Ārstēt fiziskās ciešanas,
ārstēt slimu miesu cilvēki iemācījušies jau sen, bet ga-

rīgo ciešanu ārstēšana atrodas pirmsākuma stāvoklī, un

mūsu dienās nav vēl plaši nostādīts jautājums par palī-
dzības sniegšanu garīgam cietējam, ko nospiež bēdas un

kas tuvu izmisumam. Tikai nesen atpakaļ pacelts jau-

tājums par tādas palīdzības sniegšanu jaunatnei (Jugend-

beratung). Nedaudzos lielos Eiropas centros, kur tas

noorganizēts, jaunatnei ir iespēja rast apmierinājumu, at-

balstu un padomu pie personām, kas uzupurējušās aug-
stākā mērā atbildīgai un smalkjūtīgai darbībai cilvēces

labā. Personas, kas palīdz jaunatnei atrisināt viņas sma-

gos garīgos konfliktus, nāk no psīchologu, ārstu, skolo-

tāju, juristu, mācītāju un sabiedrisku darbinieku aprindām.
Te ļoti svarā mīlestība pret otru cilvēku, griba un vēlē-

šanās saprast un atbalstīt viņu grūtā brīdī. Konsultācija
anonima, nevienam nav vajadzīgs minēt savu vārdu, ne-

kādu pierakstīšanos neved. Nepieciešamā un humānā

garīgās atveseļošanās lieta notiek pavisam intimi.

Dažās vietās pastāv šāda palīdzības sniegšana jau-

natnei. Bet pie kā lai griežas pieaudzis cilvēks, kas pie-

radis pats sevī meklēt atbalstu?

Psīchoterapija sper tikai pirmos soļus un daudzi par

viņu gandrīz nekā nezina. Garīgam cietējam pat prātā ne-

ienāk, ka jautājumos, kas zīmējas uz viņa garīgo „es",_uz
viņa personīgiem, intimiem pārdzīvojumiem, otrs cilvēks

var būt kompetentāks nekā viņš pats. Cilvēks, kas no-

vēro, ka viņa miesa saslimusi vai nepareizi funkcionē,
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meklē palīdzību pie ārsta-speciālista. Bet cilvēka psī-
chiskā dzīve atrodas sliktākos apstākļos. Ja sāp dvē-

sele, kremt sirdī, grauž skumjas, kurp lai iet? Pie kā

griezties pēc palīdzības? — Pie drauga? Pie pirmā, ko

sastop? Aiznest savas bēdas uz kluso mežu? Vai iz-

stāstīt viņas mūžīgi nemierīgai jūrai?
Ja pastāv palīdzības sniegšana jaunatnei, tad arī jā-

pastāv palīdzības sniegšanai pieaugušiem (Menschenbera-

tung), bieži pilnīgi nespēcīgiem pārdzīvot garīgos konflik-

tus un kollīzijas.
Bet tā visa vēl tālas nākotnes lieta. Pagaidām, cie-

nījamais lasītāj, šī grāmata grib būt tavs klusais draugs,
kas uzmanīgi pieskāries tavām rētām, palīdzēs tev vi-

ņas aizdziedināt, sasildīs tevi un parādīs ceļu uz garīgo

sevis apmierināšanu un atveseļošanos.

I.

Īsa ekskursija loģikā un psīcholoģijā.

Nebaidies, lasītāj, es neapgrūtināšu tavu uzmanību ar

daudziem „ismiem" un „ācijām". Ķersimies tūliņ pie lie-

tas, pie tā, kas tevi visvairāk interesē — pie tevis paša.
Tu domā par sevi, gribi veidot vai pārveidot saVu dzīvi.

Tam nolūkam tev vispirms nepieciešami pazīt sevi pašu,

to materiālu, ar ko tev būs darīšana. Kas tu esi? Kāda

tava dvēseles dzīve jeb psīche? Tas ir pamata jautā-

jums, ko nevar apiet, bez viņa tu dzīvē iesi taustīdamies,
tā uz labu laimi.

Sevis pazīšana ir nepieciešams noteikums, lai pareizi

sev tuvotos. Tāpēc izmantosim loģiku un psīcholoģiju
par tik, par cik viņas mums palīdzēs šinī lietā.

Mēs savu „es" varam apskatīt no 4 viedokļiem:
1) musu „es", par kādu viņu citi tur, 2) mūsu „es", par kā-

du mes gribam, lai citi turētu, 3) mūsu „es", par kādu mēs

paši viņu turam, un 4) mūsu „es", kāds viņš ir īstenībā.

1) Citu personu uzskats par mūsu „es" stipri ietek-

me arī mūsu pašu ieskatu par sevi, sevišķi nespēcīgam
un nepastāvīgam raksturam. Mūsu reputācija, ko ra-
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dījuši citi, piespiež mūs piemēroties citu mērogam.

Piemēram, citi cilvēki kļūdaini uzskata mūs par spē-

jīgiem kautkādai darbībai: tas glaimo mūsu patmīlībai,
mēs neuzņemam kritiski viņu spriedumu par sevi, bet

uzņemam viņu kā neapstrīdamu un nemeklējam neko

citu. Smalks cilvēces psīches mākslinieks Ļ. N. Tol-

stojs savā stāstā „Anna Kareņina", nedaudziem vil-

cieniem raksturodams Vronski, saka: „Pulka intereses

ieņēma Vronska dzīvē svarīgu vietu, un tāpēc, ka viņš
mīlēja pulku, un vēl vairāk tāpēc, ka viņu

mīlēja pulkā. Pulkā ne tikai mīlēja Vronski, bet arī

cienīja viņu un lepojās ar to, ka šis cilvēks ļoti bagāts,
ar labu izglītību un labām spējām, kam brīvs ceļš uz sek-

mēm, godkārību un augstprātību, bet kas visu to nicināja,

un no visām dzīves interesēm viņa dvēselei vistuvāk stā-

vēja pulka un sabiedrības intereses. Vronskis at-

zina šo sabiedrības ietekmi uz sevi un

bez tam viņš mīlēja šo dzīvi, sajuta sevī vajadzību
uzturēt pret sevi pastāvošo ieskāt v."

Dažreiz — pilnīgi pretēji — mūs uzlūko par nespē-

jīgiem noteiktai darbībai, apzīmē mums dzīves ceļu, un

mēs padodamies tādam citu uzskatam, neizmēģinādami
savus spēkus kādā citā darba laukā, nepieietamā mums

no citu personu viedokļa. Cilvēki ar stipru gribu vai arī

ļoti apdāvināti samērā viegli atbrīvojas no citu uzskatu

jūga, jo viņu iekšējās dzīves bagātība, kas arvienu izpau-
žas uz ārieni, saskalda katru nepareizu uzskatu par viņu,

ko nevar neievērot tiklab tie, par ko tas uzskats rodas,
kā arī tie, kas viņu rada. Mūsu reputācija bieži pati vada

mūs ne pa mūsu ceļu, un grūsta mūs gan augšup, gan

lejup. Citu pilsoņu uzticība, ar ko viņi pret mums iz-

turas, viņu ticība mūsu spēkiem, viss tas zināmā mērā

liek par pienākumu būt tieši tādiem, par kādiem mūs uz-

lūko, un visādi uzturēt par mums pastāvošās domas. Tā-

dā nozīmē citu domas vienmēr mūs ietekmē un negribot
mēs rēķināmies ar tām, protams, dažādos apmēros. No

otras puses, ja citi pilsoņi izturas pret mums ar nepelnītu

neuzticību, saskata mūsos negātīva rakstura pazīmes,

kuru mums nav, apšauba mūsu spēkus un spējas, tad arī

tādas attiecības daudzos gadījumos nepaliek bez ietek-
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mes. Pastāvot vājai gribai, mēs viegli varam tām pa-

doties, un tad viņas viegli ved mūs uz leju. Nepieciešami
daudz gribas spēka un gara neatkarības, lai pavisam ne-

rēķinātos ar to „es", par kādu viņu uzlūko citi, un nepa-

dotos citu uzskatu spēka verdzībai.

2. Mūsu „es", par kādu viņu uzlūko citi, ne vienmēr

sakrīt ar to „es", kādu mēs gribam, lai par tādu viņu uz

skatītu citi. Mums vienmēr ir savs cilvēka ideāls, viss

viens, vai pašu radīts ar mūsu fantāziju, vai arī sameklēts

literātūrā, vēsturē vai pat dzīvē, un mums vienmēr ir

savs viedoklis, kā personīgi tuvoties šim ideālam, kaut

arī tikai dažos virzienos, ko uzskatām par sevišķi sva-

rīgiem, un kuri mums dod tiesību uz cieņu. Un ja šinī

gadījumā sasniedzam mērķi, ja uz mums skatās tā, kā to

vēlamies, tad šī īpašība mūs pilnīgi apmierina, un paš-

pazīšanas ziņā mēs nemēģinām iet tālāk, jo šis „es" nav

vairāk kā sega, kas aizsedz mūsos patieso „es".
3. Mūsu „es", par kādu mēs viņu sirds dziļumos uz-

skatām, arī nenoved mūs pie jautājuma atrisināšanas, tā-

pēc ka sirsnīgi domātais un pareizais nav viens un tas

pats. Šinī mūsu „es" atklājas izcilā kārtā kļūdas, jūtu
ietekmētas. Mēs vēlamies redzēt sevi noteiktā apgais-
mojumā un viegli aizveram acis pret visu, kas mūs

varētu atmodināt šinī ziņā. Ja mums nav sveši lepnums

un paškritika, mēs viegli pārvērtējam savus spēkus, vēr-

tību, spējas. Mēs bieži pilnīgi no sirds piešķiram sev

rakstura īpašības, kuru mums nav. Tanīs acumirkļos,
kad tiecamies redzēt savus trūkumus, mēs viegli viņus

pārspīlējam. Sevišķi dažiem tikumiskās mazvērtības jū-

tas arī aizklāj no mums mūsu patieso „es". Kļūdas šinī

gadījumā rodas no savu labo raksturu īpašību nepilnīgas

novērtēšanas, kā pirmā gadījumā no viņu pārvērtēšanas.
Arī šeit neatradām to, ko meklējām — savu īsto, re-

ālo „es". Visos trijos gadījumos mums bija darīšana tikai

ar iedomātiem „es", tas ir ar tādiem, kas neatbilst pa-

tiesībai, bet kurus bieži uzskatījām par patiesiem.

4. Kāds tad ir mūsu īstais „es", kas atbilst reālai

īstenībai, tas, kas mums tas svarīgākais, lai gan viņu sa-

prast visgrūtāk? Mūsu „es", par kādu mēs viņu uz-

skatām un kāds viņš ir īstenībā, nav viens un tas pats.
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Lai pārliecinātos par to, pakavēsimies pie tās mūsu „es"

saprašanas, kāda mūsos ir šinī tacumirklī, un pamēģinā-
sim kādu laiciņu pasekot un analizēt savus pārdzīvoju-
mus un pēc tam salīdzināsim to, ko mēs zinājām par mūsu

„es" pirms analizēs un pēc tās. Katru reizi, kad mēs ar

ziņkārību un uzmanību itkā ieskatāmies savā garīgā dzī-

vē, mēs redzam tur kaut ko jaunu, par ko mēs agrāk ne-

domājām, un kas tēlo mums mūsu „es" pavisam citādā

gaismā.

Ja uzskatāmi stādīsimies sev priekšā mūsu īsto, reālo

„es" pareiza riņķa veidā, tad mūsu „es", par kādu viņu

iedomājamies, būs iezīmēts daudzstūris, un jo pilnīgākas
būs mūsu zināšanas par sevi, jo daudzstūraināks būs mū-

su iezīmētais daudzstūris, un jo vairāk tuvosimies riņķim.
Jo vairāk malu mūsu iezīmētam daudzstūrim, jo daudz-

pusīgākas un pilnīgākas būs mūsu zināšanas par mūsu

reālo „es". Vajaga arvienu paturēt prātā gala mērķi —

riņķi, tas ir pamatīgas zināšanas, un censties pēc tām. Vai

daudziem izdodas nonākt līdz norādītam mērķim, tas at-

karājas no veselas rindas noteikumu, kurus uzskaitīt un

paredzēt nav iespējams, bet tuvoties šim mērķim var

visi. Bet kā tad reālizēt šo tuvošanos ideālai sevis pazī-
šanai? Lai cik arī par sevi domātu, cik sīki arī analizētu

savus pārdzīvojumus, mēs nekad nepazīsim sevi, savu

reālo „es". Tikai kad mēs izturamies aktīvi, darbojamies,
kad mūs aizrauj ātrā dzīves straume, un mēs reaģējam

uz to, tikai tad mūsu priekšā atklājas mūsu „es". Paš-

pazīšana! nepieciešami darbi, kas daiļrunīgāki par kat-

rām domām, vārdiem, jūtām. Bezdarbības stāvoklī ne-

kad neatradīsim, nesapratīsim un neiemācīsimies redzēt

sevi. Mēs varam patiesi uzskatīt sevi, piemēram, par

varonīgu, attapīgu, stipru cilvēku, bet tikai pēc tam, kad

darbos esam pierādījuši mūsu varonību, attapību, gara

stiprumu, tad mums ir kāds pamats piešķirt sev šīs rak-

stura īpašības. Bez tam dzīves notikumi var atklāt mū-

sos tādas rakstura īpašības, par kuru esamību neesam

pat iedomājušies.
Liela nozīme pašpazīšanā piešķirama kaut dažu sva-

rīgāko dzīves notikumu pierakstīšanai, pēc iespējas tieši

pēc tam, kad viņi norisinājušies, tāpat arī pastāvīgai do-
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mu vingrināšanai, lai izšķirtu, kas ir teicams un kas ap-

strīdams.

Dienas grāmatas rakstīšana bieži atklāj mūsu atmi-

nas kjūdas un tos mūsu pagājušās negātīvās dzī-

ves notikumus, kur ar laiku neviļus iekrītam. Katra die-

nas grāmata, ko rakstām vairākus gadus, var uzlabot

mūsu pašnovērošanas spēju. Tiem, kam ir bijusi izdevī-

ba rakstīt dienas grāmatu, ir labi pazīstama izbrīnās sa-

jūta, ar kādu dažreiz pārskatām savas pagātnes lapas
puses. Vai tiešām tas esmu es? — neviļus ienāk prātā.
Vai patiešām tās manas domas, mani darbi, manas jūtas?
Kādas svešas un tālas mums tās kļūst, kad viņu vietu

ieņem jaunas intereses! Bet pilnīgi sevi var izprast tikai

tas, kas izsekojis savas dzīves vēsturi, savu pagātni un

noskaidrojis, kā un kāpēc šī pagātne noveda līdz tagadnei.
Mūsu „es", kādu atceramies mūsu bērnības dienās, un

tagadnes „es" ir zināmā mērā viens un tas pats, viņi ir

vienādi, tāpēc ka viņi līdzīgā mērā atgādina manu „es",

bet, lai gan pastāv šī vienādība, vēlākā laika „es" pār-

audzis mūsu bērnības „es", pārmainījies un kļuvis bagā-
tāks, ar daudz dziļāku un plašāku atziņas saturu. Sa-

prast šo „es" vienību un vienādību viņa pakāpeniskā
pārmaiņā un atjaunošanā nozīmē pazīt sava garīgā „es"

augšanu. Lai dienas grāmata atvieglotu mums šo grūto

darbu, nepieciešami viņai uzstādīt sevišķas prasības. Tai

vajaga būt sirsnīgai sarunai pašam ar sevi, kur nav ne

tikai neviena vārda melu, bet kur izpaužas visa patiesība;
ar nodomu ierakstītā patiesības daļa nav vairs patiesība,

un tāpēc nevarēsim daudz ko mācīties, un tā neuzlabos

mūsu pašnovērošanas spējas. Ja dienas grāmatu rakstām

ne tamdēļ, lai lasītu viņu citiem, bet tikai sev, savas paš-
novērtēšanas papildināšanai, sava „es" saprašanai, tad

viņa atklāj mums slepenos cēloņus intimo domu attīstībā

un vārdu sakārtošanā, kuros viņas ietērptas, patiesās un

sirsnīgās rindiņās, un pat starp rindiņām. Tāda dienas

grāmata izveidojas par mūsu gara laboratoriju, kur mā-

cāmies analizēt, pareizi redzēt un saprast savu „es".

Lielā cilvēku dvēseļu pazinēja L- N. Tolstoja varoņi,
kas domājuši par dzīves jēgu, sirsnīgi sarunājas vienatnē

ar sevi savu dienas grāmatu lapas pusēs brīžos, kad
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meklē gars; tā,_piem., Pjers romānā „Karš un miers" un

Ņekļudovs romānā „Augšāmcelšanās". Kad pēdējā no-

brieda lēmums saraut saites ar pagātni un vadīt savu

dzīvi pa jaunu ceļu, viņš raksta savā aizmirstajā dienas

grāmatā: „Divus gadus nerakstīju dienas grāmatu un

domāju, ka vairāk neatgriezīšos pie šīs bērnišķības, to-

mēr tā nebija bērnišķība, bet saruna ar sevi, ar to īsto,

dievišķīgo sevi, kas dzīvo katrā cilvēkā. Visu šo laiku

šis „es" gulēja, un man nebija ar ko sarunāties."

Bez visa tā, sevis pazīšana grūta arī vēl citu iemeslu

dēj. Sīka un pareiza pašnovērošana prasa ļoti lielu ob-

jektivitāti un pastāvīgus vingrinājumus. Kļūdīties paš-
novērošanā vēl vieglāk nekā parastā novērošanā, bet šīs

pēdējās kļūdas sastopamas dzīvē katrā solī. Palūkosi-

mies, cik droša ir mūsu novērošana.

Patiesībā redzam daudz mazāk, nekā parasti domā.

Piemēram, kāds profesors ceļā uz ūniversitāti ar izbrīnu

ieraudzījis, ka torņa pulkstenis rāda par desmit minūtēm

divpadsmit, kaut gan parasti viņš šeit gājis garām, kad

pulkstenis rādījis divdesmit minūtes uz divpadsmitiem;
viņš bijis izbrīnējies, ka tomēr ieradies ūniversitātē pa-

reizā laikā. Atpakaļejot viņš uzmanīgi paskatījies uz

torņa pulksteni un redzējis, ka rādītāji rāda bez desmit

minūtēm astoņi. Pulkstenis bija stāvējis jau no agra rīta.

Ceļā uz ūniversitāti profesors bija griezis vērību tikai uz

minūšu rādītāju. Tā ar katru var notikt, ka skatāmies un

neredzam. Lai redzētu — nepieciešami mācī-

ties. Viss sacītais par redzēšanas spējām zīmējas vie-

nādā mērā arī uz dzirdēšanas spējām. \ Cilvēkiem bieži

ir acis un ausis tikai tamdēļ, ka viņi gaida un grib redzēt

un dzirdēt.

Mūsos bieži izveidojas paraša domāt noteiktā virzie-

nā, pieņemt to, kas liekas, par to, kas ir, nekritizējot mūsu

domu saturu. Šī paraša rodas kā slinkuma, rutīnas un

domu kūtruma sekas. Cīnīties ar to var tikai, izstrādā-

jot sevī pretēju parašu, dodot pārskatu par katru savu

domu no satura un labuma viedokļa. Mēs parasti ticam

tam, ko paši tieši uzņemam, un tam, ko skaidri atceramies.

Mēs viegli pielaižam kļūdu iespējamību citu personu uz-

tverē un atmiņas spējās, bet tieksme ticēt sev ir gandrīz
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neaprobežota. Tomēr, ja uzmanīgi piegriezīsimies saviem

pārdzīvojumiem un pamēģināsim pārbaudīt kautkāda

fakta pareizību, par kura pareizību nešaubāmies, ar lie-

lāko izbrīnu ieraudzīsim, ka atmiņa par notikumu, kas

mums likās pilnīgi drošs, ir nedroša un pārbaudāma, un

tādā kārtā bieži parādās mūsu kļūdas. Atziņa, ka nevien-

mēr varam bez ierunas palaisties uz savu atmiņu, pat at-

tiecībā uz to, ko paši redzējām, ir izejas punkts augstākas
novērošanas pakāpes sasniegšanai. Mums jāievēro, ka

daudzos gadījumos patiešām uztveram tikai dalu no tā, ko

apgalvojam. Neviļus saviem novērojumiem piejaucam ari

savus slēdzienus. Pašā uztvertā fakta papildināšanā ar

slēdzieniem nav nekā nepielaižama, bet mums tikai jābūt
skaidrībā par to, kāda dala no mūsu apgalvojuma nav ap-

šaubāma un kāda paliek problēmātiska.

Liela loma mūsu novērošanas īpašību noteikšanā pie-

krīt prašanai pareizi izskaidrot novērojamās parādības.
Pie kādām bēdīgām sēkām dažreiz nonākam, neprazdami
pareizi izskaidrot to, kas notiek mūsu acu pi iekšā, rāda

mums kāds gadījums, kas minēts A. F. Koni grāmatā „Dzī-
ves ceļā". Reiz apsūdzēšanas runas laikā viņam izlicies,
ka apsūdzētais visu laiku smejas. Tāda apsūdzētā iztu-

rēšanās devusi viņam iemeslu vēl spilgtāk tēlot apsūdzētā
noziegumu un pieprasīt piemērot viņam vēl stingrāku

sodu. Kad zvērinātie tiesneši aizgājuši apspriesties, Koni

dabūjis sarunā ar citiem zināt, ka apsūdzētais nav smējies,

bet raudājis, un tādā kārtā viņam kļuvis skaidrs, ka viņš

nepareizi izskaidrojis apsūdzētā sejas muskuļu kustības.

Apziņa par pielaisto kļūdu, kas varēja būt liktenīga apsū-

dzētam, piespiedusi Koni apņemties izstāties no dienesta

tanī gadījumā, ja apsūdzētam piespriestu pieprasīto sodu.

Par laimi tiesneši apsūdzēto attaisnojuši.

Ja visas minētās kļūdas zīmējas uz priekšmetiem un

ārējās pasaules parādībām, ko esam pieraduši uzlūkot par

acīmredzamām, ko tad lai sakām par kļūdām, kur varam

nonākt, mācīdamies izprast un novērot psīchiskās parā-
dības? Šis zinātnes lauks pēc savas būtības nav tik viegli

pieejams pašnovērošanai, daudz kas viņā paliek noslēpu-
mains. Ja tas pareizi, ka „cita cilvēka dvēsele ir mīkla",
tad uz mūsu pašu dvēseli tas zīmējas ne mazākā mērā.
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Te pētīšanas grūtības ir tās, ka katru dienu, stundu, acu-

mirkli mūsu garīgā dzīvē ieplūst kaut kas jauns, un nekad

nevaram divreiz novērot savus pārdzīvojumus vienos un

tajos pašos apstākļos. Tas viss ļoti apgrūtina pašpazīšanas
uzdevumu, kaut gan taisni to uzstādījām sev par nepie-
ciešamo noteikumu apzinīgi izturēties pret dzīvi.

Daži cilvēki tuvojas savam „es" ar prātu, citi ar jūtu

palīdzību. Vieni spriež par sevi, piemēro sev dažādas

rakstura schēmas un klasifikācijas un ierindo sevi kaut-

kādā nodalījumā. Bet visas pastāvošās klasifikācijas runā

par_„tipiem", bet ne par atsevišķiem dzīviem cilvēkiem,
tāpēc ļoti grūti atrast klasifikācijā sev vietu. Lielais cil-

vēku vairums pieder tieši pie tiem starptipiem, ko

nevar uzsūkt neviena klasifikācija. Kad cilvēks tuvojas
sev ar jūtu palīdzību, viņš vienkārši uztver, uzmin sava

„es" noslēpumu un tic sava atzinuma pareizībai, lai gan ne

vienmēr var izskaidrot, kāpēc viņš tieši tā par sevi domā.

Tā viņš saprot pats sevi, tā viņš saprot citus cilvēkus,
ne ar prātu, bet ar psīcholoģisko iejušanos jeb intuiciju.
Daži cilvēki, kam nav nekādas zinātniskās sagatavošanās,
dažreiz ļoti pareizi uztver otra cilvēka raksturu, kā arī

paši sevi izprot. Citi atkal bieži sev piešķir tādas spējas,
kādu viņiem īstenībā pavisam nav. Viņi nolasa no acīm,

ieurbjas cita cilvēka dvēseles dzīvē, bet savā iedomībā

viņi neredz to, kas ir īstenībā, neredz arī to, cik viņi tālu

no psīcholoģiskās patiesības.

Lai arī kā tuvotos dvēseles pētīšanai, ar prātu vai ar

jūtu palīdzību, ja mums nav pamatīgas speciālas sagatavo-

šanās, viegli varam kļūdīties. Psīchologa-diletanta darbu

varam salīdzināt ar lauku pūšļotāja darbu, kas dara cilvē-

kiem labu pēc saviem ieskatiem, dažreiz pat glābj viņus

no slimībām, bet dažreiz, sirsnīgi vēlēdamies viņiem pa-

līdzēt, atnes ļaunumu, tāpēc, ka viņam nav pazīstama ne

ķīmija, ne farmakoloģija, ne anatomija, vai vēl kāda cita

zinātne, kas ir katram ārstam jāzin kā ābece. Psīcholo-

ģiska pūšļošana noved bieži pie ļoti smagām sekām, un

pie tam taisni tad, kad cilvēks tic viņu nepatiesām kari-

ķētām portrejām un pašportrejām. Ja ārsta, inženiera,

darbveža, pat pavāra un kurpnieka pienākumus neviens

neuzņemsies bez iepriekšējas sagatavošanās, tad paida-
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goga un psichologa loma izmēģina savus speķus daudzi

ar drošību, ko daudz labāk būtu lietot citur.

Varbūt tu, cienījamais lasītāj, izlasījis šīs rindiņas,
ķersies pie bieziem vispārējās un individuālās psīcholoģi-
jas sējumiem un, patērējis daudz laika un garīga spraigu-

ma, garā sāksi man pārmest. Pa lielākai daļai šajos sē-

jumos raksta par vispārējiem gara dzīves likumiem, par

atsevišķām psīchiskām parādībām, daudz raksta par at-

ziņu, bet tik maz runā par jūtām, par gribu un sevišķi par
raksturu. Šo garīgo atomu pētīšana nav devusi tev cil-

vēka psīches zināšanas visā pilnībā, ne arī cilvēka rak-

sturojumu, ko tu tieši meklēji grāmatās. Tev pilnīgi tais-

nība. Atsevišķie elementi, atsevišķās dvēseles parādības
nekad nesastāda to sakarīgi veselo, ko saucam par savu

„es". Psīcholoģijā daļu summa nevienmēr ir vienlīdzīga
ar veselu. Ja mēs no atsevišķiem elementiem radām cil-

vēku, tad notiek ne vienkārša elementu summēšana, bet

viņu sintezē, kuras rezultātā rodas tas apbrīnojami kom-

plicētais veselais, neatkārtojamais, savdabīgais, ko saucam

par savu „es".
Grāmatas nav devušas tev šī „es" pazīšanu. Bet esi

pacietīgs. Kad tu mācījies etimoloģiju un sintaksi, tu ne-

domāji, ka kādreiz pēc tam neapzinīgi izlietosi viņas sa-

viem pirmajiem literātūras mēģinājumiem. Tu piesavi-

nājies šīs zināšanas, un viņas kļuva par tava „es" sastāv-

daļu, tevī, pateicoties viņām, izveidojās tavs stils. Tagad
tu to neievēro, tu neatceries pagājušo darbu, tu esi kautko

piesavinājies un tagad izmanto to. Tev vajaga tādā pašā

kārtā iegūt vajadzīgo zināšanu minimumu, kas zīmējas uz

cilvēka psīches pazīšanu, un vajaga prast izmantot tās.

Visa mūsu garīgā dzīve, ar kuras pētīšanu iesākam un

par kuru tiek rakstīts psīcholoģijas biezajās grāmatās, tā ir

mūsu apzinīgā garīgā dzīve. Bet cik daudz cilvēkam ir

tādu dvēseles dzīves momentu, ko neapzināmies, vai arī

neskaidri apzināmies, kas nenāk mūsu apziņā un tāpēc
saucas par zemapziņas faktiem.

Cilvēka apziņai ir dažādas pakāpes. To, ko mēs

skaidri apzināmies, vai stipri izjūtam, vai kaut ko noteiktu

vēlamies, saucam par mūsu apziņas fiksācijas punktu (A).
To, kas savienots ar šo, visskaidrāko mūsu apziņas daļu,
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saucam par apziņas foku (B). Visu pārējo mūsu apziņas

saturu, lai tas arī neskaidrs, saucam par apziņas lauku (C).
Šie nosaukumi patapināti no fizikas pēc analoģijas -

r

redzes lauku, foku un fiksācijas punktu. Viss, ko redzai i,

turēdami galvu bez kustības un vērsdamies vienā punktā,
sauc par redzes lauku. Viss pārējais, ko šinī acumirklī

neredzam, sāņus un aiz muguras, lai gan, bez šaubām, šie

priekšmeti eksistē, viss tas atrodas ārpus mūsu red <?s

lauka. Dažus priekšmetus, kas ietilpst mūsu redzes lau-

kā, redzam skaidri, pārējos neskaidii. Tāpat ir ar apziņas
lauku. Katrā zināmā acumirklī mēs apzināmies tikai dalu
savas garīgās dzīves. Ja jūs uzmanīgi lasāt šīs rindiņas

un iedziļinājāties viņu saturā, jūs tanī acumirklī pavisam

nedomājat par to, kas noticis ar jums vakar un kas notiks

rīt. Apziņas lauks ir samērā ļoti šaurs. Tikai vienu kaut

ko apzināmies noteikti, bet viss pārējais rada it kā fonu

šim fokum. Jo tālāk no fokus kāds garīgs pārdzīvojums,
jo vājāk viņu apzināmies, un tāpēc tas jau bālāks. Kad

mūsu apziņa ar kaut ko stipri aizņemta, daudz ko pavi-
sam neievērojam, piemēram, gaisa temperatūru, mūsu ap-

ģērba spiedienu un citas tikko apzināmas sajūtas. Tādas

tikko novērojamas, tikko apzināmas psīchiskās parādības
atrodas uz robežas starp apziņu un zemapziņu, un šo ro-

bežu sauc par apziņas slieksni (līnija B). Viss tas, kas at-

rodas ārpus apziņas, tas ir aiz apziņas sliekšņa robežām,

saucas par zemapziņas psīchisko dzīvi.

Mēs parasti neievērojam siltumu un aukstumu, gais-

mu, krāsu nianses, skaņu kairinājumus, ar kuriem tik ba-

gātīga mūsu dzīve un sevišķi smaržas (dūmu, nevēdinātu

telpu, sviedru, putekļu, ēdienu un t. t. smaku), bet arī iek-

šējos kairinājumus, kas nāk no sirds, nieriem, zarnām,

dziedzeriem, — to mēs visu parasti neapzināmies normālā,

veselā stāvoklī, un viss tas tomēr ietekmē mūsu paš-

sajūtu, veicinot gan spirgta, dzīves priecīga, gan mierīga,

gan drūma gara stāvokļa rašanos.

Jūtu dzīvē un jūtām rodoties zemapziņai pieder ļoti

liela loma. Dažas grūti noteicamas jūtas, piemēram, sim-

pātijas un antipātijas jūtas, bieži var izskaidrot tikai ar

zemapziņas analizi. Jūtas un kairinājumus parasti ievē-

rojam tikai tad, kad viņi sasniedz noteiktu stiprumu, lai gan
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ietekmē mūsu dzīvi vēl ilgi priekš tam, kad viņus esam

ievērojuši. Tā bieži rodas cilvēka dvēselē mīlestība,

naids, bailes un t. t. Varde, caur kuras miesu izlaista

vāja elektriska strāva, nekustās no vietas, jo nejūt šo

strāvu. Ja pakāpeniski, gandrīz nemanāmi pavairosim

šīs strāvas spēku, tad varde nobeigsies, nemēģinādama

pat aizlekt. Ja uz reiz darbotos uz vardes ķermeni ar

stipru strāvu, tad viņa tūliņ aizlektu prom.

Tāpat notiek ar cilvēka jūtām. Negaidītas, asas pār-

maiņas tūliņ ievēro, bet lēna, pakāpeniska mūsu jūtu at-

tīstība gandrīz vienmēr notiek bez mūsu ziņas, un mēs

pirmo reizi ievērojam tās tikai tad, kad jau atrodamies

viņu varā. Mūsu jūtu izveidošanās un attīstībā ir daudz,
daudz arī neskaidra. Zemapziņas pētīšana palīdz daudz ko

izskaidrot. Viņa mums palīdz atklāt to zemapziņas pasauli,
kas pastāvīgi uzbudina mūsu apziņu, kā atsevišķi, ne-

skaidri sitieni un dobji trokšņi no zemes iekšienes pirms
vulkāna izverduma. Viņa atklāj mums, ka katrā cilvēkā

ir garīgas disharmonijas dīglītis, un ka bieži pietiek ar

mazu grūdienu, lai izceltos pērkoņa negaiss. Neapzināto,

pretējo tendenču cīņa ir tā zeme, kur izveidojas daudz

mums nezināmu un nesaprotamu parādību. Pašaizsar-

gāšanās instinkts cīnās, kā tas novērojams pie daudzām

dzīvām radībām, ar tiem centieniem, kas noved viņus pie

bojā iešanas. Tauriņi laižas uz uguni, putni nositas pret
būrīša sienām, cilvēku vilina bezdibens, briesmas. Viss,

viss, kas draud ar pazudināšanu, mirstīgā dvēselē slēpj

neizskaidrojamu baudu. Uz šī pamata attīstās tā divpu-

sība, kas guļ daudzu psīchisko satricinājumu pamatos.

Zemapziņa izskaidro arī citus neizprotamus garīgās
dzīves gadījumus. Dažreiz atceramies, nezinādami kāpēc,

kaut kādu cilvēku vai notikumu no tālās pagātnes un brī-

nāmies par tādu patvaļīgu atmiņu uzpeldēšanu. Piemē-

ram, ziemu kabinetā, darba laikā jūs uzreiz, nezin kāpēc,
atceraties savu paziņu N. Kāpēc apziņā radās viņa tēls?

Jūs pavisam par viņu nedomājāt! Jūsu domas bija aiz-

ņemtas darbā! Ar N jūs satikāties dažus gadus atpakaļ
Priedainē. Šodien jūsu dzīvoklī piegādāta priedes malka

un smaržo pēc priedes. Jūs strādājot domājiet par savu

darbu, tas atrodas jūsu apziņas fokā, bet apziņas slieksni
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tikko sasniegušo priedes smaržu jūs gandrīz neapzināties.
Priede — Priedaine, priedaines priežu meži, kur jūs sa-

stapāties ar N. Kamēr darbs notiek zemapziņā, jūs viņu

neievērojat._ Bet lūk N uzpeld virs apziņas sliekšņa. Jūs

brīnāties, kāpēc jūs atcerējāties viņu? Tikai nolaidušies

zem zemapziņas sliekšņa mēs atradīsim izskaidrojumu
tādai patvaļīgai mūsu priekšstatu uzpeldēšanai.

Arī radītājā fantāzijā sajūsmas brīdī apziņa atbrīvo

vietu zemapziņas garīgai darbībai. Autori, kas radījuši
visai pasaulei pazīstamos darbus, stāsta, ka šī darba ra-

šanās laikā paši nav zinājuši, kā viņi tos rakstījuši, rado-

šais process noticis bez viņu gribas, bez viņu apziņas.

Mēs neizpratīsim ari visus cilvēku gribas aktus, j i

nepiegriezīsim vērību zemapziņas lomai. Mēs viegli sa-

protam tos darbus, kas saistīti ar tiem motīviem un dzi-

ņām, kas atrodas mūsu apziņas fokū. Bet dažreiz gadās,
ka cilvēks nevar izskaidrot kādu savu darbību un brīnās

pilnīgi no visas sirds. Kā es varēju to izdarīt? Kā es va-

rēju to teikt? v. t. t. Nesaprotamais kļūst saprotams ti-

kai tad, kad mēs mācāmies saprast to psīchisko dzīvi, kas

norit zem apziņas sliekšņa.

Šai cilvēka dvēseles zemapziņas dzīvei ir liela nozīme

cilvēka dzīvē sākot no pašas bērnības. Visi šie tikko uz-

tveramie organiskie un ārīgie kairinājumi, visi apkārtnes

iespaidi, dzīves iekārta, kārtība, komforts, valdošo krāsu

kombinācija, apgaismošana, ikdienišķie saimniecības

priekšmeti, apkārtējo pieaugušo uzvešanās, viņu āriene,
izturēšanās un runāšanas veids, balss tonis, laipnā vai

drūmā sejas izteiksme v. t. t, viss tas ilgi vēl pirms tam,

kad bērns sāk pazīt apkārtni, ietekmē viņa zemapziņas

„es". No šām agrās bērnības ietekmēm, kurām parasti ne-

piegriež nekādu vērību, pakāpeniski izveidojas valdošās

parašas, tieksmes, domu un gribas gaita, rakstura īpašības.
— Viss tas, kas vai nu pateicoties audzinātāja apzinīgai

gribai vai aiz vienkārša gadījuma bērnībā laidis dziļas
saknes šinī dzīves laikmetā, var kļūt par pastāvīgu ceļa
biedri visā viņa; dzīves ceļā.

Lai pazītu pats sevi un citu cilvēku, nepieciešami pie-

griezt vērību zemapziņas psīchiskai dzīvei, tāpēc ka taisni
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viņā daudz spilktāk nekā apziņā izpaužas cilvēks, kāds

viņš ir, bet ne tāds, kāds viņš izliekas vai grib izlikties.
Daži cilvēki tiecas neievērot šo zemapziņas dzīvi un

pavisam par viņu nedomāt, citi redz viņā kaut ko mistisku,

noslēpumainu, pārdabīgu. Kā pirmie, tā otrie maldas.

Ar zemapziņas dzīvi nevar bez soda nerēķināties cilvēks,
kas grib redzēt psīchiskās dzīves faktus visā viņu.sarež-

ģījumā, kā mums tos dod dzīve; nav vajadzīgs arī skaitīt

šo pasauli par noslēpumainu, kas taisnībusakot, lai gan maz

vēl izpētīta, tomēr ir pieejama pētīšanai. Mums bieži iz-

liekas pārdabīgs tas dabīgais, ko vēl nesaprotam. Katra

garīga parādība ir reāls fakts, kas padots dabiskai liku-

mībai un cēlonībai, kas nepielūdzami un nelokāmi darbo-

jas, nepazīdama izņēmumu, kā uz visas zemes, gaisā, oke-

āna dibenā, tāpat arī cilvēka dvēseles dziļumos.
Kad zinātne atsedz noslēpumaino aizkaru kaut kādai

nozarei un mūsu acīm atveras jauna patiesība, mēs, kas

esam pieraduši pie vecā, esam gatavi uzsaukt: nē, tas nav

tā! Sevišķi stipri tas izpaužas tanīs gadījumos, kad zi-

nātne atklāj kaut ko, kas runā pretim pierastai, ikdienas

apziņai. Neizglītots cilvēks ilgi neticēja mikroorganismu
esamībai. Kā lai viņš tic tādām blēņām, kad viņš pats
savām acīm redz, ka ūdens piliens, kas tīrs un spīd saulē,
ir caurspīdīgs kā kristalls. Viņš, protams, vēl netic, ka

šinī ūdens pilienā mudžēt mudž mikroorganismi. Bet lūk

viņam dod mikroskopu, un kas notiek? Kāda viņa izbrīna!

Kāda revolūcija notiek viņa uzskatos! Tā notiek arī ar

dvēseles parādību pētīšanu, kas pēc pavirša ieskata mums

izliekas skaidras, vienkāršas un tīras kā caurspīdīgais
ūdens piliens, ko savām acīm redzam un kas spīd saulē,

akā, lepodamies ar savu tīrību. Tomēr kā ūdens piliens,
tā līdzīgi tam, arī psīchiskās parādības pēc viņu dziļā-
kas analizēs, uzrāda daudz ko tādu, kas līdz šim bija ne-

zināms.

2.

Personības veidošana.

Sarunas par pašpazišanu mums ne vienreiz vien ir

nācis no daudziem dzirdēt, ka briesmīgi ieskatīties savā
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iekšienē! Atklāsi vēl kaut ko tādu, kas pašam būs ne-

patīkams! Tas pavisam maldīgs uzskats. Tikai pašpa-

zīšana dod cilvēkam stipru pamatu zem kājām un mie-

rīgu paļāvību dzīvei. Dzīves izpratnei nepieciešami zi-

nāt ne tikai ārējos faktorus, bet arī iekšējos savas dzīves

faktorus — pašam sevi, savu raksturu. Tā, piem., mašī-

nists var vadīt lokomotīvi tikai tad, ja viņam labi pazīs-

tams ceļš, tas pats par sevi, saprotams, nepieciešams, bet

bez tam viņam nepieciešamas arī mašīnas iekšējās uz-

būves zināšanas. Nepareiza ir doma, ka pašpazīšana
traucē dzīves prieku, drīzāk jāsaka pavisam pretējais.

Cilvēks, kas nepazīst sevi, vienmēr piedzīvos daudzas

nejaušas nepatikšanas.

Vajaga izzināt sevišķi savas vājās puses, jo katram

cilvēkam tādas ir. Cik daiļrunīgas teikas par Achilla pa-

pēdi, par Zīgfrīda neievainošanu, kas visu savu miesu

iemērcis pūķa asinīs, un tomēr viena vieta palikusi neaiz-

sargāta, kur viņu trāpīja nāvējošais sitiens. Katram no

mums ir tādas neaizsargātas vietas: piekāpība, tieksme

dzīvot tikai šim acumirklim, nesaticība, kaislība v. t. t.

Tikai zinot viņas un lietojot līdzekļus pret tām, varam būt

labāk apbruņoti dzīves cīņā.

Pašpazīšanu var salīdzināt ar saprātīgu gādību par

veselību, bet mocošo pašanalizi, bieži bezvērtīgo, neva-

jadzīgo un pat kaitīgo, kad cilvēks nodarbojas ar sevis

mocīšanu, var salīdzināt ar slimīgām iedomām. Līdzīgi

tam, ka pareizas attiecības pret savu miesu un saprātīga
gādība par savu veselību noved mūs pie tā, ka vesels cil-

vēks pavisam aizmirst savu miesu, pavisam nejūt viņu,
it kā viņas pavisam nebūtu, tāpat arī pašpazīšana un pa-

reizi nostādīta gādība par garīgo dzīvi noved mūs neiz-

bēgami pie tā, ka mocīdamies neanalizējam katru savu

pārdzīvojumu, bet vienkārši dzīvojam pilnīgi un prie-

cīgi.
Sevis un citu saprašanā, mācēšanā ietekmēt sevi un

citus, slēpjas sekmīgas dzīves izveidošanas noslēpums.

Cilvēks, kas pazīst visus savas gara dzīves kaktiņus, var

daudz ko paredzēt un tāpēc arī novērst. Nāvējošie augi
attīstās tajos tumšajos augu valsts kaktiņos, kur neiespīd
skaidrs saules stars. To pašu nākas teikt par tiem nāvē-
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jošiem augiem, kas laiž savas saknes cilvēka dvēselē:

yiņi vienmēr izaug tur, kur neiekļūst pašpazīšanas gaisma.

Šie nāvēkļi pārnestā nozīmē, kas inficē ne sliktāk par

parastiem nāvēkļiem, ir skumjas, apātija, vāja griba, maz-

dūšība, un visu to var vieglāk iznīcināt, ja to īstā laikā

atklājam, citādi viņi attīstās un pārvērš cilvēku par nožē-

lojamu radījumu.
Atklāt savus trūkumus, vai citādāk sakot, savas dzī-

ves trūkumus, saprast viņu nevajadzību, pat kaitīgumu,
tas jau ir liels sasniegums. Ar daudz ko cilvēks var ap *

mierināties, kamēr viņš to labi neievēro, nezina. Bet ja

viņš reiz to ieraudzīs, un viņam atvērsies acis, viņš vairs

tās neaizvērs, viņš negribēs ar līdzšinējo apmierināties,
bet gribēs cīnīties un izlabot savus trūkumus. Garīgā acu

atdarīšana ir dažreiz moku pilna un sāpīga, gaisma nepa-

tīkama acīm, bet pakāpeniski acis pierod pie gaismas, un

cilvēks, kas atdarījis acis un redz apzinīgi un pēc savas

gribas, nekad vairs nekļūs akls. Jaunpiedzimuši ka-

ķēni ir akli tikai deviņas dienas, bet daudzi cilvēki paliek
akli visu savu dzīvi.

To, kas šeit teikts par pašpazīšanas bailēm, var at-

tiecināt arī uz bailēm no ārsta diagnozes. Dažreiz nā-

kas dzirdēt: es neiešu pie ārsta, viņš pateiks man vēl

kaut ko nepatīkamu, bet līdz šim vismaz es nekā ļauna

par sevi nezinu! Bet kas gan labs var būt no tādas iz-

turēšanās? Ja neapstādināsim iesākušos slimību, tā at-

tīstīsies tālāk, un mēs nonāksim pie priekšlaicīgā, likte-

nīgā atrisinājuma. Bet ja konstatē slimību laikā, no tās

var izsargāties, ar to var cīnīties. Zināt savu slimību un

savas dvēseles dzīves vājās puses, vienmēr ir labāk nekā

nezināt. Cilvēkam taču ir prāts un radīšanas spēks. Cil-
vēks var veidot ne tikai no akmens, māla, marmora vai

arī radīt domas, fantāzijas un tēlus, viņš var radīt pašu
dzīvi, izveidot otra cilvēka un savu personību. Mūsu

gribai, pēc indusu leģendas, ir liels radīšanas spēks. Dievs

Višna, stāsta leģenda, ieraudzījis reiz skaistuli un sācis

uz viņu skatīties. Meitene apjukusi un, gribēdama
paslēpties no viņa skata, aizslēpusies aiz dieva labā

pleca, kad uzreiz virs labās auss izaugusi acs un sākusi

skatīties uz viņu. Viņa paslēpusies aiz dieva kreisā pleca,



22

bet ari virs kreisās auss izaugusi acs un sākusi skatīties

uz meiteni. Tad viņa aizskrējusi viņam aiz muguras, bet

tad viņam acis radušās arī pakausī!
Šī leģenda psīcholoģiski dziļi pareiza. Viņas nozīme ir

tā, ka cilvēka griba ir mūžīgi dzīvs, neizsīkstošs radošās

enerģijas avots.

Viss jau nu tas ir pareizi, teiks man kāds no maniem

lasītājiem, bet tie ir tikai skanīgi vārdi, no kuriem tik

tālu līdz patiesai dzīvei.,

Nē, mans draugs, ja tu tā domā, tad tu dziļi maldies,

tu nepareizi domā, bet nepareizas domas ved uz nepareizu

ceļu. Daudziem pazīstams (bet kam viņš vēl nav pazīs-

tams, izdariet to paši) šāds mēģinājums ar gaili. Ja pie-

spiedīsim gaiļa galvu pie papīra lapas, kas viegli piestipri-
nāta pie galda, un novilksim ar mīkstu zīmuli vai ar tušu

svītru uz papīra, pārvilkdami pie tam svītru pār knābi,

gailis tā arī paliks piekalts pie vietas, lai gan viņu vairs

nemaz neturam: no sākuma viņš stāv mierīgi, pēc tam

raustās, bet viņš nespēj norauties, trīc, sit ar spārniem,

un stiprās važas, kas pastāv tikai viņa iedomās, tur

viņu piesietu ne sliktāk par kuru katru stiepuli. Vaja-

dzētu viņam tikai pareizi saprast, ap ko visa lieta grozās,

un viņš būtu bijis tūliņ brīvs! Arī tu, dārgais lasītāj, vari

dažreiz atrasties tādā gaiļa lomā. Tu dzīvē dažreiz sa-

jūti sevi važās, tu nevari, tāpēc ka tu nedrīksti! Vai pa-

tiešām tu nevari? Vai patiešām tu atrodies važās? Var-

būt arī tavas važas pastāv ne vis īstenībā, bet varbūt ti-

kai tavās domās, tavās iedomās, tavā vājā gribā?

Pamēģini neatlaidīgi un vairākas reizes, pirms tu

saki: nē, es to nevaru.

Pamēģini, visāda ziņa un atceries, ka cilvēks, kas

šaubās par uzvaru, jau pa pusei ir uzvarēts.

Visas dabas dotās spējas, ja cilvēks tās neattīsta,

atrofējas un pazūd. To zin visi, kas cenšas sasniegt no-

teiktu stāvokli kaut kādā darbības laukā. Cilvēka miesas

skaistums un samērība, ko tik augstu ciena kīno aktieri,

nav tikai dabas dotas, bet ir arī lielu, rēgulāru un pastā-

vīgu pūļu sasniegums. Barība, miegs, vingrošana, pat

garīgie pārdzīvojumi, kas var negātīvi ietekmēt cilvēka

ārieni, — viss tas tiek ņemts vērā un viss tas tiek pieska-
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nots pamata idejai. Miesas vieglums un veiklība, kas tik

nepieciešami dejai un baletam, ir arī liela darba rezul-

tāts. Bez visa tā vēl nepieciešams noteikts dzīves re-

žīms un pastāvīgi vingrinājumi, kuru grūtumu nevar

iedomāties tie, kas redz uz skatuves lidojošos tauriņus.
Labs pianists vingrinās katru dienu, pat dzelzceļa vago-

nā uz neskanīga instrūmenta, lai nezaudētu iegūto tech-

niku. Ari vijolnieks-speciālists vingrinās, katru dienu

spēlējot savu vijoli. Tas pats jāsaka par dziedātājiem,

akrobātiem, sportsmeņiem. Tiklab pierāšana, kā arī veik-

lība un spēks — viss tas prasa pastāvīgu vingrinājumu,

pastāvīgu treniņu. Pat no dabas stiprs cilvēks nevar iz-

darīt to, ko viegli veiks mazāk spēcīgs cilvēks, bet labi

ietrenējies. Vienīgi tikai ar dabisko spēju palīdzību cil-

vēks nekad nenodziedās tā, kā to nodziedās cilvēks, kas

pabeidzis skolu smalka lietpratēja vadībā.

Netikvien dabiskās spējas, bet arī savas miesas un

dzīvokļa tīrību cilvēks uztur pateicoties pastāvīgām rū-

pēm, uzmanībai un darbam. Pirts, ūdens, ziepes, putekļu
lupata, suka, slota ir saimniecības nepieciešamie priekš-
meti.

Bet ka un ar ko cilvēks tīra savu psichi?
Kā viņš attīsta savus gara muskuļus?

Taču arī garīgais spēks, garīgais atlētisms, prasa ne

mazāk darba un treniņa, kā fiziskais. Derīgi un patīkami
būt veselam un stipram miesas ziņā un to izjust. Bet ne

mazāk nepieciešams cilvēka dzīvē stiprs gars, ne mazāk

vajadzīgs būt par gara atlētu. Šim nolūkam pastāv gara

vingrinājumi, kas lielākam cilvēku vairumam vēl nepa-

zīstami, un kuru attīstība pieder nākotnei.

Tāpat kā pastāv dažādas fiziskās vingrošanas un

miesas norādīšanas sistēmas, tā jo vairāk gara vingro-
šanas laukā nevar būt viena visiem noderīga sistēma.

Kas labs vienam, tas otram var neatnest nekādu labu

mv, un trešam var pat kaitēt.

Tomēr domādama par katru no maniem lasītājiem un

gribēdama būt katram no viņiem noderīga, es tāpēc pie-
turēšos pie vispārējiem principiem un norādīšu uz viņu

konkrēto lietošanu dzīvē. Katra individuālizēšana prasa
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pamatīgu iepazīšanos ar individuālām personības īpašī-
bām iun ar pārdzīvojamā momenta apstākļiem.

Tos principus, ko es te minēšu, nepieciešami zināt

visiem. Tāpēc, dārgais lasītāj, lai tu būtu kas būdams,

stiprs vai vājš garā, optimists vai pesimists, entuziasts

vai skeptiķis, labsirdīgs vai dusmīgs, laimīgs vai cietējs,

bezrūpīgs vai rūpju nospiests, dzīves pilnības vai tuk-

šuma izjutējs — uzmanīgi izlasi un pārdomā nākamās

lapas puses, un tu pārliecināsies, ka tu līdz šim neesi iz-

mantojis visu nepieciešamo un vajadzīgo tavam „es", un

pie tam viss tas ir pilnīgi realizējams.
Jo agrāk cilvēks ķersies pie sevis veidošanas, jo la-

bāk, jo tad būs vairāk laika, lai visu izlabotu un pārra-
dītu. Smaga traģēdija notiek cilvēkā, kad viņš pārāk
vēlu atdara savas acis un ierauga savas kļūdas, kas lai-

dušas dziļas saknes viņa dzīvē un ir saistītas ar smagām

sekām. — Bet arī šādos gadījumos neizlabojamība vien-

mēr ir relātīva. — Kamēr cilvēks vēl ir dzīvs, viņš var

ietekmēt sevi, pārveidot, cīnīties un kaut ko sasniegt.

Tā tad ātrāk pie lietas!

3.

Gara vingrinājumi.

(Garīgas atmosfairas izvedinašana.)

Dažreiz atrodamies neizvēdinātā istabā, maz skā-

bekļa nokļūst mūsu asinīs, sāk sāpēt galva, domas strādā

lēnāk, miesa kļūst nespēcīga, sajūtams nogurums, sirdī

iezogas skumjas.
Mums trūkst gaisa, mēs vārgstam un tomēr paliekam

neizvēdinātā telpā, cināmies ar sevi, piespiežamies, atkal

ķeramies pie darba, un atkal jūtam neapmierinātību, kūt-

rumu, nespēcību.
Kaut tikai vienu malku svaiga gaisa! Tiek plaši at-

vērts logs. Svaiga gaisa vilnis ieplūst mūsu istabā. Krū-

tis kāri iedzer tā atdzīvinošo svaigumu. Miesa top

stiprāka, seja smaidoša. Mēs atdzimstam.

Kur palikuši nogurums, nespēks, neapmierinātība?
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Tikpat labvēlīgi ietekmē mūsu dvēseles dzīvi viņas

atmosfairas izvēdināšana pārnestā nozīmē.

lemācīsimies to darīt!

Garīgās atmosfairas izvēdināšana notiek, pateicoties

prāta vingrinājumiem.

Es atgādinu saviem lasītājiem to vietu nodaļā par

pašpazīšanu (8. lapaspusē), kur es rakstīju par domā-

šanas spēku, ticības spēku, iedomāšanās spēku. Cilvēks

dažreiz dzīvo ne reālos apstākļos, bet iedomātā īste-

nībā.

Domas — reāls spēks. Veselīga doma var atgriezt

pie kārtīgas dzīves pat pašslepkavu. Tāpēc nav viss

vienalga, vai cilvēks pareizi domā, vai ne. Daudzi uz-

skata savu viedokli, savus uzskatus par nemaldīgiem, viņi

mēdz būt pārliecināti par sava viedokļa, sava uzskata

absolūto pareizību. Mēs jau zinām, cik uzmanīgam jā-
būt savos apgalvojumos, lai viņi mūs nepieviltu. Ir lī-

dzekļi, kā pasargāt prātu no maldīšanās, padarot viņu kon-

sekventāku, noteiktāku un skaidrāku.

Daudzi pie sevis ir izbaudījuši, ka, dažreiz sākot kaut

ko domāt, cilvēks pilnīgi apjūk savās domās, un cilvēks

pazūd necaurejamā maldu mežā.

Mēs jau zinām, ka novērojumu nepareizības un nepa-

tiesības, faktu nepareiza novērošana, atmiņas kļūdas, vār-

du un domu nesaskaņa, nepietiekoši pareiza jēdziena dē-

fīnēšana, slēdzienu nepareizības v. t, t., v. t. t, visi tie ir

visniknākie cilvēka ienaidnieki, kas, traucēdami viņa pa-

reizo domāšanu, neļauj viņam pareizi dzīvot.

No senseniem laikiem cilvēki ir piegriezuši vērību

pareizas domāšanas svarīgai nozīmei. Kas kādreiz ir par
to domājis, tas saprot, cik tas grūti, jo pašā cilvēka dabā

slēpjas tieksme uz kļūdām, dažādiem subjektīviem stā-

vokļiem, kas sagroza domas un noved pie neprātīgas, ne

ar ko neattaisnotas pašpārliecības. Angļu filozofs F. Bē-

kons (1561—1626) viņus asprātīgi nosaucis par elku die-

viem, tas ir patiesības māņu tēliem.

Viņš: tos sadala: idola tribus — rases māņu tēli, kas

kopēji visiem cilvēkiem; idola specus — ,alas māņu tēli,

atsevišķā cilvēka kļūdas, kas dzīvo savu subjektīvo pār-

dzīvojumu un maldu alā; idola fori — pūļa, citādi lau-
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kūma māņu tēli, kas rodas vārdu apmaiņas ceļā starp

cilvēkiem; viņš te ir domājis visas kļūdas un domas, vi-

sus nesaprašanās veidus cilvēku starpā, kas rodas no

vārdu un domu nesaskaņas; idola theatri — teātra, ska-

tuves, katēdras māņu tēli un lielo autoritāšu un lielo vār-

du māņu tēli, kas apžilbina un nospiež domas, brīvo dar-

bību.

Pie visa tā vēl jāpiezīmē, ka katras stipras jūtas —

bailes, mīlestība, dusmas, naids v. t. t. še izveidojas par

ļoti stipriem kavēkļiem objektīvam, bezpartejiskam uz-

skatam par dzīves notikumiem, cilvēkiem un pašam par

sevi. Jūtas padara cilvēka spriešanas spējas vienpusī-

gas, cilvēks neredz, kas ir, bet to, ko viņš vēlas redzēt:

slinkais vienmēr pārspīlē grūtības, bailīgais pārspīlē bai-

les, iemīlējies vienmēr tiecas pārspīlēt sava dievināšanas

priekšmeta labās īpašības, ķildīgais redz to, kas viņu vēl

vairāk iededzina ķildas turpināšanā.
Bez tam prāta objektīvo darbībuaugstākā mērā trau-

cē cilvēka lielā vajadzība pieņemt jo drīzāk kaut kādu

lēmumu, atrast kaut kādu slēdzienu, nonākt pie kādas

pārliecības, lai arī neprātīgas, ne ar ko nepamatotas, lai

arī aklas, lai tikai neturpinātos mocošais nedrošības, svār-

stīšanās, šaubu stāvoklis. Vajaga izdarīt labu prāta tre-

niņu, vajaga izveidot labas domāšanas parašas, lai nesteig-

tos ar lēmuma pieņemšanu. Cik maz tādu cilvēku, kas

sīki apsver un izlemj jautājumu, apskatot to vispusīgi,
lielākais vairums gatavi pieņemt pirmo, daudzmaz pie-

mēroto lēmumu, lai tikai izkļūtu no nepanesami grūtā, kā

prāta, tā arī gribas šaubīšanās un nezināšanas stāvokļa.

Tamlīdzīga jautājuma izlemšana, kad cilvēks izsaka ļoti
noteiktus uzskatus bez pietiekošas iepazīšanās ar lietu,

uzskatus, kas izsūkti no pirkstu galiem, kad cilvēks dar-

bojas, nedomādams par pieņemto lēmumu sekām, tomēr

apmierina daudzus cilvēkus daudz vairāk nekā pamatīga

patiesības meklēšana, kas vienmēr prasa laiku, prāta dar-

bību un gribas izturību. To vienmēr vajaga paturēt prātā

un tuvoties tam kā ideālam.

Cik daudz briesmu cilvēka prātam draud no visda-

žādām pusēm!
Cik daudz slidenu un stāvu teku!
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Ņemot vērā visu sacīto, neļausim ne stiprām jūtām,

ne savai nepacietībai, ne arī kaut kādiem elku dieviem

saduļķot savu domu skaidrumu.

Vispirms cilvēkam jāmācās būt vienatnē pašam ar

sevi. Ir nepieciešami izstrādāt sevī parašu periodiski
atrasties vienatnē. Bez svešiem lieciniekiem vajaga droši

un ar pētītāja skatu ieskatīties savā iekšienē, vajaga mā-

cēt sev nemelot, vajag redzēt sevi tādu, kāds cilvēks ir.

Maz varēs atrast tādu cilvēku, kam no šīs ieskatīšanās

iekšienē neapreibs galva, neapstāsies sirds pukstēt! Nav

jau arī brīnums, jo dvēseles bezdibens varbūt ir visdzi-

ļākais no visiem cilvēkam pazīstamiem bezdibeņiem!

Kad cilvēks pirmoreiz paliek vienatnē pats ar sevi,

viņam atveras vesela jauna pasaule, pasaule, kas dau-

dzējādā ziņā viņam sveša, un tomēr tā ir viņa paša „es",
viņam vistuvākā pasaule.

Psīchiskās izolācijas vingrinājumi.

(Domāt — nozīme atturēties no arējam kustībām.)

Pirmā laikā nepieciešami ļoti sīki izpildīt visus norā-

dījumus. Izolāciju sasniedzam vislabāk, šādā kārtā: Pa-

lieciet viens pats dzīvoklī vai istabā, laukā, mežā, jūras

krastā; apkārt nepieciešams klusums. Ne par ko no-

teiktu nedomājot, pamēģiniet ieiet sevī un saraut katru

sakaru ar ārējo pasauli un viņas uztraukumiem. Nogul-
stieties uz muguras, aiztaisiet acis, ieņemiet ērtu pozu,

izlabojiet viņu vēlreiz un vēlreiz, kamēr jūsu miesa ju-
tīsies pavisam ērti. Tad pamēģiniet palikt pilnīgi bez

kustībām. Jūs ievērosit tūliņ, ka kustas acu plakstiņi,

acis, roku vai kāju pirksti, ceļi, rīkle, lūpas. Apstādiniet
visas šīs kustības. Viņas var izvērsties par slepenām,

pavisam neievērojamām un tomēr viņas turpinās pastā-
vēt. Pamēģiniet, lai viņu pavisam nebūtu, — esiet pilnīgi
nekustīgs, un lai šis miesas stāvoklis jums būtu patīkams.
— Pārbaudiet sevi, vai tiešam jus esat sasnieguši pilnīgu
miera stāvokli.

Ja tas ta ir, tad piegrieziet venbu savu muskuļu stā-

voklim. Tiem vajaga būt pilnīgi atbrīvotiem, tas ir bez
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mazākā spraiguma. Pārbaudiet, vai jūsu kakls, kas tur

jūsu galvu, nav spraiguma stāvoklī. Pārbaudiet kāju
muskuļus: gurnu, ceļu, cisku, pēdu, pirkstu muskuļus.
Nekur nedrīkst būt ne mazākās piepūlēšanās. Vai ne-

atrodas spraiguma stāvoklī mugura, krūtis, vēdera do-

bums, krūšu-vēdera šķirtne? Vai nav spraigas rokas,

pleci, elkoņi, plaukstas, pirksti? Vai nav spraiguma stā-

voklī acis, vaigi, lūpas, rīkle? Nekur ne mazākās piepū-
lēšanās? Tad tikai esat pareizi izpildījuši savu uzdevumu

Jūsu miesa atpūšas. Pirmajā laikā tāds stāvoklis jātur-

pina 3—5 minūtes. Vēlāk pietiek ar vienu minūti un pat

ar dažām sekundēm. No sākuma tikai guļus, vēlāk var

sēdot un stāvot, un pat lielākas prasmes gadījumā arī

ejot.

Ja pareizi realizēsit psīchiskās izolācijas vingrināju-

mus, viņa atjaunos spēkus ne sliktāk par dziļu miegu.

Napoleons zināja to. Viņa ļaudis dažreiz redzēja viņu
stāvot pilnīgi nekustīgi, itkā miegā nogrimušu. Bet ja šā-

du viņai stāvokli pārtrauca kaut kas svarīgs, viņš tūliņ

orientējās notikumos un parādīja apbrīnojamu prāta skaid-

rību.

Tādos momentos cilvēkam jābūt vienatnē pašam ar

sevi, un viņam būs patīkama šī mundrinošā, nomierinošā

un atbrīvojošā vientulība. Pakāpeniski tad arī jūs iemā-

cīsities sevī atrast spēku un atbalstu.

Kad jūs pareizi izdarīsit visu norādīto, jūs izjūtīsit

patīkamu garīgu apmierinājumu, prāta skaidrību, spēku

pieplūdumu. Ja jūs vienmēr sasniegsit tādu stāvokli, tas

nozīmē, ka jūs pilnīgi esat piesavinājušies šā vingrinājuma

techniku un varat iet tālāk.

Periodiskas sava „es" kontroles.

Kad jūs psīchiskās izolācijas ceļā atsvabināsities no

visa tā, kas ielaužas jūsu „es" sfairā no dažādām pusēm,

jūs varat no putnu perspektīvas paskatīties uz sevi un

savu dzīvi. Kā jūras braucējs skatās kompasā un ģeo-

grāfiskā kartē, lai noteiktu savu atrašanās vietu jūrā, un

tad ķeras pie stūres, tā arī jums vajaga uzdot sev jautā-

jumu: kurp es eju? Vai pa pareizu ceļu es kustos? Kāds
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mans tuvākais mērķis? Kādā vietā ceļā uz mērķi es at-

rodos? Vai tikai laiks mani tuvinās mērķim vai vaja-
dzīga piepūlēšanās arī no manas puses? Kāda? Kas tā

par piepūlēšanos? Kā man vislabāk ķerties pie lietas?

Ko darīt tūliņ, kad es no putna perspektīvas nolaidīšos

vispārējā līmenī un sākšu ņemt dalību dzīves mutulī?

Kā rīkoties, lai pareizi un stingri ieturētu savas dzīves

kursu, bez kādiem novirzieniem? v. t. t.

Katrā atsevišķā gadījumā uzpeldēs vēl citi jautājumi,

kas būs dziļi individuāli katram cilvēkam un pārdzīvoja-
mam momentam, un visus šos jautājumus vajaga noteikti

izteikt vārdos un vārdos arī sev atbildēt. Pirmajā sevis

pārveidošanas laikā nepieciešami pat pierakstīt šos jau-

tājumus un rakstiski atbildēt tiem. Šī noteikuma ievēro-

šana nepieciešama pirmajā laikā, tāpēc ka cilvēkam ir

nelaba paraša domāt vispārējā veidā, nenovedot savas

domas līdz vajadzīgajam skaidrības stāvoklim, bet tikai

skaidra doma noved pie darbiem; neskaidra, nenoteikta

noved tikai pie garīgās rūgšanas un nemiera. Nekādā

gadījumā nepielaidiet sevī tādas domas, pat arī paškon-
troles momentā.

Periodisko paškontroli sākumā, nedēļas divas, vajaga
izdarīt katru dienu, vislabāk vakarā, kad var savilkt no-

tecējušās dienas galus, pēc tam divas reizes nedēļā, ap-

mēram divu mēnešu laikā, beidzot arī vēlāk ne retāk, ka

reiz mēnesī, tāpēc ka dzīvei ir tieksmes aizputināt mūsu

darba pēdas un sniegt arvien jaunas un jaunas ietekmes,
dažreiz izdara pat zemes trīces un aizstumj lavīnas, kas

aizber visu, bet izdarīt viņu atrakšanu ne katrs ir spē-

jīgs.

Nevajaga zaudēt sevisveidošanas saites, to vajaga
izdarīt regulāri.

Pastāvīgi sekojiet sev, lai jūs nenonāktu gaiļa lomā

ar svītru pār degunu. Dzīvē mēs pastāvīgi sastopamies
ar daudziem kavēkļiem, mēs dažreiz pat jūtam, ka mūs

spiež it kā spiežamā prese, kas neļauj mums garīgi ku-

stēties. Daudz tādu kavēkļu uzliek mums pati dzīve,
un tāpēc cilvēkam nevajaga vairot viņu skaitu. Brīvība

ir liels labums. Šis jēdziens pēc būtības atļauj ļoti da-

žādus iztulkojumus un bieži noved pie juceklīgas domā-
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šanas. Mēs jau zinām, ka katrs chaoss domās ir nāveklis,

un centīsimies no tā izvairīties. Brīvība — negātīvs

jēdziens, jo vienmēr tiek domāts, ka brīvība ir katrā ziņā

brīvība no kaut kā. Pilnīga, absolūta brīvība būtu tādā

gadījumā, ja cilvēkam vienmēr un visur viss būtu pie-

ejams, un ja cilvēks nekur un nekad nesastaptu kavēkļus.
Bet dzīvē, reālā īstenībā kavēkļu, protams, ir ļoti daudz,
lai gan daudz mazāk, nekā cilvēki pieraduši domāt. Tā

tad cilvēks tomēr nav brīvs. Kas tad ierobežo viņa brī-

vību?

Pastāv fiziski, fizioloģiski un psicholoģiski kavēkļi
un ierobežojumi.

Kas zīmējas uz fiziskiem ierobežojumiem, tad te cil-

vēks nav nekāds izņēmums vispārējā likumā, še viņš
ir padots, kā arī katrs cits ķermenis, dabas likumiem;
kā katru citu priekšmetu, viņu var saspiest kāds smags

priekšmets, uzsviest gaisā sprādziens, viņš var sadegt
ugunī, noslīkt ūdenī v. t. t., tālāk viņš ir padots, kā katrs

cits priekšmets, laika un telpas likumiem, tas ir, nevar

piedzimt un dzīvot citā laikmetā, nevar atgriezt pagātni
vai tuvināt nākotni, nevar acumirklī nokļūt Āfrikā v. t. t.

Fizioloģiskie ierobežojumi ir relātīvi: ja cilvēks grib
dzīvot, viņam vajaga elpot, baroties, gulēt v. t. t. Ja viņš
grib būt vesels, viņam jāievēro noteikumi, kādus prasa

viņa organisms. Šeit cilvēks bauda samērā diezgan lie-

lu brīvību. Viņš var ietekmēt savu organismu, iepotēt

sevī vajadzīgās parašas. Vienam vajadzīgs gulēt katrā

ziņā astoņas stundas diennaktī, bet otram pietiek piecas

stundas, trešais var negūlēt vienu pēc otras vairākas

naktis, un tas pavisam neietekmēs viņa kopsajūtu un

darba spējas. Jo vairāk cilvēks grib valdīt kaut kādā

laukā, jo vairāk viņam jāzina šā lauka likumi un jāprot ar

tiem rīkoties.

Psīcholoģiskiem ierobežojumiem vēl relātīvāks rak-

sturs, un tāpēc tie dod cilvēkam vēl lielāku brīvību uz-

ņemamo važu izvēlē. Psīcholoģiskie ierobežojumi veido

diezgan plašus un ērtus rāmjus, kur nav obligātoriski jā-

ņem viss, kas pagadās ceļā, cilvēkam ir iespēja izvēlē-

ties, bet reti cilvēki prot viņu izmantot pilnā mērā. Dau-
dzi cilvēki, nemaz nedomādami par dažādām iespējami-
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bām un nepieciešamībām, pasi lien jūgā ar varu un ener-

ģiju, kas noderētu daudz labākam mērķim. Nevar, ne-

var, kā gan var citādi! runā apdāvinātais ģimenes tēvs,

kas izlieto pēdējos spēkus, lai tikai dotu iespēju saviem

bieži pilnīgi neapdāvinātiem bērniem baudīt augstāko iz-

glītību. Ticiet, ka savādāki nav iespējams, nopūšas ap-

dāvināta māte un saimniece, iestigdama, kā purvā, sīkās

saimnieciskās rūpēs.

Nu, sakiet lūdzu, kā es varu rīkoties citādi, kad man

pienākums pret ģimeni! runā meitas un dēli, vecākās mā-

sas un brāli, kas gatavi augstsirdīgi upurēt sevi, iepriekš

nepārdomājuši, vai viņu upuris sagādās tiem, kam tiek

upurēts, to labklājības minimumu, kas attaisnotu šo upuri.

Nav jāaizmirst, ka upuris, lai gan smags, vienmēr pa-

tīkams jūtīgiem cilvēkiem; daudzi, pusapzinīgi gribēdami

izpušķot sevi ar ciešanu aureolu, paši meklē un mīļo cie-

šamas, bet ja tās neatrod, tad tās rada paši sevī. Dzīvē

mēs pastāvīgi redzam tādus labprātīgus vergus, kas sēd

iedomātās pilīs un aiz restēm un jūt sevi saslēgtus iedo-

mātās ķēdēs.
Cita lieta, ja cilvēks ierobežo sevi ne tikai apzinīgi

un labprātīgi, bet bez tam vēl viņa lēmumu attaisno ap-

zinīgs pamatojums un to diktē pareizi saprasta nepiecie-
šamība. Tad tādi ierobežojumi vienmēr derīgi cilvēkam

un veicina viņa personības izveidošanos.

Tomēr vienmēr kaitīgas tās važas, kuras uzņemas
cilvēks nelabprāt, bez savas gribas, pat pret to. Tāda

nejēdzīga sevis iekalšana važās visvairāk rodas aiz kaut-

rības, kad cilvēks atzīstas, ka nevajadzēja, bet, vai zināt,
neērti atteikt, vai neveikli vaicāt, vai, zināt, tas pats

par sevi tā iznāca v. t. t. Tiem, kas uzmanīgi izlasījuši
iepriekšējās lapas puses, ir skaidrs, ka, ja kaut ko ne-

vajadzēja darīt, tad arī nevajadzēja to nemaz pielaist.

Vajaga ievērot, kādos apstākļos un ar kādām per-

sonām pie mums notiek šīs nevēlamās parādības, un būt

nomodā, sekot sev. Pastāvīgi piespiediet sevi izturēties

ar mierīgu sirdsapziņu tādos gadījumos un ar tādām per-

sonām, kuru sabiedrībā jūs jūtaties neērti. Ja jūs bai-

dāties, piespiediet sevi būt drošiem, bet katrā ziņā mie-

rīgi un, galvenais, noteikti parādīt savu drošību, iepriekš
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pārdomājot un pārliecinājot sevi nepieciešamībā tieši tā

izturēties. Var gadīties, ka vajadzīgā momentā jūs bez

sevišķas piepūlēšanās izdarīsit to, kas likās agrāk pavi-

sam neiespējams, neticams.

Nepalaidiet garām nevienu gadījumu cīnīties ar savu

vājību. Cīņa ar kavēkļiem ir labākā dzīves skola. Var

tikai nožēlot tos, kuru dzīve loti viegli rit, jo viņi neie-

mācās cīnīties, bet tas katrā ziņā būs vajadzīgs dzīvē vai

nu agri vai vēlu, tādā vai citādā veidā (cīņā ar ienaidnie-

ku, nelabvēlīgiem apstākļiem, ar savām tieksmēm). Bieži

zaudējumi, neveiksmes, trūkums norūda cilvēkus un iz-

virza tos atbildīgās vietās. Cīņa piešķir dzīvei modrības

un svarīguma nokrāsu un iedarbojas uz cilvēku kā vējš

uz burām, izraisot cīņai dīkā stāvošos spēkus. Tamlī-

dzīgi stāvokļi vienmēr ļoti labvēlīgi iedarbojas uz gara

modrību. Vajadzētu vēlēties, lai visi sasniegumi dzīvē

nāktu kā personīgās piespiešanās rezultāts, lai katra lai-

me tiktu iekarota, tad tā ir daudz dārgāka, un mēs to

augstāk vērtējam.

Katram uztraucošam gadījumam pieejiet mierīgā ga-

rā, skatoties uz to kā uz tādu, kas nolemts pazušanai,
centieties viņa negātīvās sekas samazināt līdz minimu-

mam. Atziņa, ka nelaime nav nemaz tik liela, doma, ka

ar to vēl var cīnīties un uzvarēt, ir ļoti noderīga. No

domām pārejiet pie darbības. Domu spēks Ir neapro-

bežots. Sevis veidošanas darbā vajaga atcerēties, ka pat

mazākais sasniegums ir ļoti vērtīgs un atvieglo tālāko

sekmju sasniegšanu.
Uzskatu tomēr par nepieciešamu brīdināt no citām

galējībām. Cīņa daudziem izliekas tik aizraujoša, viņā

pašā ir tik daudz skaistuma, ka dzīves sportsmeoi aiz-

raujas ar pašu cīņas procesu, un tāpēc viegli var aizmirst

galveno mērķi, kura dēļ īstenībā cīņa notiek un kura

padara to nozīmīgu. Nedariet to, netērējiet veltīgi

enerģiju, necīnieties ar vēja dzirnavām.

Vajaga vienmēr darīt tā, kā vajaga, bet ne tā, kā

nevajaga!
Katrs pievienosies šim izteicienam. Bet darīt tā, kā

vajaga, jūs teiksit, dažreiz ir neveikli, neērti, grūti.
Bet kas tad par to, ka grūti, neveikli un neērti!
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Padariet grūto, neērto un neveiklo, ja to atzīst, un jo
vairāk tāpēc, ka to prasa jūsu prāts.

Un te dažreiz vislabāk palīdz operācija pārnestā no-

zīmē.

Vajaga būt pietiekošam spēkam un mācēšanai vaja-
dzības gadījumā salauzt, nogriezt, izraut. Protams, tie

ir grūti un izšķiroši līdzekļi, bet ir gadījumi, kad tikai tādi

var palīdzēt, dažreiz tikai operācija glābj.

Ciņa ar domāšanas bailīgumu.

Tagad jāsper vēl viens solis uz priekšu, kas ir nepie-

ciešams, bet grūts solis, tāpēc ka šeit atkal pieskārāmies
psīcholoģijas grūtai nozarei — zemapziņai. Cienījamais la-

sītāj, neesi kūtrs un pārlasi no 2. nodaļas 14.—19.lapas pusi,

pārdomā to, atdzīvini to sev ar savas dzīves gadījumiem.
Ja tu visu to labi izdarīsi, tu sapratīsi, ka nepietiek būt

gudram, zināt loģiku, lai pareizi domātu, vajaga būt arī

nepeļami godīgam patiesības meklēšanā, kā arī ļoti droš-

sirdīgam un vīrišķīgam.
Domājot par sevi, cilvēkiem, dzīvi, cilvēks nereti at-

duras uz tādām domām, no kurām izvairās, kurām grib
paiet garām, no kurām kaunas, uzskatot viņas par ne-

cienīgām.
Katram cilvēkam piemīt īpašība dažreiz apzinīgi, bet

biežāk neapzinīgi izvairīties no nepatīkamām un grūtām
domām (no erotiskām, no domām par negodīgu bagātības

iegūšanu, par laimi uz citu rēķina, no reliģiskām šaubām

v. t. t.). Atmetot viņas ar īgnumu, paejot garām šādām

necienīgām domām, cilvēks uzskata sevi par brīvu no vi-

ņām, bet gan dziļi maldās.

Paiet garām šādai nepatīkamai, mums nepieņemamai

domai, kas tomēr ir pazibējusi mūsu apziņā, nozīmē to

pašu, kā garāmejot parakstīt vekseli. Ļoti reti un tomēr

var būt, ka no jums nekad nepieprasīs naudu, bet tas var

arī gadīties, un pie tam katrā acumirklī. Un jūs izjūtat

vienmēr piedzīšanas un samaksāšanas draudus. Tāpat
tas ir ar izdzītām no jūsu apziņas domām, tāpat ar kār-

tības traucētāju (sk. 18. lpp.). Viņš .pats izdzīts, viņš paš-
laik netraucē, bet viņš var katru acumirkli pieklauvēt,
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viņš var atsūtīt savus līdzdalībniekus, līst pa logu iekšā,
šaut caur logu, beidzot, uzspridzināt visu jūsu māju v. t. t.

Nepietiekoši padzīt nevēlamo elementu, nepieciešami
vēl padarīt viņu par nekaitīgu, iznīcināt viņu.

Padzītā doma ir mūsu ienaidnieks, un mums netikai

nevajaga izvairīties no viņas, bet taisni otrādi — meklēt

sastapšanos ar viņu, lai cīnītos un uzvarētu.

Vajaga netikai nebūt bailīgam domāšanā, bet nepie-
ciešami cīnīties ar domāšanas bailīgumu un izdomāt līdz

beigām visus radušos un pazibējušos jautājumus. Atkal

atkārtoju: nevis mocīt sevi ar to, bet vienkārši tikt ar

viņu skaidrībā un pēc noskaidrošanas izlemt. lemācieties

nebaidīties no domāšanas. Taisnība nebaidās no gais-

mas. Paslēpts, nezināms ienaidnieks ir daudz bīstamāks

par zināmu. Tikko ienaidnieks kļūst zināms, viņš jau pa

pusei ir nekaitīgs, bet pārējo veiksim paši.

4.

Jūtu vingrinājumi.

(Veselīga barība.)

Mūsu dzīve ir vārda pilnā nozīmē sadzīves jūra.
Gan klusa un mierīga, gan vētraina un draudoša, gan

spilgta, zaļgana, saules staru apspīdēta, gan vienmuļīgi
bezkrāsaina, pelēka, apklāta tumšu miglu, gan snieg-

balta, bezdibenīgi dziļa, kas dzīvo savu bagāto dzīvi arī

zem ledus važām, gan tumša, drūma, kur atspīd pārkā-
rušies pār viņu svina melnie, smagie mākoņi, — jūra vi-

lina un valdzina, draud un uztrauc, rada sajūsmu un ap-

mierina, nodod radnieciskām dvēselēm savu varu, dižu-

mu un dziļumu.

Jūra — dzīve.

Veļas viļņi, lepni trokšņo viņu baltās ūdens šķirtnes,

paceļoties pār bezdibeni. Bet acumirklis un vēl viens,

baltā un lepnā ūdens šķirtne kā maigas putas atrodas jau

viļņa pakājē, bet par viņu paceļas jau otra, jauna, tāda

pati lepna, kā viņas priekštece.
Jūra daiļrunīgi attēlo dzīvi, spilgtās krāsās zīmē vi-
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ņas pretstatus un likumus. Ritma likums, maiņas likums

valda visā pasaulē. Diena un nakts, gaisma un tumsa,
celšanās un krišana, uzplūdi un atplūdi, miegs un modrība,

spēks un nespēks, spirgtums un nogurums, bēdas un

prieks, ticība un izmisums, miers un uzbudinājums, pār-

pilnība un trūkums, miers un kustība — lūk, pati dzīve,

lūk, sadzīves jūra.

Gara stāvokļa viļņveidīga maiņa.

Pat izturīgs un pastāvīgs raksturs padots dažādām

svārstībām, kas nemaz netraucē rakstura negrozāmības

vispārējo vienoto ainu. Netikai gada laikā, netikai mē-

neša laikā, bet arī diennaktī cilvēks nepaliek bez pār-

mainās viens un tas pats. Dzīves viļņi skar arī viņu.
Dažreiz pavisam nezinot kāpēc, mēs uzreiz izjūtam ne-

izprotamu garīgu smagumu, skumjas, bēdas, kas piespie-
dīs mūs nokārt galvu un rokas, piespiedīs nopūsties, ap-

tumšos skatienus. Ja tanī brīdī atrodamies sabiedrībā,
mēs kļūstam mazrunīgi, saīguši, dažreiz pat ļauni un

viegli uzbudināmi. Ja tādos gadījumos strādājam, darbs

bieži kļūst grūts un garlaicīgs. Ja mums vajaga atpūs-

ties, tad mēs tādā gara stāvoklī neatrodam ne ērtu pozu,

ne ērtu vietu, viss mūs traucē: gan troksnis, gan klu-

sums!

Vēl zemāk atslābuma vilnis nonāk, kad mūs nekas pat

neuzbudina, nedusmo, bet viss ir vienaldzīgs, visapkārt
mums it kā tukšums. Tādās skumju minūtēs esam pieeja-
mi tikai tam, kas pavairo mūsu bēdas. Mēs arī sajutīsim

etiķa pilienu un neievērosim medus mucu, tāpēc, ka mēs

aizveram acis un negribam neko redzēt, kas varētu mūs

izglābt, bet šī iespējamība vienmēr ir, vajaga tikai ar bez-

partejiskām acīm apskatīties sev visapkārt. Galvenā ne-

laime tā, ka negribam redzēt, varbūt arī tāpēc, ka zemap-

ziņa bieži mūs stumj uz garīgās nabagošanas ceļu: ja

mums būs ļoti grūti, varbūt par mums iežēlosies kāds,

palīdzēs mums, kāpēc pašam pūlēties un pašam izķepuro-
ties no grūtā stāvokļa!

Bet tādi aprēķini vienmēr novedīs pie garīga ban-

krota.
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Svārstīšanās robežas ir dažādas, bet katram viņas

tomēr ir, viņas ir neizbēgamas. Svarīgi zināt un saprast

savas psīchikas ritmu, lai cilvēks būtu apbruņojies viļņa

pazemināšanās momentā, neklausītos viņā, neapstātos pie

viņa, nepieņemtu nekādus lēmumus tanī laikā, mierīgā

garā saprastu viļņa pazemināšanos, kā nenovēršamu, un

skatītos uz to, kā uz jaunās paaugstināšanās izejas

punktu, lai atkal sasniegtu augstu stāvokli.

Protams, lai tikai tie nebūtu pārāk ilgstoši un pārāk

dziļi.
Ja apzīmēsim ar burtu A paaugstināšanās periodu, ar

B — pazemināšanās periodu, tad dabūsim četras gara

stāvokļu svārstīšanās schēmas:

1. Mierīgs, vienmērīgs gara

stāvoklis A=B

2. Dzīves priecīgs, jautrs,

modrs gara stāvoklis.

A>B

3. Bēdīgs, skumjš, nospiests

gara stāvoklis. A<B

4. Pastāvīgas un krasas gara

stāvokļa pārmaiņas tips.
A un B gandrīz vienlīdzīgi

un bez apstāšanās viens

ar otru mainās

Protams, dzīvē šie viļņi mainās ne ar tādu rēgulāru

kārtību, kā še parādīts schēmā, bet te jāņem vērā apmē-

ram vienlīdzība vai viena viļņa pārsvars par otru. Sva-

rīgs ir cilvēka psīchikas pamata fons, uz kura pa laikam

parādās vairāk vai mazāk ilgstošas gara stāvokļa svār-

stīšanās.

1. Šā tipa personu daba ir maz ēmocionāla, viņu

jūtas maz ierosināmas un tam nepiekrīt ievērojama loma

viņu psīches vispārējā saturā. Viņiem nenākas ne ierosi-
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nāt, ne nospiest savu gara stāvokli. Tie ir racionāli —

gribas tipi.

Cita lieta, ja vienmērīgais un mierīgais gara stāvoklis

ir tikai ārējs, bet zem viņa vārās kaut kāda iemesla dēl

apslēpts prieks vai bēdas. Bet tādā gadījumā viņš pieder

jau pie 2. vai 3. tipa.

2. Dzīves priecīgie, kam pozitīvais vilnis pārspēj ne-

gātīvo, nerada rūpes gādības ziņā par psīchi, bet jo aug-

stāks parasti pozitīvais vilnis, jo vairāk var sagaidīt kra-

sāku un dziļāku viņa krišanu nelabvēlīgos apstākļos, un

tad gādība, rūpes un uzturēšana ir ļoti nepieciešami, un

viņu iztrūkšana var novest pie kaut kāda liktenīga atri-

sinājuma.

3. Drūmi nospiestais ir smagāks tips un prasa ilg-
stošu viņa gara stāvokļa ietekmēšanu. Šie cilvēki ar

iesakņojušos neveselīgu, kaitīgu parašu, viņu prāts izvei-

dojas tā, ka viņi ievēro mazāko dūrienu, ieskrambājumu,

mākonīti, kas aizsedz sauli, negaršīgu pusdienu, rūpes un

uzmanību pret viņiem. Viņiem ir aizspriedumu noteikts

uzmanības virziens, viņu reakcijas spēks neatbilst reak-

ciju radošām cēlonim: niecīga neveiksme var radīt ļoti

stipru neapmierinātības izjūtu. Viņiem sāp dvēsele, viņi
nevar redzēt to, kas mierīgam un dzīves priecīgam norit

gandrīz bez pēdām. Bez tam garīgi nospiestiem katrs

viļņa pazeminājums raksturīgs ar savu ilgumu un izturību,
bet sakarā ar to viņiem piemīt īpašība pastāvīgi atgriez-
ties pie nepatīkamām un mocošām atmiņām un no jauna
tās pārdzīvot. Bet tas ļoti traucē viņu darba spējas un

bremzē garīgo orīģinālitāti un iniciatīvu.

Šīs katēgorijas personām sevišķi nepieciešami gara

vingrinājumi, veselīga garīga barība, no kuras viņi rūpīgi

izvairās, dodot priekšroku nāvējošai un neveselīgai barī-

bai, kas viņus inficē un pazudina.

4. Ceturtā tipa cilvēkiem gara stāvoklis mainās vai-

rākas reizes dienā. Viņi viegli pāriet no asarām uz smiek-

liem, no gara pacilātības uz gara vājumu, no cerībām uz

izmisumu. Viņiem visvairāk nepieciešama ārējā palī-
dzība, atbalsts un pastāvīga vadība.

Gara stāvokļa ziņā sevis ietekmēšana ir ļoti grūta,
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bet es nesaku, ka nav iespējama, tomēr pirmajā laikā la-

bāk griezties pie vairāk pieredzējušas personas.

Vispirms nepieciešami atrast sliktā gara stāvokļa
cēloņus. Šie cēloņi ir skaidri redzami un paslēpti.

Skaidri redzamie cēloņi var būt krasi, īsi vai ilgstoši,
chroniski.

Es pakavēšos vispirms pie krasiem un stipriem,
skaidri saredzamiem cēloņiem, piemēram, tuvinieka nāve,

piepeša mantas zaudēšana, negaidīta tiesāšanās, neuzti-

cības atklāšana tuvā personā, kas baudījusi lielu uzti-

cību v. t. t.

a) Pat vismierīgākie, līdzsvarotie cilvēki ar stipru
raksturu tiek dažreiz pavisam izsisti no sliedēm sakarā

ar piepeši viņiem uzbrukušo negaidīto nelaimi. Liekas,
ka viss, kas dzīvē vērtīgs un dārgs, pazaudēts, bet pa-
saule vienaldzīgi turpina dzīvot savu dzīvi, un jūsu vis-

lielākā traģēdija, jūsu katastrofa pavisam maza, kas ne-

izceļas no pārējo parādību rindas; pasaule sāk izlikties

jums sveša, dvēsele izpostīta, izsīkusi dzīves interese, un

arī pati dzīve zaudē nozīmi, negribas dzīvot.

Kā no fiziska sitiena, kritiena, satricinājuma cilvēks

var apmulst, zaudēt apziņu, tāpat cilvēkam no psīchiskās
traumas (ievainojuma) pamirst prāts un griba.

Tādos grūtos gadījumos reti cilvēks pats var sev

pienācīgā kārtā palīdzēt. Vislabākā te ir veikla palīdzī-
ba un rūpes no tādas personas puses, kas sīki saprot cil-

vēka psīchi un kas prot bez sāpēm pieskarties slimajām
vietām.

Bet ja palīdzību un atbalstu vispārīgi nav ko sagai-

dīt, tad parūpējieties pats par sevi.

Jūsu bēdas ir nepanesamas, spiež jūs ar savu smagu-

mu, izliekas jums gan auksti un tumši, jūs jūtaties vien-

tuļš, viss jūsu „es" ir nepārtrauktas sāpes. Vai gribat
vismaz mazināt savas ciešanas? Gribat? Tad noteikti

lietojiet līdzekļus.
Jūsu iekšējā pasaule — nepārtraukta brūce, ielejiet

viņā dziedinošas, svaigas strūklas no ārienes. Jūsu bē-

das ir tikai, jūsu bēdas. Vīrišķīgi cietiet tās jūs pats.

Atkratieties no visiem, kas jums līdzi jūt, nožēlo jūs, no-

pūšas par jūsu bēdām, viņi jums ne ar ko nepalīdzēs, viņi
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tikai vēl vairāk liek asiņot jūsu brūcei un, provocējot jūsu

ekspansīvitāti, ievilina arī jūs slimās vietas mocīšanā. Ne-

pielaidiet to. Centieties būt cilvēku starpā un pie tam

tā, lai Viņi pat nezinātu neko par to, kas ar jums noti-

cis, nerunājiet viņiem neko par savām bēdām, strādājiet
darba labā un to cilvēku labā, pret kuriem jums vēl nav

pavisam izdzisusi jūsu draudzība, labvēlība un cienība.

Tuviniet sev cilvēku, kas nevar jūs saprast, bet var vien-

kārši, bez viltus klusu līdzjust jūsu bēdām, piemēram, bēr-

nu vai cilvēku, kas pavisam svešs pēc savas attīstības

līmeņa, profesijas un dzīves veida. Bet ja jūs cilvēks to-

mēr pārāk labi saprot, tad viņu var atvietot gudrs dzīv-

nieks, piem., suns. Nav labi tādā stāvoklī būt vienam

pašam un neredzēt sev blakus nevienu dzīvu radījumu.
Tādā kārtā pēc zināma laika jūs nonāksit līdz garī-

gas anaistēzijas stāvoklim. Agrāko nepārtraukto sāpju
vietā jūs sajutīsit pilnīgu vienaldzību. Tādā stāvoklī jau

var griezties pie prāta palīdzības. Atkārtoju, ka šinī

smagā gadījumā gandrīz nenovēršama ārējā palīdzība.
Pašam sev palīdzēt katrā momentā dažreiz tikpat grūti,
kā pašam sevi atgriezt no nesamaņas stāvokļa normālā

stāvoklī. To ļaunākā gadījumā izdarīs daba un laiks. Bet

cilvēka interesēs ir samazināt un vājināt šo moku perio-
du, jo pats par sevi viņš neko pozitīvu nekad nedod.

Kad pēc smagā psīchiskā sastinguma pirmoreiz sa-

kustēsies prāts, cik viņš tad vājš, cik neveikls un ar kā-

dām grūtībām viņam nākas spert pirmos solus, un kā

viņu var apstādināt un apgāzt pat mazākie kavēkļi. Bet

pretēji visām šīm grūtībām, prātam vajaga, kaut arī ar

grūtībām, stingri ķerties pie jautājuma izspriešanas: ko

tagad iesākt, kā reorganizēt dzīvi jaunos apstākļos? At-

veras domāšanas lauks, rodas dažādas jaunas iespējamī-

bas, un atkal sāksies gara stāvokļa svārstības. No sā-

kuma pozitīvais A vilnis tikai reti pazibēs, bet tas jau ir

liels sasniegums, bet pēc tam, kad viņš sāks parādīties

periodiski, dzīve sāks jau nokārtoties.

b) Ilgstošie un chroniskie cēloņi darbojas savādāki.

Tie nelauž cilvēku kā viesulis kokus, neizdara postīju-
mus kā auka, bet lēni un neievērojami kā tārps grauž cil-

vēka būtni.
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Pie šiem cēloņiem pieskaitāma, piemēram, chroniska

reālā vai tikai iedomātā slimība, pastāvīgs materiālais

trūkums, nesaprašanās un nesaskaņas ģimenē, darbā, fi-

ziskie trūkumi, kā klibums, kurlums, valodas raustīšana,

sakropļota seja v. t. t.

Kā ar viņiem cīnīties?

1. Ja jūs esat slims, tad ārstējieties, gribiet būt ve-

sels, jūsu dzīves un veselības griba nav sliktāka par zā-

lēm. Ticiet izārstēšanai, ticība glābj, ticība dara brīnu-

mus. Negaidiet tos no ārienes, rodiet tos pats! Ti-

cēt vai neticēt atkarājas no jums personīgi. Ja jūs ne-

ticat, jūs laupāt sev spēcīgu izveseļošanās līdzekli. Cil-

vēka griba un ticība ir vareni spēki, viņi stāv jūsu rīcībā.

Piespiediet tos darboties jūsu interesēs, piespiediet tos

sev kalpot. Izmantojiet to, kas jūsos ir, jūsu spēkus, jūsu

garīgo kapitālu, iegūstot par viņu dzīves labklājību. Cil-

vēku vairākums loti pasīvi un gaida, kad kāds vadīs un

virzīs viņa gribu, kad kāds iedvesīs viņam ticību, bet to

vajaga mācēt pašam darīt. Negaidiet, lai citi darbotos

jūsu vietā, dariet pats savā labā to, kas jums vajadzīgs.

Grūti? Nenoliedzu, bet tomēr iespējami. Pamēģiniet,
iesāciet. Visgrūtākie ir tikai pirmie soli, tālāk ies vieg-

lāk. Gribiet kaut ko sasniegt, strādājiet, centieties, sa-

sniedziet.

Neizārstējamas slimības gadījumos jāzina iespējamās
dzīves baudīšanas robežas ne tikai savās personīgās in-

teresēs, bet arī to interesēs, kas jūs mīl, kam jūs tuvs

un dārgs. Pat vissmagākos gadījumos, kamēr vien jūs

dzīvojat, — dzīvojiet!
Ja reālā slimība nenovēršams posts, tad iedomātā sli-

mība ir pārkāpums sevis un tuvāko priekšā. Un tomēr,

ja mēs uzmanīgi ieskatāmies dzīvē, redzam, ka galve-
nais cilvēku ciešanu un moku avots ir iedomātas, bet ne

reālas nelaimes.

Daži cilvēki mīl slimot, mīl ārstēties. Šo neveselīgo

tieksmju novirzieni loti dažādi, bet bieži līdzīga psīchozc
rodas uz neapzinātas tieksmes būt par visa centru, griezt

uz sevi vērību, modināt pret sevi līdzjūtību. Var atkratīties

no iedomātās slimības, atverot acis, pārliecinot sevi, ka

slimības nav (dažām personām to var izdarīt tikai per-



41

sona ar autoritāti). Pašam cilvēkam atnesīs labumu se-

vis pārliecināšana, ka slimība viņam pavisam nevajadzī-

ga, ka viņš tās dēļ tikai paspēlē un zaudē, ka būt veselam

daudz izdevīgāk.

Liekas, ka tādām vienkāršām lietām nav vajadzīgi

pierādījumi un pārliecināšana, bet tomēr daudzi, pat tie,

kas no visas sirds saka: gribu būt vesels, zemapziņā domā

un grib būt slimi. Ar slimo apietas saudzīgāki, laipnāki,
slimo pažēlo, parūpējas paf viņu. Bet bieži slimajam tas

tikai ir vajadzīgs!

2. Materiālās dzīves trūkumus varam padarīt maz-

nozīmīgus divējādi: vai nu samazinot vajadzības, vai pa-
lielinot ienākumus. Samazināt vajadzības varam tikai tik

tālu, cik no tā necieš psīchiskā dzīve, un cik tālu nekaitē

veselībai. Šinī ziņā varam teikt, ka izdevumu samazinā-

šana te var būt loti ievērojama, ja apsvērtu visas vaja-
dzības no saprātīgas lietderības viedokļa un atmestu vi-

su to parašu balastu, kas prasa izdevumus un kas galu

galā nemaz neattaisno izdevumus. Tas vien jau var dot

atvieglinājumu un apmierinājumu.
Kas zīmējas uz ienākumu pavairošanu, tad nepiecie-

šami pārbaudīt, vai pareizā psīcholoģiskā ceļā jūs pelnāt
naudu? Cilvēkiem ir tieksme uz rutīnu un konservātis-

mu daudzējādā ziņā. Ja dzīve vai pats cilvēks nostāda

sevi uz dzelzceļa sliedēm, tad viņam ir tieksme slīdēt pa

tām uz inerces likuma pamata arvienu tālāk un tālāk,
bet varbūt savu dzīvē viņš atrastu nevis uz dzelzceļa slie-

dēm, bet gan uz šosejas vai lauku ceļa, vai pat kaut kur

meža biezoknī. Inerce ir laba tikai zināmā mērā, zinā-

mā laikā, kad tā paātrina nosprausto darba realizāciju,
bet viņa loti kaitīga, ja visa dzīve norit viņas ietekmē.

Kas ir paradis pats sevi periodiski kontrolēt, tam nedraud

vairāk šīs briesmas — kļūt par dzīves inerces upuri.

Lūk, dzīvē bieži tā notiek, ka cilvēkam, kas sasniedzis
kaut kādu vairāk vai mazāk ciešamu materiālu stāvokli,

izliekas, ka visa pasaule ir it kā sazvērējusies, lai notu-

rētu viņu šādā stāvoklī. Lai gan viņu tāds stāvoklis ne-

apmierina, viņš tomēr steidzas apmierināties ar to kā ar

nelabojamu, neizbēgamu, atzīst par labāku nopūsties, ne-

kā pamēģināt uzlabot savu stāvokli. Daudzi pat gudri
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cilvēki pārsteidz mūs ar savu pasivitāti. Daudz kavēkļu
rodas no tam, ka nepārzinām apkārtējās reālās iespēja-
mības, kā arī savus paša spēkus, bieži pat paši nezinām,
ko vēlamies, bet reālizēt kaut kādus neskaidrus, neno-

teiktus centienus nav iespējams. No neskaidrajiem cen-

tieniem jāizaug skaidrai un noteiktai domai — ko es gri-
bu ;— pēc tam realizēšanas plāns un pati attiecīgā dar-

bība.

Tādā gadījumā vienmēr jautājiet sev: vai tik jūs esat

visu izdarījis? padomājiet labi, vai itin visu? Nē, ne

visu. Jūs vēl neesat izmantojis visas pazīšanās, jūs ne-

esat izmēģinājis visus darba veidus, ko esat spējīgs strā-

dāt, bet jau esat iesācis bēdāties, ka nekas neiznāk, ka

neko nevar atrast. Nesteidzieties izrunāt šos vārdus.

Neaizmirstiet, ka dzīve — iespējamību bezgalība, ka katrā

dienā, katrā stundā cilvēki atrod vietas, pelņu. Turieties

tuvu un neatlaidīgi pie šīm iespējamībām, ar to jūs pa-

ātrināsit savu rindu.

Bet ja nu tomēr nekas neiznāk? — jautāsit jūs. —

Turpiniet vēl neatlaidīgāk, meklējiet tur, kur jūs vēl ne-

esat meklējis, pastāvīgi domājiet, kā panākt savu, un dar-

bojaties saskaņā ar to.

3. Savstarpējās nesaprašanās un ķildas ģimenē, kas

sagādā tik daudz mocošu pārdzīvojumu tās atsevišķiem

locekļiem un kas rada dažreiz nepanesamas traģēdijas
personīgās attiecībās: tēvu un bērnu, vīru un sievu,

brāļu un māsu nesaticība arī bieži sasniedz neticamus ap-

mērus, tāpēc ka cilvēki nepareizi uzskata to, kas labojams

un padots pārmaiņām, par nelabojamu un nemaināmu.

Bieži mēdz teikt: Viņš ne par ko nepiekritīs tam vai arī

viņš ne par ko nesapratīs v. t. t. Bet vai jūs esat izmē-

ģinājis noderīgos līdzekļus, ar ko var panākt cilvēka pie-

krišanu, vai esat pamēģinājis pierunāt viņu, pārliecināt

viņu? Vai jūs labi esat izskaidrojis viņam savu viedokli,
vai jūs esat minējis visus pierādījumus sava stāvokļa aiz-

stāvēšanai, pirms teikt, viņš nekad nesapratīs! Gadās

jau arī tā: kad jūs runājat, viņš nesaprot, bet kad to pašu

pasaka kāds cits, viņš saprot. Vai jūs neesat ievērojis

to? Savstarpējās saprašanās iespējamībai nepieciešams
mierīgums un gara gaišība. Bet ja cilvēki dusmojas viens
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uz otru, kad jau pat sarunas biedra izskats vien uzbudi-
na, tad savstarpējā saprašanās grūti iespējama.

Mēs bieži sakām: Viņš redz manī vienīgi tikai trū-k-

------kumus! Viss, ko es izdaru, viss ir slikti! Šāds uzskats,
bez šaubām, aizspriedumains, bet padomājiet pats: var-

būt, jūs dodat pamatu redzēt jūsos vienīgi tikai trūkumus,
tāpēc ka satiksmē ar šiem cilvēkiem šie jūsu trūkumi ir

pārsvarā; varbūt, pat daudzos gadījumos tas, ko jūs da-

rāt, viņu acu priekšā slikti, tiešām ir slikti. Padomājiet

par to! Cilvēks, bieži to neievērodams, stāv kā mēness

ar vienu un to pašu sava „es" pusi pagriezis pret kādu
cilvēku vai personu grupu: ar laipnības pusi, ar egois-
tiska aprēķina pusi, ar augstsirdības pusi v. t. t.

Es neuzstādu sev par mērķi izsmelt šo augstākā mē-

rā sarežģīto jautājumu, kam veltīšu, galvenā kārtā, sava

darba otru daļu, bet gribu šeit tikai aizrādīt, ka sapra-

šanās process ir divpusīgs, un mēs vienmēr esam viena

no šīm pusēm. Parūpēsimies par to, lai vismaz mēs no

savas puses nepielaistu kļūdas. Nesteigsimies ievainot

citus, bet apvainosim vienmēr vispirms paši sevi, pamek-
lēsim trūkumus vispirms pie sevis pašiem, un stingrāk

ķersimies pie sevis veidošanas darba.

Dzīvē vispārīgi nav nelabojamu gadījumu cilvēku at-

tiecībās, bet dažreiz, īstenībā, viņas tā ir sabojātas, ka

nav vērts viņas vairs labot. Labāk izšķirties, nesain-

dējot viens otram dzīvi, un virzīt savus spēkus uz ci-

tiem mērķiem.
Cilvēku starpā ir tādi, kas mīl slimot, kā arī tādi,

kas mīl sūdzēties par savu dzīvi; lai neatņemtu sev šo

lielo prieku, viņi neapzinīgi ne tikai nelieto nekādus so-

ļus sava stāvokļa uzlabošanai, bet pat pretojas tiem. Kas

viņiem paliks, ja atņems tādu lielu prieku, kā pakurnēt,

paķildoties, nopūsties, pasūroties par savu likteni! Bū-

sim taisnīgi. Dažreiz, patiešām, neveiksmes notiek pa-

visam ne mūsu vainas dēļ, bet dažreiz viņās esam arī

paši vainīgi. Tā tad neuzkrausim liktenim visas savas

neveiksmes un kļūdas. Cilvēkam, kas grib stāvēt uz sa-

vām kājām, bet dažreiz pat atbalstīt otru, nepieciešami
būt skaidrībā par savām paša kļūdām, trūkumiem un ne-

veiksmēm. Tāpēc vienmēr lietderīgi neveiksmju, nepa-
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tikšanu gadījumos, meklēt vainu vai vismaz vainas dalu

pašam sevī, savā izturēšanās veidā, savā nemākulībā ātri

orientēties notikumos, smalkjūtības un izturības trūkumā,

iniciatīves un noteiktības trūkumā v. t. t. Ja mēs ierau-

dzīsim sevī tādu trūkumu, tad ne tamdēļ, lai nopūstos par

viņu, bet gan lai atsvabinātos no viņa un nepielaistu vai-

rāk viņa atkārtošanos. Tas viss sasniedzams rēgulārā
sevis veidošanas darbā, kur mūsu gribai piekrīt redzama

loma.

11. Paslēptie cēloni iedarbojas vienmēr tanīs gadīju-

mos, kad cilvēks, pretēji visām pūlēm, nekādi nevar sa-

prast savas garīgās depresijas cēloņus. Paturi prātā,

cienījamais lasītāj, ka dzīvē nekas nenotiek tāpat vien,

bet katrai parādībai ir savs cēlonis, lai gan viņu dažreiz

loti grūti atrast. Ja tev nesaprotamā kārtā radušies iz-

situmi vai sāpes kaut kādā orgānā, tu griezies pie ārsta.

Ja tu pats nezini* kāpēc pastāvīgi dusmojies un bēdājies,
meklē palīdzību pie psīchologa, psīchoterapeita vai psīcho-

analitiķa.
Cīnīties ar gara stāvokli var, kā jau aizrādīju, ar pār-

liecināšanas palīdzību, bet ir arī citi ceļi: vārdiska iedves-

mošana no autorātīvas personas puses, pašiedvesme un

pat hipnotiskā iedvesme. Bet visus iedvesmošanas vei-

dus, salīdzinot viņus ar pārliecināšanu, var salīdzināt ar

ziediņu, kas piesiets pie zara, turpretim pārliecināšanu —

ar ziediņu, kas uzaudzis uz zara.

Varbūt sevišķos nedisciplinēta, neattīstīta prāta, gri-
bas nespēka, pārmērīgas nervozitātes gadījumos arī nā-

kas lietot vienu vai otru iedvesmošanas veidu, bet visur,
kur tikai atļauj cilvēka psīchika, labāk darboties ar pār-

liecināšanu. ledvesmošana vienmēr vada cilvēku, un viņš
iet it kā uz kruķiem, bet pārliecība padara viņu par pat-

stāvīgu un neatkarīgu.
Būtu nepietiekoši šinī nodaļā par veselīgo barību no-

rādīt tikai uz neveselīgo barību, no kuras vajadzīgs iz-

vairīties. Tāpēc uzskatu par nepieciešamu uzrādīt arī

veselīgu, svaigu barību, kas nepieciešama katras normā-

las psīchikas veselīgai dzīvei. Dzīves prieka visdziļākais

noslēpums — lietderīgi strādāt, paturēt acu priekšā no-

teiktu mērķi. Tas ir viens no nepieciešamākiem parei-
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zas dzīves kursa noteikumiem. Vajaga vienmēr būt, bet

ja nav, tad radīt sevī interesi kaut kādas dzīves sfairā,

jo dzīve ir tik bagāta un daudzpusīga, tāpēc vajaga at-

rast iemīļotu darbu. Dzīve bez mērķa normālam cilvē-

kam ir neveselīgs stāvoklis.

Objekts, uz kuru var novirzīt cilvēka darbību, at-

karājas no individuālās apdāvinātības un dabiskām tiek-

smēm: piem., iemīļots profesionāls darbs, sabiedriska un

politiska darbība, zinātne, māksla, jaunas idejiskas strā-

vas, cīņa ar veco, sabiedrības reorganizācija, materiālā

labklājība, bagātība, vara, ģimene, atsevišķi viņas locekļi,
viens kaut kāds cilvēks, kam ziedojam visas savas do-

mas, visus sava „es" labākos spēkus, beidzot vispārējā

harmoniska sava „es" attīstība v. t. t. Cik bezgalīgi
dažādi cilvēki, tik arī bezgalīgi dažādas viņu intereses un

dzīves mērķi.

Priekam, ko pārdzīvojam sakarā ar nodarbošanos, ir

loti liela nozīme dzīvē. Protams, iemīļots darbs un peļ-

ņa ne vienmēr ir viens un tas pats. Šim jautājumam, kā

arī visiem cilvēka darbības veidiem, es veltīšu sava darba

trešo daļu, bet šeit es gribu tikai teikt par iejūsminoša

darba nepieciešamību, jo tas mūs visvairāk apmierina,

vajaga atrast savai darbībai tādu objektu, kam labprāt
tiek veltīta mūsu enerģija. Pastāvīgi uzkrājoties, viņa

prasa izeju, un ja šo enerģiju nevirza veselīgā gultnē, tad

pilnīgi iespējams, ka viņas pārpilnība (ja viņa uzkrājas

pastāvīgi) var nākt par ļaunu mūsu pašu spēkiem.

Visvairāk cilvēku atsvaidzina viņa spēkiem piemē-

rots, interesants, saprātīgs darbs. Viņš atdzīvojas un uz-

plaukst viņa atmosfairā, kas dziedina. Tad domas kļūst
auglīgākas, atmiņa dzīvāka, novērošana asāka, kļūst
asaka apķērība, pamostas radošais spēks. Visu psīchisko
un fizisko dzīvi tad pavada \ieglums, spirgtums un prieks,
kas Jiecina par to, ka cilvēka psīchika saņem pienācīgā
merā veselīgu, svaigu barību, un visa dzīve iet pa pareizu
ceļu.

Spirgtums un dzīves prieks — viens no labākiem
stiprinošiem līdzekļiem, kas stāv gara higiēnas rīcībā.
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Labs un slikts gara stāvoklis daudz atkarājas no cil-

vēka gribas. Mēs varam sevi iemācīt koncentrēties patī-

kamā un nepatīkamā, jo katram dzīvē ir tiklab viens, kā

arī otrs. Parašu būt spirgtam, stipram, priecīgam varam

tāpat ieaudzināt, attīstīt, nostiprināt, kā arī katru citu pa-

rašu. Visos gadījumos, kad gribas spēks var pārvaldīt
mūsu domas, viņam jācenšas dot mums priecīgu virzienu.

Mums jāmācās atrast lietās un notikumos viņu labā puse

un pastāvīgi paturēt to prātā. Sevišķi šai parādībai ne-

pieciešami ļaut darboties atpūtas brīžos. Parašu, būt dzī-

ves priecīgam un spirgtam, parašu ne tikai nemeklēt at-

balstu citos, bet pašam atbalstīt citus, var piesavināties tā-

pat kā kuru katru citu. Parašas var iemācīties kā amatu,
kā katru technisku veiklību, bet parasti viņām piegriež
daudz mazāk uzmanības, lai gan zināms labu, veselīgu

parašu minimums sastāda nepieciešamo laimīgas dzīves

noteikumu, kas sagādā cilvēkam tikumisko gandarījumu.

5.

Gribas vingrinājumi.

(Garīga atletisma attīstīšana.)

Stiprs un bagāts var būt cilvēks

pat tad, ja viņam nav nekā, izņemot

raksturu. Cilvēks bez rakstura — ku-

ģis bez stūres. Stiprs cilvēks un

ūdens kritums vienmēr izlauzīs sev

ceļu. Ja tikai būtu griba, būs arī laime.

Cilvēki piedzimst ar nevienādām dabiskām gribas

spējām: vieni kūtri, lēni, vāji, neaktīvi, turpretim citi no

dabas dzīvi, kustīgi, stipri, vienmēr gatavi darboties.

Kas no tā izriet?

Ka kupri tikai kaps izlabos? Nē, nekādā gadījumā!
Mūsu laikos pat kuprus izārstē operāciju ceļā, bet notiek

arī pretējais, un proti: ka cilvēks no dabas vesels un stalts

iemanto kupri un kļūst par kupri, pateicoties tikai nelabai

parašai liekties uz priekšu.
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Cilvēka psīchika ne mazāk lokana kā miesa, un mēs

varam arī to attīstīt un ietekmēt. — Cilvēks ir it kā dārzs,

kur gribai piekrīt dārznieka loma — runā Jago, Šekspīra
darbā Otello — dārznieks var dēstīt vienus vai otrus stā-

dus, padarīt dārzu skaistu, auglīgu, pateicoties savai uz-

cītībai, vai pateicoties paša slinkumam padarīt viņu ne-

auglīgu, ar nezālēm aizaugušu. Spēks un vara visu to

veidot piemīt mūsu gribai.

Kā stiprai, tā jo vairāk vājai gribai nepieciešami vin-

grinājumi, nostiprināšana, attīstība, gribas enerģijas rēgu-

lēšana. Periodiska paškontrole — nepieciešams gribas
audzināšanas noteikums. Nav iespējams vienmēr būt

pienācīgā augstumā, nav iespējams vienmēr būt ide-

ālam. Dzīvē ir tik daudz slidenu un grūtu ceļu, ka cilvēki

pastāvīgi iekrīt kļūdās. Tas nedrīkst mūs baidīt, bet tas

vienmēr jāatceras, vienmēr jāpatur prātā tam, kas grib
audzināt savu gribu. Psīchiskā izolācija un paškontrole
vienmēr palīdzēs atrast kļūdas, nepareizu mūsu uzveša-

nās kursu. Mums nepieciešami sodīt sevi bez žēlastības

un nekādi nepielaist, lai kļūdas atkārtotos. Pārcilājot do-

mās savas gribas bagāžu, lai arī cik labvēlīgi mēs pret sevi

būtu, mēs vienmēr atradīsim, ka mūsu interesēs viņa va-

rētu būt solidāka. Vienmēr atradīsies kaut kas, gar ko

būtu jāpastrādā, vienmēr atradīsies kaut kas, ko uzlabot,
un vienmēr atradīsies kaut kas, ko izmest.

lesāksim no pēdējā.

Vai jums viss tas vajadzīgs, kas jums ir? Protams,
nē! Ir daudz pilnīgi nevajadzīga balasta, kas mūs tikai

traucē. Nu tad izmetiet to. Kam jums, piemēram, vajadzī-

gas bailes, šaubas, slinkums v. t. t?

Katru negātīvu, nevēlamu parašu sevī var iznīcināt,

attīstot sevī pavisam pretēju. Ķīli vajaga izdzīt ar ķīli.

Bailīgam vajaga attīstīt mierīgu drošību, šaubīgam —- no-

teiktību, pastāvību, slinkam aktivitāti un 1.1.

Lielākam cilvēku vairumam parašas rodās tieksmju
un atkārtošanās ietekmē, tā tad nejauši, inerti, bet ne pēc

izvēles, apzinīgi. Mēs nejūtam parašu despotismu, ja tās

ved uz turieni, kurp mēs vēlamies; bet mēs izjūtam savu

verdzību, ja viņas, iekarojušas mūs, ved mūs pavisam pre-
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tējā virzienā. Tāpēc nepieciešami kontrolēt to, ko vēla-

mies pielaist sevī kā parašu.
Daudzi cilvēki izveido sev parašas, kas viņiem ne-

tikai nevajadzīgas, bet pat kaitīgas. Parašas iesakņojas

un, ja īstā laikā nepiegriež tām vērību, tad pēc tam cīnī-

ties ar viņām grūti. Periodiska sevis eksāminēšana izravē

ar sakni šīs nezāles.

lepriekšējā nodaļā es runāju par to. kā var attīstīt un

nostiprināt sevī parašu cīnīties ar sliktu gara stāvokli.

Tagad es papildināšu, ka nav pat tādas novecojušas pa-

rašas, ar ko nevarētu cīnīties. Ja uzreiz arī neizdosies

iznīcināt, tad var mēģināt vismaz vājināt tās tirānisko

spēku. Apziņai, ka tu vari atbrīvoties no sliktas parašas,
ir ļoti liela nozīme, viņa var radīt pārliecību un pāriet dar-

bībā. No sliktas parašas nevai atbiīvoties uzreiz, bet

katrā viņas parādīšanās gadījumā jārada stipra pretoša-
nās. Vajadzīgs izmantot momentus, kad vēlēšanās atbrī-

voties no parašas sevišķi stipra, tad lietderīgi izmantot tā

saucamo objektīvāciju, tas ir skaidri, tieši konkrētā formā

domāt par tām dzīves priekšrocībām, kad jūs būsit brīvs

no nevēlamās parašas, ar ko jūs cīnāties, kas jūsj>adara
par vergu un noved uz zemāka dzīves līmeņa. Šāds lī-

dzeklis ietekmēt savu gribu ir iemīļotais Ignācija Lojolas
paņēmiens, jo viņš prata radīt cilvēku gribu. Viņš prasīja

no saviem piekritējiem, lai viņi skaidri stādītos sev priekšā
visas nevēlamā darba kaitīgās sekas. Ignācijs Lojola pra-

sīja stādīt sev priekšā elli, uguni, mokas, bet no otras pu-

ses prasīja stādīt sev priekšā paradīzes svētlaimību. Ar

to viņš gribēja dot cilvēka gribai reālu, konkrētu virzienu.

Objektīvācija, ja viņu skaidri un pareizi lieto, stipri ietek-

mē cilvēka gribu. Viņa palīdz, tiklab tajos gadījumos,
kad gribam apturēt kāda gribas akta realizāciju, kā arī

pārejot uz darbību. Ja jūs šaubāties, esat nemierīgs, kau-

trīgs, iedomājiet sevi, stādot sevi priekša kā mierīgu un

tādu, kas pilnīgi sevi pārvalda. Ja jūs gribat atmest smē-

ķēšanu vai dzeršanu, skaidri stādieties sev priekšā šīs

parašas visā viņu nepievilcībā. Izsauciet sevī tās muļķī-

gās parašas nicināšanu un riebumu, no kuras jūs gribai
tikt vaļā. Pieaiciniet kopējā viņas izskaušanas darbā

kādu no tuvām, cienījamām personām, kas pašas ir mie-
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rīga un stingra rakstura. Viņas var jums palīdzēt. Arī

viņu neatzīšanas vai pārmetuma iespējamība vien palīdzēs
jums sevi savaldīt.

ledvesme nomodas stāvoklī, kā arī pašiedvesme un

hipnoze ir pēdējie līdzekli, proti, tas salmiņš, pie kā ķeras
slīcējs, un kas uz laiku iedveš cerības, bet neglābj.

Nepietiek nostāties uz kājām, kad tevi pacel citi;

dzīvē var nokrist ne tikai vienreiz, un tāpēc ir svarā pa-

šam rast spēkus un mācēt pašam pacelties bez citu palī-
dzības un cieši turēties uz paša kājām. Bet šim nolūkam

neder ne hipnoze, ne iedvesme nomodas stāvoklī, bet gan

tikai labi pārdomāts, drošs uzskats, pārliecība un griba.

Vajaga gribēt noteikti un skaidri (prāts), kā arī ilgstoši un

stipri (griba).
Kādas parašas, cienījamais lasītāj, tev vajadzētu iz-

skaust, es nevaru pateikt, nepazīstot tevi personīgi, bet

es aprādīšu, kādas parašas katram cilvēkam nepieciešami
attīstīt sevī.

Ja mēs paši neparūpēsimies par savu parašu izveido-

šanu, tad dzīve un gadījums izdarīs izvēli mūsu vietā un,

varbūt, mūsos sāks attīstīties pavisam ne tās parašas, kas

mums vajadzīgas.

Cilvēka āriene, viņa izturēšanās veids, sejas izteiksme

cieši saistīti ar cilvēka psīchi, attēlo iekšējās parašas.
Psīchiskie stāvokli atspoguļojas ārienē, gaitā, parastā se-

jas izteiksmē, muskuļu stāvoklī. Smaids, kas vienmēr ga-

tavs uzpeldēt, mugura, kas vienmēr gatava noliekties,

galva, kas gatava ar mājienu izrādīt piekrišanu, acu ku-

stība un viņu pastāvīga virziena maiņa, vispārēja kustību

pārpilnība un steiga, daudzrunība vai klusēšana, mierī-

gums, stalta izturēšanās, nopietna sejas izteiksme, brīvs

skats, — viss tas ir apzinīgi iepotētu vai gadījumā iepotē-

jušos parašu sekas. Neļausim gadījumam mūsu vietā iz-

darīt šo svarīgo izvēli.

Mūsu dienu psīcholoģija māca, ka jūtu dzīve cieši sai-

stīta ne tikai ar ārējo izteiksmi, bet arī ar dziļākiem fi-

zioloģiskiem procesiem mūsu organismā, ka ārējā izteik-

sme ir nepieciešama emocijas sastāvdaļa. Ja apātijai un

spirgtumam, bailēm un dusmām, bēdām un priekiem ir

attiecīgās ārējās izteiksmes, tad ārējās izteiksmes dažos
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gadījumos nepielaiž pretējas emocijas. Spirgts muskuļu

stāvoklis, uz augšu pacelta galva, stingra, stipra balss ne-

pielaiž bažīgumu un apjukumu.

Tāpēc ne citiem, un arī ne parādei, kā arī ne tam no-

lūkam, lai izliktos, bet sevis labā, lai būtu patiešām pilnī-

gāks gribas ziņā, vajaga izstrādāt sevī dažas tīri ārējas

parašas.
Izturēšanās maniere. Fiksējiet savu parasto pozu un

parasto sejas izteiksmi un pieejiet pie spoguļa. Paskatie-

ties sevī, kā uz kaut kādu svešu personu. Kā jums patīk
tā būte, kas skatās uz jums no spoguļa? Ko saka jums

šā cilvēka ārējais „es"? Vai patīk jums viņa saliektie

pleci, iekritušās krūtis, grumbainā piere, rokas kabatās un

izbrīnēšanās sejas izteiksmē? „Nē? Palīdziet viņam ie-

ņemt citu izteiksmi! Jūs pasmaidāt, un visa seja pārmai-
nās. Pleci, krūtis, kakls, galva, — visu to jums vienmēr

vajaga mācēt viegli pārvaldīt. Krusti nedrīkst pastāvīgi
būt riteņveidīgi, bet gan vienmēr tiem vajaga pieņemt

viegli izliektu stāvokli. Pleciem, krūtīm un galvai vien-

mēr jābūt gatavībā uzņemt atsvaidzinošā svaigā gaisa

strūklas. lemācieties pareizi un dziļi elpot. Padariet pa-

reizu elpošanu par parašu. Vislabāk, ja par elpošanas

skaitļa vienību pieņemsit sava pulsa ritmu. Ja tas jums

grūti, tad varat skaitīt sekundēm. leelpošanas un izelpo-
šanas vingrinājumiem vajadzīgs būt vienādiem pēc laika,

tāpat vienādiem pēc laika vajaga būt gaisa aizturēšanai

plaušās un starpbrīdim. Jūs iesākat šādā kārtā:

leelpošana Aizturēšana Izelpošana Starpbrīdis

6 sek., 3 sek., 6 sek., 3 sek.

8„4„ 8
„

4
„

12
„

6
„

12
„

6
„

14
„

7
„

14
„

7
„

16
„

8
„

16
„

8
„

18
„

9
„

18
„

9
„

20
„

10
„

20
„

10
„

No 10 līdz 20 reizēm, tādā kārtā šis vingrinājums var

aizņemt maksimums 20 minūtes. Ja jūs neesat nodarbo-

jušies ar elpošanas vingrināšanu, tad sāciet ar 6 sek. un ne

agrāk, kā pēc 10 dienām, divām nedēļām pavairojiet ieel-
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pošanas laiku. Nemākulīgi elpojot dažreiz reibst galva,
bet pie pareizi nostādītas elpošanas nekad.

Nostipriniet savu ķermeni ar vingrošanu, kas atbilst

jūsu fiziskai attīstībai un veselības stāvoklim. Vingroša-
nas vingrinājumi jāsakārto tā, lai viņos ņemtu dalību

visas miesas daļas, sākot ar galvu un nobeidzot ar roku

un kāju pirkstu galiņiem. Nepieciešamas kustības stāvot,

sēdot, guļot, karājoties un beidzot paceļot kājas uz augšu.

Vingrošanas laikā vienmēr domājiet par to, ko jūs

darāt, nepielaidiet nevērīgas un mēchaniskas kustības.

Viss jāizpilda kārtīgi, pareizi, noteikti. Fiziskais spēks,
attīstīta muskulatūra, protams, vēl paši par sevi nerada

stipru gribu, bet griba atrodas vienmēr labākos apstākļos,
kad viņas rīcībā stāv stipra un veselīga miesa.

Personām, kas nepazīst atdzīvinošo un atsvaidzinošo

vingrošanas ietekmi, gribu aizrādīt, ka tikai sākums

gfūts un prasa piepūlēšanos, pēc tam viss tiek izdarīts

viegli, sagādājot sev neapšaubāmu prieku, kā peldoties,
mazgājoties. Pēc vingrošanas cilvēks jūtas spirgts, prie-

cīgs, miesa kļūst stipra, lokana, balss skanīgāka un stip-
rāka. Dvēselē līdz ar prieku uzaust iecietīga izbrīna par

nespēka brīžiem.

lemācieties arī valdīt par savām acīm un skatīties

mierīgi, stingri: kad vajadzīgs, maigi, kad vajadzīgs, arī

droši. Vai daudzi prot skatīties acīs, nesarkstot un ne-

nolaižot acis? Viņi nezin, kur likt savas acis, un no

kautrēšanās apstājas pret sarunas biedri, neviļus

apmulsinot viņu ar savu pārāk uzbāzīgo skatu;

vai atkal klīst ar acīm no viena priekšmeta uz otru, nezi-

nādami, pie kā apstāties. Kā viens, tā otrs veids — galē-

jības. Vajaga izstrādāt sevī parašu, lai acis, kā arī rokas,

jūs netraucē, kad jūs sarunājaties ar cilvēkiem.

Vajaga mācēt atklāti, mierīgi, bet kad vajaga, stipri

un droši skatīties acīs, sevišķi, kad jūs pats stingri un no-

teikti izsakiet savu pārliecību. — Kad klausāties, ko jums

stāsta citi, koncentrējaties viņu runas saturā. Neskatieties

visu laiku runātāja acīs vai mutē, tas ļoti izklaidē jūsu uz-

manību.

Labākais vingrinājums ir pati dzīves prakse, tikai jā-
ievēro aizrādītie noteikumi. Kā blakus vingrinājumus
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varu ieteikt šādus: skatīties spogulī nemirkšķinot acis,
bet ja acis skraida no vienas puses uz otru, tad var kon-

centrēt virjas vienā punktā. Skatīties nemirkšķinot acis no

sākuma 20 sekundes, pēc tam pakāpeniski pavairot skatī-

šanas ilgumu — tikai nenovedot līdz asarām — līdz divām

minūtēm. To pašu var izdarīt, izvēloties par objektu kaut

kādu vāji apgaismotu priekšmetu. Fiksēšanas laikā nepie-

laidiet sev iekrist pusmiega stāvoklī. Ja jums ir uz to

tieksme, tad sāciet fiksāciju ar 10 sekundēm, un, varbūt,
jums pietiks attīstīt to līdz 30—40 sekundēm. Apmieri-
nājieties ar šo, tāpēc ka pat tāda īsa fiksācija audzina ska-

tu. Bez tam tanīs nolūkos lasiet katru dienu jebkuru dru-

kātu tekstu, sākot ar dažām rindiņām un beidzot ar lapas
pusi un visu laiku nepaceļot acis no lasāmās vietas.

Mūsu balsij ir dabisks tembrs, pārmainīt viņu nestāv mūsu

spēkos, bet piešķirt balsij maigumu, vai stingrumu, vai ari

pārliecinošu izteiksmi atkarājas no mums pašiem. Visādā

ziņā vajaga izstrādāt runas skaidrību un noteiktību, tāpat

piegriezt arī uzmanību viņas tempam.
leklausieties savā balsī, savā runā. Sarunas biedrs

mūs pastāvīgi pārtrauc: Atvainojiet? Ko? Tas nozīmē,
ka vai nu viņš vāji dzird, vai mēs neskaidri runājam. Ja

arī citi sarunas biedri mūs pastāvīgi pārjautā, tad grūti

pielaist, ka viņi visi būtu kurli, drīzāk varam pieņemt, ka

mūsu runa, dikcija nav pietiekoši laba. Pasekojiet sev. —

Izrunājiet skaidri katru vārdu, katru balsienu, sasnledziet

to, ka jūs vairāk nepār jautā!

Kā vingrinājumi var būt stipra, dziedoša lasīšana,
katru dienu, ne mazāk par 10—15 minūtēm; runa iemācīta

no galvas, dzejolīši vai proza; vārdiska improvizācija,
it kā lielas auditorijas priekšā ar vāju akūstiku.

Balss stiprumam jābūt piemērotam apstākļiem. Ne-

pieklājas kliegt nelielā telpā., kur atrodas neliela sabiedrī-

ba. Nepieklājās runāt čukstoši, sev zem deguna, aprijot
vārdus. Dažu cilvēku balsis pēc sava spēka vai vājuma

pilnīgi nepiemērotas ļoti mazām vai lielām telpām. Orā-

tors vai lektors ar vāju balsi, sevišķi vēl pastāvot neskai-

drai dikcijai, lai viņš arī runātu visgudrākās un visģeniālā-
kās patiesības, vienmēr atstās nelabvēlīgu ietekmi.

Arī runas tempam mums jāpiegriež vērība. Pārāk
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lēna, kā arī pārāk ātra runa ir nepatīkama, nogurdina un

izklaidē. Pārāk ātra runa piemīt nervoziem un nemierī-

giem cilvēkiem. Vajaga sekot sev, lai runas ātrums neie-

darbotos uz sarunas biedri ne tikai nospiedoši, bet lai viņu
varētu viegli klausīties tie, kam tiek runāts.

Mācieties arī paši klausīties, nepārtraucot un dodot

iespēju izteikties līdz galam sarunas biedrim. Mācieties

arī klusēt. Klusēšana — liels spēks. Viņa veicina lielāku

gara koncentrāciju. Klusucietējs var vairāk koncentrēties,

viņš neizpļāpā to, ko drīkst zināt tikai viņš pats vai vēl

kāds no tuviniekiem. Satikuši draugu vai draudzeni, jūs

gatavi tūliņ iesākt: bet vai tu zini, šodien pie manis...

Apstājieties un padomājiet, vai vajaga runāt par to, kas

ar jums šodien noticis? 95 gadījumos runāt par
to ir pilnīgi lieks. Padomājiet un noklusējiet. Ru-

nājiet to, ko vajaga un kad vajaga, bet nepļāpājiet veltīgi,

sevišķi mazāk runājat pats par sevi. Dodiet iespēju runāt

citiem, bet paši vairāk klausieties. Paši runājiet tikai to,
ko jūs gribat teikt.

Bet cik daudz nevajadzīgu kustību, cik daudz neva-

jadzīgu žestikulāciju izdara cilvēki! Cilvēkam ir noteikts

enerģijas krājums, kādam nolūkam viņš to izlietos, tā ir

viņa darīšana. Mūsu enerģija tiek patērēta ne tikai derī-

gam, vajadzīgam, bet bieži arī mums nederīgam un kai-

tīgam. Daudzi nemierīgi cilvēki atrodas pastāvīgā sprai-

guma stāvoklī. Viņi pastāvīgi savelk grumbās pieri, uz

viņu sejas sastingusi nemierīga vai lūdzoša izteiksme, viņi

nekad neteiks vienkārši: jā, bet visādā ziņā teiks: jā, jā,

jā! Aizejot viņi nekad neatvadīsies vienreiz, bet vienmēr

vairākas reizes. Un tā viņi visur parāda šo neizdevīgo

spēku patēriņu. Viņi vienmēr sūdzas par darba daudzumu

un par pastāvīgu laika trūkumu, bet viņu darbu varētu pa-

darīt arī daudz īsākā laika sprīdī, ja tikai nesteigtos un ne -

uztrauktos. Viņi vienmēr aizņemti, vienmēr steidzas, vi-

ņiem nekad nav vaļas. Bet īstenībā vēl ir liels jautājums,

par cik nepieciešams tas darbu daudzums, ko viņi uzskata

par nepieciešamu!
Lūk tipiska aina no tagadējās dzīves:

A, Bērziņa kungs, kāda patīkama satikšanās! Cik ilgi

neesam redzējušies, atnāciet pie mums šovakar!
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— Ļoti labprāt, bet nudien, jānudien nevaru, draugs.

Nepieciešami būt divās sēdēs. Vai ticiet, vai nē, es vēl

neesmu pusdienas ēdis, ne arī laikrakstu lasījis.

Nu, tad rītā!

— Rīt kopēja biedru sapulce ...

Nu, tad pirms sapulces!
— Nekādi nav iespējams. Pirms sapulces būs privāta

apspriede revīzijas jautājumā.
Metiet pie malas visas revīzijas, nāciet papļāpāt, cik

gadus neesam redzējušies!
— Ļoti labprāt, bet lieta tik svarīga, ka es apsolījos

uzstāties ar aizstāvēšanas runu...

Nu tad svētdien!

— Nekādā ziņā! Svētdienās es esmu visvairāk aiz-

ņemts. Pabeidzu visu to, ko neesmu paspējis nedēļas laikā.

No rīta pie manis salasīsies opozicijas locekļi...

Nu, Dievs ar jums, atbrauciet pie mums uz laukiem
vismaz pa Lieldienām, tad jau, ceru, būsit brīvi!

— Lieldienās tieši notiek mūsu organizāciju sapulce,
no sākuma delegāciju pieņemšana, pēc tam ziņojumi un

debates, pēc tam apvienoto prēzidiju apspriede .
. .

Kam no mums nav gadījies uzstāties šādā pārāk aiz-

ņemtā Bērziņa lomā. Tas ir tipisks šā laika cilvēks. Viņš
vienmēr steidzas, nekad viņam nav vaļas, viņš rēgulāri
nepagūst izdarīt visu, kas vajadzīgs, un aiziet tur, kur ir

vajadzīgs, viņš apkrauts ar darbiem, viņam nav miera.

Nabaga Bērziņš vienmēr skrien un nekādi nevar atrast

nepieciešamā vaļas laika, lai piegrieztu uzmanību sev, sa-

viem radiem, draugiem un dzīvei šī vārda plašākā no-

zīmē. Dzīves jūrā viņš nav stūrmanis, kas ar stingru

roku vada savu kuģa stūri. Nē, nabaga Bērziņš bez stū-

res uztic sevi dzīves jūras viļņu gribai un viņš netaupa

viņu pat svētdienās un Lieldienās. Bet ja kaut kāds vil-

nis atzīs par labu izsviest Bērziņu uz laiku krastā un ap-

kārt viņam dzīves rūpes apklusīs, viņš jutīsies tādās mi-

nūtēs neveikli un nezinās ko iesākt, jo viņš nu reiz ir at-

stāts, tā teikt, pats sev. Var arī Bērziņam notikt, ka ne-

vajaga iet darbā, ka nav ne sapulču, ne sēžu, ka nevajaga
rakstīt protokolus. Bērziņam kļūst garlaicīgi. Vienatnē viņš

pats sev svešs, nesaprotams. Nabaga Bērziņš, viņš tērē
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pārāk daudz enerģijas ārējai dzīvei, un tāpēc viņam tās

pietrūkst iekšējai dzīvei. Bez laikraksta, bez portfeļa, bez

vienādi domājoša vai pretinieka viņš garlaikojas. Tas ne-

pieciešami ceļas no tā, ka viņa garīgais patēriņš pārsniedz

garīgo ienākumu. Cilvēka psīchikā, kā labā saimniecībā,

nepieciešami rēgulēt ienākumus un izdevumus, izdevumus

vajaga izdarīt apdomīgi un uzmanīgi, lai nemaksātu ļoti

dārgi par niekiem.

Visi cilvēki, kas pazīstami ar savas psīchiskās ener-

ģijas produktivitāti, taupa savus spēkus lielajam darbam,
bet netērē tos nejaušiem sīkumiem, citādi viegli var iz-

šķiest sīkumos savu enerģiju.

Kas vienmēr meklē jaunus ierosinājumus un dažādību

dzīvē, tas katrā ziņā izjutīs garīgo spēku samazināšanos.

Bet arī nemeklējot dažādību, cilvēki padodas tām, ja ne-

prot ierobežot sevi no citu iejaukšanās viņu dzīvē. Cik

cilvēkam iet veltīgi zudumā laika un spēka, lai aiz pieklā-
jības klausītos pavisam viņam nevajadzīgos un neintere-

santos Kalniņa uzskatus par Tardjē darbību un personību,

Bērziņa pārdomas par ģenerāļa Kutjepova turpmāko lik-

teni, vai zināt, ka Ozoliņa nav apmierināta ar savu dzī-

vokli un t. t. Šī nevajadzīgo ziņu straume līst uz mums

bez apstājas un bez žēlastības. Tā rodas tukšas sarunas,

nevienam nevajadzīgās ķildas, kritika, kas lietu negroza,

rodas tikai ārējā dzīves šķietamība, bet rezultātā cilvēks

nogurst, neko derīgu nedarīdams, zaudē, bet neko derīgu
neiegūst. Cilvēki pat neiedomājas, cik viņi daudz zaudē,
nebūdami skaidrībā par visu to, kas aiz viņiem notiek. Ja

viņi arī sasniedz savus mērķus, tad nevar pat izjust lai-

mes pilnību, tāpēc ka šim nolūkam viņiem vajadzētu pār-
mainīt savu dzīves tempu. Nevar un ir nepareizs tā pa-

stāvīgi dzīvot, ka vienmēr trūkst laika. Cilvēki var sa-

sniegt bagātību, piesavināties zināšanas, iegūt cieņu, un

tomēr nevar baudīt savus sasniegumus, tāpēc ka nav va-

jadzīgā laika un garīgā miera.

Vislielāko dzīves baudu izjūt vai nu mierīgie cilvēki,
vai tie, kas prot savā vētrainā un rūpju pilnā dzīvē radīt

miera salas, pieturas vietas ātrajā dzīves straumē. Nepie-
ciešami ir šādi momenti, kad cilvēks ne tikai neplēš sevi

gabalos, bet viss koncentrējās kaut kādā vienā virzienā.
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Katrā dotā momentā strādājiet kautko vienu. Ja jums

divas lietas un jūs katrai veltīsit pa stundai, tad sasniegsit
daudz vairāk, nekā domāsit divas stundas par divām

lietām.

Ja neesam spējīgi mainīt dzīves mutuli, tad mūsu

varā stāv mainīt savas attiecības pret to un ierobežot savu

„es" no viņa postošās ietekmes.

Ja jums tieksmes uz nemiera izpausmi, vingrinājāties

pastāvīgi pretējā virzienā: ēdiet lēnām, neatļaujiet sev

norīt nesasmalcinātu barību, tas kaitē netikai kuņģim, bet

arī raksturam. Apģērbieties un izģērbieties bez nevaja-

dzīgas nervozēšanas, bez kādas steigšanās iekāpiet tram-

vajā, jūs varat to izdarīt arī ātri. Kaitīgs nav ātrums, se-

višķi ja tas ir noteikts un plānveidīgs, bet gan kaitīga ir

nervozēšana, steigšanās, kas vienmēr saistīta ar ļoti dau-

dzām kustībām un izklaidības kā arī nevarības stāvokli.

Miers cilvēkam nav dabas dots, viņu vajaga radīt un

uzturēt. To nevar iegūt vienreiz uz visiem laikiem, tāpēc
ka dzīve pilna uztraukumu, un tikai mierīgs cilvēks, kas

sevi pārvalda, var nepadoties to smagumam un pretoties
tiem.

6.

Kā izveidot sevī vajadzīgās parašas?

Katra paraša rodas, darbībai atkārtojoties. Jo sarež-

ģītāka un grūtāka darbība, jo vairāk nepieciešami atkārto-

jumi, lai tā pārvērstos parašā. Katrs iesākums grūts.

Pirmie kucēni jāslīcina, saka paruņa. Un patiesi, pirmais
solis par visiem grūtākais. Otro, trešo reiz, bet sevišķi
desmito un simto, jau vieglāk. Pateicoties mūsu nervu

sistēmas plastiskumam, nervi, kas ņem dalību kaut kādā

darbā, uzglabā pēdas, t. i. gatavību zināmā virzienā. Kā
papīra lapa, kas nākošo reiz vieglāk salokāma, ja reiz

bijusi salocīta, pa jau gataviem locījumiem, kā lietus

straumes, kas rada zemē savas gultnes, tuvākā lietus

gāzē tecēs jau pa iemītiem ceļiem, kā meža tekas, kas

iemītas zaļā zālē, kļūst arvien vairāk un vairāk par iemī-
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tiem ceļiem, tā arī nervu sistēma, un katrs orgāns vien-

mēr labāk izdarīs atkārtoto kustību, nekā pirmo mēģinā-

juma kustību. Pirmā kustība grūta vienmēr tāpēc, ka viņa

prasa gribas piepūlēšanu, apzināšanu. Bet līdz ar kustības

piesavināšanos, tas ir, pierāšanu pie viņas, apziņas un

gribas piepūlēšana mazinājās, beidzot, darbība notiek

mēchaniski bez jebkādas piepūlēšanās no mūsu puses,

pilnīgi neapzinīgi. Ja kādas kustības kļūst par pa-

rastām, mēs sākam viņas izdarīt viegli, pareizi, bez jeb-
kādas piespiešanās. Tas, kas agrāk padevās mums ar

grūtībām, līdz ar vingrināšanos kļūst arvien vieglāks un

vieglāks. Pārbaudiet to! Jūs rakstāt ātri ar labo roku,

tāpēc, ka jūs esat pie tā pieraduši. Pamēģiniet rakstīt ar

kreiso roku, un jums tūliņ būs nepieciešama gribas piepū-
lēšanās un apziņa! Pamēģiniet staigāt ar koka kājām, la-

sīt vārdus no beigām uz sākumu, un jūs redzēsit, cik grūti

viss tas, ko neesam pieraduši darīt! Tikai atkārtošanās

ceļā apzinīgais dod savu vietu neapzinīgajām, patvaļīgais
— nepatvaļīgajam. Tā ir patiesība attiecībā uz visām pa-

rašām bez izņēmuma: visi sporta veidi, vingrošana, tī-

rība, spodrība, kārtība, sātība ēšanā, piecelšanās no rīta

bez piespiešanās, smēķēšana, taupība, runas pareizība,
neuzmanīgas attiecības pret citiem cilvēkiem, visāda vei-

da atturība, runas veiklība, sevis veidošanas darbs un t. t.

un t. t., ar vienu vārdu sakot, viss tas, ko var atkārtot, pa-
teicoties kustībām, var kļūt par mūsu parašu. Ko gribēsim
savā dzīvē atkārtot, tā ir mūsu darīšana. Neviena paraša

nevar iesakņoties uz reiz, nepieciešams neatlaidīgs un pa-

stāvīgs darbs. Parašu sauc par otru dabu. Viņa, pa-

tiešām, daba ar visu viņas vareno spēku, tikai viņa atro-

das cilvēka un viņa varas kontrolē.

Apzinīgs gribas akts, kas izvēlas un veido parašu, ir

loti sarežģīts process: vispirms nepieciešams priekš-
stats par mērķi, pēc kura mēs cenšamies; to sauc par

motīvu. Jūtas, kas saistās ar motīvu un kas piespiež mūs

censties pēc tā reālizēšanas, sauc par dzinuli. Motīvs un

dzinulis noved pie slēdziena, ko tad izpilda. Bet dzīvē

bieži gadās, ka apzinīgais gribas akts norit ne tik vienkārši

un gludi. Dažreiz slēdziens tiek apgrūtināts, jo rodas

vairāki motīvi. Tad sākas motīvu cīņa. Ja katram motī-
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vam ir daudz par un pret, tad ir loti grūti izšķirties, grūti

palikt pie kaut kā. Cilvēks mocās, nezinot ko viņam darīt,
šaubas, viņš pats ir it kā kaujas lauks, kur notiek kau-

ja. Jo stiprāka kauja, jo lielāki postījumi. Cīnīties var

doma ar domu, doma ar jūtām, jūtas ar jūtām. Slēdziena

pieņemšanas ātrumu nevar uzskatīt par gribas spēka pa-

zīmi, turpretim, dažreiz ir vajadzīgs vēl vairāk gribas
spēka, lai pārdzīvotu mocošo šaubīšanos, apzinīgi orien-

tētos motīvos, apsvērtu tos un apzinīgi izdarītu izvēli.
Ar to izbeidzas motīvu cīņa un iestājās izvēle, lēmums.
Līdz ar lēmumu nobriest nodoms izturēties tā, bet ne ci-

Lūk, še sākas visbailīgākais, visslidenākais, viskri-

tiskākais moments visā gribas aktā. Pastāvīgi dzīvē mēs

redzam, ka arī ceļš uz elli ir bruģēts labiem nodomiem.

Nodomam vēl jāseko viņa izpildīšana.
Šinī punktā tad arī nepieciešami koncentrēt visus

savus spēkus parašas izstrādāšanas darbā. Vissvarīgā-
kais ir mācēt nodomu reālizēt dzīvē.

lesāciet pamazām.
lemācieties darīt to, kas jums nepatīk. Tas loti spē-

cīgs gribas audzināšanas līdzeklis. Jums rodas griba uz

kārumiem vai smēķēšanu; atturieties, atlieciet to uz kādu

laiciņu, uz dažām stundām, uz nākamo dienu, cik vien jums

tas ir iespējams, bet visādā ziņā izturiet noteikto laiku.

Galvenais, ka viss tas, ko jūs esat nolēmis, vienmēr

tiktu izpildīts. Jūs aicina uz balli, jums gribas iet, bet tas

saistīts ar lieliem izdevumiem, ko jūs nevarat sev atvēlēt.

Jūs šaubāties; beidzot, nolemjat neiet. Tagad esiet pastā-

vīgs, jums nepieciešami darīt tā, kā jūs esat nolēmis. Pie

jums ienāk draugs un uzaicina: brauksim! „Es ne-

braukšu" jūs atbildat mierīgā un stingrā tonī, kur neizskan

ne mazākās pretrunas. Jo vairāk jūsu sarunu biedrs izju-
tīs jūsu nepiekāpību, jo ātrāk viņš pārtrauks savu mēģinā-

jumu jūs pierunāt. Lai arī kā viņš nemēģinātu jūs iekār-

dināt, jums vajaga palikt pie sava lēmuma.

Sasniedziet katru dienu kaut dažas nelielas uzvaras!

Lūk lozungs jauniesācējiem gribas spēka nostiprināšanai.
Gribas spēka vingrinājumiem jābūt divējādiem: 1) darbs

(darīt to, kas vajadzīgs), piemēr., piespiest sevi runāt tad,

kad tas mums grūti; aiziet uz turieni, kur mums vajadzīgs
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būt, un kur mums negribas būt un t. t. un 2) atturēšanās

(nedarīt to, ko nevajaga): nesmēķēt, nepārēsties, neru-

nāt lieku, neuzbudināties un 1.1. Kas katru dienu pieradīs

pie tā, tas arī iemācīsies sevi pārvaldīt.
Augsti cienījams ir tas cilvēks, kas izstrādājis sevī

šo parašu. Pirmajā laikā nodoma realizēšana dzīvē prasa

lielu spraiguma stāvokli un piepūlēšanos. Nekādu ener-

ģijas patēriņu nevajaga žēlot tādas garīgās bagātības ie-

gūšanai, kā paraša noslēgt savu lēmumu ar darbību.

Gribas pašaudzināšanas būtībā ietilpst gribas spēka at-

tīstība. Viņš parādās divos veidos: gribas uzplūdumā un

gribas aizkavēšanā. Kā vienai, tā otrai parādībai ir loti
liela nozīme: darboties, kad tas vajadzīgs, pretēji grūtī-

bām, bet, ja vajadzīgs, arī atturēties no darbiem, kad pat

griba darboties. Lūk tā ir izstrādāta, lūk tā ir audzināta

griba!
Tikai gribas spēks padara cilvēku par cilvēku šā

vārda labākā nozīmē. Vājas gribas cilvēks vienmēr ir

vergs, vienmēr ir iekalts važās, lai ganviņam nav redzamu

važu. Bez gribas spēka nav pilnvērtīgas personības. Visa

tagadējā dzīve ar viņas smagajiem lūzumiem un satricinā-

jumiem, kas notiek mūsu acu priekšā, dod mums daudz

piemēru, ka tikai izturīga, stipra, saprātīga, disciplinēta

griba ir drošs līdzeklis dzīves cīņā, jo viņa paglābj no

krišanas un bojā iešanas un viņa vienmēr ir visizturīgā-

kais atbalsts un stute.

Radīt šo otru dabu, šo vareno spēku stāv mūsu varā.

Kā piemēru tam, kā var pārmainīties cilvēks, minēšu še R.

Kiplinga stāstu: „Drošie jūrnieki". Kāda amerikāņa mil-

jardēra dēls izaug par izlaistu, izlutinātu bērnu. Tēvs, pil-
nīgi nodziļinājies savās darīšanās, atstāj dēlu audzināšanai

vienīgi mātei. Māte bez apdoma lutina viņu, vienmēr ap-
mierina viņa untumus. Bērns pierod pie domas, ka visu

var pirkt par naudu, ka cilvēki, kam nav naudas, nav cil-

vēki. Viņš izturas pret visiem rupji, gan uzpūtīgi, gan iz-

aicinoši ar neapslēptu nicināšanu. Ceļā no Amerikas uz

Eiropu, zēns pārkrīt pār kuģa malu. Viņu uzņem zvej-

nieki zēģellaivā. Nācis pie samaņas, miljardēra dēls vis-

pirms iesāk pārbaudīt naudu kabatās, un, atradis, dažu

desmit dollaru trūkumu, tas sāk apvainot kuģa kapteini,



60

godīgu un cienījamu cilvēku, zādzībā, prasa, lai zvejnieki
met savu darbu pie malas un tūliņ viņu nogādā uz Ame-

riku pie tēva, kas samaksās par visu šo netīro čaumalu.

Vecais kapteinis sākumā mēģina pārliecināt un apmieri-
nāt zēnu, bet kad tas vienmēr turpina tiepīgi palikt pie sa-

va, zvejnieks neiztur, un dod viņam pamatīgu plauku.
Atmodies no šī sitiena ar pārsistu degunu un miglu

galvā, viņš sāk pamazām saprast, ka viņa apvainojumiem

nav pietiekoša pamata, un ka viņš nepareizi izturējies pret

cilvēkiem, kas viņu izglābuši. Pirmo reizi viņā pamostās
atbildības apziņa par savām domām un darbiem. Viņš

kļūst par kuģa puiku, strādā līdzīgi citiem jaunā darba

atmosfairā un patiesībā pārvēršas par pavisam citādu cil-

vēku. Kad zvejnieku laiva atgriežas Amerikā, tēvs tūliņ

ieraudzīja, ka vecais kapteinis ir izdarījis viņam neatmak-

sājamu pakalpojumu: viņš padarījis viņa dēju par cilvēku.

Šinī stāstā cilvēka atdzimšana notika laimīgā gadī-
juma ietekmē, bet katrs prātīgs cilvēks var radīt sev tā-

dus laimīgus gadījumus un labvēlīgu apstākļu sagadīša-
nos. Gribas pašaudzināšanas princips, tāpat kā katrs se-

vis veidošanas darbs, ir šāds:

Piliens pēc piliena sadrupina akmeni!

Novirziet tikai viņu tanī vietā, kur jums tas vajadzīgs,
lai akmenī rastos šāds caurums, un tas tur arī būs.



Autora pēcvārdi.

Mana grāmata domāta plašām sabiedrības aprindām.
Tā grib būt vientuļu, cietēju vai vienkārši ar dzīvi ne-

apmierinātu cilvēku draugs. Bet viņa gan nevar sniegt
katram to intimo, konkrēto, to, kas vajadzīgs tikai viņam,
ko viņš dzīvē meklē. Tāds nav arī tās mērķis sniegt vi-

siem visu, bet viņa tikai ierobežojas ar jautājumu uzstādī-

šanu par cīņas iespējamību ar dzīves likstām, norādot da-

žus ceļus uz šīm cīņām, un cenšas rādīt, un tur, kur jau

tas ir, nostiprināt cilvēka radošās attiecības pret dzīvi.

Manis aizkustināto jautājumu grūtība ir tā, ka cilvēka

psīchikas pasaule ir dziļi individuāla. Katrs cilvēks ir

īpatnējs, un viņam nav otra līdzīga. Es centos pieskārties
tiem vispārējiem noteikumiem, kas nepieciešami katram

cilvēkam kā sākums, kā uzmudinājums strādāt sevis labā.

Kam būs nepieciešams turpmāk vairāk individualizēti aiz-

rādījumi, rakstiet autoram pēc šādas adreses: Rīgā, Brī-

vības ielā Nr. 24, dz. 3.

Mana dziļākā pārliecība tā, ka dzīvē gandrīz nav

bezizejas stāvokļa. Ir tikai akli vai vāji cilvēki.

Taisnība, dzīve dažreiz raugās uz mums Medūzas

acīm, un no šī skata cilvēks pārakmeņojas. Es vēlos, lai

mana grāmata būtu Perseja vairogs, kas paglābs cilvēku

no pazudinošā Medūzas skata. Bet mana grāmata ir tikai

šāda vairoga projekts. Galvenais darbs jāizdara cilvēkam

pašam, kas grib šādu vairogu iegūt.

Kāds literatūras kritiķis ir pilnīgi pareizi izteicies, ka

katrs darbs, kas domāts lasītājam, skatītājam vai klausī-

tājam, nekad nav galīgi nobeigts. Ir vajadzīgs, lai tie,
kam šis darbs veltīts, ieliktu cita radošā darba saprašanā

arī daļu savas dvēseles.

Tāpēc ieliec arī tu, cienījamo lasītāj, manas grāmatas

izprašanā savas dvēseles daļiņu, un ar to tu būsi izdarījis

ieguvumu arī savas dzīves labā.
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Cilvēks un sabiedrība

Rakstu krājums par tagadnes
un mūžīgām problēmām.

1. Sevis pārveidošana ar apzinātu pašiedvesmi. E. K u ē.

Kuē vārdu daudzina visa Eiropa un Amerika. Kuē māca, kā ar vien-

kāršiem paņēmieniem var cilvēks izmantot sev par labu savus spēkus — tā

saucamo zemapziņas dzīvi. Ar šo grāmatu jāiepazīstas visiem, jo no tās var

daudz ko mantot. Otrs izdevums. Ls 0,90.

2. Dzīvības problēma. Cand. chem. B. Jirgensons.
Jaunākie panākumi un izredzes dzīvības problēmas atrisinā-

šanā. Ls 1,—.

3. Zinātnes un reliģijas problēma. (Mēģinājums atrisināt

šo problēmu, jaunā virzienā).

Pēterpils ūniv. fizikas profesora 0. Chvolsona ar filoz. prof. V e -

denska pielikumu: „Dievticības liktenis cīņā ar ateismu".

Pazīstamais krievu fiziķis Chvolsons, kā darbi tulkoti visās kultūras

tautu valodās, vairāk nekā 50 g. darbojies fizikas pētījumu laukā. Nesen tas

vācu valodā izdevis grāmatu „Das Problem derWissenschaft und Religion",

kur aplūko šo problēmu kā dabas zinātnieks pēc dabas zinātņu metodēm.

Nelaiķis prof. Vedenskis lasījis 19. III. 1922. minēto referātu Pēterpils filo-

zofijas biedrībā. Abi zinātnieki aplūko interesanto jautājumu ar lielāko

objektivitāti un kritisku skatu un sniedz īpatnējus atrisinājumus. Ls 1,—.

4. Pilnības ideāls (Asīzes Francis). Cand. hist. A n-

gelikaGailīte. Ls i —.

5. Okultisms no zinātniskā viedokļa. Prof. Dr. Aug.
M e s s e r s.

Okultie jautājumi atkal nākuši dienas kārtībā. Pazīstamais vācu filo-

zofs aplūko ar kritisku skatu šos jautājumus, iepazīstinādams lasītājus ar

viņu vēsturi un iespējamiem izskaidrojumiem. Ls 0,60.

6. Domas kā dziedinātājas. Dr. P. V a š ē.

Šī grāmata uzlūkojama kā E. Kuē metodes tālākais izveidojums un

padziļinājums. Ls 1,—.

7. Cilvēka psīchiskās dzīves kopšana. (Rokas grāmata

gara higiēnā.) M. A. P a v 1 o v a. Ls —,90.
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