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Priekšvārds.

Mūsu darbā īsā veidā apskatīta mīlas dzīve un viņas
nevēlāmie novirzieni ar to sekām — venēriskām sli-

mībām.

Par šo jautājumu sarakstīts bagātīgs skaits grāmatu,
bet viņu lielais vairums noderīgs speciālistiem psichologiem
un ārstiem.

Mūsu grāmata var interesēt katru, jo visi jāutājumi
apskatīti tikai galvenos vilcienos, pievedot faktus no seno

tautu, kā arī mūsdienu dzīves.

Mīla ir tāda parādība, kura spēlē ievērojamu lomu

katra cilvēka dzīvē, dažreiz pat noteic tālākās gaitas vir-

zienu. Sevišķi jaunātne bieži pārprot īstās mīlas būtību

un nozīmi un viegli padodās kārdinājumiem.
No dzīves pievestie fakti dara šo grāmatu sevišķi

interesantu.

Izdevniecība.
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Pērkamā mīla.

Patiesa mīla ir dzīve un dod dzīvību.

Pērkamā mīla ir dzīvības ienaidniece. Tā nozīmē

trūdēšanu, vārgšanu, pat nāvi.

Pērkamā mīla ir purvājs, no kura izgaro dzimumsli

mlbu nāvīgā inde, kas ved cilvēci samaitāšanā, bieži ar

kapā.
Ķermenis ir dvēseles templis. Kas šo mājokli atver

dzivniecisko dziņu apmierināšanai, ļauj to lietot pret sa-

maksu, tas šo svētumu nicina.

Sieviete, kura pārdod savu miesu, nodarbojas ar pro-

stitūciju. To pašu dara ari viņas pircējs, kaut gan parasti

prostitūtas vārdu nes vienīgi sieviete.

Prostitūcija aptraipa galvenām kārtām sievietes godu.
Vajadzīga daiļrunība un izsmalcinātība mīlas lietās, lai

normāla sieviete veltītu svešam, vienaldzīgam vīrietim kaut

skūpstu, kurpretim pērkama sieviete, pret zināmu ieejas
maksu atdod savu miesu, savu dvēseles mājokli kuram

katram ceļa gājējam.
Loģiski ņemot, liekas neizprotami, ka cilvēks ar gai-

šu prātu, veselu miesu un dvēseli spēj kurā katrā laikā

palikt otram par dzīvniecisku baudu objektu.

Negribas ticēt, ka cilvēks var sevi tā pazemoties,
ļauties izmantoties visnekrietnākiem nolūkiem.

Tomēr jāatzīst bēdīgā patiesība, ka mīlas tirgotāju
ir stipri daudz, un viņu rindas vienmēr palielinās.

Prostitūcija attīstīta sevišķi lielpilsētās. Kā ziaāms, ir

ielas, kas vakaros mudžēt mudž no «pārdevējām" un

«pircējiem".
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Mīlas pirkšana un pārdošana laikam ir viens no vis-

vecākiem «tirdzniecības" veidiem. Tā pastāvējusi gadu
tūkstošus un pavada arī tagadējo kultūras cilvēku.

Prostitūcijas pavediens velkas cauri visai cilvēces kul-

tūras vēsturei.

Jau bībelē runā par sievietēm, kas aizplīvurotas sēd

ielas malā un atdodas pret samaksu.

Senā Grieķijā šīs sievietes sauca par hetērām un

viņas ieņēma redzamu vietu mākslinieku, zinātnieku, fiio-

sofu un valstsvīru dzīvē.

Sievietes audzināšana senajā Grieķijā bija vienpusīga.
Jaunava turējās mātes tuvumā un dzīves mudžēklis viņu
neskāra.

Sveša pasaulei, bez piedzīvojumiem, bez izglītības ta

devās laulībā.

Grieķu sieva bija krietna mājas māte. Mājā un bēr-

nos tā redzēja savu pasauli. Laulību pa lielākai daļai

raksturoja dažādu interešu kopība, izņemot dvēseles sa-

skaņu. Šaīs laulībās tika gādāts par fizisko, animālo

prasību apmierināšanu, bet grieķa mīlas un skaistuma

alkstošā dvēsele sala šajā «ķermeņu sadraudzībā".

Laulātie, bībeles vārdiem runājot, bija gan „viena

miesa", bet ne mīlas sabiedrotie, ne draugi.
Mēs ņemam sievu, saka Demostēns, lai mums būtu

likumīgi bērni. Konkubines mūs kopj un apkalpo un

hetēras dod mums prieka un mīlas baudu.

Katram cilvēkam ārpus ikdienišķās ir vēl otra dzīve,

kas ietver v'<? a ideālus, garīgās intereses, tieksmes pēc

zinātnes, mākslas, sporta un, protams, arī pēc mīlinā-

šanās.

flrī mākslas apgarotiem, sporta cienītājiem grie-

ķiem bija sava «otrā dzīve".

Grieķu sievām trūka sajēgas par šo «otro dzīvi".

Šis otrās dzīves, mīlas un izpriecu sabiedrotās bija
hetēras, skaistas, pietiekoši izglītotas, asprātīgas brīvlaisto

vergu un arī brīvo pilsoņu meitas.

Viņas kļuva Grieķijas ievērojamākiem vīriem ne tikai

par mīlas līdzbiedrēm, bet arī par sirsnīgām draudzenēm.

Tās spēlēja izcilus lomu mākslā, zinātnē un filosofijā, kā

arī iespaidoja politisko dzīvi.
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Hetēras bieži bija mākslas ierosinātājas un sargātā-
jas. Tās iedvesmoja ievērojamus māksliniekus viņu ne-

mirstīgo darbu radīšanā.

Pat reliģijā un dievu godināšanā tās ieguva redzamu

vietu. Tā, piemēram, Poseidona svētkos hetēra tēloja skai-

stuma dievieti.

Aristofāns pieved 135 ievērojamu hetēru vārdus. Da-

ži no tiem, līdz ar viņu īpašnieču dzīves aprakstiem, uz-

glabājušies līdz mūsu dienām.

levērojamākā un apdāvinātākā no visām hetērām

bija Aspazija, Atēnu valstsvīra Perikla mīļākā. Ar savu

garu un skaistumu tā apbūra daudzus vīriešus. Arī

Sokrāts un Alkibiads to apbrīnoja. Viņas iespaids poli-
tikā bija ļoti ievērojams. Aristofāns to nosauca par Pelo-

ponesas kara ierosinātāju.
levērojamākā pēc Aspazijas bija hetēra Frina. Tā

skaitās par skaistāko sievieti, kāda jebkad dzīvojusi.
Droši var teikt, ka viņa bijusi skaistākā sieviete Grie-

ķijā. Viņai bija palama „sietiņš", jo pardaudz sijāja savus

pielūdzējus.
Viņas skaistums iedvesmēja lielāko grieķu gleznotāju

Apellesu, kas radīja ievērojamo gleznu — no jūras izkā-

pjošo Afroditi.

Šīs gleznas skaistums, dažādās kopijās, vēl šodien

tiek apbrīnots.
Elīzijas mistērijās Frina tēloja no jūras putām radu-

šos skaistuma dievi, kas kaila izceļas no viļņiem un žāvē

krāšņos, zeltainos matus.

Lai viņu redzētu, paudis plūda uz šiem svētkiem no

malu malām.

Kads atriebīgs iemīlējies to apsūdzēja par dievu un

svētuma zaimošanu.

Pēc Grieķijas likumiem, dievu zaimošana bija tāds

grēks, kuru izpirkt varēja tikai ar nāvi.

Apsūdzēto pie tribunāla aizstāvēja kāds viņas mīļā-
kais, ievērojams runātājs.

Plūda mīlas apgaroti, dedzīgi vārdi, bet tie izskanēja
vējā. Bargie tiesneši palika auksti un nepielūdzami-

Aizstāvis saprata, kādas briesmas draud Frinai.

Bāls tas nostājās aiz savas mīļākās, tad ātri norāva
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tai tuniku un plīvuri. Kaila, dievišķi skaista, stāvēja Frina

tiesnešu priekšā.
Likuma vara piekāpās gavilējošam skaistumam.

Aizgrābti no burvīgā brīnuma, skaistuma dieves dzīvā

notēla, stingrie vīri pasludināja attaisnojošu spriedumu.
Savu skaistumu Frina prata uzturēt līdz vecumam

un vienmēr dārgi lika samaksāt par savu labvēlību.

Ar savu milzu bagātību tā no jauna uzcēla Aleksandra

Lielā nopostīto Tēbu pilsētu. Noteikumu, izlikt pilsētā uz-

rakstu: «Aleksandrs Tēbas nopostīja, hetēra Frina tās atkal

uzcēla", tēbieši noraidīja
Pazīstamas bija arī abas Laisas.

Vecākā no viņām bija, . starp citiem, Aristopa un

Diogēna mīļākā.
Arī jaunākā piederēja Diogēnam, kā arī Demoste-

nam un Apellam
Tā valdzināja vīriešus vēl septiņdesmit gadu Vecumā.

Reiz klusā mīlas stundā ar kādu jaunēkli, kuru tā mīlēja,

viņas skaistuma dēļ greissirdīgās sievas to nomētāja ar

akmeņiem. Vīlands savā „Aristipā" uzcēlis Laisas skai-

stumam literārisku pieminēkli.
Hetēra Taisa bija Aleksandra Lielā mīļākā.
Viņa dzemdēja lepnajam un drošajam karotājam

dēlu un pavadīja to tālajās kara gaitās pa Āziju.
Reiz kādā orģijā tā sakūdīja ķēniņu iesviest lepnajā

Kserksa pilī degošu lāpu un pārvērst Persepoli pelnos.
Viņa atriebās persiešu ķēniņam par savu tēvu pilsētu
Atēnām, par Hellādi.

Pēc Aleksandra nāves, Taisa apprecējās ar Ptolomeju,
kuram dāvāja divus dēlus un meitu, vēlāko ķēniņieni
Zipru.

Arī ievērojamā dzejniece Saffo, lesbistiskās mīlas

paudēja, bija hetēra.

Par prieku dieviem, katrai sievietei, kaut reizi mūžā

vajadzēja upurēt savu godu baudu dievei, atdodoties viņas
templī svešam vīrietim.

Bija arī tā saucamās mīlas priesterienes, kuras vien-

mēr piekopa reliģisko prostitūciju un stāvēja lielā godā.

Vispazīstamākais ir babiloniešu Melitas kults, kuru
iznīcināja ķeizars Konstantins.
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Ēģiptē un Romā, par godu Irisai un Ozirisam sarī-

koja netikumīgas orģijas. Šāda parādība vērojama pie
jūdiem, godinot Baalu

Šādas netikumīgas reliģiozas svinības, kurās piekopa
prostitūciju, tika sarīkotas arī senajā Persijā un Foi-

niķijā.
Dažos apvidos, pie dažām tautām pastāvēja un pa-

stāv vēl tagad viesmīlības prostitūcija. Pēc šīs parašas

mājas tēvs piedāvā viesim savu sievu. Atraidīšana tiek

uzskatīta kā lielākais apvainojums, mājas goda aizskār-

šana.

Jau bībelē runā par viesmīlības prostitūciju pie se-

niem jūdiem. .

Mūsdienās to piekopj Kamčatkas iedzīvotāji, samo-

jedi, čukči, korjaki, eskimosi, tāpat uz dažām dievidjūras
salām un dažās indiāniešu ciltīs'

Cik dziļi prostitūcijas postošais augons iegulies mūs-

laiku sabiedrībā, liecina skaitļi. Pirms kapa ar prostitūciju
nodarbojās: Vīnē 35—60.000 personas, Bertīnē 40—50.000.

Parīzē 100—120.000, Londonā 80,000, Ņujorkā 50 000,
Čikāgā 30.000, Filadelfijā 10.000. Visā Eiropā prostitūtu
skaits sniedzās pie 4 milijoniem. Pēc kapa šie skaitļi du-

bultojušies.
Prostitūcija dziļi pazemo cilvēku. Pārdodot savu ķer-

meni, sieviete padara sevi par tirgus preci, nostājas ver-

dziskā stāvoklī pret vīrieti, ļauj savu miesu „kanibāļu mie-

lastam".

Pērkamas mīlas bauda ir tikai mazvērtīgs surogāts,
mīlas karikatūra.

Vīrietis, baudīdams pērkamo mīlu, nododas prostitū-

cijai līdzīgi sievietei, pārdevējai, jo dzimumbauda, kūpu
viens otram nesniedz aiz simpātijas, bet pret samaksu,

kaut arī to svētītu pāvests, ir un paliks prostitūcija.
Laulība bez mīlestības ir šāda iesvētīta prostitūcija.

Sieviete, kupa iziet pie nemīlama vīra, lai iegūtu

spīdošu stāvokli sabiedrībā un ērtu, greznu dzīvi, sevi vai-

rāk pazemo, nekā nabaga meitene, kas bada un sala

dzīta klejo pa ielām an atdodas pirmajam pieprasītājam
par siltām vakariņām, gabalu maizes un dažiem grašiem
naudas.
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Nevis kaisle, vai izlaidība, bet peļņas kare definē

prostitūciju.
Dāma, kas velta savu lavēlību izvirtušam komersan-

tam, lai tas samaksātu dažu, no vira slēptu šuvējas rē-

ķinu, ir prostitūta, bet nevis viņas kalpone, kura laiku pa
laikam dāvā sirsnīgus glāstus vienam otram kareivim.

Bēdīgs liktenis, ar maz izņēmumiem, sagaida visas

parastās prostitūtas, šīs mīlas jūga vilcējas
Netiklība ir bīstama tilab viņas piekopējiem, kā ari

pārējai sabiedrībai. Tā ir nodarbošanās ar ļoti daudz

riska.

Prostitūtas parasti lieto daudz alkohola un viņu mūža

vidusmērs ir 25 gadi.
Neviena no šīm erotisma verdzenēm nevar izbēgt

venēriskām slimībām.

Mūžigai klejošanai un bezmīlas dzimumattiecību pār-
mērībai parasti seko sievišķīgo dvēseles īpašību zaudē-

šana. Prostitūta savā iekšējā būtībā ir kautkas vidējs
starp sievieti un vīrieti.

Arī uz vīrieti prostitūcija atstāj ļaunu iespaidu. Ap-
draudēts liek ne tikai fiziskais cilvēks, bet arī garīgais.
Netiklības piekopējs paliek cinisks, vienaldzīgs pret visu

daiļu un cēlu. Apprecēdamies šāds vīrietis pazemo savu

sievu.

Bēdīga ir prostitūtu dzīve, bēdīgs viņu mūža va

kars.

Pēc dažu gadu klejošanas šādas sievietes, garīgi un

miesīgi salaustas, tiek nostumtas dzīves vistumšākā

kaktā.

Daudzas no viņām nobeidzas nopārmērīgas alkohola

lietošanas, dažas beidz dzīvi pašnāvībā, vai tiek noslepka-
votas.

Tās, kuras neņem jaunībā kļūmīgu galu, zaudē-

damas svaigumu un pievilcību, spiestas atstāt savu no-

darbošanos un meklēt citu, dažreiz ne mazāk pazemojošu

peļņu. Dažas, turīgākās, paliek par atklāto namu turētā-

jām un savedējām. Dažas nodarbojas ar zīlēšanu un

karšu likšanu, sēd par uzraudzēm publiskās atejās v. t. t.

Cik ironiski skan apzīmējums „prieku meita"! Daudz

piemērotāks vārds šīm nelaimīgām būtu „bēdu meita".
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Kam gan viņas sagādā prieku? Lielākais vairums ne

viņām sāk savas gaitas trūkuma un bada spiestas, Ari

vīrietim tās sagādā maldīgu prieku, kas, izbaudīts, viemēr

atstāj riebīgus nogulšņus, smirdošas padibenes.
Prostitūtas ir dzīva sūdzība pret visu sabiedrību, pret

sociālo iekārtu.

Vairums pilsoņu gan pret nosodīt nelaimīgos radīju-
mus, bet paši, dažreiz gan neapzinoties, veicina ļauno
parādību. Visbargākie tiesneši vienmēr ir tie, kas labprāt
pavada nakti pērkamas sievietes sabiedrībā, jo tā nepro-

testēs, neliegs tam izpaust savas dzīvnieciskās kaislības

visrupjākā veidā.

Prostitūtas ir mīlas proletariāts, baltās verdzenes,

upura jēri, kas ar savu miesu un dvēseli izpērk sabiedrī-*

bas grēkus.
Kādi apstākļi dzen sievieti prostitūcijas bezdibenī? Kas

rada šo netiklības muklāju?
Kā pirmo vaiņo trūkumu. Gučkovs saka, ka sabie-

drības materiālās ligas vienmēr un visur rada netiku-

mību.

Nabadzība un trūkums ir tads vecāku paris, kas ne-

pārtraukti rada netikumu un noziegumu.
Sociālisma rokas grāmatā teikts, ka, ja trūkums un

posts dzītu sievieti prostitūcijā, tad katra lielpilsēta būtu

viens vienīgs atklātais nams, un katra nabadzīga sieviete

— prostitūta.
Cik daudzas cieš trūkumu un tomēr nepadodas ne-

tikumam! Daža laba meitene dienas un naktis pavadj
šaurā istabiņā, pārliekusies pār šujmašīnu, novārgusi, pus-

slima, pelna maizi ar godīgu darbu sev un saviem vecā

kiem, dažrez vēl jaunākiem brāļiem un māsām.

Trūkums un prostitūcija dzīvo ciešā sadraudzībā

Pirmais ir nenogurstošs un nežēlīgs savedējs, upuru ap-

gādātājs. Ar nabadzības un trūkuma ķetnām prostitūcija
viegli ievelk upurus savā tiklā. Trūkums ir svarīga mai-

sījuma sastāvdaļa, no kura nelabais darina indīgo prosti-
tūcijas dziru, auglīga zeme, kurā zied netiklības koks.

Tomēr trūkums vien nav vainojams prostitūcijā.
Jāpūš citiem vējiem, kas sēklu iebirdinātu auglīgajā

zemē.
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Lambrozo un citi zinātnieki runa par «iedzimtu ne

tiklību".

Sievietes, kuras nabadzība un trūkums noved prosti-
tūcijā, ir vāja rakstura, ar mazām prāta spējām. Tās

nepēta prostitūcijas sekas, nespēj pareizi apsvērt pazemi-
nošo stāvokli. Bēgdamas no nabadzības, tās dodas vēl

lielākā postā.
Deģenerantu meitas visvieglāk nonāk uz kļūmīgā

ceļa. Mēdz teikt, ka šo meiteņu dziņa uz netiklību ir tik

liela, ka tās savu jaunavību zaudē jau līdz ar piena zobu

izkrišanu.

Nabadzīgās būdās mājo posts un šausmas. Reti

šaīs tumšajos mājokļos iespīd saules stari, pavīd laimes

smaids. Tēvs, darba nomocīts, brīvlaikā bēg no tumšās,
nemīlīgās mājas. Tas meklē aizmiršanos krogā. Mātei

jāpalīdz pelnīt, lai spētu kautkā uzturēt ģimeni, flrī vecā-

kie bērni nodoti darbā, bet jaunākie cauru dienu klīst bez

uzraudzības.

Vakaros vēl šādi bērni staigā pa bulvāriem un dzer-

tuvēm, pārdodami puķes un dažādus raibus niekus.

Par audzināšanu nevar būt runa. Bēdīgie dzīvokļi,
bez gaisa un saules, ir bērnu zārki, arī viņu morālei.

Šaīs šaurajos mājokļos bērni bieži redz intīmas ve-

cāku attiecības, tāpat arī svešo apakšīrnieku labos un

sliktos darbus.

No vienas puses tas notrulina bērnos kauna jūtas,
no otras — pāragri pamodina jūteklību.

Bērni un vecāki guļ vienā gultā, ēd no vienas bļodi-
ņas, līdz kādā dienā, paklausīdams dzīvnieciskai dziņai,
pa pusei neapzinīgi, vīrietis atrodas savas meitas, māsas

vai kaimiņienes skāvienos.

Nalabvēlīgi dzīves apstākļi ir labvēlīgi morāliskai pa-

grimšanai. Saspiestība dzīvoklī bieži veicina prostitūciju.
Ja iedzimtībai pievienojas trūkums un nabadzība,

paviršība tikumībā, slikta priekšzīme, baudu un patikša-
nas, vai greznošanās kāre, arī pavedēja neuzticība, tad

viegli uzvar prostitūcijas vilinošā malduguns.
No kādiem iedzīvotāju slāņiem sastādās prostitūcijas

armija?
Pienācīga daļa rekrutējas no bezdarba kalpotājām.
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no lauku meitenēm, kas, dzīdamās pēc vieglas dzīves un

nepazīdamas pilsētas patiesos apstākļus, atstāj klusās lau-

ku sētas un dodas pilsētā meklēt laimi, bet šķietamās
labklājības vietā tās sagaida trūkums un posts.

Ja arī viņas atrod kādu mājkalpotājas vietu, tad no

saviem darba devējiem tās mācās pa lielākai daļai grez-

nošanos un seklu patikšanas kāri.

Glaimotas no mājas tēva un dēlu uzmanības, tās

bieži padodas kārdinājumam vēl darbā atrazdamās.

Gadās arī, ka lauku meitenes iepazīstas ar viegla
satura sievietēm, aizraujas no viņu stāstiem par jauko
bezdarba dzīvi un tādā kārtā kļūst par prostitūcijas upu-

riem.

Dažreiz vecāki, izstumdami no ģimenes meitu, kura,
ticēdama iemīļotam vīrietim, nokļuvusi mātes stāvoklī,
dzen to prostitūcijā.

Biroju darbinieces un dažādas citas pusinteliģentas
strādnieces, nespēdamas iztikt ar niecīgo atalgojumu,

spiestas nodarboties ar prostitūciju, kā ar blakus ienāku-

mu avotu. Tas pats sakāms arī par fabriku un dažādu

darbnīcu strādniecēm.

Dažādu izpriecu lokālu apkalpotājas bieži spiestas

padoties vīrieša iegribām, lai pēdējais kļūtu par pastāvīgu
viesi un atnestu peļņu uzņēmējam.

Protams, ir arī tādas sievietes, kas pelna pietiekoši,
lai vestu kārtīgu dzīvi, bet nepietiekoši, lai ģērbtos dažā-

dos modes ģērbos, apmeklētu spožas viesības v. t. t. Tās

sevi pārdodas ne trūkuma, bet vienīgi seklības dzītas.

Prostitūcijas pūķis neapmierinās tikai ar jaunatni; tas.

raida skatus pat uz bērniem.

Trīspadsmit gadus veca meitene, augu dienu sēdē-

dama drēgnajā dzīvoklītī un klausīdamās slimās mātes

vaidos un mazāko brālīšu un māsiņu lūgumos pēc mai-

zes, vakarā drebēdama iziet uz ielas. Viņa kdreiz jau
dzirdējusi, ka ir vīrieši, kuri maksā, ja ļaujas sevi skūpstīt
un glāstīt. Pirmais solis tai ir neizsakāmi grūts, bet cil-

vēks taču pie visa pierod. Vēlāk tā iet savā darbā, lai

arī ne pacilāta, tomēr vienaldzīga. Dažu bērnu vilina sal-

dumu kārbas un skaistas rotaļlietas. Lāsīte vīna izdzēš

bailes no vecākiem.
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Vīriešiem, šādu bērnu pavedējiem nekāds sods ne-

būtu par lielu.

flrī jaunekļi nodarbojas ar prostitūciju. Tie paši nav

homoseksuālisti, bet tādi ir viņu miesas «pircēji". Vecie

izvirtuļi, pederasti, maksā labi, un šī kauna alga sagādā
vieglprātīgajiem jaunēkļiem sliņķu dzīvi. Jaunajam, garīgi
vāji attīstītam cilvēkam darbs liekas muļķu pienākums.
Kāpēc strādāt, ja nauda nāk vieglākā ceļā? Šādi jaunēkļi,
protams, ir vājām intelekta, tāpat intuicijas spējām.

No netikuma līdz noziegumam ir tikai viens solis

Tāds vīrietis, kurš paradis dzīvot no sava ķermeņa «izīrē-

šanas", gadījumā ja neradīsies pieprasītāji, drīzāk nodosies

noziegumam, nekā godīgam darbam, un pavadīs lielāko

mūža daļu ieslodzījumā.
lelas prostitūcija ir netīrumu bedre sabiedriskā vietā,

atklātā laukumā, netiklības nami — tāda pati netīrumu

bedre, tikai slēptākā vietā.

lelas prostitūtas grūtāki turēt zem ārsta uzraudzības,

tās var vīriešus vilināt arī tiešā veidā, uzaicinot garāmejo-
šos sekot, tamdēļ ielas prostitūcija liekas kaitīgāka par
atklātiem namiem. Bet ir atkal pēdējiem tādi ļaunumi,
kas atsver pirmējos.

Netiklības namu prostitūtas dzīvo kā gūsteknes. Tās

spiestas atdoties kūpam katram viesim. Atteikšanās gadī-
jumā viņu gaida sods, pat sitieni. Garīgi un miesīgi pār-
agri sabrūk tās, pēc kurām daudz pieprasījumu.

Dažreiz uz zināmu «publikas mīluli" gaidītāji pierak-
stās pēc kārtas. Prostitūtai neatliek laika izdarīt pat savas

dabiskās vajadzības.
Cik riebīgs var būt cilvēks! Kā visneattīstītākais dzīv-

nieks, tas, mēli izkāris, acis valbīdams gaida savu kārtu,
kad varēs tikt pie piebradātās siles.

Ir prostitūtas, kūpas 24 stundu laikā pieņem 3 — 4

dučus apmeklētāju.
Atklāto namu netikle lielākā mērā nostādīta par

preci, par jūga lopu, kas padots vīriešu nekrietnām iegri-
bām, kā viņas ielas māsa.

flrī dzimumslimību gadījumi atklātos namos biežāki.

lelas prostitūta savu grēka algu patur pati un izlieto

pēc saviem ieskatiem, bet atklātos namos ieslēgtai jādalās
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ar saimnieci, pie kam pēdējai vienmēr piekrīt lauvas

tiesa.

Prostitūcija ir nedziedināms vēža augons cilvēces or-

ganismā. Bēbels šai postā, tāpat kā visos citos, vaino

kapitālistisko iekārtu, bet piedzīvojumi mums rāda taisni

pretējo. Nekapitālistiskajā Krievijā prostitūcija attīstīta

šausmīgos apmēros. Tur indīgās purva puķes izgarojumi
kļuvuši draudošāki, kā jebkur.

Padomju Krievijā kā prostitūcijas parastās sekas ir

ļoti izplatīts sifiiiss. Šī briesmīgā slimība plosās ne tikai

turienes pilsētās, bet pat uz laukiem, izraudzīdamās par

upuri jaunātni, pat bērnus.

Jau gadsimteņus ilgi prostitūciju cenšas izravēt varas

līdzekļiem.
Kārlis Lielais lika vīrietim, kas pārnakšņojis pie pro-

stitūtas, to uz muguras aiznest uz soda vietu, kur tos

sagaidīja pēršana. Kārļa Lielā dēls Ludviķis, pavēlēja pro-

stitūtu miesās iededzināt kauna zīmi un tad tās, puskailas,
tika dzītas pa ielām.

Dažās vietās prostitūtas sodīja ar deguna nogriešanu.
Berlinē netikles slodzīja darba namos, Vīnē tās pēra,

sēja pie kauna stabiem, izraidīja un pielietoja vēl dažādus

bargus sodus.

Bija vietas, kur prostitūtas nēsāja sevišķu apģērbu,
vai citu kauna zīmi.

Franču revolūcijas, Robespjēra valdīšanas laikā, ne-

tikles sodīja ar nāvi. Bet neskatoties uz to, prostitūcija
auga augumā. Revolucionārā Parīzē starp 600.000 iedzīvo-

tājiem bija 30.000 prostitūtu.
Dažas no toreizējām pērkamās mīlas priesterienēm

spēlēja visai ievērojamu lomu sabiedrībā. Kā piemēru
var minēt Thēroigne dc Mēricourt, kura piedalījās uzbru-

kumā Bastilijai.
Nav brīnums, ka tanī laikā tad arī stipri izplatījās

venēriskās slimības. Robespjērs, redzot draudošās briesmas,

cerēja iznīdēt pašas brīvības audzēto brīvo mīlu ar giljo-
tinu. flr Robespjēra nāvi vajāšanas izbeidzās.

Napoleons savā valdīšanas laikā netikumības ap-

karošanai izstrādāja reglamentu, pēc kura prostitūciju,
cerēja ierobežot ar tā sauktās tikumības policijas palīdzību
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Dažās zemēs atzina šo cīņas līdzekli, dažās turpretim viņu
noraidīja.

Pēc Napoleona reglamenta prostitūciju atzina kā ne-

izbēgamu. Prostitūtas tika savā ziņā koncesionētas, bet

padotas zināmiem policijas noteikumiem un ierobežo-

jumiem.
Netikles drīkstēja dzīvot tikai atklātos namos, no-

rādītos pilsētas iecirkņos. Tās bija padotas stingrai ārstu

kontrolei un saslimšanas gadījumos — spaidu dziedinā-

šanai. Kontroli izdarīja divas reizes nedēļā, pie kam

veselības stāvokli atzīmēja sevišķās grāmatiņās, kūpas
prostitūtas turēja pie sevis. Saslimšanas gadījumā grāma-

tiņu atņēma. Monarķistiskajā Krievijā šīs grāmatiņas sauca

par ~dzelteno pasi".

Reglamenta galvenais uzdevums bija, apkarot slepeno
prostitūciju. Sievietes, kūpas pienāca prostitūcijā, atzīmēja
sevišķos sarakstos un nolika zem ārsta un policijas
kontroles.

Reglaments noslāpēja prostitūtas pēdējo cilvēcības

dzirkstelīti.

Nav brīnums, ka pret šiem noteikumiem uzstājās
daudzi, kupi prostitūtās redzēja tāpat cilvēku, radītu pēc
~Dieva ģīmja un līdzības", kā kupu katru un tamdēļ uz-

skatīja šos ierobežojumus par necilvēcīgiem.
Protestētāji prasīja atcelt cilvēka brīvību ierobežojošo

policijas kontroli, sodu savedējiem, un ārsta izmeklēšanu

ne tikai prostitūtām, bet arī vīriešiem, kupi tās izmanto.

Reglaments ierobežoja vienīgi zināmās, pieķertās un

profesionālās prostitūtas, bet tās, kūpas piekopa savu

amatu paslepus un tika pat uzskatītas par nevainojamām
dāmām, palika neaizskārtas.

Noteikums panāca to, ka prostitūtās, pateicoties

kļūmīgam gadījumam, ierindoja nevainīgas personas.

Profesionālās, sevišķi atklāto namu netikles, centās

saslimšanas gadījumus slēpt, ārstēšanu pēc iespējas no-

vilcināt, kurpretī brīvi praktizējošo interesēs stāvēja drīzāka

dārba spēju atgūšana.
Ārstnieciskā izmeklēšana maz gadījumos pasargāja

no slimības pārnešanas, jo pie sievietes dažas venēriskās

slimības, piem. tripers, manāms tikai jau diezgan vēlā



pakāpē. Bez tam, pēc ārsta apskates par veselu atzītā

prostitūta jau pēc stundas varēja saslimt un līdz nākamai

apskatei pielaist slimību desmitiem cilvēku.

Pati izmeklēšana savukārt ir vīriešus uz prostitūciju
mudinošs apstāklis. Viens, otrs, kuru bailes no slimības

atturētu kopoties ar prostitūtu, mierīgs apmeklēja atklāto

namu, jo tur taču bija tikai tādas sievietes, kas padotas
ārsta apskatei, tā tad veselas.

ftpskati izdarīja ļoti pavirši. Ārsts centās pēc iespējas
drīzi izmeklēt lielo sieviešu skaitu, kūpas sāvukārt prata
slimības pazīmes slēpt.

Lai apskate dotu vajadzīgos rezultātus, tā jāizved,
mikroskopiski izmeklējot asinis.

Priekš tā ārstiem nebija nepieciešamoapstākļu, ne arī

laika.

Bez tam, kā izmeklēšanas vieta būtu jāizvēlas slim-

nīca, ar visām, ārstniecībai piemērotām ierīcēm un līdzek-

ļiem, nevis policijas telpas.
Apskate pieņemtā veidā jāuzskata par komēdiju.
Kamēr ar triperi slimo katra trešā prostitūta, Berlīnē

1889. g. ārsts no 200 personām par slimu konstatējis
tika! vienu, bet 1884. g. vienu no 1873 personām.

Vietu trūkuma dēļ, piem. Vīnē, tripera slimnieces

paturēja slimnīcā 18—21 dienu, bet sifilisa 21 —28 die-

nas. Abas šīs slimības nekādā gadījumā nevar tikt ārstē-

tas tik īsā laikā.

Prof. Fingers atstāsta gadījumu, kurā no 3 ārstiem-

speciālistiem par veselu atzīta prostitūta, tikko izlaista no

slimnīcas, pielaidusi sifilisu savam pirmām klientam.

Mīlas pirkšana un pārdošana laikam nekad nemitē-

sies, jo sociālās nebūšanas, vīrieša poligamiskā daba,
prasība pēc pārmaiņām dzimumattiecībās, nodrošina šai

cilvēci apkaunojošai parādībai mūžīgo dzīvošanu.

Dr. Hugels saka, ka līdz ar civilizācijas attīstīšanos

prostitūcija gan tērpjas citās formās, bet iznīks tā tikai

līdz ar pasaules bojā iešanu.

Lai ierobežotu prostitūciju un līdz ar to venēriskās

slimības, valstij un sabiedrībai jārūpējas par svarīgu so-

ciālu reformu izvešanu. Vispirms jācīnās pret nezināšanu,
tad pret nabadzību un trūkumu, pasargājot ļaužu masas

17
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no izmantošanas. Jāieaudzina jaunatnei pareiza sajēga

par alkohola kaitīgumu, jāpaskaidro viņai prostitūcijas
ļaunumi. Izskaužama lubnieciskā literatūra, radinot jau-
natni pie vērtīga lasāmā materiāla. Arī veselīgs sports
kavē no kairinošām domām. Ar prostitūtām, šīm nelaimē

kritušām personām, jāapietas pēc iespējas humāni, Tās

nav jānicina, bet jācenšas atgriezt uz īstā ceļa, palīdzot ar

darba apgādāšanu v. t. t.

Visi cilvēki ir Dieva bērni, radīti pēc Dieva līdzības.

Dievs tā tad radījis arī prostitūtas, un viņas ir mūsu ne-

laimīgās māsas, vai mēs to vēlamies, vai nē.

Kāds izsmieklis kristīgai tikumības mācībai ir sabie-

drības apiešanās ar netiklības verdzenēm, ar kurām katru

no mums patiesībā saista zināma radniecība. Tikai pret
mums liktenis ir bijis žēlīgāks, pasargājis mūs no līdzī-

giem apstākļiem, dodams mums spējas, valdīt pār savām

iegribām, izšķirt labu no ļauna.
Varbūt daža laba prostitūta ar ciešanām un nožēlo-

šanu nomazgājusi savu dvēseli, bet nav neviena, kas pa-
līdzētu tai izkļūt no muklāja.

Kamdēļ pezemojums un nicināšana jānes vienīgi sie-

vietei ? Vai gan lielākais vainīgais viņas kļūmīgās gaitās
nav tās pirmais pavedējs? Un vai nav pietiekoši daudz

vīriešu, kurus uztur prostitūtas, atdodamas tam savu kauna

algu, bet saņemdamas nicināšanu un sitienus. Bet sabie-

drībā tik maz runā par vīriešu netikumību, tik maz uz

viņiem sviež akmeņus.
Jāsaka līdz ar Viktoru Igo: „Ak, nenicināt nakad

kritušo! Jo kurš zin, zem kādas nastas viņa babrukusi ?

Kurš zin, cik dienas tā cīnījusies ar badu ?"

Mīlas maldu ceļi.

Dabas vērtīgākam uzdevumam lemto mīlas orgānu

nelietīga lietošana, viņu atdošana kuram katram izpriecai,
ir izvirtība.

Prostitūta ir kritusi, salausta un izsista no normālam

sliedēm. Tā dažreiz ir samaitāta jau no dzimšanas par
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tevu grēkiem, bet dažreiz tada top tikai ar savu nodarbo-

šanos.

Arī viņas «pircēji" ir samaitāti, slimīgi, jo normāls

cilvēks sajūt riebjumu pret netīro, pērkamo mīlas baudu.

Prostitūcija ir maldīga dzimumdziņa, slimīga mīlas

saiūta.

No pērkamās, līdz pilnīgi pretdabiskai mīlai ir īss

solis.

Visi cilvēki ir padoti dzimumdziņai, bet pretdabigas
dzimumdzīves piekopēji ir šīs dziņas nožēlojami vergi.

Šie mīlas pabērni ir vai nu naapmierināmi, ar pār-

spīlētu dzimumdziņu, vai arī to jūteklība noslīdējusi līdz

pilnīgai nejūtībai.
Tādas personas, kuru erotisms tiecas uz sev līdzīgu

dzimumu, sauc par homoseksuālistiem.

Kas mīlas dziņu apmierina ar pretējas kārtas part-
neru, bet nedabīgā veidā, ir zadists.

Mīlas trakums parādās erotiskā neapmierinātībā un

bieži ir gara slimības pazīme.

Senā Romā, kur savā laikā visa dzīve noritēja sek-

suālās orģijās, ar mīlas trakumu slimoja ķeizari Nerons

un Kaligula.
Mīlastrakas sievietes pirmtēls ir Romas ķeizariene

Messalīna, ķeizara Klaudija trešā sieva. Vēsturnieks Plī-

nijs stāsta, ka tā reiz saderējusi ar savu, mīlas lietās rū-

dīto kalponi par to, kura no viņām mīlas baudu snieg-
šanā izturīgāka. Pārspējusi Messalīna, 24 stundu laikā ar

25 punktiem.
Juvenāls stāsta par mīlas izsalkumā neapmierināmo

ķeizarieni sekošo: «Tikko miegs aizdarīja Klaudija acis,
Messalina atstāja ķeizarisko gultu unzagšus, viena vienīga
uzticama sarga pavadībā atstāja pili.

Tumšās nakts slēpta, zem Liziskas vārda, tā iegāja
pirtī, pilnā smirdoša piesmakuma un nešķīstības. Še viņa
atdevās lopiskām nastu nesēju kārībām.

Beidzot tā, vairāk nogurusi nekā apmierināta, bālu

seju atgriezdamās pilī, nesa sev līdzi šīs vietas riebīgo
tvanu.

Arī Jūlija, Romas ķeizara Augusta meita, bija mīlas
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traka un pazīstama kareivju dzertuve bez kauna atdevās

katram.

Messalīnas daba bija arī flgripinai, Lūcijai, Malonijai
un Pompejai.

Markus Antonijs raksta savam ārstam Sorānam par
skaisto Fģiptes ķēniņieni Kleopatru: „Tā bijusi tik vīriešu

traka, ka kādā netiklības namā kopojusies a 106 vīrie-

šiem.

Teiksmainajai ķēniņienei Serniramidai bijusi satiksme

ar bagātīgu vīriešu skaitu, kurus tā, pēc pabeigta mīlas

akta, likusi nogalināt.
Grieķu vēsturnieks Herodots stāsta, ka Ēģiptes vald-

nika Heopsa meita atdevusies vīriešiem pret samaksu,

un par šo kauna algu uzcēlusi ievērojamo Heopsa pira-
midi,

flrī Krievijas ķeizariene Katrīna bija mīlas baudās

neapmierināma. Viņas miesas sargu pulks sastāvēja no

skaistākiem, lielākiem un spēcīgākiem vīriem. CJz izglītību
un kārtu negrieza vērību, bet toties uz „spēku".

Vīriešu traka sieviete iet pāri visām pieklājības, tiku-

mības un kauna robežām un dzīvo vienīgi savai neapkla-
sināmai mīlas dziņai. Tā atdodas katram vīrietim.

Šādas sievietes ir iedzimtas laulības pārkāpējas un

bieži nododas arī prostitūcijai.

Pretstats pārmērīgi sakāpinātai dzimumdziņai ir sek-

suālā nejātība. Tā bieži ir galvas un mugurkaula sma-

dzeņu slimības, barības vielu trūkuma, onanijas, dzeršanas

un morfinisma sekas.

flr seksuālo nejūtību vieglā formā slimo ļoti daudzas

sievietes. Mīlas satiksmē tās ir pavisam nejūtīgas un

vienaldzīgas, itkā notikušais nemaz neattiektos uz viņām.
Vīrietim seksuālā nejūtība savienota ar impotenci.

Daži mīlas pabērni tiecas uz līdzīgu dzimumu. Pre-

tējais dzimums modina viņos līdz riebjumam sakāpinātu
pretīgumu.
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Viņu mīlas magnetadata griežas vienmēr līdzīgu
dzimumu. Šādu parādību sauc par homoseksuālismu.

Kā izskaidro zinātne šo fenomēnu tieksmes?

Katrs cilvēks ir savu vecāku, tēva un mātes radīts.

Viņa ķermenī vērojamas abu dzimumu pēdas. Pie vīrieša

atrodamas neattīstījušās, no mātes mantotas krūšu kār-

pas. Pie sievietes tēvu atgādina penisa atliekas.

Cilvēks ne tikai miesīgi, bet arī garīgi ir teva un

mātes savienojums.

Viņš ir miesīgs un garīgs tēva un mātes mantnieks.

Tas mantojis ne tikai abu fiziskās īpašības, bet arī garī-

gās. Katrs cilvēks ir vīrieša un sievietes maisījums.
Veningers saka, ka neviens nav vīrietis vai sieviete,

bet visi ir vīrietis un sieviete.

Vīrietim lielākā vai mazākā mērā piemīt sievišķīgas
dvēseles īpašības, tāpat sievietei — vīrišķīgas. Ja svešā

dzimuma īpašības niecīgas, valda paša ārēji apzīmētā
dzimuma jūtas un dziņas.

Ja pārsvarā otra dzimuma dvēseles īpašības, tās ap-

spiež ārēji redzamā dzimuma tieksmes un parādās dziņa

uz ārēji sev līdzīgu dzimumu.

Dvēsele šķiet mājojam svešā miesā. Tā ir, kā svešā

kūtī apmaldījies dzīvnieks. Notikusi miesas un dvēseles

maldīga samaiņa.
Šāds nenormāls vīrietis, tāpat sieviete, savu dzimu-

mu attaisno tikai ar ārējiem orgāniem.
Būdams tikai ķermeniski vīrietis un nesdams sevī

vienīgi sievietes dvēseles īpašības, cilvēks tiecas uz otru

vīrieti, kā jau garīgo pretstatu. Viņš ir homoseksuāls.

Persona ar ārējām sievietes pazīmēm, bet vīrieša dvēseli,
dzenas pēc garīgi pretējā, otras sievietes. Šādus divdabī-

gus radījumus sauc par tribādēm.

Mīla uz līdzīgu dzimumu ir cilvēka tieksmjudzīves
pasuga, seksuāls novirzījums, bet ne slimība, izvirtība vai

netikums.

Likuma paragrāfs mīlu uz līdzīgu dzimumu, sevišķi

starp vīriešiem, apzīmē par noziegumu un soda ar cie-

tumu.

Uz vīrieti tiekdamies vīrietis cenšas imitēt sievieti ar

ģērbšanos, nodarbošanos, runu un izturēšanos.
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Garīgi un morāliski augsti attīstīts divdabis mīl savu

Jdeālu" platoniski. Tikai cilvēki ar vāju tikumības sajūtu
tiecas uz pretdabīgu mīlas aktu.

Pie tribādes vērojamas līdzīgas parādības. Tā lab-

prāt vīrišķīgi ģērbjas un izturas.

Homoseksuālisti un tribādes rada „trešo dzimumu".

Pēc jaunākiem mēģinājumiem, ievedot homoseksu-

ālista ķermenī normāla cilvēka dīgļa dziedzerus, izdevies

atmodināt dabīgo, ārienei atbilstošo dzimumtieksmi.

Pēc Magnusa Hiršfelda novērojumiem Vācijā ir ap
1.200.000 homoseksuālistu.

Mīla uz līdzīgu dzimumu ļoti izplatīta bija senatnē.

To piekopa sevišķi senie grieķi. Sievieti viņi uzska-

tīja par bezdvēselīgu būtni, kā bērnu radītāju. īsto, dvēse-

līgo mīlu tie atrada skaistos jaunēkļos.
Arī grieķietes labprāt ļāvās tribādijai. Pat savu no-

saukumu Jesbiskā mīla", tā dabūjusi no lielās grieķu
dzejnieces Saffo dzīves vietas Lesbosa salās.

Pie ievērojamiem homoseksuālistiem pieder: Sokrāts,

Platons, Alkibiāds, Augusts, Kaligula, Nerons, Trajāns,
Hadriāns, pāvesti Pauls 11. un Siksts IV., Jūlijs 11., Fridri-

ķis 1., Anglijas ķeizari Rūdolfs 11., Eduards 11. un Jēkabs 1.,

Francijas ķēniņi Indriķi 11. un 111. un Ludviķis XIII., Krie-

vijas cāri Pēteri 1., 11. un 111., mākslas vēsturnieks Vinkel-

manis, vēsturnieks J. v. Millers v. c.

Bez šiem ievērojamiem valstsvīriem arī daudzi ievē-

rojami mākslinieki ir homoeeksuālisti, kā: komponists
Pēters Čaikovskis, aktiers Iflands, dzejnieki Virgīlijs, So-

fokls, Evripīds, Pindārs, Anakreons, Alkais, Torguato Tasso,

Sadi, Hafiss, Oskars Vilde, Marlove, Verlēns, Valts, VVhit-

mans, grāfs Plātens, Andersens, gleznotāji Mikelandželo,
Leonardo da Vinči v. t. t.

Kā lesbejietes pazīstamas: dzejniece Saffo, Anglijas
ķēniņa Indriķa VIII. sieva, Zviedrijas karaliene Kristīne,

Marija Antuanete, dzejniece G. Zand un vēl daudz citas,
mākslā un vēsturē zināmas personas.

Ir arī tādi homoseksuālisti un lesbejietes, kas tiecas

uz abu dzimumu personām. Tie ir cilvēki, kas mātes un

tēva dvēseļu īpašības mantojuši līdzvērtīgās daļās.
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Visi cilvēki, kā normālie, tā arī tie, kas nokļuvuši uz

maldu ceļa, ir padoti mīlai.

Ja šiem nožēlojamiem mīlas pabērniem gadās iemī-

lēties tādās personās, kas jūt normāli, viņi pārdzīvo lielu

traģēdiju.
To, kā patiess dokuments mums pierāda dzejnieka

Plātena dienas grāmata un mīlas dziesmas. Sevišķi die-

nas grāmata rāda viņa maldu ceļus, spokaini apgaismo-
dama šausmīgos mīlas labirintus un necaurejamos bie-

zokņus, pa kuriem tas klīdis un maldījies.
Kas mīl, tas cieš.

Plātens daudz mīlējis. Pateicoties nedabīgam dvēseles

novirzienam, viņš arī daudz cietis. Viņa garīgā dzīve bi-

jusi patiesa Odiseja, dvēseles maldīšanās.

Plātena mīlas dzīvē lomu spēlējis bagātīgs skaits

vīriešu.

Vistraģiskākās viņa mīlas attiecības ir ar kādu Virc-

burgas tieslietu studentu Eduardu Šmidtleinu. Šis jauneklis
dzejnieka darbos kļuvis nemirstīgs.

Dzejnieks pārmērīgi cildina savu iemīļoto: „Tu esi

skaists kā rožu krūms, kad visi pumpuri atveras. Labda-

rīgus zibeņus, kā rūsa vasaras naktī, raida Tavas acis."

„Viņš ir mana saule, un nesalīdzināma labdarība ir

man viņa skats."

„Viņā es redzu visa debešķīgā savienojumu."

„Cik labi jūtos viņa tuvumā, kā atspirgst mana

sirds!"

„Viņš ir un bija mana mūža ideāls."

„Es'gribu līgsmot, kad viņu redzu un sērot, kad

mans skats to nevar atrast. Gribu
par viņu domāt runāt

un sapņot; mīlu viņu ar sajūsmu; prieka ekstāzē gribu
saukt viņa vārdu, kad esmu viens."

~Esmu domās vienmēr pie Tevis un bez Tevis jūtos
pavisam atstāts. Mīlu tikai tevi; tu esi mana pasaule".

~flk, sāpes, bez skaita un mēra! Neizsmeļamās
vaimanas!" Nekad, nekad neesmu tā mīlējis, kā šinī

acumirklī, nekad tik bezgalīgi un svētlaimīgi!"
~Kad es no rīta pieceļos, mani pamodinājis tavs

tēls ; kad guļu, viņš sapņos man māj. Kad savus prātus
tev noslēdzu, tu dzīvo tumšā apziņā."
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Adrasts bija skaists, spēcīgs, dzīvespriecīgs jaunēklis,
kurš nesaprata Plātena maldīgās mīlas jūtas, nespēja uz

tām atbildēt.

Dzejnieka ilgas pēc pretmīlas nepiepildījās.
lemīļotā vēsums izviļina viņa dvēselei sirdi plosošas

mīlas nopūtas.
~Tu saplosīji manu dvēseli, tu viņu nolaupīji un

atstāji man tikai ķermeni un briesmīgu kūtrumu. Tagad
es veģetēju, dzīvi apnicis un nelaimīgs."

Es pavadīju nakti šausmīgā stāvoklī. Biju spiests
izkāpt no gultas un mesties uz grīdas ceļos, lai skaitītu

lūgšanas."

~Ak, mans stāvoklis ir bēdīgāks, kā jebkad. Tas

nevar tā palikt; viss man pretīgs, ir tikai viena lieta, par

kuru domāju!"
~Es steidzos pie viņa. Izplūdu asarās un padevos

bezgalīgam izmisumam, lai viņš aiz līdzcietības un cilvē-

cības mani neatstātu."

„Beidzot viņš gāja, un es, izdzīts no Paradīzes,
ievainots līdz sirdsdziļumiem, vīlies mīlā vairāk kā jebkad,
pārņemts no sajūtas, kuru nespēj izteikt vārdi, to pa-

vadīju !"

Adrasts palika auksts un nepielūdzams.
Sirds mudināts, dzejnieks rakstiskā ceļā mēģināja

aizkustināt iemīļotā jūtas un atklāja tam savas karstās

ilgas, dedzīgo mīlu.

Uz šo pretdabīgo mīlas kaisles izplūdumu normāli

jūtošais adrasts deva brutālu, skarbu atbildi.

~Grafa kungs!" tas raksta. Šodien saņēmu Jūsu

apkaunojošo vēstuli un nosūtu Jums viņu, līdz ar visu,

kas man vēl ir no Jums, atpakaļ. Tāpat es lūdzu atgriest
visu manu. Es negribu nekā no cilvēka, kuru nicinu viņa
pretīgo kārību dēļ. Vēl mazāk vēlos atstāt tam ko no

sevis. Neviens nav lasījis Jūsu nekaunīgo vēstuli, bet lai

Jums pietiek ar apziņu, ka es to uzskatu ar riebjumu,
kas būtu jādara katram, kurš lasītu šo šausmīgās izvirtības

izplūdumu.
Nekad vairs neiedrošināties man rakstīt, kaut vienu

rindu, vaj runāt ar mani, kaut vienu vārdu, ja Jxādreiz

es gadītos Jūsu tuvumā. Kas uz mani attiecas, tad uz
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priekšu vairīšos no Jums, kā no |auna mēra, un Jūs

tiešām varētu izvairīties no briesmām, tikt apstrādātam

pēc tāda nopelniem, kurš galīgi atsacījies no cilvēka

cieņas.
Nogrūsts no cerību augstumiem, dzejnieks atjēdzas

uz tuksnešainās tiešamības zemes ar salaustu sirdi,

satriekts miesīgi un garīgi.
Savas sāpošās dvēseles bēdas tas uztic dienas grā-

matai, piesprauzdams apsūdzošo nopūtu : ~Un šī vēstule

nenogalināja mani?"

Tālāk viņš saka: ~flk, Dievs! Ņem no manis dzīvību,

kuru esi man devis zem tik šausmīgiem noteikumiem !"

~Vienīgā zvaigzne, kura iztālēm sūtīja man savu

mīlīgo mirdzumu, noriet priekš manis uz visiem laikiem.

Prtekš pasaules esmu miris, jo es dzīvoju tikai viņam."
„Es ciešu briesmīgi, vairāk nekā esmu to pelnījis.

F\k, kāpēc, kāpēc pārskatīšanās mani tādu ir darinājusi?"
„Vaj tiešām ir cilvēki, kūpu dzīvei nav jābūt citādai,

kā asarās mazgātai!"

„Esmu nelaimīgākais cilvēks! Tikai tas, kurš zin,
ko deva man cerības, var sajust, ko neatgriežami esmu

zaudējis."
„Smejat, zobojat, nievājat mani, jūs cilvēki, bet es

citādi nevaru!"

„Sadragā mani, Dievs, jeb kā Tu saucies pēc tam,

kad esi mani nekaunīgi piekrāpis ar visu manu pasaulīgo
klātbūtni!"

No Plātena dzejas un dienas grāmatas skan nāvīgi
ievainotas sirds vaidi.

Vaj Romeo un Jūlijas mīlā ir aizgrābjošākas ilgas,
sirdi dziļāk plosošas sēru dziesmas?

Mākslīgi mantotās nenormālās mīlas sajūtas — pe-

derastija, tieksme uz maziem zēniem, sievietei uz sie-

vieti — nav īsts homoseksuālisms.

Mākslīgie pederasti un lesbejietes ir netikumīgi rak-

sturi, kuru, caur pārmērību notrulinātie jūtekļi, prasa

stiprākus kairinājumus par tiem, ko spēj dot parastais
mīlas akts.
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Katrā cilvēkā snauž dzīvnieks — dziņa uz nežēlību.

Nietče saka, ka cilvēka pirmatnējā nežēlības tieksme

manāma cauri visas cilvēkcilts augstās kultūras kopībai.
Maigajai baudas muzīkai līdzi skan gziezīgie nežē-

lības akordi.

Bauda un nežēlība ir tuvi radi un dzīvo kaimiņos.
Baudas dieve bija arī nežēlības dieve.

Dzejnieki apdzied baudas saldās sāpes. Pēc persie-
šu dzejnieka Rumi domām „mīla pēc savas dabas līdzi-

nās sāpēm."
Mīla ir divcīņa. Vīrietis ir uzbrucējs. Viņš grib ņemt

virsroku, būt lepnais uzvarētājs.
Sieviete vēlas kļūt pārspēta un uzvarēta. Viņa gan

pretojas uzbrucējam, bet tas tikai uzbudina pēdējā kais-

lību, kāpina cīņas prieku un vēlēšanos, salaust pretešķību,
nodarīt sāpes. Zināmos apstākļos cīņa var beigties ar

nogalināšanu, mīlas partneres iznīcināšanu.

Jau normālais mīlas akts nav brīvs no nežēlības.

Tā parādās vētrainā, mežonīgā apkampšanā, bieži pat
košanā, skrāpēšanā un sišanā. Jaunavas sāpju vaids hi-

menas pārraušanas brīdī daža laba vīrieša ausīs skan, kā

muzīka.

Jaunavības postīšanas sātaniskais kanibāla prieks
sakāpina miesas baudu līdz skurbumam.

Miesas bauda ar sāpēm ir šaurā nozīmē dabiska,

psicholoģiska parādība, atliekas no mūsu senču mežonīgā
instinkta, no tiem laikiem, kad sievas tika laupītas, preto-
šanās gadījumā apdullinot ar sitieniem.

Otra sāpēs gūstams baudas skurbums dzina romie-

šus cirkus arēnā. Zvēru saplosītās, asiņojošās gladiātoru
miesas erotiski uzbudināja. Spānietis vēl šodien sasprin-
dzinātiem nerviem skatās vēršu cīņās. Instinktīva sajūsma
par otra mokām dzen pūli uz soda vietu. Neattīstītam cil-

vēkam cirkus mākslas pārgalvīgie triki sagādā jūteklisku
baudu.

Arī kustoņu mīlas dzīvē parādās nežēlība.

Nežēlības instinkta kāpināšanu līdz skurbumam'

sauc, pēc franču rakstnieka marķīza dc Sade, par sa-

dismu.

..Sadistiem", pa šo mīlas maldu ceļu klīstošais dzej-
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nieks Bodlērs saka, „mīla un nežēlība liekas identiskas.

Mīla ļoti līdzinās spīdzināšanai vai ķirurģiskai operācijai."
Sadists atrod bendes baudu mīlas upura sāpju mo-

kās, vaidos klausoties tiek pacelts ekstāzā.

Sadisms ir vīrieša specialitāte. Turpretim sievietes

sajūt baudu seksuālā verdzībā, sevis pazemošanā.
Bet arī starp sievietēm sadismam ir bagātīgs skaits

piekritēju. Tāpat ir vīrieši, kuri jūt baudu sevis pazemo-

šanā un verdzībā. Ļaudis ar šādām tieksmēm sauc par

masohistiem.

Kā pirmais no tiem minams masohisma vārda de-

vējs rakstnieks Sacher-Masoch's, kurš šo nelaimīgo mīlas

tieksmju atzarojumu rādījis savos romānos: „Venus ka-

žokā", „fld majorem dci gloriam", un „Jaunais Hiobs".

flrī franču filozofs Russo bija masohists.

Vēsturē redzam daudzus asiņainus sadisma darbus.

Huņņu ķēniņš Atilla, asinskārie mongoļu vadoni Cingis-
hans un Timurlenks, Romas ķeizari Nerpns, Tibērijs, Ka-

ligula un citi, daži vandaļu ķēniņi, vairāki Bizantijas ķei-
zari, Krievijas cārs Jānis Briesmīgais, turku zultāni,

Spānijas lielinkvizītori un vēl citi ievērojami vīri rīkoja
asiņainas orģijas, bradāja pa asiņu straumēm.

Visļaunākais eksemplārs no bagātīgās masu slepkavu
galerijas ir franču maršals Gilles dc Laval's. Šis varmāka

plosījās, kā sātans. Nepiepildāmā sadistiskā baudkārē

tas savā laikā, pēc dažiem norādījumiem, nožņaudzis,
nodūris un sagriezis gabalos ap 800 upuru. Viņa šau-

smīgā pils kļuva par īstu bendes vietu, jo tur atrada 149

zēnu galvas.
Jaunības gados briesmonis bijis 7 reizes precējies,

bet visas sievas pazudušas bez vēsts.

Beidzot atriebības dieve viņu sasniedza. 1440. g.

tam piesprieda nāvi uz sārta.

Arī mūsu dienās plosās briesmīgās baudkāres slep-
kavības.

Masu slepkavas Haarmaņa sadistiskās neģēlības vi-

siem vēl svaigā atmiņā. Uz viņa sirdsapziņas gulēja 24

zēnu dzīvības, kuriem tas mīlas akta laikā pārkodis
rīkles.

Ir arī ievērojamas sievietes sadistes: Messalīna, K. v
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Mediči, Krievijas Katrīna, „asinsgrāfiene" Elizābete Batori,

kura, lai uzglabātu skaistumu, lika nomaitāt 85 meitenes

un mazgājās viņu asinīs, un vēl citas.

Sadisti, tāpat arī masohisti ir deģenerāti; parasti
dzērāju, nervozu un garā slimu cilvēku bērni. Bet ir arī

tādi, kuri caur nervu pārkairināšanu kļuvuši par šādiem,
dzimumdzīvē ižvirtušiem cilvēkiem, kam svešas (sadisti)
sāpes un mokas, kā urī savas (masohisti) sagādā baudu.

Daudzi sadisti savus grēkus izpirkuši ar dzīvību.

Ir ļaudis, kūpu seksuālās tieksmes pieder kustoņiem.
Dziņu, kopoties ar kustoņiem, sauc paz sodomiju.
Sodomisti bieži ir garīgi veseli, bet morāliski grimuši

cilzēki, ar stipru dzimumdziņu, kuriem maz izdevības to

apmierināt dabīgā veidā, kā piemēram kalnu gani. Arī

starp zirgu puišiem un jātniekiem daudz sodomistu.

Vīrieši sodomisti izvēlas kustoņu mātītes, sievietes —

tēviņus.
Romas sievietes lielā mērā piekopa sodomiju. Bet

ari mūsu sievietes, sevišķi vientuļas atraitnes un vecas

meitas padodas viņai. Mīlestībai uz klēpja sunīšiem bieži

vien ir sodomijas piegarša.
Sodomija ir izplatīta uz visas zemes.

Rrābiešos, persiešos un daudzās citās orientālās

tautās valda māņticība, ka dzimumsatiksme ar kustoņiem
ārstē sifilisu un triperi.

Dienvidslāvi ir tanīs domās, ka triperi var ārstēt ar

dzīvas noplūktas vistas piegulēšanu, to akta laikā pamazām

nonāvējot.
Persieši saka, ka tas, kas piekopj dzimumsatiksmi

ar ķēvi, pasargā savu kustoni no indīgu čūsku kodieniem.

Kas iet uz zagšanu, lai papriekš izvaro kaķi, tad tas kļūs
lunkans kā kaķis un nebūs noķerams.

Jau bībelē min sodomiju. Sevišķi izplatīta tā bijusi
Sodomā, no kā mantojusi savu nosaukumu.

Bībelē teikts, ka tam, kas guļ pie kustoņa, jāmirst,
bet kustonis nožņaudzams.
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Ka Sodoma notikusi cilvēku un kustoņu savstarpēja
apaugļošanās, ir izdomājums.

Sēksuālā tieksme var tik tālu izvirst, ka pāriet
tieksmē uz līķiem. Tādas personas piēkopj mīlas aktu

ar nedzīviem, pat pūšanas pakāpē pārgājušiem ķer-
meņiem.

Stāsta par kādu franču seržantu Bertrandu, ka tas

izracis miroņus un lietojis tos savu seksuālo dziņu ap-
mierināšanai.

Jr arī pazīstams nostāsts par kādu līķu sargu, kurš,
piekopjot dzimumsatiksmi ar jaunas, skaistas meitenes

līķi, to apaugļojis, jo ar brutālo mīlas aktu atsaucis tikai

pamirušā ķermenī dzīvību.

Maldīga mīlas dziņa arī statujās rod apmierinājumu.
Mīlu uz statujām, tā saucamo pigmalionismu piekopa

antikā pasaulē. Savu vārdu pigmalionisms mantojis no

mistiskā Kipras salas Ķēniņa Pigmaliona, kurš iemīlējies
paša pagatavotā ziloņkaula statujā.

Senātnes tempļos dažreiz gadijās notvert cilvēkus,

kuri apmierināja erotiskās tieksmes pie dieviešu sta-

tujām.
flrī daži seno indiešu, ēģiptiešu un jūdu kulti

pieskaitāmi pigmalionismam.
Senie jūdi savu dievu Baalu veidojuši milzīga penisa

izskatā, vaj arī pilnīgi kailas statujas veidā, tīši izliekot

apskatīšanai parasti segto dzimumorgānu.
Pravieši Ezajs un Eceķiels ugunīgās runās šauta

grēcīgos sieviešu pulkus, kas pielūdza Baalu.

Ir arī tādas personas, kuras seksuālo baudu un ap-

mierinājumu rod, noskatoties citu mīlas aktā.

Mocošā kārība, ko cilvēks sajūt, skatoties citu ero-

tisko tieksmju apmierināšanā, ir zināms masochisma veids,

Netiklības māju un guļamistabu sienās dažas per-

sonas urbj slepenus caurumus, pa kuriem lūkojas uz aktu
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piekopjošiem mīlas pāriem. Ir pat nodibināti tādi slepeni
klubi, kur kopošanos izdara skatītāju acu priekšā.

Arī Messalīna pavēlējusi savai galma dāmai, atdoties

vīriešiem viņas klātbūtnē.

Nav mazums ļaužu, kuri gūst erotisku apmierinā-

jumu, atsedzot dzimumorgānus pretējā dzimuma klāt-

būtnē.

Šo mīlas maldu ceļu sauc par ekshibicionismu.

Ekshibicionisti ir pa lielākai daļai vājprātīgi vaj

deģenerāti.
Vispār ņemot, pa dažādiem mīlas maldu ceļiem

klīst mazvērtīgi, garā slimi indivīdi.

Mīklaini cilvēki.

Topošais cilvēks, būdams vēl mātes miesās, pirmos
divus mēnešus ir nenoteicamas kārtas No viņa var iz-

veidoties tiklab vīrietis, kā sieviete.

Vīrieša krūšu kārpas un sievietes penisam līdzīgi
veidotais klitors ir šī nesaskanīgā divdabja atliekas.

Tikai trešā mēneši auglis sāk attīstīties noteiktā

virzienā, gūst noteiktas vīrieša vaj sievietes ārējās pazīmes.
Var notikt caur kautkādiem traucējumiem, ka vīriešu

kārtas embrija dzimumorgānu attīstība apstājas. Penis

pārtrauc augšanu, pauti paliek iespriedušies cirkšņa kanālos,
neattīstās arī pautu maksts.

Sievietes embrija klitors savukārt var izaugt nenormāli

liels un atgādināt vīrieša iocēkļi.
Tādos gadījumosvienā individā apvienoti abu dzimumu

ārējie vaislas orgāni
Šādus individus sauc par hermafrodītiem.

Ja iekšējie dzimumorgāni, piemēram pauti vaj
olvads atbilst īstam, ne šķietamam dzimumam, tāda per-
sona ir pseudohermafrodīts.

īstam hermafrodītam ārējie orgāni ir vīrieša v n

sievietes, bez tam arī pauti v n olvads.
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īsts hermafrodīts ir retums.

Zinātnei pazīstams gadījums no 1663. g., kurā kāds

jauns laulāts pāris savstarpēji apaugļojušies, bet abi no-

tiesāti uz nāvi.

Priekš kāda laika Ņujorkā jauna dāma palika grūta

no kāda 50 gadus veca vīra un dzemdēja bērnu. Pēc

tam jaunā māte stājās intīmos sakaros ar veča 18 ga-

dus veco meitu, kam sekoja grūtniecība un bērna dzemdē-

šana.

Talmuda runa par Rabbi Gamliela meitu, kura bijusi
sieviete-vīrietis.

Arī Ovīdijs stāsta par pseudohermafrodītu, kurš 14.

dzīvības gadā pārvērties par zēnu.

Pseudohermafrodītu Homani turējuši par sievieti un

nokristījuši par Katrīnu. Tā penis bijis īss, klitorveidīgs.
Kaunuma lūpām līdzīgas ādas krokas kreisajā pusē atra-

dies viens pauts. Katrīnai bijušas arī polūcijas. Iztrūkusi

maksts un dzemde. Tā kā Homani turēja par sievieti,

viņš savu mūžu pavadīja par kalponi.
Divdabim Lefortam bijis stipri attīstījies, penisvei-

dīgs klitors. Citādi ārējie dzimumorgāni atgādinājuši
sievieti. Turpretim šai personai augusi bārzda un bijusi
rupja, vīrišķīga balss.

Nav viegli izšķirties par pseudohermafrodīta īsto dzi-

mumu.

Tā tika atzīta par meiteni un nokristīta

par Mariju. Četrus gadus vecu ārsts to atzina par zēnu un

kā tādu viņu arī uzaudzināja. Pēc nāves Marco atkal at-

zina par sievieti.

Dzimumu noteicot bieži notiek vilšanās.

Tā 1693. gadā Margaritu Malaure no Tulūzas, ārsti

atzina par vīrieti un parlaments tai uzlika par pienākumu
valkāt vīrieša drēbes, līdz Saviard's Parīzē noteica viņas
pareizo sievietes dzimumu.

Mārtiņi stāsta par kādu 47. gadus vecu atraitni

vecmāti, kura uzturējusi sakarus ar grūtām sievām, tām

iestāstīdama, ka tas nepieciešams, lai izlabotu nepareizi
dzemdē guloša augļa stāvokli. Vecmāti apsūdzēja par

pretdabīgu attiecību piekopšanu. Pateicoties tiesas ārstu
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rūpīgai izmeklēšanai, viņu atzina par hermafrodītu un at-

taisnoja.
Traģisks, šāda veida gadījums notika 1894. g. Ko-

penhāgenā. Patversmes pārzine Vilhelmīne Moller vairāk-

kārt izvaroja kādu audzēkni, pēc tam to nogalināja. Tie-

sas ārstu apskatē izrādījās, ka „Vilhelmīne" ir vīrišķīgs
pseudohermafrodīts. (Jz nāvi to notiesāja par slepka-
vību.

Daudz apstrīdēts divdabis bija Levi Snvdam's.

1843. gada kongresa vēlēšanās VVhing-partija atveda

pie vēlēšanu urnas arī skaisto, 23 gadus veco Levi

Snvdam'u. Pretnieku partijas kliedza, ka vēlēšanas no-

tiekot pretlikumīgi, jo Levi esot vairāk sieviete, kā vī-

rietis.

Ārsts izmeklēja apstrīdamo vēlētāju un atzina to par

vīrieti, tā tad pilntiesīgu vēlētāju.
Pretnieku partija nodeva Levi cita ārsta apskatei un

tas to atzina par sievieti

Tad abi ārsti kopīgi izmeklēja Levi un vienbalsīgi
atzina par vīrieti.

Dažas dienas pēc vēlēšanām izrādījās, ka Levi „kun-

gam" kārtīgi uznāk menze.

Levi ārējie dzimumorgāni sastāvēja no maksts paga-

rinājuma un stipri attīstīta klitora, kuru ārsti noturēja par

penisu.

levērojamu gadījumu atstāsta Tavlor's.

Pagājušā gadsimta otrā pusē zināmā sabiedrības

daļā derēja uz augstām sumām par to, vai pazīstamais

piedzīvojumu meklētājs d' Eon's ir vīriešu vai sieviešu

kārtas persona. Ārsti konstatēja d' Eon'u par sievieti.

Augstāka instance šo konstatējumu atcēla, jo derī-

bas izšķirt varēja vienīgi ar pierādījumiem, kuri ir pret la-

biem tikumiem.

Vēlākie noveroiumi pieradīja, ka d' Eon's tiešam īr

vīrietis.

Doms apraksta sekošu gadījumu ar kādu individu,

kurš kristīts un audzināts kā meitene. Menze nerādījusies,
kaut gan divdesmitā dzīvības gadā katru mēnesi uz da-

žām dienām iestājusies nospiedoša sajūta. Izsauktais



33

ārsts noteica mazas operācijaš nepieciešamību, ja jaunava
gribētu precēties.

Pēc ikmēneša spiedošās sajūtas mitēšanās pa nak-

tīm iestājās sēklas izplūdums. Meitene apprecējās. Pēc

laulībām vīrs pastāvēja uz jaunu ārsta apskati. Tā viņam
deva pārsteidzošus rezultātus. Izrādījās, ka viņa sieva ir

vīrietis.

Priekš kāda laika arī Budapeštā konstatēts šads rets

gadījums.
Estere K. un Aleksandrs B. dzīvoja jau divus gadus

laimīgā laulībā, piedzīvodami arī vienu bērnu. Neilgi
pēc tam ar Aleksandru notika mīklaina pārvērtība: tas

pamazām pieņēma sievišķīgas formas un arī tiesas ārstu

komisjja atzina viņu par sievieti.

Šādos gadījumos tauta runā par „seksuālu pārvēr-
šanos". Vai tāda pastāv?

Jā! Tāda ir iespējama. Bet tikai tanī laikā, kad —

kā mēs jau zinām — embrijs atrodas mātes miesās un

no nenosakāmas kārtas sāk attīstīties vienā vai otrā vir-

zienā, kad auglim vēl ir vīriešu v n sieviešu kārtas ārējās
pazīmes.

Šo attīstību, ja grib, var saukt par „seksuālu pārvēr-
šanos". Tā cilvēka mūžā ir vienīgā šāda veida parādība.
Citas „seksuālas pārvēršanās" nav. Ir gan gadījumi, kad

vīrs laulībā nostādīts sievas lomā, bet te nenotiek nekāda

«seksuāla pārvēršanās", tikai valdnieces godā nākusi sie-

vas tupele.
1473. gadā kāds mūks palika grūts. Viņa laika bie-

dri to uzskatīja par brīnumu.

1746. gadā kāds karaspēka pūtējs dzemdēja bērnu.

Vēlāk tas ar bērna tēvu, tamburīnu sitēju apprecējās.
Kaspars Bauhin's stāsta par kādu kareivi, kuram

jau septiņus gadus bijusi sieva. Kādā dienā tas dzem-

dējis meitu. Pie tiesas par tēvu noskaidrojies kāds viņa
biedrs.

Traxler's ziņo par kādu kalponi, kura bijusi intī-

mās attiecībās ar otru kalponi un novedusi pēdējo grūtnie-
cībā.

Dažreiz hermafrodītu īstais dzimums tiek atklāts

tikai pēc viņu nāves, dažreiz paliek arī tad neatklāts.
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Fibinger's, uzšķēržot kāda 47 gadus veca dārzasarga
līķi, par kura vīrietibu neviens nekad nav šaubījies, ku-

ram bijusi sieva un pat trīs bērni, (protams, ne viņa
paša) uzgājis, ka šim „vīram" ir, kā ārējie, tā iekšējie
sievietes dzimumorgāni.

Bieži šie divdabji, pateicoties īstā dzimuma atklāša-

šanai, pārdzīvo smagas bēdas. Kaut ari mūsu dienās

šādus radījumus vairs nededzina uz sārta un citādi ne-

moka, tomēr viņiem jāpiedzīvo dažādas nepatikšanas un

līdzcilvēku zobgalības.
1922. gadā Prāgā aiz nezināmiem iemesliem pakārās

kāds 25 gadus vecs galdnieks.
Pie līķu galda profesors Dr. Slaviks konstatēja, ka

pašnāvnieks bijis sieviete. Pēc dzimšanas tas nepareizi
atzīts par zēnu un kā tāds arī audzināts. Vēlāk gan ve-

cākiem viena otra parādība likusies aizdomīga, bet tie

kaunējušies griesties pie ārsta.
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Sakat mums patiesību.

Dzimumtieksme pamostas jau agrā bērnībā.

Naktis tā traucē bērna mieru ar dažādiem sapņiem,
kuri mulsina bērna dvēseli un modina viņā dažādas pār-
domas.

Bērns daudzko gribētu zināt, par daudzko pārlieci-
nāties.

„Sakat man patiesību!" tas lūdzoši griežas pie tēva

un mātes.

Vecāki baro ziņkārīga bērna prātu ar pasakām par

stārku.

Bērns neticīgi krata galvu. „Kā tas nāk", viņš do-

mā, „ka mazā Anša vecāki var nopirkt no stārka, neska-

toties uz savu nabadzību, tikdaudz bērnu, bet es esmu

viens pats, kaut gan mans tēvs ir bagāts? Kas ziemā nes

bērnus? Tad stārku nav."

Vecāki noklusē bērniem patiesību. Tie kaunās paši
viens no otra.

Arī skolā bērns nevar dabūt izskaidrojumu. Skolo-

tājs viņam gan stāsta par vērā liekamiem akmeņiem,
stādiem un dzīvniekiem, par lapu utīm un smilšu blusām,

par kurmi un sienāzi, par Brazilijas milzu kukaiņiem un

Ķīnas mūra bezdelīgām, par paradīzes putnu, lietus tārpu
un valzivi, par meteoriem un tropiskiem stādiem, bet par
cilvēka brīnišķo veidojumu bērns nezin nekā, vai arī tikpat
kā nekā.

Mīlai veltītie orgāni vinmēr tiek apieti kā kāds

„neaizskarmani", kā kautkas netīrs un ievērības necie-

nīgs.



36

Bet bērns nedzīvo ar aizsietām acīm un ausīm, bet

visas parādības aplūko ar ziņkārīgu skatu. Uz laukiem

tas redz gaiļa un vistas mīlas spēli. Uz ielas vēro pāro-

jošos suņus, dzird prostitūtu aicinājumus.
Ziņkārība dzen bērnu pie bēdīga ziņu avota, pie

vecākiem draugiem un spēļu biedriem. Tie dažreiz ir

jau samaitāti un velk sev līdz arī ziņkārīgo vaicātāju.
Vai tiešām lai mūsu bērni smeļ savas zināšanas par

svarīgām dabiskām parādibām pie neprašām.
Nepareiza zināšana ir tikpat kaitīga, kā nezinā-

šana.

Zināšana ir spēks. Seksuaālo parādību pazīšana dod

veselību un dzīves laimi. Nezināšana nebūt nenozīmē

tīrību un nevainību.

Nezinātājs krīt postā ar aizsietām acīm.

Dzimumslimību visbiežākie upuri ir nezinātāji.

Tamdēļ, ja bērns griežās pie jums pēc paskaidrojuma
par seksuālām lietām, sakāt viņam patiesību !

īstam paskaidrojumam jāapvieno sevī mācība un bie-

dinājums.
Biedināts dažreiz ir arī glābts.
Kam dzimumdzīves svētās mistērijas nav noslēpums,

tas viņas neapgānīs ar pērkamo mīlu vai onaniju. Tas

sargās sava ķermeņa brīnišķās spējas un īstās mīlas

svētlaimi.

Paskaidrojums bērniem jādod priekš pubertātes iesta-

šānās.

Visīstākais pirmais skolotājs bērniem ir vecāki.

flrī skolai te pateicīgs uzdevums.

Paskaidrojumam par stādu vairošanos skolotājs var

pievienot paskaidrojumu par zīdītāju un starp citu arī

par cilvēku vairošanos.

Bērnu maldināšanu seksuālos jautājumos varētu uz-

skatīt kā garīgas tīrības sargāšanu, ja būtu iespējams to

noturēt šaī nezīnā līdz prāta nobriešanai. Bet katram taču

jāsaprot, ka bērns tik un tā dabūs visu zināt, tikai sagro-

zītā veidā.

Pa „daļai zināšana" tikai vēl vairāk kairina ziņkāri,
pat modina jūtekllbu.

Dažreiz vecāki domā, ka viņu bērniem seksuālās.
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lietas vēl pilnīgi svešas, bet patiesībā bērns ar tām jau
iepazinies ne tikai teorētiski, bet arī praktiski.

Cilvēkam vienmēr liekas kairinošs tas, kas apslēpts,
par ko viņš nezin. Sakāt bērniem patiesību un mīlas

maldu ceļi tos nekairinās.

Ja kailai statujai zināmā vieta apsegta ar vīģes lapu,
tad taisni šī lapa ir nepieklājīga un nomorāliska, bet ne

tas, kas zem viņas paslēpts.
Zem vīģes lapas nav kautrība, bet gan liekulība un

kārība. Liekulība apsedz un apsega rada kārību. Uzvelkat

Venērai kreklu un skaistuma vietā stāvēs interesanta

sieviete.

Tamdēļ sakāt bērniem patiesību. Darāt to pakāpe-
niski, saskaņā ar bērna attīstību.

Pilnbriedīgam jaunēklim un jaunavai jāzin visa pa-

tiesība.
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Onanija — ipsacija.

Dzimumtieksme ir vērtīga dabas dāvana. Labi tam,

kas viņu lieto pēc dabas norādījuma. Tos, kuri ar šīs

dāvanas nepareizu lietošanu pierāda savu nepateicību un

necienību, sadusmotā, svētās tiesībās aizskārtā daba vajā
un soda.

Dusmās viņa nepazīst līdzcietību. Ta atriebj ne-

nežēlīgi. Lieliskā dāvana viegli pārvēršas apšaubāmā.

Onanija ir viens no visvecākiem, izplatītākiem ne-

tikumiem, to piekopj visa cilvēce, sevišķi jaunatne.
Arī onanijas piekopējus daba neatstāj nesodītus.

Skolās, kazarmēs, klosteros un cietumos — visur

cilvēki nododas pašapmierināšanai — onanījai. Pasaules

kara laikā ierakumos dzīvojošie kara vīri stiprā mērā

padevās šim netikumam. Deviņas desmitdaļas mūsu

jaunatnes kritušas onanijai par upuri.
Krafft-Ebings's pat saka, ka 99 proc. ļaužu, bez kārtu

izšķirības, zināmā vecumā krīt onanijas varā. Atlikušais

1 proc, kas to noliedz, melo. Arī pēc Stekeļa domām

visi cilvēki ir onanisti.

Starp jaunām sievietēm onanija izplatīta lielākā mērā,

kā starp vīriešiem, bet vispār vairāk, kā to domā vecāki,

skolotāji un vairums sabiedrības.

Pat pie maziem bērniem novērota onanija.
"Indivīds ar normālām dzimuma tieksmēm mīl pretējo

dzimumu, homoseksuālists sev līdzīgu, bet onanistam

mīlas baudu sagādā viņa paša ķermenis.
Ir onanisti, kuri savus dzimumorgānus kairina mekā-

niski, daži, turpretī,nododas kairinošām domām. Abējāda,
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šāda kairināšana stipri bojā nervu zistēmu un traucē

gara darbību.

Kā jau minējām, onanismu pa lielākai daļai piekopj
agrā jaunībā, pat bērnībā, taisni tad, kad dzimumorgānu
kairināšana ļoti traucē garīgo un miesīgo attistlbu.

Profesors Grubers saka, ka onanisma kaitīgumu stipri
vairo viegli iespējamā pārmērība, jo kairinājumu var

izdarīt pati onanizejošā persona, kurpretī dabīgam mīlas

aktam nepieciešami divi objekti.

Pēc Schrenck-Notzing'a domām pašapmierināšanās
noved onanistu īpatnējā attieksmē pret otru dzimumu,

jo dabīgais seksuālais aicinājums tam pilnīgi svešs.

Pēdējais apstāklis savukārt vājina garīgās tieksmes,
iznīcina dabas varenāko dzenuli — mīlu viņas sākumā,

kaitējot šādā veidā visam seksuālam pamatojumam —

augstākās garīgās darbības ierosinātājam, visam skaistam

un tikumīgam. Sievietes juteklība un arī jūtu dzīve caur

onaniju tiek stiprā mērā aprobežota, jo bieža mekaniska

kairināšana mīlai lemtos orgānus pārkairina un tie paliek
nejūtīgi pret dabīgo mīlas aktu.

Tādā kārtā onanijas doksnajā attīstās nedabīgais
un kaitīgais „sievietes vēsums", kas bieži nomaitā mīlas

lotosziedu.

Ilgi piekopta onanija noved cilvēku nožēlojamā
stāvoklī, izsauc seksuālo nespējību ar visiem viņas ne-

iztrūkstošiem līdzbiedriem: nospiestu garastāvokli, no-

gurumu, smagumu kājās, nepatīkamu, bieši sāpīgu sajūtu
mugurkaula smadzenēs, sevišķi gurnu apkārtnē. Arī

sagremošana tiek traucēta, rodas ēstgribas trūkums, kas

savukārt mazina spēku, vājina redzes un ožas spējas,
rada runas traucējumus, galvas sāpes, vāju atmiņu un

izklaidību. Par parastu parādību paliek reibšana, bez-

samaņas lēkmes, bezmiedzība, gribas vājums, vienaldzība

pret darbu. Visam vēl seko izvairīšanās no sabiedrības,

bailes, melancholija, slimīgas polūcijas, impotence un

beidzot — dsīves apnikums.
Onanijas, šīs ļaunās parādības apkarošanā mājai un

skolai, vecākiem skolotājiem un audzinātājiem jāiet roku

rokā, darbs jāveic kopīgiem spēkiem.
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Apdraudētai jaunātnei jāizskaidro pašapgānīšanās
briesmas, tā jāizsargā no pavedinošas sabiedrības.

Zalcmanis saka, ka aukles un pat vecāki paši mēdz

priekšlaicīgi bērnos modināt iekairināmibu, aizskarot at-

tiecīgas ķermeņa daļas, kas notiek vienkārt aiz nebēdnī-

bas, bet otrkārt aiz vēlēšanās apklusināt raudāšanu un

bērnu iemidzināt, caur ko bērns tiek sagatavos turpmākai
nervu zistēmas vājināšanai, pat visa organisma postī-
šanai.

levērojamais paidagogs Ž. Ž. Russo izsakās, ka ona-

niju veicina lasāmā viela, vientulība, vaļība, viegla dzīve,
darbs sēdot, saiešanās ar jauniem cilvēkiem v. t. t. No-

kļuvis uz bīstamās tekas, bērns-jaunēklis iet pa to nepār-

traukti, ja kautkādi apstākļi nenorāda tam citu virzienu.

Caur citiem iespaidiem jāpārvērš bērna domāšanas veids,

jārāda tam citas izredzes, kuras to aizviļina no senākā

ceļa. Ar ķermeņa nodarbināšanu jāierobežo iedomas,
kas kļuvušas valdošās.

Kad rokas cītīgi strādā, prāts nomierinās. Ja ķer-
menis attiecīgi nogurdināts, domas neiekaist.

Visvieglāki briesmas novērst, izsargājot bērnus no

samaitājošas apkārtnes. Jānoliedz pornogrāfiskā un vis-

pār lubnieciskā literatūra, kurpretī ziniski, uz dzimumdzīvi

attiecošies darbi nekad nav jāuzskata par netikumīgiem
vai piedauzīgiem. Tie bērna garu var iespaidot vienīgi
labvēlīgi.

Par derīgiem nedrīkst uzskatīt to autoru darbus,
kuri pārspīlē, izkliedzot onaniju par briesmīgāko spoku,
iztēlo pašapmierināšanās sekas visdrūmākās krāsās. Viņi

rakņājas apziņas asiņojošās brūcēs, nostādot šī netikuma

piekopēja izredzēs mugurkaula diloni, paralīzi un vājprā-
tību. Tie laupa slimajam dzīves prieku, noved izmisumā,

pat pašnāvībā.
Nedrīkst onanistam atņemt cerības, bet gan tas jā-

drošina, . uzrādot visvieglāko iespēju atsvabināties no ļau-
nās parašas.

Daži no šādiem nevēlamiem autoriem noiet pat tik

tālu, ka ieteic onanistam pērkamu mīlu — tādu glābšanas
veidu, kas atnes lielāku postu par pirmējo nelaimi.

Dzimumdzīve var kļūt par tīrāko liegsajūtu, bet ari
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par dziļāko ciešanu un vaimanu avotu. Svētīgākā no vi-

sām tieksmēm spēj pārvērsties nežēlīgākās mokās.

Dzimumdziņa līdzinās varenai straumei. Tā top par
zemes svētību, ja neatstāj savu gultni, bet iznīcina un

posta visu, ja nevaldāmi trakodama pārplūst krastu.

Nelietīgu dzimumorgānu izlietošanu daba uzskata

par savu diženāko mērķu apdraudēšanu.
Dzimumdzīves izviršana nozīmē cilvēces bojā eju.

tamdēļ daba šāda veida pārkāpumus soda ar nepielūdza-
mu stingrību. Viņa soda ar slimībām, vārgumu un ne-

auglību. Dzimumslimības, līdz ar tuberkulozi un alkoholu

ir ļaunākie un briesmīgākie cilvēces mocītāji. Tie ir dzī-

veskoka ērkšķi. Tārpi, kas grauž tā sakni. Esošās un

nākamās paaudzes ienaidnieki. Ģimenes postītāji. īsi

sakot, tie ir cilvēku cilts kaprači.
Sērgu pūķim zinātne ir izrāvusi indes zobus. Medi-

cīnas sasniegumi novērsuši kolēras, mēra, baku un difte-

rīta briesmas. Kā arī nesauktu visus šos postītājus, kas

bieži veselas pilsētas, pat zemes — proti pēc kara —

pārvērš nedzīvos tuksnešos, no šiem ienaidniekiem cilvē-

cei nopietnas briesmas vairs nedraud.

Mums draud Amora saindētās bultas, tās mūsu

ienaidnieki, jo dzimumslimības apdraud cilvēku jau viņa

tapšanas momentā.

Visvairāk šīs slimības izplatītas lielpilsētās, sevišķi
pēckara laikā.

Kad pasaules karš izcēlās un vētraini brāzās pār

zemi, neviens nevarēja paredzēt visus ļaunumus unpostu,
kas sekos šim trakojošam orkānam. Bija ļaudis, kuri ka-

ram dziedāja pat slavas dziesmas, cildināja par cilvēces

atjaunotāju v. t. t.

Bet sajūsma drīz izgaisa, jo kapa pavadoņi, trūkums,
slimības un izvirtība postīja tautas. Stipri izplatījās pro-

stitūcija un līdz ar to dažādas dzimumslimības. Karavīri,

atpūtas brīžus pavadīdami tālu no ģimenēm un uzturē-

dami mīlas sakarus ar prostitūtām, saslima paši un, mājās
pārbraukuši, pārnesa slimību arī ģimenēs.

Visizplatītākā dzimumslimība ir triperis. Gandrīz

katrs pieaudzis vīrietis kādreiz ir slimojis ar triperi.
Triperis ir infekcijas slimība. To rada savādas bak
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tērijas, gonokoki, kurus 1879. g. atrada profesors Veisser's.

Slimība līp, kopojoties ar tripera slimu personu.
Kara laikā daži vīrieši, lai izbēgtu kara klausībai,

mākslīgi radīja sev šo slimību.

Ir gadījumi, kad triperis pielīp, mazgājoties vienā

traukā ar tripera slimnieku, lietojot publiskas atejas v. 1.1,

bet šie gadījumi ir tik reti, ka saslimšanu ar triperi vien-

mēr droši var vest sakarā ar dzimumdzīvi.

Tautā par tripera cēloni uzskata arī erotiskus sapņus,

bet šāds uzskats ir pilnīgi maldīgs.
Trešā dienā pēc saslimšanas mīzalvadā jūtamas de-

dzinošas sāpes un spiediens ūdeni nolaižot. Mīzalvadā

gals sasarkst un no tā sūcas strutains šķidrums. Saslim-

stot ar tā saucāmo „melno" jeb „krievu triperi, iztecējums
ir melnā krāsā, kas ceļas no strutu sajaukšanās ar asi-

nīm. Melnais triperis ir ļoti reta parādība.
Pavadot ārstēšanās laiku gultā un arī citādi labvēlī-

gos apstākļos, ieturot mērenību ēšanā un dzeršanā, iespē-
jama ļoti drīza izveseļošanās.

Bet bieži gonokoki iekļūst dziļi mīzalvadā un tad

viņu iznīcināšana prasa daudz pūļu un lielu pacietību.
Jau slavenais franču ārsts Ricard's teicis: „Ja triperis

reiz sācies, tad tikai Dievs zin, kad viņš izbeigsies".
Kamēr triperis vēl akūtā formā, sākuma stadijā, tas

kaut arī ne viegli, tomēr izārstējams. Ja gonokoki ieperi-
nājušies dziļi mīzalvadā gļotādā un tur savairojušies, tad

triperis pāriet kroniskā un ārstējams ļoti retos gadījumos.
Tas ilgus gadus kalpo slimības tālākai izplatīšanai.

Vīrieši, kuri saslimuši piecus, pat desmit gadus at-

pakaļ un iedomājušies sevi par pilnīgi izārstētiem, ļoti
bieži pēc apprecēšanās pārnesuši slimību uz sievu.

Kad triperis kļuvis kronisks, mīzalvadā gļotāda dažās

vietās paliek biezāka, no kam vēlākos gados ceļas mīzal-

vadā sašaurināšanās ar viņas ļaunām sekām — ūdens

nolaišanas traucējumiem. Beidzot slimība var aizķert arī

attiecīgos dziedzerus un radīt sāpes, sevišķi pie izkārnī-

šanās. Var savukārt tikt traucēta pūšļa un nieru darbība

un tādejādi rasties sarežģījumi visā organismā.

Ļoti bieži, parasti slimības ceturtā vai piektā nedēļā,
saslimst arī pauti. Tie uzpampst, pie kam šī parādība
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savienota ar drudzi un sāpēm krustos un cirkšņos. Ja

pautu un blakuspautu iekaisums paliek kronisks, pie tam

slimi ir abi pauti, tam sekot var neizdziedināma vīrieša

neauglība.
Kad veselīga bezbērnu sieva žēlojas ārstam par bez-

bērnību, jāizmeklē nevis viņa, bel vīrs, jo puse no bez-

bērnu laulībām ir vīra pārciestā pautu iekaisuma sekas.

Ja tripera inde caur neuzmanību, vai jaunpiedimū-
šam bērnam pa dzemdības laiku no mātes dzimumorgā-
niem iekļūst acis, izceļas bīstamais acu triperis, kurš bieži

noved pie akluma. Vairāk kā 90 proc. no akliem zīdai-

niem par savu aklību var pateikties tripera baciļiem, kuri

iekļuvuši acīs pa dzimšanas laiku. Gada laikā šādā ceļā
paliek akli ap 30.000 bērnu.

Parasti triperis ir mizalvada gļotādas slimība, bet

gonokokiem pārejot asinīs, var visā organismātikt izsauk-

tas dažādas slimīgas parādības. Var rasties sāpes locīta-

vās, tāpat sirds un nervu bojājumi, kā arī seksuālais nervu

vājums.
Kā redzam, tripers nebūt nav tik „nevainīga" sli-

mība, vienkāršas mīzalvadā „iesnas", kā to apzīmē viegl-
prātīgā jaunatne.

Cik vāja morāle valda dažas aprindas, taisni jau-
natnē!

Bieži kārtīgs jaunēklis tiek no saviem biedriem izzo-

bots par Jumpravu" un «jaunkundzi", ja tas pratis turē-

ties pienācīgā attālumā no citādi gandrīz neizbēgamā tri-

pera.

Tripers ir nopietna slimība un viegli var kļūt par

neizsakāmu ciešanu un briesmu avotu.

Sevišķi bīstams tripers ir sievietēm. Sievietes dzi-

mumorgānu neskaitāmās rieviņās un krokās gonokoki
atrod drošas paslēptuves un no turienes smejas par ārsta

pūlēm, kas cenšas padarīt tos nekaitīgus Viņi vairojas,
kā neravētas nezāles un drīzi vien pāriet uz dzemdes un

olvada gļotādu.
Rodas maksts, dzemdes, olvada un vēderplēves

iekaisumi, kas sagādā mokpilnu vārgšanu — īstu elli ze-

mes virsū, Parasti slimniece paliek arī neaugļīga.
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No 100 neauglīgām sievām 50 kļuvušas neauglīgas
caur vīra triperi.

Bieži jauna sieva, jau pirmajā naktī, kā kazu dāvanu

saņem triperi.
Nav nekā bēdīgāka par tādas jaunavas likteni, kas

kāzu naktī tiek aplaista ar triperi. Kā ziedoša meitene ar

svētu bijāšanu un cerībām tā devusies laulībā, bet jau
pirmā mīlas bauda tai sagādā dzimumorgānu iekaisumu

un vīra nākamo nakšu tuvošanās tai rada neizciešamas

sāpes. Drīz seko asas sāpes arī bļodas kaula apkārtnē
un pēc neilga laika ziedošā sieviete jau ir slimības sa-

grauta, apātiska, ar vienīgām iepriecinošām domām,

kļūt mātei un bērnos atrast sev apmierinājumu. Bet arī

šī cerība izgaist, jo slimība iznīcinājusi auglību.
Amerikāņu ārsts Noeggerath's, kurš pirmais norādīja

uz triperi, kā az svarīgu sieviešu slimību vairuma cēļoni,
attēlo kādas nelaimīgas, no vīra ar šo slimību aplaistas
sievetes dzīvi: „Lēkme seko lēkmei, gan garākiem, gan
īsākiem starplaikiem, kuros parādās neiralģiska un histē-

riska rakstūra ciešanas. Tā desmīt, divdesmit gadi no

cilvēka dzīves tiek pavadīti tik nožēlojamā veidā, ka vis-

izsmalcinātākā izdoma nevarētu atrast pilnīgāku iznīcinā-

šanu. Pēc tam šī sieviete, kādu laiciņu fiziski juzdamās
labi, dienās un naktīs tiek vajāta no domām, kā no savas

«nas, ka viņa tomēr ne mirkli nevar justies droša, lenaid-

nieks vaf uzbrukt no jauna. Slimība var atkārtoties katrā

klimatā, pārsteigt to katrā kontinentā. No tās viņa nav

pasargāta nevienā gada laikā, ne pilsētā, ne lauku gaisā.
Slimniece dažreiz labprāt vēlas, lai slimība drīzāk dotu

izšķirošo triecienu, kas ved nebūtībā, bet tā, pirms savu

upuri noved tumšajā apakšzemē, mokas paildzinādama,
vairākas reizes atvadās.

Viskaitīgākais piemeklētājs. lielākais cilvēces mocī-

tājs, pēcnākamo ienaidnieks, tagadnes mēris ir sifiliss.

Tas neuzbrūk tikai vienai ķermeņa daļai, bet kā rupjš

iebrucējs sagrābj savā varā visu ķermeni. Katra sifi-

litiska parādība ir norādījums, ka sērga posta visu orga-

nismu,
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Līdz šim slimības baciļi savus nelaimi nesošos cil-

vēkam kaitīgos noziegumus strādājanēpazīti. Tikai 1905. g

profesoram Šaudinn'am izdevās viņus atklāt. Tie ir skrūv-

veidīgi, ļoti kustīgi, un minētais zinātnieks tos nosaucis

par spirochaetta palliada.
Sifiliss, tā tad, ir specifiska infekcijas slimība, kura

tiek pārnesta no viena individa uz otru netīrā neapdomātā
mīlas satiksmē.

Asinis, sēkla, piens un sifilitiskie izdalījumi visās sli-

mības pakāpēs uzskatāmi, kā baciļu pārnesēji. Siekalas,
mīzali un asaras nav bīstami.

Sifilisu var iegūt ne tikai caur dzimumaktu. Ir ve!

tā saucamais «nevainīgo sifiliss".

Kā indiga lapsene aiz smaržīga ziedu biķera, aiz

katra aizdomīga mīlas akta glūn venēriska slimība. Tā

nav izslēgta, lai arī partners būtu augstu stāvoša per-

sona, no taisnā ceļa nogriezies laulāts vīrs, dēkas meklē-

joša sieva, skatuves zvaigzne, cirkus māksliniece vai pie-
klājīga, ceļmalā plūkta puķīte. Arī laulātie vīri un sievas,
mākslinieki un mākslinieces, attiecībā uz šo slimību, var

būt bīstami. Jo „precētie„, «likumīgie", «muzikālie" un

«iedīdītie" gonokoki un sifilisa baciļi tikpat indigi, kā

pārējie Laulības gredzens uz mīlas partnera pirksta nav

bruņas pret Amora saindētām bultām.

Neuzmanīgie, kas paši devušies briesmās, paši vai-

nojami savās ciešanās. Tie slīmo ar sifilisu caur pašu
vainu.

lr arī caur nelaimīgu gadījumu mantots sifiliss:

«NEVAINĪGO SIFILISS.

Mēs varam slimību pārnest ar kopēju dzeramo trauku,

ēdamkaroti, sv. vakarēdiena biķeri, zobu badāmo, cigāru
iemuti, pīpi, roku un zobu birsti, skujamo nazi, friziera

ķemmi, nakts trauku, urīna pudeli, pūšamo mūzikas in-

strumentu, stikla pūtēja iemuti naglu, īlenu, spalvas
kātu, zīmuli, līniju velkāmo, spēļu kartēm, naudu, lupa-
tām, vecām drēbēm, duršanu, košanu, sišanu un skrāpē-
šānu plūcoties, caur ārstu, vecmāti un slimnieku ko-

pēju.
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Sevišķi Bīstams ir skūpsts. Priekš nedaudz dienām

es redzēju piecus gadus vecu meiteni, kura slimoja ar

sifilisu un mantojusi slimību no krustmātes skūpsta.
Sifilisa vēlākās pakāpēs mute vispār ir šo briesmu

galvenā uzturēšanās vieta, kas slimos dara līdzīgus indī-

gām čūskām. Esat uzmanīgi skūpstoties!
Nevienam nevajadzētu atļaut skūpstīt bērnus.

Arī rokas skūpstīšana īr nehigiēniska un no ārstnie-

ciskā redzes vidokļa atmetama. Kas dāmām galanti roku

skūpsta, var mantot «galantu" slimību.

Ja dāma satiek daudzus kungus, un tie visi viņai
«nolaiza" roku, tad pēdējais saņems uz lūpām un mē-

les visus sifilisa baciļus, kurus uz rokas novietojuši pā-

rējie.
Tamdēļ nost ar nevīrišķīgo, verdzisko, bet arī nehi-

giēnisko rokas skūpstīšanu! Eleganta rokas skūpstīšana
taču nāv nekāds takta, kultūras un smalka dzīves veida

pierādījums. Tā ir tāda pat ārišķība, kā līdzīgi naža

asmenim iegludināts bikšu ieloks, lakoti roku un kāju
nagi, ar monokli apbruņotas acis un zeltā mirdzoša uni-

forma.

Apžilbinošā, mirdzošā uniformā, neskatoties uz kop-
tiem nagiem, ākstīgo stiklu acī un eleganto rokas skūp-
stīšanu, bieži slēpjas visnecienīgākā dvēsele.

Dr. Cassuta no Āfrikas apraksta šādu interesantu

gadījumu par «nevainīgo sifilisa pielipšanu : Kāds jauns
cilvēks, Marokā, apmeklējis izpriecas lokālu. No turienes

iznākot, viņam uzbrukuši divi iedzimtie Ar kreiso roku

no viena atgaiņādamies, tas ar labo devis otram triecienu

sejā, pats pie tam roku ievainodams. Jau pēc 17 die-

nām uz ievainojuma radies uzpampums, cietais šan-

kers.

Dūhring's zin stāstīt par sifilisa pamešanu ar bārzdas

nazi.

Lieven's atstāsta sekošu gadījumu : Kāda jauna ju-
rista sieva, divus gadus pēc kāzām, mantojusi sifilitisku

lūpu augoni no tā, ka ēdusi ar to pašu karoti, kuru

iepriekš lietojusi kalpone.
Jacobi's runā par kādu studentu no Freiburgas,
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kam pielipis sifilasa augons, lietojot dzertuvē kopēju alus

trauku.

Varring's pieved gadījumu, kur mazs bērns manto-

jis sifilisu, ieņemdams mutē krusttēva nosviesto papirosa
iemuti.

Šedkoj's redzējis meiteni, kas ieguvusisifilisa augoni
uz apakšējā acu plakstiņa, lietojot sava mīļākā kabatas

lakatiņu.
Pēc Bohm'a nostāsta, kāda jauna meitene dabūjusi

šankera augoni vaiga iekšpusē no tā, ka šūšanas skolā

ieņēmusi, adatā verot, mutē to.diegu, kuru lietojušas visas

mācēkles.

Kādam dzelzsceļa ierēdnim, kurš slimojis ar lūpu
uzpampumu, uzbrucis dzelzsceļa strādnieks. Tuvumā

gadījies pats uzņēmējs. Tas iesitis strādniekam sejā tā,

kā no deguna izsprāgušas asinis un aptraipijušas ierēdņa
lūpas. Vienkāršais uzpampums izvierties sifilisa augonī.

Karā ar sprāgstošu šrapneli ievainots pulciņš kareivju
un arī viņu virsnieks. Tie cits citam pārsējuši ievaino-

jumus. Virsniekam gadījies pārsiet kādu kareivi, kas

slimojis ar sifilisu, un tādā kārtā slimības baciļi iekļuvuši
arī viņa ievainojumā.

Kā redzams, sifilisa pielipšanas veidi ir dažādi. Kā

vētras sadauzīta loga drumslas, visapkārt mums izkaisīti

šee nelaimes gadījumi.
Jāsaka tomēr, ka lielā pārsvarā ir tie gadījumi, kad

slimība pielīp, kopojoties mīlas aktā.

Neskaitāmi «nevainīgā" sifilisa gadījumi zem patie-
sības asā skata izrādās par tīšiem, caur dzimumsatiksmi

mantotiem.

Nekur netiek tikdaudz melots, kā mīlas lietās. Katrs

sifilitiķis ir patiesības ienaidnieks. Jau vecs sakāmvārds

saka: „Quivis Svphiliticus est mendax".

Tāpēc, lai uzmanība, gudrības un veselības māte

mūs pavada visās dzīves gaitās, tomēr lai bailes no tā

sifilisa spoka, kuru rada nelaimīgs gadījums, neizvēršas

vajāšanas mānijā. Dažreiz jaunas meitenes noiet tik tālu,

ka, ne tikai baidās aizskāri; citu lietotus traukus, bet pat
nesēd uz krēsla, no kura tikko uzcēlies jauns vīrietis.
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Neievainotā gļotādā un tāpat āda, sifilisa bacili

nevar ieviesties.

Sifilisa parādīšanās vieta, ka redzējām, nav tikai

dzimumorgāni, bet viss ķermenis, no «galvas līdz

papēžiem."
21 dienu pēc pielipšanas attiecīgā vietā parādās

maza. cieta, strutojoša rēta, tā sauktais cietais šankers,
kurš jau pierāda, ka viss ķermenis ir saindēts.

Šankera rētu izgriežot vaj izdedzinot, slimība reti

būs iznīdēta.

Par vispār saindētu ķermeni liecina drudzis, galvas —

muskuļu — un locītavu sāpes.
Cirkšņu dziedzeri, vēlāk azī krūšu, kakla un roku

dziedzeri palielinās, bet paliek nejūtīgi, atšķirībā no

sāpīgiem, iekaisošiem cirkšņu dziedzeriem pie mīkstā

šankera.

Tad parādās izsitumi uz visas miesas..

Slimnieks atrodas otrā sifilisa pākāpē.
Izsitumi visbiežāk ir sarkanu plankumu veidā.

(Jz mutes, mēles un pakaļas gļotādas parādās
mezgliņveidīgas pumpiņas, un āda ap tām stipri izceļas,
paliek bieza.

Sifilitiskie ādas izsitumi ļoti bieži rodas uz pieres,
gar matu robežu, tā sauktais „Venus vaiņags".

Sievietēm uz kakla un gar pakausi izsitas brūn

plankumi, baltiem pārtraukumiem.
Sifilisa plankumi parādās arī uz plaukstām un kāju

apakšām, zvīņainas ēdes veidā.

Dažreiz notiek pēkšņa matu izkrišana.

Visas aprakstītās parādības ir visa organisma saindē-

juma pierādījumi.
Sifiliss īr rupjš lebrucējs, kas izplešas pa visu ķermeni,

nesaudzē nevienu orgānu, ne vismazāko kaktiņu.
Tāpēc arī medicīnā pastāv pamatlikums, organisku

slimību gadījumos ar nezināmu cēloni, domāt par sifilisu.

(In dubiis suspice Luem! = Šaubīgos gadījumos domā

par sifilisu !)
Var tikt aizķerti visi iekšējie orgāni. Ja skartas aknas,

iestājas dzeltenā kaite. Smadzeņu bojājums izsauc stipras

galvas sāpes un vājina atmiņu. Nierēm saslimstot mīzalos
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parādās daudz olbaltuma. Kaulu gali sāpīgi sapampst.
Acīs iekaist varvīksnene.

Pareizi ārstējoties slimības pirmās un otrās pakāpes
pazīmes ātri izzūd.

Ja ārstēšana izpaliek, slimība pariet trešā pakāpē.
Adā rodas lieli mezglaini augoņi. Saslimst skrumsli,
kauli un iekšējie orgāni. Deguns iekrīt. Viņa starpsienā
un aukslējās rodas caurumi. Dažreiz iestājas visa ķermeņa
pamirums. lespējama redzes un dzirdes zaudēšana. Art

asinis var pārkaļķoties.
Sifiliss ir mainīgs, kā viētas tā veida ziņā.
Dažreiz briesmīgā slimība nozūd uz ilgiem gadiem

un uzbrūk no jauna pilnīgi negaidot.
Pēc ilgās prombūtnes tā nes līdzi galvas ūn mugur-

kaula smadzeņu paralizi.
Smadzeņu paralizē rada vispārēju ķermeņa sabruku-

mu. Stipri sāp kājas un beidzot paliek nespēcīgas. Gara

spējas ievērojami mazinās. lestājas aklums, dažreiz arī

ārprāts, līdz beidzot nāk nāve.

Ļaudis, kuri domā, ka tas, kas reiz ar sifilisu sli-

mojis turpmāk no tā pasargāts, ļoti maldās.

Auglis, kas iedzemdināts no slimiem vecākiem, pie-
dzimst slims un kropls, vai arī nobeidzas jau mātes

miesās. ±

Ja slimi ir abi vecāki, 80 proc. no tādu bērniem

mirst drīz pēc dzimšanas. Ja slims tikai viens no vecā-

kiem, šis skaits stipri samazinās. Mātes slimība vairāk

atsaucas uz mazā veselību un izturību, kā tēva.

Lielu un sekmīgu iespaidu uz sifilisa ārstēšanu at-

stāj slimnieka gara stāvoklis. Kas ļaujas pesimistiskām
domām, daudz grūtāki izdziedināms. Tamdēļ katram si-

filisa slimniekam ieteicama augstasinība un vīrišķība.
Slimība gan ļoti nopietna — tomēr dziedināma. Jo ener-

ģiskāki ķersimies pie ārstēšanās, jo drošāki būs panā-
kumi.

Mīkstais šankers ir nebīstamāka, bet arī visretāk

sastopamā slimība.
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Tā parādās attiecīgās vietās un nesaindē visu orga-

nismu. Slimību izsauc mazi, ķēžveidīgi baciļi.
Vienu vai divas dienas pēc pielipšanas uz dzimum-

orgāniem parādās maza strutaina pūtīte.
Pēc piecām dienām pūtīte izvēršas padziļā strutojošā

augonītī ar robainām malām.

Šie augonīši viegli dziedināmi. Slimnieks izveseļojas

jau pēc pāris nedēļām, Augonīša vietā paliek gluda balta

rēta. Ja slimnieks neārstējas, lieto alkoholu v. t. t., sli-

mība var pieņemt olašākus apmērus. Var rasties sāpīgs
cirkšņu dziedzeru iekaisums.

Ļoti retos gadījumos mīkstā šankera augonīši pāriet
uz plašāku ķermeņa apkārtni.

Arī šīs slimības visdrošākā izplatītāja ir pērkamā
mīla — prostitūcija.
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Dažādi jautājumi un atbildes.

Ar kādām īpašībām jābūtapveltītai sievietei,kura

moderno vīrieti spētu darīt laimīgu?

Protams, runa var būt par godīgu vīrieti, ar veselu

saprātu, nevis par varmāku, kurš sevi iedomājas par

gudru un uzstājas, nevis kā draugs un dzīves biedrs, bet

kā pavēlnieks.
No sievietes netiek daudz prasīts. Viņai vairs nav

jābūt, kā kādreiz, cietējai un vīra nepamatoto prasību
izpildītājai. Nav jānoliedz sava personība un jākļūst vīra

ēnai, kas kustās vai stāv, saskaņā ar ēnas radītāju. Šāda
sieviete patiesi modernam vīrietim būs garlaicīga un, pir-
majam kaislību reibonim pārejot, atliks tukšums un vien-

aldzība.

Nav tomēr jāpārprot, ka sievietei, attiecībā uz kopē-
jās ģimenes dzīves jautājumiem, neatlaidīgi jāpastāv uz

savu gribu, jāizved savi nodomi. Ir lietas, kuras viens

laulātais saprot labāki par otru, tamdēļ vienmēr,visos jau-
tājumos, jāpanāk saprašanās un vienošanās.

Sievai vispirms jābūt saprātīgam cilvēkam. Tā ne-

drīkst nicinoši izturēties pret vīra jūtām un domām, attie-

cībā uz ārpasauli. Viņai jācenšas saprast vīra centieni un

tie jāatbalsta.
Mājās jāuztur kārtība un piemīlība. Viena otra nie-

cīga uzmanība dažreiz rada ilgstošu pateicības un prieka

sajūtu. Sievai nav jādomā, ka, reiz viņa ir sieva, tai nav

savam ārējam glītumam ne arī savai gara attīstībai jā-
piegriež vērība. Sievai vienmēr jābūt arī valdzinošai sie-
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vietei, jāpaliek vismaz tādai, kādu vīrs to saticis pirmo
reizi, ja nav iespējams savu vērtību pacelt.

Protams, greznībai un patikšanas kārei nav jātop
par dzīves mērķi. Nedrīkst iegādāties jaunu tērpu vai

citu samērā nevajadzīgu priekšmetu, ja ir neatliekamākas

vajadzības. Nedrīkst, par sevi rūpējoties, aizmirst vīru.

Uz vīra kļūdām nav jāskatās caur pirkstiem, bet nav

ari katrā izdevīgā gadījumā vīram jāpārmet tādi trūkumi,

no kuriem tas nespēj atsvabināties.

Viena no nevēlamākām parādībām ir nepamatota

greizsirdība, viņas izpaudums asos vārdos, dažreiz pat
darbos. Un nepamatota tā ir visos gadījumos. Ja vieva

sarīko vīram greizsirdības skatus tamdēļ, ka tas, saticis uz

ielas kādu senu paziņu, ar to parunājies, varbūt iegājis
uz brīdi kafejnīcā un pēc tam pavadījis šo dāmu mājup,
tad šādai greizsirdībai, protams, nav nekāda pamata. Tā

vīru pazemo, un līdz ar to, pat vēl vairāk, arī sievu pašu,
jo nostāda viņu vīra acīs par vienkāršu dzīvnieku, kurš

katrā vīrieti un sievietē redz tikai mātītes un tēviņus, kas

katru brīdi gatavi viens otru izmantot sugas vairošanai.

Tā vīram liek domāt, ka pati nespēj būt ar vīrieti nekā-

dās citās attiecībās, kā vienīgi seksuālās, jo arī zaglim
grūti ticēt, ka otrs nezog. Ja vīrs tiešām būs atradis sa-

vai mīlai citu objektu, greizsirdības izplūdumi neko nelī-

dzēs, tie izdzēsīs vīrā vēl pēdējo mīlas dzirkstelīti. Kop-
dzīve šādos apstākļos izvērtīsies par īstu elli. Jūtām taču

neviens nevar pavēlēt. Viņas var paturēt sevī, neizrādīt,
bet ne iznicināt. Un vai gan tāds stāvoklis, kad vīrs, ārēji
mierīgs, turēsies mājās, neatkāpsies no sievas ne soli, bet

savā sirdī glabās citas sievietes tēlu, apskaudams sievu,

domās apskaus citu, nav priekš sievietes vispazeminošā-
kais? Tamdēļ jābūt pilnīgai un neaprobežotai savstarpē-
lai uzticībai. Nekas tā nesaista, kā brīvība. Ja sieva

nespēj vīru valdzināt un saistīt pie sevis mīlas zīda pave-

dienā, tad varmācības un nebrīvības ķēdes to nespēs
nekad.

Sieviete nedrīkst censties ne iekāpt ne paturēt vī-

rieša mīlu piespiedu kārtā, ar uzmācību.

Nav ari nekad jāaizmirst, ka garīga saskaņa vērtē-
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jama augstāk par fiziskām attiecībām. Tās ar laiku zaudē

savu pievilcību, ja trūkst garīgās radniecības.

Kādam jābūt vīrietim, kas atbilst modernai sie-

vietei ?

Zem modernas sievietes mums nav jāsaprot pārspī-
lēti radījumi, kuru mērķis ir bezdarba dzīve, greznošanās
un «skaistuma kopšana" ar krāsām. Nav jādomā arī

par tādām, kūpas vienīgo dzīves pilnību redz sportā, sa-

pulcēs v. t. t. Mēs uzskatīsim par madernu tādu sievieti,
kura «sievietes tiesības" redz savas personības izkopšanā,
izglītībā, jūtu izdaiļošanā, pienākuma apziņā un, protams,
arī ārējā skaistumā, kas sasniedzams ar dabiskiem līdzēk-

ļiem un stāv ciešā sakarībā arveselību.

Šādas sievietes vīram jābūt vispirms viņas draugam.
Tas nedrīkst uzskatīt sievu kā rotaļlietu vai kā radījumu,
kas apkopj viņa māju un bērnus, pagatavo ēdienu un,

ja nav nekas labāks pie rokas, sniedz arī fizisko baudu.

Vīram jācenšas neiejaukties tādās sievietes sīkās darīša-

nās, kuras viņam svešas un nesaprotamas. Nedrīkst nie-

cināt sievas personību, laupot tai brīvību. Pilnīga brīvība

būs drošākās saites, kas sievu saistīs pie mājas un liks

tai domāt par vīru vairāk, kā par sevi. Vīram jābūt at-

klātam un patiesam. Mīlestibā uz sievu tas nedrīkst aiz-

mirst savus pienākumus pret darbu un pārējo sabiedrību.

Nekad nav jāaizmirst, ka sieva ir arī sieviete un nevīžīga
vai nevērīga izturēšanās to apvaino. Vīram nav jādara
tas, no kā viņš izsargājies brūtgāna laikā.

Kas attiecas uz greizsirdību, tad sakāms tas pats,
kas runājot par sievu. Greizsirdība visos gadījumos ir

un paliek muļķīga un kaitīga parādība. Tā vienlīdz pa-

zemo abus laulātos.

Kamdēļ krietni vīri, kuri labi apietas ar savām

sievām un dod viņām pilnīgu brīvību, pretojas sieviešu

emancipācijai ?

Tamdēļ ka viņi loģiski domā: mēs, vīrieši, pārvaldām

pasauli, bet sievietes savukārt valda pār mums. Ko vi-

ņas vairāk var vēlēties?
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Vai daudzinātā „kailuma kultūra" nenorāda uz

tikumības bojā eju? Vai viņu nevar salīdvināt ar 18.

un 19. gadusimtu kailuma modi, kuru uvskatīja par
netikumību ?

Tikumībai ar apģērbu nav nekā kopēja. Netiklība

paliek kaila, kaut to apģērbtu no galvas līdz papēžiem,
un nevainība ir apģērbta, kaut tā būtu pavisam neap-

segta. Mūsu priekšgājējus atstāsim mierā, joviņu patiesā
tikumība nav augstu vērtējama. Pareizi spriest par kādu

paaudzi var tikai viņas laika apgaismojumā. Divpadsmito
gadusimtu nevar mērot ar divdesmitā gadusimta mērogu.
Mūsu laiks, bez šāubām, ir tikumīgāks, jo mēs ejam uz

priekšu, ne atpakaļ. Tikai higiēniskās prasības kļuvušas

noteiktas plašās aprindās, un brīvprātīgo skaits, kuri cī-

nās pret likulīgo svētulību ne tikai ' vārdiem, bet arī dar-

biem, vienmēr pavairojas. Ja šodien mēs piekopjam kai-

luma kultūru, tas notiek aiz tīri higiēniskiem un ētiskiem

motīviem. Mēs gribam atgūt veselību un to nostiprināt.
Skaistums ir veselības estētiska izteiksme. Aplūkodami
vērtīgus mākslas darbus, mēs izkopjam gaumi un skai-

stuma sajēgu; to pašu panākam, aplūkojot Radītāja mei-

stardarbu
—

cilvēku. Ja kādam pie tam rodas netīras

domas, lai tas netur aizdomās arī otru. Kas atzīst māk-

slas darba audzinošo iespaidu, bet noliedz to kailam cil-

vēka ķermenim, tas apsmej Dievu, jo stāda to zemāk par

cilvēku-mākslinieku. Kailuma kultūra, ko piekopj sport-
bidrībās ar gaisa un ūdens peldēm, veicina tautas vese-

lību. Mūsu 18. un 19. gadusimtu priekšteču staigāšana
kailiem bija vienīgi modes lieta, tamdēļ to nevar salīdzināt

ar mūsdienu kailuma kultūru, kura tiecas pēc spēka un

daiļuma.

Vai ir lidzekļi (zāles, priekšmeti v. t. t.), ar ku-

riem var pievilkt otra mīlu?

Personas, kuras pagatavo un pārdod vai ieteic šādus

līdzēkļus ir, vai nu vienkārši krāpnieki, vai arī tumši, ne-

attīstīti ļaudis, kuri paši tic šfm burvībām.
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Vienīgais, kas var uzbudināt mīlas tieksmi (arī ne

visos cilvēkos) ir dažādas individuālas smaržas. Kādam

vīrietim, piemēram, var ļoti patikt zināmas jaunavas matu

smarža, tā viņu kairina. Tā kā šī kairinošā smarža sai-

stāma vienīgi ar jaunavas pašas klātbūtni, tad drīz vien

visa viņas personība kļūst priekš tā kairinoša.

Vai istabā gaisu var atsvaidzināt ar dažādām

smaržām un izkvēpināšanu?

Ir tikai viens gaisa atsvaidzināšanas līdzeklis: atvērts

logs (uz laukiem arī durvis). Smaržas apmānīs degunu,
ne plaušas.

Vaj veselības kopšanā nebūtu jāievēro arī ap-

stākļu un cilvēku individuelās dažādības?

Jāņem vēra kā klimatiskie, ta arī dzīves apstākļi,
individa veselības stāvoklis, temperaments v. t. t.

Cik bieži un kādā laikā ieteicams mazgāties?

Ja iespējams, katru dienu. Bet ne biežāki, kā reizi

dienā, ja nav sevišķu ārsta priekšrakstu. Ja mazgāšanās

nav iespējama katru dienu, tad vismaz reizi nedēļā tā

būtu nepieciešama. Tādā gadījumā ieteicams ikdienas

norīvēties ar mitru drēbi. Kādā laikā vēlama mazgāšanās,
par to domas ļoti dažādas. Daži domā, ka vislabāk

mazgāties vakaros, Auksta mazgāšanās no ritiem ietei-

cama tikai veselīgiem cilvēkiem, ar stipru nervu zistēmu.

Ja tūlīt pēc aukstas mazgāšanās cilvēks jūtas ļoti spirgts,
bet pēc pāris stundām noguris un slābs, tas ir pierādījums,
ka šāda mazgāšanās kaitīga. Pilnasinīgiem un resniem

cilvēkiem, ar flegmātisku temperamentu un nesatrici-

nāmiem nerviem, ieteicamas rīta peldes. Vājiem un ner-

voziem, viegli uzbudināmiem cilvēkiem, kuri grūti sagremo
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un kuru kājas pie daudzmaz zemākas temperatūraspaliek
aukstas, ieteicama silta pelde vakaros.

Kādā stāvokli ieteicams gulēt ? Vaj vēlams guiet

pie vaļēja loga ?

Ļoti vēlams gulēt tādās telpās, kur blakus istabā

logs visu nakti var palikt atvērts. Protams arī starpdurvīm

jābūt atvērtām. Tikai gulētāju nedrīkst aizķert vējš.
Kas attiecas uz guļošā stāvokli, tad vairums ārstu

ieteic gulēt uz muguras vaj uz labiem sāniem. Guļot
uz kreisiem sāniem tiek apgrūtināta sirds darbība. Caur

gulēšanu uz vēdera apgrūtināta elpošana, kā arī vis«

iekšējo orgānu darbībā.

Vaj nevārits piens ir barojošāks, kā vārīts ?

Saprotams, jo caur vārīšanu piens kļūst mazvērtīgāks
un gfūti sagremojams. Sākumā pienu uzvārīja, lai pa-

sargātu no saskābšanas. Līdz ar bakterioloģiju attīstijās
arī bailes no baciļiem, un piena vārīšana tika uzskatīta

par nepieciešamu, lai nonāvētu slimību dīgļus, kuru pienā
ir liels daudzums, sevišķi tuberkulozes baciļu. Tagad ļoti
daudzas balsis paceļas pret piena vārīšanu, jo karstums

iznīcina ķermenim nepieciešamos vitaminus.

Mātes pienu bērns saņem neuzvāritu. Nekad vēl

nav redzēts, ka govs uzvārītu teļam pienu. Sviests ir ne-

vārīts piena produkts, bet viņu ēdot mēs aizmirstam baciļu
šausmas:

Ko pati daba nolēmusi vārīgākā radījuma — zīdaiņa
uzturam, to labot ir pilnīgi lieki.

Kādai jābūt laulibas dzivei ?

Maz ir to, kas pašu laulību, divu cilvēku saskanīgu
kopdzīvi uzstāda par mērķi. Ta bieži ir tikai lldzēklis

citu mērķu sasniegšanai. Vairums ļaužu, dodamies lau-
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tlbā, vadās no kautkāda aprēķina, slēdz tā saucamās ap-

rēķina laulības. Visbiežāk te lomu spēlē manta. Vīrietis

ļaujas kārdināties no mantas, no bagātības, sieviete bieži

tiek valdzināta no «Sievas goda" bez kādām citām pie-
devām. Vīrietis, ar kuru tā nodomājusi saistīties, tai

pavisam nepatīk, to nebūt nevaldzina kopdzīve ar viņu —

dažreiz taisni pretēji — bet neviens, lūk, vairs nevarēs

teikt, ka tā veca meita.

Bez bagātības, vīrieti saista izredzes uz labu saim-

nieci un bērnu māti. Ja viņa izredzētās vietā tam gadītos
cita sieviete, varbūt vel labāka saimniece, tas mierīgu
prātu pirmo mainītu pret otro.

Protams, arī sievieti saista bagātība un stāvoklis

sabiedrībā, ne tikai «sievas gods". Ja bēdzējai no vec-

meitas vārda vienā laikā būs divi pielūdzēji, viens bagāts,
otrs nabags, tad priekšroka tiks dota bagātam.

Šādas aprēķinu laulības gandrīz nekad nav laimīgas.
Nav vēlamas arī tādas laulības, kur akla iemīlē-

šanās, kaislību uzplūdums izslēdz prāta darbību, jo pēc
ilgāka vaj īsāka laika, skatoties pēc rakstura un tempera-

menta, kaislība izbeigsies. Ja laulāto starpā tad nevaldīs

draudzība un iekšēja saskaņa, kopdzīvei jāirst.

Sādā veidā visbiežāk pārsteidzas jaunas meitenes.

Tās satiek skaistu, dedzīgu puisi un tūlīt, uz ātru roku,
tiek noslēgts mūža līgums. Vīrietis gan ir novērojis
jaunavas īpašības un atradis tās par sev nepiemērotām,
bet domā sievu pāraudzināt. Pārskrienot kaislību reibonim,
abiem atveras acis. Sieva sāk saprast, ka skaistums

vien nekā laba nedod priekš kopdzīves saskaņas, un

vīrs redz, ka sieva nedomā padoties viņa audzinā-

šanai.

Kad divi cilvēki samīlās un sāk domāt par laulību,
tiem labi jāapsver savas un arī otra jotas, jo bieži karstā

mīlestība ir tikai iedomas.

Nav jāpaļaujās vienīgi uz iamīļotās otrās puses vār-

diem, bet jāvēro viņas izturēšanās sabiedrībā, pret citiem

tuviniekiem, dzīvniekiem v. t. t. Bieži neievērojams sī-

kums ir ļoti raksturīgs un pilnīgi nosaka dažus cilvēka

rakstūra vilcienus. Vislabāk cilvēks parāda savu dabu
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iereibušā stāvoklī, ātrās dusmās un citos gadījumos, kad

nevalda prāts, kad tas pakļauts acumirkļa sajūtai.
Ja pretīgas ir cilvēka garīgās īpašības, tad, pareizi

domājot, pretīgam, vismaz vienaldzīgam jākļūst arī fizi-
skam cilvēkam, un daudzos gadījumos tāds karsti iemīlē-

jies nāks pie slēdziena, ka viņš nebūt nav iemīlējies, ka

viņa mīlestība ir tikai fikcija.
Ja tarpretīm, vērojot cilvēks redz, ka katra mīļotā

darbība, viņa izturēšanās ir tik saprotama, ka visos gadī-
jumos ari pats būtu tā rīkojies, varbūt vēl ne tik labi, tad

mīla kļūs vēl stiprāka un viņa būs īsta. Laulības dzīve

būs saskanīga. Laulātie viens otru papildinās garīgā at-
tīstībā un ar gadiem, kaut arī kaislība vairs nereibinās

prātu, paliks viens otram vienmēr tuvāki, Šāda laulība

būs laimīga.
Kopdzīvē, kā vīram, tā sievai vienmēr jādomā: „Vai

tikai es par maz nespēju dot? Vai attaisnoju uz sevi
liktās cerības?,, — pretēji laulātiem, kas parasti domā:

„Ko es laulībā iegūšu? Ko man dos vīrs vai sieva?

Vai caur pārpūlēšanos var iestāties priekšlaicīgs
vecums ?

Tas notiek ļoti bieži. Pilnīgi pamatoti vienu otru

cilvēku apzīmē par pārstrādājušos. Mūsu orgāniem ir

tikai noteikts spēks. Ja viņiem nedod vajadzīgo atpūtu,
tos drīzi var novest pie pāragras nolietošanās, visu orga-
nismu pie sabrukuma.

Daži ārsti aizliedz pēc pusdienas maltītes lietot

liķieri, kafiju un cigārus. Vai tas nav neprāts? Ja
organisms tos pieprasa, tad taču viņi ir nepiecie-
šami ?

Tāda organisma „prasība" ir iedomas, kas ceļas no

parašas. Vai jums jau kā bērnam bija šī .prasība"?
Droši vien ne. Liķieri, tāpat kafija un smēķēšana atstāj
sliktu iespaidu uz sagremošanu.
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Vai bieža kafijas lietošana var vājināt redzes

spēju? Mans ārsts to apgalvo un aizlidz dzert man

kafiju ?

firstss rīkoja ļoti pareizi. No narkoziem, kas kaitīgi
iedarbojas uz redzes spēju, svarīgākie ir alkohols un ta-

baka, bet kaitēt var arī kafija. Profesors Vidmarks Stok-

holmā ir novērojis vairākus šādus gadījumus, starp citiem

sekošos: Kādai 32 g, vecai sievietei kopš pusgada sākusi

pasliktināties redzes spēja. Noskaidrojies, ka šī persona

pārtiek vai vienīgi no kafijas. Kad kafijas dzeršana sa-

mazināta uz 2 tasēm dienā redze uzlabojusies.
Kādai skroderienei trijos mēnešos stipri pasliktināju-

sies redze. Tā pazaudējusi arī ēstgribu, kļuvusi ļoti ner-

voza. Izrādījies, ka viņa lieto 10—12 tases kafijas dienā.

Visas kaites atslābušas, kad kafijas dzeršana at-

mesta.

Kāds ir drošākais skaistuma uzturēšanas līdzek-
lis?

Ir septiņi droši līdzēkļi un visi. kopīgi lietojami. Viņi
nav pērkami, un tamdēļ tos reti ieteic. Šie līdzekļi ir:

gaiss, gaisma, ūdens, kustības, garīgs miers, kārtīga
ēšana un priecīgs prāts.

Kas jādara pret nokārušos vēderu?

Jānes šim nolūkam piemērota josta un attiecīgi jā-

vingro.

Kā novērst roku un deguna sarkanumu, ja tas

nav cēlies no dzeršanas?

Bieži pret sarkanām rokām tiek ieteikta ādas cimdu

valkāšana naktīs, flr to tiek ierobežota asins ieplūšanā
rokās, kā arī sašaurināti asins vadi. Starp citu par labu
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atzita roku mazgāšana tanīna kausējumā, ātrā pārmaiņā
no karsta uz aukstu. Mazgājot rokas enerģiski jāberzē.
Vakarā der rokas ietaukot ar kādu smēri. Deguna dēļ
jāgriežas pie ārsta.

Vai ir līdzeklis nokārušos un neattīstītu krūšu iz-

labošanai ?

„Līdzēkļa" nav, bet ir iespēja, kas droši ved pie
mērķa. Visas piles, ūdeņi un maisījumi līdz tikai fabri-

kantam. Krūšu izlabošcna panākama fizikālā ceļā, caur

vingrošanu, masāžu, krūšu, roku un ķermeņa apakšdaļas
norīvēšanu ar aukstā ūdenī samērcētu drēbi. Tas ierosina

straujāku asins riņķošanu, kas savukārt piegādā krūšu

dziedzeriem vairāk barības.

Kā novērst stipru matu izkrišanu?

Ikdienas izkrīt četrdesmit līdz picdesmit matu, jo
mata mūžs ir īss, un izkritušo vietā aug jauni. Stiprāka
matu izkrišana ir slimība un prasa attiecīgu kopšanu.
Diemžēl pret matu krāšņumu grēko gan caur nekop-
šanu, gan arī caur ~kopšanu" visādiem kaitīgiem līdzek-

ļiem. Mazgājot matus ar daudz alkohola saturošiem

līdzekļiem, viemēr tiks panākta matu izkrišana. Mati jā-
mazgā ar tīram ziepēm, galvas ādu viegli masējot. Pēc

mazgāšanas galva jāsargā no saaukstēšanas, jo matu

saknes ļoti jūtīgas pret aukstumu.

Kāds ir labākais atjaunošanas līdzeklis ?

Dažādas operācijas un mērkaķu dziedzeri dod vājus
panākumus. Rtgriest notecējušu dzīves laiku ir tikpat
neiespējami, kā pārvērst ziemu par vasaru.

Caur piemērotu dzīves veidu var pacelt enerģiju un

aizkavēt ķermeņa sabrukumu. Jāievēro sekošais: nedrīkst
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pārsātināt organismu ar olbaltumu un saindēt ar baudu

vielām Jāelpo pareizi, jo caur to organismā ieplūst
daudz skābekļa. Pēc iespējas bieži jākustas svaigā gaisā
un jāvingro. leteicama ari intensīva ādas kopšana, pie-
tiekošs miegs un labs gara stāvoklis.

Kā izsargāties no dažādām dzīves likstām caur

pareizu domāšanu ?

Neviens nevar noliegt, ka zinātne izpētījusi mūsu

ķermeni visos sīlkumos, bet samērā maz pētīta cilvēka

galvenā sastāvdaļa, viņa gars.
Mums māca kopt veselību, attīstīt fiziskos spēku s,

bet galveno darba veicēju, cilvēka domai, piemin samērā

reti. i';
Ja mēs uzmanīgi vērotu savu dzīvi un visas viņas

parādības, mēs nāktu pie slēdziena, ka vienmēr iegūstam

to, pēc kā nopietni cenšamies.

Daudz labi apdāvinātu un izglītotu cilvēku mūžu pa-

vada trūkumā, kurpretim mazāk apdāvinātie lepojas ar

labiem panākumiem.
Šie apdāvinātie un izglītotie cilvēki par savām ne-

veiksmēm var pateikties vienīgi savām nepareizām do-

mām. Katru darbu sākot, tie šaubās par iznākumu, un

cilvēkam vienmēr uzbruks nelaime, ja viņš nepārtraukti
par to domās.

Mēs nesam sevī savu likteni. Cilvēkam, kurš mū-

žam perina sevī domas par neveiksmēm, arī cits nevar

palīdzēt. Viņa nepareizās domas un šaubas tam aizkrusto

ceļu uz panākumiem.
Varens, radošs spēks ir mūsu iedomai, stiprai gribai

«n pareizai domāšanai.

Ja vēlies kļūt vesels un tāds ari palikt, tad vienmēr

domā, ka paliksi vesels un nekad nebēdājies par slimību

•n neiztēlo sev dažādas slimības ainas.

Ja gribi būt drošs un uzņēmīgs, tad turies pie do-

mām, ka tu tāds esi.

Ja citi saka, ka tu esi muļķis, bailīgs un gļēvs, tad
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netici tam, bet ej paceltu galvu un domā, ka šie cilvēki

tevi nav pareizi novērojuši un ka tev ir vienalga, ko viņi
par tevi domā. Arī maskota vienaldzība bieži palīdz.
Centies piesavināties zināšanas, paļaujies uz sevi, un tavas

spējas augs līdz ar tavu pašpaļāvību.
ledvesmē pats sevi un līdz ar to tu iedvesmē arī

citus, tikai sargies pāriet tukšā pašuzslavā.
Ja tu vienmēr izturēsies tā, lai no tevis dabūtu iespai-

du, ka tev visur ir panākumi, tad citu domas tev daudz

palīdzēs, iespaidodamas tavu pašpaļāvību.
Ja taviem paziņām radīsies doma, ka tu ej uz priek-

šu, tie tevi turēs par cilvēku ar labu nākotni, un viņu
pārliecība iespaidos tavu paša drosmi un sparu.

Cilvēkam nav jādomā, ka viņš ir vājs un ne-

spējīgs, bet šādas domas jāizmet no galvas.
Mezdams sevī gaišas un radošas domas, cilvēks

vienmēr panāk to, ko viņš vēlas.

Ar domu spēku mēs pastāvīgi strādājam pie sevis

pārveidošanas un savu apstākļu radīšanas. Mūsu domas

nemitīgi formē un arī pārformē mūsu dzīvi. No domu

spēka mēs nevaram izbēgt, tamdēļ mēs nedrīkstam do-

māt par to, kas mūs no mūsu mērķa novirza, bet mums

jādomā par to, ko gribam sasniegt.

Mums vispirms jāzin, kas mums jadoma un tikai

tad jāsāk domāt.

Jādomā par visu, kas ir labs, godīgs, taisns un pa-

tiess, kas atnes svētību sev un citiem. Tikai domām nav

jālīst caur galvu nepārtrauktā straumē. Pie viņām jāuz-

kavējas, viņas cieši jāieslēdz mūsu dvēselē, jārada no

viņām sava labākā būtības daļa, savs otrs „es".

Kavējoties pie netīrām un noziedzīgām domām, cil-

vēks pats kļūst netīrs un ļauns.
Skatoties, uz ko mēs sevi iedvesmējam, kā veidojam

savas domas, pēc kā cenšamies — tāda būs mūsu dzīve.

Atkarībā no mums pašiem, mēs dzīvojam paradīzē
vai ellē.

Kā cilvēks var būt apdāvināts un spējīgs, ja trīs ce-

turtdaļas no viņa enerģijas patērē rūpes, bailes un citādas

drūmas domas? Dvēsele jāatsvabina no visiem kaitīgiem
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iespaidiem, no visām mazvērtīgām domām, bet viss dzī*

vības spēks un enerģija jāizlieto labo mērķu sasniegšanai.
ledomāsimies tikai vienu pašu greizsirdību! Cik iznī-

cinošs tās iespaids uz cilvēka darba spējām, laimi un

raksturu. Greizsirdības slogs kavē mūsu spēkus darbā.

Turpretim brīnišķi aug spēks, ja mūsu domas kavējas pie
patīkamām un vēlamām parādībām.

Ja esi noskaņots naidīgi un jūti, ka dusmas un sa-

šutums drīzi vairs nebūs valdāmi, ka pār taviem līdzcil-

vēkiem drīz plūdīs dusmu pilni, rupji vārdi, tad atstāj
tūlīt mājas, kaut arī tev būtu jāpamet iesākts darbs, un

ej pastaigāties. Izej dabā un vēro viņas skaistumu un

saskanību. Apņemies sevī, nekad vairs neuztraukties, bet

savu enerģiju ziedot tikai labam darbam un cēliem mēr-

ķiem. Centies šīs domas paturēt savā galvā dažas minū-

tes, pie tam ietvert savā dvēselē dabas skaistumu un

dziļi ieelpot svaigo gaisu, un mājās pārnācis tu jutīsies

pavisam cits cilvēks, no uztraukuma un ļaunuma vairs

nebūs ne vēsts.

leteicams sevi audzinot caur iedvesmi, lietot pat ska-

ļus vārdus.

Ir personas, kūpas caur pašiedvesmi un sevis audzi-

nāšanu tapuši par izglītotiem un krietniem cilvēkiem,
neskatoties uz to, ka bērnībā viņu audzināšanai pav pie-

griesta ne mazākā vērība.

Tiem cilvēkiem, kūpi augu dienu nomocās ar rūpēm
un raizēm par nākotni, arī būtu ieteicams pašiem sevi

audzināt, jo pastāvīgas bailes un rūpes ir mocība. Tikko

cilvēks jūt, ka šie ļaunie gari tam atkal uzmācas, lai tas

saka pats uz sevi, ka viņš grib būt drošsirdīgs un negrib
padoties gļēvumam. Lai tas prātīgi pārdomā, ka ar rai-

zēšanos nekas nav labojams, ka bēdas caur to tikai ieilgs,
jo enerģija tiek izšķiesta raizējoties. Labāki paturēt drošu

prātu un pielikt visas pūles ļaunuma novēršanai.

Nav likteņa, kas vienam lemtu iet bojā, bet otram

piecelties, tikai viens mēģinās celties, kas viņam ari iz-

dosies, bet otrs gļēvi paliks guļot un kurnēs pret likteni.

Ir veca lieta, ka pasaule pieder uzvarētājam, bet uz-

varētājs var būt katrs, kam griba un drosme.

Kas savu dvēseli piepildījis ar pacilājošām do-
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mām, ar prieku un drosmi, tas atminējis visgrūtāko
ves mīklu.

Cilvēks, kas smaidot saņem visas likstas, kas n

rīgu skatu mēro savus ienaidniekus — ir varonis.

Ir cilvēki, kuriem piemīt sevišķas dāvanas būt nē

mīgiem. To klātbūtnē visus apņem nospiests gara :
voklis, viņi itkā saindē savu apkārtni.

Diēvs mūs radījis pēc savas līdzības un viņš g
lai mēs botu spēcīgi un laimīgi, tamdē| ir grēks radīt

sevi drūmu noskaņojumu.
Ja kāds saindē otra miesu, to uzskata par no;

gurnu. Vai tad vēl lielāks noziegums nav ar šaubē

bailēm un izmisumu saindēt otra dvēseli.

Ļauni un rūgti vārdi dziļi iespiežas cilvēka apzi
tamdēļ jāsargās klāstīt savas bēdas un vietā vai nevi

aprakstīt savas klizmas un ciešanas.

Mēs dzīvojam jaukā pasaulē un mums jābūt laii

giem, bet nevis jāvaimanā un jāsūdzās, sabojājot ar

arī savu līdzcilvēku dzīvi.

Jautra un prātīga seja esot progresa gala mērķis.
Saīgušiem, drūmiem un izmisušiem cilvēkiem |

saulē nav vietas, jo neviens negrib būt ar tādiem nekāc

attiecībās.

Nospiests gara stāvoklis veicina dažādu slimību

tīstīšanos, jo novājina ķermeni un traucē visas viņa fui

cijas.
Nekas nav lipīgāks par drūmu gara stāvokli.

Vairums ļaužu drūmos brīžos izturas tā, itkā vi

līdzcilvēki, pat viņa ģimene, būtu vaiņojami pie slikt

omas. Tie nebūt nesavaldās, bet ļauj savām jūtām vj

un padara nelaimīgus visus klātesošos. Starp tiem

viņu valda vislielākā nesaskaņa. Nekas, ko kāds da

saīgušajam nav pa prātam.
Ka cilvēkam tomēr ir iespēja valdīt par sevi, piera

gadījums, kad ierodas kāds viesis. Nepatikšanu sarūc

nātais tad paliek pati laipnība.
Padošanās drūmam gara stāvoklim ir vieglprātī

enerģijas tērēšana. Šo dzīvības spēkuvarētu izlietot dau

lietderīgāki.
Cilvēks, kurš padodas drūmam gara stāvokļam, r
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var pareizi spriest un valdīt pār savu prātu. Tāda cilvēka

spriedums būs atkarīgs no viņa noskaņas.
Bieži cilvēks cieš neveiksmi tamdēļ vien, ka kaut-

kādu, uz lietu attiecošos, svarīgu jautājumu izspriedis,
būdams drūmā gara stāvoklī.

Pareizi izšķirt kādu svarīgu jautājumu var tikai skai-

drā un mierīgā prātā.
Dievs nav radījis cilvēku par kaislību vergu, par

drūmu domu upuri, jo cilvēkam dota iespēja valdīt pār
savām domām un saviem apstākļiem

Spēcīgam garam ir iespējams dažos acumirkļos uz-

varēt savu nospiesto stāvokli pat visļaunākos gadī-

jumos
Atvērsim savas dvēseles priekam un cerībām, tad

bēdu spoki izklīdīs Atsvabināsimies no nesaskaņas, mal-

diem un visa nedaiļa, tad mūsu sirdīs valdīs saskaņa,
patiesība un daiļums.

Jau bērniem vajadzētu mācīt atsvabināties no nepa-
tīkamām un neveselīgām domām.

Kas notiktu, ja tādi ļaudis, kuriem padota vesela tauta,

ļautos vadīties no sava gara stāvokļa? Tiem jābūt savā

vietā un jādara savs pienākums, vai tas patīk vai ne.

Ja apstākji tiktāl sarežģījušies, ka liekās sāk pietrūkt
spēka cīnīties, tad jāpieliek visas pūles un sevi jāpārlie-
cina, ka mēs taču dzīvojam Dieva radītā pasaulē un

Dievs nekad nepieļaus, ka ejam bojā, un drīzi vien

mēs manīsim, ka drūmie bēdu mākoņi sāk pamazām iz-

klīst.

Bēdas ir nedabīgs stāvoklis, Nesaskaņa nav nekas

noteikts pats par sevi, tas ir tikai saskaņas trūkums, un

šo trūkumu mēs varam novērst, ļaujot savā dvēselē vietu

priekam un cerībai. Ļaunas un drūmas domas viegli var

aizdzīt ar pretējām domām.

Ja mēs, smagām domām uznākot, sāktu uzmanīgi
pētīt viņu cēloni, mēs bieži vien to atrastu nogurumā,un
veselības stāvoklī. Tādās reizēs der īsa miesīga un ga-

rīga atpūta, un līdzsvars tiks atgūts.
Miesīgu atpūtu mēs panākam brītiņu atguļoties, ga-

rīgu — kautko labu palasot, saranājoties ar mīļu cilvēku,

pastaigājoties v. t. t.
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Dažam cilvēkam pāriet nogurums, kad tas no darba

pārnācis nomazgājas un apģērbjas jaunās drēbēs. Līdz

ar darba sviedriem un drēbēm, kuras piesūkušās ikdienas

rūpju un smagu domu, zūd arī nogurums. Līdz ar drēbju
pārmaiņu pārmainījies gara stāvoklis.

Katram pašam jāatrod iespēja, kā sevi noskaņot
priecīgi,

Nekavēsimies nekad pie drūmām atmiņām, bet cen-

tīsimies tās aizmirst. Nedomāsim par lietām, kas sagā-
dājušas mums bēdas un ciešanas.

Daži ārsti pret sliktu gara stāvokli ieteic savilkt seju
smaidā, jo savelkot uz augšu mutes kaktiņus, atveroties

tie nervu ceļi, pa kuriem plūst jautrība.

Neļausim tagadnes grūtībām sabojāt mūsu nākotnes

izredzes. Dzīve jāskata no pareizā redzes viedokļa un

visām lietām jāpiešķir viņu īstā vērtība.

Katra, kautcik vājāka cilvēka dzīvē ir brīži, kad at-

pakaļ iešana izliekās vieglāka, nekā uz priekšu. Bet

atpakai ejot mēs neiegūsim uzvaru. Tamdēļ noārdīsim

visus tiltus un aizsprostosim visus ceļus, kas ved atpakaļ,
citādi tie var mūsu vājību un nenoteiktību kārdināt. Mums

jāattīsta sevī noteiktība un izturība, lai tiktu uz priekšu
arī uz tumšā ceļa un pāri visiem šķēršļiem.

Mēs paši esam sev visniknākie ienaidnieki, jo ar sa-

vām tumšajām domām an drūmo gara stāvokli bojājam
savu dzīvi. Jau pirmā neveiksmē mēs ielaižam savā dvē-

selē visu iznīcinošas domas. Ko gadiem esam cēluši, to

iznīcinām vienā dienā, un darbs jāsāk atkal no gala.
Ļaunas domas, aizspriedumi, maziskums, gļēvulība,

skaudība, greizsirdība un citas ļaunas īpašības ar laiku

iesakņojas tā, ka vēlāk grūti iznīdēt.

Dvēsele rada miesu. Šis izteiciens, attiecībā uz mūsu

dvēseli un miesu, jāsaprot burtiski. Ļaudis, kuri saprot

šo izteicienu un veido savu dvāseli, gada laikā tā pārvei-

dojušies ārējā izskatā, ka tos grūti pazīt. Šī pārmaiņa

sasniegta ar pareizu domāšanu, ar savas dvēseles veido-

šanu caur iedvesmi. Agrāk šo ļaužu sejā bija lasāmas

bailes, gļēvulība un rūpes, tagad tie staro priekā un ce-

rībā.
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Kur darbojas radošs spēks, tur vietas nav bēdām un

postam. Kamēr mēs atjaunojam un veidojam mūsu garu,

varam būt droši, ka mums nedraud nekādi ļaunumi. Tikai

šo gaitu var traucēt nepareizas, ļaunas domas un nesa-

skanīgs gara stāvoklis,
Cik pīepēši labas un skaistas domas var grozīt gara

stāvokli, izklaidēt tumšos padebešus, kas aizklāja mūsu

dvēseli.

Cilvēks caur labu gribu un labām domām var radīt

sevī tādas dvēseles īpašības, kādas pie viņa nekad agrāk
nav pamanītas.

Piemēram drosme. Daudziem bērniem viņa tik nie-

cīga, ka viņu nākotnes izredzes liekas pavisam vājas.
Tomēr vecāku un skolotāju saprātīga audzināšana šo

īpašību attīsta tādā mērā, ka vēlāk šiem cilvēkiem par

savām sekmēm jāpateicas vienīgi savai drosmei. Lai

ieaudzinātu drosmi, jāizkopj pašpaļaušanās, jāstāsta
bērniem varoņu dzīves gājumi un to darbi, jāpārliecina,
ka bailes nav nekāda patstāvīga īpašība, bet tikai drosmes

trūkums, ka drosme ir iedzimta īpašība, bet viņa tikai

jāizkopj, attiecīgi vingrinoties un darot drošsirdīgus
darbus.

Arējā starpība starp pilsētnieku un laucinieku mums

skaidri pierāda, ka cilvēka dzīves veids, viņa domas un

jūtas pārveido arī viņa ārieni.

Ir dzīvē tādi gadījumi, kur snaudošs talants sāk

attīstīties līdz ar dzīves vietas un nodarbošanās veidu, kas

lieku reizi pierāda, ka cilvēku veido viņa paša domas.

Ņemsim piemēram lauku zēnu, kam iedzimušas kaut-

kādas lielas spējas. Uz laukiem dzīvodams, viņš nekad

nav dzirdējis par tamlīdzīgām spējām, pat nezin, kā

tādas pastāv. lebraucis pilsētā, nevis attīstīt savu talantu,
bet pavisam citos nolūkos, zēns kādreiz var sastapt
cilvēku ar līdzīgām spējām. Viņā pamostas neatlaidīga
doma, ka arī viņš var ko sasniegt. Šī doma to pavada
uz katra soļa un pēc zināma laika dzimtenē pārbrauc
tāds un tāds mākslinieks vaj zinātnieks.

Ja vēlies pārmainīt savu raksturu, turi savā dvēselē

zināmas domas, kamēr tās iespiežas tavās smadzenēs,
caur ko tu savu raksturu vadi zināmā virzienā. Tā tu
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iegūsti jaunu ieradumu un dari sevi par pavisam citu

cilvēku.

Ja vēlies gūt kādu īpašību vaj spējas, vadi savas

domas neatlaidīgi uz šo īpašību vaj spējām, un esi drošs,
ka tu to sasniegsi.

Lai iznīdētu |aunumus un vājības, jāizkopj pretējās,
labās īpašības, bet ļaunās jāatstāj pilnīgā novārtā, tad

viņas pašas ar laiku izzudīs.

Pārmest otram cilvēkam viņa vājības, ir nežēlība,

jo tas viņa stāvokli padara vēl grūtāku. Šādam cilvēkam

jāpalīdz un jāiedveš drosme.

Ja piemēram kāda jaunava nav tik skaista, kā viņas
biedrenes, tad tai jāmāca, ka iekšējais skaistums ir vērtī-

gāks par ārējo, ka mācoties izkopt savu dvēseli, piesavi-
noties laipnību un labsirdību, var padarīt sevi tik pie-

vilcīgu, ka neviens vairs neredzēs viņas ārējos trūkumus.

Vairums ļaužu iekaļ savu dvēseli naida un ļaunu
kaislību važās, un tādejādi kropļo savu iekšējo un ārējo
cilvēku. Šie ļaudis nezin, ka viņu ļaunās domas skaidri

lasāmas viņu sejās.
Ņemsim piemēram ātras dusmas. Viņas savaldīt

nemaz nav tik grūti. Bet ļausim dusmām vaļu, sāksim

kliegt un rādīt dūres, un mēs nokļūsim līdz ārprātam.
Dusmu lēkmēm atkārtojoties, tās mums kļūst par parašu
un drīz vien mūsu seja gūs ļaunu izteiksmi, visa mūsu

būtne radis līdzcilvēkos antipātiju.
Lai no šādām, sev un citiem kaitīgām dusmu

lēkmēm izvairītos, viņām parādoties mēģināsim domāt

par mīlestību, laipnību un labsirdību. No sākuma tas

izdosies tikai ārīgi, bet tomēr būs sajūtams, ka dusmu

uguns sāk pamazām dzist.

Māte, kas redzēdama savā bērnā sliktas īpašības
cenšas tās apkarot tieši, nelietodama labās īpašības kā

pretlīdzēkli, rīkojas muļķīgi un vēlamo nepanāks.
Visi audzinātāji sāk atzīt, ka īpašības, kuras vēlamas

skolniekos un audzēkņos, jārada viņos caur domām un

iedvesmi. Audzēknis jūt audzinātāja domas. Ja mēs

skolnieka kļūdas neatlaidīgi un nesaudzīgi kritizējam, tās

vēl vairāk iespiežās viņa apziņā.
Arī ārsti nākuši pie slēdziena, ka miesas kaites
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ārstējot vispirms jācenšas uzlabot cilvēka gara stāvoklis.

Līdz ar dvēseli vesela kļūs arī miesa un pārvērtīsies
viss cilvēks.

Apziņa, ka mēs esam savienoti ar to spēka straumi,
kas izplūst no Dieva, dod mums gara pacilātību, iedveš

spēku un iznīcina bailes. Mēs apzināmies, ka pasaulē ir

viens vienīgs patiess spēks, viena dzīvība, viena taisnība

un viena patiesība, un ka viss tas izriet no viena Dieva,
kurš radījis mūs pēc savas līdzības Mēs jūtam vienību

ar vareno, radošo un uzturošo spēku, un dzīve mums

liekās nozīmīgāka. Mēs saprotam, ka esam šī spēka
neatšķirama daļa un nevaram iet zudumā. Mums jā-
cenšas uz pilnību — uz mūsu Radītāju.

Ja mēs ticam mūsu vienībai ar Dievu un dzīvības

neiznīcībai, tad varam būt pārliecināti, ka neesam tikai

nejaušības augļi jeb likteņa rotaļlieta. Apzinādamies savu

vienību ar Dievu, mēs mierīgi, ar prieku un drosmi varam

ķerties pie savas dzīves uzbūves.

Mums ir apsolīta brīvība, jo mēs esam vienībā ar

Dievu. Un šī vienības apziņa atsvabina mūs no bailēm,

rūpēm, gļēvulības, nelaimes un trūkuma.

Nākotnes cilvēks būs pilnīgi brīvs no baiļu sajūtas,

jo vienmēr apzināsies savu vienību ar Visuvaldošo spēku.
Viņa dzīve būs daiļa un saskanīga.

Cilvēkam jānoskaņo sava dvēseles kokle, pirms tas

sāk spēli lielajā dzīves orķestrī. Katra nesaskaņa izjauc
estētisko baudu un maitā dzirdi.

Cilvēka sliktās jūtas, kā rūpes, bailes, naids, skau-

dība, īgnums, mantkārība un patmīlība ir visu daiļo
mērķu nāvīgie ienaidnieki. Tie neļauj gūt sekmes darbā.

Ka pulkstens nerāda laiku kārtīgi, ja tam kautkas ieķēries
ritenī, tā cilvēks nekad nekā laba nesasniegs, ja viņa do-

mās mitīs kaut viena no sliktajām jūtām.
Sākumā, kamēr cilvēks tikai vingrinās pareizā do-

māšanā, to uztrauc un maldina tūkstošiem dažādu sīku-

mu. Tādu, kas jau atradis savas dvēseles līdzsvaru, kas

aizdzinis visas ļaunās iegribas, sīkumi vairs netraucē un

viņa domu gaita rit mierīgi. Tas nesvārstās starp izmi-

sumu un cerībām. Tas nezaudē līdzsvaru vislielākos sa-

režģījumos. Viņš sajūt darba prieku, daiļumu un mieru.
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Cilvēka domas pāriet uz citiem cilvēkiem Ja tās

skaidras un labas, tās izsauc arī citos tādas pat domas.

Ja kāds, turpretim, pārraida ļaunas un uztraucošas do-

mas, viņas atstāj uz citiem ļaunu un uztraucošu iespaidu.
Tamdēļ arī mēs dzīvē sastopam cilvēkus, kuru klātbūtne

visur rada mieru un labsajūtu, kura itkā izstaro no sevis

laipnību un mīlestību, bet sastopam arī pavisam pretējus,
kas savā apkārtnē sēj naidu un nemieru, ko neviens lab-

prāt necieš savā tuvumā.

Ļaunie un saīgušie cilvēki ātrāk izskatās veci, kā

labie un laipnie, jo caur enerģijas izšķiešanu dusmās un

saīgumā, tie grēko pret savu veselību, pret visu kas jauks
un labs. Viņi paši iznīcina savu spēku, bet vēlāk brīnās,
ka tas tik ātri izbeidzies. Kas nepareizi lieto savus dzīvī-

bas spēkus un ar kaitīgām domām pārpūlē savus nervus,

tas kādreiz to nožēlos.

Tikai pareizi dzīvojot mēs varam sasniegt lielu ve-

cumu.

Ja mēs gribam iedzīvoties mantā, mums neviens

darbs neliekās par grūtu. Ja mēs tāpat censtos pēc jau-
nības un veselības, mūsu mūžs manāmi pagarinātos. Cil-

vēks ir kā mašina, kura ātri nolietojas, ja mēs ar to

slikti apejamies, bet strādā ilgi, ja esam uzmanīgi un

sargājam no triecieniem.

Mēs tik ļoti vēlamies dzīvot, bet paši savu dzīvi sa-

īsinām ar nepareizām domām un nepareizu dzīves veidu.

Mēs vienmēr domājam par vecumu un iztēlojamies sev

dažādas vecuma ainas. Mūsu smadzenes nemitīgi strādā

šaī virzienā un veicina mūsu novecošanos.

Ja bīstamies no nabadzības un vienmēr par viņu
domājam, mēs nevaram kļūt bagāti. Ja pastāvīgi do-

mājam par vecumu, mēs viņu jo drīz arī atsaucam.

Kā redzējām no iepriekšējā, visa mūsu dzīve veidojas
pēc tā ideāla, kuru nesam savā dvēselē, pēc mūsu do-

mām.

Mēs ari savu dzīvi spējam pagarināt, ja protam val-

dīt pār savām domām.

Nedomāsim nekad, ka mūsu dzīves ceļš iet uz leju,
ka mūsu spēki sāk vājināties, un mēs sasniegsim lielu

vecumu un vienmēr jutīsimies spirgti.
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Doma, ka ar četrdesmit vai piecdesmit gadiem
mums jāsāk zaudēt garīgie un miesīgie spēki, ir visļau-
nākā pašapmānīšanās.

Cilvēks, taisni otrādi ir tā radīts, ka viņš savas mie-

sas un gara spēku visaugstāko pakāpi sasniedz samērā

ļoti vēlu. Tikai ap trīsdesmit gadiem mēs spējam sa-

sniegt prāta pilnīgu attīstību.

Neviens nav vecs, kamēr dzīve sagādā tam baudu,
kamēr viņa sirds nav tapusi nejūtīga.

Kad cilvēks vairs nespēj iet līdzi laika garam, kad

viņš vairs nesaprot jaunatni, viņas dzīves uzskatus un cen-

tienus, tad viņš ir vecs.

Ja jau mēs paši novelkam kautkādu robežu, pie
kuras mums jāzaudē spēki, tad tam, protams, arī jāno-
tiek, jo mēs panākam vienmēr to, par ko domājam.

Nav jāšaubās, ka no bērnības iedaudzinātie neparei-
zie uzskati par vecumu mums laupa daudz gadu.

Neviens ārsts nevar glābt tādu slimnieku, kurš pats
ir cieši pārliecināts, ka tam jāmirst.

Nekas nespēs pagarinātmūsu mūžu un uzturēt mūsu

veselību, kamēr mēs ikdienas domāsim par vecumu un

slimībām.

Visnepareizākos uzskatus par vecumu mēs sastopam
pie cilvēkiem, kūpi dzīvo vienmuļīgu dzīvi. Uz laukiem

sievietes novecojas daudz ātrāki nekā pilsētā, lai gan tur

ir svaigs gaiss, un bezrūpīgāka dzīve. Tas tāpēc, ka lauku

sievietes dzīve ir monotona, viņu garam nav iespējas at-

tīstīties. Kas dzīvo vienmuļīgu dzīvi, tas gan var sasniegt
lielu vecumu, bet viņš drīz novecojas, jo gars itkā pārak-
meņojas. Garīga pārakmeņošanās atsaucās arī uz miesu:

tās audi top cietī un trausli. Papriekš noveco dvēsele,
tad miesa. Dzīves dažādības, sevišķi garīgās, uztur cil-

vēku jaunu.

No statistikas redzam, ka tagad cilvēka caurmēra

mūžs ir garāks, kā senāk. lemesli dažādi: vieglāks darbs,

veselīgāki dzīves apstākļi un ierašas, saprātīgāks dzīves

veids.

Lai mūžu pagarinātu, cilvēkam jāmīl darbs. Nekas

nav kaitīgāks par bezdarbu.
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Lai uzturētu jaunību, mums jānodarbina visas mūsu

ķermeņa daļas.
Mūža pagarināšanai tikai tad ir nozīme, ja viņu liet-

derīgi izlietojam, sevi izveidodomi un attīstīdami. Pretējā
gadījumā mēs nedzīvojam, bet veģetējam, esam kā koki,
kuri vairs nezaļo, bet stāv kaili un iedveš nepatīkamu
iznīcības sajūtu.

Mums jāprot tikai uztvert pareizas, spēcīgas domas,

un nemaz nenāksies grūti garu uzturēt jaunu.
Noslēgsim savu dvēseli domām par vecumu un aiz-

mirsīsim visus nepatīkamos piedzīvojumus, centīsimies

pēc visa laba un cēla, un mūsu gars būs jauns līdz nā-

ves stundai

Nesaticība un ķildas mājas dzīvē padara vecu mūsu

iekšējo cilvēku, tamdēļ izvairīsimies no viņām.
Ja gars būs jauns un spēcīgs, arī miesa nenoveco-

sies. Dvēseles saskaņa ir vienīgais drošais līdzeklis pa-

sargāt miesu no sabrukšanas.

Vakaros jāaizmieg ar labām un mierīgām domām.

Ļaunas un drūmas domas saindē asinis un laupa nakts

atpūtu. Tumsā un vientulībā visas nepatīkamās lietas ir

pārspīlēti nepatīkamas.
flrī nodarbošanās tumšās un drūmās telpās saīsina

mūsu dzīvi.

Turēsimies vienmēr pie vienkārša dzīves veida un

cēlām domām.

Mēs izdarām rupju kļūdu, cenzdamies mākslīgiem

līdzekļiem apslēpt vecuma zīmes.

Turēsimies pie jaunatnes, jo jaunība pielīp. Nevairī-

simies no tāda apģērba, kas liek izskatīties jaunam, tikai

nepārspīlēsim, lai nezaudētu prātīgu izskatu. Sargāsimies
iet salīkuši un kājas gurdeni vilkdami. Ļausimies mīle-

stībai, pašaizliedzībai un labsirdībai, tas uztur siltu un

jaunu sirdi.

Nekait maza porcija vieglprātības, arī tā atjauno.
Cieti, auksti un pārāk nopietni cilvēki ātri novecojas.

Vēlama arī patīkama sabiedrība. Ta vienmēr iz-

klaidē drūmas domas.

Ari veselīgs humors un dziesmas lai ir mūsu pava-

doņi visās dzīves gaitās. Kur dziesmas skan, tur ļaunu-
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mam un saīgumam nav vietas. Skaņas apskaidro un no-

mierina. Bat nekad nevajaga dziedāt bez domām, vien-

kārši izdodot zināmas skaņas. Jādzied ar izjūtu, jāliek
dzēselei līdzi dziedāt.

Ir patīkami redzēt vecu cilvēku, kura sirds vēl pilna
prieka un cerību, kurš tikai tapis laipnāks un maigāks,
bet ne nevarīgs.

Un pienāks laiks, kad vienīgā vecuma pazīme būs

gudrība, kad uz vecu cilvēku vairs neraudzīsies ar līdz-

cietību, bet ar godbijību. Pēdējie gadi cilvēka mūžā būs

visdai|ākie, jo viņš savā gara attīstībā būs sasniedzis visu

iespējamo.
«Mīlēsim savus ienaidniekus kā sevi pašu". —"Šais

vārdos slēpta dziļa patiesība, jo nīzdami savu ienaidnieku,

mēs metam naida ugunī degošas vielas. Tikai mīlestības

domas iznīcina naidu un skaudību.

Patiesa mīlestība īsā laikā izlabo viszemāko un vis-

rupjāko cilvēku.

No saviem līdzcilvēkiem mēs varam saņemt vienīgi
to, ko mēs viņiem sniedzam. Dosim tiem visu daiļu un

cēlu, un to pašu mēs sagaidīsim no viņiem.
Cilvēks kas izstaro no sevis mīlestību, reti jutīs naida

nāvējošo dvesmu.

Pat dzīvinieks sajūt mīlestību un padodas viņas
brīnišķīgam spēkam. Pat plēsīgs zvērs top rāms no viņas
uzvarošā skata un ļaujas vadāties tievā saititē.

Redzēdami cilvēku ar sarūgtinātu seju, mēs droši

varam teikt, ka viņš savā apkārtnē ir sējis ļaunas un pat-
mīlīgas domas, kūpas savā laikā atgriežas uz viņu pašu.

Velti dažreiz cilvēks vaimanā uz likteni, savās bēdās

un nepatikšanās uzkrauj vainu citam.

Pats viņš radījis šos ļaunumus, barojis ar savām ne-

pareizām domām.

No visa sacītā mēs varam izvest slēdzienu, ka visas

parādības cilvēka dzīvē atkarīgas no viņa paša. Pat

veselība un jaunība padotas cilvēka gribai.» Tamdēļ
veidosim sevi laimīgai dzīvei Domāsim pareizas domas.

Nemēģināsim izskaust ļaunu ar ļaunu. Mācīsimies saprast
savu līdzcilvēku vājības, modināsim ari viņu sirdīs mīle-

stību uz visu daiļu un cēlu. Nepadosimies grūtos brīžos
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gļēvumam, bet centīsimies atrast nepatikšanu un nelaimes

īstos cēloņus, un mēs viņas novērsīsim. Nekad nekur-

nēsim uz Dievu, jo viņš mūs radījis pilnīgus, bet mēs

paši sevi samaitājam ar ļaunām un maldīgām domam.

Nedomāsim par nāvi un nebaidīsimies no viņas, bet

savas domas ziedosim sava gara izdaiļošanai Nāve ir

tikai dzīvības veida maiņa. Kas būs dzīvojis pilnskanīgu
dzīvi, tas arī nāvi uzskatīs mierīgi. Viņš šķirsies no šīs

dzīves ar apziņu ka vienmēr ir centies pildīt savu dzīves

uzdevumu.
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Vaī nāve ir dabiska parādība?

Pēc zinātnes domām nākotnē būs iespējams pārgro-
zīt vecuma stāvokli. Tas nebūs vairs sāpīgs un atbai-

došs, bet vienkārša fizioloģiska, viegli panesama parādība.
Cilvēks sasniegs ari lielāku vecumu, nekā tagad. Daži

gan domās, ka ir vienalga, vai skatīt pasauli simts, vai

tikai trīs gadus. Te jāņem vērā kvalitatīvā izžķirlba lietu

novērtēšanā dažādos vecumos. Viens un tas pats cilvēks

dažādos vecumos dažādi uzņem dzīves iespaidus. Pavi-

sam jauni ļaudis neapmierinās ar īstenību, ļo viņu ideāli

ir pārāk augsti. Pusmūža ļaudis apsver lietu vērtību pēc
būtības un vieglāk ar visu apmierinās. Jaunatne bieži

padodas pesimismam. Māves novērtējums, tāpat kā dzī-

vības, mainās līdz ar vecumu.

Cicerons domā, ka jau no pat bērnības jāpieradinās
skatīties uz nāvi bez bailēm, jo ir drošs, ka mums visiem

reiz jāmirst. Daži zinātnieki turpretī ir tajā pārliecībā, ka

par nāvi nav jādomā, jo tas paātrina viņas tuvošanos.

Zinātne uzlūko nāvi par katram organismam dabīgu
un neizbēgamu parādību. Nopietni iedziļinoties šaī jautā-
jumā izrādījās, ka šīm domām nevar atrast pierādījumu.

Zemākie dzīvnieki vairojas ar dalīšanos. Paaudze

nāk pēc paaudzes un iet bez neviena nāves gadījuma.
Velti meklēt neskaitāmās infuzorijās pēc kāda* līķa. Sprie-
žot pēc šī fakta, daži zinātnieki izved slēdzienu, ka vien-

šūniņu būtnes ir nemirstīgas. Šie vienšūniņu dzīvnieki

vairojas caur dalīšanos Ja dzīvnieks kā individs sadalās

uz diviem vai vairākiem jauniemindividiem, tad, protams,
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viņš ka tāds zūd. Varētu tā tad atzīt indivīda dabisku

nāvi, bet kez iznīkšanas un bez līķa.
Ir arī starp augstāk attīstītiem dzīvniekiem tādi, pie

kuriem nav vērojama dabiskā nāve. Pie viņiem pieder
tādi dzīvnieki, kā polips un dažas tārpu sugas. Pēdējie
stipri vairojas ar dalīšanos.

Ir tā tad norādījums, ka dabiskā nāve nav nepiecie-
šami saistīta ar katru organismu. Daži zinātnieki pat
domā, ka dabā nav dabiskās nāves. Viņi pieved kā pie-
mērus kokus, kuri vairāk tūkstošu gadu vecumā gājuši
bojā ne vis dabīgā nāvē, bet caur kādu katastrofu.

flrī amērikāņu biologs Žaks Lebs nācis pie slē-

dziena, ka nāves esamība nav pierādīta.
Nāvi var tā tad uzlūkot kā tīri nejaušu parādību,

kupa viegli novēršāma.

Pēc Veismaņa domām, nāve ir kā derīga piemēro-
šanās, kā piekāpšanās pret ārējiem apstākļiem, kas ne-

pieciešama sugas uzturēšanai un nevis kā nepieciešamība,
kurai pamats pašā dzīvības būtībā. Nolietots organisms
neder priekš vairošanas un eksistences cīņas. Tamdēļ
Veismanis domā, ka dabiskā nāve ir dabas izlases liku-

mības sekas, flr novecojušā organisma paguršanu pie-
tiek, lāi viņu cīņā nobīdītu pie malas, tamdēļ šāds nāves

izskaidrojums būtu pilnīgi lieks.

Bieži atzīmē nāves gadījumus aiz liela vecuma.

Sirmgalvji dažreiz nesajūt nekādu sāpju un mirstot itkā

aizmieg. Līķus uzšķēržot tomēr izrādās, ka lieta grozās

ap varmācīgu nāvi, kas cēlusies no slimību radošiem mi-

krobiem.

levērojot pievestos faktus, nevar vienkārši pateikt, ka

dabiskā nāve ir organismam pilnīgi piederoša lieta. Mums

jāmeklē pēc viņas esamības pierādījumiem.

Dabiskai nāvei padotas tās organisma sastāvdaļas,
kuras kalpo paša individa dvīvei. Šūniņas, kas nodrošina

sugas pastāvēšanu, līdzīgi vienšūniņu būtnēm ir nemirstī-

gas. No sievietes oliņas izceļas jauna būtne, kūpas sa-

stāvdaļas rada atkal jaunu individu v. L t. Oliņas un
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sēklas ķermenīši nemirst dabīgā nāvē, bet nobeidzas zem

kaitīgiem ārējiem iespaidiem. Tikai niecīga daļa šo dzī-

vību radošo oliņu dzīvo nemirstīgi tālākās paaudzēs.
Zinātne tā tad pierāda, ka mūsu organismā atrodas

nemirstīgas sastāvdaļas — oliņas un sēklas ķermenīši.
Šīm šūniņām piemīt patstāvīga dzīvība, kā arī dažas pa-

rādības, kuras īstenībā ņemot līdzinās psichiskām parādī-
bām. Spriežot pēc tā, var uzstādīt jautājumu par dvēseles

nemirstību.

Spriežot pēc vienšūniņu būtņu dzīves, tās pieskaitā-
mas psichiskām būtnēm, kuras stāv uz ļoti zemas attīstī-

bas pakāpes. Tās prot izmeklēt sev barību, prot atrast

līdzīgas būtnes priekš pārošanās, izvairīties no briesmām—

tā tad iespējams runāt par infuzoriju dvēseli. Šī «dvēsele",

protams, ļoti neattīstīta, un par viņu nevar spriest kaut-

cik noteikti.

Ja cilvēka organismā mājo nemirstīgās dzimuma

šūniņas, tad jājautā, vai arī viņām ir nemirstīga dvēsele.

Mēs nevaram šaubīties, ka oliņām un sēklas ķermenlšiem
piemīt tāda pat jūtelība, kā vienšūniņu dživniekiem. Oli-

ņas atdala sēklas ķermenīšus kairinošas vielas. Pēdējie,
vadīti no sevišķas sajūtas, tiecas pretim oliņai un ieurbjas

viņā. Ir vielas, kuras kairina sēklas ķermenīšus, modina

viņos kustēšanos un tos pievelk. Daudzi pētnieki pierā-
dījuši vīrišķo šūniņu jūtelību pie dažādiem stādiem un

dzīvniekiem. Hekels saka, ka oliņas un sēklas ķermenīši
rada jaunu paaudzi un pārnes uz viņu arī savu «dvēseli".
Šī dvēsele tā tad ir nemirstīga līdz ar pašu dzimuma šū-

niņu.
Faktam, ka mūsu organismā ir elementi ar nemir-

stīgu dvēseli, tomēr nav nozīmes mūsu personīgās dvēse-

les nemirstības jautājumā. Mēs neapzināmiesdaudzu mūsu

miesas šūniņu patstāvīgās parādības. Mēs nejūtam mūsu

asins ķermēnīšu cīņu ar mikrobiem. (Jn tomēr šie asins

ķermenīši ir jūtīgi elementi, ar tādu pat «dvēseli", kā in-

fuzorijām.
Sieviete nesajūt bērna psichiskās īpašības, kaut gan

tās daudz vairāk attīstītas, kā pie vienšūniņu dzīvniekiem.

Pēdējos grūtniecības mēnešos bērns spēj uzņemt zināmus

iespaidus, izdarīt dažas kustības, tam attīstās tauste, garša
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un pa daļai arī redze. Māte tomēr nekādi nespēj sajust
viņa «dvēseli". Viņa pat nezin, vai viņā attīstās viena,
vai divas šādas «dvēseles". Tā tad šūniņu nemirstībai

nav nozīmes tajā nāves jautājumā, kuru mēs cenšamies

atrisināt.

Ir izteiktas domas, ka nemirstīgas ir vienīgi dzimuma

šūniņas, bet visi citi organisma elementi padoti nāvei. Ja

tiem izdodas izvairīties no nejaušas nāves, tad viņiem
jābeidzas dabiskā nāvē. Ja tomēr ir gadījumi, kuros

nevis dzimuma, bet citi organisma elementi nosaka vai-

rošanos, tad nav nekāda iemesla noliegt šo elementu ne-

mirstību. Polips un tārps, tāpat arī vienšūniņu dzīvnieks,

vairojas sadaloties. Tā tad liels vairums šūniņu piedalās
jaunas būtnes radīšanā, un visas tās uzskatāmas kā ne-

mirstīgas.
Tikai zemākie dzīvnieki ir nemirstīgi. Jo augstāk

dzīvnieks paceļas pa organiskās pasaules kāpēm, jo retāk

notiek atjaunošanās.
Slieku var sagriest gabaliņos, un katrs no šiem ga-

baliņiem attīstās par veselu slieku. Gliemezim gan ataug
norautie taustekļi, bet ja viņu pašu sadala, tas aiziet bojā.
Starp mugurkaulainiem dzīvniekiem tikai zemākie no vi-

ņiem, piem. tritons, spēj atjaunot atrautu asti, vai kājas.
Runāt pie šiem dzīvniekiem par sadalīšanu, pie kam katra

daļa attīstītos par patstāvīgu dzīvnieku, nav vairs ne vis-

mazākās iespējas. Augstākie mugurkaulainie dzīvnieki

nekad neatgūst pat zaudēto locekli.

Var taisīt slēdzienu, ka dzīvnieka organisms progresē
uz elementu vairošanās spējas rēķina. Pie augstākiem
dzīvniekiem vērojama dažu orgānu atjaunošanās, piem.
aknu.

Pastāv elementi, kas neizbēgami nolemti dabiskai

nāvei, un tie jāmeklē starp nervu centru šūniņām. Nav

šaubu par dabiskās nāves esamību dzīvnieku valstī. Tā

tomēr ir reta parādība. Kā piemērs te noder tā sauca-

mās «viendienas mušas". To kāpuri 2—3 gadus dzīvo

saldūdens dūņās un pārtiek no sīkām organiskām atlie-

kām. Pēc tam tie pārvēršas par spārnotiem kukaiņiem
un paceļas gaisā pēc saules noiešanas. Šo kukaiņu kā-

puriem ir labi attīstīti ēšanas orgāni, kamēr spārnotiem
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ir tikai šo orgānu dīgļu atliekas. Viendienas mušas ne-

spēj baroties, kas pierāda, ka tās piemērotas tikai dažu

stundu dzīvei. Šās stundas viņi pavada gaisā un ziedo

mīlai.

Pie šiem kukaiņiem vērojama dabiskā nave.

Ja viendienas mušām netrūktu barības uzņemšanai
nepieciešamo orgānu, mēs varbūt varētu pielaist varbū-

tību, ka viņas krīt par upuri kādai ļoti ātrai lipīgai
slimībai. Ir liels skaits kukaiņu, kuri mirst no aplipšanas
ar parazītiskām pelējumu sēnītēm. Tā tad var domāt, ka

dabiskā nāve tiešām pastāv.
Daudz strādāts pie cilvēka dzīves robežas noteik-

šanas. Daži zinātnieki atbalstās uz augšanas ilgumu.
Viņi pieņem, ka cilvēka mūža garumam jābūt 100 gadi,
un ka augšanas laiks aizņem V 5 dalu no v'sa mūža. Tā

kā 100 gadus veci cilvēki ir diezgan reta parādība, tad

visi nāves gadījumi pirms 100 gadiem jāuzskata par ne-

jaušas nāves piemēriem. Tomēr nekas neapstiprina šo

domu pareizību.
Cilvēka ķermeni vērojama tādas parādības, uz kurām

tikai nākotne spēs dot atbildi,
Ir svarīgs jautājums, vai dabiskā nāve savienota ar

dzīvības instinkta izzušanu un nāves instinkta parādīšanos.
Vai ir vērojama cilvēka nāvē līdzība ar dabisko nāvi pie
viendienas mušām, kuras, atrasdamās spārnotā stāvoklī,

nemaz necenšas izvairīties no nāves briesmām.

Personas, kūpas tuvojas dabiskai nāvei, retos gadī-
jumos uztur pietiekošas prāta spējas. Tādi sirmgalvji,
kuriem prāts neaptumšojas, vienmēr izsaka ciešu vēlēšanos

dzīvot. Visi pētījumi sirmgalvju patversmēs neliek manīt

ne mazāko nāves instinkta zīmju.
Zinātnes pienākums ir, pagarināt cilvēka mūžu līdz

tam laikam, kamēr dzīvības spēju zaudē visi organisma
elementi, kamēr parādās nāves intinkts.







Mūsu grāmata,

Vīrieši,

kurus noraida,
nav parastais romāns,. Tā rāda, ne tikai

dažu individu raksturus un viņu dzivi, bet dod

iespēju ieskatīties visu sabiedrības šķiru sieviešu psi-
choloģijā, viņu mīlas attiecību uztverē.

Jauna kantoriste liedz skūpstu savam darba

devējam, jo baidās pati no sevis, no savām jutām
pret vīrieti, kuru no viņas šķir pēdēja lielā bagātība
un viņas pašas nabadzība.

Pēc kādas dāmas algotās biedrenes sacenšās

pirmās dēls un zirgu puisis. Uzvar kalps, jo jaunavai
kungu dēls izliekās par s'rēvišķīgu.

Bijušās muižniecības pārstāve jūsmo par savu

nagu kopēju, bet viņus izšķir melna kakla saite un

slikti pašūta fraka.

Kāda savādniece atraida diezgan patīkamu' ju-
ristu, jo tas nepiekrīt mīlas attiecībām ar pasau'e
laistām sekām.

Piemīlīga saimniekmeita atsakās no pilsētas

kunga draudzības tamdēļ, ka pēdējais atsūtījis tai

fotogrāfiju no peldu ainas ezermalā.

|fi|ptyēl daudz un dažādas sievietes intimās vēstu

lēs izteic to, ko cilvēks sakā tikai tuviem draugiem,
un mūsu grāmatā ir 134 šādas vēstules.

Grāmata rāda vīriešiem virkni gadījumu, kurus

dzfVS parasti uzskata par nenozīmīgiem, bet kuri

sagādā labam nepatīkamu pārstei-

ftri Ktua sieviete daudzajās vēstulēs atradīs sev

piemērotus gadījumus, smels paskaidrojumus dažai

neizprotamai sajūtai un mācīsies turpmākā dzīvē

atvairīt nevēiāmos pielūdzējus, bet vēlamos nespīd-
zinās ar nepamatotu greizsirdību un citiem untu-

Grāmata maksā Ls. i.-- un dabūjama izdev-

niecībā, kā ari Rīgas un provinces grāmatveikalos
un kioskos.

Pasūtījumus lūdz adresēt izdevniecība „Fi|in",
Rīgā Lāčplēša ielā N° 15, dz. 2.

Provinciešu ievērībai: naudu var iesūtīt art
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