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PRIEKŠVĀRDS.

Sakarā ar dzīves intereses pazemināšanu un cilvēku

pašnāvību epidēmiju esmu nodomājis virzīt šīs sērgas ap-

karošanai savu atdzimšanas teoriju. Mana teorija dibi-

nāta uz psicholoģiju, okultismu, teoloģiju, filosofiju un

cifārr speciālām zināšanām. Personīga tuvāka pazīšanās

ar ļoti ievērojamo askētu-mūku un ar vairākiem apdāvi-
nātiem ar sevišķām iedzimtām spējām cilvēkiem, kā arī

spiritisma seansi palīdzēja man atrisināt dažus grūti pie-

ejamus jautājumus par cilvēka garīgo dabu un mūžīgo
dzīvi.

Mana teorija nav sakombinēta uz atru roku, viņai
ir savs ilggadīgs izveidošanas periods.

No saviem plašiem materiāliem dažādu iemeslu dēļ
pagaidām varu dot tikai īsus apzīmējumus, bet arī no

tiem katrs cilvēks varēs novērtēt vairākus tuvu viņam
stāvošus svarīgus apstākļus, kā arī nākt pie labāka ga-

rīga un fiziska stāvokļa.

J. Bucholcs.

Rīgā, 1929.
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I. Pazemināta dzīves interese.

Vai cilvēkos dzīves interese ir pazeminājusies? Jā,

stiprā mērā. Uz to norāda tādi simptomi, kā dzīšanās

pēc asiem pārdzīvojumiem un neveselīgām izpriecēm, no-

došanās narkozēm, visādu netikumību, paviršības un no-

laidības piekopšana, savu pienākumu ignorēšana v. t. t.,

pie kam vistraģiskākā dzīves intereses pazemināšanās for-

ma ir pašnāvība.

Par cilvēku, kuru bieži var sastapt visādās izpriecu

vietās, parasti mēdz teikt: „lūk cilvēks, kas mīl dzīvi!"

Patiesībā par tādu vajadzētu teikt: „lūk cilvēks, kas nezin,

ar ko piepildīt savu tukšo dvēseli!"

Nav noliedzams izprieces labvēlīgais iespaids, ja iz-

priece ir veselīga, normēta un stāv zināmā augstumā, bet

cilvēku ārkārtīga dzīšanās pēc visādām izpriecēm norāda

uz to, ka viņi pārņemti no izprieces psīchozes. Izprieces

psīchoze izriet no cilvēku izvirtības; izvirtība pazemina
dzīves interesi, bet pazeminātā dzīves interese iztukšo dvē-

seli, kas izspiež no normālas dzīves gultnes.

Ja cilvēks neatrod zināmu izprieci un gandarījumu

produktīvā darbībā, savas personības izveidošanā un savā

ģimenes dzīvē, tad tādam cilvēkam dzīves interese nav

normāla un tāds nav nodrošināts no atburvības asākas

formas, kas var izsaukt briesmīgu traģēdiju pašnāvību.
Cilvēki nezin, cik briesmīga ir šī traģēdija; ja viņi

zinātu, cik šausmīgs ir ikkatra pašnāvnieka liktenis ga-

rīgā pasaulē, neviens nekad nemirtu pašnāvībā.
Mēs zinām, ka cilvēkus uz pašnāvību grūž: dzīves

apnikums, dvēseles tukšums, spēka trūkums, slimības,

jūtas, materiālās grūtības, nelaimes, bailes, nesaskaņas,
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kauns, atriebība, pat apbedīšanas ceremonijas pomps un

vēl citi svarīgi un niecīgi iemesli. Visos šos iemeslos slēp-

jas vai nu dvēseles tukšums, vai veselīga prāta trūkums,

jeb spēku bankrots. Tādus defektus cilvēks iegūst caur

izvirtību, caur dabas likumu ignorēšanu un šie defekti

saīsina viņa dzīvi.

Pretēji dievišķīgiem un cilvēciskiem likumiem cilvēki

dara visu, lai saīsinātu savu dzīvi: viņi lieto alkoholu,

nikofinu, kokainu un citas narkozes, kuras kā nāvīgi tārpi

saēd viņa psīchiku, viņi apzināti daudzpusīgi neietur tās

normas, kuras diktē viņiem pati daba; tā tad pašslep-
kava ir nevien tas, kas nogalina sevi caur momenta no-

darījumu, bet arī tas, kas sistēmatiski sev kaitēdams sa-

īsina savu dzīvi. Katrs narkomāns ir savā ziņā pakāpe-
nisks pašnāvnieks.

Galvenais pašnāvības iemesls mitinās cilvēka psīchikā.

Ņemsim ainu no dzīves: Cilvēks ir bagāts. Viņš dzīvē

ir izbaudījis visu. Viss ir viņam jau apnicis un viņš brī-

žiem nezin, ko ar sevi iesākt. Beidzot, stipri pārņemts

no dzīves apnikuma, viņš šaujas nost.

Kur meklējama traģēdijas vaina? Bagātībā? Nē.

Izprieces? Arī nē. Vaina meklējama psīchikā. Tāds

cilvēks nav sapratis ne sevi, nedz dzīvi.

Ņemsim citu piemēru, arī no dzīves. Cilvēks ir jauns,
labi izglītots, ieņem solīdu stāvokli. Viņš apprecējās, vi-

ņam atliek tikai dzīvot, ražot un priecāties. Bet ko viņš
dara? Viņš šaujas nost un atstāj zīmīti, ka nav vērts

dzīvot! Kur vaina? Atkal psīchikā.
Caur pašnāvību mirst jauni un veci, bagāti un na-

bagi, izglītoti un vienkārši; caur pašnāvību mirst arī bērni

un atstāj zīmīti, ka dzīve nav interesanta, ka nav vērts

dzīvot.

Vēl trakāk ir tāds fakts, kad kāds sentimentāls skuķis

ieņem ģifti tikai tamdēļ, lai būtu kaut uz īsu momentu

par uzmanības centru; mirst, tā sakot, apbedīšanas ce-

remonijas dēļ.
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Kur šeit meklējama vaina? Ne citur, ka psīchikā,

Ir pašnāvību kategorija, kur galveno lomu spēlē ga-

rīgu spēku trūkums, piemēram slimības, jūtas, nabadzība,

nelaimes, bailes, kauns un citi iemesli. Bet arī šinīs ga-

dījumos vaina atrodas psīchikā, jo garīgu spēku vājības
iemesli ir psīchikas vājība. Pie garīgu spēku un psīchikas

vājības cilvēks zem dažādu faktoru spiediena var izdarīt

pašnāvību automātiski, pie gribas spēka pilnīgas pasivi-
tātes. Ir atsevišķi gadījumi, kad pašnāvību var novērst

ar materiāla stutēšanu, kamdēļ jānoorganizē palīdzības

sniegšana tiem cilvēkiem, kam asa nabadzība vai sarež-

ģītie materiālie apstākļi draud ar briesmīgu traģēdiju.

Ņemot vērā, ka dzīves interese ir cilvēkos stipri pa-

zemināta un ka pašnāvība ir pēdējā laikā pieņēmusi epi-

dēmisku raksturu, jānāk pie slēdziena, ka cilvēkiem vis-

pār nav kārtībā psīchikā. Ar to zināms nav teikts, ka

visa pasaule ir pilnīgi traka, bet nav šaubu, ka daudziem

cilvēkiem skrūves galvā ir vaļīgas. Šeit vainojama audzi-

nāšana, šeit vainojami paši cilvēki, kas nonākuši pie tā-

das deģenerācijas, ka pat reaģēt uz pašnāvību viņi spēj

ne citādi, kā ~konstatēt bēdīgo faktu".

Kā hdzet? Kas butu darāms, lai atpestītu cilvēkus

no tāda ļaunuma?
Tā kā dzīves intereses pazemināšana un pašnāvības

progresējas parallēli ar izvirtību, tad dzīves intereses pa-

celšana un pašnāvību apkarošana ir iespējama tikai caur

cilvēku atdzimšanu.

Atdzimšanas ideja nav jauna, viņas principi vienmēr

bij iepīti audzināšanā, bet, spriežot pēc sekām, nedeva

pozitivus rezultātus. Tādas parādības iemeslus izskaidro

šī jaunā atdzimšanas teorija.
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II. Izvirtība.

Kas katram mūsdienu cilvēkam jāzin par sevi?

Viņam jāzin, ka viņš stāv tāļu no tā ideāla, kādam

viņam pēc cilvēces idejas vajadzētu būt.

Ņemsim tagadējo jaunatni un salīdzināsim viņu ar

senatnes jaunatni, piemēram, ar senās Grieķijas. Senās

Grieķijas jaunatne varēja demonstrēt savu bagātīgo fi-

zisko dabu, savu fizisko spēku un skaistumu. Viņa varēja

lepoties ar savām garīgām spējām un spēkiem, ar savām

dvēseles skaistām īpašībām, ar savu godīgumu un no-

teiktību. Vai tādas bagātības mēs varam atrast arī ta-

gadējā jaunatnē? Dīgļus varbūt, bet bagātības ne. Tāļu
stāv tagadējā jaunatne spēku un skaistuma ziņā arī no

viduslaika jaunatnes.

Ņemot vispār tagadējos cilvēkus, jākonstatē, ka pa-

saule ir pilna ar fiziskiem un morāliskiem ķēmiem. Ne-

jēdzīgi, riebīgi tipi, blēži, šīberi, zagļi, laupītāji frakos

un skrandās, slepkavas, neģēļi un visādu netikumību un

netaisnību piekopēji visur mudž bariem. Cik bieži cilvēks

nav cilvēks, bet tikai nožēlojama parodija uz viņu.

Izvirtība atsaucas arī uz cilvēku vecumu. Ja mēs re-

dzam salīkušu, gļēvu, neglītu, bērnībā iekritušu veci, vai

mēs varam teikt, ka sirmie mati ir viņa goda kronis? Nē,

jo tāds vecums cilvēkam pēc viņa būtības idejas nav pa-

redzēts. Pēc idejas ar gatavību noēnotam vecim jābūt

stipram, glītam un gudram, ar piedzīvojumu caurspīdošu
prātu. Tādu vecumu ikkatrs cilvēks var sasniegt, ja viņš
savā dzīvē ievēros dabas likumus un rēķināsies ar savu

sirdsapziņu. Tādam cilvēkam sirmie mati ir pilnā mērā

goda kronis, bet ja mēs redzam vāju, ķēmīgu veci, tad

mums jāzin, ka tāds ir sodīts ar vājību un ķēmību no

dabas, par viņas likumu ignorēšanu.
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Ja cilvēks ir pareizi un labi attīstījis savus garīgos

un fiziskos spēkus un vienmēr prātīgi un godīgi dzīvojis,

tad nekādas grūtības nevar viņu nomākt. Tāda cilvēka

sirdī ieviesojas divi prieki: viens prieks par šo dzīvi, lai

tā būtu arī grūta, un otrs prieks par priekšā stāvošo nā-

kotni mūžībā. Pēc šiem diviem priekiem vecs cilvēks var

spriest par savas dvēseles stāvokli.

Cilvēkiem jāsaprot, ka viņi paši vainīgi savā nepil-

nībā un ka no viņiem pašiem atkarājas, lai grozītu savu

dzīvi labvēlīgā virzienā, proti, uz atdzimšanu, bet uz at-

dzimšanu pēc jauniem principiem, jo vecie atdzimšanas

principi nav devuši labvēlīgus panākumus. Cilvēku izvir-

tība gāja pakāpeniski, gadusimteņiem, bet tas nenozīmē,

ka priekš atdzimšanas arī ir vajadzīgi gadusimteņi: katrs

cilvēks var savā dzīvē stiprā mērā nākt pie atdzimšanas,

jāzin tikai pareizus atdzimšanas ceļus.

III. Atdzimšanas ceļi.

Cilvēku atdzimšanas ceļi atrodas psīchikas, dvēseles

un fiziskas dabas pozitīvā attīstībā, loģiskos pasaules uz-

skatos un pareizā vispārīgā orientācijā.

Psīchikas attīstība. Cilvēka smadzenes līdzīgi radio

aparātam ir spējīgas uztvert atmosfērā esošus dažādus

spēku viļņus, ļoti derīgus garīgai un fiziskai stiprinā-
šanai. Lai tādus viļņus uztvertu, jāzin, kā noskaņot savas

smadzenes, savu psīchiku. Psīchikā ir jānoskaņo uz uni-

versālu modrību, tas sasniedzams attīstot prāta, redzes,

dzirdes un jūtu modrību. Uz modrību noskaņotas sma-

dzenes uztver spēku viļņus, kuri stiprina psīchiku un ner-

vus, kas paceļ gara stāvokli. Šie no smadzenēm uztvertie

spēki; viļņi nav uzskatāmi par Dieva garu, kuru uztver

dvēsele caur asinīm.
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Ar universālu modrību cilvēks redz to, ko viņš agrāk

nav ievērojis, dzird to, kas agrāk gāja viņa ausīm garām;

viņš saprot to, ko viņš agrāk nesaprata, modrīgas jūtas

arī dod zināmu gandarījumu, kas visumā dara dzīvi pil-

nīgāku un reizē paceļ dzīves interesi.

Bez attīstītas universālas modrības cilvēka spējas pa

daļai snauž, .un tas ir izklaidības pamatiemesls. Izklaidība

nav uzskatāma kā vienkāršs trūkums, bet kā bīstama psī-

chiska kaite, jo viņa izsauc daudz nelaimes un prasa sev

daudz upurus. Piemēram, gandrīz visi nelaimes gadījumi
ielas satiksmē, kuri kropļo un nogalina cilvēkus, notiek

aiz izklaidības. Cilvēkam jāattīsta vēl loģiska prātošanas

spēja un ar to jāierobežo iedomas darbību, jo loģiska

prātošana atveseļo psīchiku un attīsta apķērību, bet ie-

domas darbība, fantazēšana ir psīchiska narkoze, viņa vā-

jina psīchiku un pabalsta izklaidību.

Psīchikas kultivēšanā ietilpst vēl domu iedziļināša-
nas spējas attīstība, kas izdziedina cilvēku no paviršības.

Domu iedziļināšanas spējā darbojas koncentrācijas spēja
un gribas spēks. Gribas spēku var visērtāki attīstīt caur

racionālu personīgu disciplinu un fizisko stiprināšānu.

Personīga disciplina sastāv no universālas modrības,

no prāta, jūtu un valodas kontroles un no stingras kār-

tības un noteiktības visā dzīves gaitā.

Tā tad universālā modrība, loģiska prātošana un domu

iedziļināšanas spēja dara cilvēku enerģisku, prātīgu, ap-

ķērīgu un garīgi stipru.

Dvēsele un viņas pārveidošana. Pa lielākai daļai cil-

vēki nepazīst sevi, viņi nezin, ar ko viņi atšķiras no dzīv-

niekiem, izņemot ārējo formu un valodas spējas. Ne visi

ir nākuši pie noteikta atzinuma, tā teikt, pie ticības, vai

ar nāvi viss izbeidzas, vai seko kāds turpinājums. Ne vi-

siem ir skaidrs dzīves pamatmērķis. Ja cilvēkiem nav uz

šiem jautājumiem pareizi uzskati, tad droši var teikt, ka

viņi savā atdzimšanā nekā sevišķi nesasniegs.
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Vispirms cilvēkam jānāk pie pārliecības, ka viņam ir

dvēsele, ka dvēsele ir viņa pamatdaba. Dvēsele ir ietērpta

fiziskā dabā. Tā ir dvēseles pirmā materiālizācija, rupja.

Dvēseli savieno ar miesu okulta spēki, kurus uztver sma-

dzenes. Ja smadzeņu funkcijas ir tiktāl traucētas, ka ne-

spēj uztvert okultu viļņus, tad dvēsele šķiras no miesas

un pāriet uz tālāko dzīvi astrālā pasaulē. Ka dvēsele dzīvo

astrālā pasaulē reālo dzīvi, pastiprina spiritisms okultismā

un reliģijā. Ar tādu dvēseli var pa daļai sazināties. Sa-

zināšanās iespējamība ir viens no visvienkāršākiem pie-

rādījumiem par dvēseles esamību.

Katra cita dzīves radība, katrs kustonis, putns, zivs,

kukainis ir tikai fiziska daba, uz kuru reaģē okultu spēki,

pie kam tādu radību prāts, jūtas, instinkti un citas spējas

izskaidrojamas ar okultu spēku īpašībām. Ja tādas ra-

dības fiziska daba ir sabojāta vai novecojusies un ne-

spēj uztvert okulta spēkus, tad viņa pārvēršas par zemi

un nekas no tādas radības vairs nepaliek, kas pastiprinājās

kā ar okultismu, tā ar teoloģiju. Tā tad dzīvnieka pamat-

daba ir miesa, bet cilvēka pamatdaba ir dvēsele.

Cilvēks šinī pasaulē atrodas otrā attīstības stādijā.
Pirmā attīstības stādija ir tas periods līdz pirmai materiāli-

zācijai, kad no dievišķīga avota izveidojas cilvēka die-

višķīgā daba dvēsele, kura sauc Dievu par savu Tēvu.

Tās dvēseles, kuras nav dabūjušas maferiālizāciju, saucās

par eņģeļiem.

Astrālā pasaule ir cilvēka dvēseles trešā attīstības

stādija un tur attīstība turpināsies līdz dvēseles otrai

materiālizācijai, smalkai (teoloģija augšāmcelšanās). Ar

otro materiālizāciju attīstība izbeigsies un cilvēki pāries
dievišķīgā jeb pretējā stāvoklī, skatoties pēc attīstības

rezultātiem.

Šinī pasaulē cilvēkam jāattīsta tikai tās savas spē-

jas, kuras priekš šīs pasaules ir paredzētas, bet astrālā

pasaulē attīstās arī visi citi dvēselē atradošie spēju dīgli.
Pēdējos cilvēkam nav jāattīsta otrā stādijā, jo tas liktu
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šķērsli šai stādijai piekritošu spēju attīstībai un vispār

traucētu normālo dzīvi šinī pasaulē. Tā tad askētu un

jogu attīstīšanās veids nav normāls tanī ziņā, ka viņi, aiz-

rauti no trešās stādijas darbības, ignorē otrās stādijas

obligatoriskos pienākumus, pārkāpjot šīs stādijas dabas

likumus.

Dvēseles iemiesošanas mērķis ir tas, lai viņa izejot

attīstības stādijas, būtu spējīga pāriet dievišķīgā stāvoklī.

Citādi sakot, šī pasaule ir priekš dvēseles skola, bet astrālā

pasaule, kā augstākās attīstības stādija, ir dvēseles augst-
skola. Tā kā cilvēka dvēsele darbojas astrālā pasaulē pla-

šāk kā šeit, tad uzraksts uz kapa pieminekļa „Dusi mie-

rīgs" ir liels pārpratums; patiesībā vajadzētu uzrakstīt:

~Darbojies uzcītīgi". Pārpratums ir arī viss tas, kas tiek

rakstīts un runāts par dvēseles sastingšanu, par viņas sa-

liešanos ar haosu un par viņas pāreju citā radībā. Ne-

pareiza ir arī garīgu formu noliegšanas filozofija. Garīgā

pasaulē ir savas garīgās formas, pat redzamā fiziskā pa-

saulē ir arī savas neredzamas fiziskas formas. Bez for-

mām nevar būt ne skaistuma, nedz ķēmības. Katrs bez

izņēmuma garīgs un intelektuāls jēdziens ir saistīts kaut

netieši ar izpratni par formām. lerobežotam ar fizisku

dabu cilvēkam grūti saprast un uztvert garīgās formas,

bet tas neizslēdz tādu esamību.

Ir zināmas vēl tādas brīnišķīgas parādības, kad cil-

vēkā it kā ir mainījusies visa viņa garīgā daba, it kā

viņā ir ienākusi pavisam cita dvēsele, jeb kad cilvēkā

piepeši parādās neizprotamas spējas; viss tas ir uzska-

tāms kā okulta rakstura dabas spēle, kura ir bezgalīga
savās variācijās. Šinī spēlē nav izslēgta arī smadzeņu sub-

jektīvas savādības loma.

Astrālā pasaule ir tiktāļu izpētīta, ka ir iespējams

spriest par viņu, kā par reālu būtību. Tur ir trīs sfēras,

proti: cīņu sfēra, gaišā sfēra un tumšā sfēra.

Dvēsele pēc šķiršanās no savas miesas vispirms no-

kļūst cīņu sfērā, no kurienes viņa, skatoties pēc aftīstī-
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bas panākumiem, tiek ievilkta gaišā jeb tumšā sfērā. Spi-

ritisms okultismā un reliģijā, kā arī citi avoti dod ie-

spējamību saprast dvēseles dzīvi minētās sfērās. Šeit

katram jāiegaumē sev tas, ja cilvēks šinī pasaulē izveidos

sevi pozitīvi, ja pareizi attīstīs savas spējas un spēkus, ie-

vēros dabas likumus un ieturēs viņu normas, ja viņš vis-

pār būs godīgs, labsirdīgs, taisns un darbīgs cilvēks, tad

viņa dvēsele dabūs tādu skaistumu un spēku, ka — pār-

ejot trešā stādijā — varēs bez šķēršļiem caur cīņu sfēru

iekļūt gaišā sfērā, kur valda visi skaistumi, kas dod dvē-

selei lielu prieku, kur dzīve ir daudz pilnīgāka kā šeit,

jo tur pilnīgāk darbojas dvēseles īpašības, kufas pro-

gresējas pilnībā.

Krievijā, Rezaņas pilsētā, 1905. gadā ir mirusi no di-

loņa ļoti apdāvināta persona, kāds A. D., kurš pirms

miršanas apsolījās sniegt no astrālās pasaules saviem drau-

giem ziņas par sevi. Spiritisma seansā uz jautājumu: „vai

dvēsele turpina savu attīstību?" saņemta no A. D. dvē-

seles atbilde: „gaišajā pasaulē dvēsele savā skaistumā kāpj
kā pa trepēm."

Turpretim, ja cilvēks šinī pasaulē nerūpēsies par savu

spēju attīstību, neievēros dabas likumus, būs negodīgs,

ļauns, viltīgs un nedarbīgs, tad viņa dvēsele taps ķēmīga

un gļēva. Pārejot cīņu sfērā, viņa viegli tiks ievilkta tumšā

sfērā, kur valda ciešanas no ķēmības un ļaunumiem un

tur viņa progresējas ķēmībā.
Cilvēka dvēselei ir tāda smalkjūtīga daba, ka uz viņu

caur psīchiku uzspēlējas visi no gribas spēka neatbīdīti

iespaidi, pie kam pozitīvie iespaidi dara dvēseli skaistu,
bet negatīvie ķēmīgu.

Ļauni darbi, ļaunas jūtas, ļaunas domas atstāj uz dvē-

seli savu ķēmojošu traipu. Jo lielāks ir ļaunums, jo vairāk

tiek sakropļota dvēsele. Var pierādīt, ka sevišķi izķēmo
dvēseli netikumība un ļauni darbi, no kuriem cieš cilvēki,
bet visļaunākais ir slepkavība, slepkavas dvēsele pār-
veidojas pilnīgi velnišķīgi.
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Tas pats ir sakāms arī par pašslepkavību. Ņemot no

daudzpusīga viedokļa starp slepkavu un pašslepkavu no-

zieguma ziņā starpības nav un pašnāvnieka dvēseles bries-

mīgais stāvoklis pasliktinājās vēl caur to, ka kaila dvēsele,

tieši pēc pārejas ķēmībā, nokļūst astrālā pasaulē, kur no-

grimst tumšajā sfērā briesmīgās mokās, kamēr slepkava,

paliekot miesā, var nospiest dvēseles sāpes ar šīs pasaules

labvēlīgiem apstākļiem un pat ar pozitīvu darbību iz-

dziedināt dvēseli no ķēmības.

Cilvēks var izdarīt kā slepkavību, tā arī pašslepka-

vību tad, kad viņa apziņa darbojas pilnīgi normāli un arī

tad, kad apziņa ir aptumšota ar psīchisko kaiti. Pēdējā

gadījumā pašnāvnieka dvēselei nekāda atvieglojuma nav,

jo viņu jau izķēmo tie iemesli, kuri viņu noveduši pie

briesmīgā stāvokļa. Šeit pašnāvnieka vaina jau ir tas, ka

viņš nav sevi attīstījis un nostiprinājis, lai atspēkotu ļau-

nos iespaidus, jo vienīgi priekš tādas attīstības caur daudz-

pusīgu darbību viņš ir sūtīts šinī pasaulē.

Par pašnāvnieka dvēseles briesmīgo stāvokli tumšajā

pasaulē zin visi spiriti-pētnieki. Izsaucot spiritisma seansā

pašnāvnieka, dvēseli, kaut arī bijušu psīchiski nenormālu,
nereti kā atbildi var dzirdēt kaukšanu, briesmīgu kauk-

šanu, no kuras mati ceļas stāvu.

Tā tad cilvēkam jāsargā, jāsaudzē, jākopj un jākultivē

sava psīchikā, lai nodrošinātu sevi no briesmīgas kata-

strofas. Cilvēka dzīve ir ļoti nopietna lieta un apbrīno-

jams ir viņa liktenis: par dievišķīgu likumu izpildīšanu

viņš saņem pārāk lielu balvu, bet par likuma pārkāpšanu

saņem pārāk lielu sodu un grozāms šeit nekas nav!

Tā tad pašnāvība ir priekš cilvēka vislielākā nelaime,
kāda tikai ar viņu var notikt, tādam cilvēkam būtu labāk,

ja viņš pavisam nebūtu nācis šinī pasaulē. Liels pārpratums

ir, ja cilvēks domā, ka caur pašnāvību var tikt vaļā no

ciešanām un cik niecīgas ir šīs pasaules ciešanas salīdzinot

ar tām mokām, kurā nokļūst pašnāvnieks.
Cik aplamas ir tādas domas, ka cilvēku pašnāvība
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brīžiem pie zināmiem apstākļiem izriet no viņa pozitīvas

tieksmes un ir pat attaisnojama. Pašnāvībai nekad, ne ar

ko, ne pie kādiem apstākļiem nav attaisnojuma un paš-

nāvība nav salīdzināma ar dabisko nāvi.

Ideāls. Tā kā cilvēka dzīves pamatmērķis ir savas

personības pozitīva izveidošana, lai sagatavotos priekš aug-

stākas stādijas, tad viņam jādara viss, lai pagarinātu

savu dzīvi, jo priekš tādas izveidošanās ir vajadzīgs

laiks, un jo ilgāk viņš dzīvos, jo vairāk viņš varēs panākt.

Bez tam cilvēkam jāzin, kā izveidoties, kā attīstīties,

pie kādas pilnības nākt. Līdz šim cilvēka pūles nākt pie

pilnības nedeva labvēlīgus rezultātus, un tam ir savi iemesli.

Pirmais iemesls ir tas, ka cilvēks jau no bērnības ne-

dabuj pareizo izpratni par ideālu, viņš nezin, kādam vi-

ņam pēc cilvēces idejas jābūt. Ne audzināšana, ne iz-

glītība pat teorijā nedod ideāla cilvēka pareizu paraugu.
Katram cilvēkam pašam sev jākombinē ideāls, un kas no

tā iznāk?

Viens meklē ideālu universālā erudīcijā, viņš grib ie-

gūt vispusīgas plašas zināšanas, bet pa lielākai daļai tāda

vienpusīga attīstība izveido deģenerātu, priekš šīs pasau-

les maz derīgu zubjektu.
Otrs redz ideālu fiziskā attīstībā, un ja viņš ar pār-

spīlēšanu treniņā nesamaitā sev iekšējos orgānus, spor-

tists no viņa, zināms, var iznākt un tikai.

Trešais pārliecināts, ka ideāls cilvēks ir tas, kas stingri
ietur visus dievišķīgus baušļus. Viņš pārāk nododas re-

liģijai, un nododas visai burtiski, kamdēļ viņa panākumi
ir tādi, ka viņš paliek uzkrītoši ekscentrisks.

Cilvēks savās cenšanās pēc ideāla beidzot nāk pie
slēdziena, ka vislabākais ideāls ir „nākt pie lielākas nau-

das" un savās tiekšanās pēc tāda ideāla nereti zaudē ap-

ziņu par principiem.

Ja uzprasa bērniem, kads ir viņu ideāls, viņi atbildes:

es gribu būt par ģenerāli, par mācītāju, par kino zvaigzni
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v. t. t. Tieksmes nav sliktas, bet ja cilvēks jau no pašas

bērnības zinātu to pareizo ideālu, pie kura viņam jāiet,

kurš viņam katrā ziņā jāsasniedz, ja viņš lolotu tādas

domas: es panākšu, ka es būšu gudrs, prātīgs, korekts

cilvēks; es attīstīšu visas labas īpašības; es būšu godīgs,

taisns un labvēlīgs pret citiem; es būšu stiprs, vesels un

glīts fiziski; es izveidošu sev stipru garu, lai nekas ne-

varētu mani izsist no manām pozicijām; es būšu darbīgs

un mana darbība būs labvēlīga ne tikai priekš manis»

bet arī priek šcitiem, ja tāds ideāls būtu cilvēka ceļa

zvaigzne, tad no viņa iznāktu pavisam cits ģenerāls, pa-

visam cits mācītājs, pavisam cita kino zvaigzne.

Tādu izpratni par ideālu jāiepotē cilvēkam no pašas
bērnības pakāpeniski, piemērojoties viņa attīstības līme-

nim, papriekšu elementāri, vēlāk plašāk. Šai zelta strīpai

jāvelkas pa visu cilvēka dzīvi, tad katrā ziņā viņam būs

redzami panākumi.

Attīstības likumi. Kad cilvēks ir piesavinājies pareizu

jēdzienu par ideālu, viņam vēl jāzin, kādā ceļā ideāls

sasniedzams.

Ideāls sastāv no skaistumiem un spēkiem. Skaistas

domas, daiļas jūtas, skaisti spēki, ideālas formas, laba ve-

selība, viss tas ietilpst ideālā. Lai šos skaistumus, šos

spēkus iegūtu, cilvēkam jāzin, kas ir skaistums, kas ir

ķēmība, kas ir spēks, kas ir vājība.

Garīgais skaistums ir tas, kas izriet no pozitīviem

garīgiem spēkiem; bet kas ir pozitīvi garīgi spēki, to ne

visi cilvēki saprot. Šeit vietā būs raksturīgs piemērs:
No okultisma viedokļa, ja cilvēks, kultivējot labas jū-

tas, reizē arī neattīsta gribas spēku, viņā automātiski at-

tīstās nepretošanās tieksme. Kombinācija no labām jūtām
un nepretošanos aptumšo prātu, paralizē garīgus spēkus
un noved visu indivīdu pie tāda gļēvuma, ka viņš no-

vērtējams ne citādi, kā „sapūvuša viela". Turpretim, ja
kultivēt labas jūtas kopā ar gribas spēku, tad cilvēka prāts
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paliek skaidrs, viņa garīgie spēki dabū stiprumu un iz-

turību. Šo okultisma viedokli var saskaņot ar teoloģijas

viedokli. Ņemsim tādu piemēru: Kāds cilvēks ir dabūjis

no sava sanikņotā pretinieka sitienu pa ausi. Ja cietušais

pagriezīs pretiniekam arī otro ausi, tad vienā gadījumā

viņš saņems arī otro sitienu, bet otrā gadījumā otro si-

tienu nesaņems. Ja cietušais ir attīstījis labas jūtas ar

nepretošanu viņš saņems arī otro sitienu, jo gļēvās

dvēseles skats nespēj nomierinājoši iespaidot uz preti-

nieka uzbudinātu psīchiku, bet ja cietušā acīs spīdēs labas

jūtas un gribas spēks viņš otro sitienu nesaņems, pa-

celtā roka nolaidīsies kā paralizēta, jo stipras, skaistas

dvēseles skats dod tādus iespaidošus starus, kuri nomie-

rina sanikņotu cilvēku.
.

Tā tad visas pozitīvās īpašības, kā labsirdība, godī-

gums, taisnprātība, gudrība v. c, savienotas ar attīstītu

gribas spēku, ir dvēseles pozitīva bagātība, ir varens spēks,
bet bez gribas spēka šīs īpašības nav nodrošinātas no

sabrukuma. Cilvēka negatīvās īpašības, kā ļaunprātība, ne-

godīgums, muļķība v. c, kā ar gribas spēku, tā bez viņa,
ir dvēseles ķēmīga lāste.

Ir cilvēki ar pilnīgi atrofetu gribas spēku tādus

garīgus kroplus jāņem zem aizbildniecības.

No negatīvām īpašībām sevišķi kaitīgas ir dusmas.

Dusmas ir ģifte, viņa saģiftē visu organismu, samaitā asinis,

sirdi un aptumšo prātu.

Cilvēki jaunībā samaitā sevi arī caur to, ka priekš-
laikus uzskata sevi par pieaugušu. Tā ir neveselīga pa-

rādība, kura liek šķērsli rakstura izveidošanai un pārāk

agri iekustina dažādas jūtas, kas vienmēr noteikti izsauc

kaitīgas sekas. Pēc statistiskiem datiem 75 proc. bērnu

aiz vieglprātības samaitā savu veselību tiktāl, ka nelab-

vēlīgas sekas paliek uz visu mūžu. Sargājaties, jau-
nā paudze, no vieglprātības un no visām tā-

dām aplamībām, kuras varētu jums kaitēt, ci -
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tādi iznāks no jums fiziski un garīgi ķemi, un

nezināsiet dzīvē laimi!

Jānožēlo, ka ārsti nav arī pedagogi, kuri vadītu skol-

nieku fizisko attīstību un dotu viņiem attiecīgas zināša-

nas un brīdinājumus.
cilvēka dzīvē spēlē vēl pašiedvesma. Paš-

iedvesma ir ļoti ass ierocis, ar kuru var sevi pat nonāvēt

un cilvēki bieži neievēro, ka atrodas zem viņa iespaida.

Šo spēku var virzīt arī sev par labu, jo šis psīchiskais

magnets pievelk visu to, ko cilvēks sev iedvesmo. Cilvē-

kam pašam sev jāiedvesmo: es esmu vesels; es esmu stiprs;

es esmu enerģisks v. t. t. un viņš pārliecināsies, ka šis

magnets tiešām pievelk.

Fiziskais skaistums un fiziskais spēks ir katram pilnīgi

saprotams, bet lai iegūtu šās bagātības, jāievēro sekošo:

Skaistums un spēks nevar but, ja nav veselības, bet

veselība nevar būt, ja cilvēks lieto narkozes.

Cilvēkam sava fiziska daba ir jākopj un jāattīsta caur

racionālu dieti, higiēnu un sportu. Tā kā sports aiz da-

žādiem iemesliem ne visiem ir pieejams, tad viņu var aiz-

vietot ar pašmasažu. Katrs spēj pats sevi masēt. Masāža

ir vēsturisks stiprināšanas līdzeklis un bij sevišķi iecienīta

senatnes Grieķijā pie pašizkopšanos.
Fizisku skaistumu un speķu vēl pabalsta garīgais skai-

stums un prātīga, normāla dzīve.

Psichokalipedija. Ir vēl trešais iemesls, kamdēļ cil-

vēki nav nākuši pie pilnības. Nav piegriezta vērība cilvēka

audzināšanai pašā pirmā formācijas stādijā. Ar to ir pie-
laists liels, grūti izlabojams trūkums, no kura daudzpusīgi
cieš cilvēki.

Cilvēka audzināšana formācijas stādijā bij jau zināma

senātnes Grieķijā, kur pastāvēja vesela audzināšanas si-

stēma, apsargāta no valsts likumiem. Šī sistēma paredzēja
kā fizisku, tā arī garīgu izveidošanu un nekad nekur pa-

saulē nebij tādi skaisti un spēcīgi cilvēki kā senā Grieķijā.
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Lai varētu arī mūslaikā kultivēt tādu audzināšanas

sistēmu, psichokalipediju, pareizi jāatrisina sieviešu jau-

tājums. Starp vīrieti un sievieti ir zināma starpība tikai

otrā attīstības stādijā, proti, šinī pasaulē, bet ne pirmā,

ne trešā stādijā, ne pēc otrās materiālizācijas ne par kādu

starpību nevar būt runa. Starpība šeit, otrā stādijā, kā

mēs jau zinām, pastāv fiziskā uzbūvē, un ja ir manāma

arī kāda starpība garīgā dabā, tad tas izskaidrojams kā

ar fizisku savādību, tā arī ar dabiskiem uzdevumiem.

Neskatoties uz esošo starpību attīstības likumi ir

priekš vīriešiem un sievietēm vieni un tie paši, bet da-

biskie uzdevumi, lomas ir dažādas, pie kam sieviešu loma

pēc savas nozīmes un vērtības stāv augstāk par vīriešu

lomu. Vīriešu uzdevumā, starp citu, ieiet pienākums ap-

gādāt un apsargāt šo vērtīgāko, kamdēļ viņam no dabas

ir paredzēta stiprāka fiziska uzbūve.

Lai gan sieviešu loma pēc būtības ir augstāka nekā

vīriešu, tomēr ja liktu uz svariem visus tos komplicētus

pienākumus, kuri gulstās uz vīrieti viņa uzdevumu izpil-
dīšanā un viņa pienākumos pret sievieti, tad tas tiktāļ

kompensējas, ka dod līdzsvaru.

Tā tad augstāka loma piešķirta sievietei un viņai pie-
krīt augstākais gods, bet tikai tad, ja viņa šo augstāko
lomu attaisno. Vai sieviete var pilnīgi attaisnot savu aug-

sto lomu, ja viņai priekš tam trūkst zināšanas un ja viņa
nav nostādīta piemērotos nosacījumos? Zināms, ka ne.

Te mums jāgriežas pie senas Grieķijas sievietēm, pie tā

laikmeta, kad grieķi sasniedza pilnības augsto pakāpi.

Senās Grieķijas sieviete saprata savu augsto lomu un

pienācīgi sevi sagatavoja priekš sava augstā uzdevuma

izpildīšanas.

Ka viņa sevi sagatavoja?

Viņa sevi ideāli attīstīja un nostiprināja. Viņa no-

stiprināja savu psīchiku, attīstīja prāta koncentrācijas
spējas, viņa kultivēja savas garīgās īpašības, viņa izvei-

doja un nostiprināja sevi arī fiziski.
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Pie savas augstās lomas izpildīšanas ko viņa darīja?

Viņa audzināja savu bērnu jau formācijas stādijā, zi-

nāmā deviņmēneša formēšanas periodā.

Ka viņa audzināja?

Viņa audzināja tā, lai bērns izveidotos zem viņas per-

sonīgo spēju un spēku iespaidiem. Lai bērns būtu labi

apdāvināts, viņa minētā periodā uzturēja stingru gara stā-

vokli, prātoja par nopietnām lietām, ieturēja godīgumu,

laipnību un nepieciešamu jautrību. Lai bērns būtu ideāls

fiziski viņa koncentrēja savu vērību uz to, kas liecina

par cilvēka skaistumu, proti uz gleznām tēliem un pa-

teicoties attīstītai prāta koncentrācijas spējai un stipram

gribas spēkam, modrīgi noskaņotam,uz vēlēšanos, lai bērns

izveidotos skaists garīgi un fiziski; viņa to arī panāca,

jo šeit noteikti darbojās zināmi dabas likumi.

Pamats priekš tāļākās attīstības bij labs. Racionāla

tālākā audzināšana deva iespējamību sasniegt pilnību, par

ko liecina Grieķijas vēsture un antika.

Senāk Grieķijas sieviete deva pasaulei tādus cilvēkus,

kuri varēja pareizi staigāt dzīves gaitu otrā stādījā un

kuriem bij pieejama laime. Saprotams, viņa bij tā no-

stādīta, ka varēja savu lomu veikt.

Vai mūsdienu sievietes arī spēj dot pasaulei tādus

cilvēkus? Vai mūsdienu audzināšana arī dod sievietei

tādu attīstību un vai viņa arī ir tā nostādīta, lai varētu

ideāli veikt savu lomu?

Nē, tagad ir citādi. Tagad cilvēks formējas zem vi-

sādiem nelabvēlīgiem iespaidiem, kuri uz dabas likuma

pamata kārtīgi uz viņu atsaucās, caur ko viņam savā dzīvē

grūti nākt pie pilnības, caur ko viņš dzīvē cieš un nezin

laimi.

Luk, no ši viedokļa jāatrisina sieviešu jautājums.

Ar to nav teikts, ka sievietei lieka ir izglītība, jo
izglītība palīdz cilvēkam izveidot dvēseli, ar to nav teikts,
ka sievietei darba lauks ir jāierobežo, ar to ir tikai sa-

cīts, ka divas lastes mēs nedrīkstam uzkraut sievietei,
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bet pirmā laste bij un paliek augstāka loma. Gadījumā,

ja šī augstāka loma no sievietes dibināti atkrīt, tad tādai

nav jāliek šķēršļu nekādā darba laukā, kur viņa atbilst

ar savām zināšanām, spējām, spēkiem un individuālitāti.

IV. Uzskati un pārliecības.

Lai cilvēku dzīve saliktos pareizi un labvēlīgi, viņiem

jānāk vēl pie dažiem uzskatiem un pārliecībām, kuri dotu

harmoniju viņa vispārīgā orientācijā.

Dzīves formas. Neviens cilvēks nevar sasniegt ab-

solūtu pilnību, ja viņš ignorē cilvēces būtības idejas pa-

matus. Galvenais no šiem pamatiem ir tas, ka cilvēkam

morāliskā ceļā jāatstāj sev pēcnācējus, citādi viņš pār-

kāpj dabas likumu un pretēji Dievišķīgam nolikumam

virza savu dzīvi uz pasaules likvidēšanu.

Tautas liktenis nevar būt labvēlīgs, ja viņas dzīves

formas pamati dabiski neizriet no cilvēka pozitīvām

tieksmēm.

Pareizi un labi attīstītu cilvēku tieksmes dabiski virzās

uz zinātnes gaismu, un uz iegūvumiem caur darbību, bet

viņu savstarpējas attiecības uz cilvēku vispārīgo brā-

lību. Tā tad visideālākā dzīves forma ir tāda, kuras pa-

mati ir zinātne, bagātība un darbs pie taisnīgām cilvēku

savstarpējām attiecībām. Katra cita forma izriet no cil-

vēka negatīvas dabas, no ķēmīgām tieksmēm.

Reliģija. Ja cilvēks netic Dievam un neatzīst Viņa
likumus, viņš nekādā ziņā nevar sevi sagatavot priekš
astrālas pasaules gaišās sfēras. Garīgie likumi darbojas
tik nesaudzīgi, ka gaišas cerības šeit pavisam ir izslēgtas
un tas nostāda ateistu dvēseles bīstamā stāvoklī. Reli-

ģijām un zinātnei kopīgiem spēkiem jānovērš tos ieme-
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slus, kuri nedod cilvēkiem iespēju nākt pie parliecibam

par dvēseli un Dievību.

No reliģijas viedokļa cilvēkam jāizveido savu dvē-

seli caur attīstību, bet ne caur ciešanām. Pēc ciešanām

cilvēks tikai var spriest par savas dvēseles stāvokli. īsta

laime ir sasniedzama vienīgi universālā pozitīvā attīstībā.

Laime ciešanās, kā to meklē askēti, nav jāpiekopj, jo tas

apdraud veselīgu prātu un kultūru.

Reliģija ir stipri iespaidošs līdzeklis un ja viņu ne-

pareizi uztver, var saslimt pat psīchiski. Ir vairāki tādas

sekas cēloņi, un proti:

Kad dvēsele sevišķi tīko pēc Dieva, cilvēks, gribēdams

kalpot Dievam bez pārtraukuma, nododās Dievlūgšanai

bez mēra, līdz histērijai, jo nezin, ka Dievlūgšana ir psī-

chisks process, kurā saspīlējas, sevišķi eksaltācijā, visi

viņa garīgie spēki un ja tādu garīgu seansu nenormēt

var samaitāt psīchiku. Tādam jāiegaumē sev, ka kalpo-
šana Dievam ir Viņa likumu izpildīšanā: cilvēkam pa-

stāvīgi jārūpējās par prāta un jūtu tīrību, pastāvīgi jā-

disciplinē sava darbība, savas attiecības pret citiem, savu

valodu, bet Dievlūgšanā nav jāpārspīlē, uz to ir norā-

dījums arī teoloģijā.

Dažu cilvēku sirdīs, aiz nepareiziem uzskatiem, dzīvo

pret Dievu liels naids, jo šie cilvēki apvaino Dievu visās

savās neveiksmēs. Tādi bieži saslimst psīchiski un pa-

rasti viņi mirst no sirdstriekas, jeb caur pašnāvību.

Katram cilvēkam jāiemācās visās savās neveiksmēs

vainot sevi pašu un tas pilnīgi saskan ar ikkatras reli-

ģijas mācību.

Cilvēks nepareizi tulkodams reliģiju nereti iedvēsmo

sev slimīgas idejas un novirzās dzīvē uz regresu. Tāds

bieži nonāk pie nabadzības un sakropļo savu un tuvinieku

dzīvi.

Pati dzīve mums spilgti pierāda, ka paruna „naba-
dzība nav ļaunums" ir viltīga, jo patiesībā ~nabadzība ir

visa Jaunuma sakne". Katram cilvēkam, kā to prasa katra
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reliģija, jācenšās tikt pie turības, bet vienīgi morāliskā

ceļā. Turība palīdz cilvēkam attīstīties un izpildīt pie-
nākumus šinī pasaulē.

Šie ir tie apstākļi, kurus katram cilvēkam jāņem vera,

neskatoties uz to, pie kādas reliģijas viņš nepiederētu.

Cilvēkam ir doti visādi spēki un spējas, lai viņus

attīstītu un virzītu sev un citiem par labu, un caur to

izveidotu savu dvēseli un veicinātu arī to pašu izdarīt

citiem.

Bet ir cilvēki, kuri virza savus spēkus un spējas ci-

tiem par sliktu, ir arī tādi, kuri virza savas augstākas

dāvanas, savu ģēniju uz to, lai izgudrotu nāvīgus līdzekļus

cilvēku un kultūras ātrai iznīcināšanai. Apbrīnojama ir

cilvēku plānprātība, jo viņi godina tos augstākos neģē-

ļus, kuri rūpējās par cilvēku iznīcināšanu.

Vairāk veselīga prāta, vairāk sirdsapziņas, vairāk gara

spēka un noteiktības! Cilvēks ātri var nākt pie prāta

un pie spēka, tikai jāpieliek pūles, tad konzekventi pie-
nāks klāt viss cits, kas pacels dzīves interesi, kas no-

drošinās dzīvi un dos iespēju viņu labāk nostādīt.

Musu liktenis atrodas nevien Dieva, bet

arī mūsu rokās!



MNEMOPSĪCHOKULTŪRA

ir atmiņas, modrības un apķērības attīstīšanas metode.

Viņas principi ir: 1) universāla modrība un domu kon-

centrācija, 2) loģiska prātošana un ideju asociācija un

3) domu iedziļināšanas spēja un gribas spēks.

Metode pasniedz vieglus, bet racionālus vingrināju-

mus, kuri sakombinēti tā, ka cilvēks var vingrināties vi-

sur, pie visiem apstākļiem.

Sevišķi ieteicama skolniekiem, studentiem, burtličiem,

kantora darbiniekiem, pārdevējiem, visiem, kam jāiztur

psīchotechniskais pārbaudījums un kuram katram cil-

vēkam.

Mnemopsichokulturas lekcijas dabūjamas Rīga, Eliza-

betes ielā Nr. 91 93, dz. 9, pie J. Bucholca.
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