ļums fālasa ari pārējie
O. S. Mardena raksti
AUGŠUP. Jaunatnes grāmata, kura ierosina uz visu krietnu' Un daiļu. Brošēta Ls 1,—, glīti iesieta Ls 2,—.
CEĻŠ UZ SEKMĒM. Murdens šai grāmatā r^h. • \ katrs, kas vien to vēlas, var sasniegt i!/f< jamus panākumus. Saistoši interf	. grū-
mata. Brošēta Ls 1,80, glft;
MĀKSLA DZĪVOT, Maidtua jauns vērtīgs ilarbs. Grāmutā apskatīti šķī.ršji, kas kavē cilvēkos sasniegt saskanīgu, laimīgu dzīvi un norādīts, kā tos novērst. 22 nodaļas. Brošēta Ls I,—, glīti iesieta Ls 2,—.
.DOMU SPRKS. Grāmatu var lasīt ar lielu interesi no pirmās .līdi pēdējai lapas pusei. Tā ir pērle no .Mardena grāmatām, kura nedrīkstētu trūkt nevienā niājft. Brošēta Ls 1,—, glīti iesieta Ls 2,—.
H. N. Kessen’a
SEKMES UN DZĪVESPRIEKS. Grāmata, kas iedveš optimismu un atspirdzina katru. Kessen’a (Casson) raksti plaši izplatīti ārzemēs, kur tos lnsn ar lielu Interesi. Brošēta Ls t,—. Iesieta Ls 2,—.
R. Gerling’a
MAKS1.A KONCIMRlCt ltS. Grāmata garīgu darini strādniekiem, studl'j<>šij.ni, ierēdņiem, tirgotājiem, 'nervoziem un atmiņas vājiem. Sistemātisks kurs; 12 mācibus vēstulēs par gribas spēka, atmiņas uti personības attīstīsi iu. Broš. Ls 1.S0. Iesieta Ls J.SU.
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- Mūsu 3(u Teido tēlus no māla. bet dzīve tos kal marmorā. Mūsu patiesā ticība nav vis tas, ko spējam izteikt vārdos, bet gan tas. pēc kā mēs dziļi savā sirdi ilgojamies.
Ko sirds gaida, to tā iegūst Ilgas, ko nesam savā sirdī, tiekšanās, kas piepilda mūsu dvēseli, nav tikai iedoma gleznas jeb tukši sapņi vien. Tās ir pravietojami, pareģojumi, ziņneši tam, kas var reiz klāt par istenibn. Tie ir grādu mērītāji mūsu spējām, kas rāda mūsu tiekšanās augstumu nn spēka plašumu. Pēe kā mēs ar nopietuibu ilgojamies nn ar dedzību cenšamies, tas ir ce{ā uz piepildīšanos. .Mūsa ideāli ir aiz šiem centieniem atrodošas īstenības kontūras, tie ir musa sapņu un cerību būtība. Skulptors ir pārliecināts, ka viņa ideāls nav tikai iedomu spēle, bet pravietojums tam, ko viņš radīs marmorā. Ogojoties pēc kaut kā no visas sirds, mēs ar to jau stājamies sakaros, kuj-i k|ūst vienmēr dzi|āki un stiprāki, jo karstākas ir mūsu ilgas un saprātīgāka mūsu dedzība. Visbiežāk taisītu kļmla ir tu, ka mēs dzīvojam par daudz materiāla pasaulē nn par maz ideālā. Mums jumācas ar garu vairāk dzīvot tai ■Ideālā, kufu mēs gribam redzēt piepildījušos, ja mēs, piemēram, gribniu palikt jauni, tad mums ja-
 

glabā dvēselē jaunības aina. Tā dzīvojot ideālā, mēs zaudēsim visas miesīgās, garīgās un morāliskās nepilnības. Ideālu pasaulē, ekur mājo tīras ior- ninss, viss ir jauns un skaists. Tur nav vecuma, nav sabrukuma,, nav nedniļuma. Ieradums, dzīvot savu ideālu pasaulē, dod mums vienmēr tās pilnības ainu, pēc kura~. mēs tiecamies. Tas stiprina mūsu ceribu nn ticību, reiz sasniegt pilnības un dievišķības mērķi, kā redzam jau īstenības kontūrās no tā, kas mums reiz taps dāvāts. Ja mēs pierodam iedomāties lietas, pēc kuj-ām dzenamies, tā kā mēs tās gribētu redzēt, un sevi pašus, kā kaut ko vesela un pilnīgu
	vienībā un saskaņā ar Visu Labo, tad mums nekas nevar trūkt Tad mums ir tas, kas mūsu ilgas pārvērš īstenībā. Glabā sarā dvēselē tā cilvēka ideālu, kas tu gribi būt, un nelaid tajā ieviesties kādnni vājākam, mazvērtīgākam attēlam, kas tu varētu būt Neuzkavējies domās pie vājībām un kļūdām. Turi ciet savu ideālu un cīnies ar visu spēku pēc tā, — Ūkai tā tu to sasniegsi.

Sais gaidās slēpjas liels spēks; tai stiprajā ticibā, k.t mūsu mērķis ir snsnirdzums un mūsu sapņi kļūs par patiesību. Nekas mūs tā nepaceļ pār visu, kā par ieradumu palikusi prieka pilnā cerība, ka viss beigsies labi, ka mums būs panākumi un ka nekas mušu laims nevarēs apēnot
Tici no visas sirds, ka tu panāksi to, priekš kā tu esi radīts! Ne acumirkli nepadodies šaubām. Izmet tās no savas dvēseles tikko tūs parādās. Izkop tikai labas domas uc ideālus, atmet nelaba gnīa stāvokli, kas vājina spēku, atmet domas pur neizdošapos un nelaimi.
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Domājot par to, ko tu gribēta sasniegt, jeb kas tu gribētu būt, nekad nezaudē cerību. Ta būsi pārsteigts, kādā mērā tavos spējas tad augs. Tu tapsi lielāks bagātāks.
Ja bū.si pieradis pie tāda pozitīva gara stāvokļa, tad tik viegli tu vairs nekritīsi pretējā ieradumā. Ja mūsu bērni pozitīvo noskaņojumu mācītos darīt sev par otro dabu, tad pārgrozītos visa pasaule un mūsu dzīve taptu ievērojami bagātāka. Ti audzināta dvēsele būtu vienmēr spējīga strādāt ar vislielāko spēku, nn uzvarēt visus tos tūkstoš ienaidniekos, kas apdraud mūsu mieru, laimi, spējas un panākumus.
Ja mēs domās ko neatlaidīgi apstiprinām, tad esam jau ceļā uz t3 sasniegšanu, kaut nri sukumū tas rādītos neaizsniedzams, ja mēs to ideālu, kufu gribam dzīvē sasniegt, pēc iespējas d/.īvi stādāmies sev priekšā, on ar visiem spēkiem pēc tā dzenamies, tad iespējamība to sasniegt ir duudz liriūka, nekā tad, ja mēs to nedarīta.
Daudz cilvēku Jauj savām ilgam atslābt, jo tie nezin, ka taisni 5o ilga spēks un karstums liek mūsu spēkam pieaugt līdz piepildīšanai. Pat tikai mēģinājums savas ilgas vienmēr uzturēt nomodā, mūs jau tuvina mērķim, neskatoties uz to, cik tālu tas un cik ?rūt« tas sasniedzams. Pamazām atslābstoša» ilgas jeb tikai vēlēšanās bez nopietnas dzīšanās — tās zudīs, paliks bez kāda iespaida.
Ilgām jStop par galīgu slēdzienu, tikai tad tās strādās pašas pie savas piepildīšanās un tikai tnd ir sagaidāmi panākumi. Kaltas ilgas, savienotas ar spēcīgu pārliecību, dod radošu spēku. Mūsu spējas pavairojas vai samazinās, skatoties pēc domu, jūtu un ideālu veida, kas mūs piepilda. Ja mēs varētu vien
 

mēr sevi paturēt pilnības ideāla, ja mēa vieamēr būtu pārliecināti, ka ari mums pašiem jātop jeb ir iespējams tapt pilnīgiem, kā Dievs ir pilnīgs, tad pat katra slimība taptu novērsta caur ideāla dziedinošo spēku.
Domā tu runa tikai to, ko i« p tieši vēlētos redzēt piepildāmies. Kas sevi vienmēr pazemo, kas vienmēr saka, ka ir noguris un'nolietots, ka tam nav laimes un ka liktenis tam ir nelabvēlīgs, ka tas ir nabags un par tādu paliks, ka neskatoties uz visām pūlēm tas netiek un ne- tiek uz priekšu — tas nezin, ka visas šis drūmā<s ainas tas nevis izmet no savas dvēseles, bet arvienu dziļāk tās ieraksta savā apziņā un tā palīdz tām kļūt par īstenība.
Nekad nepielaid un neapstiprini domu, ka esi slims jeb nespēcīgs, izņemot gadījumu, ksd tu tāds patiesībā gribi būt. Tikai domājot vien, tev jau draud briesmas tādam tapt. Mēs esam savu paša domu produkts. Ieradums ikdienas iedomāties, ka mēs šai pasaulē esam netikvien kā dievišķa būtne, bet ka mucis ir arī spējas un vara pasauli iekārtot pēc saviem uzskatiem, dod mums brīnišķo pajāvību pašiem uz saviem spēkiem, pastāvīgu uzmudinājumu un spēka pacilātību.
Ja tu gribi tapt pilnīgāks kadā zināmā virzienā, tad iedomājies šo īpašību tik dzīvi un ilgi, cik vien tas iespējams. Radi sev viņas ideālu. Turi to cieši savā dvēselē, kamēr jūti, ka tam tuvojies un ka tas sāk pārvērsties par īstenību. Tā pēdīgi pazndīs tavs vājais un nepilnīgais cilvēks, par kādu tevi ir darījušas kļūdas, grēki un netikumi. Tā vietā nāks ideāls cilvēks, tavs otrs, tavs labākais, dievišķais «es».
 

Mūsa ideāli ir stiprākie rakstura veidotāji ira tiem ir vislielākā nozīme pie mūsn dzīves uzbūves. Raidi visas savas domas augšup, uz pilnība. Turies pie tlēdziena, ka ne domās, ne darbos tu nedrīksti nolaisties līdz kam mazvērtīgākam. Visam, ko tu dari, jānes pilnības zīmogs. Tavas dvēseles tieksmes pēc augstākiem ideāliem augšup, pacels arī tavu dzīvi . az augstākas pakāpes.
Cilvēka dzive bieži atbalstās uz cerībā®, uz ticību, kas redz vairāk, nekā mūsu miesīgās acis. Ticība mūs tuvina to lietu būtībai, kuras mēs ceram sasniegt Reālā būte tad vairs nav tukša iedoma. Ticība, ka mēs ko sasniegsim, dod mums nepārvarama radošu spēku.
Tavu doma straumei jāplūst uz tava dzīves mērķa pusi. Dzīvo tai pārliecībā, ka tu vienmēr eji uz priekšu, pieņemies un dodies augšup. Piepildi sevi ar lādu pārliecību.
Daudz cilvēku domā, ka ir bīstami nodoties iedomām un sapņiem, jo caur to topot nederīgs reālai dzīvei. Tomēr šīs dāvanas ir tikpat vērtīgas, kā citas. Tās mums dotas dievišķu mērķa sasniegšanai, un lai mēs patiesībā redzētu to, kas mnms citādi nebūtu pieie- tams. Tās dod mums iespēju dzīvot ideālu pasaulē, kaut mnms arī būtu jāstrādā nepatīkamas tiešamības apņemtiem. Spējas sapņot atļauj mums mest skatu tai daiļuma un pilnības pasaulē, kas mūs sa-' gaida. Sīs spējas ir pierādījums, ka viss mums ir pieietams.	‘
Gaisa piļu celšana nebūtu jāuzskata kā kaitīgs nn nevērtīgs laika kavēklis. Savas gaisa-pilis mēs uzceļam vispirms domās, tad mēs tās Izveidojam ar
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savām iedomāšanās spējām nn tikai pēc lem liekam pamatus nn sākam tās celt īstenībā.
Ne katrs sapnis Ir gaisa pils. Kaira Īsta pils, katra māja no sakuma bija gaisa pils. īstie sapņi ir radoši. Tie ir pirmie so|i uz mūsu ilgn piepildīšanos. Māja nav uzce|ama bez meistara plāna. Bet tas jārada visupirms garā. Arī meistars aiz sava plāna redz jan gatava māju, visā tās pilnībā un skaistumā.
Mūsu sapņa gleznas ir mūsu dzīves ēkas plāni nn tiem būs ari jāpalick tikai plāniem, ja mnms nepietiks spēka pilnas uzņēmības tos izvest dzīvē.
Visi cilvēki, kas radījuši ko lielu, bija sapņotāji, nn ko tie izveda, tas vienumēr atradās tiešās attiecībās ar to dzīvumu, skaidrumu un neatlaidību, ar kāda tie skatīja savus ideālas, kā tie ticēja saviem sapņiem un d2taās pēc to piepildīšanās.
Neatmet savns sapņns tāpēc, ka tie vēl nav piepildījušies un tu pat vēl neredzi to piepildīšanos tuvojamies. Turi ciet to, ko tu jau redzi un dzīvo tā, kā tava cenšanās paliek modrīga. Lasi tādas grāmatas, kas netur tavu centību, satiecies ar cilvēkiem, kas jau ir panākusi to, pēc kā tu tiecies un mēģini atrisināt noslēpumu, kā tas viņiem ir izdevies.
Noturēt ideālu savā dvēselē un skntīt to tik dzīvi nn skaidri, cik vien iespējams, tas ir cejš veidot īstenību pēc sava ideāla, — ļaut saviem sapņiem piepildīties.
Iekams tu liecies gulēt, gādā sev dažus mierīgus acumirkļus. Paliec viens ar sevi, sēdi mierīgi, padomā un nododies saviem sapņiem, cik vien tava sirds to vēlas. Nebaidies sapņot, jo šīs spējas tev
 

nav dotas pnr apsmiekla. Aiz tām stā? piepildīšanas. Tā ir dievišķa.dāvana, kas tev Jauj iztālēm redzēt paradīzi un neizdošanās gadījnml ne|auj te^ izsamist.
Es nedomāju izvirtušos sapņus, bet tās īstās, svētās ilgas, kas mums dotas, Īsi pasargāto mūs no dzīves nekrietnuma un pacelta mūs pār nepatīkamo tiešamību ideālu pasaule. Aiz šīm STētajām ilgām ir dievišķa patiesība. Sacītais tomēr neattiecas uz tādām lietām, kas mums nav nepieciešamas, bet tikai tīkamos nn kas pēc to baudīšanas sabirst pelnos, bet hz tādu vēlēšanu piepildīšanos, kas aplido mūsu dvēseli visaugstākos brīžos.
«Cik ilgi kāda cilvēka ideāls ir lupatu lasītājs, tīk Ilgi tas par lupata lasītāja arī paliks.»
Sāds mūsa dvēseles stāvoklis, šīs mūsu sirds ilgas ir pastāvīga lūgšana, karo daba uzklausa. Šādai gar® koncentrēšanai uz vien» ptrnktu ir nepārspējams radošs spēks. Mūsa spējas ar to tiek. stiprinātas nn uzturētas svaigas. Mūsu domas līdzinājos saknēm, kūjas iedēstītas vispārīgās enerģijas tīrumā, un pievelk un uzsūc visu, kas varētu derēt mūsu ilgu piepildīšanai.
Ja mūsu sirdī mīt ilgas un dziņa pēc tādas dzīves,,ki'j-ā mēs varētu attīstīt visus mums no Dieva dotos spēkus, ja jūtam, cik tas ir aplami, ka daudzi tiek aizsaukti, iekams tie spēja nogatavoties — tad tas ir tikai pierādījums, ka ir iespējama arī tāda mūsu ilgu piepildīšanās, kas pārsniedz visas mūsu domas. Dzīšanās pēc pilnības, kas mūsos mīt, mūs nevij, bet tā ir zīme, ka mēs tiešām arī spējam tapt pilnīgi.
Gāju putnam ir tieksme lidot az dienvidiem tikai tādēļ, ka šādi dienvidi patiesībā Ir.
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Mūžam nabags būs tas, kas sarās domās perina nabadzības ainas.
Ja cilvēks ir tādos apstākļos, ka tam visi celi aizkrustoti nn tam draud briesmas vienmēr palikt nabadzīgam, tad tas nedrīkst, ja vien ir spējīgs patstāvīgi rīkoties, ar tādiem apstākļiem samierināties. Pašlepnums paveļoši prasa, lai tas no tiem atsvabinātos. Ta pienākums ir iegūt cienību nn neatkarību, kas tam dod iespēju bez draugu palīdzība?, pārciest gpītunius un pasargāt no trūkuma tos, par kuriem tam jāgādā.
Katrs bagāts cilvēks varēs pastāstīt, ka visstiprāk tas snjutis laimi un iekšēju apmierinājumu tai iaikā, kad tas sācis atsvabināties no nabadzīgiem apstākļiem, kad sācis sajust savu ietaupījumu straumes satekam kopā par bagātības straumi, .kā trūkums tam vairs nevar stāties ceļā. Toreiz tas sajuta sevī spēku kāpt uz augšu, iegūt pasaulē nozīmi, ilnl saviem bērniem līdz uz dzīves ceļa labāku izglītību, nekā tas pats savā laikā dabūjis.
Ir daudz tādu drošu pazīmju, kas liek ticēt, ka mēs rsam radīti lielām, augstām lietām un kn mums ir
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lemta pārpilnība, ne trūkums. Trūkums un nabadzība nav piemēroti tādai dievišķai butnii, kā cilvēks. Kļūda ir tikai tā, ka mums nav pietiekoši daudz ticības uz to labo, kas mums ir lemts. Mēs pat neiedrošināmies kaiit ko vēlēties no visas «irds, likties sevi vadīties no dievišķā izsalkuma un bez kautrības lūgties pēc tas pārpilnības, kas ir mū u likumīgais mantojums. Mēs lūdzam tikai drusciņ un sagaidām ari tikai drusciņ, nn tā mēs pārpilnību nelaižam pie sevis mājā tādēļ, ka arī savu dvēseli esam padarījuši mazu un saaru.
Dievišķā vara, kas mūs radījusi an uztur, ikkatru apdāvina devīgi an neaprobežoti. Radītājs nemaz nekļūs nabagāks, kad tas paklausīs mūsu lūgšanas. Tas mūs var apbalvot ar visu, ko vien mūsu sirds vēlas. Viņš ir kā saule, kas savus starus raida uz visām pusēm un katrai lietai piešķir gaismu un siltu ir»u. Svece neko nezaudēs, ja blakus tai aizdedzināsim otru: tāpat art mēs nekā nezaudējam no savas mīlestības, bet gan uzturam to stipru, ja ar to apbalvojam citus.
Lielākā dzīves māksla ir — dievišķā spēka straumi pilnībā vērst u sevi un to lietderīgi izlietoL Kas šo dievišķīgā spēka pārnešanas likumu izprot, tas tūkstoškārt pavairo savus spēkus un top par Dieva līdzstrādnieku un līdzradītāju.
Kad mēs nākam pie atziņns, ka viss iztek no bezgalības avota 11 it brīvi pār mums pārplūst, un k;id mēs pilnīgā harmonijā saplūstam ar šo bezgalību, kad dzīvnieciskais mūsos pārvarēts, knd viltus, pašmīlība un mūsu netikumi izkvēlojuši pelnos, tikai tad mes ieraugām Dievu un labo, tikai tad. kas
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paturējis tīru sirdi, spēj Dieva skatīt. Kad kaira netaisnība. 'jn ūziņa izmantot savu tuvāko, mūsu dzīvē būs izzudusi, mēs nāksim Dievam tik tuvu, ka viss labais pasaulē mūsos nāks pats no sevis.
Mums jāsargās, iai mēs šo straumi neaizkavējam ar sliktām domām un darbiem. Katrs Jauns darbs, kā plīvurs, aizsedz mūsu acis — kavē redzēt Dievu un labo; katrs netaisns solis attālina mus no Dieve, ja vien mēs tiši nesamazināsim savu redzes aploku un neaprobežosim savas domas, tad mēs drīz ieraudzīsim, ka tas* ko meklējam, meklē ari sūt un nāk mums jau pusceļā pretim. *
Nesaki, ka tev trūkst šī jeb lā. Tā tu iespied savā dvēselē trūkuma ainu arvienu dziļāk. Cik ilgi tu runā par nepatīkamām lietām un domās pie tām uzkavējies, tik ilgi tu nevari baudīt to patīkamo, ko tu vēlies. Mūsu gara stāvoklim un gara ainām va- jaga saskanēt ar to īstenību, kuru vēlamies redzēt. Ari cejs uz bagātību sākas mūsu dvēselē, bet ar sara stāvokli, kas runā pretim mūsu centieniem, mēs bagātību nekad nesasniegsim. Nav iespējams vienā laikā nodarboties ar vienu, bet vēlēties an censties pēc otras lietas. Bagātība no labklājība nevar ieplūst pa tādiem kar-iļiem, kas aizbāzti-ar domām par trūkumu un neiuimi.
Daudzi iedomājas, ka viss labais un patīkamais pasaulē priekš viņiem nemaz nav radīts, bet citiem cilvēkiem no citām aprindām. Tad jnjnutā, kādēļ tu nepiederi pie šim aprindām? Tādē|, ka tu pat-, sev radi šķēršļus, kas tevī	no tavas laimes. Tu
pats sev» attālini no pārpilnības, tādēļ ka neļaaji sa
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vai dvēselei lai tuvoties. Kāds likums tev var līdzēt sasniegt to, par ko tev pašam trūkst ticības?
Šķēršļi meklējami' tevi pašā, ne rad't’jā. Viņš grib, lai visiem būtu iīd/.ēts, lai visi pārpilnībā baudītu tos labumus, kurus Viņš radījis.
Visjaunākais lāsts pasaulē ir iedoma, ka nabadzība ir kaut kas neizbēgams. Lielākā daja cilvēku vēl ir pārliecībā, ka pasaulē jābūt zināmam skaitam nabagu, kuriem lemts pavadīt dzīvi trūkumā. Bet tai plānā, pēc kura Dievs mūs radījis, nabadzība nn trūkums nebija paredzēti. Nevienam cilvēkam nav jābūt nabadzīgam'. Ir bezgala daudz izeju, bet mēs no tāv) pazīstam tikai nedaudzos. Mēs esam nabadzīgi, kaut gan mums visapkārt ir pārpilnība, tādēļ ka māsu greizas domas mūs padarījušas aklus. Mēs esam nonākuši līdz tam, ka atzīstam domas kā kādu spēku. Ja mēs nododamies domām pnr bailēm cn trūkumu, tad tās pieņem arī konkrētu veidu un kā magnēts pievelk sev līdzīgu.
Misiņš nrv jāizlieto viss mušu laiks tikai rūpēm par dzīves uzturu, b*t jāatstāj tas ari dzīves baudīšanai. Dzīve pārpilnībā, brīvībā un daiļumā — tas mums ir nolemts.
ja viss būtu tā, kā tam ir jābūt, tad rūpēm par dzīves uzturu piekristu pavisam niecīga loma. Cilvēces ■visaugstākais mērķis tud būtu attīstīt lepnu un lielisku cilvēku." Ne nauda, bet cilvēks tad būtu cilvēka ideāls.
Pagriez dro’i muguru visām domām par trūkumu,
tad tavs stāvoklis neapšaubāmi sāks laboties. Domā neatlaidīgi par pārpilnību,*tad tu tai tuvosies un sasniegsi ko vēlies. Karstām ilgām it radošs spēks.
 

Mēs d/ī'ojam tādā pasaulē, kūdu to savās domās iztēlojam. Tu katrā var ap sevi rad/t pārpilnības jeb trūkumu atmosfēru.
Dieva bērniem nav jānoiaiž acis uz zemi. tie var droši lūkoties uz debesīm. Nav nekas par labu, par lielu, par augstu priekš mums — Miera Ķēniņa Bērniem, — cilvēkiem. Tikai domas par trūkuma mums atnes trūkumu. Mums jāiedomūjas mūsu dzīve aug- ... stāka un bagātāka. Mums pašiem jūrada sev debesis, pašiem jāprasa mūsu bagātīgais mantojums —r tad mēs to ari dabūsim. Cilvēks ir radīts priekš kā bezgala augstāka, nekā tas, ko jau ir sasnieguši, vislaimīgākie.	ii. Z.2: X3dēļ lai mēs nekārojam pēc visaugstākā, ja esam radīti pēc DievB ģīmja, viņa līdzības? Mēs- esam taču Viua likumīgie mantinieki. Bet ja visu Ķēniņu Ķēniņa daudzie deli uo meitas stāv krastā pie bagātības upes, kas pārpilnībā plūst gar vi^u namu durvīm an cteš trūkumu, tad kaut kas nav kārtība!. .
Mūsu dzīves apstākļi, mūsu trūkums, bagātība, tiau-' dzie draugi j<b tādu trūkums, tas viss ir musu donut.. produkts. Viss, ko mēs dzīvē sasniedzam, iet caur- mūsu dvēseles vārtiem, un no tam. cik plaši tie ir bijuši atvērti, atkarājas Sasniegto mērķu pilnība.
Ja tu neesi mierā ar saviem apstākļiem, ja tev rīī-- dās, ka liktenis pret tevī ir ciets un nežēlīgs, ja tu sūdzies pdr savu daļu, tad labi apdomājot, tū nnVsi pie at/īšnsias, ka tev nav tiesības nevienam citam pārmest, kā sev pašam, jo viss ir tikai tavu paša domu produkts.	; : -
Pareizas domas rada pareizu dzīvi. Tīras domas rada tīru dzīvi. Domas par laimi un labklājību, sa-
 

■vienotas ar saprātību dnrbu, dod laimi an labklājību. Mums jāmācās uzticēties visa laba devējam, tam Dievam, kas do<J sēju un pļauju, ka« uztur visa radību, kas mums neliek rūpēties par rītdienu, bet aizrāda uz lilijām. kā tas aug. Mums jānostājas pret šo Visa Labū neizsmeļamo avotu, kā bērniem pret ":asu tēvu, kas saņem no tā visu ar stipru pārliecību, ka vi>as viņu vajadzības vienmēr tiks apmierinātas un ka tiem nekad nekā nepietrūks.
Savas spējas mēs novērtējam vienmēr par daudz zijtnn. No sevis mēs sagaidām par maz un lūdzam par maz — tādēļ maz arī saņemam. Mums ir lemts tizūot pārpilnībā, jo Dieva griba nav, lai mēs būiu naoigi un nelaimīgi.
Turies pie domām, ka tu vienmēr atrodies sakaros, ar to un pievelc to, ko tu vēlies Konrentrē visu savu garu uz to vienu punktu, kūpu tu vēlies sasniegt. Nešaubies, ka tu to sasniegsi — un to būsi jan pusceļā uz to.
Nabadzība bieži vien ir gara slimība. Ja esi saslimis ar šo slimību, tad maini sav u gara stāvokli. Skaties gurū pārpilnību, greznību, brīvību, laimi, un ta brīnīsies, cik ūtri viss griezīsies uz labo pusi.
Pinākumi ir icgūsta;/ii ejot pa noteiktu ceļu. Cilvēks, kam iet labi, ir ticējis, ka tam labi ies. Tam ir jKtļāvība uz saviem speķiem. Tā dvēselē nav baiļu un šaubu. Tas nedomā par (rukumu un nabadzību, bet vērš savas domas uz to. ko viņš vēlas, un pretējām aittāiu nemaz neļauj rasties. iūV.'ifosiem trūcīgo ir puslīdz apmierināti ar savu trūkumu. Tie nepieliek nopietnas pūles, lai atsvabinātos no šuda stāvokļa, un ja viņi vēl etnās, tad bez kādām cerībām.
 

Daudzi top nabagi tikai tāpēc, ka nevar atsvabinoties no bailēm par nabagiem kļūt, iā tati vienmēr tura prātā nabudzības utu. Tā dažā labu ģimene jau bērnu dveseies top taisni, piepildītas ar nauaun- bas un trūkuma ainām; visi par tum vi>-n runa uu la paši rada savus dvēselēs drūmas ainas. Vai tad kau^ brīnums ka šie bērni ari savā turpmākajā dzīvē atkārto to pa^u'
Vai tev kādreiz ir ienācis prātā, ka tavas mūžīgās rūpes un bailes ao trūkuma tev laupa ne vien laimi, bet ari spēku pēc tās tiekties on to iegū*'? Tā savi; smago nastu tu padūri vēl smagāku.
Cik drūmas arī .būtu tavas izredzes, cik nospiedoši tavi apstākļi — izvairies skatīt nepatīkamo un neizdevīgo, kas grib tevi nospiest- Kā tu vati gribēt lai domas par nabadzību tev atnes bagātību? Tavi apstākļi būs vienmēr uz muta piemēroti tavām domām. Piemēram, kāds jauns cilvēks grib k|ūt par juristu, bet tas dzīvo tai pārliecībā, ka nekādā ziņā netiks pielaists jeb nekad nebūs krietns jurists. Tādu gadījumā vajaga neizdoties! Ko mēs sagaidām, tas nāk, tīs ja mēs «ekā negaidām, tad nekas arī nevar nukt. Upes gultne nekad nevar būt augstāk, nekā avots, no kūja tā iziek. Nevar iet labi tam, kas droši jeb pa pusei domā, ka tam ies slikti.
Cilvēks, kas grib ko iegūt, iesāk ar pārliecību, ka iegūs to, ko vēlas.
Ikkatrs lai :ies >avu galvu lepni paceMu un griež savu seju prcli n-rīJias un laimes saulei. Katrai c i 1 vecis, ai būtnei »r neapstrīdamas tiesības u.z panākumiem un laimi.
Katram panākumam ir jāsākas mūsu dvēselē, tapāt kū kaira būve celta garā. Māja >isupirms tiek uz
 

celta architekta domus un tikai tad būvju azņēmējs ap šo domu liek aknu-ņus un citas vielas — veido to īstenībā. Mēs visi esam būvētāji: ko mēs ari neizvestu, mūsu domas iet vienmēr pa priekšu.
Tāpat visupirms ir jārada domas par labklājība nn bagātību, tad samēru viegli būs ap tām celt patiesas bagātības ēku. Cilvēkam, kuram kāda ideja jāpārvērš īstenībā, nav jābūt nemaz tik apdāvinātam, kā tam, kam šī ideja jārada. Šādas domas tādēļ nav tikai tukši sapņi vien, bet ir jau mūsn ideālu sasniegšana garā. īsts sapņotājs ir tikai tas cilvēks, kas savas sapņus pārvērš tiešamībā.
Turot Dievu par visa laba an visas bagātības lielo &vots. un paliekot ar Viņn ciešos sakaros, mnms jārada jaans pārpilnības ideāls. Tad šī pārpilnība taps mnms piešķirta un mēs vairs nezināsim trūkuma.
Patiesi nabags nav tas, kam trūkst mantas, bet gan tus, kara dvēseli ir pārņēmusi nabadzība: kas tic, ka nabadzība ir viņa liktenis, un ka tas vairs nekad netiks uz augšu. Sāds cilvēks dziji noziedzas pats pret sevi, jo savus spēkus novērtē par zemu.
Tādi cilvēki, kā Pirponts Morgans, Karnedži an Rokfellers, savas bagātības ainas visupirms radījuši garā. Tie strādājuši vairāk ar garu, nekā ar rokām. Tie ir sapņotāji, kuj-n gars sniedzas enerģijas bezgalības jūrā, an kuri Izved dzīvē to, ko radījušas viņn domas.
Sekas vienmēr izriet no tā punkta, uz kuru koncentrēts mūsu garīgais spēks. Ja šis punkts ir nabadzība, ja mūsu dvēsele ir pilna ar domām par naba-
	dzību, tad ari īstenība mums nevar nekā vairāk dot, kā nabadzību.
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Visupirms mums jaapknro nabadzība pnšiem sava iekšienē, iekams mēs patiesībā ar to uzsaltam cīņu.
Zem pārpilnības un bagātības es šeit saprotu visu, kas mums ir labs un derīgs. Visu daiļo, augsto, sajūsminošo — visu. kas dara bagātāku mūsu būtai, mūsu dzīvi un pārdzīvojumus.
Patiesā labklājība ir mūsu iekšējās bagātības un pilnības apziņa — sajūta par nepārtrauktu vienību ar bezgalīgo dzīvības avotu — mūsu rakstura un personības bagātība, ko nevar iznīcināt nekāda nelaime.
 

Kā tu ceri nokļūt pie mērķa, ja katrs solis, kuru tu spej, tevi tuvina nereiksmēm?
Lielākā daļa cilvēku savain skatam nz dzīvi dod nepareiza virzienu. Tie neļauj darboties savu spēku lielākai daļai, jo viņu dvēseles virziens nesaskan ar viņu īstajiem nolūkiem. Kamēr tie strādā, lai sasniegtu kādu nodomu, tikmēr tie savā dvēselē gaida pavisam pretējo. Tādā kārtā tie attālina no sevis to, ko īstenībā vēlējusies, jo vinu dvēselei trūkst pareizā virziena. Tie neķeras pie darba ar garīgu sajūsmu, tiem trūkst pārliecības par panākumiem, kas pievelk un it kā uz spārniem nes pretī uzvarai. Tiem trūkst noteiktības un pašpaļāvības, kas neatzīst nekādas neveiksmes.
Ja tu vēlies kļūt bagāts, un tanī pat laikā vienmēr bīsties kļūt nabags, ja tu šaubies par savām spējām un domā, ka tā vai citādi, tu tomēr nekā nesasniegsi, tad uz panākumiem cerēt ir tikpat velti, kā ejot uz austrumieui cerēt nokļūt rietumos.
Kas grib gūt panākumus, tam tie iepriekš jārada domas, Tā domām jābūt progresīvām, oriģinālām, radošam — sevišķi cerību un prieka pilnām. Tn iesi uz priekšu tikai tai virzienā, kufū darbojas tavs gars. kāds sakāmvārds skan: kamēr nitn brēc, tā nokavē pieplūkt muti ar zāli. Tāpat ari tev klājas: kamēr
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to sūdzies par savy likteni, pats laupi sev iespēju tiki vaļā no sava miera un laimes ienaidniekiem, jo katra doma par tiem tev iespiež viņus vēl dziļāk apziņā.
Domas ir magnets, kas pievelk sev Ildžlsu. Ja tu domās nodarbojies ar trūkumu un siimību. tcd tu to sev ari pievelc. Nekad tu nepanāksi ko pretēju tain, ar ko ir nodarbināts tavs prāts, jo gars zīmē rakstu tavam dzīves audumam. Ja tavs gars ir pārņemts no bailēm par neveiksmēm, tad cik čakls tu ari nebūtu, tavs darbs būs nesekmīgs nn attālinās tevi no mērķa.
Tūkstošiem cilvēka nesasniedz to. ko vēlas, tādēļ ka dzīvo vienās bailēs no neizdevībām. Sādi tie laupa sev spēkus radošam darbam.
Ieradums aplūkot visu ar cerību pilnn skatu, ar paļāvību nn ticību, ar pārliecību, ka iabara un patiesam jūuzvir, ka taisnībai jāvalda pār viltu, ka normālais stāvoklis ir sasksņa nn labklājība, bet nesaskaņas un slimība tikai pārejoši traucējumi — ir cerību pilna cilvēka īstais gara stāvoklis, kas atjaunos pasauli.
Cerībām ir radošs spēks. Tās ir kā sanle zemei: kur tā uzspīd, tjr rodas dzīvība, augšana un daiļums. Tāpat tas, kas mūsu dvēsele iedēstīts, tur dīgst un aug, kn stādiņš zem saules stariem. īpašība, visu uzlūkot no ēnas puses, ir Iznīcinoša. Kas vienmēr M.gaida ļaunumu un nelaimi, kas visur redz tikai riebumu, tas pats sev uzliek smagu sodu: pats pievelk io ko redz, jeb vismaz to, ko iedomājas redzam. Līdzīgām lietām ir savstarpējs pievilkšanas spēks. Tev jūbeidz domāt par nelaimi, ja gribi sasniegt ko pretēju. .Ar to, no kā to baidies, tu nedrīksti no
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darboties pat ne domās, izmet visas domas par !o no savas dvēseles, ai/mirsti to pavisam, ar visu enerģiju domā par pretējo. Ta būsi pārsteigts, cik ātri tad sasniegsi to, ko no visas sirds esi velējies. >'o tava gara stāvokļa atkarājas vai tas darbs pie kura to stājies, sasniegs savu mērķi, būs sekmīgs jeb aē. Ja ta pie tā kepes ar verga sajātu un kā pie kādi_s piespiestas nepieciešamības, ja tev nav priecīgu Cerību uz panākumiem, ja tu nekā vairāk neredzi, kā trūkumu nn smagu darbu. — tad negaidi nekā vairāk kā to, par ko tu domā. Turpretim, ja ta gj-ūiās stundās priecīgi raugies nz priekšu, ja tu esi pārliecināts, ka tev reiz bīīs iespējams atsvabināties ao īema un rupja darba un uziaoot savus apstākjas. ka ari tev būs iespējams baudīt dai{umu ua prieka, ja tu neizlaidīsi no acīm savu mērķi un spēsi se>i pārliecināt, ka tev ir pietiekoši daudz spēju un spēka to sasniegt — tad tu to arī sasniegsi.
Cilvēks, kas tic, ka viņš ir spējīgs uzsākto novest līdz galam, kas savu mērķi cieši patura acīs un varonīgi cīnās, vienmēr ko sasniedz.
Mēģini oziurēt savu dvēseli cerība pilnā stāvoklī, nejauj ieviesties tajā šaubām par savām spējām nobeigt iesākto. Tādas šaubas ir nikns ienaidnieks, kas iznīcina tavas radošās spējas un tev liek šķēršļos ceļā. Saki pats uz sevi: «Alan jā iegūst tas, *as man vajadzīgs, man uz to ir tiesības, es to iešūšu.»
Tans magnētisks spēks, ja tu savā dvēselē cieši glabā domas, ka sekmes, veselība, iaime arī tev ir lemti, un ka nav tādas varas pasaulē, kas tev tos varētu atņemt, jn vien pats tu to nedarīsi. Pierodi ar visu spēku turēties pie ticības uz galīgu uzvaru, tad tas, pēc ka tu ilgojies, n:iks pats no sevis.
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Cilvēkam nav lemts būt par apstākļu rotaļa lietiņa vai savas apkārtnes vergu. Turpretim viņa uzdevums ir. radīt sev tādus apstākļus un apkārtni, kas tam palīdz tikt uz priekšu.
Katram mūsu piedzīvojumam ir savs cēlonis, un šis cēlonis katrreiz ir radies mūsu dvēselē. Mūsa gara stāvoklis rada panākumus jeb neveiksmes. Mūsu darba sčkmtgums atkarājas no mūsa domāšanas veidn. Lai ko panāktu, mūsu dvēselei jūieņem labvēlīgs, radošs stāvoklis. Rūpes, drūmums, izmisums dara mūsu dvēseli atraidošu, sagādā mums daudz ienaidnieku, kas mums aizkrusto ceļu uz laimi un sekmēm.
Mūsu garīgās spējas ir mūsu kalpi: 15s dara to, ko no viņām sagaidām. Ja mēs tām uzticam nn uz tām paļaujamies, tad tās dara visu, cik labi iespējams. Ja mēs no tām nekā nesagaidām, tad tās ari nekā nedod.
Cilvēki, kani dmina daba, gaida lai viss notiek pats no sevis. Tiem vienmēr ir tāda sajūta, ka grozīt ap- siĒkJus nestāv viņu varā. Tikai gaišas dabas cilvēki ir darījuši pasaulē lielas lietas. Tie rad# piemērotus apstākļus, kādos tad arī sasniedz savus mērķus.
Cilvēkam ar gaišu dvēseli ļoti jāsargājas nākt zem .sveša iespaida, kas iznicina viņa pašpaļāvību un tumšu viņa dvēseli. Tas dažreiz notiek tad, k!. ? citi izsaka šaubas par viņa spējam. Ja viņš šais šaubās sāk klausīties, tad tā uzņēmība atslābst; tas neķeras vairs pie dnrbu ar svaigumu u;i enerģiju, tam zūd spējas ātri nākt pie noteikta slēdziena un pēdīgi tam nav vairs nekādu patstāvīgu uzskatu nn . tas sāk svārstīties. Tādos gadījumos agrākīls noteik-
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tibas vielā, ar kufu tas rādija ceļa citiem, tas tagad pats seko citiem.
Ja esam cieši noņēmušies ko izdarīt nn no visas si/ds ticam, ka tam būs panākumi, tad mūsu gars strada ātrāk nn spēcīgāk un visi mūsu garīgie spēki darbojas tai virzienā, kas ved pie mūsu mērķu sasniegšanas.
Mūsos mājo kāds noslēpumains spēks, par kuru mēs paši neesam skaidrībā, bet kupo mēs ļoti skaidri sajūtam un redzam, ka tas darbojas iīdz pie visa ta. pie kā mēs paši esam stājušies ar nopietnību nn stingru gribu.
Gaišas domas rada vcseiību un attīstību, turpretim tumšas domas — ļaunumu, slimības an dažādas ciešanas. Nelaimīgo un izmisušo lielais pūlis sastāv vionīgi ao tādiem, kas redz ap sevi tikai tumsa. Turpretim tie vīri, kas soļo lielo panākamu priekšgalā, domā tikai par gaišām lietām.
Labs gara stāvoklis ir mūsu labākais sargs. Pie drūma gara stāvokļa mēs sakām «jā» arī uz tādām domām nn lietām, par kufām pie laba un veselīga gara stāvokļa noteikti būtu teikuši «nē». Cilvēks ar turasn dvēseli neuzdrošinās spert nevienu svarisu soli, jo kad mums visapkārt šķiet tumsa, tad mC-s esam nedroši un darām visu, lai kaut vai az mirkli atsvabinātos no knut kā nepatīkama, \»n cenšamies ieņemt ērtāku stāvokli. Ja mūsu dvēseli piepilda gnīsas domas, tad drūmām, gļēvulīgām un slimīgām iedomām faj(l nav vietas tin tās vairs nespēj taās pavest az nepareiziem ceļiem. Nelabs gara stāvoklis par mums valda .tikai tik ilgi, kamēr mūsu domas ir nelabas.
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'No tu, cik stipri mēs valdām pār savām domām, atkarājas nrī mūsu darba spējas. Daži cilvēki tik vāji valda pār savām domām, ka tiem nav pietiekoši daudz spēka koncentrēt savu garu uz vienu zināmu punktu. TādēJ tie ari nekā laba nepanāk.
Ar cilvēku satiekoties, mēs tūliņ jau dabūjam zināmu aina par viņa domāšanas spējām. Mēs jūtam, vai tās ir spēcīgas jeb vārgas; ikkatrs teikums, ko tas izsaka, dod par tām liecību.
Labu domājošs cilvēks ir stiprs cilvēks. Daža cilvēkā ir tāds iekšējs spēks, ka ikdienišķs cilvēks pavisam neapzinīgi padodas viņa iespaidam. Tādam visi dod ceļu; tas izstaro spēku, ir radīts par vadoni, tā vārdi ir pārliecinoši. Cits pat nezin, kādēļ tam seko, bet dara to neapzinīgi.
Visaugstākā māksla ir savu dzīvi pārvērst pastāvīgā uzvarā. Un tas nav nemaz tik grūti, ja mēs uz to pienācīgi sagatavojamies un to mācāmies. Ja mēs to nedarām, tad mūsu dvēsele dažreiz ilgi maldās pa tumsu, mūsu gars darbojas vāji, un tai vietā, kur mums vajadzētu apstākļus grozīt, mēs topam atkarīgi no tiem.
No lielāka svara nekā latīņu un griezu valodas, nekā visas filozofijas, jauneklim, kas atstāj skolas so'u, ir prnst nostādīt savu garu uz visaugstākās — darba spējīgākas pakāpes, uzturot to gaišu un izmetot no tā visu, kas ļauns nn gļēvs.
Gaišām domām ir radošs spēks, un tā ir vissvarīgākā garīgā īpašība. Ja tavs gars tiecas uz tumsu, ja tev trūkst noteiktības, tad tu vari stiprināt savas garīgās spējas, pierodot lūkoties uz visām lietām un notikumiem ar gaišu skatu. Tu sniedz sev lielu palīdzību,
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pastāvīgi sev iestāstot, ka esi taisni tads, kads tn gribi būt: nevis ka tn tāds tikai vēl cere tapt, bet ka tu tāds jau esi. Tad tn ļoti drīz iesusi to īpašību ,kufu vēlies un tū iesakņosies ta’ ā būtnē. Mūsu gars uztver katru paraugu, ko mēs, tam sniedzam, nn pēc tā veido īstenību. Kādus brīnišķīgus cilvēkus mēs no sevis izaudzētu, ja savu gara acu priekšā turētu to paraugu, pēc kāda mēs vēlētos izveidot savu dzīvi. Tā beidzot arī rastos tas ideālais cilvēks, kādu Dievs gribēja radīt
Lai to sasniegtu, vēlamas īpašības muips jātur musu apziņas priekšējā plānā, bet nevēlamās no tās jāmēģina izmest. Kad stādā beidzas attīstīšanās, kuru sekmē zemes ķīmiskuis sastāvs: gaiss, saule un lietus, tad tūliņ arī iesākas kaitīgo spēku darbība, kas noved līdz postam un iznīcībai. Gluži tāpat ir ar cilvēku. Tikko tajā beid/. valdīt radošie un attīstošie spēki, tikko beidzas paļaušanās uz tiem, iesāk darboties postošie spēki.
Pareizs gara stāvoklis mūs vislabāk sargā no ļauniem iespaidiem, kurus uzņem mūsu apziņa. Piemēram, ja tu esi spiests dzīvot ļaunā sabiedrībā, kur tev vienmēr nākas dzirdēt un redzēt tikui ļaunu, tad neticēt, ka tas var darīt uz tevi kādu iespaidu — ir labākais pretspars. Bet ja tavs gars uzņem ļaunumu un tu pie tā atrod prieku, tad tas irsācis valdīt pār tevi. No liela svara ir tas, ka mēs savu dvēseli gluži piepildām ar to mērķi, pēc kūpi cīnāmies; turam to cit'si visās dzīves straumēs un visus spēkus virzām uz ši mērķa pusi. ' Visi pretspēki, kā: naids, skaudība, nelabvēlība, rūgtums, atriebības kāre, rupjība, mums jāopknro, jo tie iznīcina enerģiju un aizkrusto mūsu ceļus. Katra nesaskaņa mazina mūsu spēkus.
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Mnms vajadzīga domu harmonija, miers un brīvība. Katram domu gājienam jābūt radušam, ne postošam. Domas, kurās ir drosme, paļāvība un noteiktība, ir tās elektrība* strāvas, kas dara mūs par magnētu, lai mēs pievilktu sprausto mērķu
Daudz cilvēkiem, kuriem nekas neveicas, būto garantētas labākās sekmes, ja vien tie paši gribēta atsacl- ’tics no domām par neveiksmēm. Liela an dārga māksla ir mācēt iztīrīt sava dvēseli no visa kaitīga .nn mazvērtīgu: no bailēm, gļēvulības, no visa kas to apspiež, tai vietā piepildot to ar spēka nn cerība pilnām domām, kas to spēcina radošam darbam.
Mūsos vienmēr atspoguļojas mūsu gara stāvoklis, mūsn cerības un bailīgums, un no tā iespaida, kāda
	mēs atstājam uz citiem, an sprieduma, kādu tie par mums taisa, lielā mērā atkarājas tas, kādi būs mūsa pūļu rezultāti. Ja citiem nav uzticības pret mums, ja, tie mūs tura par vājiem nn nedrošiem, tādēļ ka mūsos atspoguļojas vājš un nedrošs gars, tad maz ceribu, ka mums uzticēs svarīgas an atbildīgas tie*
	tos. . . •
Mūsos vajnga redzēt pašpaļāvība, drosmi ub dūšība, lai mēs atstatu iespaidu, ka esam radoši pārvarēt visādas gpMumus. Ja eiti no mums gūst tāda iespaida, tad tic mums ari uzticos.

Citiem vārdiem, no tikpat lielas nozīmes ir iegūt citu ozticību, kū ticēt pašam sev. Lai to panāktu, mums vajaga izstarot pašpaļāvību un uzvaras apziņa. Salīdzini tādu vīra, kā Teodoru Rnzveltu, kas izstaro spēku un ticību, ar kādu' vājā, bailīgu cilvēku, kas znudējis ticība pats uz sevi uu kuri ikkatrs tūliņ redz vājību an mazdūšība. Tādi cil
vēki, kas atstāj iespaidu, it kā tie būtu radoši *il>;
 

uzvarēt un nešaubās par sekmēm, ir visā pasaulē ļoti iecienīti.
Daudz {audis brīnās, kādēļ tiem jāspēlē tik niecīsa loma nn kāpēc tiem nav nekāda iespaida uz citiem. Tas ir tādēļ, ka viņi neuzstājas nn nedomā kā uzvarētāji Tiem nav uzvarētāju uzstāšanās, bet tie atstāj vārguļu iespaida. Iekams cilvēks nav mācījies izstarot spēku, tas nevar atstāt uz citiem iespaidu. Katra uzvara mums vispirms ir jāiegūst paša dvēselē.
Ir cilvēki, kop atstāj iespaidu, it kā tie paši nemaz nevēlas ko iegūt, un it kā visa viņa cenšanās aprobežotos tikai ar to, lai tiem būtu kaut cik ērta dzīve. Tie domā, ka dzīve ir tikai darbs nn rūpes, kurpretim tai vajadzētu būt mūžīgam priekam.
Pareizi dzīvota dzīve ir pastāvīga attīstīšanās tm nekas mums nedod tādn apmierinājuma, kā apziņa, ka arī mēs tādn dzīvojam nn ka mūsn redzes aploks arvien paplašināja».
Jan mazam bērnam vajadzētu iepotēt tādas domas, ■n ieaudzināt tam par otrn dabu uzskatu, ka viņš ir dzimis uzvarām nn ka visa dr.ive tam jūickārto saskaņā ar šo uzdevuma. Tad tas nekad nenāks nz tām nelaimīgajām domām, ki\s nomāc daudzas cilvēkus, ka tas radīts, lai citi par to gūta uzvara. Prieki tam nav radīts neviens cilvēks.
Orij pienāks laiks, kad bērniem mācis izstarot spēka M pieņemt uzvarētāja izturēšanos, nn uzskatīs to par viena no svarīgākiem audzināšanas un izglītības azdevnmiem.
Miesīgā dzīve .tikai tad irs pareizu gaitu. kad garīgā
atradīsies pilnīgā kārtībā. Mums jāizmet no mūsu
 

dvēseles visas Jaunās domas, ki: skaudība, naids un atriebības kūre, bet jāizkopj tajā garīgs miers nn prieks, kas ir pieietams katram; cilvēkam. Māksla būt darba spējīgam un laimīgam, meklējama nemitīgā apziņā un stingrā gribā tādam tapt jeb iegūt to, ko esam sprauduši sev par mērķi
Cilvēki mi£ nevērtē vis pēc^ mūsu vārdiem, bet pēc tā, kā(i: i/e» esam. 5fžs v*..j£u fufiiT'tT grabam, bet cilvēk ft priedums par Btfos towēf	uz
to neapt»C|8«tt> iespaidu, k«*=a »f" a '4mib atstāsim ar sava izstaro^umu, caur kurn fe nojauš mūsn īsto būtība. Mēs itevaram uz ilgu laiku no cilvēkiem slēpt savas domas un gara stāvokli, kaut arī Ausu mute-, pārplūstu no saldiem vārdiem un glaimiem. ' Ja mums pret tiem ir (aunas jūtas, ja mēs asaEt skaudīgi jeb greizsirdīgi, ja mums pret tiem ir •.naids, tife to jūt. Mēs varam gan grozīt savus vārdus, bet ne savu izstarojamu, jeb tad mums ir jā* groza visa mūsu daba.
! Neviens cilvēks nesasniegs pārpilnību, ja pats to aiz- ' kavēs ar Šaubām un bailēm. Ar nodomu, protams, neviens neatstums no sevis pārpilnību un laimi, bet dara to neapzinīgi, caur savu nelabo gara stāvokli, Santām un builību, ticības un pašpaļāvības trūkumu. Daudzi cilvēki staigā vidus ceļu starp sekmēm nn neveiksmēm, starp bagātību un trūkumu: dažreiz tie ir labi; dažreiz Jauni. Kad tiem ir drusku spars, cerība ufe. sajūsma, tad viņi tiek mazliet uz augšu; kad tie šo tparu zaudē, tad noslīgst atkal lejā.
Tas laiks ir tuvu, kad mēs savu gnru mācīsimies uzturēt bez pārtraukuma labā un radošā stāvoklL Tad mūsu dzīve kļūs bagāta visādiem labumiem un mēs dzīvosim pārpilnībā.
 

Ceturtā daļa
LIEC UZ SEVI LIELAS CERĪBAS
 

Ticība pašam uz sevi attīsta mūsu labā- ■ kās spējas. Ticība ir dievišķa gaisma, kas šaubu un grēku nomāktam cilvēkam rāda pareizo ce}u.
Kas notiktu, ja zvēru dīdītājs ar bailēm un iaubām ieieto pirmo reizi plēsīgu zvēru krātiņā? Ja tas domātu: «Es gan mēģināšu ar šiem zvēriem rīkoties, bet mnn liekas ka no tā nekas neiznāks.» Ja viņš šādā gora stāvokli ieietu pie plēsīgiem zvēriem, tie viņu saplosītu gabalos tai pat acumirkli. Tikai drošsirdība un noteikta uzstāšanās var glābt viņa dzīvību. Tam jāvalda šie zvēri nr skatu, kufā Ir milzīga enerģija un gribas spēks. Vismazākā bai* liba tnm būtu jāsamaksā ar savu dzīvību.
Citiem vārdiem: ja cilvēks ar uzņēmību ķeras pie kādas lietas, tnd labi panākami sagaidāmi tikai tad, jam tam būs stipra pārliecība un cerība u/. šo lietu. Cik daudz laika vajadzētu kādam jaunam cilvēkam, lai iegūtu bagātību, ja tam trūktu pat vismazākās ticības pašam uz sevi, ja tas domātu, ka joti nedau* dziem ir lemts kļūt bagātiem, bet lielākai dajai jāpa- lick trūcīgos apstākļos un ka droši vien ari viņš pieder pie šiem pēdējiem? Cik laika vajadzētu kādam jaunam cilvēkam, lai atrastu labu darbu, ja viņi ne-
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ka lādu ir spējīgs atrast, un vienmēr domāts: tk<> tur vēl pūK-tics an mēģiuāt?»
E. ?-/.iftu jaunus cilvēkus kuri gribēja tapt por ju- bet kuriem biju t*k rauz gribas spoka an az- 3 Jlus ’ia tos Atbaidīja jau pati pirmā grūtība, kas stājās ceļā. Nav nekas vieglāk, kā šādas cil- nomaldināt no viņu mērķaf Es pazinu citos, , m.\ .‘Jr's pēc sava mērķa ar tāda enerģiska griba u.* • ul.īidihu. ka nekas tos nespēja kavēt, an ku-
	iSt >i dzīšanos bij pārgājusi, kā saka, miesā an

Jt • r -rr t:a visus lielus sasniegumos nn aplūko- i.r. -wj : fidu-ies un kādi bijuši tie cilvēki, kuru iU ir, tad redzam, ka vijju «cili stāvošā īpa-
	bijosi paļaušanās aj saviem spēkiem. Cib*'„ . k .r. ir visstiprākā ticība uz savam spējām, j - tn-.j nn^st līdz galam, visdrīzāk tiks uz priekšu,

	.Jt ar? > paipa|āvība citiem izliksies pārdroša j;i •> prātīga. Pie tanī šī ticība darn iespaidu netik- vien \iz viņiem pašiem, bet arī uz citiem, kas viss ltopū ņ'inot, tuvina tos panākumiem. t\lēs labprāt ticam tādiem cilvēkiem, kuros mēs jūtam spēku, bet ja tiem pašiem trūkst ticības uz saviem spēkiem, ja viņu dvēsi Ies ir baiju un šaubu pilnas, tad arī mēs viņos nejūtam spēku. Aplukosim tāda cilvēka, ki Cepclīns, dzīvos gaitu un likteni, lai redzēto, ka ši': vūrdi ir patiesi. No visa ko mēs daram, no katri .jieiknluirciska uzņēmuma, pie kura ķērāmies, citiem ^gfist tāds iespaids fe* spējnm dot augstākā labumn preci, ka protam savus kalpotājus pareizi nodarbināt nn ka spCjam tūkstoš dn/ādu citu lietu, ko no mum* prasa un sagaida. Cilvēka dzīve ir par isu an laika ir par maz, lai izmeklētu, vai cilvēks kas kaut ko

 

apsola no sevis, nri paliesi ir spējīgs ko sniegt vai aē. Tādēļ pasaule pieņem to novērtējumu, kāds cilvēkam ir pašam par sevi un turas pie 1ā, kamēr šis cilvēks pats liek gūtajam iespaidam zust Ārsts neuzrādīs savu diplomu katram no jauna pienākušam slimniekam. Tāpat ja juristam uz durvim ir Izkārtne, tad ikkatrs, bez šaubām, domā, ka tas savu profesija pietiekoši labi pārzin, kamēr tas nepierāda pretēja.
Starp skolas biedriem mēs vienmēr atronam tādns, kas droši uzstājas un tiek uz priekšu, kurpretim citi gaida, lai tos atron. Bet pasaulei ir vairāk 1 ko darīt nekā meklēt citu nopelnus tādēļ tā tic tavām spējām tik ilgi, kamēr to pats vēl neesi pierādi- : jis sava nespēku.
Tādē) mēs nedrīkstam ne uz acumirkli ļaut svārstīties savai pnšpa|ūvībai, jo nekas tik ātri neatņem mums citu cilvēku uzticību, kā šaubas kas pamostas mūsos pašos Daudzi cieš neveiksmes tikai tādē), ka izstaro gļēvumu un ar to no sevis citus atbaida.
• ' »
Ja tu pats sevi nenovērtē pietiekoši augsti, bet vēl sevi pazemo, tad vari būt drošs ka neviens cits- acuz- ņemsies pūles tevi paaugstināt jeb pārbaudīt, vai tavs paša novērtējums nav par zemu.
Es neesmu redzējis, ka cilvēks kas por sevi nav diezcik labās domās, būtu ko patiesi lielu sasniedzis. Mēs nevaram vairāk sniegt, nekā paši no sevis sagaidām. Ja tu no sevis prasi ko lielu nn 1o patiesi sagaidi, tad tu arī to spēji dot
Kas sevi Vienmēr pazemo un nekā sev neuztic, tas arī uz citiem atstāj nelabu iespaidu. Jo ko kād« domā, to kaut kādā veidā izsaka arī viņa āriene.
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Ja tu no sevis paša neko Inbu nedomā, tad tas drīz nāks gaismā arī citiem. Bet ja tu tūs īpašības, kas tev trūkst, vienmēr turēsi prātā un iedomāsies, ka tev tādas ir, tad tās pumuzām kļūs par tavu īpašumu un atspoguļosies ari tavā ārienē. Tev jujūtns lielam, iekams tn gribi liels izskatīties.
Pašpaļāvība ir visu spēju pamats; pārliecībai, ka mēs kādu lietu spējam izvest, ir milzu spēks.
Kam uz sevi ir stipra ticība, tas ir pasargāts no visām bailēm un šaubām: vai tik viņš ieņem piemēroto vietu, vai tik viņam netrūkst vajadzīgās spējas nu kā tik viņam turpmāk klāsies. Tam tad ir dotas visas spējas un tas var tās brīvi lietot — un tas ir vajadzīgs, lai sasniegtu ko lielu. Dvēselei jābūt brīvai no rūpēm un šaubām, kā miesai no važām un saitēm. Pašpaļāvība ir cilvēka darba pamatakmens; iā dara brīnumus un pārvar vislielākās grūtības. Ar» bībeiē ir teikts, ka ticība spēj kalnus pārcelt
Viscauri bībelē mēs lasām, ka vienīgi ticība deva iespēju darīt brīnišķus darbus tādiem vīriem kādi bij Ābrams, Mozus un pravieši. Bībelē nekas tā netiek uzsvērts, kā ticības nozīme. Vardi: «Lai ar tevi notiek, ka tu tici,» velkas cauri visai bībelei. Viscauri tur ir teikts, ka bez ticības mēs nekā nepanāksim, un tikko mūsu ticība sāk šķobīties, zūd nri mūsu spēks. Cik skaisti un gleznaini bibelc stāsta par Pēteri, kurš, pilns ticības un drosmes, staigā pār ūdens virsu, nākdams pie snva mācītāja, bet tikko viņa ticība sāk šķobīties un tas sāk bīties no viļņiem, tas sāk grimt
Ticība ir tā saite, kas vieno mūsu dvēseli nr apkārtējo pasauli. Ticība modina mūsos vissvētāko, mū-
 

iigo, dievišķo. Ta atver mums ceļu nz īsto dzīvības avota. Caur ticība mēs stājamies sakaros ar Bezgalīgo Spēku. Skatoties pēc mūsu ticības skaidruma an spēka, mūsn dzīve ir liela jeb maza, ievērojama jeb ikdienišķa.
Daži cilvēki negrib atzīt šādu ticību un neatšķir to M iedomām, jo nepazīst tās būtību. Ticība ir Ber- galīgā sauciens, kurš atbalsojas mūsu iekšieni-. TS ir dvēseles bagātība, kas mums liek ne tikai atminēt jeb nojaust, bet ari zināt, un redzēt to teju. ko nenojaušam ne ar kūdām citām gara spējām. Tā ir apziņa, tikpat reāla un dibināta, kā tā apziņa, kuru mnms dod mūsu pieci prāti. Tā izdaiļo mūsu dvēseli un pacej mūs tādos augstumos, ka mēs redzam mūsu ideālu — apsolīto zemi savu acu priekšā. Ticība ir taisnības gaišums.
Bērnam laupīt ticību nz sevi, iestāstīt, ka tam nav nekādu gara dāvanu un no tā nekas neiznāks, ir noziegums. Vecāki an skolotāji raaz domā par to, cik jūtīgos ir šīs mazas dvēselītes pret šūdūni valodām un cik viegli tās var iespaidot ar vārdiem, kas tiem piešķif nespējību un mazvērtību. Šādas iedomātas mn/.vērtibas iestāstīšana ir radījusi vairāk nelaimes nn sabojājusi vairāk dzīves, kā jebkas cits
pasaulē.
Pat rikšotājs zirgs nedabūs godalgo, ja iam sabojās pašpaļāvību. Cilvēki, kns to gatavo nz skriešanos, to zin, un tādēļ visiem iid/ckjicm cenšn« uzturēt tu pašpa|ūvtbu, jo tas ir svarīgs faktors godalgas Iegūšanai.
Ticība dara brīvus mūsu spēkus nn attīsta mūsu dāt- vanas. Visos laikos !ā Ir darījusi vislielākos brīnu- raut. Viss, kas stiprina tava ticību pašam «z sevi.
 

stiprina ar. tavus spēkus. Cilvēkiem, kas puvuši labu* panākumus ir vienmēr bijusi stipra ticība uz sevi, uz saviem spēkiem un uz cilvēces nākotni. Neievērojamiem cilvēkiem šīs ticības vienmēr trūkst nn tādēļ tie ir nedroši un mazdūšīgi.
Lielākā daļa to vīru kas pacēlusi cilvēci, bij no sākuma mazi un trūcīgi, un gadiem ilgi tie tikko manāmi nojauda iespēju sasniegt	mērķi. Bet tie strādāja tālāk ar stipru ticību, ka kādreiz 1iem tomēr būs sekmes. Ub ko visu cerība nn ticība devusi lielajiem izgudrotājiem! Cik gadu Ccpelīns nav bijis par apsmieklu, pat saviem vistuvākajiem pazīstamiem. Šodien mēs baudām tūkstošiem dažādu ērtību. Tās priekš mums radijuši uzņēmi?! cilvēki, kam bieži bija jabūt kurliem pret lūgšanām un brīdinājumiem, kns nākuši no viņiem vistuvāk stāvošiem cilvēkiem, bet kupem trūkusi ticība viņu lielajiem darbiem un līdzjūtība tiem. Pašpaļāvība vislabāk atspēj ģenialitāti un ir ar to cieši savienota.
Lidz šim neviens nav pareizi apzīmējis tietbus būtību. Kas tas ir par spēku, kus cilvēku tura pie viņa apņemšanās, kas visgpīiākajos apstākļos neļauj tam izsamist, kad vistuvākie un mīļākie cilvēki to nesaprot un tam neuzticas, kas tnm dod spēku paciest to, kas citādi tam atnestu nāvi?
Ticība ir it kā sestais prāts — dvēseles prāts, garīga tālredzība, kas inums ļauj skatīties tais sfērās, kur neiekļūst tnfisu miesīgais skats. Tā ir varoņu ceļn rādītājs, kas tiem atver visus vārtus, ka tie redz ceļn pār visiem šķēršļiem, ko cilvēks nespēj ar saviem citiem prātiem un spējām.
Ticība, kas bijusi stiprāka par visiem šķēršļiem, ir darījusi visus lielos atradējus nn izgudrotājus par
48
 

tiem kas ■uņi ir, un visi, kas sasnieguši ko lieto, to ir sasnieguši ar ticību. Kam ir ticība tu sevi, par tā nākotni nav ko bīties.
Ja cilvēka spējas varētu mērīt ai viņa ticību, £ad tas būtu visparei/.akais mērs, jo nevar radīt lielas lietas ar mazu ticību. Ja ticība ir vāja, tad tāda* 'ļ ir arī spējas.
Ja ta apmierinies ar to, ka tev ir loti daudz kļūdu, ka laime tev nesmaida, ka tu nespēj to, ko citi, vai tad tu vēl vari gaidīt, lai tavi punukumi būtu citādāki, kā tavs spriedums? Citi uz tevi skatīsies, kā uz nespējīgu. Un piedzīvojumi rūda, ka cita cilvēka spriedumi par mums atstāj uz mums iiela iespaidu ka arī uz to, ko gribam dzīvē sasniegt.
Bet ja ta pats sev uzspied zīmogu «nespējīgs>, ja ta atstāj iespaidu, ka tu pats no sevis neko lielu ae- •iomā, kādu spriedumu tad tu vēl sagaidi ao citiem?	,
Ja mēs no sevis' vairāk gaidīta, ja mums būtu vairāk ticības uz sevi, tad mēs ari panāktu ievērojami vairāk. Ja mēs pazītu paši savu dievišķīgumu, tad mums arī būtu pureiza ticība. Mūs kavē vecu mācība, ka cilvēks ir sabojāts jnu no dabas. Cet ar Dieva radīta cilvēka dabisku nevērtibīi un snbojutību nevar būt runa. Ko Oievs radījis, tus viss ir pilnīgi. Dūži cilvēki gan ir tikai karikatūra, ne tns, ko Dievs ir gribējis radīt. Mēs iedomājamies, ka esam mn.zi un mazvērtīgi, tādēļ ka mušu domas ir ntpaknļrā- pulīgns. Mums jaeenšns dnm.it uz priekšu un augšup, ja gribam sasniegt augstumus, kur pilnība mājo.
'Viena no teoloģijas radītām nelaimīgām iedomām Ir tā, ka cilvēks kaut kad, tālā senatnē, ir bijis pilnīgs.
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bet lati tapis ļauns. Patiesībā tomēr ir otrādi: cik tuiu vien mums zināma cilvēku visvecākā vēsture, tas no sākuma ir atradies uz ļoti zemas attīstības pakāpes un pamazām gājis uz augšu. Minēta iedoma, saprotams, viņu vairāk nospiedusi, nekā līd/i jusi tnm attīstīties. Dieva radītais cilvēks nekad nav «.kritis.;, bet viņa paša sevis nepazīšana un gandrīz noziedzīgā sevis pazemošana nn par zemu novērtēšana to ir kavējusi nn bojājusi.
Bībelē nekur nav teikts, ka mums Dieva priekšā būtu jālien kā vergiem; šāda pazemošanas sabojā cilvēku. Cilvēks ir radīts pēc Dieva ģīmja, un, lai attaisnotu sava līdzību ar Dievu, tam jācenšas augšup un brīvi jāraugās sejā savam radītājam un visai pasaulei.
Ja cilvēks ir ķēniņa bērns nn tū dzīslās tek ķēniņa asinis, tad tam arī jābūt drošam un vīrišķīgam, cienīgam un ar pnšpaļūvibu. Tā ir liela kļuda, ka 'mēs savas iedzimtās labās īpašības par maz pazīstam, tās par maz ievērojam, un neskat.imies uz sevi ar pietiekošu cienību. Ja mēs to darītu, tad mūsu būtne būtu vairāk līdzīga Dievam.
Vai mēs to paši apzināmies, jeb nē, tomēr droši var apgalvot, kc mēs nevaram but stiprāki par mūsu ticību uz sevi un ke mēs nevaram saiegt vairāk, nekā paši no sevis sagaidām.
Ja mēs pieronam domāt, ka mūsu spējas un spēki ir daudz lielāki nekā tas, ko mēs pašlaik dūrām, tad tam ir milzīgi liels iespaids uz mūsu gurīgām spējam un tās lieliski attīstās. Tas spēks, kuj-u mēs būtu spējīgi lietot, vēl nav attīstīts un mūsu pas- novērtēšajua ir vienaiēr par zemu, lai paceltos uz
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tiem augstumiem, kur mēs varētu atrasties, ja lietotu savus nozināmos spēkos.
Cilvēka vislielākā kļūda gandrīz vienmēr ir ticības trūkums pūšam uz sevi. Daudzi no tiem, kas moeiis ar neveiksmēm, varētu tai vietā sūt labus panākumus, ja viņos jaunība butu iedēstīta un attīstīta ticība pašiem uz sevi.
Liec kūdām bailīgam, kaunīgam, atturīgam cilvēkam ticēt pašam saviem spēkiem, !iee viņam nākt pio atzīšanas, ka ari viņi» slēpjas liela* spējas, pārliecini to, ka no viņa vēl var iznākt ievērojams un spējīgs valsts loceklis. Liec viņam pierast pie šīs ticības, kamēr viņš top stiprs, un ta redzēsi, ka viņn augs nevien drosme, bet Līdz ar to augs un attīstīsies arī viņa garīgās spējas.
Nav no liela svara, cik daudz spēju cilvēkam ir dotas no dabas. Ja vien tam ir vismaz viens talants un stipra ticība uz sevi. tad tas panāks vairāk, nekā cits, kuram ir pieci jeb desmit talanti, bet nav pašpaļāvības. Es nozinu, kas vēl labāk varētu cilvēku sargāt no visa kas zems un nekrietns, kā ieradums skatīties uz sevi nr cienību. Tad darbojas visi spēki, l®i sasniegtu idoālit. Mums jādomā pnr sevi tikni labs un augsts un jāi/.kopj dievišķās dāvanas, kn-> mums no dnbns ir dotas. Ja tu sevi vienmēr mērosi sr lielāku mērauklu un augstākiem ideāliem, tad tu •ri vienmēr celsies.
Šaubas vājina mūsu spēkus. Lai ko izdarītu, mums papriekš jātic, ka to spējam izdarīt. Kamēr mē% šaubāmies, mēs nekā nepanākam.
Ja mēs jūtam karstas ilgas pēc kaut kā, tad tā jnu »r zīme, ka mēs to spējam sasniert, un ja mēs domus
4»
5i
 

to nemitīgi apstiprinām, tad piepildīšanās ir vel tuvāk. Ticība ir klints no kuras cirsts mūsu rakstura pamatakmens. Kam ir stipra ticība uz saviem panākumiem, sevi pnšu un savu Dievu, tam pieder spēks un vara. Cilvēks, ar stipru ticību pašam uz sevi, pamodina ticību uz saviem panākumiem art citos, kant gan pēdējie dažreiz negrib atzīt viņa mērķus. Jo stiprāka ticība cilvēkam pašam uz sevi. jo vairāk uzticības tas manto nO citiem.
Kas ar savu darbu nav saistīts ciešam saitēm un ko viegli var nomaldināt no viņa mērķa, tas nav krietns cilvēks.
Visiem maniem paziņām, kas varēja būt lepni uz saviem panākumiem, bija palicis par otra daba neatlaidīgi turēties pie domām, ka viņiem jāuzvar. Kāds noslēpumains nepazīstams spēks liek mūsu ilgām piepildīties
Nekas mums neatnes tik daudz labuma un peļņas, kū .cerība nz vislabāko nn pārliecība, ka visām lietām būs labs iznākums. Turpretim, priekš katra pasākama ir neizdevīgi, ja mēs no pušn sākumu pielaižam varbūtību, ka tas var nelaimēties. Neaizmirsīsim, ka katra uzvara tiek gūta vispirms dvēselē nn tikai pēc tam dzīvē.
Ir tādi cilvēki, kam viss izdodas, jo tie ķeras P*e katras lietas ar stipru pārliecību, ka tā i/dosies. Citiem, turpretim neizdodas gandrīz nekas, jo no paša sākuma tie iedomājas redzam tik daudz šķēršļu, kā pazaudē drosmi; gars paliek drūms visu noliedzošs, an tic pnzaudē gribu uzsākto darbu pat turpināt
Ja Napoleonam Alpu kalni būtu izskatījušies tik iausmīgi, kā tiem, kas viņu uo šiem kalniem biedi-
 

oāja, tad tas ziemas vidu nebūtu uzsūcis sava slaveno kara gājienu pār Sv. Bernharda kalnu.
Pie liela darba cilvēks stājas stipras pārl'ecības pamudināts un nešaubās, ka šis uzsūktais darbs dos labas sekmes. Sūda stiprā pārliecībā slēpjas milzīgs spēks. Tikpat viegli buta pakustināt Gibraltāra klinti, kā tādu stipras griba» varoni, kāds bij Napoleons, nomaldināt no viņu plāniem.
Ticība dod mums drosmi tad, kad mēs savā priekšā vairs neredzam gaismu. Tā mums ir ta.s pats, kas kompass jūrniekam vētras laikā. Kaut arī vētrai nn viļņiem trakojot, mēs savā priekšā vairs nekā neredzam, tomēr zinām, ka atrodamies uz pareizā ceļa, jo kompass nemaldās.
Ar šolaiku milzu lielgabaliem nebūtu iespējams izšaut cauri bruņu kuģu dzelzs bruņām, ja šis šāviens virzītos lēni uz priekšu. Turpretim, ja tas dabū vajadzīgo ātrumu ,tnd šīs bruņas šķīst, kā putas. Tā svārstīgs, bailīgs cilvēks nespej pārvarēt šķērš|us, kas tara slujns t-eļā, kurpretim droša nn uzņēmīga cilvēka priekšā visi šķēršļi sabrūk. Visas grūtības, ar kurām mums jācīnās, ir lielas jeb mazas, skatoties pēc tā, kūdi mēs paši esam, — lieli jeb mazi.
Nebīsties no nopietnas atbildības, ja tāda nāk ceļā, pa kuru tev jāiet, izpildot savu pienākumu. Tu kļūdies, domādams, ka lalmk šodien pie kāda darba neķerties, j«, varbūt vēlāk tn būsi spējīgāks to izpildīt. Uzņemies visu, kas tev stājas ceja, tad spējas radīsies pašas no sevis.
Nebīsties no sevis prasīt por daudz: tev palīdzei tādi spēki, kas tevi mājo un kurus tu pats nepazīsti. «Uztici pats sev» — šie vārdi lai skan katra
 

droši sirdī. Ja tu no sevis daudz prasi, tad tu modini sevī tudus spēkus, kuci citādi tevī būta snauduši.
fedoiu.'iji«'s ka tu esi laimes iuteklis: ias tev nāks par labu. Iedomājies cik tas ir labi, ka ari citi to no tevis doma un ir pārliecībā, ka visam, ko tu dari, ir labi pauakumi.
Teodoru Ruzvelto pacēla šāda cita (aužu ticība, ka visam, ko tas dara, ir sekmes. Par viņu teica, ka uzvara tam sekojot uz pēdām, nn no viņa gaidīja vienmēr vislabāko. Tomēr arī pats viņš bij stipri pārliecināts, ka viņam vienmēr jūuzvar. Viņš ticēja, ka viņnm ir lemts uzvarēt, un pie .šis ticības iedegās ari viņa tautas ticība. Tā katras kaujas sākumā jau bija pa pusei gūta uzvara un par panākumiem tas varēja būt drošs jau kanju sākot
Daži cilvēki atrod paši sevi tikai pēc grūtiem pārbaudījumiem; tikai tad tie iepazīstas ar savu būtību un attīsta spēkus, ar koriem spēj darīt pat brīnumus. Ja kāds krietns cilvēks kādreiz klūp nn pakrīt, un tam jāredz, ka viņa draugi un paziņas to sāk uzskatīt par zudušu, tad tas saņem visus pēdējos spēkus, lai paceltos, un vi^ ādeg katrs asins piliens. Drošu uzvaru gūs tāds cilvēks, kas domā: «Kad es vēl iešu nz Vaterloo, tad es vairs nebūšu Napoleons, bet Velingtoas jeb Blūcbers!»
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Viss kas ir godīgs, taisns, daiļš un slavējams — par to domājiet!
•
Pasaulē ir daudz apdāvinātu cilvēku, Itafi savā mūžā nekā nesasniedz, tādē| ka ir sliktas pašiedvesmas upup. Tikko viņi ko uzsāk, tic |auj savam garam uzkavēties pie domam, ka varbūt no uzsāktā darba tomēr nekas neiznāks, un tā viņi paši atņem sev enerģiju.
Cilvēkam nevar notikt lielāka nelaime par to, ja ta* padodas iedomai, ka viņi radīts nelaimei un ka liktenis viņam nav labvēlīgs. Mūsu dvēsele ir mūsu liktenis: «Savās krūtīs tu nes sava likteņa zvaigzni.» Katrs pats ir savs liktenis; no katra paša atkarājas viņa labklājība.
Katra pilsētā ir atrodami tādi cilvēki, knj-i sūdzas ka taisni šī pilsēta ir vainīga pie viņu neveiksmēm, ka tiem nav nekāda iespēja tikt uz augšu. Bet taisni šai pašā pilsētā ir daudz cilvēku, kuj-i jau ir tikuši <sz augšu.
Kā lai palīdz tādam cilvēkam, kurš iedomājas, ka «r radīts priekš tam, lai mtī/nm kautos ar neveiksmēm? Perinot šādas domas, mums ir tikpat maz šansn uz panākumiem, kā sabaidīt no dadžiem rožu
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rirtius. Ja kāds cilvēks ļoti bīstas no kļūdīšanās nn «rukuma, un tāpēc ļoti daudz par to domā, tad tas iespiež šīs dumns savā apziņā un caur to sabojā sevi, tu kā vairs netic savām spējām. Citiem vārdiem; tu gara stāvoklis un domas dara neiespējamo samiegt to, ko viņš ir vēlējies.
Mēs neesam diezgan stingri pret sevi an prasām no sevis par maz. Mums jāredz pašiem sevi labākā giismā un jāiedomājas, ka mūsos slēpjas dievišķa visvarenība. Nebīsties no sevis domāt par daudz augstu! Ja Dievs tevi ir radījis, tad viņš tev būs devis arī daļu no savām īpašībām.
Burvīgs un patiesi radošs spēks piemīt iedomai, ka tu jnu tāds esi un tev jau piemīt visas tās īpašības, kādas tu sev vēlies.
Tu gribi būt vesels un gribi tāds arī palikt? Tad nepielaid nekādā ziņā citādas domas, bet domā un runā tikai par veselību un tēlo sev priekšu • tikai
veselīgas ainas.
Tu gribi būt dūšīgs un drošsirdīgs? Tad turies neatlaidīgi pie dainām, ka tu tāds esi on ka tu ne no
kā nebīsties.
Ja t« esi bnilī^s nn kaunīgs un tev tādēļ jācie.5, tad iedomājies, ka tu ne no ka nebīsties, ka tu gribi iet augsti pnrolfu galvu un ka tu savu vājību visādi ziņā gribi pārvarēt. Pat maskota vienaldzība palīdz daudz. Mēģini sev iestāstīt, ka citiem cilvēkiem nemaz nav laika tevi novērot, un tev ir gluži vienalga, vai tie to dara, vai nē.
Ja tavi vecāki un skolotāji tev vienmēr saka, ka tu esi muļķis, tad netici tam it nekod. Apstiprini sev,
 

ka tev ir daudz dažādu (alodlu un spēju un ka tu to vēl pierādīsi tiem, kas ar tevi nemierā. Tad tu redzēsi, ka tavas spējas augs līdz ar tavas pašpaļāvības spēku.
Pašapziņas stiprināšanai Joti labs līdzeklis ir tas, ko sauc par autosuģestiju, t i. garīga pašiedvesma. Izturies vienmēr tā, lai no tevis dubūtn iespaidu, ka tev ir panākumi, ka tn attīsties, ka tu esi nosvērts. Slava, ka tu nemitīgi progresē, jau vien ir |oti daudz vērta. Kad tu satiecies 3r saviem paziņām, tad viņi tevi vienmēr novēro, vai no tū laika, kad viņi tevi pēdējo reizi redzējuši, tu esi gājis uz priekšu, tad tie dabū iespaidu, ka tu esi cilvēks ar lielu nākotni.	r
Nedomā nekad pats par sevi zemu. Nedomā, ka tu esi vājš un nespēcīgs, bet domā ka tu esi stiprs un svaigs. Nepielaid varbutibu, ka tev varēto kas neizdoties un izmet tādas domas pavisam no savas galvas.
Kas sevī ir ieraudzījis dievišķo un ar pašu dievība, sakaros stāvošu, tam nav jūbīstas no neveiksmēm nn trūkuma; no tām ir jābīstus tikai tādiem, kas vēl nepazīst savas dievišķās īpašības.
Ja tovī ir gaišas un rūdošas domas, tad tu galīgi pa-’ nāksi to, ko esi vēlējies. Esi pārliecināts, ka visam, kas ar tevi notiek, ir savs zināms iemesls un šis iemesls ir tavas domas.
Domas ir spēks un caur tām mēs pastāvīgi strādājam paši pie sevis nn pie savu apstāk|u radīšanas. Sie nmzic spēka vidus punkti airodns nemitīgā darbā. Tie formē un pārformē mūsn raksturu un mūsu dzīvi. Mēs nevaram izbēgt no mūsu domu sekām, bet topato par to, ko mēs gribam sasniegt
 

Kailni? kad-. teicis: mūsu svarīgākais pienākums tr m.uities zinut, kas mums jadouta, un tud — «lomu!. Apustulis 1‘uvils pazina 5os pareizus domnšn- nus likumus; \i^š zināja, kn mūsu ideāli piepildu un pārformē visu mūsu būtni, ja mēs tos cieši glabājam suvā, dvēselē.
«Viss, kas ir patiess, godīgs, taisns, maigs, laipns, daiļskanīgs, ir tikums uu ir slavējams — par to domājiet.» I*ar to domājiet! Tas nav tu jū- saprot, ka mūsu domām jāiet eaur galvu, ku ūdenim caur sietu, bet tām jāuzkavčjas pie mums un mums pie viņām, mums tās cieši jatur dvēselē, lai tās piepildītu mūsu dzivi un taptu par du|u ,.o uiusu «es», par mūsu otru dabu.
Iedomājies, ja lev kuds dotu padomu piekopt ļaunas, netikumīgas uu netīras domas, naidu, alriebibas kāri, strīdibu, skaudību uu dažādas ļaunas kaislībai! Noziedzīgas domas piekopjot, cilvēks top par noziedznieku; uzkavējoties pie netīrām domām, mēs topam pusi netīri.
I Es nevaru no sevis izbēgt, es vienmēr esmu pals ap sevi, mans ideāls uu inaua garīgā pašiedvesma nemitīgi dara uz mnui iespaidu. I.ai gan mēs nevaram izkļūt paši no savas atmosfērus, tomēr mums ir \dota iespēja to pārformēt, pārformējot savas domas. Tā tad, no mums pašiem atkarājas, vai mes dzīvojam paradīzē jeb ellē.
Kas padevies nelabiem ieradumiem, var caur pašiedvesmu sevi no tiem atsvnliin.it, tā kā pēdīgi viņš no tiem vairs negribēs nekā zināt. Šais laikos tas ir pazīstams un zinātniski izskaidrots fakts.
Kā tu vari gribēt izvilināt no sevis visus talantus an spējas, ja vienu ceturtdaļu, pusi vai pat trīs
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ceturtdaļas nu lavas enerģijas pnlērē rūpes un bailes, gļēvulība nn drūmas domus? Tev jāatsvabina liavn dvēsele no šaila tavnm sara stāvoklim kaitīga lespaid.i, citmii tev tas bas d.ir^i jāsainuksu ar savu dzīvības' spēku un enerģiju!
Lai iedomājamies tikai, cik iznīcinošs iespaids ir greizsirdībai uz cilvēka raksturu, laimi un darba spējām. Viss, kas kā slogs gulstas uz mūsn dvēseli: bailes, rūpes, greizsirdība, kavē mūsu radošos speķus viņu darbā. Turpretim, taisni jābrīnas, līdz kādai augstai pakāpei mēs varam stiprināt savus garīgos spēkos, ja domājam, ka mums ir svaigums, spēks un darba spējas.	.
Mēs varam ari daudz labāk izmnniot mūsu garīgo spēku enerģiju, nekā nodarbināt savu atmiņu ar nepatīkamiem piedzīvojumiem, ļaujot tiem vēl atkārto ties mūsu garīgo acu priekšā. Ja tu esi nelabā gara stāvokli, ja tev gribas ar citiem uzsākt strīdu, un tu jūti, ka nevari vairs par sevi valdīt, tad met darbu pie malas. Ej nost no rakstāmgalda, lai viss paliek; ja iespējams, izej dabā, parkā jeb mežā un apņemies izmest no satas dvēseles visu, kas tevi traucē saskaņu un līdzsvaru. Centies dom.it par skaistam un patīkamām lietām, but mierīgs un jautrs. Apņemies par niekiem neuztraukties un visas spēkus .iedot savam darbam. Brīvā dabā būdams, pulies tudas domas noturēt kaut vai pāris minūtes. Elpo d/i|i svaigu, tīru gaisu, un mājās pārnākot, stājies pie sava darba, tu busi pavisam cits cilvēks.
To būsi pārsteigts, cik labi tas atmaksājos, kad drusku pieliek pulēs atiliibut mierīgu gara stāvokli.
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	Jo, iekams, tu vari k|ut valdnieks par savu darbu, tev jiīntgūst iespēja valdīt pašam par sevi.

Ļoti derīgi ir sevi tū aud/ināt, un pat ska|iem un kodolīgiem vārdiem tū runāt uz sevi, kā uz savu dēlu, uz kuļ-u tu liec lielas cerības. Atkārto sev bieži dzejnieka vārdus, piem. Ģēles pazīstamo Izteicienu: .
Allen Gevvalten ;Zum Trotz slcli erlialten jeb ko citu tamlīdzīgu, ko tu jau pazīsti, jeb šim mērķim mācies pazīt.
šādai garīgai pašiedvēsnfui ir gandriz pārsteidzoši panākumi.
Man ir draugs, kufš sevi izaudzinājis par lielisku cilvēku pats ar sevi sarunādamies. Kad viņš jūt, ka nav darījis tik daudz, cik būtu spējīgs darīt, ka ir izdarījis kūdu muļķību, ka viņu pie kādas lietas ir atstājis viņa veselais prāts un ka viņš, nevis kāpj uz uugšu, bet slīd uz leju, tad viņš dodas brīvā dabā, mežā jeb kalnos, un tura sev gafas, kodolīgas runas, ku savam dēlam-jeb lubām draugam, kufš draudzīgā kārtā jāpārmāca, šis cilvēks ar stingru pašaudzināšanu ir no sevis iztaisījis visu to, kas viņš tagad ir. Viņš ir no Ņujorkas vissliktākā kvartāla un bērnībā viņa audzināšanai neviens cilvēks nav piegriezis ne mazāko vērību. Viņš nav baudījis gandrīz nekādu skolas izglītību, bet šodien viņš ir vairāk, nekā vienkārši izglītots cilvēks nn to visu viņš Ieguvis pēc savas pilngadības.
Tiem cilvēkiem, kas aiz ieraduma nomocūs ar rūpēm un jsavu slikto gara stāvokli, vajadzētu darīt tāpat
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un ar sevi nopietni runāt, jo dzīvot pastāvīgus bailēs un rūpēs ir mocība.
Tikko tu jūti, ka šie Jaunie gari grib tevi apstāt, dien tos tūliņ prom uu lieto Īsto līdzekli. Iedomājies, kn tu esi drošsirdīgs un saki pats uz sevis es neesmu gļēvulis, es nebīstos, es nejaušu bailēm, sevi nomukt un snvu dzīvi samaitāt.
Nav tāda likteņa, kas vienam lemtu pacelties, bet otram iet bojā. Tik tus ies bojā, kas ar savu bojā iešanu apmierinājās.
Pasaule pieder uzvarētājam, bet uzvarētājs var būt ikkatrs, kam ir gribas spēks un izturība. Nav tādu likumu, pēc kuriem šīs pasaules bagātība būtu pie- ietama tikai nedaudziem Izredzētiem, bet ne man nn tev.
Kas ir mācījies piepildīt savu dvēseli ar tādām do- ļ mūm kas to pacilā, iedveš tai drosmi, prieku un ce- I ribu uz nākotni, tas ir atminējis dzīves visgrūtāk! ' i atminamo miklu.
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Ticība ir labākais līdzeklis pret rūpēm. Rūpes rodas, kad neredzam cc|u; ticība 8o ce|u rod.
Kad prāts ir rūpēs aptumšots, zūd stiprā, skaidrā, loģiska doma. Rūpes nospiež mūsu garu un aptumšo domus.
Kas smejas tad, kad tain kas neizdodas, tns ir pūrūk.s par tādn, kas pie katras neveiksmes zaudē spuru. Cilvēks kas smejas tad, kad liekas, ka visi ir pret viņa sazvērējušies, rāda ka ir no tāda materiāla, no kāda taisīti varoņi.
Karleils, kas to laikam zin no rūgtiem piedzīvojumiem, saka, kn dūžiem cilvēkiem ir brīnišķas dāvanas būt nelaimīgiem. Dažiem paliesi ir dāvanas izstarot g'rīgu indi. Tic apņem tevi ar savu drūmumu, kā tu ari neturētos tam pretī. Tic saka, ka tādi viņi esot jau piedzimuši an nevarot būt citādi, kā tikai drūm'. un izmisuši.
Tās ir tīrās mu|ķibns. Neviens nav dzimis, lai būtu nelaimīgs, lui darītu citus nelaimīgus un radītu ap sevi drūmu atmosfēru. Mūsu radītāja nolūks ir darīt mūs visus laimīgus.
Ja tu sturp saviem līdzcilvēkiem dzīvo ar vienmēr saskābušu jfcīrni, izplati garīgu indi, šaubu un bni|u dī^|us, g|ēvnlibu un izmisumu, tad tas ir tikpat
 

cJ:ii)ilr, it kā tu ievainotu cilvrkrt miesu. Saindēt cilvēka Inimi ir tns pats, kā saindēt viņa miesu.
Tas ir brīnišķi, ka ir daudz tūdu cilvēka, kufi katrreiz ir mājā tad, kad t/»s apciemo drūmums, un liekas it kā tn* tiem būtu mīļš viesis. Tie tik labprāt runā pnr savu -nelaimi’, attēlo to visos sīkumos un stāsta visiem, cik liktenis tiem ir briesmīgi .nelabvēli.». Liekas, it kā tiem būtu slimīgo tieksn»<* mūžīgi aplukot no visām pusēm to, kas surūgtina viņu ddvi un kavē tos sasniegt spraustos mērķus. Lanno domu radītās ainas dziļi iespiežas cilvēka dabū.
Radītājs mums ir licis dzīvot šai jaukajā pasaulē lai mēs bulu laimīgi un nevis tādēļ, lui mēj vaimanādami un sūdzēdamies sabojātu dzīvi arī saviem lidz- cilvēkiem.
«Jautra un prātīga seja ir cilvēces progresa gala mērķis,> saka Emcrsons. Ģēte saka pat tā: «Kādēļ gnn eksistē milzīgais skaits sauļu, planētu, mēnešu, zvaigzņu un piena ceļš, komētas un miglas plankumi, — pasaules, kiifas jau ir, un kufas vēl at- tistās, ja cilvēks nav laimīgs un nespēj priecāties par savu dzlvībuf»
Pasaulē nav vietas saigusiein, drūmiem un izmisušiem cilvēkiem. Neviens ar tādu cilvēku negrib dzīvot kopā; ikkatrs tāda tuvumā jūtas nospiests, pie nelaba gara stāvokļa un cenšas tikt tālāk prom. Nelabs gara stāvoklis «kad cilvēks visu ap sevi redz drūmās krāsās*, veicina nri dažādu slimību attīstīšanos, jo novājina ķermeni un traucē visas tā funkcijas.
Nekas nav tik lipīgs, kā nelabs gara stāvoklis.
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Cilvēki, kam šad un tad om&k nelai s gnrn stāvoklim, ir kū no nelabiem gariem apgūti. Tādus brīžos tie novar but laipni, pieklājīgi, pat ne prel savu i.i- tni-ni. Tie doma, ka šādus brīžos tiem nav sevis jn- .savaldu; tie ļauj vuļu savūo ļjunaj.nu jūtam un daru visus apkārtējos cilvēkos nelaimīgus.
Dažreiz visa ģimene cieS uu tāda saīguša, drūma un nemierīga cilvēka. Nekas tam nav pa prātam, ne laiks, — nedz kas cils. Kad citi grib kur Iet, viņš grib palikt mājās jeb iet kur citur. Ka ari nebūtu, viņš vienmēr grib ku pretēja. Starp viņu un viņa apkārtni ir mūžiņa nesaskaņa, viņam nekad nav ko* pigu prieku ar citiem/ Viņš ir netikvien pals nelaimīgs, bet nc|uuj ari citiem but laimīgiem.
Ka tādiem cilvēkiem tomēr ir iespējams par sevi valdīt, pierāda gadījumi, kad nejauši ieronns kāds viesis. Dažreiz nelabā atmosfēra izklīst tai bridi, kad atskan durvju zvans un tiek pieteikts kāds paziņa vui apmeklētājs. Grūtsirdības upuris tud izkūst laipnos vārdos. Gluži tāpat ir nr dažu cilvēku parastajām galvas sāpēm, kurai uz galvošanu neieradīsies tai dienā, kad i<us ielūgums pie prezidenta jeb kāda cita «liela zvēra-. Ja nu taisni bez šim galvas sāpēm nevar iztikt, tad tās var «(likt iiz dienu vēlāk. Tā šie gara stāvokļa mocītie cilvēki tomēr kaunas no «nviem draudiem un tiem «nt>pīd gaišs acumirklis», kad atnāk siesi.
Tādn padošanās gnrn stāvoklim ir vieglprātīga enerģijas tērēšana, kuru varētu izlietot daudz lietderīgāk.
Tas ir ļoti bēdīgs skats, kad spēka pilns cilvēks paliek par sava gara stāvokļa ver|0. Viņam varbūt ir lemts un viņ? ari ir spējīgs ’ jt par vadoni simtiem
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darbinieku lielā u/ņ. mn/pi; viņš var.» .( ir dzimis, lai veiktu lielas lii ias, l,c( mocīts drūma pora sta vokļ'i v.tž.is uii krīt ļauniem gariem par upuri, kii- ftis vflti'lo nomākt pierās minūtes, ja tik pats apzinātus >av tts spi kus.
Cilvēks, kas ir suva gura stāvokļa bezspēcīgs upuris, nekod nevar Lut noli-ikts. Tas nevar pat ieņemt atbildīgu vietu, kur būta jātaisa ātri un patstāvīgi slēdzieni. Skatoties pēc suva gara stāvokļa, tam viena un tā pati lieta rūdas brīžiem viegli, brīžiem grūti izvedama; brīžiem izdevīga, brīžiem ne- izdot īga. Kādreiz tas ir bailigs un tam rādās, ku veikals prasa pārmērīgu taupību. Bet tūliņ, otrā dienā, tas jau runā par veikalu paplašināšanu. Tā tas Stīpojas nz augšu un uz leju, Dažreiz tāds dušas sašļitkuins cilvēku pamudina taisīt nepareizu slēdzienu, izdarīt pat vislielāko muļķību. Ju tu esi pazaudējis liumoru un nezini uz kuru pusi iet, tad ar tevi ir bēdīgi. Tad tu vairs neesi spējīgs taisit pareizu plāna, neesi spējīgs noteikt, kas attiecīgā brīdi vislabāk bīitu darāms. Tik tad tu drīksti par kādu lietu noteikt, kad osi vēss un mierīgs.
To nevari pareizi valdīt pār savu prātu un sprieduma, ja tavu dvēseli aptumšo bailes, šaubas jeb drūmums. Tāda stāvokli atrazdamies nel;ad netaisi noteiktu slēd/ii nu par kādu noteiktu lietu. Ja tu gribi pareizi domāt, tad tev ir vajadzīgs miers,,!«»* svars un jautrs prāts.
Daudzi netiek tādēļ uz priekšu, ka svarīgus jautājumu*; tie iz'ķir tādos brīžos, kad viņi nav labā gara stāvokli, kad tos pildti šaubas un bailes. Ko zem tāda sloga tad dara, (as, pa lielākai daļai, nrkant neder. Kad mūs piepeši pārsteidz ar kiīdu svarīgu
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jautājumu, tini jmlzi^ā npķriha mums ir līkni tad, kad mums jjiiIki ir v< i un mūsu a.irs Itd/svurn.
Ji\ tiiil.i bridi tavu garu nomūc smaga, rūpes uu bal- Ies, Iml netaisi nekūdu slēdzienu. \ienu lielu tu lini gnu vari ilrirīl: ilni'ti gulu linlini stāvoklim, novadīt savos domus uz pretējām sliedēm. Iedomājies kn tu esi mierigst Atrod pats sevi- Atrod savu fritigo līdzsvaru, tad tu būsi atkal prātīgs uu spēsi pareizi spriest.
Mūsu rūdītāja nolūks msv bijis darit cilvēku par paša kaislību vergu, nei^ nri par sava gura .stāvokļa upuri. Cil v ekiim nav jāj&iitā savam gnrn stāvoklim, vai tas dara savu pienākumu jeb nē, vai tas i/,pildu savu pienākamu jeb nē, vai tas izpilda pareizi savus uzdevumus Tam ir dotus spējas valdīt par sevi, kā ari pār saviem apstākļiem.
Knut cik piedzīvojušam garam ir iespējams nedaudz acumirkļos uzvarēt savu nelaba stāvokli pat visļaunākos gadījumos. Tomēr bieži mē> taisām lielu kļūdu. T«d, kad mums vajad.ēiu plaši atvērt mūsu dvēseli, lai tur varētu brīvi ieplust prieka saules stari un cerība, mēs nosb «i/arnies un eimiuiies tumsā nr spokiem, kujus varētu aizdzīt vietīs vienīgs saules stariņš, k«s iespīdētu mūsu dvēselē, jo spoki mīt tikai tumsā.
Augstāku māksla, kuju mums cilvēkiem bulu jumti- Cās, ir — nejaut mūsu miera, la”ius uu sekmju ienaidniekiem iekļūt mūsu dvēselē. Mums jiirāda mūsu dvēselei tikai tas, Lus ir dnijš, bet ne riebīgs; patiesība, ne viltus; susknņa, ne disharmonija; dzi- viba, ne navc; veselību, bet ne slimība. Ne katrreiz tas ir viegli, bet vienmēr un katram iespējams.
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Priekš tam nekas vairāk intv vajadzīgs, La m.iect veikli un purei/i domāt.
falmkim līdzeklis ui/J/il tum>u ir atvērt Lntu ceļu gaismai. Ja mēs gribam utsv abīnities no nesaskaņas, maldiem, un >isa nedaiļu, tad mums jāutvef inii.su dvēsele suskuņai, patiesībai, daiļumam. Ju uies gribulu at?,v ubinutie.i no tu, kas ir rūgts un pretīgs, tad mums jūskatus un jiīdoinā tikai par tu, kus ir *Hlds un vescligs. Dvēselē nevar mājot divus gluži preuju virzienu domus. TādoJ mums juicrou «r lab.im domām izdzīt ļaunus, lai pēdējas neiesakņotos mir u dvēselē. Juu no bērnības mums vajadzētu mācīties utsvubiutities no nepatīkamām, neveselīgām domam, kutru ritu skatīties pasaulē ar svuigttin ncim, neciest sava apkārtnē ruka nedai|a, bet iegādāties tikai daiļas lietas.
Iedomājaties tādu viru, kā Ruzvelts, kad tam katru rītu Initu jujauta savam gura stāvoklim, tai šodien tniu bulu japitda savi uzdevumi jeb nē. Iedomājamie» lus notiktu, ja tāds cilvēks, no kufu atkarājas veselas tautas luhkl.ijtbn, bulu uikangs 110 sava gara stāvokļa? Vienalga, vai tev tas patīk jeb ne, ap stiprini put-, sev, ka tev ja patīk un jāgrib, ka tev patīk darīt savu pienākumu, i'ici, tad tā biis.
Jo tu kādreiz nokļūsti gfutfl stāvokli un juti, ka tev nepietiek spēka, tad tomēr mē&ini vel -tipri un neatlaidīgi sev iestāsti!, ku visam jāiet labi, jo tu juk u dzivo Dievu radītā pasaulē. Turies cieši pie šim domām, tad pašam p.n brīnumiem, tu rcd/.ēsi, ka nelaimīgais gura stāvoklis un nejēdzīgie apstākļi sāks pamazam izklīst.
h tomēr aiī tad tev vel giil> uzmākties nelabs gara stāvoklis, tad paliec viens pats ar Sevi un runa »r
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sevi nopietni, },a tu luniilu ar bērnu jeb drauj'.u, ja Iffs bulu p.izuudejis sparu. Vislabilc uomasgajifs pirms Imu v mauri, upģerbies (iri ui . abi. Tud runā nr seti vnti;
«l«s ir nedabīgs stāvoklis. Tik saskaņa ir mūžīgais un patīt suis. Nesaskaņa nav neko» cits, kā saskaņas (rukums, netis kas noteikts pats par sevi.» i’co neilga lni*.1yu tmi (i:v Imv iespējams savu dvēseli ut- kvabin.it no tumšajiem bēdu mākoņiem.
Piedzīvojumi mums jau ir radijbīi, La šādi ticlnbi (taru stāvokļi pāriet, kml miis upciemo kails jaunības draugs, skūtus biedrs, knds jautrs paziņa, jeb csant atgriezusies no ceļojuma, jeb mutu-, vispār atgadījies kas patīkams, - kas hij pretējs mūsu nelabajam gara stāvoklim. No tam mēs redzam, ka (aunus dūmus aizdzen gluži pretējus domas, tJpat ka gaisma aizdzen tumsu. Tiidē| strādā tūliņ pretim, likko tu juti, ka tev *uk u/miikties nelabi gara stāvoklis: atmet durbu, piepildi savu dvēseli nr jnulrūm do tuāiii, kuiil gan no sakuma tev tas n.tksies gpiti.
Ju tu uzmanīgi meklētu pēc šāda sara stā>ok|u te- luņa, tud tu allaž tu ulrastii šuvu Ļernteņj veselības stāvoklī; atrastu, kn e*i vai nu m..’iiri-, pārstrādājies, vai vienkārši pārēdies, vai ari kaut k<i «itadi neesi ieturējis mēru. Atrodi izdevība otuuligi pava- dīt kādu laiciņu tā, ka tu dabū smieties. Dažam jau pietiek ar jautru parota|āšanOs ~r saviem bērniem, cit' 9011 palīgā khalli komisku teutf.l izrādi, dažs nt'klē apmierinājumu viegla un jauttā saiuiui nr saviem paziņām, dažs nogrimst kādas derīgos grāmatas lasīšanā, hud tu ar sevi esi licis galā, tod tr ļoti Ieteicams kādu stundiņu pagulēt.
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KAd* no maniem paziņām saka, ka viņn labākā atpūta, kad viņš noguris pārnākot no savu ilartia, esot tod, jn tas nomazgājās un skuisti apģērbjos. Tad viņš jūtoties ka no jauna picd/imis. Vur jau ari būt, ka mūsu rūpes uu saīgums kaut kū pieĻeras pie mūsu drObem, kupas mēs valkājam visu dienu I un kuras ir pitnas ur mūsu miesus izgarojumiem, tū kii lulz ar drēbju pārmaiņu, mēs pārmainām ari gaisu up sevi.
Tev pašam jūatrod, kas tuvu gara stāvokli spēj uzlabot. P.ir visām lietām tev japrot valdīt pūr to, kas tevi nospiež. Tev jāprot izkļūt no tumsas gaismā. Pārdomā labi, ku ir ne tikai muļķība, liet ari noziegums, ka mes šai jaukajā pasaulē, kur tik daudz prieku un patīkamu lietu, tik daudz izdevību but laimīgiem, tomēr staigājam apkārt noskumuši uu saīguši, it kā >isn pasaule butu tīrai» nelaimes perēklis.
Izdzēs no suvas atmiņas visu, kas tev bijis nepatīkams tin pretīgs, no kā tev bija jūties, kas tevi kavējis tikt uz priekšu. Tādu nepatīkamu piedzīvojumu ainas nedrīkst atdzīvoties tavā dvēselē. Pret tām ir tikai viens līdzeklis: uiziuirst!
Ja mēs pie šādām ainām uzkavējamies, tn<l tās top arvienu dzīvākas, drūmākas un niocošukus; tādēļ izmet tās no savas atmiņas, kā zagli, kas luužus tuva māja.
Kūtis nervu ārsts ieteic, pret nelabu gara stāvokli sekošu līdzekli: mēģināt smieties, kaut arī uz to nav ne mazākās patikas. Pietiekot pat ar vienkāršu mīmiku, mutes kaktiņus savelkot uz augšu, lai atvērtu tos nerva ce|us, pa kuriem plūst jautrības straume. Neļauj tām grūtībām,, kas tevi nospiež tagadnē, sabojāt savas nākotnes izredzes. Padebeši, kas šodien
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aizsedz sauli, līdz rītam var but joii izklīduši. D/īvc jāti/skala no tas pareiza viedokļa, un pur visūm lietām, jāmācās |>ii/tt viņas īstu vērtība.
Kntra, nt: visu! spēcīga cilvēka dzivē nāk tādi brīži, kud rudus, ku atpakaļ nt ir vieglāk, nekū u* priekšu. Atp<ika|r»|)u|ojot mēs neiegūsim uzvuru; tādēļ mums janonrda visi tiiti un jāni/sprosto Visi ceļi, kus ved utpuka|. Citādi tic vai k|ut par kārdinājumu mūsu vājībai un nenoteiktībai. Mums jārada sevī noteiktība nn izturība, lai tiktu uz priekšu ari tumšā ceļu uu pāri visiem šķēršļiem.
Mēs esam paši sev visniknākie ienuidnieki, jo ar savām tumšajām domām un drūmu garu stāvokli subojujum savu dzīvi, tui vieta kur mums vajadzēja radīt sevi drosmi un ticību, lui mēs priecīgi un cerību pilni varētu lūkoties nākotnē. Jau pie pirmās neveiksmes, un tikko mums drusciņ sāk ķerties, mēs ielai/ara savu dvēselē visu izuiciuošās domas, šaubas, bailes ua pagurumu, kā vērsi stikla lietu veikala, uu tus, pie kā mēs bieži ļoti ilgi strādājuši, iznīkst vienā dienā, un mums jāsāk atkal viss no gala. Tī*dos gadījumos mēs līdzināmies vurdei, kas iekritusi nku, rāpjas uz augšu, lai atkal kristu atpakaļ.
Kad mēs reiz nāksim pie atziņa;, ka iznīcinošas domas ir ļauni ienaidnieki? Ar vienu pindzeles vilciena mākslinieks var iznīcināt savu gleznu, pie ku fas tus strādājis gadiem. Tāpat mūsu dvēselē iezagušās rūpes, raizes, naids, bēdas un tamlīdzīgas domas visīsākā laiku var samaitāt visu mūsu dzīves gleznu, pie kufas esam strādājuši ilgus, ilgus gadus.
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Kiul tu juti, ka tev s»k /uvt drosme, tad novērsiet no Sfidām domām. Aizgriezies pans* uz otru pusi, «Pētījies un rj uz priekšu pretējā virzienā. Tiklīdz tu domū, ka tev klāsies slikti, tu dod iespēju tam notikt. Turpretim, ja tu savas domas un skatus raidi pretēju virziena, tavus nākotnes cerības izmainās un līdz ar to tava nākotne.
 

Septītā daļa
«i •
LIDZ AR DOMAM PĀRVĒRŠAS CILVF.KS
 

Ja kādam cilvēkam dzīvē nekas neveicas, tad iemesls arvienu ir tas, ka viņi neprot pārvarēt savas vājības.
PriekS vairāk gadiem Ņujorkai bija uzbrukusi savāda nelaime. Tagadējā Centrālparkā un angSpil- sētas da]ās bija apmetusies uz dzīvi tā sauktie «skve- teri», varmācīgi cilvēki, kūpi uzcēla būdas uz tnk- šiem gruntsgabaliem un radīja neērtības šo gruntsgabalu īpašniekiem. Ja pēdējie ilgāka laikn bija prom, tad šie ieceļotāji nzskatlja sevi par saimniekiem.
Ir vēl citi tamlīdzīgi varmācīgi piedzīvotāji, kas dažiem cilvēkiem dara daudz raizes. Tās ir ļaunas domas, aizsi iedumi, maziskums, māņticība, gļēvulība, skaudība un greizsirdība, un vēl daudz dažādas mazas savādības, kuras no sākuma rādās gluži nekaitīgas, bet ar luiku iesakņojas tā, ..a vēlāk tās grūti Iznīdēt.
No sākuma grīiti saprotams, bet ar katru dienu mums top skaidrāks tas, ko lielie filozofi un dzejnieki jan sen zināja, un kas skaidri izteikts pazīstama teikumā: «Dvēsele pati rada sev miesu».
Attiecībā uz mūsu dvēseli nn miesu tas ir jāsaprot taisni burtiski. Daži cilvēki, kuri šī izteiciena kodolu jau atraduši, gada laikā tfi pārvērtuši savu Ārējo izskatu, ka tos grūti pazīt. To tic sasnieguši
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vienīgi ar «pareizu domāšanu*. Agrāk viņu seja bij'n lasāms drosmes trūkums, bailes, gļēvulība un rūpes, tagad tie staro cerībā un priekā.
Jau apustulis Pāvils to zināja, jo citādi tas nebūta teicis: «Pārvēršat sevi, atjaunojot savu garu».
Kur valda radošs spēks, tur nav vietas iznīcībai. Kamēr, mēs topam nn atjaunojam savu garu, tikmēr varam but droši, ka mnms nedraud atpakaļrāpulība, izvirtība un citi ļaunumi. Mūsos nemitīgi un noteiktā kārtībā notiek vielas un spēku atjaunošanās. 5o gnitu tomēr var traucēt nelabas domas un ne- barmoniski gara stāvokļi.
Jan daudzi ir brīnījušies par to, cik spēji var Izklīst turošie padebeši, kas aizklāja mūsu dvēseli; cik spēji ftt;pid prieka saule, un cik afri var grozīties mūsn izredzes. Tās ir laims, mīļas, skaistas domas, kas milsti gara stāvokli tik piepeši var grozīt.
Pieņemts domāt, ka mūsu smadzenes nepadodas nekādām pārgrozībām, un ka caur iedzimtību to darbībai ir novilktas noteiktas robežas un ja daudz, tad ir Iespējams tās tikai druska izdaiļot. Te varētu pievest ļoti daudz piemēru, ka cilvēki tomēr ir pārveidojuši savu smadzeņu veselas daļas uu radījuši eevl tādas spējas, kādas tiem no dzimšanas ua\ bijušas, nedz ari tikušas attīstītas. Dažreiz visas būtnes viduspunkta atrodas tāda īpašība, kāda šim cilvēkam no sākuma pilnīgi trūkusi un kufu tas pats sevi radījis.
Ņemsim, piemēram, drosmi. Daudziem no šis īpašības ii tik maz, ka tiem nav nekāda» izredzes nā kotnē. Tomēr vecāku un skolotāju sapratīga audzināšana var šrt īpašību ettīstit tādā mērā, ka t;i top par lielu syēku on Šiem cilvēkiem pat savām sek-
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mein jāpateicas taisni savai drosmei. Drosmi var ieaudzināt izkopjot pašpaļāvību, uzturot vienmēr domas par drosmi, attēlojot varoņu drīves gājumus un to darbus, iestāstot, ka bailes nav nekāda patstāvīga īpašība, bet tikai drosmes trūkums, ka drosme ir iedzimta ikkatram cilvēkam, bet dažam tā ir neattīstītā stāvoklī. Bez tam drosmē var ari vingrināties, izdarot attiecīgus darbus.
Smadzenes var pārvērst ar paša smadzeņu darbību, ar Ts darbības cēloņiem un dažādiem citiem apstākļiem, kas cilvēkam gada* dzīvē. Tada cilvēka smadzenes, kas dzīvo pilsēta uu strādā smadzenes pieputošu darbu, stipri utiķijas no tāda cilvēka smadzenēm, kas dzīvo uz laukiem un strādā mierīgu, noteiktu darbu. Daudzie iespaidi, kurus pilsētas dzīve atstāj nz smadzenēm, liek tām ari savādāk attīstīties. Lielpilsētnieks domā straujāk uu asāk, tādēļ kn no *iņa uaudz prasa un viņš ir pavisam citādāks cilvēks, nekā zemnieks.
Smadzenes viegli piemē'ojns apstākļiem. Katrai profesijai ir savas īpatnības, kas attīsta zināmas spējas, kuram piemērojas sd smadzenes. Liela starpība ir starp garīdznieku, zinātnieku un veikalnieku. Tāpat gluži citādas īpašības attīstās tādā cilvēkā, kam jā* but citiem par vadoni.
Tāda apkārtne, kurā attīstās godkārība, atstuj lielu iespaidu uz smadzenēm un liek tam at.istīties zināma virziena. Zēnā, kiajS dzimis un uzaudzis maz apdzīvotā apvidu, attīstās sevišķi stipra mērā kāds zināms talants, jeb tas paliek pavisam neattīstīts, tādēļ ka trūkst vajadzīgu ierosinājuma. Turpretim, ja viņ? nokļūst pilsētā nn viņa godkārība sāk darboties, tud var pārvērsties visa viņa smadzeņu būve.
t
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Cik bieži tādus piepešas purnro/ibas mēs sastopam skolā un au^tskolā or juuiiirra cilvēkiem. Satiekoties nr citiem biedricta, tajos attīstās godkārība, tie sāk sajust sevi spēku, par kuru tiem līdz tam nav bijis ne jausmas. Tā visa viņu dzīves gaita pēkšņi ņem pavisam citu virzienu.
Ir bijuši arī daudzi tādi gadijuaii, kur snaudošs talants sāk attīstīties līdz ar dzīves vietas un nodarbošanās maiņu.
Ja mēs varētu vērot smadzeņu attīstīšanos un spētu ieskatīties smadzeņu pārvēršanās un rakstura attīstīšanās noslēpumos, tad tas, bez šaubām, ienestu lielas pārmaiņus un pārveidu.u visu audzināšanas sistēnkti. Skoloti ji un vecāki turpmāk puzīs *sm- dzev'i kor.. frikciju; tie zinūs, kā jāattista trūkušie un j'-’ pr vāji attīstīti talanti, radot v-b pi*. Īlei ". ■? ■ - ^niudzeņu šūniņas.
‘1S	pasaulslavenais ?*otesorš‘James Har-
\.i pat visvieglākā domu «tstāj savas p'	’'> an spēj tās pārvērsi. Kā labas, tā
s! Ir	,, a:>tāj iespaidu «radzenēs un ja tās
tiek ■■..>!:«i t.c.l netikvien paliek par garīgu ieradumu, b-1 ; j.-groza vis» smnd&eņu būvi,'tā kā atgriešanu.; agr'Vā stāvoklī top arvienu grūtāka. Mīlestības piJ - c-.!vSHW9 patiek ciets n», nedaiļš» piekopjot naida ;;ri atris-**ībns domas. T^ruretinv ja gribi attīstīt daiļu, r.JĪlējošu fcītni, tad tev jūzin jau iepriekš, ka ar nakigām un skaudīgām domām un bez mīlestības tu t% nepanāksi.
Turi savā dvēselē k !•*** zināmas domas, kamēr tās, vārda pilnā nozīmē, iespiežas tavās smadzenēs. Tā tu savu raksturu va« 1/ nipīinu virzienā. Tādā kārtā
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tu iegūsi jnunu ieradumu un pārvērtīsi sevi par pavisam citu cilvēku.
J« cilvēks jūt, ku tam trūkst kādas zināmas spējas, kuplin priekš viņo būtu liela nozīme, tad bieži par iemeslu tam ir attiecīgu smadzeņu daļiņu neattīsti- šanns, kas cejas no šo smadzeņu daļiņu nevingrina- Janas, kaut gan ir iespējams tās pamazām attīstīt un neesošas spējas iegūt. Koncentrē cieši un enerģiski savas domas uz to īpašību, kūdu tu vēlētos lai tev būtu; caur to tiek stiprinūtns attiecīgās smadzeņu šūniņas. Ja tu svārstitfs un tev trūkst noteiktības, tad ineģini sev iestāstīt, ka tu esi spējīgs mierīgi nn noteikti taisīt svarī!>u> slēdzienus. Nekad nepielaid domas, ka tu taisni iinī z;ņū būtu vūjš.
Zinību par smadzeņu konstrukciju mūs māca, kā pārvarēt nevēlamās īpu-'ibas uu kū cilvēka vājības pārvērst par teicamām īpašībām. Mēs atzīsim, ka mūs stiprina smadzeņu vispusīgā attīstīšanas, un ka ļoti nepareizi ir uttistft T^kai vienu jeb dažas spējas, bet citus, ne mazāk s\urigas, atstāt novārtā, jo šāda vienpusīga attīstīšanās ir mūsu tagadējo laiku nelaime, kas pastāvīgi apdraud ori inūsu veselību.
Ja tu gribi sevī uttīstīt kūdu trūkstošu jeb vāji attīstītu īpašību, tad iedomājies labi skaidri sev 5o īpašību tās vispilnīgāk'’jā formā un sargā savas smadzenes no pretējās ainas. Domā un rīkojies tā, it kā tev tāda īpašība jau būtu uu vingrinies tajā pie katras izdevības. Tad tavās smadzenēs radīsies jaunas un stipras šūniņas uu vājas dabūs jaunu spēku.
Mācies iedomāties, ka tev ir tas, kā tev trūkst. Tici stipri, ka tev ir tiesības uz to, kas tev vajadzīgs un ka nekūdu gadījumā tev uav no tu jūntsakūs.
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Mēs topam, kas mēs gribam tapi Ja mēs tiecamies pC-c visa laba, aujrsta un daiļo, tad mēs pamazam to sevī audzinām, jo citādi tas nemaz nevar būt. Tās tieksmes, kas atrodas mūsa dvēselē nz pirmā plāna, piepilda visu mūsu dzīvi, nn ja tās Ir zemas, netīras un dzīvnieciskas, tad mūsos attīstās līdzīgas Īpašības, jo mūsu ideāliem seko īstenība.
Dandz cilvēku domā, ka talanti var būt tikai iedzimti un tajos var druska ievingrināties un tos izkopt, bet tos pastiprināt, jeb no jauna radīt ft* sot iespējams. Tagad, turpretim, mēs esam tu.vu atzīšanai, ka mūsu garīgās spējas var lieliski pavairot caur sistemātisku domāšanu, pie tam vēl samērā īsā laikā.
Drīz pienāks laiks, kad audzināšanas ‘ un Izglītības galvenais mērķis būs pareiza dvēseles audzināšana nn vājo smadzeņu šūniņu-attīstīšana, lai stiprināta vājās spējas, vingrinot attiecīgās smadzeņu daļiņas. Ari netikumīgus un noziedzīgus dzenuļus, saprātīgi rīkojoties, ir iespējams iznīdēt
Lai iznīdētu ļaonnmus un vājības, ir ieteicams izkopt pretējās, labās īpašības, tad nevēlamais drīz Iznīks pats no sevis. Tiekšanās pēc kaut kā laba un augsta ir labākais pretspars visam zemam un ļaunam. Ja mēs ierodam vienmēr dzīties pēc kaut kā angsta, tad viss zemais mūsos nobeigsies aiz apkopšanas trūkuma, jo attīstās tikai tas, ko mēs barojam nn kopjam.
Agrāk domāja, ka garīgās spējas un īpašības nav iespējams izkopt un grozīt. Tagad šīs domas ir atzītas par mudīgām. Tagad ir atrastas dažādas rotaļas bērna dārzos, kas attīsta dažādas spējas. Ir izrādījies, ka rotaļa, kupā vingrinās drosmi, dara labu
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iespaidu uz kautrīgiem un gļēviem bērniem, tā kā saprātīgi rīkojoties, tos var atsvabināt pavisam no bailīguma un kautrības. Ar tādu rotatu palīdzību, kas attīsta jautru prātu, ir darīts liels iespaids uz tādiem bērniem, kam mājas dzīve sniedz maz prieka, nn kufiem draud meianchoiija. Zem šo rotaļu iespaida izmainās visa viņn āriene.
Tā ir liela nežēlība, kādam cilvēkam pārmest viņn nepilnības, vājības nn savādības. Tāda cilvēka stāvokli nevajaga padarīt vēl grūtāku, bet tam jāpalīdz un jāiedvēš drosme.
Ja kāda jauna meitene nav tik skaista, kā viņas biedrenes, tad to nevajadzētu tai pastāvīgi atgādināt, bet gan tai mācīt turēt priekš acīm skaistuma ideālu, kamēr tās sejas izteiksme pārveidojas. Tai jāmāca, ka dvēseles daiļums ir tūkstošreiz vairāk vērts, nekā miesas daiļums, un ka tā, izkopjot savu dvēseli nn mācoties iaipnību un labsirdību, var darīt sevi tik pievilcīgu, ka neviens pat vairs ir neredzēs viņas varbūtējos ārējos trūkumus.
Tūkstošiem cilvēku iekaļ savu dvēseli nezināšanas nn aizspriedumu važās, izķēmo to ar rūpēm, bailēm nn gļēvulību, un tādā kārtā neattīsta sevī ne desmito daļu no tā spēka, kas viņiem ir dots no dabas. Tie nezin, kas ir brīvība, jo viņu gars ir nomākts no bailēm, naida nn kaislībām. No tāda stāvokļa nav grūti atsvabināties, ja tik mēs zinām, kā attīstās ieradumi. Visa māksla ir tā, ka' mēs kamola ritinām pretējā virzienā, ņekū to satinām.
Ņemsim, piemēram, ātras dusmas. Pašsavaldīšanās nemaz nav tik grūta lieta, ja attālinām no sevis to degošo vielu,, kas sakarsējusi mūsu asinis. Turpretim, ja tu vēl lej eļļu netini, lietodams dusmīgos
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vārdās un žestus, ja tu pacel balsi, rādi dūri un ļauj ausmām pilnīgu vaļu, tad tu vari sevi nedaudz acumirkļos novest iidz dusmu ārprātam. Tādos gadījumos atmet visas kustības, kurus tev diktē dusmas, pamēģini domāt par mīlestību, iaipnību un labsirdība. Kaut gan ao sākuma tas tev izdosies tikai ārīgi. Tu domāsi tikai vārdus, bet tavas jūtas paliks vēl neskārtas. Tomēr lietojot šo pretlīdzekli tn jutīsi, ka dusmu uguns sāk pamazām dzist Māte, redzēdama savā bērnā ideālas īpašības, cenšas tās pabalstīt Ir arī tādas mātes, kas savos bērnos redz tikai sliktas īpašības un cenšas tās apkarot tieši, nelietodamas labās īpašības kā pretlīdzekli. Tas ir tikpat muļķīgi un paiiks bez sekmēm, kā kad mēs gribētu no istabas izdzīt tumsu, bet netaisām vajā logu slēģus un nelaižam iekšā gaismu.
^agiid audzinātāji sāk atzīt, ka īpašības, kuras mēs vēlētos redzēt mūsu bērnos, skolniekos un audzēkņos, mums viņos jārada caur mušu domām, caur iedvesmu, jo mūsu domas vioos rada līdzīgas domos. Audzēknis j u t sava audzinātāja domas: ja tās ir ideālas, tad arī viņā attīstās tādas pat. Bet ja jūs nesaudzīgi kritizējiet viņa kļūdas, protams, lai viņu ao tām atsvabinātu, ted tās iespiežas viņā vēl dziļāk. Tas pats sakums ari par mūsu oašu attīstību. Ja sēs par daudz domājam par savām kļūdām, ted mēs tas vēl dziļāk iespiežam savu apziņā un tās *t- «tāj ui mums vēl lielāku iespaidu. Turpretim, ja mēs sev tēlojam priekšā laba cilvēka ideālu, par kāda mēs gribam būt tad mēs atveram savu dvēseli visām tām jaukajām īpašībām, kādas mūs radot. Dievs mūsos ir ielicis.
Daži garīdznieki ir darījuši labu iespaidu uz pakll- 86
 

datiem cilvēkiem un atgriezusi tos no netikumiem
tādēļ, ka vini šais nelaistījajos vēl redz dievišķo un nekad nezaudē cerību, ka no tiem vēl kas labs var iznākt Dez šādas dzīvības piinas cerības neviens ciivēks otram nevar līdzēt.
Pasaule ir gājusi milzn soliem nz priekšu dabas spēku iekarošanā, un laiku un naudu taupošu darba veidu atrašanā. Bet mākslā, pareizi audzināt cilvēka dvēseli, mēs vēl neesam diezcik tāļn tikuši.
Nākotnes ārstam būs pazīstama ari cilvēka dvēsele nn viņš cilvēkus mācis pareizi domāt, jo pareizas domas rada pareizu dzīvi. Tas ir arī ļoti plaši attiecināms nz miesīgo veselības stāvokli. Visiem mēģinājumiem, ārstēt mūsu miesas vājības jāsākās ar gara stāvokja uzlabošana, jo neatlaidīgāk mēs cenšamies iznīdēt no mūsn dvēseles slimības aino, jo dzīvāk mēs sev iztēlojam dievišķo būtni visā viņas pilnībā, jo lielākas varam sasaidīt sekmes. Lidz ar dvēseli pārvēršas viss dhčLs.
 

_ Ar bailēm un rūpēm mēs izsaucam taisni to, no k*. vairāmies. Bailes bojā veselību, saīsina mūžu un izaicina mūsu darba spējas.
Netica'rai lielu iespaidu uz neizglītotiem un māņticīgiem cilvēkiem visā pasauiē atstāja nesenās Halleja komētas parādīšanās. Tūkstošiem cilvēku no bailēm it kā pamira nn nopietni saslima. Daudzi domādami, ka pastara diena jan kiāt. atzinās sen nodarītos pārkāpumos. Ņujorkas un citu lielāko pilsētu nabadzīgo {aužu kvartālos bija sastopami ļaužu bari ar krustiem rokās; dažus redzēja krītam ceļos un lūdzam Dievu. Dienvidamerikas valstīs starp nēģeriem valdīja liels uztraukums, cītīga baznīcas apmeklēšana nn atsacīšanās no darba.
Ja tādas lietas būtu notikušas viduslaikos, kad dabas parādības vispār bija maz pazīstamas, tad nebūto ko brīnīties. Bet ja tas jāredz mūsn tagadējā civilizācijas nn Izglītības laikmetā, tad tas ir bēdīgi. ‘ Kaut gan mēs varam lepoties ar prāta gaismu nn gara brīvību, tomēr vēl ir ļoti daudz cilvēku, knj-i ir māņticības nn nedibināta baiļu nožēlojami upufi. un ku-ji smok šinī verdzībā gluži tāpat, kā mūsn tumšie priekšteči.
Vēl Ir tūkstošiem sieviešu, kas pārliecinātas, ka jn divi cilvēki reizē skatās vienā spognlī, vai viens
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otram dāvina ko asu, ja pateicas par pasniegto adatu, ka tad šo cilvēku draudzībai neizbēgami jūizput un iie kļūs ienaidnieki, Ja kādai jaunavai iedāvinot uzpirksteni, tad tai jāpaiickot par vecmeitu; ja 110 mājas Izejot kaut kas piemirstas, tad gaidāma nelaime, bet ja piemirstais priekšmets ir nepieciešams an jāiet atpakaļ to paņemt, tad pirms aiziešanas no mājas vajagot apsēsties uz krēsla un drusku pasēdēt Ja slaukot kādu aizkar ar slotu, tad nelaime neizbēgama, tāpat kad jāmaina parastā vieta pie gaida, u. t. t
Es redzēju, ka kāda plaši pazīstama laikraksta izdevēja kundze bija uztraukta kādās viesibās, kad Ieiedama istabā, tā ieraudzīja sienas izgreznojumu ao pāva spalvām; šīs istabas iedzīvotājiem tā pravietoja daždažādas nelaimes.
Kāds bumbu spēles vadītājs, kas baudījis augstāko Izglītību, atteicās spēli turpināt — lai gan tūkstošiem skovīiiija ar nepacietību gaidīja — kamēr nebija nolikti taisni, divi līdz tam krustiski salikti spēļu koki, jo tad spēle beidzoties nelaimīgi.
Dažos apvidos uzskata par noliegumu aizskart tukšu bčrne šūpuli, jo tad turpmāk ;nm vienmēr jū- paliekoi .tukšam, nn visi bērni, kas dzimstot šūpuļa īpašniekam, nomirstot
Dažas izglītotas sievietes gandrīz vai saslimst aiz bailēm, kad kāda niecīga pirksi! ievainojuma dēļ tām jānovelk laulājamais gredzens. Vārdus: «kamēr nāve jūs šķirs», tās attiecina arī uz gredzenu an gredzena šķiršana no pirksta, pēc viņu domām, nozīmējot ari laulāto draugu šķiršanas.
Daudz vēl ir arī tādu cilvēku, kas ceļojumu nekad neuzsāks piektdienā, kas kā trīspadsmitais nekad
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aesēdlsies pie gaida, kas viesnīcā negulēs istabā, kārai trīspadsmitais numurs, kādēļ tad -r; dažā* viesnīcās trīspadsmitā numura nemaz nav» bet ta: vietā ir i2-a, jeb 14. numurs.
Profesionālo nākotnes pareģu ļaunajiem pravietojumiem ir daudz nelaimes, pat nāves gadījumu uz sirdsapziņas. Dažs pravietojums saprotams, piepii- dās, sevišķi tad, ja iebiedētais un lētticīgais upuris yisas savas domas vērš uz šo pusi nn tā pats palīdz tam piepildīties. Dažam bērnam pavisam sagroza galvu, kad uz Ziemassvētku tirgus kāds karšu licējs «pravieto» viņa nākotni, jeb kad muļķīgās māies jeD aukles tam sastāsta dažādas māņticības.
Vēl brīnišķīgāki ir. tas. ka cilvēki, kas šādiem likteņa pareģojumiem tic. domā no draudošās nelaimes izbēgt, nēsājot sev vienmēr klāt zaķa kāju, kastaņa riekstu jeb ko citu. Iedomājaties, ka ;r pat intelliģenti cilvēki, kuri uzspļauj uz labās kājas zābaka, iekams to velk kājā; kuj-i paceļ no zemes katru matadatu un pakar uz sarūsējušu naglu: kufī katru zemē gulošu kniepadatu apgriež otrādi, ja t'S ar savu aso galu vērsta pret tās atradēju; kuri zināmos gadījumos trīs reiz pieklaudzina zem gaida an kuri "ieto vēl daudz citus «gudrus» līdzekļus draudošās nelaimes novēršanai.
Šie cilvēki apgalvo, ka tāda māņticība ir gluži nekaitīga. Bet nekas nav nekaitīgs, kas mums liek ticēt, ka mēs esam dažādu pareģojumu bezspēcīgi apari, un ka bez Visuvarenās gudrības vēl ir cits spēks kas mūs cenšas iegrūzt nelaimē.
Taisnība, ir arī daudz lielu, vīni, kuri bijuši māņticīgi. Tomēr, pirmkārt, māņticība nav bijusi šī lieluma pazīme, un otrkārt, ja viņi nebūtu biju*» mūņ-
 

ticīgu tad tie būta bijāsi vēl lielāki. Viss, kas mnms liek ticēt, ka bez lielā Visuvareno spēka mēs esam padoti vēl kādam citam spēkam, un ka šis fpēks ir ļanns nn spēj kaitēt pasaules likumiem un kārtībai — mazina mūsn pašcieņa an pašpaļāvība.
Prātīgiem cilvēkiem atliks tikai pasmaidīt, kad tu viņiem stāstīsi savus māņticības padomos, bet viņu pajaušanās uz tavu prātu būs kjuvusi stipri mazāka. Ja tu gribi pasaulē ko panākt, tad tev jānokrata māņticības važas, jo tās ne)auj tev palaisties uz taviem paša spēkiem. Neviens nekā liela nesasniegs, ja tā gars nebūs brīvs, bet nomocīts no māņticības un bailēm.
Bailes iznīcina mūsn spēku. Tās traucē mūsu donas tin nokauj enerģiju, sajūsmu un pašpaļāvību. Tā3 atstāj iznīcinošu iespaidu uz mūsu domāšanas spējām, jūiām, gribu — padara neiespējamu katru cenšanos.nn nejauj gūt panākumus.
Kaut kur reiz bija rakstīts, ka divi tūkstoši pieci simti cilvēku uzrakstījuši, no kā tiem ir bail. Izrādījies, ka tur bijušas pāri par septiņi tūkstoši dažādas bailes. Es uzskaitu tikai dažas no tām: bailes pazaudēt darbu, bailes no trūkuma, lipīgām slimībām. saslimšanas ar kādu apslēptu jeb iedzimtu kaiti, vispār veselības zaudēšana, bailes no nāves, bailes tikt dzīvam apraktam un bez tam vēl visdažādākās māņticības.
Tūksiošiem cilvēku sevi pastāvīgi piepilda ar bailēm no kādas draudošas nelaimes. Ar bailēm, kuras tos nekad neatstāj, tie sabojā savus laimīgākos acumirkļus. Kā Jauns gars pie galda ar tiem sēstas bailes; tās seko tiem visā dzīvē un dara tos nenoteiktus un bailīgai.
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Daži cilvēki baidās no kādas noteikta* slimības nn iztēlo to sev tik. dzīvi, kā pēdīgi sabojā sava- kuņia darbība; ķermenis'novājinājās nn tiek padots visiem nelabvēlīgiem iespaidiem, tā kā vājība patiesi sāk parādīties an izvēršas par gaidīto slimība.
TS ir parasta lieta, ka epidēmijām izceļoties cilvēki saslimst jau iepriekš — aiz bailēm, iekams slimība !K”T!az nav paspējusi pielipt
Ir bijuši gadījumi, kad uz nāvi notiesātie, ieraugot karātavas jeb cirvi, nomiruši aiz bailēm. Tāpat kareivji nomiruši iedami kaujā, iedomādamies ka ir. nāvigi ievainoti, lai gan lcde tos nemaz nebija ķērušu Arī tas ir redzēts, ka aiz bailēm vienā naktī nosirmo mati.	\
Šāds baiju iespaids ir viegli izskaidrojams. Viss. kas mums liek būt priecīgiem un pamodina patīkamas sajūtas, liek asirt- traukiem izplesties, caur ko asinis var brīvi cirkulēt. Turpretim viss tas, kas mūs nospiež an apbēdina, nepatīkami pārsteidz un pilda ar rūpēm, tā tad arī bailes visplašākā nozīmē — sašaurina asins traukus nn nelaiž asinīm brīvi cirkulēt Tas skaidri redzams no tam, ka nu bailēm jeb uztraukuma nobāl seja.
Ja piepešas bailes var dot nerviem tādu spērienu, ka nedaudz stundās nosirmo mati, ko tad lai sagaidām no bai]u nn rūpja indes, kas gadiem ilgi bojā mūsn veselību?
Ilgi pastāvošas bailes nn rūpes ir līdzīgas pašnāvībai. Ļoti maz cilvēku soprot, ka tie ar bailēm savn ķermeni sabojā. Būtu taču beidzot jnsaprot, ka cilvēce par tik daudz gadu simteņiem nāktu reiz pii* atzīšanas, kādas briesmas tai draud no šiem visļau-
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■ikajiem Ienaidniekiem. Tomēr no šūpuļa līdz pat
kapam mēs vēl vienmēr esam padevušies viņu varā, lai gan viegli varēta tos nomākt, ja tikai mēs gribēto savas domas ieturēt citā virzienā.
Cik daudz baiļu nn cieš&no mum	jan iedo
ma vien, it kā mes biitu mantojuši k&uu (auna slimība. Iedomājaties bērnu, kur* dzirdējis, ka ir tādas iedzimtas slimības, kas parādās tikai vēlākos dzīvības gados, un karš aug tai apziņā, ka arī viņā slēpjas tāda slimībn kā vēia, diloņa, jeb ārprāta dīgļi, kuri gaida zināmo vecuma, lai tad parādītos! Bērni, kuri aug tādā baiļu atmosfērā, labi neattīstās, viņa ķermenis nesasniedz normālo lielāmu, asins trauki paliek mazi, asins cirkulācija lēna nn sirds vāja — un viss tikai zem baiļn iespaida.
Bailes atstāj pašu nejēdzīgāko iespaida no visām ļaunajām iedomām, ar kūju palīdzību mēs sev iztēlojam visbriesmīgākās lietas. Ticība labam ir labākais pretlīdzeklis bailēm. Caur bailēm skatoties, mēs redzam tikai tnmšns padebešus, bet caur ticību — tie rādās sudraboti nn mēs zinām, ka aiz tiem spīd sanle. Bailes raugās nz zemi un sagaida tikai ļannnmn; ticība raugās uz sauli nn cerē nz laba. Ja valda ticība, tad bailes nekā Jauna nespēj darīt Stipra ticība pagarina dzīvi, jo tā neredz šīs dienas ļaunumus, bet lūkojas tālu laimīgākā nākotnē. Ticība zin, ka viss beigsies labi, jo tā red; to. ko neredz musu miesīgās acis.
Vārds ticība šai gadījumā nozīmē ko citu, neko tv lieto reliģijas jēdzienos. Tā ir ticība uz to, ko n> ceram sasniegt ticība nz to, ko mēs neredzam.
Visu, kas tev trūkst, atstāj ticībai. Dari labi <m tici — tad tn piedzīvosi brīnumus.
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Kas vienmēr nomorī* ar rūpēm, tam trūkst ticības. Kas dzīvo tīrībā ka pasauli vada kāda sndra vara. ka vis# i>aonnlP notiek pēc visnzinātājns nn visuvarenās domāšanas cribss. ka katra nesaskan* nēdīri klfist par sasknnn. ka taisnība n^var netaisnību. ka viss, pat vismīklainākais, ir paredzēts cilvēces attīstības raits — kam Sāda ticība, tos rfines ne- ffitoca. Nekoda vilSanās nekādi *audēfnmS tam ne- ļ*oj zandēt līdzsvara, jo viņa ticība jūt,, ka pēc līs dienas neveiksmēm rīt sekos uzvara.
Noslēpums jriīt sekmes, meklējams iespējā savu sara cieši koncentrēt nz viena pnnktn — nz savu mērķi. Bailes nn r tīnes mūs nāvē nn iznīcina radošo spēka. Nevis patiesās ciešanas, bet tikai iedomātās, pavisam neesošās, kuras mēs iztēlojam sev bailēs, padara mfis Stri vecns an laupa mums dzīves prieks. Gandrīz visās reliģijās bailēm piekrīt liela loma. Viduslaiku priesteri izlietoja šo līdzekli, lai tnm«ās {auza ntasas turētu zem savas varas. Gara tumsība ir Joti jūtīga pret bailēm un visos vēstures laikmetos tā ir izmantota savtīgiem nolūkiem.
Kas var izmērīt to Šausmīgo iespaida, kādn atstāja bailes no elles nn mūžīgām mocībām? Gadusimte- ņiem ilgi šādas mācības turēja tumsā cilvēka garo. Vadošā doma pie visu baznīcas mācību dibināšanas bija atrast cc|u, pa kufa atsvabināties no bailēm visās viņa ļaunākajās formās. Tomēr šīs pašas baznīcas mācības ir veicinājušas lielā mērā arī bai{u attīstīšanos un izlietojušas tās pat kā līdzekli.
Kas bailes īstenībā ir? Kur tās ņem varu padarīt dzīvi vāju, nabadzīgu on bezspēcīgu? Tās taču nav nekas reāls. Tās ir tikai iedomas māņi, un tikko mēs to atzīstam, tāj* zaudē varu pār mums. Ja mēs
7
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▼isi būtu pareizi audzināti un izglītoti, ja mūsn skats būtn pietiekoši tālredzīgs, iaš redzētu. ka nekas, ka* ir ārpus mnms. nevar mums kaitēt, tad nekādas bailes atoms nevarētu uzbrukt *
Es nepick ītu tam ārstam, kurš teica, ka bailn sajūta ir tikpat dabiska, kā drošsirdība. Nekas nav dabisks. kas traucē dzīvi, mazina spēkus, iznicina pašpaļāvību. Viņš ārsts, laikam ir sajaucis uzmanību, tālredzību jeb gudrību ar bailēm. Tās mums ir dotas. lai sargātu no nelaimes, iai mūs biedinātu darīt to, kas varētu mums kaitēt Vārdā «bailes*, vismaz tādā nozīmē, kā šis vārds tiek lielot*, neslēpjas nekāds spēks, kas mūs varētu sargāt jeb slābt Tās var tikai traucēt mūsu normālo gare darbību.
Mēs. amerikāņi, esam prātīga, nopietns tauta, bet mēs skatāmies uz dzīvi pārāk nopietni'. Mūsu reliģijas nn ticības formās ir par daud; baiļu, drūmuma nu nopietnības, par maz prieka un laimes sajūtas, par daudz ēnas par maz saules, par daudz nākotne», par maz tagadnes.
Mēs varam baiļu domas padarīt nekaitīgas, ja lietojam dabisko pretindi — drošsirdības domas, ticības domas, giuži tāpat, kā skābes darbību var neutrā- iizēt ar kādn aikāliju.
Rūpes ir tikai kāda baiļu zemākā pakāpe, un attīstās vislabāk tur, kur kaut kas nav kārtībā. Ja viss Ir pilnīgā kārtībā, ja miesa un dvēsele ir vesela, tad tas nespēj sagrābt savā varā cilvēka prātu.
Tās valda pār vājiem cilvēkiem, kara vārgs dzīvības spēks, kam enerģija izsīkusi, kas padevušies netikumiem.
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Kas daudz domā par slimībām, tas paliek slims. Mums vajaja tā stiprināt pretsparu, ka rūpes nn slimība mums netiek kiūt. Tādēļ arī visam ap mnms jābūt veselam. Ēdot, guļot, domājot, visā mūsu dzīves iekārtā, mums jāsargājas atdarīt durvis šiem masu ienaidniekiem.
Mēs esam vāji tad, kad jūtam, ka esam šķirti no bezgalīgā spēka. Tad bailes ielauza*: Eiūsu sirdī. Ja esam vienoti ar šo spēku, kas mūs radījis un nztur, ja mēs pie tā atrodam mieru, kas ir augstāks par mūsn prātu, tikai tad mēs sajūtam dzīves skaistuma.
Stipri cilvēki, kam Radītājs devis dzīvē līdz dievišķās īpašības, kam viņš ir uzspiedis savu dievišķības zīmogu, nedrīkst nest rūpju un baiļu zīmes nz savas sejas, it ka visa dzīve būto nemitīga vilšanās. Tādus Dievs nav gribējis radīt savus bērnus.
Kad bailes visos savos briesmīgajos veidos nozudīs, no zemes virsus, tad nāks apsolītā tūkstoš gadu _ miera valsts, Tad cilvēks pacelsies ticības augstumos nz Dievn nn pats uz sevi. tad viņu piepildīs drošības un brīvības jūtas, par kuram līdz šim tas nekā nenojauta, un viņa spēks un spējas pavairosies simtkārtīgi. Viņa karaliskās gribas priekšā zudis visas verdziskās bailes.
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Apzinīga -vienība ar Dievu atklāj mums veselības, attīstības tu» iaimes noslēpumus.
Mirušais Herverdas (Har vardi aursts kolas profesors Selers (Shaler) sacīja, ka pēdējo eada simteņu lielākais atradums ir visas pasanies «pēJca un dzīvības vienība. Un tiešām, neviena doma mums nevar sniegt .tādu gara pacilātība, nevar mums iedvest tādu sparu un iznīcināt visas bailes, ka apzināšanās, ka pasaulē mīt viens v i e a i g s spēks, ?ie«» dzīvība, viena taisnība, viena patiesība, un ka mēs stavam šīs spēka straumes vidū, kara izplūst no Dieva. Ja mēs sevi jūtam vienība ar šo lielo, radošo un uzturošo spēku, tad ari dzīve mums izliekas nozīmīgāka. Ja mēs atzīstam, ka mūsu «es» ir daļa ao šī visu piepildošā spēka — kāda nepieciešama, neatšķirama daļa — ka mēs nevaram iet zudumi tāpat, kā maiēmatikas likumi, ka mūsos ir līdzība ar Radītāja un viņa īpašībām, ka mums jābūt pilnīgiem nn nemirstīgiem — šai apziņā tad ir dzīves mīklas atminējums, kas dod brīm>Ļu drosmes, gandarījuma un miera sajūtu, kuj-u mēs nekur citur neatrastu.
Ja mēs neatlaidīgi ticam mūsa vienības un dzīvībai aeiznīcībai, ja mēs atzīstam, ka ari mēs drīkstam izrunāt vārdus: «Es ua mans Tēvs, mēs esam viens»,
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tad esuiu ieguvuši pārliecību, ka neesam tikai ne» jausma» jco likteņa toiuļu lietiņa un ka luus nav i«4wtuusi sui pasaule kuiļa ueiciuauiu |auuu vara. Jo ciesuKĪ nics upijītattiiea savu vienību ar Dievu, jo Biieriijulii, ar lietāku drosuii un prieku nies varun ķerties pie savas dzīves uzbūves. Arī apustuli* Pū~ vils, iutkum, sajuta šo vienibu, jo viņi teica: «Es zinu, ka no iiieva uiilestibas nitis nevar šķirt ne augstums, ne zemums, ne tagudne, ne nākotne, mv dzīvinu, ne nāve».
Ari mums ir apsolīta patiesības atzīšana nn ka eaur patiesību ātēs kļūsim brīvi. Patiesība, ka nes esam vienība ar Dievu, mus atsvabina n» bai|u un rupju verdzības, no māņticības, gļēvulības un aprobežoti' bas važum, no domuiu par nelaimi un trukumu. Nākotnes cilvēks vairs nepazīs baiļu, jo nekad nezaudēs sajutu par vienību ar visuvatdošo spēku.
Izbrīnīšanos vienmēr izsaucis tas, ka / ticības mocekļi netikvien bez bailēm uzņēmušies par savu ticību ārkārtīgas mocības. bet turklāt vēl izrudījuši lielu ticību uz uzvaru. Tas izskaidrojams ar to, ka visa viņu butiha nostiprināta uz patiesības un taisnības pumu tic t/i. Nekādas mokas tos nespēja izraut no Visuvarenā rokas. Gars, kas ir sajutis vienību ar Dievu, kus harmonē ar visu bezgalību, tos nepazīst baiļu, jo zin, ku, ja vienas durvis prieks tā slēgtus, tad otras ir jo pluši atvērtas, pa kurām tas var nokļūt pie vēl lielākām un daiļukām Izredzēm.
Jo tuvāk mēs esam Dievam, jo tuvāk esam ari visu lietu neizsmeļamam avotam. Kaut mēs varētu savu dvēseli atvērt dievišķā spēka iepltidumam, cik daud* mēs tad iegūtu jaunu dzivibas spēku. Ja esam vāji nn nevarīgi, tud pie tam vainīga mūsu noslēgšanās
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{pret šo spēku, mušu Jaunus «tautu un (aunie darīti. ka_> ar nodomu dara (aunu, tas ir vājš. Ar katru netaisnu darbu mēs zaudējam da|u no mūsu spēka. Tā dažs cilvēks sevi galīgi atšķīris no dievišķā spēka, saraustīdams visas saites ar taisnību, patiesība an mīlestību. Līdz ar to tas ari zaudējis visa savu spēka.
Tikko mēs darām ko netaisnu, novēršamies uo patiesības, esam zemi an negodīgi, tūliņ zaudējam sakaras ar bezgalīgo spēku un varam viegli krist par apari ballēm an šaubām. Ja mēs zaudējam tuvuma sajūta ar Dievu, tad esam nevarīgi kā bērns, kuru viena atstāj tumsā.
Cilvēki jau sāk atzit, ka spēks, laime un sekmes iet roka rokā ar mūsu vienības apziņu. Vai paši esam stipri jeb vāji, atkarājas no tam, cik stipra jeb vāja ir mūsu vienības sajūta. Sajūta, ka esam šķirti no Bezgalīgā, li:k mums būt nelaimīgiem; mēs jūta- sdes nedroši, bailīgi un bezspēcīgi. Kad iestājas bailes an rūpes, tad tā ir droša zīme, ka esam zaudējoši sakarus ar Dievu.
«Īsta mīlestība nepazīst bailes», ir teikts bibelē, «jo tā nejauj uznākt domām par šķiršanos.»
Ja mēs stāvam ciešos sakaros ar dievišķo varu un noteikti jūtam visa labu un paša Dieva tuvumu, tad esam pilnīgi droši; mūsos ieplūst jauni spēki, Spars an pašpaļāvība; mūsos ronas jauns darba prieks. Mēs nevaram Izmantot visus mums piešķirtos spēkus, iekams nejūtam sevi kā du|u no visa bezgalīgā spēka.
Dievišķais, kas ieliek mūsos mērķus un cenšanos. Ir Mitso iekšienē, ir mūsu «es». Mums jārada sevi
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. • domāji, ka mēs paši esam patiesība, ka maldišunās mums ir sveša un neiespējama, ka mēs esam mīlestība un dzīvība, taisnība, patiesība un dai|unis; tikai tad mēs jutīsim prieku un mieru, tikai tad mēs jūtamies pacilāti.
Tā k<| paēs esam da|a no dievības, tad mums arī pieder da|a no lielās dzīvības un veselības straumes, kas dziedē visas kaites. Vienību ar Dievu meklējams visas veselības, labklājības un laimes noslēpums. Bez iis vienības nav īstas un pastāvošas laimes. Ja mēs šo vienības sajūtu varētu sevī noturēt, tad mums nekad netrūktu miesīgas un garīgus har- monijas.
Sūda apziņa mūs sargā arī nu novecošanās; ar to (nes uzturam un atjaunojam savu jaunību. Nekas nevar šo vienību iznīcināt, kiī tikai grēks. Ja mēs
	sevi neizkopjam dievišķās īpašības, kas ir mūsu dievišķais mantojums, tad mēs zuudējam sakarus ar ' Dieva..

Tikai tad mēs dzīvojam pareizu dzīvi, ja šīs īpašī- , bas sevi izkopjam, Tud mūsu cīņas un centieni mnms vairs neizliekas neauglīgi, nevajadzīgi, tukši :. nn patmīlības pilni. Apziņa, ka viss ko mēs darām, jiitam, kas esam — notiek saziņā ar dievību — dara augstāku mūsu tikumisko mērauklu un dod mums spēka dzīvot pēc šīs mērauklas.
Magnetizēts tērauda gabals paceļ otru vienkāršu tērauda gabalu, astoņas reizes smagāku par sevi pašu. Gluži tāpat cilvēks, kas jūtas vienībā ar radošo spēka, ir kā magnēti/ēts tērauda gabals. Tas daudz-
I
lcfirt pārspēj tādu, kas ir šķirts no dievišķā spēka,
bet palaižas tikai uz saviem spēkiem. Pirmais līdzi-
nājās tramvaja vadītājam, kas sava vagonu pleslē-
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dzis elektrības strāvai, turpretim otr* — cllvčkum, kas smago vagona stumj pats savām rokām.
Apvstugi mums norāda wz Jēzu Kristu, kā priekšzīmi. Ja mēs tādi būsim, tad mēs sasniegsim veselību, mieru, laimi, saskaņu, taisnību, patiesību uu daijumu. Lai to sasniegtu, mums jānodod sevi Visuvarens ziņā.
 

Ja m8s mācētu sevi vienmēr noturēt Hdz- . svarā, tad mūsu darba spējas tūkstoškārt pavairotos.	-
Slavenais vijolnieks Ole BullS nekad ātrāk neuzstājās, iekams viņa vijole nebij pilnīgi tīri noskaņota. Viņam bija vienalga, cik ilgi tas vilkās un vai klausītāji sāka palikt nepacietīgi vai nē. Tam bija ari gluži vienalga, vai klausītāji spēja uztvert vijoles mazos nesaskaņas, jeb nē. Iekams skaņa nciiij gluži tīra, tas nesāka spēlēt. Mazāks mākslinieks varbūt nebūtu bijis tik n.tteikts un būtu domājis: «Citi Jau Sīs niecīgas nesaskaņas nedzirdēs.»
Labi mūzikas paidngdgi apgalvo, ka nekas tā nebojā muzikālo dzirdi un mūzikas dāvanas, kā slikti Skaņots Instruments, vai kad mēs dziedam kopā ar tādiem, kuru dzirde nav visai smalka, lai sadzirdētu mazās nesnskaņas. Tā mēs varam zaudēt spēju uztvert smalkās nianses.
Kāds Instruments tev ari nebūtu jāspēlē lielajā dzīves orķestri, nekad nesāc spēlēt Iekams tas nav tfrl noskaņots, citādi tu zaudēsi spēju izjust skaņo daiļumu.	'
Slikts gara stāvoklis Ir visu daiļo mērķu nāvīgs Ienaidnieks. Visas sliktās jūtas, kā rūpes, bailes, naids,
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skaudību, īgnums, mantkārība, pnlmilībn, iu'|inij gūt sekmes darbā. Kamēr cilvēks atrodas sava gara stāvokļa verdzībā, tikmēr tas nekā laba nesasniegs, tāpat kā stundenls nevar rādīt pareizu laiku, kad tam kāds ritenis nedarbojas kārtīgi. Stundenim jābilt nostrādātam visos sīkumos un - bez mazākās vainas. Citādi tas nevar kārtīgi darboties. Cilvēka ķermeņa būve ir vēl daudz smalkāka un tādē| katru rītu tS Ir jāpārbauda, iekams vēl nav uzsāktas dienas gai- tas; tāpat kā vijole nevar daifi skanēt, ja tā nav pareizi noskaņota.
Vai tn esi redzējis centrifūgu? Knmēr tā taisa pirmos apgriezienus, ta šķobās, kū, jādoma, tūliņ izirs, bet ātrumam pieņemoties, tās apgriezieni paliek ar- vienn mierīgāki, līdz beidzot atsevišķi apgriezieni nemaz vairs nav nomanāmi; tās gaitn kļūst tik no- , svērta kā Izskatās, It kā tā pavisam vairs nekustētos.
Tāpat Ir ar cilvēku, knj\5 vēl nav atradis savu viduspunktu. Tūkstošiem dažādu sīkumu to uztrauc un maldina. Turpretim cilvēku, kas atradis savas dvēseles līdzsvaru, tādi sīkumi nemaz neaizskar. Pat vislielākie sarežģījumi tam vairs nevar atņemt līdzsvaro; tas nesvārstās starp cerībām un izmisumu. Tas zin, ka viņš ir daļa no visa lielā, vienīgā spēka, kas piepilda visu pasauli. Tas zin, ka ari viņš pats ir daļa no bezgalības. Noteiktam cilvēkam, kas atradis savu viduspunktu, Ir Iespējams vienlīdzīgi nodarbināt visus savus spēkus, kurpretim tāds cilvēks, kas pie mazākās neizdevibas apjfik — izšķiež savu enerģiju un liek saviem spēkiem pnt bieži darboties vienam pret otru. Gala iznākums tad bieži ir tas, ka nekas labs nav panākts. Vienīgi saskaņa ntJttiS var sniegt darba prieku, daiļumu un mieru, un tā ir
 

sasniedzama, ja mēs sevi noskaņojam un jūtami
vienībā ar bezgalibu. Bet lai to pnnātitu, mums <
būt garīgi un tikumiski veseliem un nav jā|auj st
izvest no līdzsvara ar kādiem niecīgiemsturpgadij
niem.
Cilvēks ir Ifā bezdrāts telegrāfs. Tas izstaro no
vis miern jeb nemieru, saskaņu jeb nesaskaņu
skatoties pēc tā, kas notiek viņa smadzenēs. C -
vēka domu izstarojumi dodas ar gaismas staru iil •
mu nz visām pasēm un izsauc ar! citos cilvēkos - U
dzigas. domas nn gara st3vok|us.
Kas atradis savu līdzsvaru, tas ir atradis arī r i-
žīgo saskaņu. To nemora nekāda nelaime, nedz ! i-
les, jo tas dzīvo bezgalīgajā mīlestību, pilnību n
patiesībā. Tas līdzinās lielam peldošam ledus 1 ti-
nam, ku^š vislielākā vētrā un trakojošos viļņos i ■ U >
mierīgi uz priekšu, jo tā smaguma punkts atrodas dziji zem ūdens līmeņa, kur netrako bangas, bet vilda mūžīgs,. netraucēts miers.
Ļoti Savāda parādība ir tn, ka daudzi cilvēki ir visāda ziņā ļoti uzmanīgi pret ārējiem notikumiem, bet savas dvēseles smalko mēchanismu tie nav pietiekoši Izpētījuši un neprot to turēt kārtību. Tā dažs veikalnieks saīdzis urt ar mokām nodzīvo savu dienu līdz vakaram, kurpretim tas būtu varējis daudz patīkamāk un sekmīgāk Strādāt, ja būtu gribējis no rīta pieceldamies ziedot dažus acumirkļus no sava laika, lai sevi uzskaņotu. Kas no rīta ķepas pie flarba drūms un saīdzis, tas nav spējīgs visus viņam piešķirtos spēkus izlietot; liela dnja no tiem paliek to dienu neizlietoti. Kas nav mēģinājis, tas nezin, kāda tam liela nozīme un cik daudz laba tas dod, ja mēs sevi jaa no paša ritn noskaņojam .
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Kāds Ņujorkas tirgotājs man	ka no rīta viņš
neejot ātrāk uz veikalu, iekams neesot sevi pilnīgi saskaņojis ur apkārtējo pasauli. Ja t«-. jūtot naidu jeb sknuilību, patmīlību jeb netaisnību, ja tam neesot labs prāts uz savu kompanjonu jeb saviem kalpotājiem, tad tas neejot ātrāk kiz veikalu, kamēr savu dvēseli neesot pilnīgi noskaņojis un no tās Izdzēsis katru mazāko nesaskaņu. Viņš esot atradis, ka ja ta darot, tad varot daudz sekmīgāk strādāt. Ja viņš to nedarot, tad netikvien mazāk pastrādājot «n radot ap sevi nepatīkamu atmosfēru, bet pie šī
	nepietiekošā darbu pieliekot nrī daudz vairāk enerģijas, nekā tas būtu bijis vajadzīgs.

Daudziem ļoti apdāvinātiem cilvēkiem tomēr nav darbā nekādas sekmes tādēļ, ka tie, neskatoties uz savām lielajām gara dāvaannm, cieš no katra niecīgākā šķēršļa, kas tiem stājas ceļā. Ja tiem būtu 'kāds cilvēks, kas palīdzētu atsvabināties no nesaskaņām un mācītu viņus savu dvēseli turēt saskaņā, tad tie gūtu lielus panākumus. Tomēr katram cilvēkam il augstāku no visām mākslām jāiemūcās pašam, jo cits priekš cita to nevar izdarīt. Ja tu gribi tiešām ko lielu sasniegt, tad mācies pacelties pāri tiem daudzajiem sīkumiem, kas tevi uztrauc un novērš tavu uzmanību uz citu pusi.
Mēs redzam, ka noguris cilvēks Ir jutīgs nn viegli sakaitināms, bet atpūties, tus paliek laipns un piemīlīgs. Tas būtu katram pašam jasnprot, ka viņn noguruma nn saīguma cēlonis meklējams nervu un smadzeņu nogurumā. Cilvēks, ko» veselu gadu strādājis nogurdinošu darbu, Ir pavisam nepaciešams, bet kad tn« «tfr-ieža* no atvaļinājuma, k>ifš varbūt nav bijis gafak* par pāris nedēļām, tad tas ir pa
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visam cils cilvēks. Kas agrāk to briesmīgi uztrauca un sadusmoja, tagad uz viņu neatstāj nekādu iespaidu.
Mtisn dvēseles mēdianisms ir ļoti smalks un jūtīgs, un ja taju ieviesos, kāda zema kaislība, tad tā spēj nodarīt lielu postu.
Kā ratu čīkstēšana norāda nz to, ka riteņiem trūkst smēres, tn mūsu dvēseles nesaskaņas norāda ka mūsos kaut kas nav kārtībā. Tas nevar būt pareizi, kā tik daiļa an maiga mašīna, krifu pats Dievs radījis un atzinis, ka tā ir laba, drīkstētu tik smagi darboties un būta gfūti izlabojama. IS'iectžS strids pie brokastu galda var izjaukt mieru visai ģimenei visai dienai. Viens uztraucošs acumirklis tev var laupīt mīļu draudzību.
Mēs neprotam pietiekoši cienīt savas dvēseles brīnišķo blīvi. Tn ir saite stnrp mums un mūsu Ka- dītāju. Ta saista mūs ar Dievu, kutru dienu mums ajadzētu mūsu Radītājam silti pateikties par tādn brīnuma darbu, kādas ir mūsu smadzenes un dvēsele. Mēs, turpretim, šo dārgo dāvanu bieži lietojam aplam un neprotam no tās izmantot ne desmito daļu.
Mēs (aujam caur šo maigo mēchanismu plūst rupjām, ļaunām un iznīcinošām domām. Mēs ar vnru to spiežam pie darba, kad tas nespēj strādāt, kml tam nav spēka; mēs to mocfini ar dažādiem uzbudinošiem līdzekļiem un caur pārpūlēšanos sabojājam tā smalko būvi, tn kā tas par ātru nolietojas u paliek tālākam darburn nederīgs.
Mums vajadzētu būt tā aud/inntiem, kā nikns mii «fapēļ izvest no līdzsvara nn lai mēs visādos apstākļos meklētu un daritu tikai labu.
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Ceļojot es kaut kur redzēju klinti kurai bija līdzība ar cilvēka seju, un kuru bijn sagrauzusi smilts un grants, ko vējš no tuksneša d/ina tni virsū. Tā mēs bieži redzam cilvēku sejas, ko sagrauzušas dzīves kaislības, dusmas, rūpes un nelabs gara stā--. voklis, ta kā tie zaudējuši Ihl/.ību ar Dieva ģinti. Cik maz mēs vēl saprotam, kāds spēks ir dvēseles saskaņai Mūsu dzīves guita ir atkarīgn no tain, vai esam apmierināti un jautri, jeb nemierīgi un nesaskanīgi.	. • ,
Neviens cilvēks nespēj panākt ko labu, uz ko viņam gan Ir dotas spējas, iekams nav sevi saskaņojis ar bezgalību un kamēr viņa mērķi nesaskan ar Dieva gribu. Kamēr mūsu griba strādā pretim Dieva noliktiem pienākumiem, tikmēr mēs nekā laba nesasniegsim.
Kas grib atrast savu. dvēseles līdzsvaru, tam jano- dziļinājas pašam sevi, kur valda mūžīgs miers un neplosās dvēseles vētras, — dziļumos, kur ntusu gars sastopas ar Dievu. Observatorijas ceļ uz augstiem kalniem, lai tālskntam, caur kuru mēs nplūkojam debess spīdekļus, nebūtu jāstāv putekļos un tvanā, kas zemās vietās pārklāj zemi. Tāpat mums, ja gribam baudīt svaigumu uu nākt sakaros ar Dievu, ja vēri spvas domas nn jūtas uz uugšu.
KSpēc .lai mūsos nebūtu dievišķs ipēks, ja esam Dieva raditi un pēc Tiņa paša 1 īdzības? Vai tas būtu kas neticams, ka mūsu Radītājs mūsos ir ielicis daļu no savām īpašībām? Mēs taču nebrīnāmies, ka mūsu bērni mnms līdzinās un ka mēs viņos redzam in'lsu spēku nn īpašības.
’ ' . ' •
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Mēt vēl neprotam lietot savus dievišķos spēkus. Kamēr mēs nebūsim to iemācījušies, mēs pie maziem darbiem izlietosim daudz spēka, kurpretim mums vajadzēja prast ar mazākām pūlēm iegūt lielus panākumus.
‘ Mūs dara nelaimīgus un nemierīgas tas, ka bieži pazaudējam sakarus ar Dieva. Kā bērns, kas pazaudējis māti, tā mūsu dvēsele meklē Dievu, un nevar atsvabināties no bailēm un sajust mieru, iekams n«v to atkal atradusi.
Dievbijīgais Augustins teica: «Mūsa dvēsele ir radīta pēc Tavas līdzības, ak Dievs, au tā neatradis mieru, kamēr nebūs atkal pie Tevis.»
 

Tu3 pats spēks, kas mūs ir radījis, ' mūs ari uztui iu* atjauno. Sis spēks ir mūsos pašos.
Kādreiz es redzēju, kā viens cilvēka ar gluži normālu miesas spēku, tika hipnotizēts un bija uzlikts uz krēsliem, tā ka tas atbalstījās uz vienu krēslu tikai ar galvu, bet uz otru — ar papēžiem; viss pārējais ķermenis turējās pilnīgi gaisā un noturēja uz sevis vēl kādus sešus jeb vairāk cilvēkus. No kurienes radās šis lielais spēks, kas parasti būtu kas pavisam brīnišķīgs? Saprotams, ne no tā cilvēka, kas hipnotizēja; tas tikai parādīja to spēku, kas otrā cilvēkā ir paslēpis. Spēks bija iemidzinātā cilvēkā.
Sādi mēģinājumi mums |auj ieskatīties sevī un redzēt kāds milzīgs spēks tur slēpjas. Ja mēs paši vairāk pazītu savus spēkus, tad varētu tos izlietot lietderīgi;- varotu veikt lielus darbus.
Mēs neskaidri arī nojaušam šī noslēpumainā spēka esamību mūsu iekšienē un zinām, ka tas ir lielāks par cilvēka parasto spēku. Mēs sajutām to ar mūsu dvēseli, kas vada mūsu likteni uti sniedz mums palīdzību tad, kad nekādi ikdienišķi spēki to vairs nespēj; mēs piesaucam to briesmās, un dziļās bēdās raidām uz to savus karstus lūgšanas.
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fii» spēks pārver» uiecigu, vāju cilvēku, doJreiz vienā acumirkli pnr milzi, piemēram, jādu bridi, kad umjn jeb noliek kiidu neluirne, jeb Ja mutei mirst bērns, kufu <n inil vnirūk, nekā šuvu d/ivihu. ir bijuši gadījumi, kad slimt cilvēks, kītfS nevar pat no gultas piecel(ies, ārkārtīgos apstākļos l/.dura tudas lielas, ko ciludi nevarētu put visstiprākais.
No kurienei radus šis spēks tui.sni līmi brīdi, kad tas biju vajadzīgs? Tas nāca no mušu iekšienes, fiudi gadījumi pierada, ka mūsos slēpjas brīnišķs ■pēks, ku|u mēs nelietojuiii.
Jaunlaiku zinību metina io spēku vest gaisinu un grib mums mucīt, ka to izlietot dzīvē.
Tuvi snnuž spēks, kas tevi varētu darīt par to, ko tu savos sapņos esi iztēlojis. Ja mēs tinu ticētu, tad mēs tu nebrīnītos, kud kiuls niecīgs, neievērojams cilvēks viena acumirklī, piem. dz< lzee|a kuiaslrofds ga- i dijunift jeb kiida ciltī neluimes bridi, top par varoni. Viņš biiiu varējis vienmēr biit par varoni, bet iis lielais spēks viņu snauda. Neviens no mums nezin, ko iik esam spējīgi izdarīt, kamēr tikai kiidā grūtā bridi šīs spējas pašas no sevis uūk gaismu.
No 81s mūsu noslēpumainus iekšienes nāk spēks tādiem darbiem, kas daru cilvēkus nemirstīgus. Mēs jūlam, ka mūsos mājo kaut kas, kas tomēr nav mūsu miesa vien, kas nekad nav slims, nekad nav noguris, nekad nav nelaisns. Mūsu iekšienē mājo patiesība, mīlestība, dui|ums un taisnība. Tnr mājo «tas miers, kas ir augstāks par cilvēku saprašanu».
Mēs jūtam sevi ko nemirstīgu, ko dievišķīgus kndu tnalgu roku, kas mūi vada caur dzivi, mūs biedina, māca, snrgfi, kas mūms slāv klāt, kad mēs svarstS-
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niii'v Dažs tik skaidri sajūt šo pavadoni, It kS to redzētu ar miesīgam acīm.
Katla iekšēja bulss mums saka, ka mēs esam vienību ar lo spēku, kas visu ir radījis, ua ka mēs vairs nejutīsim slapēs, ja reiz būsim d/ēruši no $1 •pēka »v«ln.
Ir tādi cilvēki, kas tik intensīvi sajūt 3o vienību, ka viņi no tās smeļas dzīvības speķu, un ja tie būtu Joti grūti slimi, tic tomēr spētu uzcelties no gultai un izdurit ko brīuišķu. Pārliecību, ka tie nevar izvesejoties, tiem atņem spēku uu spējas izveseļoties. Ticibas trūkums ir tus, kus atnes slimniekam nāvi.
Starp tiem tūkstošiem neievērojamo cilvēku, kas visu mūžu nav nekā ievērojama izdarījuši ua ku- fiern ir tikai tik daudz enerģijus, lai vilktu savu dzīvību, atrodas arī tudi, kuros miijo tuds iekšējs spēks ar kuru, ja to modinūtu, viņi durītu brīnumus. Dažreiz mēs esam pa.ši pārsteigti, kuds milzīgs spēks no mums laužas uz aru, kad esam briesmās. Nāks laiks, kad mēs pratīsim šos snaudušos spēkus no •evls izsaukt pēc savas patikšanas kaut kurā luikā un varēsim tos arī lietot pēc patikšanas. Mums tikai vajaga ticēt, ka ^mūsos ir šie neizmērojamie spēki, bet kurus mēs tomēr ar savu apziņu nevaram ap* tvert un ka mums ir tikai jāutrud īstais līdzeklis, tos pamodināt.
Cilvēkā mīt kaut kas tāds, kus nekod nevar būt ne* tikumīgs un aptraipīts, kas vienmēr ir patiess un tīrs. Tas ir dievišķais spēks, kas cilvēku vienmēr atjauno. Tas ir kā raugs miklā, kas darbojas un p8r*tradā visu cilvēT u; kas gluži paklīdušu cilvēku atgriež pie Dievs un visa laba, ko tas jau sen Ir
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atmetis. ļauni darbi nav piemēroti cilvēka dabai un tudej Jniius cilvēks atrodas nedabīgu dvēseles stiī. voļ.li. Cilvēkam but labam ir tikpat dabīgi, ka puķei siiiaršot. Lui cik t.ilu cilvēks nri butu nomaldījies no paliesu ceļa, dievišķais spēks spēj tu dzīvi atjaunot ua saskalot ta dvēseli.
Masu Kūdītāja nolūki, radot cilvēku, ir bijuši lubi. Viņš to ir radījis patiesībai un tikumiem, un ja cilvēks noklīst no ši ceļu, tad tas ir nedabiski.
Ļauns, negodīgs, muntkurīgs jeb patmīlīgs cilvēks ir tikpat maz pēc Dievu gribas radīts, kā nesaskaņu nevar saukt par muziķu. Cilvi ka būtībai jusasknn nr taisnību un patiesību, jo viņš ir radīts, lai biitu. taisns- nn patiess. Tas ir viņa mantojums no Dieva;, tas ir viņn dievišķais spēks, kas galīgi uzvar. Taisnība uzvar netaisnību, un saskaņa uzvar nesaskaņu, jo taisnība ir mūžīgi pastāvoša, bet mnļili uu netuis- , niba ir tikai tur, kur trūkst taisnības.
Neviens draugs mums nav tik uzticams, ka šis lielais, visas kaites dziedinošais dzīvības spēks, kas iniis ir radījis uu uztur. Tus ir tas pats spēks, kas mums miega sniedz Atspirdzinājumu, kas atjauno Diiisu miesas šuniņn.s.
«Es esmu tas kungs, tavs firsts:*, tā skan tas dziedinošais viirds. Visa bībele ir pilna nr nostāstiem pur garīgu dziedināšanu. Cik tus ir brīnišķi, ka tādas lietas tik bieži ir notikušas.
«Kas tev piedod tavus grēkus un dziedina tavas
brūces».
«Kas manus vārdus tur, tas nāvi neredzēs».
Kad esam briesmās, kad mās spiež rūpes, luci niē< paši, it kā neapzinīgi, griežamies pie šī dievišķu pa-
 

līga. Viņš nicina pie sevis visus nogurušos, nr bē- dāni njikfimtos, un sola tos atspirdzināt. Ok mīļi skan šie vārdi! Vigs soln mieru, kns ir augstāks par cilvēka saprašanu; soln atsvabināt mūs no masu Ienaidniekiem, kas bojā mūsu dzīvi un iznīcina mūsu laimi.
Karstu lūgšana spēj atkal savienot mūs nr Dievu, jn esam no tā atkrituši. Tā iedveš mums ntkrfl drosmi uu saskaņo mūs atkal ar bezgalīgo spēku. Nemirstīgais, radušais dzīvības spēks nav jāmeklē kādos medikamentos. Tos ir mūsu gars, jo nav nekā, kas nebūtu radīts caur garu. 'līkai mūsu miesas audu radītājs ori var tos atkal dziedēt, ja tie ir slimi.	.
Visa garīgā dziedināšanās notiek mūsu pašu dvēselē un mēs smeļam tai spēku, stājoties vienībā nr Dievu. Kādu lielu svētību atnestu visai cilvēcei atzīšana, ka vienīgais glābiņš no visām nelaimēm un vienīgā dziedināšanās no visām kaitēm meklējama cilvēka paša iekšienē — viņa dvēselē; ka tikai dvēsele var atjaunot katru mūsu ķermeņu šūniņu, tāpat kā tā mūs ir radījusi uu uztur pie dzīvības. Nākotnes ārsts mācis saviem slimniekiem, kn attīstīšanās process nekod neapstājas; ka tai pašā brīdi, kad pārlūzt kauls, jeb tiek saplosīts kāds muskulis, Iestājas arī dz.īšnnn. Jo mūsu audzināšana tin greizie uzskati 5o iadošo procesu netraucētu, tnd slimību ārstēšana bulu datu!/, vieglāka.
Mēs zinām, kn cnur mums plūst spēka straume, nākdama no Dieva un atkal dodamās pie Dieva, un ka šī spēka straume mums spēj dot visu, kns mums ir vajadzīgs. Tnm garam, kns atvērsies šai straumei, nelns netrūks.
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Dažs cilvēks nopērk zemes gabalu prērijā, vēlāk atrod, ka viņn priekštecis, agrākais īpašnieks, ir racis akas, bet nav varējis atrast ūdeni un tāpēc pārdevis zemi tātiik. Bet uzņēmīgais nn pacietīgais pircējs urbj arviciiu dziļāk, līdz pēdīgi atrod skaidru, dzidru ūdeni.
Tūkstošiem cilvēku uoii/īvo visu mūžu, bet nespēj pietiekoši .iedziļināties paši sevī, lai atrastu to dzīvības avotu, kas viņos plūst, un no kur» pat viens malks spēj dzesēt dvēseles slāpes.
Katrs cilvēks piedzīvo tādus brīžus, kad viņam uznāk nojauta pur tām iespējamfbām, kas viņā pašā slēpjas. Tādiem brīžiem par cēloni dažreiz Ir kāds mī|š atgadījums, kādu sajūsminoša grāmata, kāds dārgs draugs. Baudot no šī dzīvības avota, mēs topam labāki.
Kad cilvēks jūt sevi plūstam vareno spēka straumi, tad viņš var būt drošs, ka kopā ar šo spēku, tas uzvarēs visus šķēršļus, kaut vai visa pasaule saceltos pref viņu.
Vai tu jau esi atzinis, ka tu pats esi daļa no lielā gara, kas ir visa pamats, kas visu rada un veido, kas ir garīgās enerģijas bezgalīgā jūra, kas visu piepilda un viļņo atī tavas dvēseles dziļumos? Viens pārvērš savu radošo spēku par kādu skulptūras izstrādājumu, otrs — par kādu būvi, trešuis — par dzelzceļu, ceturtais un piektais — par telefonu jeb šujmašīnu; citi, turpretim, to pārvērš par sliktām ainām, slimīgam domām un darbiem, kas izķēmo viņn garigo seju.	;
Ja mēs esam vienībā ar dievišķo spēku kus nekad! nemirst, nekad neslimo, nekad negrēko, tad mēs sn-
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sniegsim augstāko stāvokli, kādu vien mums ir ir spējams sasniegt.
Lielākā du[a cilvēku neprot cienit godkārību. Pa reiza godkārība ir svēta. Kas tas ir, kas mūs nemitīgi dzen uz priekšu un uz augšu? Tas ir Dieva spēks, kas mums liek dzīties vienmēr uz ko labāku un neļauj mums apmierināties ar mazvērtīgiem sasniegumiem.
 

Ne vārdi, ne burti nespēj to, ko spt-j kāda domu. Kā zelta pav«?4K“ns *■> velkas caur musu dzīvi.
Es pazīstu kādu māti, kas ieaudzinājusi prāvu bērnu pulciņu, bet no visiem saviem bērniem viņa situsi tikai vienu, un ilkni vienu vienīgu reizi. Kad viņai piedzimis pirmais bērns, tud visi paziņas sacījuši, ka tu esot par labu un uiuigu priekš bērnu audzina Sanas; ka ta, nevarēdama bērnus sodīt, tos tikai samaitāšot un, vispārīgi, ka ta no bērniem nekā vairāk neprotot, ka tikai tos mīlēt. Jā, to viņa prata un taisni mīlestība bija tu ciešā saite, kas turēja kopu visu ģimeni. Neviens no viņas bērniem nav neizdevies; visi izauguši krietni cilvēki un ari viņu būtībus pamatvilciens Ir mīlestība. Vēl šodien tie raugās uz savu māti ar lielāko cienību. Viņa attī stījusi savos bērnos vislabāko, ko vien tā spēja viņos atrast. Nebija jāsoda pat visnevaldāmākais bet pietika ar izteiktu pārmetumu, j« stiprā mīlestības vara neļāva nekādām ļaunumam tuvoties. Mīlestība dziedina visus slimības, visas brūces. Ari kādā bībcles pantiņa ir teikts, ka mīlestība spēj dziedināt uu pagarināt cilvēka mūžu. Kāda Dāvida dziesma skan; «Es tam gribu dot ilgu milžu, jo tas man Ir dāvājis savu mīlestību.»
9»
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Mīlestība ir dziedinoša, tādēļ, ka tā ir saskaņa. Kur vafda saskaņo, tur nav nesaskaņas; tur valda jautrība, miers un laime. Mīlestība rada mieru un saskaņu, tā ir labākais līdzeklis pret visu ļaunumu. Kū nežēlībai jāsabrūk līdzcietības priekšā, tā mīlestība ir pretlīdzeklis visām |aunām tieksmēm.
Māte ar savu mīlestību spēj izveidot sava bērna dzīvi nn likteni. Dažreiz mātes mīlestība ir bijusi par kavēkli faunai slimībai. Es pazīstu māti, kufa gluži neizprotamā kārtā ar mīlestību dziedina visus ļaunumus savos bērnos. Tā atsvabina savus bērnus no nesaskaņu nāvīgā tvana un nr savu daiļi saskaņoto dvēseli un mīlestību sargā tos no krišanas par upuri naidam un skaudībai. Viņa zin, ka bērnu nevajrtga bārt, ja tas pats cieš zem kādas Jaunos tieksmes sloga, jo tas būtu tas pafs, kā dzēst uguni ar eļļu.
Bāriņu patversmes mums rāda, cik drīz bērns znudē bērnību, ja tam trūkst mātes mīlestības un mājas dzīves iespaida.
Iedomājaties, kādam jābūt bērnam, kuyš elpojis savā mājos dzīve tikai saindētu gaisu, redzējis tikai rupjus skatus un sliktus piemērus. Iedomājaties, kā viņa mazā dvēselīte ir bojāta, pildīta ar netīrumiem un grēku. Vai tad kāds brīnums, ja bērns top (aunsf Iedomājaties, turpretim, tādu bērnu, kurš uzaudzis mājā, kur valda tīrība, inbsirdība un laime, kura dvēsele no paša sākuma pildīta ar daiļiem tin pacilājošiem iespaidiem; ar taisnību, skaistumu un mīlestību. Cik dažādas ir šo bērnu izredzes uz dzīvi, lai gun tie paši nemaz nav vainīgi pie sava likteņa izveidošanās. Viena bērna dvēsele no pašu pirmā acumirkļa tiek vilktu uz leju, uz tumsību;
 

otra — nemitīgi tiecas uz gaismu. Vai tādam bērnam var but izredzes ut tīru, daiļu dzīvi, kur& pirmie dzīves gadi, kad bērna dvēsele pret ārējiem iespaidiem visjūtīgākā, piepildās ar naidu, strīdiem, nekrietnību* un visu, kas rupjš un ikni*f
No liela svara ir, ka bērns augot neredz an nedzird nekā (auna un nedaiļa, bet tam jācenšns rādīt tikai labas un dai|us lietas, lai tā izdai|otj bērna dvēseli, Mums vajadzētu sajust d/.i|u līdzcietību pret tādiem cilvēkiem, kuru bērnība bijusi aptumšota ar ļaunumu, noziegumiem ua netīrību.
Bērna dvēsele ir ka gaismas jūtīga plate; tajā tūliņ iespiežas katra luba vai |uuua doma — viss redzētais un dzirdētais. Bērna ticība an pieķeršanās mums jāutalgo ar labiem un cēliem iespaidiem. Ar to mēs viņam dāvājam pareizu attīstīšanos nn laimi. Pretēji domājot un rīkojoties mēs to varam darīt .lelaimīgu uz visu mūžu.
Piepildīsim bērna dvēseli ar saskaņu an patiesību, tad nesaskaņa un maldīšanās tam nevārgs' piekļūt. Atgādināt bērnam pastāvīgi viņa vājības jeb savādības, ir liela nežēlība. Bērna maiga dvēsele, ar pastāvīgiem rājieniem un pārmetumiem, par viņa bieži pat vēl pārspīlētām k|ūdām, ir viegli ievainojama. Labāk nekā pastāvīgi atgādināt jaunumu, ir pildīt bērna mazo dvēseli ar patiesību un daiļumu. Audzinot bērnu pie patiesības uu ticības nr mīlestības palīdzību, mēs viņā tik cieši ieaudzinām labās tieksmes, kn |uuuums to vairs nepievelk. Kur valda sanies gaismu, tur tļim>ui nav vietas.
Mums jficenšas bērnā attīstīt pašpaļāvība. Protams, ne jpu tādēļ, lai tns pārvērtētu savas spējas, bet lai
 

tas zinātu, ka viņš ir Dieva bērns un ka tam dotas dievišķas dāvanas.
Dažiem ļoti jutīgiem un atturīgiem jauniem cilvēkiem ir tādas iedomas, ka viņu spējas ir mazākas nekā citiem. Tie netic saviem spēkiem un tos var viegli ntrunīit no viņu mērķiem. Bērnam šāda veidā atņemt sparu, ir grēks. Katru vārdu mēs tikpat viegli varam ierakstīt bērna apziņā, kā nr nazi iegriezt labus vai ļaunus vārdus jauna kociņa mizā. Tie aug līdz ar kociņu un vēlāk izskatās pēc neglītām vātīm.
Lielākā dn|a vecāku nezin, cik bērns ir jūtīgs, cik viegli tam var kaitēt, atņemot sparu jeb nostādot to smieklīgā stāvokli. Tai vietā bērniem vajaga jo biežāk iedvest drosmi un enerģiju, vajaga atzīt viņu panākumus. IS'o tam viņi dzīvo, tā ir viņu ba- * riba un atspirdzinājums. Turpretim, mūžīgo rājienu un nicināšanas pavēnī tie novīst, kā puķes bez saules. Nav sliktākas audzināšanas metodes, kā' rājieni un nicināšana. Tā ir nežēlība, gandrīz noziegums, ja mēs bērnam vienmēr sakām, ka viņš ir muļķis jeb savādnieks un ka no viņa nekas krietns neiznāks. Sādi mēs viņa labo, radošo dvēseli nomācam uta padarām to ļaunu un iznicinošu.
Ar mīlestību var vairāk sasniegt, nekā ar spaidiem. Uzslava un uzjautrinājums ir Jļ>ērnnm derīgāki, nekā draudi un sods. Saules stariem, ir lielāks spēks, nekā aukstumam. Kas pret pēdējo noslēdzas, atveras zern siltā saules spīduma. ’ {• - Mēs esam redzējuši, ka zēni, ja tos slavē un iedves tiem sparu, militārās rotaļās sasniedz visu, ko no tiem prasa, 'lomēr daudzi vecāki ur skolotāji līdz šai dienai to vēl negrib saprast.
 

Bieži dzird sūdzamies par «nerātniem» bērniem, bet daudzreiz šīs «nerātnības» izrādās par pašu vecāka iedomām. Lielāka daļa no šīm «nerātnībām:» ir tikai bērnu enerģijas, dzīves prieka pārplūdums, tiem vajaga }āu| iztrakoties, jo citādi tic nevar «ttīstīties. Viņi nevar būt mierīgi, jo tajos ir daudz dzī-
	vibas nn enerģijas. Vienmēr tiem gribas ko strādāt, dažreiz ori paaušoties. Katrreiz to nevar saukt par nerātnību, lai gan mēs mēdzam to tā nosaukt bez kādas analizēs. Tikai īstā mīlestība šeit spēs atšķirt labu no |auna. *'	- ■

Nemēģināt no saviem bērniem par agru iztaisīt kungus un'jaunkundzes — tas ir nedabiski. Mīlējāt savus bērnus, jaujat viņiem sava mājas dzīvē but laimīgiem un dodiet viņiem vajadzīgo brīvību. Ieinteresējiet tos rotaļām, kamēr tie vēl ir tai vecumā, kad dzīve ir rota|a. Rez brīvības tie nevar augt un attīstīties.
Dažā ziņā bērni ir kā mazi lopiņi, dažreiz' egoisti, dažreiz pat nežēlīgi, tādē| kn viņu smadzeņu šūniņas nav visas vienlīdzīgi nttīstītas; dažas attīstās par ātru, citus savā attīstību paliek nopakaļ un tādēļ bērna dvēsele daudzreiz zaudē pareizo līdzsvaru. Vēlākos gados tas atkal izlīdzinājās un nevēlamās parādības pazūd pašas no sevis. Sevišķi lēni attīstās tikumības jēdziens un atbildības sajūta, ar ko tad arī iz.skaidrojninas daudzās nerātnības. Bērnam ir jāatsvabinājās no liekās enerģijas uu tādēļ ir kaitīgi to kavēt viņa kustībās. Labāk parotaļājaties līdz ar viņiem un aizmirstiet uz kādu brāli savu cienīgo stāvokli.
Katram cilvēkam vajadzētu varēt atskatīties uz savu bērnību, kā uz paradīzi.
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Laba mute audzina savus bērnus gluži neapzinīgi ar garīgās iedvesmas pqlīd/.ibu. Tū noskūpstu to vietu, ku^u bērns sasitis ua suku: «Tagad vairs nesāp,* un patiesi, bērns vairs neraud un tam rūdās, ka skūpsti tam atņēma sūpcs. Tā miite atņem bērnam viņa inuzūs ciešanas, sniedzot tam mīlestību un novēršot domas citā virziena.
Ar iedvesma.-» palīdzību iespējams bērnos veicināt spēka, veselības, garīgo sjiējii attīstīšanos un darīt tos laimīgus. Alēs taču visi zirnim, ka musu darba sekmes atkarājas no gara stāvokļa, drosmes un cerībām. Sūdu domāšanas veidu mums vajugn attistit bērnā no paša sakuma un to pastiprināt, tad ari viņa dzīves uzskati būs cēlāki.
Daudziem cilvēkiem ir vāja veselība tūdē|, ka no bērna dienām viņos potētas domas, ka tam tā jābūt. Tiem iestāstīts, ka sāpes un slimība dzīvē ir neizbēgams ļaunums, ka pilnīga veselība ir izņēmuma gadījums; un ku nevar gribēt, lai ikkatrs būtu šis laimīgais izņēmums. Ar šādiem uzskatiem bērns izaug, domādams, ka kufu katru dienu tas var saslimt vai ku tam pat ir Jāsaslimst.
Iedomājaties, cik labi būtu priekš bērna, ja tam būtu ieaudzināta pretēja pārliecība: kn normālais stāvoklis ir pilnīga veselība, bet slimība tikai ārkārtīgs gadījums; ju tas zinātu, ka tam ir pilnīgas tiesības uz veselību un laimi; ja tas jau agri zinātu to lielo patiesību, ka Dievs viņu radījis nevis lai tam uzkrautu slimības un ciešanas, bet Ini tas varētu priecāties par veselību, laimi un saskaņu.
Bērai ir lētticīgi. Viņiem gribas visum ticēt, i»o tiem stāsta pieaugušie, sevišķi vecāki un aukle. Tie visu nztver nopietni un viņu iedomūšan&s spējas ir tik
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dzīvas, ka par stāstīto tiem tūliņ if gatava zināma aina, pat pārspīlēti spilgtus krāsās. Arī pie bērniem bieži sastopama melošana nav tiekas cits, kā pārāk dzīvas fantāzijas auglis.
Ļoti kaitīgs paņēmiens audzināšanu ir ari tas, ka vecāki un aukles cenšas pie bērniem kaut ko panākt ar iebaidīšanas palīdzību. Bērnu galviņas tiek piepildītas ar dažādam briesmu un bai|u ainām, kas bieži atstāj |aunu iespaidu uz visu mūžu. Tas ir tikpat daudz, it kā mēs aiz mīlestības un labi domādami, dotu bērnam kādus narkotiskus līdzekļus un miega zāles, lai tas vienmēr butu mierīgs un labi gulētu, nemaz nedomādami, ka nr to tiek saindēts viņa organisms
Pieņemsim, ja arī bailes bērniem nebūtu kaitīgas, kas, par nožēlošanu, gan tā nav, — mums tomēr ne- vajaga ļaut viņiem baiļoties, nevnjnga tos krāpt un apmelot, lui nesabojātu viņu tiro, aizgruhjošo ticību, kupu bērns dāvā saviem vecākiem uu audzinutu- jtem. Dažs cilvēks sūcis palikt slikts no tā brīža, kad viņš pazaudējis šo ticību. Pat bērna cerību izpostīšana ir ļoti nevēlama. Bērns sāk saprast, ka vecāki to ir manījuši, bet vecāki tneu viņa acīs stāv tūliņ uz nākošās pakāpes pēc Dieva.
Vecākiem jāpudomā, ka katrs briesmu pilns stāsts, ko tie stāsta bērnam, atstāj uz viņa smadzenēm taisni burtisku iespaidu, un nekad vairs nav pavisam izdzēšams.
Par visām lietam mums jāņem vērā, ka bērnu nedrīkst sodīt tad, kad tas jau pats ir pusdzivs no bailēm. Arī tad mums nevajaga »odit bērnu, kad» mums pašiem ir briesmīgas dusinn>, jo tūds gadi-
 

ļums var tapt par liktenīgu, kuju bērns vairs ne mūžam neaizmirsis.
|«>ti nepareizi ir, ja bērnam agri iestāsta, ka tam j«ķe|;as pie kādas zināmas profesijas, ka tiun visādā ziņa jtiiop par garīdznieku jeb ārstu, Jeb par kaut ku citu, uz ko tam nat ne mazāku prieka, bet kas ļoti patīk vecākiem. Tādē| dažs dzīvē nekā nav sa- sniedzis uu jutās nelaimīgs, bet viņa talanti un spējas palikuši neattīstīti uu neizlietoti. Si jautājuma noteikšana pieder pašai dabai, un bērnam jātop par to, uz ko tam ir dāvanas un prieks.
. Bet iedzimtās dāvanas ir jāattīsta un jūpapildina vēl ar vispārīgu izglītību. Dažs cilvēks dzīvē nekā nesasniedz, kaut arī ir ļoti apdāvināts, tudēj ka tam trūkst pareizās izglītības, lai gan bērnībā tā bija viegli iegūstama.
Ja mēs bērnu jau no paša sākuma atradinām no bailīguma un atturīgu ma, mācām viņam dūšību uu pašapziņu, lai visa viņa būtība taptu laba un rūdoša, tad mēs tam utstājani lielāku mantojumu, nekā lielu bagātību bez šim īpašībām. Bērniem jau no paša sākuma jāpulīdz atzīt, ka vissvarīgākais, kas tiem jāttiācns, ir iegul un uzturēt savas gara spējas au pašapziņu.
 

Trīspadsmitā da|a
KA ILGI DZĪVOT UN BOT JAUNAM
Hjj
 

Domāsim jaunības domu, tad inci būsim kū jauni.
Kāds Amerikas bagātnieks teica, ka tas dotu piec-
desmit miljonus par to, ja kāds viņa mūžu pagarinātu par desmit gadiem. Es esmu pārliecināts, ka tas dotu nrī desmitkārtīgi.
Cik cieši cilvēks pieķeras dzīvībai, ir redzams no ta 1, ka uz mūžu notiesātie noziedznieki tikai retos gadījumos vēlas ātrāk mirt. Nāve nekad nav gaidīts viesis.
Katrs pareizi attīstīts cilvēks grib netikvlen dzīvot, bet ari ilpi palikt svaigs un jauns, un bīstas no vecuma pazīmēm un vārguma. Bet tomēr tikai nedaudzi arī paši ko daru, lai pēc iespējas ilgi uzturētos svaigi un jauni.
Pastāvīgi tie grēko pret savu veselību un mūža ilgumu, un iznīcina sn< 11s spēkus ar pārgalvīgu, nedabisku dzīves veidu, nu tad paši brīnās, ka viņu spēks tik ātri izbeidzies. Kas aplam lielo savus dzīvības spēkus un pārpūle savus nervus, tam tas jānožēlo. Tikai prātīgi dzīvojot mēs varam sasniegt lielu vecumu.
Ja gribam kļūt bagāti, (ml mums neviens darbs nav par grūtu. Uu ja mēs tikpat cītīgi daritu visu, kas
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mūs liztur jaimus un veselus, tad katrs no mums nodzīvotu .simts gaiļus. Cilvēks n ka stundenis. Ju ■ r to apietas rupigi, tad tas iet labi un rūda pareizi laiku kaut \m r.inīts gadus, la mēs to netaupām, un ar to slikti apejamies, tad nolietojas airi.
Cik cieši mēs arī butu pieķēruši,dzīvībai, tomēr dažreiz mēs to tērējam vieglprātīgi, veselām dienām un pat gadiem nododamies nepareizām domām un nepareizai dzīvei. Jo vairāk mēs domājam par vecumu un tēlojam sev dažādas nepievilcīgas vecuma ainas, jo ātrāk mēs novecojamies, tādēļ ka miisii smadzenes nemitīgi stradu šai virzienā. Gluži tāpat kā nevaram tapt bagāti, ja pārtin igi bīstamies kļūt nabagi.
t Mūsu dzīve izveidojas pēc tā ideāla, kuj-u mes glu- bajam savā dvēselē. Katrs cilvēks spēj savu dzīvi ļi' pagarināt, ju tik viņš spēj valdīt par savām domām. Ja tas domā, ka viga dzīves ceļš iet uz leju, ka viga spēki sāk novājināties, tad tas nevar uzglabāt svaigumu nn jaunību. Musu dvēsele novelk mums robežas un mūsu domas liek mums šķēršļus ceļā.
Lielāka daļa cilvēku nezin, kn viņu dvēseles stāvoklis spēj radīt tik daudz enerģijas, ka viņi spej sa sniegt katru savu mērķi. Mums tikai \«juga mācīties koncentrēt savu g.iru uz vienu punktu. Ja mēs savām domām liekam darboties ap daiļumu, tad ' mēs varam radīt ko daiļu; ja domāsim par vecumu, tad uiēs drīz tādi tapsim. Ja mēs garīgi jutīsimies jauni, tad uzturēsim savās ķermeņa šūniņās nemitīgu atjaunošanās darbību un nejausim uzmākties vecuma vājumam.
Daži cilvēki paātrinu savus miesas novecošanos caur to, ka dzīvo mūžīgā pārliecībā, ku fiecu driz jātop
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veciem. Ļoti uzmanīgi tie seko katrai parādībai, kas tiem liktu domāt, ka tuvojas vecumam. Ja tie no- gurst dru.sku atrūk, nekā parasts, ja tie nevar tik daudz veikt, jeb nevar vairs to iiturēt, ko agrāk, tad tie ir pārliecināti, ka nupat ir sosnieguši to punktu, kiifu daudzi cilvēki, ka ari ārst> Oslers, tura par dzīves kulminācijas punktu, no ku(-a strauji jāiet uz leju. Tad tie sāk ar vienu biežāk atkārtāt bīstamos vārdus: «Jā, es jau neesmu vairs tik jauns’ ka agrāk.»
Prentiss Aljultords suka: «Ja tu trīsdesmit jeb trīsdesmit piecus gadus vecs būdams domā, ka tagad tu esi jau vecs vīrs, tad piecdesmit piecus gadus vecs tu tāds patiešām būsi,» jo ainas, kādas mēs lolojam suvā apziņā, top par patiesību. Ja tu Iedomājies, ka tavam ķermenim drīz jātop no vecuma nespēcīgam, tad tas tāds arī drīz būs. Kas savu garu nztur jaunu, tn miesa arī paliek ilgi jauna. Trīs ceturtdaļas no visas cilvēces ar sešdesmit gadiem jau izskatās pavisam veci tāde|, ka tie ir pārliecināti, ka tiem jnl-ūt veciem.	’
Vienu no visjaunākām pašapmānīšanām ir domāt, kn ar četrdesmit jeb [ iecdesmit gadiem mums jāsāk zaudēt savi garīgie un miesīgie spēki. Kāpēc mums jāsāk novecoties tad, kad mēs tikko esam sasnieguši to vecumu, kad visa dzīve mums ir k|uvusi saprotama?
Cilvēks ir tā radīts, ka tas savas miesas un gara spēku visaugstāko pakāpi sasniedz samēra |oti vēlu. Agrāk par trīsdesmit gudiem mēs nespējam sasniegt visu, kas mums jāsasniedz; vai tad mūsu Radītāja griba lai bulu, ka mums jāuovīst jau piecdesmit, sešdesmit jeb septiņdesmit gaiļus veciem? Dzīvnieku
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un startu valstī niri nekur neredzam tik li-nu attīstīšanos, un (ik drīzu	< tīšanos. Dzīvnieki dzīvo ittr- līdz srsreiz (ik i 1 ^i, tik (itin vnjntl/i::s priekš atti tīšanas. Tadeļ ori visskļiis(ukajnni i ulijumnm, cilvēkam, nevajadzētu il.'.'ivot tikai divn iz trīsdesmit, bet vismaz četrreiz trīsdesmit gadus, Cilvēkam vajadzētu būt pašus-spēka gados septiņdesmit piecu gadu vecumā.
Sl«tvent;is &ngļu ārsts sc»s lien. .uts Vebbers saka ka cilvēkn lielākai daļai vajad' tu nodzīvot siiuts katlus.
Dzejnieks Stcdtuans saka: Ivs n saprotu, kāpēc cilvēki novelk snvum mūžam rob« ;u pje septiņdesmit gadiem. Pieci simti nebulu par daudz, ju tik mēs varētu (ik ilgi uzturēt savu svešumu un veselību. Vui tu negribētu piecdesmit gn i.is ceļot, tad pierei ,mit gndus but par izgudrotāji piecdesmit gadus p-\i valstsvīru un vēl piecdt iini! . tdus par māksli- nieku? Man tfl patiktu. IJn tu I ..■ vil pārdomātu, par ko iai es bulu nnkoiiujos pieed smit gados!»
! Neviens uav vecs, kamēr tas t atraujas nt* dzīves i uit kamēr vēl ta sirds nav taļu; i auksta un nejūtīga Cilvēks Wtd ir vies, kad tan\ paliek nesaprotama jaunatne, kad («■> msapi.l jaunatnes ideālus nn dzīves uzskatus, I t.J tus ne j .t un iHH«r iet līdz ' savam laika garam.
Iedomas, ka kudā zia.’	i vei.ui.-t muni, jāsik zaudēt spēki, dara ļoti	bvc-II; ie.spai ’n uz masu gara. Ja nn mēs vel	’-i sev >.n\ rit, ■ •;< kādu ro- b.-zu, tod, soprolint i,	iits n i :• p- • -n»s. tai (ikt pūri.
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ļitU no pds,ls L , : liī .i ItnilUS tiek U Itudzluuls, ka no ♦āda uu tūda 1 n'ka sakot nirs esmu vēti. I\s esmu stipri pārlieci»,u-, k t šie nepareizie uzskati taurus laupa daudzus gadus. Mums vajadzētu teikt līdz ar SleierinncfuT.i: »!..•> i.. ..ribu r .lzet vecum i vn- jībri. Ai dziļu naidu es skalos uz visu, kns apdraud manu spuru un svsiņunu un es gribu palikt mūžam jauns.»
Mēs varam liūt tikai i iJi, klīd is ir mūsu domas. I Neviens Sists ne ir jrl.ibt tūdu slimnieku, ķ.t. pats iedomājas, ka tnm jumirsf un glub'aiius mirs nav. Mūsu veselības M.klis ir atkaries no mušu do- t ■ » « ntūni. Ari šinī gadījuma var piemērot vārdus: tai tev notiek, kā tu e i ticējis». Ir tildi cilvēki; fcujf ' iedoranļns, k.i iK-aodzīsos ilgāki par sešdesmit gadiem, nn, tiešām ayi netiek pari šiem gadiem, tā pēc kn \ īss \ iņu «ars uu domas ir koncentrēti uz šo vienu punktu.
Šādu-, neparei/us uzskatus par dnves ilgumu mēs visbiežāk sastopam pie eitvēkiei:, kas dzīvo vienmuļīgu dzivl. Uz laukiem cilvēki sevišķi si>-, i. t- s, nove- «jās daudz tīlrak, nek i pil ētā, lai , tur n fcihāks gaiss, svai;;i an ļi un bezrūpīgāka dzīve. Tas tāpēc, ka viiju dzī<e ir monotona, ka viņi maz piedalās dzīvē, nu vi^ui giu's nedabū attīstīties, Kns gfldii gadiem dzivo hez | ..ar.iņ ,, tas v.ar gan sasniegt ļoti lielu vniiiiiū, tu t iiy . novecoja'. an ļoti drīz., jo tļļ gai ' n ka Amt ye,jas «i(,rīg.t p.'iiuk- ineņošatiūs ct,uu.a ,ni u miesu: aiīdi top cieti un trausli, IV ir vecuma p.■•..'<1<1<?. Vispirms novīst un sakrunkojas dvt • t ļ . tad tikai miesa. I'ūruiaiņum. Imiji/«ts dzīves >« i 5. un i -Ķiti;;a gara dziie uzt’.f cilvēku jaunu.
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No dzīviLus apdrošināšanas biedrību statistikām redzam, ko cilvēks tagad dzīvo caurmērā ilgāk, lieki agrāk. Tam ir duiudi iemesli; jaunāko laiku izgudrojumi, kas atvieglina smago darbu, bet ari dzīves a|)stāk|i un ierašas ir tapušas veselīgākas un cilvēki dzīvo saprātīgāk.
Kas grib ilgi dzīvot, tam jubut darbīgam. Nekas nav tik kaitīgs, kā bezdarbība.
Tās smadzeņu dn|us, kuras nedarbojas, novecojas ātrāk, nekā tus, kiifas pastāvīgi tiek lietotas. Lai mēs paliktu juuni, mums jānodarbina katra mfisu. ķermeņa daļu.
Nav nozīmes pagarināt savu māžu par dažiem ga- diem, ja šie gadi netiek lietderīgi izlietoti. Ja mēs neattīstāmies, tad tā nav dzīve, bet lēna miršana. Tad mēs esam kā koki, kuriem jau sen vairs neplaukst lapas, bet kuru kailie zuri rēgojas pret debesim ua iedveš nepatīkamas jātas.
Nav nemaz grūti uzturēt juuuu savu garu, vajaga tik mācēt uztvert pareizas, spēcīgas domas un cieii pie tām turēties. Un to atmaksājas mācīties, jo tam ir liela vērtība, ja tu gribi palikt jauns, tad nekad neaizmirsti, ka tu bez apstājas atjaunojies, un ka visas tavas miesas Šūniņas bez apstājas darbojas pie šī atjaunošanās darba. Iedomājies, ka tavs īstais un pareizais stāvoklis ir jaunība, bet vecums — kaut kas nepareizs, nevajadzīgs, nedabisks.
Noslēdz savu dvēseli pret visām domām par ve cumu, pret šietii jaunības ienaidniekiem. Aizmirsti visus nepatīkamos piedzīvojumus.
Ari laimīga mājas d/īve mās pasarga no agra vecumu. Visas nesaskaņas, sevišķi mājas d/īvē, iznī-
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rina mūsu dzīvības spēkus un |ie|ā mērā saīsina mūsu mūžu. Ir tikai viens līdzeklis uzturēt savu Miesu ilgi veselu, svaigu jaunu — pilnīga dvēseles saskaņa.
Kuds angļu garīdzuieks, kas bija jau simts piecus gadus Vecs, kad vigam jautājuši, kā vigs sasniedzi* tik lielu vecumu, atbildējis: «.Visu mūžu c$ turējos pie apņemšanās, pēc pulkstens devīgiem vakarā nedomāt nekā nepatīkama.»
Ar Jaunām jeb drūmām domām likties vakarā gulēt, ir netikvicu grūti un dura cilvēku veru. bet tas ir pnt |oti bīstami. Mēs uiziniegum ar saindētām asinīm un tai luikā, kad mums vajadzētu miegā utspirgt — ļauno domu atskaņas ' turpina bojut miisu asinis. Dais tā caurām uaktiiu nokaudamies ar rūpēm ir zaudējis paj prātu, jo, kā jau zināms, — nakts tumsā un vientulībā mums visas jūtas uu ainas radās pārspijē^ā veidā.
Iekams mēs dodamies pie miera, iekams mēs zaudē ! ) jam samaņu, mums jāpiepilda gurs ur jautrām, sa- ' jūsminošām domām. Jn mums ir bijusi ļauna diena, tad mums nevajaga ātrāk iet gulēt, iekams neesam atkal atraduši dvēseles līdzsvaru.
Tā tr cerību pilna parādība, ka mūsu jaunajos laikos ari reliģiju ieviesusies veselīgāka, priecīgāka pamatskuņa uu tā neiedveš vair» tādu drūmumu, ku agrāk. Daudzas ba/nlcns dziesmas, kos skanēja kā kapu zvani, ir izņemtas no lietošanas. Uz visu dzīvi mēs esam sūkuši skatīties ur jautrāku skatu.
Profesija arī noteic dzīves ilgumu, sevišĻi, kuJ cilvēkiem jūstrādu šaurus, tumšus fabriku jeb veikalu telpās.
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Vieukāri» d/ives veids un cčl« domas pagarina mūža.
- i
Ideāli nn cēli mērķi, vispār viss, kas cilvēkam liek raudzīties uz augšu, stiprina ari viņa miesas spēkus. Mēs novecojamies tādēļ par ātru, ka mūsu dvēseles instruments nav. vienmēr labi noskaņots; mēs ciešam no nesaskaņas. Dvēseles saskaņa atjauno mūsu miesa un uztur to svaigu.
Ļoti rupja kļūda ir, ja mēs mākslīgiem līdzekļiem gribam uzturēt jaunību, apsegdami un apslēpdami vecuma zinies.
Taries pie jaunatnes, jo jaunība pielīp. Tn ir vispār pazīstama parādība, ka cilvēks, kas daudz satiekas ar jaunatni, paliek ari pats ilgi jauns. Nebīsties no tāda apģērba, kas tev liek izskatīties jaunam, protams, ciktāl tas nezaudē prātīgu izskatu. ‘Sargies iet salīcis un kūjas gurdeni vilkdams. Ne- fauj sevi sasalt jaunības, jūtām. Mīlestība, pašaizliedzība un labsirdība uztur sirdi siltu un jauiiu. Neuztvcj dzīvi par daudz nopietni. Ja mēs gribam palikt veseli un jauni, tod arī maza porcija vieglprātības nevar kaitēt.	• Cieti, auksti un pārāk nopietni cilvēki attīsta savās asinis indīgas vielas, kuras kaitē veselībai. Tādi cilvēki novecojas ātri. '
Humors aizdzen rūpes, liek asinīm ātrāk riņķot un veicina sagremošanu. Jautriem cilvēkiem ir v«:rāk izdevības uz priekiem un tādēļ tic retiik cieš no drūmiem brīžiem. Patīkama sabiedrība sniedz patīkamas jūtas, un tās savukārt uzlabo veselību un pagarina mūžu.
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Ja divi cilvēki dzīvotu gluži vienādos apstāk|os, taJ tu, kufS ir jautrākas dabas, dzīvotu ilgāk par otru. Nemitīgā garīgā attīstīšanās nav savienojumu ar novecošanos. Kas tiecas vienmēr pēc laka un dai|a, tu novecojas lēnāk, nekā tāds, kiifa dvēsele ir sastingusi. Kasi neattīstās, tas ir. vecs. Dzīva darbība , uztur jaunu.
Cik patīkami ir redzēt tādu vecu cilvēku, kūpi sirds vēl jfit ceribu uu prieku, kas prot savienot humoru ar nopietnību, kufš ar saviem gaJk-rn ir tapis vēl laipnāks un maigāks, un aav zaudējis ticību uz cilvēkiem.
Ņav vairs tālu tas laiks, ka vienīgā zīme, ka cil.čks Ir nodzīvojis daudz gadu, būs tikai cilvēka lielāka gud 'ba an vērtīgums; kad uz vecu cilvēku skatīsies nevis ar līdzcietību, bet ar cienīšanu un godbijību. Pareizam, dabīgam vecumam jābūt skaistam, jautrām un piemīlīgam. Mūsa pēdējiem gadiem vajadzētu būt visdai|ākiem.
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Kā vieglprātīgi izsēta nezāles sēkta ir
cilvēka {aunā doma.
• ' . •
. Analizējot kādas zvaigznes starus, kur# atrodas no
nams miljoniem jūdžu tālumu, mēs varam pateikt,
kādus mctallus satur |i zvaigzne,
J« mēs tikpat tālu būtu nokļuvuši mūsu gura ķīmijā, tad attiecīgais zinātnieks varētu izmeklēt zināma cil- vēka raksturu, pazīstama vai arī gluži sveša, un skaidri pateikt, kādas domas bija šī cilvēka dzīvē.
Katrai lietni ir tik liels 'svars, kādu mēs tai piedodam. Kas vienu cilvēku spēj sabiedēt līdz nāvei, dažreiz neatstāj ūz ctru ne mazākā iespaida. Dažs cilvēks ir savi domu dzīvē tiktāl nosvērts, ka nekad nezaudē līdzsvaru. Visu kas tam sagādā grūtības, tas apkaro ar savām domām. Kntru nesaskaņu tas novērš ar saskaņu, katru maldīšanos ar patiesību. Tas tik labi pārzin gara ķīm-'ju, ka ir spējīgs katru salda jeb skaudības indi iznicināt ar mīlestības un labsirdības pretindi. Ļaunuma bultas to neķer, j° tas skatās nz šādām lietām, kā uz ko nedabisku.
Ja tu jūti bailes, tad tu kādam cilvēkam jeb lietai «sl devis Iespēju sevi baidit. Tu pats esi radījis •tarp »evl un viņn attiecības, kuras tu, Ja gribi, vari
m
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atkal pārtraukt. Katrai garīgai indei, tā tad tr arī savs pretlīdzeklis.
Vārdos: «Mīlat savas ienaidniekus» slēpjas dziļa patiesība. Nīzdami savus ienaidniekus mēs lejam e||u uguni. Tikai mīlestība var dzēst naida igaaL Mīlestība» pilnas doiuas iznicina naida un skaudība an . pārvēri mūsu ienaidniekos par draugiem.
Tk*s dumas iznīcina ātri m bez pēdām visas ne- kiieteās dāmas un valšķīgās ainos. Tīra, patiesa un pašaizliedzīga mīlestība izlabo pavisam īsā laikā viszemāko uw visrupjāko cilvēku.
Tas, ko mēs saņemam ao citiem, ir tas, ko mēs viņiem sniedzam. Ko mēs gribam viņos redzēt, to ari redzam. Ja mēs pie viņiem meklējam laba, dai|a aa cēlu, tad to ari atrodam.
Doejss, kuros tu rodi savā apziņā, ir kā sēkla, kara ang aa nes augļus.
Ja to pie kāda cilvēka griezīsies ar mīlestību, kaut tas ari būtu ļauns noziedznieks, tad ta viņā pamo- ^ ! dināsi to dievišķo, kas viņā snauž. Turpretim, ja j ta par kādu cilvēka domāsi velnišķas naida un «t- I riebibas domas, tad to viņā Ieraudzīsi velnn. Mūsa ļ domas ir padotas tikpat negrozāmiem likumiem, ki matemātikā noteiktām formulām. Ar ļauna mēs mīlestība nesasniegsim; tikai mīlestība rada mīlestība.
Pie dzīvniekiem mēs sastopam to paja parādība. Ar mīlestība mēs varam plēsīga «vēru vadāt pie tievas saitiņas, kurpretim tu ļaunu mums lū* jāņem dessdt • cilvēka palīgā.	,
*
Badistn rakstās mēs sastopam seķoSat vārdus: «Ja kāds cilvēka r:t nodoma ken dera Jauna, tcl aa
 

tam Atdara ar mīlestību laba; jo ļaanālu tas pret mani, jo labāks es pret ta»
Drū pienāks laiks kad cilvēki savi dvēselē, vairs ne|aus ieviesties Jaunām domām, kā dadžiem savos dirnu.
Pec cilvēka rakstura var pateikt, koda sēkla viņā ir sēt» jaunībā. Nemaz nevajaga jautāt; kā ta esi att- dzu.atsf Tavs raksturs to rāda. Ja ta esi sējis dadžns, tad nebaidi uzziedam sniaršīgas rozes. Ja ta esi sējis labas, līdzjūtības dzīvinošas domas, tad zini droši, ka tn varēsi ievākt saskaņas daiļuma no prieka augļus. Ja tu izsēsi domas par pārpilnību, tad ta ievāksi bagatibn. Ja ta domāsi tikai par trūkumu nn neveiksmēm, tad ta paliksi trūcīgos ap* stākjoa.
Reuzēdami sarūgtinātu seju, mēs varam droši ticēt, ka šis cilvēks ir sējis egoistiskas nn ļaunus domas. Cilvēks ar laipnu nn uzticības pilna seja ir sevi attīstījis tikai harmoniskas, labsirdīgas un pašaizliedzīgas domas.	„
Daudzi cilvēki domā. ka ļauns liktenis mūs ir iearti* šai pasaulē, kufā nav nekādu likuma, bei visur vaida nejauš.oa un nenoteiktība. Taisni otrādi: lai pasaulē viss notiek pēc noteiktiem likumiem nn kārtības. Nav nekūdās nejaušības. Visam ir sara cēloni*. 11	i
Kas vienmēr vaimanā par sava likteni un savas vainas uzkrauj citiem, tas nav tāds kādu to Dievs ir gribējis radīt Kā mēs protam sargāties no zagļiem r aa uzb racējiem, tā jāprot sargāties no saviem ie- ' naidniekiem — Jaunajām domām. Mums cieši jā- amlMz durvis kad tur pieklaudzina sāpes un cieīa- «ļaj. jMĶtetnojnms an nespēks, i	, ’
 

CILVĒKU VEIDO V I *V A DOMAS
				III.	I . .11 .1.1 III	. |
Nejuuj zust saviem ideāliem. Tic tevi sargās no visiem ļaunumiem, no slimības, neveiksmēm un nelaimes. Sargā savas dvēseles vārtus, lai tur neie- zogas tavas jloimes ienaidnieki, tad tu būsi pārsteigts, cik atri pieaugs tuvs spēks un izveidosies tava dzīve.	. • .	.
Mums. jāpieron domāt, ka tikai veseliba un spēks ir mūsu normālais stāvoklis, tad mūsu spēks ari pieaugs arvien vairāk.	,
Mūsu attīstības gaita virzās uz to pusi, kurp tai norāda mūsu domas. Mēs pamazām sākam līdzināties tam ideālam, ko mēs nesam savā dvēselē. Viss,, par ko mēs nedomājam, aizvirzās no mums arvien tālāk nn zaudē varu par mums.
Nepielaid tādas domas, ka tu esi nabags jeb nespēcīgs, ka esi garīgi aprobežots jeb citādi nevarīgs uu ka tevi sagaida iznīcība. Pnc ko mēs nedomājam, tas Izzūd no mūsu rakstura un pēdīgi arī no mūsu dzīves.	’
Mācies izstarot prieku. Neskopojies nr to un neesi mazisks, bet izdali to bagātīgi arī citiem cilvēkiem. Izstaro laimi visur, kurp tu arī ietu: uz ielas, va* gonā, savā veikalā, kā roze dāvā savu smaržu visiem nn vienmēr.
Kad mēs ticēsim, ka mīlestība dziedina visas brūces, ka daijas un patiesīgas domas mūs izdui|o nn pacilā, tad mēs būsim atminējuši lielo dzīves miklu. Kad mēs turēsimies pie vārdiem: «Mīlē savu tuvāku, kā sevi pašu», tud pasaulē valdīs pilnīgs miers, saskaņa un laime.	. '


