KATRS PATS SAVS _GAIŠREĢISr /^odērnā burvība bez māņiem/
Jastādījis Ralfs Lethors»
Ivedam.
Tas, par ko šinī mazā sūjumā ies runa,nav nekas jauns»Tas nodarbinājis cilvēku prātus jau sirmā senatnē. Vēlākos likos tam piegriezuši vērību tādi ievērojami vīri kā Gēte,tad Drezdenea profesors Kārlis Bērs nācis klajā ar apbrīnojamiem p*skaidrojumiem un pētījumiem ainī nozarē, iidz šim tamxīdzīgi pētījumi tika no materiālistiskā virziena zinātniekiem ar izsmieklu noraidīti; tā esot ma gija, buršana u.t.t.Det tagad, kad esam ieguvuši skaid ru jēdzienu par to,kas ir materija-vesela,minētā "maģija" pārstājusi būt par maģiju un viņu pielieto kā ārsti^es runāju tikai par ārzemēm/?tā ar tiesneši,katrs savā arodā-un ar lieliem panākumiem* Jkēs zinām, ka ts3, ka tas ,ko saucam par vielām, nav vairāk nekas kā telpa,kas piepildīta ar dažādiem spēkiem..Tas, kas mum3 1
4i!S5'Iu^tSiISfilŽiy6Si>.JŽ«6ti2alilj:t8^{ieli|?ujiža#lsftā¥oS|fartr
nav domājama bez iepriekšējā irrpuls&jierosinosa speķa.to speku- gribu,-raaīšanas kari-/vien&iga , ka to arī neapzīmētu/ sauksim par dvēseli.Dvēseli varam vērot tikai pēc viņas darbības,-viņa pati mūsu prātiem nav uztverama,»-Dabā visam ir dvēsele;akmenim, stāda am, kustonim, cilvēkam»
Tālāksmums jāatzist arī gars,kurš nosaka dvēseles darbības vei- duTas visstiprāk jūtams cilvēkā./Pie vājprātīgiem dvēsele garbojas bet gars klusC'/. uar&, dvēseles un miesas kopdarbība dod indivi- duālitāti-personibu,-to, ko mēs saucam par "radījumu".Tas var būt kristāls,stāds, kustonis , cilvēks. Katram sava individuālitāte, un katrai individualitātei savi spēki.
Katrs spēks izdod starus,Par to nav ko brīnītie» mūsu laikmetā,kur pati fizika likusies uz staru pētīšanu.Ko Rengrna stariem un radij ja mēs_esam nonākuši līaz uitragammas atariem.Vēl solis- un esam pie ayeseles un gara izstarojumiem;pie personības stariem.Ja piemetināšu, ka ir cilvēki,kas šos izst sirojumus/auru/ v&r pat saree. sareazēt,tad būšu visu teicis»
Pārējo teiks mazais darbiņš, kuru nodoau lasītāju rokās»
KAo VIjBŠ IR,?
, Meta la gabaliņš,piesiets diega,auklā vai ķēdē/skatoties pēc jgabala lieluma/:vislabāk ja šis gabaliņš ir iegarens,ūdens pilītei līdzīgas formas .Daudzi pielieto laulīb??sgredzenu,bet gredzs na kustības nav tik izteiktas un var na ldinat.Ja nav pie roka» nak§_cita>izlietojiet kabatas pulksteni un turiet_to pie ķēdes.
Sadu lietu sauksim par svarstekli.bet tāds nebut_nav nepieciešams. Vispraktiokakais/un pie tam ļoti_jutīgs metāls /ir misiņš vai bronza» Pēdējā laika ari dzintars nāk uz dienas kārtības:no dzintara izgatavo sevišķi mazos svarsteklīšus^kuri ļoti jūtīgi.
.iļ-oti lsibi svārstekli katrs pats var izgatavot šādā veidā:ņem m misiņa caurulīti ,kutas vienu galu aizbāž ar korķi^caur korķi izdu ur adatu.Jāraugās, lai adata būtu taisni vidū un rasdītu t.aisni lejup.Tad caurulē ielej zīmoglaku,apmēram 3cm biezumā; tādā veidā aaat», oieši saistīts ar cauruli un starp viņām iespējama strāvošana.Caur adatas aci izver pavedienu un piestiprina ar mezglu, kura gtlusīsi nogriež.Sāds svārsteklis irļoti jūtīgs un noder grupu fotogrāfiju pētīšanai,ja niJ fotogrāfijām grib pētīt atsevišķas personas.
Cik smagam jābūt svārsteklim ?Var mājā turēt vairāku^ svārstekļus, no I-JC grammu smagus.Zemes iekšienes pētīsjjaai lieto vēl smagākus.»Mazu lietu pētīšanai jāņem mazāks,lielām lietām lielāks svārsteklis.Ikdienas vajadzībām pie.tiks 5-15 gr. sm^gu.
Pveeienam jābūt gludam,bez nezgliem.Pirms lietošanas noglaudiet to ar mitriem pirksiem no lejasuz augšu, pavediena garumam jābūt
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ne mazākam par 20 cm/vislabāk starp 30-50 om/ . Pie smagiem svārstekļiem var Im garu pavedi» nu/auklu/. -
likums;iJedoaat šuvu svarsteKli otram rokās! S«s maitā svār- stekli un aara to neklausīgu savam saimniekam.
Ko svārsteklis spēj rādit ? stūrus, Jcururi lāštlro k< tLra lieta.Jo-katra lieta staro.Arl mē mēs.ovārstekii* ir kā radio antena,kuras uztvērējs ir jūtīga/senai tīvs/ cilvēka,ka« tura svārstekli rokāa-U tvērējam jābūt noskaņota am ua noteiktu viļņu garumu. Ciiviks aevi"noskaņo ar gribas a^ēku un tā?norobeējot sevi pret visu apkārtni,top spējīgs uztvert tikai vienu noteiktu iastarojumu.
Ja es gribu zināt, vai man iedotais metāls ir selts vai sudrabs, es sevi noskaņoju uz domu:"Kāds metāls" un svārsteklis tūlit radīs riņķi,ja metāls bū s zelta,bet elipsi/iegarenu riņķi/, ja m metāls būs sudraba. Ja nu es mainīšu domu un prasīšu:"Kāda r krās s»?" tad svārsteklis man rādīs krāsas zīmējumu linijās/tā saukto monogrammu/TBet par to runāsim vēlāk.
Ja.mlļo lsēsītaj.katrai lietrdL ir savs attiecīgs monograma,un tu to varēsi pats izpētīt,jjr &u būsi jutlgs/sensitivs/ un ja tev būs pacietība.
Pacietība?Ja,-te ir jāiziet cauri zināmai skolai, bez kura» tev sevišķu panākumu nevarē* būt.Tev netodski jāvingrinājas un pēc rin aas jaizpētī visa3 varbūtības,katreiz pa vienai,iedrīkst gribēt ua reiz par dauda.Pēc katra pētījuma jādod sev un svārsteklim at- ēpūta,jo koncentrācija sakuma nogurdina.Ka atpūta vajadzīga ari svārsteklim ,to redz no sekojosa:Tiklīdz tu esi no0uris un tava d doma nespēj svarstekli savaldīt,svārsteklis sāk"uz savu roku" dzīt jokus ar tevi,zīmējot tev priekšā visādas raibas līnijas.kura as tu,-ja esi arusciņ ieaomIgs,-v ari noturēt par sevišķi nopietnu ,noslēpumainu va^-oau-Iātau -esi moars.
Kurš no juns ir stējlgs?
Ne katrs,-tas jau iepri feks jāsakA,lai nebūtu pārpratumi un vi lšanās.Tikai sensitivie, ar jūtīgiem nerviem,uz kuriem iedarbojas dabas smalkie -spēki, spēj vadīt svārstekli.Ikdienā pierādījies, k ka ik ceturtais vai piektais cilvēks ir pietiekošā mērā sensitlvs.
Jbet-te v&jadBlga ari domu koncentrēšanās sp ēja.Ja jūs ļausatie ies vadīties tikai no domas:"Gribu pamēģināt,-redzēs, kas iznāks,"
&ad jusu,.rokās svārsteklis Sējos ralbā^,līnijās,bez noteiktības, un vadi-ies no visam ecu^irirligam ncf Sm,kuras’skrie3 oaur *u smadzenēm.
Tātad-smalJru3 nervus un koncentrētu domu!
Kā lai es uzzinu savas spējas?
Paņem gredzenu, piesien p avedienā un piesien pavediena galu ap labās rokas rādāmo pirkstu, tad pacel šo pirkstu un ī&.uj gredzenam karāties pari tavai kietlUlā^iiirokai 2val fotogrāfijai, vēstulei, kadai barības vielai u.t.t..Rokas pārējos pirkstus turi sakniebtus aeinā-Nu gaidi apm. 5 min.j? ja gredzens nekustas,tad vari pevi apzīmēt par nespējīgu,nesensitivu.
Kas ir mono&rama?
Cilvēka dažādās rakstura īpašības,morāliskais"es", dzīves ieraš šas,baudas, tainti u.t.t. kopsumā dod zināmu svārstekļu kustību ska skaitu.Piem.-pie kāda cilvēka svārsteklis uzrāda:100 riņķus no kreisās uz Ja bo pusi? __80 ziemeļu-dienvidu elipses no labās uz kreiso, 80 ziemeļu-dienvidu elipses no kreisās uz labo. 40 sekunde es pauzes.
Pēo pauzes atkārtojas gluži tās pašas kustības un tādā pašā kā rtlbā.
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bo kustību veids,skaits un kartība ir tā tad raksturīgi priekš zināmā cilvēka un sastāda ta tad viņa "mono6rmu"-Zem oevišķiem aps stāk^iem mono^rams var arī mainīties uz xaiciņu, ja cilvēks, piem. kāareiz/ne vienmēr/1 iebauda kāaz gifti, vai stiprāki iedzer vai smēķē.Ja turpretim cilvēks tāaas i-ietas lieto pastavīgi,taa skaidr rs,ka tas pastāvīgi atspoguļosies viņa msnogramā.
Ne tikai oiīvēkam,bet arī katrai vielai ir šāda monogrma,Zelta tam riņķis.,sudrabam elipse./Interesanti,ka ari pie saules svār- steklis uzrāda rinķi-vlrišķīgo dabu, bet pie mēneša-elipsi-sievišķ īgo dafru/* Ja cilvēks pieskāroes pie kādas lietas» tad,tad svārste klis tūlit šo pieskāršanos uzrādisarādot cilvēka monogramu,Sis aps
Humāns*,"laipns"u.t.t Kā šādus monogramus uzzināt,sk. nodaļa "Kāds raksturs?"*
Kā ar svārstekli .jārlkojas?
I/Aptin svārstekļa pavedienu ap Ja bās rokas rādāmo pirkstu /svarīgi svārsteklijātur starp īkšķi un rādāmo pirkstu vai- ja cit tādi neiet-ar visu roku/«Pārējos pirkstus saknieb delnā-Kreiso roku atliec aiz muguras , pirkstus izplāt tā, lai īkšķis un rādītājs nesastaptos ar citiem pirkstiem.
2/Nostājies tā,lai svārsteklis atrastos 3tarp tevi un sauli vai mēnesi/jo citaai svārste*iis rādīs otrādas kustības/. Dienā tā ta tad pagriezies pret dienvidiem.
3/Turi roku, cik iespējams, mierini.dēdot atbalsti elkoni uzga Ida.īaēaz vienmēr teikt,ka pirkstu drebēšana esot vainīga pie svar- stekļa kustēšanās,Tas nav tiesa* Pamēģini pats tīs am šāau kustību izsaukt un tu redzēsi , ka tur vajadzīgs aiezgan stipri piepūiēt roka» ,pirkstu drebēšanavien nespēj nekādas kustības radīt,
4/Izmēgināsenai domātos priekšmetus noliec uz galda, kuram nav atvilknes, jo citādi atvilknē atrodošās lietas var caur galdu iespaidot svārstekj-i.Zem priekšmetiem palie3 baltu papīra lapu. bet t
domātais priekšmets jāetbrīvo no svešiem izst srojumiem, sevišķi v vēstules un fitografijas, kuras kopā esot ar citām,pilns svešu ie3 paidu. Minerāli un metāli jāskalo svaigā ūdeni. Vēstules un fotogr afijas jāattīra ar magnētiskiem viicieniem/Uzliec priekšmetu uz ga Ida un *n pārvelc ar uz āru izliektām rokām vairrākkārt no vidus z u* afrām pusēm,ar domu:"Es atņemu visus svešus izstarojumus,"/Ja liekas sevišķi svarīgas,tad tās/kā, piem.,parakstu viltojuma izmāk lēsanā/pāris dienas jāvēdina un pie tam nedrīkst pieskārties par daudz svešu roku.
S/Noliec no sevis visus metāla priekšmetus prom*
6/Vispirms.turot svārstekli kā aizrādīts, aizskar,pri kšmetu ar svārstekļa galu un ļauj svārsteklim priekšmetu" postīt", taed pa- oeļ svārstejc-i-i augstāk,oaur ko kustības kļūst spēcīgākas/protams, ņemot vērā tavu un priekšmetu izstarojumu spēJcu/ »
7/āaspīlē savu uananību wluz.i Kā teātrī uz jaunu lugu,kuras tu unepazīsti. fiksē ar acīmsvārstekļa galu,jo tas palīdz koncentrēt domas.
8/lesāc ar dārgakmeņu, minerālu,metālu, ēdamvielu u.tml. pētlsa nu, jo tas ir visvieglākais. Atzīmē savos novērojumos* Ievēro,ka v viss mākslīgi radītais ir neazīvs,kā piem., neīsti dārakmeņi.Ja tu uzstādīsi jautā|ram?"Vai dārakmens ir īsts?,tad neīsts dārakmens n neapēs svārstekli iekustināt,turp retim Ist» akmens tūlit izsaukā savu īpatnējo monogramu.Tā t d-viltojums no dabiskāviegli atšķira ams *
9/Hodarbojies ar svārstekli tikai tad, kad ptts esi pilni- gā līdzsvarā.un kad tev nav jāsteidzas,0Kā jau minējāmyte vajadzlg gs daudz pacietības0Daža rakstura aina viena prasa ap 300-4000 svārstekļa kustību, kuras uzmanīgi jānovēro, jāatzīmē un jāskaita. Piem.,kād&:a dāmas monograma ir jSodien viena vienīga tīra elipse,k kura iet starp ziemeļiem un dienvidiem.
 

Rītā-dāma ieņem vienu o^ija tableti,monogr uns uzrāda 200 elipses ziemeļu-dienvidu virzienā no kreisās uz labo pusi,2 zoemeļu-dienvi du elipses no kreisās uz labo pusi un 3 sekundes pauzes. Lai tādas lietas pareizi atzīmētu ir labi jā otrādā divic
I0/Citas personas/arī palīg»/ .lai būtu vismaz 1,5 metra attā luma.Bestraaa syesu_personu klātbūtnē,,pirms neesi Kūvis .sināmu gatav+bu un spēju pārvarēt svesu personu izstarojumus,
_Ko viss asē.i ?
Visu dzīvo, davbā audušo*
Visus akmeņus , minerālus , metālus ,ar kuru monogramiem iepezisto ties tu vari beidzot sasniegt lij*8 lielu veiklību daž ādu vielu noteikšanā,,
Visi stādi ir dzīvi,pie kam katra daļa/sakne, zieds, auglis/ dod savu monogr amu.
Dzīvnieku ķermenis dod tādu pašu svārstekļa kustību,kā cilvēka ķermenis.
Dzīvi top ^rī visi priekšmetimkurus mēs aizskaram,Viņi pieņem mūsu monogramu, ][uru sastipam uz apvalkātiem apģērba gabaliem /Dzīvnieku ķefrmenis dod tāauuašu svārstekļa kustību,kā cilvēka ķermenis,/rak stiem, fotogrāfijām,pat uz cilvēka ēnas,
Fotogrāfija dzīvo tālāk līdz ar nofotografēto personu!Attālums te nespēlē nekādu lomullfeaptverami smalka straume iet no viena uz otruIBēma portreja ļauj nojaust nākamo miesīgo un garīgo cilvēka veidu!Pat pēc fotogrāfijas izgatavota klišeja atrodas sakarība ar pašu personu'.Rokrakstam piemit tās pašas īpašības.
Vai pate persona visā īstenībā,vai fotogrāfijā, vai rakstu rindiņalvienaiga .svārsteklis uzrāda tagadējo un pie dašm lietām āri nākošo stāvokli.
Izmēģini pats.
Vīrietis vai sieviete?
lo var uzzināt tik pat labi no raksta, kā no fotogrāfijas. Vīrieša dzimumu svārsteklis atzīmē ar riņķi,sievietes-ar elipsi. Tā kā katrā dzimumā ir arī īpašības no pretējā dzimuma,tad,saprot ams,ka gandrīz nekad neatradīsim viena veida atzīmi vien,visur jauksies riņķi ar elipsēm$ te nu jāskatās uz to,kura forma ir pār svsrā un no tā jāt?J.sa slēdziens,Arī pie gaļas var noteikt, kā4a d dzimuma lops ir kauts. Ja, tu vari pat noteikt, kas pēdējais ir sk atījies 3poguiI:vīrietis vai sieviete. Pamēģini,
Kāda kuram daba?
Ja tu mēģini izdarīt ar pašu cilvēku,tad turi viņam svārstekli pāri krūtīm-vidū- un domā"Raksturs,,, Sie mēģinājumi ļoti grūti,un iesācējiem neieteicu pie tiem ķerties.
Vispirms svārsteklis uzrādīs elipses un riņķus,Ja tie ir mazi un š auri,tad tāds ir arī raksturs,,Ja izpētot sievieti elipse saraujas par vienu taisnu strīpu,tad te darīšana ar e^oi;stlsku, s stūrgalvīgu, cietsirdīgu un aprobežotu dabu. Ja līni ja ļoti gara un enerģiski veidota, tad tas norāda uz auksta aprēķina cilvēk ku,,kas iet pāri par līķiem»
Ja riņķu un elipses formassākumā ir lielas, bet vēlāk saraujas, tad redzams, ka pamats ir labs, bet gadi to iznīcinājuši, Un otrād di:ja mazas figūras pieaug, tad eXi£āksxl cēlais pasaules uzsta ts izskaudīs mazisko^ egoistisko pirmsākumu.
Ja svārsteklis censas pāri galeai veidot trijstūri $, tad tas ir norādījums uz inteliģentu,garīgi dzīvu spēku,
linija3 virzīšanās uz leju/uz kāju pusi/ norāda materiālisma pārsvaru.
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Ja svārsteklis uzrāda tikai viena veida figūras, pienu, pie vl- fieša tikai riņķu», un pie sievietes tikai elipse»,tad personai tr trūkst 6ārīgās dzīve».
Studē ari ar svārstekļa palīdzību lielu personlbu-jēzus, Budda»
u.c,“gleznas vai fotogrāfijasi	,	.	. .
Ja to nav pie roka»,tad raei viņu ainas domāssnem baltu, ieprie ks magnetizētu papīru/vislabāk gluži jaunu/,turi to jokā un stip—
bridi tevi iezogas v*l ari doma» par kāau citu personu,tad var netikt sajukums,tāds domu zibens v»r pārveidot visu Ainu,
Būs ari starpība,v&i tu uz papīra iedomājies personas vaibstus vai raksturu? sakarā ar tavu dimu,svārsteklis uzrādīs artieclgu a ainu .Šāds iedomu bilžu pētīšanas veids ir interesanta laika kavēklis.
Ja svārsteklis uzrāda lielu līniju no rītiem uz vakariem, tad tā ir tā sauktā dzīvnieciskā linija,Raksturu pētījumos to sasto- ^£Eriežiiv £rvtj^rllffiam*6®*v&m» bezrakstura indivīdiem, ntmorāli-
Ievēro savu labo roku un savu dvēseles noskaņojumu! Ja svārsteklis tiek it kā pievilkts no izpētāmā s lietas/it kā uz leju raut ts/, tad tā ir slikta zīmejizst&rojumi pāriet uz teviTVarbūt, ka tu-līdz ar svārstekli izjūti kaut ko čūlu vai nešķistu, skatoties ar ko tev avumirkli darīšana.-—
Ja svārsteklis bieži maina virzienu vai vispār kustas tikai uz ka kreiso pusi, tad tā ±w siikta zīme, bet ne priekš tevis* Un ja notiek p at apstāšanās,tnd tasvil sliktāk,jo tas ir gaišs pierā- #|rW4mk«pS*ite8fiāGiA«tk»]dniesa vai gara ir slimīgā stāvokli .Ja tu dijums,ka pētāmā cilvēka miesa
Ja turpretim apstāšanās notiek pēc tā stuktā monograma,tad tas ir dabīgi , jo ik pēc pauzes svārsteklis atkārto to pasu kustību sēriju.
Ku sagatavo veselu rindu mazu. baltu lapiņujovislabāk no pavisam jauna nelietota bliknota/.Koncentrē savas (lomas uz kādu rakstura I ip ašlbu , turot vienu 1 apiņu rokā un tad uzraksti šis Ip8Šlb?.-•» vārdu uz lapiņas/bet tikai stipri piedomājot pie pašas īpašība» nevis pie 3av» rokkraksta, tinte», zīmuļa vai kā cita*/. Ku apstr ādā so lapiņu ar svārstekli un pieraksti visas svārstekļa kustība kustība»,0 trā dienā atkārto to pašu. Ja iznāk tās pašas kustība», tad vari būt drošs, ka domātai Ipafbai esi atradi» . attiecīgo mo nogramu.Ja nu kādsrokkrakst» vai fotogrāfija uzrāda tādu aono^ramu, tad zini. ko šī valoda nozīmē*
Kā ku st Iba»jātizīmē? Ievēro;
I/kustlbu formu/riņķi, elipsi, līniju/
2/ uz kādu debess pusi svārsteklis virzā», 3/ vai kustība iet no labās uz kreiso vai no kreisās uz labo; _ -
4/ vai iestājas pauze»» Ne katra pauze nozīmē monograma izbei&šano nos.Kad izbeidzasvient kustību sērija/rinda/,ta» tev jāizloba no tavām atzīmēm,Labāk atzīmē par dauds, nekā par maz.
Ar ko man saskaņa	un vai tā bū» p&stāvl^a?
Tev ir div a» fotogrāfijas vai rokraksti,,-vai ari divu personu roka»; Saliec tās līdzās,un nu ļausim svārstekllm lidot tam pāri
Pieņemsim, Jēkabs ^rib Annu precētj Anna vēl vilcinās,Jēkabs ir iemīlējies, Anna tam patīk,Tiešām, svārsteklis iet no Jēkaba uz Annu lieliem grūdieniem un grib abus apņemt ar riņķa xIniju,Bet ja mes izejam no Annas,tad svārstekļa gaita ir mierīga,.Tā tad, Jēkab bs ir straujāk».karstāk», Anna dzestrāka,apdomīgāka.Paliksim nu ar svārstekli pie Jēkaba; ko redzam? Svārstekļa gaita top lēnāka, riņķi mazāki,un beidzot starp jauno pāri iet šķiroša ziemeļu - dienvidu līnija,bet ari tā naptatāv,riņķi rodas, aug un dilst.
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■Slēdziens^* Jēkabsir kaislīgs,bet viņa uguns ir salmu ugun»,kur& atdzisis,atkal uzliesmos,-tā tad miesīga,bet ne dvēseles ralla.
Ja svārstekļa kustība izbeigtos ar izšķirošo strīpu,tad tas bfitu norādijums,ka abiem nesaskan«Vai nu tā dus āullba ar šķiršanos, va vai auksta, nelaimīga kopdzīve.
Nu pārbaudīsim Annu.Simpātijā n» viņaspuses ir un paliek,Ja nu riņķis nemainās,tad Anna jutīsies mierīga un gandrīz laimīga.Bet ja nāk šķirošā strīpa,tad-Anna sajutīs riibjumu un būs nelaimīga» svārstekļa valodā ir fcaiša un «saprotama; mācies ti*ai būt viņa kungs un vadonis*
Fotoalbumi un rokraksti te ir bagāts materiāls.Pat visinitimāki ie sakari ir izdibināmi!Kādas drāmas atklājās nevainīgā rakstu rindiņā vai smaidošā fotogrāfijā.
Dzīvs vai airi».
		 ■!■■■■■ 			 ii ii	i mm
Svārstekli»,ja to pie mirušiem tura pāri sird» vietai,stāv klu sm.Ari fotogrāfija uzrādīs to pašu. Svārsteklis tādā gadijumājātur ra apm. pus centimetra pāri par fotogrāfiju.Tikai jāievēro,vai uz
fotogrāfijas * cilvēks nenes kādu rotas lietu vai pulksteni. Tas var radīt nopietnus traucējumus pētīšanā.U* U* grupu bildēm neapstrādā tās vietas,kur vairāku cilvēku ķermeņu daļas »troda» vieaa. aiz otras,Pie šādiem mēģinājumiem jālieto ļoti mszs svārsteklis, apm.1/2 -i grammu svarā.
Mēģinājumi ar ūdeni.
Ielej kādā traukā ūdeni.Saņem labās rokas pirkstus cieši kopā,muskuļus ^av®lkot,turi to pari ūdenim/he visai tālu no ūdens vi rsmas/.pie tam paris reizes pakustini roku augšup—lejup.Nu pārbaud di tūlit ūdeni sr svārstekli,svārstek^is rādīs riņķus no labās puses uz kreiso.Pašam ūaenim būs dzestra,svaiga garša,un tas derīgs pie karstumiem,drudža un iekaisušu pušumu mazgāšanas.
Tagad iedari to pašu ar kreiso roiīttj un svārsteklis rādīs riņļu us no kreisās uz labo pusi.lOdenim būs remdena,atvadējusies gerša, un tas derīgs apsaldētu locekļu mazgāšanai.
Ja tu ūdenim piejauksi kaut vienu pirīti kādas nebūt tinktūras, simtu ,.iiijonu reiz atšķaidītas,svārstekris uzrādīs šīs tinktūras klātbūtni ar īpatnējām kustībām,/gaiss pierādījums tam, ka ari homeopātiskās zāles ir-zāles un, nav nekāds "ūdentiņš", par kādu
ta*j|rparli&udili alžoSo^uftaf^alrtfdlsi, ka svārsteklis uzrāda kustību no labās uz kreiso puBī/riņfOS/ . Tas nozīmē, ke alkanols iedarbojas uz organisau tāpat, kā ar labo roku magnetizēts ūdens, t.i., atņem ķermenim siltumu.Tā tad-tie, kuri domā aukstā laikā >»evi sasildīt ar "sīvā1* palīdzību, panāk gluži pretējo un var d dauciz vieglāk nosalt, nekā nedzērāji.
Kampars liek svārsteklim griezties no kreisās uz labo pusi,kas liecina, ka kampars iedarbojas sasildoši,
Svārsteklis un cilvēk» ķermenis.
Kas daudz ar svārstekli strādājis,tas bū» novērojis, ka te lieta 6rozās ap divkāršu izstarojumu :vienu, kurš iziet no svārstekļa turētāja,-otru, kurš iziet no pētāma priekšmeta. Ja šis pētāmais priekšmets ir ir dzīvs ķermenis, tad pie viņa novērojamas interesantas parāuibas , Jturas izskaidrojamas vai nu ar svārstekļa turētāja izstarojuma iespaidu, vai ar abu izstarojumu savienošanos* Katrā ziņā,šis jautājums vēl prasa pamatīgāku izp§tīšanu.Mēs varam atzīmēt tikai mūsu dainos novērojumus.
Vairums cilvēku,ja tos pēta ar svārsteicii , nejūt it nekā,Tad sastopam arī aauaz tādu,kuri no svārstekļa jūt izplūotsa siltuma tvai augstuma strāvas.Daž us pārņem elektrizēšsna» sajūta.
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Dažreiz šī sajūta iet caur veselu dzīvu cilvēku ķēdi,gluži kā k kad svārstekļa vistā darbotos elektriska mašīna*
Pie dažiem svārsteklis izssuc elpas apgrūtinājumu,-dažos, gadī- ju&oāL ne tikai pie cētāmājbet ari nie pas» pētītājā*.Citi /sevišķi tuberxulozie/ sajūt sāpes» Citi atJtal/sevišķi mazi bērni/ zem taustekļa iespaida iemieg,-īpaši,ja svārstekxi tiek turēts pāri galvai,jrie da&m personām novērots asiņu pieplūdums dzislās- tajās vietās, kur svārsteklis iet pāri,Pie tādas dāmas novērota ro ku tirpšana un savāda aukstuma sajūt līdz pat pleciem.- Ua beidzot ,gluži neparastm parādību,var atzīmēt rētu parādisanos uz tām vie tām,kur svārsteklis iet pāri.Kādam kungam uz rokas virspusees palikusi it kā apdeguma rēta,kura bijusi reazama divas dienas.
Kāda barība man piemērota?
Noliec savu roku blakus kādai barības vielai un liep svārstekli im iet pār barību pāri.Domā;"Vai veselība?"Ja svārsteklis no barības nāk uz ķermeni un atkal iet uz barības pusi,tad tas nozīmē ,ka barība ķermenim noderlga^Bet ja svārsteklis uzrada šķērslīnija as,t*i*, it kā šķir barību no cilvēka, tad barība ķermenim ir " N "Naidīga"*
Protams, kas vienam der, tasotram var būt jau kaitīgs*
Tāpēc ka
katrs 1i izmēģina un izpēta,ko viņš drīkst sev atkauties un ko ne* Ieteiktu iesākt pārbaudījumus ar sāli*Mēs vispār ēdam par daudz
t aāl»tis aiftāielftttrtteAtlka&rUf ļAafcerigl»tt, Het j aj&daaāņerv sals.un tas atstāj iiespaidu ne tikai uz Ibi garšu, bet ari uz nerviem.Pēc sais pārbaudi cukuru.Ari par viņa derīgumu ir jāpado mā*
Sallazini vārītu pienu ar nevārītu !Kurš tev noder vairāk? Vispār izmēģini,vai zināmā barība tev ieteicama vārītā vai nevārīt tā veidā.
Pārbaudi ar tabaku’.Nebaidies,-svārsteklis nebūt to neaizliegs katram,-bet bērniem un slimiem katrā ziņā.avārsteklis noteiks, ci cik tev brīv lie tot.Man, piem*, viņš atvēl pa cigaretei ik pēc malttes,bet starp manu mazo dēlu un mani tas noteikti velk strīpu* -Pārbaudi sevi pēc katras cigaretes.pīpes vai cigāra.
Tāpat tas ir ar ^aļu.Dažam svārsteklis to atļauj lietot,dažam-n ne.Bet to lai katrs asītājs nokārto ar savu svārstekli,..
Syarstekļa tabele slimību uzzināšanai*
Iz pieliktās tabeles izgriez iekššjo riņķi*Tad ņem fotogrāfiju no tā cilvēka,kura veseiibss stāvokli tu gribi uzzināt, unun ieliec ģīmetni izgrieztā riņķī/var ģīmetnes vietā ari likt rokraksta paraugu/* Nu turi svārstekli pār fotogrāfiju* svārsteklis norādīs to laukumu,kurā meklējaaa slimība* Te nebūs lieki daž i aizrādījumi.
Ja svārsteklis veido apaļu riņķi uz labo pusi,/stundeņa virzien na/, tad tas norada uz virisķIgo,pozitivoj ar oaule 3askanošo el elementuPie elpas orgāniem tādi riņķi norada uz spēcfgām ,veselībā ām pxausam*xjiel3 a^-
^ves spēk» , ja sie riņķi pār sirdi veidojas lielākā skaitā,-ilgāku brīdi.šlipse norāda uz sievišķīgo,Mēnesim atbilstošo eiementu.Daudz elipšu nozīmē vāju ķermeni; jo tās šaurā kas,jo vajāka veselība*
Apaļie riņķi no labās uz kreiso norāda norāda uz nenormālībām vai slimību norādītā vietā«Pie grūtniecības;Dzemdēšanas traucējumi /aborti utt*/
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Kādas zāles dzert?.
Atver zāļu pudeli, liec svārsteklim zāles "paost", tad vai nu atstāj pudexīti uz gaida,vai iexej zāles traukā,vai/ja tas pul- veris/uzberuz papīra un ļauj,lai 3vārstekiis rāda zīmes.
Te novērosi to pasu,ko pie barības pārbaudes;šķērstrlpa radī s, ka zāles tev neder,bet savienģoša līnija-ka zāles labas.Piezīme:Ārzemēs ļoti plaši tiek pielietota svārstekļa diagnoze un prognoze, betjpie mums to pieskaita pūšļošanai,kurai piemēro soda likumus 391 pants:tas skan:"Kas mantkārīgā nolūkā izmanto otras personas lētticību vai māņticību ar ...,buršanu-pušļosanu,vardošanu.sodāms ar arestu vai naudas sodu. ne augstāk par 500 latiem"
Saskaņa ar au&šā pievesto likuma panta teksta izvilkumu,lasītāji var savos personīgos nolūkos rīkoties ar svārstekli pēc pašu ieskatiem,bet par atlīdzību nedrīkst dot padomus otram.Ar citiem v vāroiemspūsļošana pie mums pieļauta uz dipxoma pamatiem..«H.B.
Vai ola deri&a perēšanai un kas no viņas izšķilsies?
Kas &rib olas izmēģināt, lai vispirs noliek viņas uz 24 stundām koka biķerīsos/var būt ar stikla vai poreiīāņa/.katru olu par sevi Trauciņi tīrā ūdenī j&izmaZga.Oias pirms pētīšanas vairs nedrīkst aiztiktjVis-iabāk viņas pārbauaīt,at3tajot biķerīsos.Olas nedrīkst but arī aprakstītas.
Ja tu £,ribi izzināt,kas no oxas izšķilsies, tad domā; "Vīrieša vai sieviesu kārta?"Pie vīriea kārtas putna svārsteklis rādīs riņķi,pie sieviesu kārtas -elipsi.Ja no olas neizšķilsies it nekas ,tad svārsteklis stāv klusu.iBet ja svārsteklis zīmē sekojošu ainu:riņķis no vakariem-1
dienviu.u -rītu un zieme1u-vaka.ru elipsi 3:1:1,tad oxā uzkrājusies jauna strāvojoša viela-sēra ūdeņradis,-tā tad ola ir slikta.
avārsteklis un dzīvnieki.
Dzīvnieki caurmērā ļoti jūtīgi pret svārstekļa iedarbību.Pamēģiniet tikai turēt svārstekli par suņa degunu,kurš, kā zināms, ir suņa ķermeņa visjūtīgākā vieta:oaži $uņi top nemierīgi,šķauda,b berz aegunu ar ķepu,citi paliek gan sēdot,bet ļoti Žii smilkst, Mušas var ar svārstekli apdulināt tā,ķy viņas pat pusstundu pālie paliek guļot.To pašu var panākt ari pie laapsenēm.kāpuri zem svārs stekļa iespaida saritināšoties un izplēšot savus ragus,īie naktstauriņiem novērots,ka tie paliek nekustoties uz vieta3,Ko 8 tauriņiem viens gulējis pusstundu,trīs vienu stundu ,divi 2 un pus st undas,Iviens 4 stundas,bet viens bijis pavisam beigts,.skudru pūznī zem svārstekļa izcžlies liexs nemiers:sķudras klīda uz visam pusēm,o-idz kamēr beidzot visas,is:ā norunajusas,steidzas uz sv ārstekii un sapulcējās zem viņa.Pie sliekām nekādi iespaidi nav novēroti.Zirnekļi/cik novērots/ ieņem uzbrukuma stāvokli un nav apduliinati.
Ar Jco labāk mēslot lauku?
DIgsanas spējīga sēkla ir dzīva, un svārsteklis pāri viņai j£Us tēsies,—ja ne tūlit, tad pēc maza llaiciņa. Ja turpretim svār— stekiis nekustas,tad sēkxa ir nederīga
Vai sēkla ir derīga?
^emot vērā tagadējo mākslīgo mēslu lielo izvēli,jāsāk pārbaudīt ,*ai tas viss.ko dažeiz sajaucam kopā,tiešām kopa ari der. saberot no katriem mē3liem pa kaudzītei uz galda; ja svārsteklis m metīs ap abām kaudzītēm riņķi un tās it kā mēģinās apvienot,tad tā ir zīme,ka mēsli kopā der un vieni otrus papildina» pretējā
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gadījumā svārsteklis vilks jau agrāk minēto šķērslīniju.
Tāpat pārbaudi vai zināmi mēsli ar stādiem sader kopā!
Kas siēcjas ļemes	iekšienē?
Dažam labam gribēsies zināt,vai uz viņa ipauiananeatrodas kāda ūdens, metalia, petrolejas vai ogļu ādere. Agrāk lietoja tā saukto burvju viclti,bet tagad tos pašus panākumus gūst ar svārstekļa palīdzību. Jālieto xabi smags svārsteklis ar garu auklu vai vislabāk ķēdi.Te nu vajadzīga liela prakse,jo citādi būs daudz tra cējumu.
.	noziedzniekam uz pēdām.
Vai tev gadījies saņemt vēstuli Vez paraksta,kuras dēļ tu turi aizdomās kādu paziņu un tomēr nevari nejcā pariiecināties?ovārstekl Iis visu atklas.Viņš vai nu uzrādīs vainīgā cilvēka monogrmu,vai arī-, ja pēc iepriekšējiem aizrādījumiem magnetizēsi baltu papīru lapu un uz tā uzrakstīsi aomātā vainīgā vārdu-uzrādīs sakarību starp papīra lapu un vēotuli,apvelkot abas ar riņķi vai savienojot ar strīpu/ja vainīgais atrasts/.Tāpat,ja kāds noliedz savu parakst tu,svārsteklis tomēr pateiks patie sību.
Ieteicams vēl sāds paņēmienssnoliec izpētāmo vēstuli zem svār- szekļa,un kad tas iesācis kustēties,ņem rokā kādu citu iedomātās vainīgas uer^ona- lietu/fotogrāriju, rakstu vai apnēsātu ap-
Ž
exba feabalu/* tik-i-īaz vainīgais noķerts,t.i., uzminēts,-stjrārte-
lis apstāsies.
Var ievērot arī zināmas personas monogramu,kura uzrāda viņas fo togrāfija vai apģērba &abals/arī raksts/ļf ja nu pētāma vēstule uzrada to pasu monogramu,tad lieta ir skaidra. Tikai šis paņēmiens ir grūtāks par jau augšā minētiem.
Pie asiņainiem nizie^umiem vispirms iespējams zināt,vai asins pieder vīrietim vai sievietei—un vai atrastās asiņu p ēdas ir tās pašas .kuras redz uz noziedznieka drēbēm u,t.t. S Var noteikt arī,vai kāda atrasta gifts ir tā pati, at kuru nozāļojusies kāda persona.
Ari zagli var atrast gluž- i tādā pašā ceļā. Bet ir vēl citi ceļi.Mēs iespaidojam visu,pie kā pieskaramies* katra no mums aiz- tīita lieta uzrāda mūsu īpatnējo monogramu:mūsu izstarojums pielīp visam kā kāda eļlaJSūsu pēdas smiltis uzrāda mūsu pieskaršanos dažreiz pat pēc 10 dienām.Tā tad raksturīgs kāju pēdas monogrsmd var apz Imēt zagli tik smalki, kā vislabākais psihologs.
Atstāstīšu mazu , interesantu piedzīvojumu,kuru uzrakstījusi kāda ārzemēs labi pazīstama ,veiila svārstekļa lietotāja.
Kādai kundzei V, bija māsica B„, kura saslima un tika ievietota slimnīcā ,V. kundze apsolījās uzraudzīt B. bērnu un dzīvokli.Dzīvoklis atraoas kadā mazā mājā, kurā nedzīvoja nevl ns cits, izņemot B. un vēl kādu piena sievu.
Kādu vakaru ieskrien piena sieva;"V. kundze,nāicat $a±*gāc mudīgi,-pie mums ieluzusles zagļi,-pie B, kundzes viss izlaupīts* es pati vēl redzēju kaau vīrieti kapķam pa šķūņa jumtu!"
£s nogāju V. kundzei līdzi un apskatīju zādzība# vietu.Mazais lodziņš , jtas veda uz š^Uņa jumtu, bija izspiests, bet -savādi! no iekšas uz āru, jo stiJcls gulēja ārā.Puķu podi apgāzti, istabā ne kartība,kastes izkravatas, skapis uzlauzts* arī gultas madrači izz agtl,-bet tos pa tik mazu lodziņu nebija iespējams iznest.Jrie šķūņ ņa laukā stāvēja pieslietas trepes. £s liku sev padot kādu B kundz es uzvalka gabalu,noņēmu no tā ar svārstekli monogramu, tad noņēmu monogamu arī no sevis un V>. kundzes un pēc tam izmeklēju ar sv ārs stekli istabu*atradu istabā bez mūsējā» ari vēl svešas pēdas* tās veda tikai līdz logam,ne tālāk.UZ šķūņa jumta visp5r nebija nekādu pēdu monograma.Mēs aizslēdzām durvis,no kurām piena sievai,kas aiz
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bailēm nebija nākusi mums līdzi/ bailēm £,neesot atslegas/tā viņa mums teica/^Otrā ritS pa*āmām iid*l policistu, un gajam atkal u*
B0 dzīvokli .i-itna sieva, kuru nopratināja lejāžnenāca mums līdzi.E &s uzņēmu abu poiocistu monogramus un tad rādiju viņiem visas mūsu un svešai» pēdas istaba, o vasās pēdas veda ne caur i ogu, bet uz uurvim laukā,līaz pretējo durvju priekšnama».Nu policists pasau ca piena sievu3^ai to neiebaidītu , es vispirm^s ar sbarstekii pārbaudīju visu ^j.ātesoso un tad tik viņas rokas .Viņas rokas uzrād dīja meklēto-sveso monogramu.Nu policists nosprieda:"Izmeklēsim vi su māju"!Piena sieva nobijās un veda mūs uz bēniņiem,bet policists gribēja tūlit sākt ar pretējā durvīm.Gan piena sieva liedzās un dievojās,bet nekas neiīdzējajun redzi, viņas istabā zem sofaja atr adā sasietus gultas drēbes un mandra5us,bet istabā-labu tiesu no t trūkstošās mantas.Nu piena sieva atzinās zādzībā*
normāls u.t.t./Iā tad , prātīgai rokās STļrsteilis spsi izdarīt vairāk, nekā vislabākais poiicijgs suns. Varbut-neparredzama nākot tnē-svarsteklis reiz ieņems cienīgu vietu arī pie tiesas galda, uzrādot tādus pat pārsteidzošus panākumus, kā tas vairākkārt jau noticis Vācijā-Banburgā.
Pētāt, mēģināt, vingrinieties,- un jūsu pūles atmaksāsies ba£āt tīgi!
ģaainā šanās ar viņpasauli
Visi,kuri grib ar svārstekļa palīdzību nodarboties ar spiritismu ,tiek darīti uzmanīgi uz to, ka šāda nodazbošanās/tā sauktā "svārstekļa magija"-Pendeimagie/ var kļūt ļoti bīstama pašam a aksperi mentatoram:atļaujot vadir .svārstekli oitam-svešam-garīgām būtnēm, mēs pievelkam ari tādas būtnes ,kuras var sv ārstekļa darbību trau cēt un mums pat kaitēt» Ja jau mēs jaujam, ka mūsu roku un mūsu gribu vaua nezināmi spēki ,tad ar to mēs atveram durvis ari demo- niem.Tiklīdz viņi būs izstabā ,mēs nespēsim vairs no tiem tik viegli tikt vaļā.Un tas, ko viņi mums ziņos,daieiz būs gan ļoti pārsteidzoss-un p. t piepildīsies,-bet dažeiz pieķersim viņus pie tīriem meliem.Vispār saņemtās atbildēs uzm. nfcgs pētnieks izjutīs ļoti daudz iedomības un aprobeetības,kas liek domāt,ka mums darīšana ar zemām inteliģencēm. K
K&s nu tomēr , neskato ties uz mū3u brīdinājumu,grib nodarboti ties ar svārstekļa maģiju,tam vajag būt garīgi spēcīgam,drošam, n
noteiktam raksturam.	^
ivārstekļa maģijā tiek pielietoti tie pši līdzekļi, kā pie burvju alfabēta, be .No lielīs papīra loksnes izgriež pusriņķi un un gar tā malu saraksta alfabētu, bez tam skaitļus, atsevišķus vārdus, kā piem., "jā" ,NE", "labs", "ļauns", "miris", "dzīvs", gads "mēnesis", Rnedēļa", "diena"" u.c. ovārstekli tuara pusriņķa griezuma llnijasidiametra/vidū,tui, kur vajag būt riņķa vidus punktam. Jārūpējas, lai zem ^alfabēta nebūtu nekādu traucējošu priekšmetu/ pilnas galda atvilknes, aprakstīta papīra, metalla ut.t./Tā tad,~k kam patiks, var mēģināt. Bet -vēl reiz top atkārtots brīdinājuma; sargajat savas dvēseles, neļaujat viņās ienākt zemām būtnēm!Mums ji jau virs zemes nepilnību diezgan,-kādēļ gan vajadzīgs vēl grieztie ies *ie viņpasaules.ja no tās mūs apciemo tikai tāai,kuriem pasie iem vēl vajadzīgs i&Dotiesun attIstieties?NepadarĪ3im sevi smieklīgu un neliksim novārtā savu cilvēcību un savu pasa inteliģenci!
oaturssKas viņš ir?, 2 ipp/'-Cli'Si&agam jābūt svārsteklim?/3,
Ko svārsteklis spēj rādīt/5/*-Kurš no jums ir spējīgs?/4/Kā lai es uzzinu savas spējas/5/ *-4Cas ir monoKrams? ./5/-Kā ar svārstekli jār Ikojas?./6/«-Ko viņš spēj atklāt?./8/-VIrietis vai sieviete?,/9/ Kāda kuram daba.-/§/.-Bzīvs vai miris?,/I2/,-Ar ko man saskaņa un vai tā būs psstāvīga./I2/.-Mēģinājumi ar ūdeni/I3/. .bvārsteki-is un
cilvēka ķermenis/I4/Kāda barība man piemērota/15/ Svārstekļa tf/ce^e slimību uzziņāsanai/I5/Kādas zāles dzert? ilčISvārsteklis un azīva ieki?/17. Noziedzniekam uz pēdām...Kā sazināties ar viņpasauli u.t


