Manis izdestilētā kvintesence no šī gada aprīlī pārdzīvotā semināra ar Jesaju ben
Aharonu Štutgartē
“ZEMES – SAULES – CILVĒKS”,
kas tika veltīts Rūdolfa Šteinera atziņai, ka kopš Golgātas mistērijas Zeme sāk pārtapt
jaunajā Saulē, proti, caur cilvēku apzinātu līdzdalību šajā kosmiskas nozīmes procesā.

“… Ko īsti nozīmē būt Saules būtnei?

Jēdziens “būt Saulei” – makrokosmiski vai mikrokosmiski – ietver sevī divus
savstarpēji saistītus aspektus. Pirmkārt, Saules būtne, pateicoties sava
augstākā Es mīlestībai un gudrībai, var apzināti nest sevī un vadīt savu zemāko
Es. Tā pārņem pilnu atbildību par savas karmas regulēšanu un pārveido savu
ļaunumu par augstāko labumu. Otrkārt, šāda būtne tiek pārvērsta no ņemošas
dodošā – no būtnes, kas līdz šim bija atkarīga no citu dzīvības un gaismas,
pārvēršoties tādā, kas kļūst par dzīvības un gaismas avotu citām būtnēm un
pasaulēm. Tā kļūst par dzīvību dāvājošo, gaismu izstarojošo “Sauli”. Tā sāk no
savas radošo spēku pārpilnības dāvināt citām, mazāk attīstītām būtnēm, sargāt
un rūpēties par tām, kā līdz šim pati tika augstāko Saules būtņu apdāvināta,
sargāta un aprūpēta.”
No grāmatas: Yeshayahu Ben-Aharon, “The spiritual Event of the 20th century”.

J. ben Aharons ir Izraēlas antroposofs un viens no mūsdienu patstāvīgajiem gara pasaules
pētniekiem.
J.D.

Yeshayachu Ben-Aharon, “Das Ereignis in Wissenschaft, Geschichte, Philosophie und
Kunst”.

Jesaja ben Aharons

“NOTIKUMS ZINĀTNĒ, VĒSTURĒ, FILOSOFIJĀ UN MĀKSLĀ”
PRIEKŠVĀRDS

Savas dzīves divdesmitajos gados es pirmo reizi pārdzīvoju faktu, ka mēs esam ceļā, lai
kļūtu par apbrīnojami radoša kosmiskās evolūcijas procesa līdzradītājiem. Man kļuva
skaidrs arī tas, cik ļoti šis pārdzīvojums izmaina sapratni par mūsu pašu tapšanu un tās
lomu Visumā. Savās grāmatās “20. gadsimta spirituālais notikums”, “Jauna
pārjutekliskā pieredze” un “ASV globālā atbildība” esmu aprakstījis šo pārdzīvojumu
no 20. gadsimta redzespunkta. Pēdējos gados es runāju un rakstu par nākošā, 21.
gadsimta notikumu, kura pazīmes jau liek sevi skaidri manīt. Šajā grāmatā es to saucu
vienkārši “NOTIKUMS”.

Bet NOTIKUMA spārnojošā radošā enerģija var tikt arī pārtverta un izmantota citiem
nolūkiem. Visu, kas mūsu dzīvē ir pozitīvs, skaists un vērtīgs, var pārvērst tā pretstatā
un izmantot pret mums. Mūsu dabaszinātne un tehnoloģijas, kurās izpausmi rod daži
izcili radoši mūsu laika sasniegumi un spējas, var piespiest kalpot vienpusīgiem,
aprobežotiem, aukstiem priekšstatiem par dabu, cilvēkbūtni un Kosmosu, ja
noteicošie priekšstati par nākotnes cilvēces pārveidošanos un atbrīvošanos tiks
izstrādāti uz gluži tehnoloģiska un mehānistiska pamata.

Es nešaubos, ka materiālistiskā zinātniski-tehniskā utopija kļūs par īstenību – tā vai
citādi. Galu galā tā jau gadsimtiem ilgi visai veiksmīgi attīstās šajā virzienā – gudrāko
un bagātāko veicināta. Tā tas bija, tā tas ir, un tā tas turpināsies. Mums jāsaprot – tas
ir pierādījums tam, ka tiek sekots mērķim pilnībā tehniski pārvaldīt un pārveidot, pat
substanciāli izmainīt visu, ko mēs šodien vēl uzskatām par “cilvēcisku”. Tas ietver visas
bioloģiski-ģenētiskās manipulācijas, kuras nosaka mūsu fizisko evolūciju, kā arī visas
mūsu intelektuālās spējas. Visu, par ko mēs esam kļuvuši kā fiziski-organiski iemiesotas
būtnes, agri vai vēlu veidos un pārvaldīs ar pārcilvēcisku tehnoloģiju, intelekta un
kreativitātes līdzekļiem. No mākslīgā intelekta cilvēki izgudros mašīnas, kas piešķirs
tiem fizisku nemirstību un neierobežotu intelektu. Cilvēki ir ceļā, lai kļūtu par
pārcilvēciskām vai, drīzāk, zemcilvēciskām būtnēm – atkarībā no mūsu redzespunkta.

Tādēļ varam būt absolūti droši, ka cilvēka nākotne, kādu mēs to līdz šim pazinām un
iedomājāmies, patiešām tuvojas beigām. Paliek tikai jautājums: kādas šīs beigas būs?
Vai tīri dabiskās evolūcijas beigās mūs sagaidīs tehnoloģisks murgs, kurā visu pārvaldīs
zombiji ar bezgalīgu mākslīgo intelektu? Vai arī šīs beigas būs viskreatīvākā, cilvēciski
visdziļāko gandarījumu sniedzoša un pacilājoša kosmiska piedzīvojuma sākums, kādu
mums jebkad ir iespējams pārdzīvot?

