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Peters Zelgs

RŪDOLFA ŠTEINERA
TERAPEITISKAIS IMPERATĪVS
Par ārsta ētiku
1924. gada aprīlī Rūdolfs Šteiners teica antroposofiskiem
ārstiem: „Ja jums ir kāds ļoti smags slimnieks un jūs gribat
viņu izārstēt, tad vissliktākais, ko jūs varat darīt, ir domāt par
viņa nāvi. Ārstam vajadzētu taisni aizliegt sev domāt par
pacienta nāvi kā par iespēju. Smalki neparedzami faktori taču
darbojas tik spēcīgi. Tas darbojas ārkārtīgi stiprinoši, ja jūs
jebkurā gadījumā līdz pat pēdējam mirklim padzenat domu
par nāvi – līdz pat pēdējam! – un domājat tikai par to, ko var
darīt, lai glābtu tik daudz dzīvības spēka, cik vien ir glābjams.
Ja tiks kopta šāda nostāja, tad tiks glābti daudz vairāk
cilvēku, nekā tad, kad valda cita nostāja, kad tādu vai šādu
apstākļu dēļ tiek prognozēta pacienta nāve. To nekad nedrīkst
darīt. Šādām lietām patiešām jāpievērš liela uzmanība. Tas
piešķir ārstam dziedināšanas drosmi.” Rūdolfa Šteinera
medicīniski ētiskie principi bija visai „radikāli”. Tie iezīmēja
jaunās dziedināšanas mākslas sākumu, kas distancējās no
toreiz raksturīga terapeitiska „nihilisma” un metodiski
pievērsās vienīgi dziedinošiem spēkiem. Viņa ierosinātā
antroposofiskā medicīna balstās absolūtā uzticībā dzīvībai un
dzīvības spēkiem atsevišķa cilvēka biogrāfijā. Alberts
Šveicers, kas bija draudzīgās attiecībās ar Šteineru, runāja par
„godbijību dzīvības priekšā”, un Šteiners runāja mediķiem
par to, ka viņu apziņas un jebkāda ārstnieciskā procesa centrā
jābūt absolūtai gribai veicināt dzīvību, arī šķietami „bezcerīgās” situācijās, kad it kā viss iespējamais ir izmēģināts un
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nekas nav līdzējis. Pat tad, ja ir konstatējami ēteriskās miesas
„atraisīšanās” aspekti no fiziskās miesas, kas liecina par
tuvojošos nāvi, tomēr ārstam jāvērš sava uzmanība uz
dzīvības un līdz ar to uz cilvēka inkarnācijas procesu, t.i., uz
viņa „dziedināšanu”: „Nedrīkst teikt, ka cilvēks, kuram,
teiksim, kopš vairākām dienām var vērot tuvojošās nāves
simptomus, vairs nebūtu jāmēģina dziedināt; tas, kas ir
atraisījies, var atkal konsolidēties. Kamēr cilvēks ir dzīvs,
jāmēģina viņu dziedināt.” Ir zināms, ka grieķu ārsti tika
atturēti no nāvīgi slimo pacientu ārstēšanas, lai nekaitētu
savai reputācijai neizdevušos mēģinājumu dēļ, iespējams arī
aiz bailēm no reālas konfrontācijas ar graujošiem bezdibeņa
spēkiem. Rūdolfa Šteinera augsti vērtētais ārsts Paracelss
Jauno laiku sākumā ir stingri noraidījis šo izturēšanās veidu
un iestājās par obligātu terapiju un dzīves veicināšanu
kristietības garā. 300 gadus vēlāk arī Kristofs Vilhelms
Hufelands (Christoph Wilhelm Hufeland), Gētes un Šillera
ārsts rakstīja: „Kurš vairs necer, tas arī vairs nedomā [...], un
slimajam neizbēgami jāmirst, jo palīgs jau ir miris.”

„Katra uzlabošanās pakāpe...”
Rūdolfs Šteiners pasniedza antroposofiskiem ārstiem ne
tikai daudzus kursus, kuros pārrunāja medicīniskas domāšanas un rīcības pamatjautājumus, bet ar visu spēku arī
atbalstīja ārstus viņu terapeitiskās aktivitātēs. Pirmie Itas
Vegmanes karcinoma pacienti Cīrihē, kurus viņa ārstēja ar
Rūdolfa Šteinera ieteikto āmuļa preparātu, visi kā viens bija
izrakstīti no universitātes klīnikas ar bezcerīgu prognozi.
Šteiners piedalījās viņas darbā kā padomdevējs, un viņš līdz
pēdējam ar visiem iespējamiem medicīnas līdzekļiem cīnījās
par daudzu savu līdzstrādnieku dzīvību. Viņš vienmēr
uzsvēra, ka visi pūliņi dziedināšanas virzienā nāk pacientam
par labu, un ka ārstam jābūt pārņemtam ar absolūtu dziedinā4

šanas gribu. „Katra uzlabojuma pakāpe, ko mēs varam
izraisīt, ir slimajam cilvēkam ieguvums. Mēs nekad nedrīkstam mierināt sevi ar domu, ka tāda nu ir viņa karma un tādēļ
viss notiek tā, kā notiek.” Centieni palīdzēt dzīvības spēkiem,
ārsta optimistiska nostāja un no tās izrietoša rīcība darbojas
tālāk, saka Šteiners, un pavērš karmu „labvēlīgā virzienā”.
Tieši ņemot vērā perspektīvu, ka pēc nāves dzīve turpinās,
cilvēka individualitātes reinkarnāciju, Rūdolfs Šteiners
iestājās par obligātu un pilnīgu ārstu angažementu dziedināšanas virzienā. Kad jaunais holandieši psihiatrs Vilems
Ceilmans fan Emmihofens (Willem Zeylmans van Emmichoven) 1921. gada Lieldienu laikā Dornahā varēja pārrunāt savu
ļoti smagu psihotisku pacientu situāciju, viņš saņēma katram
no tiem precīzus terapijas ieteikumus, lai arī Šteiners tepat
teica, ka pēc cilvēciskas mērauklas viņš nesasniegs šajos
gadījumos slimības atkāpšanos. Ceilmans bija pārsteigts, jo
„tradicionālā medicīna nepazīst šādu nostāju, kad tiek
mēģināts ārstēt, ja neko nevar sasniegt”. Pēc trim gadiem
„Jauno mediķu kursā” 1924. gada aprīlī Ceilmans dzirdēja
Rūdolfu Šteineru sakām: „Šī griba dziedināt nekad nedrīkst
atslābt. Tai jādarbojas vienmēr un absolūti pēc principa: darīt
visu pat ja domā, ka slimnieks nav ārstējams.” Pielietotie
pūliņi ierakstās cilvēka likteņa rakstos. Turklāt daudzu smagi
slimu cilvēku dzīve, neskatoties uz visu redzamo „bezcerību”, līdz pat pēdējam elpas vilcienam varot mainīties, un
ārsta uzdevums esot darīt visu, lai šī iespēja varētu īstenoties.
Īstais lēmums par šādu pagriezienu nav vis terapeita, bet gan
cilvēka individualitātes ziņā. Medicīna, teica Rūdolfs
Šteiners, neārstē cilvēka Es, bet gan palīdz tam inkarnēt uz
Zemes tādējādi, ka novērš šķēršļus Es atraisīšanās ceļā, kas ir
radušies cilvēka fiziskajā un ēteriskajā, bet arī dvēseliskajā
jomā. Arī ekstremālos laikos, kad cilvēka dzīve ir apdraudēta,
šī dziedinošā māksla mēģina padarīt fizioloģisko situāciju
labvēlīgu un atvērtu, lai individualitāte varētu iesaistīties
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dziedināšanas procesā –, viscaur ievērojot šādi saprasto Es
brīvību un tiesības uz pašnoteikšanos. Jauns sākums var
rasties arī visneticamākajās situācijās.

Dzīvības pārstāvis
Pēc Rūdolfa Šteinera izpratnes ārstam būtu jādarbojas kā
dzīvības pārstāvim – ar visu savu terapeita gribu un „dziedināšanas drosmi”. Viņam jāiestājas par dzīvības principu, par
dzīvības apliecinājumu un veicināšanu un līdz ar to arī par
jēgas piešķiršanu smagām, šķēršļu piesātinātām biogrāfiskām
situācijām, rūpes par kurām viņš kā ārsts ir uzņēmies. Ārsta
uzdevums smagās situācijās, saka Šteiners, ir rosināt un
modināt dziedinošus spēkus. Ārsta „dziedināšanas griba” var
modināt un stiprināt pacientā slimības nomākto vai pat lauzto
dzīvības un izveseļošanās gribu. To var panākt nevis ar
pacilātiem vārdiem, bet gan cilvēciskā sarunā starp divām
individualitātēm. Parasti neizdevušies terapijas gadījumi,
sevišķi psihoterapijas jomā, līdz par šodienai tiek saistīti ar
trūkstošo pacienta „terapijas motivāciju”. Rūdolfs Šteiners
bija reālists un pazina šo problēmu, ko H. Albonico ir
nosaucis par „terapeitiska imperatīva primātu”, un tomēr viņš
uzskatīja par primāru nevis pacienta, kura gribas joma bieži
vien ir slimības iedragāta, bet gan tieši ārsta atbildību par
dziedināšanas procesu. Ārstam būtu reāli jāiemieso dziedināšanas un dzīvības princips: „Ja slimnieks vienkārši var sajust,
ka ārsts ir caurstrāvots ar dziedināšanas gribu, tad tas izraisa
viņā kā refleksu vēlēšanos izārstēties. Šī dziedināšanas gribas
un izveseļošanās gribas satikšanās spēlē terapijā ārkārtīgi
svarīgu lomu...”
R.Šteinera ziņā pacienta vēlēšanās mirt vai izdarīt pašnāvību ir daļa no smagas slimības, tās sekas un izpausme. Šo
vēlēšanos viscaur var psiholoģiski saprast un iejusties
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pacienta dzīves un apziņas situācijā. Taču reāla vara pār savu
dzīvību cilvēkam nav dota – viņš nav to nedz radījis, nedz
viņam tā jāizbeidz. Viņa dzīvība nav viņa īpašums un
nepieder viņam personīgi, lai cik tas būtu pretrunā ar
postmoderno laiku autonomijas sajūtu. Tas ir aizdots labums,
un ārstam ir stingri aizliegts strādāt pie tā sagraušanas vai
vienkārši atstāt to likteņa varā.
20. gs. otrajā pusē pavērusies perspektīva, ka ārstam
jāvadās pēc pacienta noformulētā, tātad, viņam vēlamā
„ārstēšanas uzdevuma” (Behandlungsauftrag), ir viscaur
attaisnota, bet tas nedrīkst maldināt mūs attiecībā uz to faktu,
ka R.Šteinera medicīniskas ētikas ziņā ārsts kalpo ne tikai
pacienta apziņai, bet gan un pirmām kārtām īstajai slimā
cilvēka individualitātei. Pacienta apziņa var tiekties pēc
nāves, taču to nebūt ne vienmēr drīkst identificēt ar patieso
cilvēka Es un tā brīvību. Ļoti daudzās situācijās apziņa ir
tikai pārejošas smagas situācijas izpausme. Individualitātes
brīvība un pašnoteikšanās ir cilvēka dzīves mērķis, bet nebūt
ne vienmēr reāli pastāvošais stāvoklis. Tieši medicīnas joma
tiek situāciju noteikta, kad cilvēks tieši nav savas dzīves
radītājs, bet gan savas nelaimes radījums. Šādās reizēs viņa
apziņa bieži vien atspoguļo viņa bēdīgo stāvokli un dzīvības
un inkarnācijas griba atkāpjas. Šīs esamības gribas priekšā,
kas ir katras individualitātes pamatmotīvs, bez kuras nevar
sākties neviena biogrāfija, bet kas uz laiku var tikt aizēnota,
jūtas atbildīgs antroposofisks ārsts, un līdz ar to arī dievišķi
garīgās pasaules priekšā, kas Zemes dzīvi „nes un kārto” un
no kuras ceļas patiesais cilvēka Es. Tādēļ ārsta palīdzība var
attiekties tikai uz palīdzību dzīvībai un dziedināšanai. Šo
imperatīvu Rūdolfs Šteiners nepārprotami skaidri ir izteicis
1910. gada Vasarassvētku kursā „Karmas atklāsmes”: „Ar
savu parasto apziņu pasaulē, kurā mēs mītam starp dzimšanu
un nāvi, mums pieticīgi jāapstājas šādu jautājumu priekšā. Ar
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savu augstāko apziņu mēs katrā ziņā drīkstam ieņemt tādu
redzespunktu, no kura pat nāve izskatās kā augstākās garīgās
varas dāvana. Bet ar apziņu, kuras uzdevums ir iejaukties
dzīvē palīdzot cilvēkam pārvarēt šķēršļus savas attīstības
ceļā, mēs nedrīkstam ieņemt šo augstāko redzespunktu.
Citādi mēs viegli varētu maldīties un iejaukties lietās, kurās
mēs nekad nedrīkstam iejaukties, proti, cilvēka brīvības sfērā.
Ja mēs varam palīdzēt cilvēkam rast sevī pašā dziedinošos
spēkus vai paši nākam palīgā dabai, lai iestātos izveseļošanās,
tad mums tas jādara. Un ja mums jāizšķiras par to, vai
cilvēkam jādzīvo tālāk vai viņam būtu labāk nomirt, tad mēs
nekad nedrīkstam lemt citādi kā tikai un vienīgi veicināt
dziedināšanu. Ja tas tā ir, tad mēs ļaujam pašai slimnieka
individualitātei pielietot savus spēkus, un ārsta palīdzība var
būt tikai tāda, kas viņu šajos centienos atbalsta. Tas būtu
pavisam citādi, ja mēs veicinātu cilvēka nedziedināmību tādā
veidā, ka viņam būtu jāmeklē tālāka attīstība citā pasaulē.
Tad mēs iejauktos viņa individualitātes kompetencē un
nodotu to citu spēku pasaulei. Tad mēs uzspiestu savu gribu
citai individualitātei. Šis lēmums mums jāatstāj pašai
individualitātei. Citiem vārdiem sakot, mums jādara viss
iespējamais, lai iestātos izveseļošanās. Visas pārdomas, kas
ved pie dziedināšanas, rodas apziņā, kas ir attaisnota priekš
mūsu Zemes sfēras; visi citi pasākumi pārsniegtu mūsu
Zemes sfēru; tad jāiesaistās citiem spēkiem, nekā tie, kas
darbojas mūsu parastajā apziņā.”

„Līdz kādām nāves formām...”
Kādā lekcijā 1909. gadā Budapeštā Rūdolfs Šteiners reiz
izteica tādu piezīmi: „Ļaujiet vien medicīnai tikpat materiālistiski attīstīties tālāk: ja jūs varētu ieskatīties nākotnē pēc
40 gadiem, jūs pārbītos no tā, cik brutāli darbosies šī
medicīna, līdz kādām nāves formām šī medicīna ārstēs
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cilvēkus.” Šī piezīme nebija viegli saprotama klausītājiem, un
līdz pat šodienai tā tiek interpretēta visdažādākajos veidos.
Ko viņš domāja ar „brutālo medicīnas darbību” nākotnē un ar
nāves formām, līdz kurām pacienti tiks „ārstēti”? Skaidrs gan
ir, ka Rūdolfs Šteiners labi redzēja materiālistiskas medicīnas
un ar to saistīto intervencionālo tehnoloģiju attīstību. Jau
1909. gadā varēja redzēt, kādā mērā medicīna pēc dažiem
gadu desmitiem būs spējīga iejaukties cilvēka fizioloģiskos
procesos, tos manipulatīvi izmainīt vai vispār aizvietot. 21.
gadsimta intensīvās medicīnas iespējas ir ļoti daudzveidīgas;
tās pieļauj prenatālo diagnostiku un intervenciju, „grūtniecības pārtraukšanu”, bet arī ekstrēmāli pāragras dzemdības; tai
ir iespējams daļēji pārnest ķermeņa funkcijas uz tehniskiem
aparātiem un līdz ar to turpināt dzīvības procesus situācijās,
kurās agrāk noteikti būtu iestājusies nāve. Vai Rūdolfs
Šteiners runāja par tādām situācijām, kuras ētiski vairs nav
atrisināmas, jo tajās izšķirošu lomu spēlē nevis pacienta
dzīvības veicināšana, bet gan tās pamatīga paildzināšana ar
mākslīgu elpošanu u.c. vai viņš norādīja uz „dzīvības”
stāvokļiem, kuros tā tiek uzturēta gluži tehnoloģiski bez
iespējas cilvēks individualitātei atgriezties ķermenī un
piedzīvot cilvēka cienīgu nāvi? Vai viņš redzēja pavisam
citas „nāves formas”, ar kurām nākotnes medicīnai būs
darīšana. Rūdolfs Šteiners bez šaubām zināja, kādus
graujošus līdzekļus medicīna saņems savā rīcība un pielietos
it kā terapeitiskiem mērķiem. Citostatiskas ārstēšanas formas
un ar to saistīto iejaukšanās veidu arsenāls ir parādījies
gadsimtā, kad cilvēce pirmo reizi iepazina iespēju iznīcināt
Zemi un visus dzīvības procesus. Ita Vegmane sāka pielietot
savu āmuļa terapiju 1917. gadā, kas bija Pirmā Pasaules kara
un turpmākās Viduseiropas vēstures izšķirošais gads. Āmuļa
atklāšana nozīmēja jaunas terapijas sākumu ēteriskā līmenī,
dzīvības veicināšanu un veidojošo spēku stiprināšanu. Tā bija
atbilde uz medicīnas tieksmi – līdz pat šodienai – maksimāli
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sagraut audzēja veidošanās procesu, bieži līdz pat pēdējam
pacienta elpas vilcienam, kurš apstrādāts pēc jaunākās
hemoterapijas shēmas – viņa pēdējā pēc daudziem mēģinājumiem cerība – pārsteidzoši un nesagatavots mirst. Bet tas
nozīmē, ka Rūdolfa Šteinera skaidri uzsvērtā dziedināšanas
griba, viņa „terapeitiskais imperatīvs” jāredz kopsakarā ar
viņa piedāvātajām metodēm. Viņš parādīja un attīstīja
beznosacījumu dzīves veicināšanas un veidošanas ceļus: ar
dziedinošiem līdzekļiem uzrunāt un stiprināt cilvēka būtnes
locekļu pašu aktivitāti, atbalstot tos ar siltumu, gaismu un
skaņu, kustību un krāsu, pieskārieniem un masāžu. Dominējošā oficiālā medicīna gāja savu ceļu un guva savā ziņā
panākumus; vienlaicīgi tā bija pakļauta gadsimtam, kurā tika
praktiski īstenoti 19. gs beigās norisinošos teorētisku debašu
rezultāti par „dzīvības vērtību”, „bezvērtīgas dzīvības
iznīcināšanu”, par „tiesībām uz paša nāvi”, „maigo miršanu”,
„eitanāziju”, sociālo darvinismu un medicīnisko ekonomiku.
20. gs. 40. gados, 100 gadus pēc materiālisma kulminācijas vācu ārsti kļuva par nacionālsociālistiskā režīma varas un
nāves instrumentu. Ārsti un juristi bija visieredzētākās
profesionālās grupas Ādolfa Hitlera zemē. Nekad līdz šim
Vācijā nebija tik daudz universitāšu rektoru mediķu, nekad
līdz šim ārstiem nepiemita tik liela un izšķiroša nozīme
sabiedrībā kā vācu fašisma valdīšanas laikā. Viņi veica
viscietsirdīgākos „pētījumus” koncentrācijas nometnēs un ne
tikai tur, izšķīra jautājumus par dzīvību un nāvi, par „īpašu
ārstēšanu” un „selekciju”. „Ļaujiet vien medicīnai tikpat
materiālistiski attīstīties tālāk: ja jūs varētu ieskatīties nākotnē
pēc 40 gadiem, jūs pārbītos no tā, cik brutāli darbosies šī
medicīna, līdz kādām nāves formām šī medicīna ārstēs
cilvēkus.” Jau 1806. gadā Christoph Wilhelm Hufeland
brīdinādams rakstīja: „Ārstam nekas cits nav jādara un viņš
nedrīkst darīt neko citu kā uzturēt dzīvību, vai tā ir laime vai
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nelaime, vai tai ir kāda vērtība vai nē; tas uz viņu neattiecas,
un, ja viņš uzdrošinās vadīties savos apsvērumos pēc šīm
lietām, tad sekas nav paredzamas, un ārsts kļūst par
visbīstamāko cilvēku valstī, jo, ja reiz ir pārkāpta līnija, ja
ārsts uzskata sevi par tiesīgu lemt par kādas dzīvības
nepieciešamību, tad ir vajadzīga tikai pakāpeniska progresija,
lai arī citos gadījumos pielietotu šo principu par kāda cilvēka
dzīves bezvērtību un līdz ar to nevajadzību. Medicīnas,
kādreizējās dzīvības palīdzes, saistīšanās ar graušanas un
iznīcības spēkiem kopš 20. gs. sākuma kļuva ļoti cieša un
ārkārtīgi bīstama. Pēc Rūdolfa Šteinera tam ir okulti iemesli,
jo Merkūra sfērā mīt gan dziedināšanas procesi, gan arī
iznīcinošie spēki, proti, zināšanas par substancēm un vielām,
kas palīdz dzīvībai, bet var to arī sagraut. Ārsti senajās
mistērijās izsenis zināja par abu spēku sfēru ciešu saistību;
izsenis gan dzīvība, gan tās apdraudēšana vai iznīcināšana
bija viņu varā, kas noteica īpašo medicīnas ētiku, pat tās
iniciācijas raksturu.

Terapeitisks imperatīvs
Mūsdienu medicīnas situācija ir ārkārtīgi sarežģīta; tā
plešas starp centieniem dziedināt un daudzveidīgām „nāves
formām”. Kādās situācijās un kādā mērā var pieņemt no
modernās medicīnas tehnoloģisku palīdzību, ir un paliek
atklāts jautājums. Atsevišķos gadījumos, piemēram,
tranzientas komas stāvoklī (transiente Koma) pēc apopleksiskā dūriena (Apoplex) tā var saglabāt atvērtu fizioloģisko
situāciju, lai cilvēka individualitāte varētu atgriezties ķermenī
un tiktāl darboties kalpojot saistībā ar terapeitiskiem
pasākumiem, kas stiprina organisma dzīvības spēkus un
ievēro cilvēka cieņu; taču citās situācijās tehnika vai
agresīvais daudzu ārstēšanas formu potenciāls kļūst par
noteicošu – par vienīgi noteicošu – varu un traucējoši stājas
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pretī cilvēka individualitātes attīstībai. Nevar atrast vispār
derīgu šī smagā jautājuma risinājumu. Medicīna ir un paliek
joma, kurā ir nepieciešama stingra individualizācija. Tomēr
smagās diskusijās nedrīkstētu aizmirst, kāda veida dziedināšanas māksla 20. gs. sākumā tika pamatota ar Rūdolfa
Šteinera iniciācijas zinātni, kāda ārsta ētika tai piemīt un kāda
gara vārdā tā ir parādījusies. Rožkrustiešu teicienu „In
Christo morimur” viņš iztulkoja kā „Kristū kļūst par dzīvību
nāve”. Šajā ziņā darbojošās dziedināšanas māksla cīnās par
to, lai slimības un nāves reģionos varētu ienākt dzīvības,
veidošanas un augšāmcelšanās procesi.
Kristīgajās slimnīcās kopš pirmajiem kristīgajiem gadsimtiem slimnieki tika pašaizliedzīgi aprūpēti, mirstošie
cienīgi pavadīti zinot par cilvēka individualitātes pēcnāves
esamību. Nāve tika uztverta kā pārejas punkts, nevis kā
absolūtais gals („Kristū mēs mirstam”). Rūdolfs Šteiners ļoti
augstu to vērtēja, taču vienlaicīgi nevar neredzēt, ka viņa
iniciētā antroposofiskā dziedināšanas māksla kā no jauna
nodibinātā kristīgā medicīna orientējas pirmām kārtām nevis
pēc mirstošo kopšanas un pavadīšanas procesiem, bet gan pēc
bieži vien bezizejas situācijās veiksmīgiem dziedināšanas
gadījumiem, kas ir aprakstīti evaņģēlijā („Kristū kļūst par
dzīvību nāve”). Abi procesi: pašaizliedzīga mirstošo kopšana
un pastāvīgi uzturētā ārsta dziedināšanas griba nav pretrunā,
bet gan papildina viens otru, ciktāl tie spēj ievērot katrā
atsevišķā gadījumā robežu. Rūdolfa Šteinera kursos ārstiem
runa bija par terapijas procesiem, par daudzveidīgām
iespējām veicināt un glābt dzīvību, ko viņš aprakstīja kā
specifisku un vienīgo šīs profesijas uzdevumu. Par Itu
Vegmani, kuras „dziedināšanas drosmi” viņš vienmēr izcēla,
Madeleine van Deveter rakstīja: „Viņa nepazina nekādas
šaubas un bieži varēja pārvarēt nāvi, un, ja tas arī neizdevās,
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varēja just, ka pielietotais dziedinošais spēks bija svarīgs arī
mirušā cilvēka tālākai esamībai.”
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Mihaela Gloklere

Pētniecības un meditatīvā darba
perspektīvas
antroposofiskās medicīnas laukā
Kopš Brīvās garazinātnes augstskolas jaundibināšanas
pirms 80 gadiem Ziemassvētku sapulcē 1923. gadā, Rūdolfs
Šteiners ir devis šai augstskolai uzdevumu veikt pētījumus
garīgajā laukā visdažādākajās dzīves jomās, kā arī vispārējās
antroposofijas jomā. Parasti tiek uzskatīts, ka ar to ir domāti
tikai paša Šteinera pētījumi, un bieži vien kompetence šai jomā tiek piedēvēta tikai viņam. Tas ir pārpratums, kas var iedarboties paralizējoši, tādēļ es gribētu atgādināt, cik daudzus
norādījumus doktora disertācijām vai pētījumiem fizikā, dabaszinātnēs un medicīnā Šteiners ir devis cerībā, ka varēs arī
eksperimentāli verificēt garīgās patiesības un garīgās pasaules līdzdalību fiziskās pasaules norisēs. Ja ņem to vērā, tad ir
skaidrs, ka ar pētījumiem garīgajā laukā Šteiners ir sapratis
jebkuru nopietnu pētījumu, kas padara gara darbību cilvēkā
un dabā saprotamu, pārdzīvojamu un izklāstāmu. Tādēļ es
gribētu nosaukt četrus garīgo pētījumu līmeņus, kurus atšķirt
un konsekventi attīstīt tālāk pieder pie mūsu visaktuālākajiem
uzdevumiem.
1. Fiziskais līmenis: Ar pamatīgām studijām pierādīt
antroposofisko ārstniecības līdzekļu un terapijas veidu neapšaubāmību un efektivitāti, kā tas jau arī tiek darīts apvienībā
EvaMed (Evaluation Anthroposophiesche Medizin). Šādi pētījumi nav veicami bez lieliem finansiāliem ieguldījumiem.
Tādēļ es gribētu šajā vietā pateikties visiem, kuri padarīja tos
iespējamus, it sevišķi Software AG-Stiftung.
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2. Ēteriskais līmenis: Šeit ir domāti visi pētījumi ideju
līmenī, kas uz garazinātniski konkrēto hipotēžu pamata noved līdz kāda ārstniecības līdzekļa vai kādas terapijas veida
verifikācijai, bet kas tomēr noformējuma ziņā neatbilst
fiziskajā pasaulē pie-ņemtajām prasībām. Idejiski izpētītā un
hipotētiski pārdomātā derīguma evidence parādās tieši ikdienas praksē, pateicoties panākumiem darbā ar pacientiem atbilstoši Šteinera ierosinājumam van Leer’a papīrā.
3. Astrālais līmenis: Šeit kaut kas atklājas, pateicoties
tam, ka slimības izpratne un dziedināšanas pieredze ir tieši
saistītas ar garazinātnisko faktu, ka Dievs Tēvs sūta slimību
karmas izdzīvošanai. Šajā līmenī garīgie pētījumi ir identiski
karmas pētījumiem un atklāj sakarības, kas pārsniedz vienas
Zemes dzīves dimensijas, ņemot vērā arī pirmsdzimšanas un
pēcnāves dzīvi.
4. Es līmenis: Šeit slimību der saprast kā neapzinātu iniciācijas pieredzi. Ķermeņa slimības ļauj sevi saprast kā fiziskas imaginācijas par garīgo dzīvi un t.s. garīgās slimības – kā
dvēseliski-garīgu cilvēka būtnes locekļu darbības pārdzīvojumu, kas veselā stāvoklī tiek vērsta tikai uz ķermeņa veidošanu. Šeit slimība kļūst par dēmonisku Sliekšņa sarga attēlu.
Uz sliekšņa saplūst kopā
Jutekļu tumsa un gara gaišums,
Kļūstot par mānu.
Šī māna attēls
Ir slimība.
Slimībā dzīvo Sargs.
Tikšanās garā apzināti.
Tikšanās ķermenī neapzināti.
(Rūdolfs Šteiners, 1924. gada janvāris)
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Pētījuma impulss ir jāuztver no kopskata uz akadēmiskām un spirituālām prasībām un jāattēlo antroposofiskās medicīnas sistēma diferencēti – atbilstoši četriem līmeņiem.

Meditatīvais darbs
Kad Rūdolfs Šteiners 1923. gadā iedeva ārstiem, medmāsām un dziedinošiem pedagogiem meditāciju, tas notika
ņemot vērā konkrētos personīgos jautājumus un uz toreiz aktuālo sociālo procesu un liktenīgu apstākļu fona. Kopš tā laika daudz kas ir izmainījies. Impulss spiritualizēt medicīnu ir
kļuvis par sarunas tēmu visā pasaulē. Tikai Ķīna vien ik gadu
tiek izdoti 60 mln ASV $ tradicionālās ķīniešu medicīnas popularizēšanai. ASV pašlaik izdod 320 mln $ pētījumiem un
attīstībai komplementārās medicīnas jomā un uztur 27 katedras komplementārai medicīnai. Krievijā ir 25 šādas katedras,
lai arī līdzekļi pētījumu veicināšanai pieplūst ļoti mazā mērā.
Turpretī Vācijā ir tikai divas par ziedojumiem ierīkotās katedras, savukārt sabiedrības atbalsts, kā arī lielākajā ES valstu
daļā, vēl nav ievērības vērts. Un tomēr ir jau izstrādātas un
publicētas pāri 9000 studiju par dabas dziedniecības metodēm un alternatīvo medicīnu. Vispārējās dziedināšanas būtība, debates par cilvēka tēlu, psiho-neiro-imunoloģiskās tehnikas, transpersonālie izskaidrojumi un ārstniecības metodes,
garīgā dziedināšana un hipnoze, reinkarnācijas un atskatu terapija ir ne vien pazīstamas, bet arī tiek jau daļēji visai iespaidīgi prezentētas, piedāvātas un pārdotas. Atbilstoši tam cilvēki arvien tiešāk jautā, kādai spirituālai tradīcijai jūtas radniecīga antroposofiskā medicīna un kādas prakses „pie mums”
var iemācīties, un viņi jūtas izbrīnījušies un vīlušies, kad uzzina, ka spiritualitāte, ko pārstāv antroposofiskā medicīna,
nav tāda, uz kuru var atsaukties kā uz seno tradīciju, bet kas
rodas šeit un tagad, izrietot no pašapzinātās vērošanas un do16

māšanas un no sekojošās rīcības gara klātbūtnē. Mūsu uzdevums ir nepārprast antroposofisko medicīnu kā kādu gatavu
sistēmu, bet gan iepazīt to kā ceļu, kas ved pie patstāvīgas slimības un veselības izpratnes. Un te der tādējādi attēlot šī izziņas darba augļus, lai no tā varētu gūt labumu ikviens cilvēks.
No otras puses, viss Šteinera rakstisks mantojums, ieskaitot sējumus par ezoterisko skološanās praksi, ir jau pieejams ne tikai uz papīra, bet arī iekodēts DVD. Jau 1999. gadā tika publicētas pēdējās uz to brīdi vēl nepublicētās meditācijas, kas attiecas uz profesionālo ezoteriku (GA 268). Var
piedzīvot, cik atvērti un pateicīgi tiek pieņemtas Rūdolfa
Šteiners dotās dziedinošās meditācijas arī tad, ja jautājošais ir
vēl maz apguvis antroposofiskās gara zinātnes pamatatziņas.
Šādos gadījumos pašas meditācijas kļūst par izziņas ceļa sākumu, modinot jautājumus un sniedzot orientieri dabas un
gara zinātnes studijās.
Pēdējā laikā es esmu tikusi daudzkārt lūgta īsā rakstiskā
formā izklāstīt 2000.-2004. gadu konferencēs pateikto par
mediķu skološanās ceļu. Ņemot vērā izmainījušos situāciju
un antroposofiskās medicīnas sekcijas 80. gadadienu, es nolēmu izdarīt to šeit cik vien var īsāk. Arī tad, ja līdz ar to visvērtīgākie gara dārgumi tiek atkārtoti „publiskoti”, tomēr no
tā ir liels guvums, ja daudzi terapeitiski praktizējošie ārsti izmantos to kā pamudinājumu, lai vēlreiz ar jaunām acīm paskatītos uz savu ceļu, bet pirmās satikšanās gadījumā to uzsāktu. Šim nolūkam esmu izvēlējusies tādu sakārtojumu, ar
kādu es pati esmu strādājusi daudzus gadus. Par vadmotīvu
man kalpoja vēlme aptvert antroposofisko medicīnu kā veselumu un saprast tās devumu dažādām profesionālām grupām
atbilstoši to iekšējām vajadzībām. Te man arī nedēļas dienu
kvalitātes ir palīdzējušas ritmizēt meditatīvo darbu un tā vēl
skaidrāk izstrādāt atsevišķas attiecības.
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Svētdiena

Saule

Rūdolfa Šteinera ierādītais meditatīvais ceļš medicīnas
jomā sākas ar t.s. siltuma meditāciju. Peters Zelgs biogrāfiskajā studijā par Helēni fon Grunēliuss (Helene von Gunelius)
ir attēlojis, kā šī meditācija 1923. gada pavasarī vai septembrī
tika iedota Helēnai fon Grunēlius, lai viņa dotu to tālāk medicīnas studentiem. Sagatavošanās šai meditācijai sākas ar jautājumu: „Kā lai es atrodu labo?” Sekojot šim jautājumam,
meditācija ved pie četru ēterisko spēku avotu apzināšanās:
Siltuma ētera spēki atraisa savu darbību starp cilvēkiem, cilvēces siltuma centrā, Kristus būtnē, kas visu samierina un caurauž. Gaismas ēters staro no sirds, skaņu ēters – no
apakšējā ķermeņa vielmaiņas sfēras, kamēr dzīvības ēters rosās dzīvības un galvas domāšanas jomā. Morālie ideāli ir tie,
kas mūs silda, apgaismo, inspirē un atdzīvina mūsu darbu.
Jaunus ēteriskus spēkus der rosināt kā dziedinošus, kultūru
radošus spēkus. Šī meditācija gadu desmitu gaitā ir iedzīvojusies visur tur, kur tika praktizēta antroposofiskā medicīna un
dziedinošā pedagoģija, kas darbojas smeļoties no spirituāliem
impulsiem. Tādēļ to var uzskatīt par garīgu pamatu antroposofiskās medicīnas pētniecības un prakses jomā. Tas, kurš
pats gribētu apgūt šo meditāciju, lai palūdz kādu ārstu, kurš
ar to strādā, to sev paskaidrot un kā jebkuru meditāciju noraksta personīgi sev. Tāpat kā Saule ir siltuma un gaismas
cents, bet arī visas dzīvības avots uz Zemes, tā siltuma meditācija rāda ceļu pie dvēseles un gara Saules pārdzīvojuma, un
tas kalpo kā orientieris ārstu darbā.
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Mēness

Pirmdiena

Mēness atrodas īpaši saskaņotās attiecībās ar Zemi un
Sauli, kas izraisa, piemēram, Saules un Mēness aptumsumu.
Mēness spēki ritmizē visus reģenerācijas un auglības procesus dabā. Arī cilvēks visu mūžu saglabā 25 stundu ritmu
(Mēness ikdienas aprites laiks ap Zemi) savas cirkadiānās
bioritmikas pamatā, kas tiek apgūts tikai bērnības gaitā pēc
ārējā laika noteicējas – Saules. Pirmā meditācija no Ziemassvētku kursa jauniem mediķiem (GA 316) ievada dziedinošā
dabas garīguma pārdzīvojumā. Šteiners tam piebilst:
„Ar to, ka jūs pastāvīgi noteiktā ritmā pievēršat uzmanību šim brīnumainam dabas noslēpumam, jūs praktiski atdzīviniet savas medicīniskās zināšanas. Tas nozīmē, ka, ja jūs
šādi mēģināsit atdzīvināt savas medicīniskās zināšanas, jūs
sāksit aplūkot dabu un cilvēku tā, ka no spēcīga impulsa izdziedināt, par kuru es esmu pirmīt runājis, nāks dziedināšanas iespēja. Patiesi, tā var izrietēt tikai no tāda pamata, arī pavisam konkrēti. Tam ir jātiek rosinātam ar cītīgu, dzīvu, ezoterisku mācīšanos, citādi varēs darīt tikai kaut ko juceklīgu.
Tomēr ir svarīgi zināt, ka patiesi šajā ritmiskajā iegremdēšanās tieši dabiskajā cilvēka vidē ir īsts medicīniskā ceļa pamats; nevis teorētiskajās medicīnas studijās, bet gan tajā, ko
es tagad esmu mēģinājis raksturot un ko jūs varat ritmiski
dzīvot.”
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Jūs, dziedinošie gari,
Jūs savienojaties
Ar sulfūra
ētersmaržas svētību;
Jūs atdzīvojaties
Merkūra,
Rasas piliena
Augošā, topošā
Augšuptieksmē.
Jūs apstājaties
Zemes sālī
Kas baro saknes
Augsnē.
Tad cilvēks var atbildēt:
Es gribu savas dvēseles ziņu
Saistīt ar ziedu smaržas
Uguni;
Es gribu savas dvēseles dzīvību
Rosināt ar mirdzošo pilienu
Uz rīta lapas;
Es gribu savas dvēseles esmi
Stiprināt ar sacietinošo sāli,
Ar kuru Zeme
Rūpīgi saknes kopj.
Tas ir zināmā mērā tas, ko dvēsele gūst, kad raugās apkārt, modinot sevī iekšējo izjūtu attiecībā uz to, kas viņu aptver.
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„Lūk, mani mīļie draugi, tas ir tas, ko var apgūt, kā to
dara dievbijīgie cilvēki lūgšanā, proti, tādējādi, ka arvien atdzīvina to sevī; tikai tas rosina dvēselē spēkus, kas var darboties medicīniski, jo parastie spēki, kuri šodien tiek saņemti
skolā, nevar uzmodināt medicīnisko ziņu. Tie var tikai kaut
ko izvilkt no dvēseles. Tādēļ es vienmēr pasvītroju kā galveno ezoteriskos apcerējumos, kurus mēs gribam kopt, ka ir jādomā par to, lai vispirms atdzīvinātu dvēseles spēkus, lai rosinātu dvēselē to, kas var to aizvest pie medicīniskās ziņas.”
Ar šo meditāciju jūtas īpaši uzrunāti ne tikai ārsti, bet
arī farmaceiti un dziedinošie praktiķi. Tā dzīvo arī daudzu ārstu un farmaceitu kolektīvos, ieskaitot dziedinošo līdzekļu
firmas WELEDA, WALA, Helikor, Izorel, Abnoba.
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Otrdiena

Marss

Divgadīgajam Marsa aprites ritmam piemīt liela makrokosmiska elpas vilciena raksturs. Marss vienu reizi apceļo
virssaules reģionu starp planetoidiem un Jupiteru, lai pēc tam
tiktāl tuvotos Zemei, ka ienāk reģionā zem Saules starp Venēru un Merkūru. Šai dinamikai atbilst ritmiskās sistēmas
piedzīvotā cīņa starp gaismu un smagumu, kā Rūdolfs Šteiners to attēlo pēdējā Ziemassvētku kursā jaunajiem mediķiem
dotajā meditācijā. Šeit runa ir par ikdienas cīņu starp slimību
un veselību, starp matēriju ar tās „smagumvaru” un garu ar tā
„spīdumspēku”. Šī meditācija ved mūs pie katras substances
vai cilvēkā notiekošā procesa dziedinošas vērtības izpratnes.
Šo vingrinājumu Rūdolfs Šteiners tuvināja dziedinošai eiritmijai, taču tā inspirē arī citas mākslas terapijas, kuras dziedinoši piedalās šajā spēku spēlē.
„Ja jūs pārdomājat, izjūtat visas šīs lietas ar nepieciešamo morālo impulsu un tad ar to, ko esat izjutuši, aizdedzināsit savu gribu, tad jūs pakāpeniski patiesi iemācīsities tā
uzlūkot pasaules lietas un norises, ka zināsit, kā gadījumā,
kad spīdumspēks ir satvēris smagumvaru, atraut to no smagumvaras ar kaut ko, kas no astrālās miesas balsta ētermiesu
ar kādas ārējās substances vai ar kāda cilvēkā notiekošā procesa starpniecību. Redziet, ja jūs kaut ko tādu pareizi izjutīsit
savā dvēselē, tad jums arī atvērsies acis uz dziedinošo elementu dziedinošajā eiritmijā, jo principā dziedinošais elements dziedinošajā eiritmijā ir, es gribētu teikt, tas, kas dziedināšanas gaitā pavisam īpaši rēķinās ar kosmiskiem spēkiem. Kad jūs izpildāt dziedinošās eiritmijas vingrinājumus
ar līdzskaņiem, tad jūs esat iekšā Mēness sfērā. Kad jūs attīstāt dziedinošās eiritmijas patskaņu spēkus, tad jūs esat iekšā
22

Saturna spēkos. Un cilvēks, kas izpilda dziedinošo eiritmiju,
tieši pateicoties šiem diviem spēku veidiem, iejūtas kosmosā.

Raugi savā dvēselē
Spīdumspēku
Jūti savā ķermenī
Smagumvaru
Spīdumspēkā
Staro Gara Es
Smagumvarā
dzīvo Dieva Gars
Taču nedrīkst
Spīdumspēks
Satvert
Smagumvaru
Un arī smagumvara
Spīdumspēku ne
Jo ja spīdumspēks
Satver smagumvaru
Un ja smagumvara
Ietriecas spīdumspēkā
Tad dvēsele un ķermenis
Nomaldās pasaulē
Un nokļūst postā (izvirst)
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Trešdiena

Merkūrs

Merkūrs, skatoties no Zemes, apraksta ar savu trajektoriju slaveno heksagrammu, dziedinošo, harmonizējošo, dinamisko figūru, kuru mēs pazīstam pēc hermētiskas tradīcijas
kā Hermesa Trismegista zīmi un jūdu tradīcijā kā Zālamana
zvaigzni. R.Šteiners runā par to savās lekcijās par rožkrustiešu alķīmijas principiem (GA 233a). Augšējās (gaisma) un
apakšējās (smagums) organizācijas spēki simboliski tiek attēloti ar diviem trīsstūriem, kuri gan harmoniski iesniedzas
viens otrā, bet nesajaucas kopā. Šos principus mēs jau esam
iepazinuši iepriekšējā vingrinājumā par spīdumspēku un smagumvaru. Šeit gan runa vairs nav par cīņas aspektu kā tur, bet
gan par dziedinošo, merkuriālo šo polāro spēku aspektu. Šo
visaptverošo, integrējošo dziedniecības principu R.Šteiners
attēlo minētajā Lieldienu kursā:
Jūti drudža mērā
Saturna gara dāvanu
Jūti pulsa skaitlī
Saules dvēseles spēku
Jūti vielas svarā
Mēness formas varu
Tad redzēsi tu savā dziedniekgribā
Arī Zemes cilvēka dziedināšanas vajadzību.
Visi pašas Zemes un četru tās iepriekšējo attīstības posmu spēki, sākot ar lielo pasaules siltuma ķermeni, kura rādijs
sniedzās līdz mūsdienu Saturnam, tiek parādīti savās attiecībās pret šodienas cilvēku uz Zemes. (R.Šteiners, „Slepenzinātne”) Te kļūst skaidrs, ka cīņa par līdzsvaru un veselību
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nāk par svētību ne tikai atsevišķam cilvēkam. Arī pati Zeme
alkst pēc veselības, lai sakārtotu pašas un visu tās radījumu
evolūcijā valdošos spēkus. Cilvēks var iemācīties pats sevi
sajust kā sakārtojošo, dziedinošo būtni pasaules attīstības
procesā. Šī meditācija īpaši saista ārstu darbu ar slimo kopēju
profesionālo grupu, kurai mērīt temperatūru, skaitīt pulsu un
sekot slimnieku svara izmaiņām pieder pie ikdienas rutīnas.
R. Šteiners min kā vispārēju mūsdienu cilvēka nepieciešamību spirituālā pasaules tēla apgūšanu, kas var palīdzēt pārvarēt
materiālismu. Tikai tā var morāli tikt izdzīvoti karmiskie
konflikti no agrākām inkarnācijām tā vietā, lai somatizētos
slimībās: „Ja es aplūkoju kādu diloņslimnieku, es izjūtu pavisam konkrētu līdzjūtību tādēļ, ka mūsu laiks ir tik materiālistisks, ka ārējā pasaule novirza cilvēku no iespējas izdzīvot savu karmu atbilstoši savam liktenim, ar visu mūsu bezgarīgo
dzīvi tā iegrūž viņu atpakaļ viņa paša ķermenī. Mūsu laiks
neļauj individualitātei pāriet morālajā sfērā, bet gan grūž viņu
atpakaļ. Tas kļūst organisks, satver orgānus, satver pirmām
kārtām plaušas, kas ir uz iekšu pavērsta vielmaiņas-locekļu
sistēma, kas savukārt ir vērsta uz āru. Individualitāte, kas
atspoguļojas iekšējā organismā no iepriekšējām inkarnācijām, tieši pārņem ķermeni. Šīs lietas nav tik svarīgas tādēļ, lai
par tām teoretizētu, bet gan, lai ar visu savu noskaņojumu tajās pārnestos, un tad rodas tieši tas, kas ir dziedināšanas griba
un kas tad pareizā veidā saistās ar cilvēka vēlmi izveseļoties.
Būtībā sakarā ar mūsu materiālistisko kultūru dziedinošais
cilvēks ir ārkārtīgi krasi atšķirts no cilvēka, kurš meklē dziedināšanu. Viņš netiek klāt, jo, lai tiktu klāt, ir vajadzīgs kaut
kas vairāk, ir jājūt tas, kas cilvēkā dzīvo kā mūžīgais. No šīs
izjūtas veidojas pareizās attiecības starp dziedinošo un dziedināmo, un tad arī nāk atskārsmes, kā pacientu var uztvert
patiešām individuāli, jo katram cilvēkam ir viņa paša karma.
Dziedināšanas process ir jāindividualizē.”
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Ceturtdiena

Jupiters

Jupiters ir brieduma, gudrības un līdz ar to sāpju planēta. Kamēr Saule apceļo visu Zodiaka apli, Jupiters paliek vienā zvaigznājā. Kā Mēness ekliptika attiecas pret Sauli, tā
Saules ekliptika pret Jupiteru. Viņa spēku konstitūcijai piemīt
skaitļa 12, noapaļošanas un pilnveidošanās noslēpums. Pirmā
meditācija Lieldienu kursā sauc mūs raudzīt mūsdienu kosmosā visu cilvēka tapšanas gaitu.
Šīs meditācijas vadmotīvā satiekas visas dziedinošo
profesiju grupas, kuras ar zinātnisku interesi pievēršas veselības un slimības jautājumiem un veic antroposofiskus pētījumus, jo tam ir nepieciešamas dziļas zināšanas par cilvēku un
viņa saistību ar kosmosu. Tikai fiziskā miesa pieder Zemei
un tiek tās pievilkta. Ētermiesa darbojas pilnīgi no kosmosa
un veido fizisko miesu ar saviem perifēriski uzsūcošajiem
spēkiem. Šī veidola veidošanas procesa centrā atrodas Mēness, kura formējošais spēks tiek citu planētu un īpaši nekustīgo zvaigznāju modificēts atkarībā no konstelācijas.
„Kamēr mūsu medicīnas zinātnē netiks atkal ieviesta
astronomija, bet tieši tai ziņā, kā es to tikko esmu izklāstījis,
mēs netiksim nekur tālāk. Būtībā lielākā daļa no tā, kas
parasti tiek teikts, neizsaka neko sevišķu. Cilvēki žonglē ar
vienu vai otru fenomenu, proti, tādējādi, ka tas, kas tiek vērots cilvēkā, tiek piedēvēts vai nu ārējiem apstākļiem, vai iedzimtībai, bet, ja jūs aplūkojat to sīkāk, tad no tā nekas neiznāk, tādēļ ka tiek aizmirsts, ka cilvēka veidols ir jāatvasina
no tā, ko sniedz atziņas par debesu zvaigznēm, bet kvalitatīvi
skatoties, pēc to iekšējas būtības. Bet svarīgākais cilvēka vei26

došanas procesā ir Mēness. Tam ir jādarbojas līdzi visur, citi
modificē tā ietekmi:
Raugi, kas kosmosā notiek,
Tu sajūti cilvēka veidošanās procesu.
Kā Mēness primāri ir saistīts ar cilvēka veidolu, tā Saule – ar
viņa dvēseles spējām, tā apveltī viņu ar dvēseli:
Raugi, kā gaiss tevi kustina,
Tu piedzīvo dvēseles ienākšanu cilvēkā.
Sakarā ar Saturnu var saprast spēju apveltīt cilvēku ar garu:
Raugi pārvērtības uz Zemes,
Tu aptver cilvēka apgarošanu.
Jau kopš vissenākās alķīmiskās tradīcijas Saturns tika
saistīts ar sabrukuma un nāves spēkiem materiālajā esamībā.
Bez daļējas šūnu atmiršanas un kontrolētas substanču sairšanas kopš pašas dzimšanas dzīves laikā nav iespējama nekāda
attīstība. Gars saista sevi un zaudē paša apziņu inkarnējot
materiālajā esamībā. Saturnam ir vajadzīgi 30 gadi, lai veiktu
savu Zemes apgaitu, bet mēs kā cilvēki, tieši pateicoties šiem
Saturna spēkiem, trīsdesmit gados būtu vecas māmuļas un
veci vecīši. Mēs sāktu ar trīsdesmit gadiem staigāt ar kruķiem
(...). Bet Saturna spēki arī tiek modificēti ar Jupitera un Marsa spēkiem. Tie paveic to, ka mēs tik stipri nenoārdām savu
organismu līdz 30. dzīves gadam, bet gan dzīvojam ilgāk.
Mēs patiešām pateicāmies Jupiteram un Marsam par to, ka
neesam sirmgalvji 30 gadu vecumā. Ja grib saprast cilvēku
tiktāl, ka viņš ir iespējams kā cilvēks arī 45 gadu vecumā, ir
jāraugās kosmiskajā visumā.”
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Piektdiena

Venēra

Venēra apraksta debesīs savu harmonisko „pentagramma Veneris” astoņos gados. Pentagramma ir taisni stāvošā
cilvēka zīme. Visi ķermeņa, dvēseles un gara spēki sadarbojas tā, ka jebkurā vecumā ir iespējama taisna, mīlestības pilna
cilvēka būtnes izpausme. Pēdējā Lieldienu kursa lekcijā R.
Šteiners ievada meditāciju, kas attiecas uz ārsta, terapeita attiecībām ar pacientu un veido pamatu jebkurai ar terapiju
saistītajai sarunai, proti, līdz pat specifiskām terapijas formām kā darbs ar biogrāfiju, psihoterapija, pastorāli-medicīniska konsultācija. Katrā terapeitiski orientētajā tikšanās ir
nepieciešams skats uz dzīvi kā veselumu ar tās slimīgajām
nosliecēm un izveseļošanās iespējām. Runa ir par kārtīgu
imaginācijas un inspirācijas izstrādāšanu attiecībā uz slimnieka ētermiesu un astrālo miesu. Ētermiesas spēki nodrošina
ķermeņa veidošanos kopš embrionālā posma līdz pat visdziļākajam vecumam. Terapeita uzdevums ir procesuāli atveidot
tos paša dvēselē, tādējādi attīstot spēju imaginatīvi redzēt
ētermiesu. Turpretī astrālās miesas spēki ar savām diferencējošām skaņu kombinācijām, ar savu sauso, gaisīgo dabu izraisa novecošanu un darbojas no nākotnes līdz pat dzimšanas
brīdim. Ja tie tiek dzīvi izjusti savā darbībā, tad tas ved pie
inspiratīvās astrālās miesas satveršanas (izpratnes):
Nobīdi agrīno laiku
Bērna vecumā
Un bērna vecumu
Jaunības laikā:
Tev parādīsies sabiezējusi
Cilvēka ēteriska būtne
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Aiz ķermeņa būtnes –
Nobīdi vecuma blīvumu
Cilvēka brieduma gados
Un brieduma gadus
Jaunības dzīvē
Tev atskanēs pasaules skaņās
Cilvēka dvēseles darbība
No ētera dzīvības.
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„No tā, ko es jums saku, jūs redzat arī to, ka pamācība
meditācijai netiek dota kā pavēle, tā tiek pamatota tā, ka to
var saprast. Pareizi novestais līdz meditācijai cilvēks netiek
apstrādāts autoritatīvi, kā tas reiz bija senajos austrumos, kur
gan bērnu, gan arī veco cilvēku audzināšana un attīstība balstījās pavisam citās lietās nekā pie mums. Tātad, tas, kurš saņem pie mums meditāciju, saņem to tādējādi, ka saprot, ko
viņš ar sevi dara. Austrumos bērns saņēma norādījumus no
sava tēva. Tas nozīmē, ka viņš tika audzināts un mācīts tādā
veidā, kā dzīvoja pieaugušais. Viņš neiemācījās neko vairāk
par to, ko bija noskatījies no tēva. Pieaugušajam cilvēkam, ja
viņš gribēja tikt savā attīstībā tālāk, bija savs guru. Un guru
nedeva nekādu citu likumu kā šo: „Tā tas ir, tas ir jāizmēģina.” Šī ir atšķirība: mūsu rietumu civilizācija visur apelē pie
cilvēka brīvības tā, ka cilvēks zina, ko viņš dara. Tā var arī
saprast, kā rodas inspirētā atpazīšana, ja ar veselo cilvēka saprātu tika saprasts, kā darbojas fiziska un garīga slimība, un
ja apver visu to, ko es jums šodien teicu, jo šīs lietas ir saprotamas tikai ar veselo cilvēka saprātu. Ja cilvēks iet tālāk, lai
saprastu, kas ir jādara iekšējā meditācijā, tad viņš ar savu veselo saprātu nonāk pie sasniegtās robežas. Veselais cilvēka
saprāts var sasniegt visu, kas nāk no antroposofijas.”

Sestdiena

Saturns

Pastorāli-medicīniskajā kursā R.Šteiners apkopoja visu
teikto par ārsta ceļu, ieskaitot pastorālo medicīnu, vienā mantrā, kurā ārstnieciski-priesteriska darbība tiek pieslēgta dievišķai Trīsvienībai. Šeit Kristus kā „Verus Mercurius” ved
lejā elementu un nāves valstībā pie Dieva-Tēva un augšup pie
Svētā Gara, lai palīdzētu cilvēkam viņa maldu ceļos nokļūt
līdz brīvībai. Vaina un liktenis, izziņa un pārvērtības tiek at30

pazītas savā savstarpējā nosacītībā un atklāj slimības un izveseļošanās avotus.

Terapeitiski-pedagoģiskās stājas izstrādāšana
Pēdējos savas dzīves pusotra gados R.Šteiners ir ierādījis ezoterisko ceļu mediķiem un terapeitiem, kā arī skolotājiem-pedagogiem, kuri arī, netieši un klusi dziedinot, pavada
skolnieku viņa attīstības ceļā. Ja ārsts iegūst izpratni arī par
šo kluso dziedināšanu, tad viņš var iemācīties piešķirt dziednieciskam procesam dvēseli, vērsties ne tikai pie slimā ķermeņa, bet arī pie viņa dvēseles, kas primāri ir skolotāja pienākums. Tā pedagoģija zināmā mērā pieder arī pie ārsta, kopēja un terapeita ikdienas, jo šeit runa ir par nostāju, kas nosaka katru cilvēcisku un it īpaši terapeitisku tikšanos: vai es
redzu citā cilvēkā harmonisku dvēseliski-garīgo būtni, kas cīnās ar neatbilstošu (nekongruentu) „slimu”, „iedzimto” konstitūciju?
Tas bija senos laikos
Tad iesvētīto dvēselēs dzīvoja
Spēcīga doma, ka slims
No dabas ir cilvēks ikviens.
Un audzināšana tika aplūkota
Līdzīgi dziedināšanas procesam,
Kas bērnam reizē ar briedumu
Arī veselību piešķīra
Pilnīgai cilvēka dzīvei.
Šī vārsma skan kopā ar centrālo meditāciju no „Dziednieciski pedagoģiskā kursa” (GA317), kuru R.Šteiners ir iedevis 1924.gada 5.jūlijā kā punkta/apļa meditāciju: „Parasti
cilvēki neko nevar sasniegt pedagoģijas jomā tādēļ, ka viņi
nekad nav pārdomājuši patiesību, kas pastāv tajā, ka viņi va31

karā iedzīvojas apziņā „Manī ir Dievs(...) un no rīta tā, ka tas
apgaismo visu dienu – „Es esmu Dievā”. Padomājiet tikai, ko
jūs īsti darāt, kad atdzīviniet sevī šos divus priekšstatus, kas
tiek pilnīgi izjusti, pat kļūst par gribas impulsiem.”
Cilvēkmācības ziņā šeit viens otram pretī stāv nervumaņu pols ar centrālo Es-apziņu un vielmaiņas-locekļu pols
ar gribas nesto perifērisko apziņu, apzinātais dienas cilvēks
un neapzinātais nakts cilvēks. Šis vingrinājums ir labākais
aizsarglīdzeklis pret Arimana inspirēto, neapzināti gribā mītošo iedomību (ārišķību), kas nepieļauj auglīgu terapeitisku
darbu. Iedomība jauniešu kustībā ir it visur – ne tik daudz
sliktas audzināšanas dēļ, cik tādēļ, ka tas ir nepieciešams, jo
tieši tādēļ, ka griba padara nepieciešamu spēcīgu iekšēju spēju atraisīšanos, vienkārši arimaniskās ietekmes dēļ iedomība
pamostas stiprā mērā (...). Tādēļ tik bieži ir vērojama parādība, ka tiek turētas vispārējas runas par misijām, par lieliem
uzdevumiem un ir maz noslieces pievērsties speciālām mazām lietām, kas ir nepieciešamas šo lielo mērķu sasniegšanai.”
Dienā dzīvot apziņā: ap mani ir Dieva radītā pasaule, es
veltu savu darbu dievišķajam pasaulē. Un naktī iet ar apziņu,
ka manī dzīvo dievišķais, kas gribētu uzmodināt un audzināt
manī cilvēciskumu. Abi šie noskaņojumi un darba virzieni
piešķir katram darba mirklim un satiekoties ar cilvēkiem iekšēju dzīvi un nozīmi. Tie padara vismazāko un vispieticīgāko
rokas spiedienu mīlestības pilnu un dziedinošu.
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Medicīniskais „breviārs”?
Kristiešu kopas priesteru iekšējo darbu R.Šteiners pamatoja ciešā saistībā ar gada gaitā vērojamiem miršanas un
tapšanas procesiem. Rodas jautājums, vai arī medicīnisko
meditāciju uzbūve un kartība nav dziļi saistīta ar gada riti.
Sākot ar 1923. gada rudenī ar siltuma meditāciju, par
kuru mēs esam droši, ka šajā laika posmā ar to strādāja medicīnas studenti un jaunie ārsti, kuri to bija saņēmuši, medicīnas ceļš iet caur Rafaela imagināciju (GA 229) pie lekcijām
par mistēriju veidoliem (GA 232), kuras bija domātas Ziemassvētku sapulces sagatavošanai Gēteānumā. Tajās ir runa
arī par medicīnas mistērijām un to kontekstā Ita Vegmane
lūdza Šteineram speciālo meditāciju slimo kopšanai. Seko
Ziemassvētku sapulce ar Brīvās Gara zinātnes augstskolas kā
mistēriju skolas un Itas Vegmanes aprūpētās Medicīnas sekcijas dibināšana. Tajā dotajā Pamatakmens meditācijā ir izteikts cilvēces kultūras dzīvi dziedinošs Antroposofiskās
biedrības uzdevums. Meditācija noslēdzas ar Ziemassvētku
notikuma atcerēšanos laikmetu mijā:
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Laikmetu mijā
Pasaules Gara gaisma
Ienāca Zemes būtības straumē;
Nakts tumsas vara
Izbeidza valdīt,
Dienas gaišā gaisma
Uzstaroja cilvēku dvēselēs;
Gaisma,
Kas sasilda
Nabaga ganu sirdis,
Gaisma, kas apgaismo
Gudro ķēniņu galvas.
Dievišķā gaisma,
Kristus Saule,
Sasildi
Mūsu sirdis,
Apgaismo
Mūsu galvas,
Lai labs taptu,
Ko mēs
No sirds iesākam,
Ko mēs
No galvas
Mērķtiecīgi paveikt gribam.
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Jautājums no siltuma meditācijas: „Kā lai es atrodu labo?” piedzīvo šajā Pamatakmens meditācijā izšķirošu padziļinājumu. Visi jaunie ārsti un medicīnas studenti bija klāt un
uztvēra šo meditāciju īpaši jūtīgi. Paralēli Lieldienu kursam
jaunajiem mediķiem Rūdolfs Šteiners lasa AB biedriem lekcijas par rožkrustiešu kustību un moderno iesvētīšanas principu un lekcijas „Lieldienu svētki kā cilvēces mistēriju vēstures
daļa” (GA 233a). Abos paralēli lasītajos ciklos tiek izrunātas
visbūtiskākās lietas par spirituālo dziedniecības mākslu. Tas
parāda, cik cieši medicīnas ceļš ir saistīts ar vispārējo antroposofisko ceļu, kas attiecas uz impulsu kļūt par palīgiem cilvēces kultūras attīstības procesā. Starp Vasarsvētkiem un Jāņa laiku Kobervicā tiek nolasīts Lauksaimnieciskais kurss
(GA 327) un tieši pēc Jāņu laika Dziednieciski-pedagoģiskais
kurss 1924. gada septembrī (GA 318). Ar to noslēdzas „medicīniskais gads”. Būtu par daudz mēģināt parādīt visas tajā apslēptās iekšējās kopsakarības, bet tās pastāv un varbūt šis
raksts rosinās lasītājus pamatīgāk ar to pastrādāt.
Šis uzmetums paliks nepilnīgs, ja netiks minēts t.s. „iesvētīšanas ceļš dzīvē”, kuru R. Šteiners ir attēlojis savā grāmatā „Kā iegūst atziņas par augstākām pasaulēm” (GA 10).
Ja mēs atpazīstam pašu dzīvi ar tās atsevišķām norisēm, priekiem un bēdām kā personīgo skološanās ceļu, tas atbrīvos
mūsos visstiprākos spēkus, lai veselīgi ķertos pie saviem dzīves uzdevumiem. Arī uz t.s. gara pētnieku attiecas tas, ka visi
viņa darba rezultāti galu galā ir veltīti kalpošanai dzīvei.

35

Dažas Rūdolfa Šteinera dotās
meditācijas par mirušajiem


Pie tevis lai tiecas manas dvēseles mīla
Pie tevis lai tiecas manas mīlas ziņa
Lai tā tevi aptver
Lai tā tevi nes
Cerības augstumos
Mīlestības sfērās.
(Pašnāvības gadījumos, bet arī citos)


Dvēsele dvēseļu zemē,
Meklē Kristus svētību
Kas tev palīdzēt varēs,
Palīdzēt no gara zemēm,
Kas arī tiem gariem mieru
Dāvā, kas nerodot mieru
Ir gatavi izmist.


Tu, mana dzīvības gara sargs un pavadoni,
Esi manā gribā sirds labestība,
Esi manās jūtās cilvēkmīlestība,
Esi manās domās patiesības gaisma.
(Nāves draudu priekšā sev, bet arī citam mirstošajam,
lietojot vietniekvārdus trešā personā)
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Jūtiet, kā ar mīlestību
vēršam skatienus mēs augšup –
turp, kur jūs pie citiem darbiem
esat pašlaik aicināti.
Sūtiet savus gara spēkus
mums, uz Zemes palikušiem,
dzirdiet mūsu klusās lūgsnas,
kuras mēs jums pakaļ sūtam.
Mūsu Zemes darbiem vajag
gara Zemes stipros spēkus,
ko no mirušajiem draugiem
pateicībā saņemt ceram.


Mīļotā dvēsele,
Es gribu ietērpt tevi
Manas mīlestības tērpā,
Lai tā sasilda tevi aukstumā,
Lai tā atdzesē tevi svelmē,
Lai tā apgaismo tev ceļu
Caur gara tumsu
Pie gara gaismas.
Dzīvo gaismas caurausta,
Mīlestības nesta
Augšup.
Un lai mēs esam viens –
Tu manī
Un es tevī.
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Mihaela Gloklere

Par eņģeļu darbību cilvēka dzīvē
Pēdējos gados aizvien izplatītākas kļuvušas filmas, televīzijas pārraides un grāmatas par eņģeļiem. Arī baznīcā par šo
tēmu tiek runāts biežāk. Reiz es piedzīvoju, lūk, ko: es piedalījos evaņģēliskajā bēru rituālā. Apbedīšanas laikā mācītāja
savu piemiņas runu beidza ar kādas evaņģēliskās teoloģes
(viņas uzvārdu es diemžēl neatceros) vārdiem par eņģeļiem.
Tas, ko viņa nolasīja, saturēja vienkāršu, bet trāpīgu eņģeļu
iedarbības būtiskāko motīvu formulējumu: aizsardzība, klātbūtne ceļā, modrība, glābšana, šķīstums un pašaizliedzība.
Tiem piemīt arī ideāla īpašības, kādēļ eņģeļi parasti tiek attēloti gaišās krāsās, ļoti bieži baltās drānās. Visi šie motīvi izskanēja īsajā tekstā, un nobeigumā tie tika apkopoti šādi:
“Tavs eņģelis redz tevi, viņš sargā tevi, viņš ir tev tuvu miršanas brīdī, viņš ir īpaši tuvu tad, kad tu guli, kad tava apziņa
izdziest, tad viņš ir nomodā un pie tevis.”
Brīnumainākais šajā situācijā bija noskaņa, kas pēkšņi iestājās kapelā. Tur bija sapulcējusies neliela sērojošo tuvinieku
grupa, ne vairāk kā divdesmit cilvēku. Iesākumā valdīja visiem pazīstama nomāktība, daži cīnījās ar asarām, daži bija
mierīgi un savaldīgi, un pēkšņi telpā iestājās pavisam dziļš
miers, un tas tikai tādēļ vien, ka tika pateikti nedaudzi vārdi
par eņģeli.
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Eņģeļi ir neredzami.
Ko mēs par viņiem zinām?
Lai arī mēs diezgan daudz zinām par eņģeļiem, viņi mums
tomēr ir nepazīstami, jo mūsu miesiskajām acīm viņi ir neredzami, mūsu miesiskajām ausīm nedzirdami. Kā mēs varētu
tuvoties un uztvert šīs būtnes, par kurām šodien dzirdam aizvien biežāk, kuras pat pavisam negaidīti parādās apbedīšanas
ceremonijā, kā tas tika minēts, un nomierina cilvēkus? Vai tas
nav brīnumaini, ka tēli, arī vārdi un domas par eņģeļiem var
tā iedarboties, ka mēs vienkārši jūtam: ir noticis kaut kas reāls, lai arī mēs to nevaram īsti izskaidrot? Es gribētu palīdzēt
labāk izprast šo eņģeļu pārdzīvojumu, kuru mēs taču visi pazīstam šādā vai tādā formā. Vispirms atsauksim atmiņā mums
visiem zināmo un tad aplūkosim to nedaudz tuvāk.
Jau pats vārds izsaka ko svarīgu: “eņģelis (Angelos)” nozīmē “vēstnesis”. Tā ir zinoša būtne, starpnieks, jo vēstnesis
nes vēsti. Viņš zina kaut ko tādu, ko cilvēks vēl nezina. Tādēļ
eņģeļiem vienmēr tika piedēvēta visaptverošās zināšanas kvalitāte. Jau agrīnajos kristietības gadsimtos tēlotājas mākslas
darbos rodami eņģeļu atveidi, kas to pauž. Viņiem ir pilnīgs,
harmonisks veidols, zinošs skatiens, norādošs žests, viņu rīcība izraisa pavērsienu cilvēku likteņos. Arī Kristus dzīve (pēc
evaņģēlistu liecībām) tiek pavadīta ar eņģeļu vēstījumiem; atsauksim atmiņā pasludināšanu, prieka vēsti dzimšanas brīdī,
stiprinājumu nāvīgajā cīņā Ģēcemanē.
Eņģeļi vienmēr parādās tad, kad cilvēki nonāk robežsituācijās. Lielākoties tie ir visdziļākā iekšējā vai ārējā izmisuma
acumirkļi. Tad viņus piesauc arī tie cilvēki, kuri citādi varbūt
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īpaši par viņiem nedomā. Šādos acumirkļos tie arī tiek vispatiesāk uztverti un atpazīti.
Līdz pat mūsdienām daudzi gleznotāji mēģinājuši attēlot
eņģeļus. Visu tēlojumu galvenās pazīmes saskan, lai arī vienā
ir atveidots tas, citā kas cits. Tā dažkārt skaidru vēstījumu
sniedz eņģeļu pirkstu stāvoklis, citreiz dinamiska kustība, kas
norāda uz kādu procesu, par nākšanu no kaut kurienes uz kaut
kurieni. Gandrīz visos eņģeļu attēlojumos īpaši pievērš uzmanību ārkārtīgi modrais skatiens. Modri, nopietni un zinoši tas
lūkojas uz gleznas vērotāju. Sakrālajā mākslā tiek atveidoti
arī ercenģeļi, ķerubi un serafi. Jo augstāka ir būtnes hierarhiskā pakāpe, jo vairāk acu un spārnu tai tiek piešķirts. Acis tiek
gleznotas ne tikai sejā, bet arī rokās, spārnos, dažkārt visā
miesā. Tādējādi tiek panākts iespaids, ka šīs būtnes uztver un
zina absolūti visu.
Eņģeļiem ir spārni. Arī tos mēs atrodam gandrīz visos
gleznojumos. Tajos izpaužas ne tikai eņģeļu vieglums, viņu
zemes smaguma nesagūstītā būtība, bet arī liels spēks un dinamisms. Bieži eņģeļi rokās tur mūzikas instrumentus. Vareno harmoniju, ko pauž izcili mūzikas sacerējumi, mēs labprāt
saucam par debešķīgu. Kad dzirdam kādu skaistu balsi, mēs
arī sakām: “Viņš vai viņa dzied kā eņģelis!” Vispār vārds
“eņģelis” nereti tiek lietots sarunvalodā. Cik bieži mēs sakām: “Tu patiesi esi eņģelis!” Arī tad, ja kādam varbūt tikai
īstajā brīdī pie rokas bija pastmarka, kas mums ir ārkārtīgi nepieciešama. Kad īstais notiek īstajā brīdī, mēs to sajūtam kā
likteņa labvēlīgo pirkstu, kā debesu dāvanu, kā sastapšanos ar
eņģeli.
Līdzīgi ir arī ar cilvēka morālajām kvalitātēm. Mēs runājam par eņģeļa pacietību un labsirdību, par spēju gaidīt kā eņģelim. Ibsena drāmā “Pērs Gints” pašaizliedzīgā Solveiga
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gaida Pēru Gintu, kurš tālu prom, plašajā pasaulē pārdzīvo
visdažādākos piedzīvojumus, izdzīvo neskaitāmas afēras –
mūžīgos meklējumos bez sāta un mitas, taču viņš zina, ka tālajos ziemeļos viņa Solveiga gaida viņu, lai notiek, kas notikdams. Šī uzticīgā dvēsele tiek tēlota baltās drānās, jo viņas izturēšanās ar cilvēciskiem jēdzieniem ir grūti aprakstāma. Citas sievietes līdzīgās situācijās izturas atšķirīgi; tikušas pamestas, viņas slīgst izmisumā vai meklē jaunas attiecības.
Turpretī Solveigai izdodas saglabāt iekšējo mieru. Viņa var
gaidīt Pēru Gintu, jo zina, ka cilvēku attiecībām piemīt ne tikai laicīgā, bet arī mūžības dimensija. Viņa dzied eņģeļa balsī: “Es vēlos tevi gaidīt, līdz tu būsi pie manis. Gaidi mani
tur, augšā,” tas nozīmē: “kad būsi jau miris. Tur mēs noteikti
tiksimies.” Viņai ir kļuvis vienalga, kur atkal satikties ar mīļoto. Pateicoties nesatricināmai mīlestībai, Solveiga intīmi izjūt viņa klātbūtni arī tad, kad fiziski abi ir tālu prom viens no
otra. Cilvēki, kuri kopj sevī šādas īpašības, ir tuvu eņģeļu pasaulei. Viņi atrod tiltu starp juteklisko un pārjuteklisko pasauli, starp kurām eņģeļi darbojas kā vēsti nesoši starpnieki.
Līdzīgi eņģeļu klātbūtne un iedarbība ir atainota Vecajā
Derībā, piemēram, 91.psalmā: “Jo viņš sūtīs tev savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos, viņi tevi uz rokām nesīs,
lai tavas kājas nepieduras pie akmens” (11,12). Eņģeļi darbojas kā vidutāji, kad cilvēks lūdz. Uz to norāda arī katoļu baznīcas svinīgā misa. Eņģeļi, jo īpaši erceņģelis Mihaels, palīdz
Dievam uztvert cilvēku upurdomas un jūtas. Mums nav dots
Dievu uzlūkot tieši, jo cilvēka nepilnība ir pārlieku liela. Šeit
eņģeļi uzstājas kā starpnieki. Kad mēs lūdzam, tad eņģeļi uznes uz saviem spārniem mūsu nevarīgos vārdus un vājās domas Dieva troņa priekšā tā, ka tie top sadzirdēti. Tas atainots
arī Jāņa Atklāsmes grāmatā, kur tiek rādīts, ka eņģeļi cilvēku
lūgšanām “pievieno vīraku”: “Tad nāca cits eņģelis un nostā41

jās pie altāra, turēdams zelta kvēpināmo trauku; viņam tika
pasniegts daudz kvēpināmā, lai pietiktu visu svēto lūgšanām
uz zelta altāra goda krēsla priekšā.” (Jāņa Atklāsmes grāmata,
8,3)
Eņģeļi pieņem cilvēku lūgšanas un no tām izveido kaut ko
“tveramu”, “vielisku”, pievieno tām substanci un nes Dieva
priekšā. Mēs nelūdzam mūsu eņģelim, bet gan lūdzam kopā
ar viņu. Un tam ir svarīga nozīme attiecībās ar mūsu eņģeli,
vai mēs piekopjam lūgšanu vai nē. Tādēļ ir labi, ja cilvēki jau
bērnībā tiek mācīti lūgt un var piedzīvot eņģeļu klātbūtnes izraisīto svētsvinīgo noskaņu.

Eņģeļu pārdzīvojumu atspoguļojums dzejā
Dzejnieki, kurus nodarbina eņģeļu tēma, apraksta tās
pašas īpašības, par kurām mēs tikko runājām: parādīšanos dzīves robežsituācijās, modrību, gatavību aizsargāt,
pavadīt, pamācīt, palīdzēt, bet arī izbiedēt. Tā tas ir Reinera Marijas Rilkes dzejolī:
***

Kurš, ja es iekliegtos, dzirdētu mani no eņģeļu
Kārtām? Un ja arī viens
Paņemtu mani pēkšņi pie sirds, es beigtos no viņa
Stiprākas esmes. Jo skaistais jau nav nekas cits,
Kā baismīgā sākums, kuru mēs tieši vēl panest
Spējam un apbrīnot – kaut vai par to,
Ka tas atturas dievišķā mierā
Sagraut mūs pīšļos. Katrs eņģel’s ir baismīgs.
No “Duīnes elēģijām” (1.)
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Eņģeļa pārvarenums, viņa visaptverošā viedība, viņa neizsakāmā skaidrība un miers var cilvēku iznīcināt, ja viņš to sastop nesagatavots. To var izturēt tikai tas, kurš ir gatavs pārveidoties. Tas, ka eņģeļi nenāk cilvēkam par tuvu, nozīmē, ka
viņam tiek dota brīvība. Viņam tiek dots laiks, lai sagatavotos
šai satikšanās reizei atbilstoši paša spēkiem un iespējām. Tādēļ eņģeļa pamestības izjūta ir skaidri saklausāma arī Rilkes
dzejoļos par eņģeļiem, no kuriem četrus es vēlos minēt:
***
Kopš mans eņģel’s vairs nesargā mani,
viņš ir brīvs un var atraisīt spārnus
un zvaigžņu klusumu pāršķelt,
jo viņam vairs nav manas vientuļās nakts
bailīgās rokas jātur –
kopš mans eņģel’s vairs nesargā mani.
Nav manam eņģelim ar’ pienākumu vairs,
kopš viņu mana stingrā diena padzen.
Viņš bieži gremdē savu seju ilgās
pēc manis, novērsies no debesīm.
Viņš gribētu atkal no trūcīgām dienām
pāri mežu šalcošām galotnēm
manas bālās lūgšanas nest
ķerubu dzimtenē.
Turpu nesa viņš manas agrīnās raudas,
un domas, un manas mazās
ciešanas izauga tur par birzīm,
kuras čukst pāri viņiem.
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***
Ja man reiz manas dzīves zemē –
tirgus troksnī un mesas burzmā –
nāksies bērnības ziedošo bālsmi –
manu pirmo eņģeli - aizmirst:
viņa labestību un tērpu,
lūdzošās rokas un svētošo žestu savos dziļākos sapņos es tomēr
paturēšu tā spārnu krokas,
kuras kā ciprese baltā
viņam aiz muguras pletās…

***
Ir baismīgs eņģelis katrs. Un tomēr, ak, vai,
piesaucu jūs, gandrīz nāvīgie dvēseles putni,
zinot par jums.
Kur palika Tobija dienas,
kad no mirdzošākajiem viens
stāvēja vienkāršas mājeles durvīs,
nedaudz pārģērbies ceļam un nu vairs ne baismīgs;
(jauneklis jauneklī raudzījās, ziņkāres vadīts).
Ja nu ercenģels, bīstamais, paspertu soli tik lejup –
šurpu no zvaigznēm, tad salektos mūsos jo augstu
un nosistu mūs pašu sirds.
Kas jūs esat?
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Pavisam citādi tas izskan Kristiana Morgenšterna dzejā.
Viņam izšķirošs bija pārdzīvojums, ka eņģelis ir cieši saistīts
ar mūsu labo patību, ar cilvēka augstāko Es. Dzejnieks piedzīvo viņa gudro vadību dzīves griežos un raksta:

***
Tu, augstais, tu, mans viedais Es,
Kas savu spārnu klāj pār mani
Un kas no laika gala zini,
Man rādīt ceļus labākos.
Ja nācās nemierā man būt,
tad tas bij’ vārgā puikas nemiers!
Turpretī vīra briedais skatiens
spēj pateicībā mieru gūt.
Morgenšterns sajuta arī sāpes, ko izjūt eņģelis, kad viņa
vadītais cilvēks kļūst viņam neuzticīgs un noslīd zem sava
līmeņa. Dzejnieks uzrunā cilvēku viņa eņģeļa vārdā:
***
O, ja tu zinātu, cik ļoti izmainās
tavs vaigs, kad skatienā tu pēkšņi
to kluso, tīro, kas mūs vieno, zaudē
un novērsies no manis!
Kā ainava, kas tikko vēl bij’ gaiša
un pēkšņi apmācas un aizklāj tevi man.
Tad gaidu es. Tad klusēju un gaidu,
un gadās – ilgi. Ja es būtu cilvēks,
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kāds esi tu, es nomirtu no sāpēm,
ko atraidītā mīlestība nes.
Bet tā – man pacietības deva Tēvs bez gala,
es nesatrīcināmi gaidu, kad tu nāksi,
lai kad tas arī būtu…
Un pat šo maigo pārmetumu netver
kā pārmetumu, bet kā tiklo vēsti.
Gandrīz tautasdziesmai līdzīgs laika gaitā kļuvis nākamais
dzejnieka Novalisa dzejolis. Tas ataino glābšanos no dvēseles
posta un ciešanām:
***
Mēdz būt tik baigi brīži,
Mēdz būt tik nomākts prāts,
Kad viss, kas apkārt notiek,
Ir spokainības klāts.
Tad mežonīgās bailes
No visām pusēm zogas
Un dziļās naktis gulstas
Uz dvēs’li centnersmagas.
Tad drošie balsti ļogās,
Zem kājām pamats brūk,
Un galvā virpuls griežas,
Un visas domas jūk.
Un ārprāts ir jau tuvu,
Nevairāmi velk klāt.
Nu krūtīs sirds jau stājas,
Sāk maņas trulums mākt.
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Kurš krustu uzcelt spēja,
Lai katra sirds var glābties?
Kurš dzīvo debessmājā
Un līdz mums paciest sāpes?
Pie brīnumstumbra aizej
Un klusi ļaujies sāpei,
No tās dzimst gaiša liesma
Un kliedē smago sapni.
Un eņģel’s tevi atkal
No maldiem iznes klajā,
Un raugies priecīgs lejup
Tu zemē slavētajā.
Kādu citu dzīves situāciju aprakstījis Rūdolfs Šteiners. Pirmā pasaules kara laikā viņš mēdza pirms katra sava priekšlasījuma vērsties pie eņģeļiem ar vārsmu. Vispirms viņš pieminēja tos, kuri bija frontē un kuru acu priekšā pastāvīgi bija
nāve. Tad viņš runāja par cilvēkiem, kuri karā jau bija krituši.
Ar šiem vārdiem viņš vērsās pie kareivju sargeņģeļiem:
***
Jūs, kas uzmanāt Zemes dvēseles,
Jūs, kas veidojat Zemes dvēseles,
Gari, kas kā viedie sargi cilvēkdvēs’lēs darbojas mīlot,
Uzklausiet jel mūsu lūgsnu, raugiet mūsu mīlestību,
Ko ar jūsu spēkiem kopā, garam kalpojot, mēs sūtam.
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***
Jūs, kas uzmanāt sfēru dvēseles,
Jūs, kas veidojat sfēru dvēseles,
Gari, kas kā viedie sargi dvēs’les cilvēkos darbojas mīlot,
Uzklausiet jel mūsu lūgsnu, raugiet mūsu mīlestību,
Kas ar jūsu spēkiem vēlas vienoties
Un, jaušot garu, savu mīlestību starot.
Var iztēloties, kas šādos acumirkļos iekšēji risinājās klausītājos, jo neviena no klātesošajām sievietēm taču nezināja, vai
viņas vīrs, viņas dēls šajā stundā vēl bija dzīvs. Šodien mūs ar
nāvi apdraud slimības vai satiksme, taču mēs savas dienas
tomēr izdzīvojam relatīvā drošībā. Šādos laikos mēs sajūtam
eņģeli vien tad, ja mēs to aktīvi meklējam.

Kādēļ ir tik grūti sastapt eņģeli?
Atbildot uz šo jautājumu, es vēlos īpaši izcelt divus motīvus. No vienas puses, mēs lasām Rilkes dzejolī: “Ir baismīgs
eņģelis katrs”, no otras puses, mēs zinām, ka eņģelis tiek pārdzīvots kā būtne, identiska cilvēka augstākajam Es: “Tu, augstais, tu, mans viedais Es”. Abi motīvi, aplūkojot tos vienkopus, izskaidro, kādēļ mums ir tik grūti sastapt eņģeli apzināti;
mēs baidāmies no viņa, jo instinktīvi jūtam, ka šī tikšanās ir
baisma. Bet kādēļ tā ir baisma? Tādēļ, ka eņģelis patiesi
iemieso mūsu nākotnes mērķi, mūsu augstāko Es. Katrreiz,
kad mēs izmistam attiecībā uz sevi, kad mēs, piemēram, lolojot kādu ideālu, tomēr jūtam, ka neatbilstam šim ideālam,
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mēs pārdzīvojam vāju šī izbīļa atblāzmu savā dvēselē, izbīļa
no sevis, no sava eņģeļa. Šis bezdibenis, kas atveras starp
ideālu un īstenību, ir sāpīgs un … baismīgs. Ja mēs nesagatavojušies pēkšņi satiktu sevi tādus, par kādiem patiešām vēlamies kļūt, t.i., savu nākotnes ideālu, tad tai pat acumirklī
mums būtu jāpiedzīvo, cik daudz kas mūs no tā vēl šķir. No
šīs pašizziņas mums parasti ir bail. Viss mainās tikai tad, kad
mēs enerģiski apņemamies attīstīties tālāk. Bez šīs apņēmības
mūsu pašu cilvēciskās un morālās nepietiekamības reālais
mērs ir nepanesams. Šai ziņā gan baismu, gan augstākā ideāla
pārdzīvojumi ir savstarpēji cieši saistīti. No izmisuma šī fakta
priekšā mūs glābj vien mūsu griba attīstīties tālāk, strādāt pie
sevis pašiem, kā arī paļāvība, ka reiz sasniegsim savu cilvēcisko mērķi – patieso cilvēciskumu, lai arī šobrīd esam vēl
visai tālu no tā.

Cilvēks starp dzīvnieku un eņģeli
Ja mēs salīdzinām sevi ar dzīvnieku, visai drīz pamanām,
ka dzīvnieki pēc savas dabas nespēj attīstīties tālāk, tie jau
piedzimst apveltīti ar visām nepieciešamām spējam vai arī
visai drīz tās apgūst. Sunim nav vajadzīgs padoms, kā viņam
kļūt par īstu suni; tas būtu pilnīgi neiedomājami. Kūtī nenotiek konferences, kurās mājlopi apspriežas un pārdomā, kas
ar viņiem notiks turpmākajos gados. Mēs uzskatām, ka ir
pašsaprotami, ka visas dzīvnieku sugas ir pilnīgas visās savās
izdarībās un arī sociālajā veidolā. Dzīvnieks nevar kļūt vēl
dzīvnieciskāks par viņam jau nolemto. Un, iestājoties dzi-
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mumbriedumam, viņš sāk uzvesties tā, kā viņa sugas pārstāvim pienākas.
Pavisam citādi tas ir ar cilvēku. Līdz ar dzimumbriedumu,
pubertāti cilvēks kļūst aizvien problemātiskāks, tā kā bieži
vien vecāki ar visiem saviem audzināšanas pasākumiem nespēj tikt ar viņu galā. Jaunieši brīžiem izturas tā, ka pieaugušais tik tikko spēj to izturēt; ir mirkļi, kad viņš izbīstas no
paša bērna, viņā pat saceļas kaut kas līdzīgs naidam un atsvešinātības izjūtai, ko viņš līdz šim netika pazinis. Viņš mana,
ka jaunais cilvēks kļūst patstāvīgs, viņš meklē sevi; tagad vecāki principiāli tiek nobīdīti malā. Pusaudži vēl atļauj par sevi
rūpēties, bet aizvien grūtāk ir viņus ietekmēt. Lai cik pārsteidzoša var šķist nākamā doma un tomēr tā pauž patiesību:
iestājoties pubertātei, pusaudži patiesi vēlās, lai viņu vecāki
līdzinātos eņģeļiem: būtu maigi, uzmanīgi un pašaizliedzīgi;
viņu uzdevums ir tikai iedrošināt un pasargāt, un arī apmaksāt, ja maldu ceļos vai varbūt apzināti, kaut kas ir “nogājis
greizi”, rūpēties, aizstāvēt un pavadīt, bet kopumā izturēties
iespējami neuzkrītoši. Pusaudži pavisam noteikti zina, kādas
īpašības piemīt eņģeļiem, un tieši tādus viņi arī vēlas redzēt
savus vecākus. Tikai briesmu brīžos viņiem vēl tiek lūgts
atbalsts, līdzīgi kā to lūdz slīcējs, ķeroties pie salmiņa. Līdzko viņi ir atkal formā – neko vairāk nevēlas, kā tikai prom!
Mums, cilvēkiem, ir raksturīgi, ka gudrība, kura, bez šaubām, piemīt arī mūsu fiziskajam, miesiskajam veidolam, tomēr nenosaka mūsu rīcību automātiski, nenodrošina to, lai
mēs vienmēr rīkotos atbilstoši mūsu cilvēciskai būtībai, bet
gan bieži vien tā pavedina mūs rīkoties arī pretēji gudrībai.
Ne vien kā personības, bet arī kā sociālās būtnes mēs ne
vienmēr rīkojamies pareizi. Reizēm pat kaut kas tik dabisks
kā miegs pats no sevis vairs neiestājas; bieži, lai iemigtu, jā50

lieto medikamenti vai jāpiekopj īpaša diēta! Zīmīgi ir tas, ka
mums vispār jārunā par ēšanu, par uzvedības manierēm pie
galda, par ritmu, par mērenību. Bioloģiskais pulkstenis mūsos
pats no sevis nedarbojas pareizi un, piemēram, instinkts
savlaicīgi beigt ēst mūsos nav pietiekami izstrādāts. Ir veselas
klīnikas, kas pārtiek no tā, ka pārbarojušies cilvēki mācās
atbrīvoties no liekā svara. Tas viss nebūtu iedomājams, ja
mums būtu veselīga instinktu programma kā dzīvniekam.
Tātad tikai nosacīti mēs esam salīdzināmi ar dzīvniekiem.
Jo, ja mēs patiesi uzvestos kā dzīvnieki, tad mēs to pārdzīvotu kā ne cilvēcisku uzvedību. Ja cilvēka dabai ļautu attīstīties savvaļā, kā tas normāli ir dzīvnieku pasaulē, mēs tūdaļ
noslīdētu zem cilvēciskā līmeņa. Mēs tieši neesam dzīvnieki,
kā to necenstos pierādīt daži zinātnieki, pat ja mēs tādi sagribētu būt. Dzīvniekiem nav jānopūlas visu savu dzīvi, veidojot
savu raksturu; viņi jau pēc savas dabas ir tādi, kādi vien var
būt.
Taču mēs neesam arī eņģeļi, arī kā pusaudžu vecāki ne.
Mēs atrodamies kaut kur vidū. Dzīvojot šajā spriegumlaukā
starp dzīvnieku un eņģeli, mums rodas jautājums, kā vispār ir
iespējams sastapt neredzamas būtnes.

Kā apieties ar neredzamo
Redzamā pasaule beidzas ar dzīvnieku un cilvēku. Augstākās būtnes mēs varam tikai iedomāties, mēs tās vairs
nevaram uztvert fiziski ar maņu orgāniem. Toties mēs ar tām
varam saskarties domās. Mūsu laikam ir raksturīgi, ka mēs
aiz ieraduma nepievēršam uzmanību tam, kādas iespējas
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mums paver mūsu spēja domāt. Mēs zinām ļoti maz par šo
neredzamo nodarbi un spēkiem, ko mēs saucam par domāšanu. Ko mēs vēlamies ar to pateikt, kad atvadāmies ar vārdiem: “Es būšu domās ar tevi” vai “Domā par mani”? Kādu
realitāti mēs uzrunājam? Vai nav tā, ka mēs īsteni jūtam, ka
arī domas ir kaut kas patiess un iedarbīgs?
Ir arī apbrīnojami, ka mēs savu domāšanas procesu varam
pārdomāt. Mēs varam pārdomāt visu mūsu būtnes redzamo
un neredzamo daļu un tādējādi aizsniegt to. Viduslaiku literatūrā Akvīnas Toms, lielais sholastiskais domātājs, tika iesaukts arī par “Pater angelicus”. “Angelicus” nozīmē “eņģelisks”, “apveltīts ar eņģeļa īpašībām”. Laikabiedri to pamatoja, sakot: “Toms vairs vispār nespēj domāt neko nepatiesu,
nepareizu, viņa domāšanai ir tik skaidra un visaptveroša daba
kā eņģelim.”
Ar to norādīts uz spilgtākajām domu īpašībām: skaidrību,
patiesīgumu, vieglumu, t.i., uz to līdzību ar eņģeļiem. Eņģeļu
pasauli – tāpat kā domu pasauli – raksturo šķīstums, patiesīgums, skaidrība, modrība, caurredzamība. Domāšana, pateicoties šīm īpašībām, veido tiltu uz eņģeļu Zemi. Un var rasties izjūta, ka eņģeļu pasaule tieši iesniedzas mūsu domās.
Katrā patiesā, tīrā domā mēs varam sajust eņģeļa spēku. Un
kāds, kurš varēja domāt vairs tikai šādās kvalitātēs – tāpat kā
Toms –, tika saukts par eņģelim līdzīgo. Tātad domāšana atklāj mums pavisam vienkāršu, brīnišķīgu, pieeju eņģeļu pasaulei. Ja mēs kādreiz novērojam un pārbaudām savu domāšanu, kā tā saskaras ar eņģeļu pasauli, tad mums vispirms
būtu jāmēģina “izslēgt” visas domas, saistītas ar ārpasaulē redzēto un piedzīvoto, jo šādas domas attiecas uz redzamo
pasauli, kurā mēs eņģeļus nevaram uztvert. Tādas domas
mums stāsta par pasaules ceļojumiem, par Austrāliju, par
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kara norisēm, par tirdzniecības centriem utt., tajās atainojas
visi iespējamie ikdienas pārdzīvojumi.
Bet ir arī tādas domas, kurām nav sakara ar jutekliskiem
procesiem un īpašībām. Tādas mēs nevaram redzēt tieši,
piemēram, domas par uzticību, godbijību, mīlestību, taisnīgumu, kā arī par dvēseles tumšām īpašībām, kā naidu, viltību,
ļaunprātību vai skumjām – tās visas ir kādu būtņu īpašības.
Taisnīgums, mīlestība, mazrunība, uzticība, izpalīdzība – tie
ir cilvēka ideāli, rakstura īpašības, kas mūsos vēl nav pilnīgi
izkoptas, bet pēc kurām mēs tiecamies. Kaut arī mēs varam
saistīt ar šiem ideāliem noteiktus pārdzīvojumus, taču, ja
kādam cilvēkam saka: “Tu esi godīgs, mīlošs, uzticīgs, pašaizliedzīgs,” tad var gadīties, ka viņš, būdams godīgs cilvēks,
uz mūsu atzinības izpausmēm varētu atbildēt: “Liecies mierā!
Varbūt tev tagad tā šķiet, jo man reiz ir laimējies būt pret tevi
jaukam. Bet tev vajadzētu piedzīvot mani niknuma brīžos vai
drūmajās stundās! Tad es pavisam noteikti tāds neesmu.” Tas
nozīmē, ka mēs varam gūt par šiem ideāliem tikai īslaicīgus,
acumirklīgus iespaidus, bet nekad – pastāvīgi baudīt to pilnību; tieši tādēļ tie arī ir ideāli. Bet šie ideāli - to zina katrs,
kuram ir kāds ideāls vai kurš to meklē - ir brīnišķīgas, spēcinošas domas. Kāds dzīves ideāls var būt kā labs draugs, uz
kuru var paļauties, ar kuru var sarunāties. Tā ir ar mīlestības
vai godīguma ideālu vai ar mums īpaši nozīmīgo brīvības
ideālu. Viktors Frankls, kurš koncentrācijas nometnē piedzīvoja ekstrēmus nebrīves apstākļus, tieši šajā situācijā atklāja,
kas ir patiesā brīvība; visbriesmīgākajā gūstā viņš pēkšņi
saprata: tas, vai es jūtos brīvs vai nē, nav atkarīgs no ārējiem
apstākļiem, bet no manas iekšējās attieksmes pret šiem apstākļiem. Brīvība ir manis paša gribas un pašizziņas dimensija, brīvību sev varu dot tikai es pats, un uz ārējiem spaidiem
es varu atbildēt ar iekšējiem atbrīvošanās aktiem. To piedzī53

voja Viktors Frankls. Viņš varēja sarunāties ar savu ideālu,
varēja strādāt pie savas iekšējās nostājas tādējādi, lai vienmēr
saglabātu sevi kā cilvēku. Līdzīgā veidā katrs cilvēks grūtos
dzīves konfliktos var saprasties ar savas dzīves ideālu kā ar
savu neredzamo eņģeļbūtni.
Vadoties pēc mīlestības, patiesības, ticības utt. ideāliem,
mēs uztveram daudzas lietas pavisam citādi. Ideāli vienmēr
var būt neredzami sarunu biedri, īsti inspirācijas avoti. Un
katrā dzīves situācijā es varu sev, respektīvi, manam dzīves
ideālam jautāt, kā man uzveikt kādu noteikto situāciju tā, lai
es kļūtu brīvāks, mīlestības piepildītāks, godbijīgāks. Var,
protams, arī notikt, ka uzrodas negatīvas domas, rūgtas, niknas, dusmīgas domas, kas mani saista daudz vairāk, un es tām
tad arī sekoju savā rīcībā, taču pēc kāda laika es ievēroju, ka
līdz ar to kļūstu daudz nebrīvāks un arī vājāks, kad ļaujos
savam rūgtumam un savām dusmām.
Tā mēs varam pamanīt, ka katra doma ir saistīta ar kādu
juteklisko vai pārjuteklisko īstenību. Dabas likumi ir saistīti
ar dabu. Priekšstati saistīti ar kaut ko tādu, ko mēs esam
redzējuši vai citādi uztvēruši. Turpretī ideāli ir saistīti ar kaut
ko neredzamu, kas gan ir tikpat reāls kā redzamajā pasaulē
galdi un krēsli. To, ka ideāli ir realitāte, mēs varam piedzīvot,
kad grūtās dzīves situācijās tie mums sniedz spēku un var
nest mūs, tā ka mēs nesabrūkam. Bet ar šiem vārdiem: nest,
sniegt spēku, padomu, pasargāt atkal tiek apzīmētas eņģeļu
īpašības.
Rūdolfs Šteiners, balstoties uz saviem eņģeļu pasaules pētījumiem, savos rakstos un lekcijās ir parādījis, ka cilvēku
domu pasaulē eņģeļu klātbūtne ir nenoliedzama. Tie uzlūko
mūsu domas; un, ja eņģeļi tajās var piedzīvot kaut ko ideālu,
tad viņi šīs domas nekavējoties uzņem sevī kā savu barību.
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Eņģelim nav orgānu, lai uztvertu dabas pasaules redzamās
valstības, viņa darbības lauks ir augstākā pasaule, esamības
garīgā dimensija, bet par cilvēka domām, kas saistītas ar ideāliem, viņam ir tieša sapratne. Tādējādi mēs esam nokļuvuši
pie kādā visai interesanta punkta. Kad mēs vakarā atskatāmies uz aizvadīto dienu un jautājam sev, kad un kur mēs dienas gaitā rīkojāmies ideālu vadīti un apspriedāmies ar mūsu
ideālu, tad mēs pamanām, ka tas nemaz nav noticis pārāk
bieži. Bet varbūt mēs atcerēsimies arī kādu acumirkli, kādas
sarunas gaitā, kad mums gribējās pateikt ko diezgan asu, varbūt arī attaisnoti, tomēr pēkšņi prātā iešāvās doma ar to vēl
nedaudz pagaidīt. Un tai pašā mirklī sarunu biedrs pēc neilgas klusēšanas negaidīti metās jums atvainoties. Visa situācija mainījās. No kurienes radās šī “spontānā” vēlme nogaidīt? No kurienes rodas domas, kuras motivē mūs kaut ko
izteikt vai atturēties teikt? Tik reti mēs pievēršam uzmanību
šādiem fenomeniem vai uzdodam šādus jautājumus. Bet, lasot šodien pieejamajā literatūrā par eņģeļiem, atrodam aizplīvurotas norādes uz līdzīgiem notikumiem. Piemēram, kāds
skolotājs stāsta, kā viņš ar visu klasi ceļo pa kalniem. Viņš iet
pa priekšu, taka ir šaura, un bērni iet viņam pakaļ zosu gājienā. Pēkšņi viņš skaļi iesaucas: “Pagaidiet mirkli, man jāsasien kurpe!” Klase apstājas, un tieši šajā acumirklī pārbiedētā
skolotāja priekšā ielejā dārdēdams noveļas milzīgs klints bluķis. Skolēni sačukstas: “Kā viņš zināja, ka mums jāapstājas?”
Tikai priekšā esošie ir sapratuši, ka viņš gribēja sasiet kurpi,
pārējie vienkārši apstājās aiz viņiem. Un pats skolotājs brīnās, ka viņš kliedzis tik skaļi, ka vēloties sasiet kurpi, jo, kad
viņš paraugās lejup uz saviem apaviem, viņš redz, ka tie ir
lieliski sasaitēti un itin nekas nav atraisījies. Viņam tikai vienā brīdī bija radusies doma, ka tie jāsasaitē, un, šīs domas
vadīts, viņš bija apstājies kā zemē iemiets.
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Sekas pēc sastapšanās ar eņģeli
Ja kādam cilvēkam, kuru pēkšņi apturējusi glābēja doma
vai iekšēja balss, vai kas līdzīgs un glābusi viņu no nāves
briesmām, jautā: “Kā tad tava dzīve pēc tam ir ritējusi tālāk,
vai šis pārdzīvojums ir kaut ko mainījis tajā?”- tad visas atbildes ir vienprātīgas: “Šis notikums mani ir darījis daudz
mod-rāku un pateicīgāku pret dzīvi.” Pateicība un pastiprināta modrība patiesi vienmēr ir sastapšanās rezultāts ar eņģeli. Rūdolfs Šteiners spēju būt pateicīgam apraksta kā dvēselisku īpašību, kas visvieglāk mūs tuvina mūsu pašu eņģelim. To, piemēram, var attīstīt tiktāl, ka vakarā atskatāmies
ne tikai uz dienas stresu pārdzīvojumiem un neveiksmēm, bet
īpaši pārdomājam: “Kas viss gan šodien būtu varējis notikt nelaimes gadījums, ielaušanās dzīvoklī, uzbrukums parkā,
smagas slimības uzliesmojums utt.?” Apziņa par to, ka dienas
gaitā no visām (vai no daudzām) šīm briesmām esam bijuši
pasargāti, izraisa pateicības izjūtu, un šis atklājums izmaina
arī visu dvēseles konfigurāciju un noskaņo mūs priecīgi un
bijīgi. Šāda atskata laikā var kļūt skaidrs, ka briesmas un
problēmas, ar ko sastopamies un no kurām neesam bijuši pasargāti, iederas mūsu dzīvē, jo mums ir nepieciešami arī
sāpīgi pārdzīvojumi. Kā prieks un pateicības jūtas savā ziņā
piešķir mums spārnus, tā ciešanas un sāpes atver mūsu acis
jaunai, iekšējai dzīves dimensijai un padziļina mūsu izziņas
un izpratnes iespējas. Lai taptu par cilvēku, mēs mācāmies ne
tikai no laimīgajām stundām, bet gan pavisam īpaši arī no
arvien no jauna izjustajām sāpēm. Kurš sāk pārdomāt savas
dienas un to vadību, piedzīvo, ka līdz ar šīm jaunajām pateicības jūtām dvēselē rodas citas, varbūt pavisam jaunas, nepierastas domas. Rūdolfs Šteiners stāsta, ka cilvēks katru nakti
56

apspriežas ar savu eņģeli par nākamo dienu un tādējādi
noskaidro, kas nepieciešams, lai izturētu dzīves gaišās un
tum-šās puses. Tas gan mūsos paliek neapjausts, bet mēs
varam, ja to uztveram nopietni, cerēt, ka dienas gaitā īstajā
laikā notiks īstais, ne par daudz, ne par maz - tieši tas, kas
nepieciešams, lai diena būtu veiksmīga. Dažkārt mūsu dienas
gaitā ataust arī sapņi vai īstas atmiņas par naksnīgo dialogu ar
eņģeli. Ja esam atvērti šim maigajam pārdzīvojumam, tad rodas uzticība un paļāvība, kas sniegs spēku dienas pienākumu
un uzdevumu veikšanai.
Kurš tādējādi vingrinās pateicības spējas izkopšanā, tas tomēr atkal un atkal atduras pret stingrām robežām. Piemēram,
es kādu laiku vairs nebiju domājusi par šo vingrinājumu, līdz
reiz piedzīvoju ko nepatīkamu, pat apbēdinošu. Es biju samulsināta, sadusmota, saīgusi. Šajā dvēseliski arī nedaudz paralizētajā un izmisīgajā noskaņā prātā man pēkšņi atkal iešāvās doma par pateicību. Tad es sajutu sevī kāpjam ko līdzīgu zobgalībai un izsmieklam: “To viegli pateikt! Bet, ja piedzīvo ko tādu, ko es tiku piedzīvojusi!” Es pamanīju, cik stipri dvēselē ir arī tie spēki, kas tieši šādos mirkļos neko, pilnīgi
neko negrib zināt par eņģeļu pasauli, tā ka cilvēks ir labprāt
noskaņots savas dzīves tumšās puses noraidīt kā sev nepiederošas. Tad šķiet briesmīgi tikt konfrontētam ar domu, kuras
vārds ir piedošana. Vai tad ir jāpiedod vienkārši tāpat un
jāizliekas, it kā nekas nebūtu noticis? Tas taču nav iespējams!
Tad kādu laiku es dzīvoju šī nomāktā garastāvokļa iespaidā,
vienmēr gan mēģinot ar to strādāt – taču man neveicās. Un
tad kādā rītā – bija rudens – es redzēju trīs- vai četrgadīgu
bērnu vieglā solī pavisam vienu priecīgi skraidām pa čabošajām rudens lapām, dažkārt viņš paspēra tās ar kāju gaisā un
priecājās par augšup uzvirmojošajām lapām. Brīdī, kad es to
redzēju, mans nejaukais noskaņojums vienā mirklī izkūpēja;
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šķita, it kā caur mākoņiem būtu atmirdzējis saules stars. Man
pēkšņi bija jāpasmaida par šo bērnu un arī par manu niknošanos. Šīs dienas vakarā man patiesi radās iespaids: jā, arī tā
var darīt eņģeļi, viņi var rūpēties par to, lai šādu ceļā pagadījušos epizodi mēs uzlūkotu ar “īstajām acīm”. Bet “īstās
acis” ir domas, šajā gadījumā doma par vieglumu un prieku,
kas valda bērnībā. Šķietami nenozīmīgs atgadījums, bet tas
iedarbojas tā, ka atkal sakārto un izmaina dvēseli, ka tā atkal
rod skaidru perspektīvi un palīdz tai no jauna sakārtot prioritātes – atziņas par to, kas šobrīd ir svarīgs un kas nesvarīgs.
Pēc spēcīgā iespaida var manīt, ka te runa ir par kaut ko
vairāk nekā tikai par cauri rudens lapkritim skrejošo bērnu.
Tā pavisam vienkārši, ikdienišķi aizsākas pārjutekliskā
pieredze. Iesākumā tiek iegūta jauna attieksme pret paša domām, pret paša idejām, pret veidu, kā neredzamās domas uzrunā cilvēku. Priekšnoteikums šāda veida attieksmei pret
dzīvi, protams, ir noteikta deva ideālisma. Jo, kurš reiz patiesi
piedzīvojis pateicības jūtas, ilgosies pēc šīs izjūtas atkal un
atkal. Tā jau pati par sevi ir nedaudz “debesis”. Tad arī pamana, ka nav iespējams īsti justies kā cilvēkam, ja esi mūždien
ar visu neapmierināts. Un, ja neatrodam nekādu pamatu apmierinājumam un pateicības jūtām, tad tieši neesam pietiekami uzmanīgi, tad neesam, tā sakot, pareizi noskaņoti būtisku iespaidu uztverei.

Eņģeļi, erceņģeļi un laika gari
Ir ne tikai eņģeļi, ir arī erceņģeļi un laika gari jeb arhaji.
Jaunajā Derībā tiek runāts par debesu pulkiem un baznīcas
tēvi vēl bija uzskaitījuši visas hierarhijas, saucot tās vārdos.
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Tās ir visaugstākās eņģeļbūtnes – serafi (Seraphim) jeb mīlestības gari, pēc tam – ķerubi (Cherubim) jeb harmonijas
gari, troņi (Throne) jeb gribas gari. Zemāk darbojas kundzības (Kyriotetes) jeb gudrības gari, tad spēki (Dynamis) jeb
kustības gari, varas (Exusiai) jeb formas gari, par kuriem
Jaunajā Derībā runā ļoti bieži (tulkojumos tie tiek bieži dēvēti
par pilnvarām). Beidzot seko arhaji (Archai) – personības
gari jeb laika gari, kuri nosaka veselu laikmetu raksturu, pēc
tam erceņģeļi (Archangeloi), kas tiek saukti arī par tautu
gariem, jo tie aprūpē tautas un cilvēku grupas, un cilvēkiem
vistuvākie– eņģeļi (Angeloi) jeb vēstneši, kuri ir saistīti ar
atsevišķiem cilvēkiem, lai viņus pavadītu un apsargātu. Visai
šai neredzamajai hierarhisko būtņu pasaulei, eņģeļiem esot
par starpniekiem, ir iekšējas attiecības ar cilvēkiem, pirmām
kārtām ar cilvēku domāšanu. Viņu būtiskās īpašības mums ir
pieejamas ideālu formā, kas virza mūs uz priekšu mūsu
attīstībā. Gluži tāpat kā mēs kļūstam aizvien necilvēciskāki,
ja sekojam vienīgi savai dabai un pasīvi ļaujamies dzīves
gaitai, tā mēs kļūstam arvien cilvēciskāki, ja veidojam vairāk
ideālu priekšstatu par to, kādi tad mēs kā cilvēki vēlamies
kļūt, un tad sākam diendienā sistemātiski strādāt, lai īstenotu
šos nākotnes ideālus. Šim noslēpumam pieskaras Kristians
Morgenšterns, kad viņš saka par eņģeli, ka tas ir mūsu augstākā Es viedība, jo eņģelis dzīvo mūsu ideālos. Tos viņš var
uztvert kā mūsu augstāko, kā mūsu īsto cilvēciskumu; un viņš
pavada mūs tik ilgi, līdz mēs būsim kļuvuši tam līdzīgi. Tad
viņš būs izpildījis savu uzdevumu attiecībā uz mums.
Ir pilnīgi pašsaprotami, ka šāda veida ideālus mēs nevaram
īstenot vienā vienīgā Zemes dzīvē. Un tā, ja cilvēks sāk nopietni uztvert eņģeļu pasauli un atklāt paša attīstības iespējas,
viņš neizbēgami nonāk pie domas par atkārtoto iemiesošanos;
tā pati par sevi izriet no pārdomām par mūsu attīstības ie59

spējām. Un, strādājot ar sevi, attīstot savu augstāko Es un līdz
ar to kļūstot aizvien cilvēciskāki nekā esam šodien, varam
teikt: “Bez šāda dialoga ar augstākām būtnēm mēs īstenībā
nevarētu tikt nevienu pakāpi augstāk savā cilvēciskajā būtībā.” Lūgšanu, reliģiozu vingrinājumu, meditāciju jēga ir tāda,
ka cilvēks, iekšēji strādājot, mēģina pieslēgties augstākajām
būtnēm, lai jo stiprāk noenkurotu savu garīgo būtību ķermeniski miesiskajā. Tādējādi viņš tieši piedzīvo, ka ir vienlaicīgi
gan redzamās, gan arī neredzamās pasaules līdzdalībnieks. Šo
atklājumu mūsdienu cilvēks izdara, veidojot šādus ideālus,
sākot saskarties ar eņģeli, kurš atkal un atkal caur domām
vēlas mums stāstīt, kādi mēs nākotnē reiz varēsim kļūt. Kad
mēs intīmi sarunājamies ar savu dzīves ideālu, mēs īstenībā
vienmēr sarunājamies ar mūsu eņģeli. Un tāpat kā mēs, Zemes cilvēki, pārtiekam no dabas dāvanām – minerāliem, augiem un dzīvniekiem, tā katra cilvēciskuma izpausme, ko
mēs sevī attīstām, ir barība, garīgā barība mūsu eņģeļiem,
priecīgs pārdzīvojums, no kā viņi paši kaut ko mācās, kamēr
mūs pavada.
Ja mēs nopietni kopjam un izzinām eņģeļu kvalitātes, kas
arī ir pati mūsu augstākā būtība, ja mēs to nopietni kopjam un
atzīstam, ka bez šī ideālisma mēs zaudējam mūsu cilvēciskuma centru, tad mēs esam tiktāl, ka varam iet vēl soli tālāk
un sev jautāt: “Vai ir iespējams bez eņģeļu pasaules mūsu
ikdienas dzīvē pieredzēt arī erceņģeļu kvalitāti?” Hanss Verners Šrēders savā skaistajā grāmatā “Mensch und Engel”
(“Cilvēks un eņģelis”) ir tēlaini parādījis atšķirību starp eņģeli un erceņģeli, sakot, ka atšķirība manāma jau tajā, ka
erceņģelim ir lielāki spārni, tas nozīmē, ka zem tiem var rast
patvērumu daudzi cilvēki nevis tikai viens. Tas ir erceņģeļa
sociāli vienojošā spēka atainojums. Erceņģeļi dzīvo kā vadošie gari cilvēku kopās, piemēram, reliģiskajās kopienās, kādēļ
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arī kristīgajā baznīcā tiem, pirmām kārtām jau Mihaelam un
Gabrielam, ir svarīga nozīme. Bez jau minētā tie vada arī
tautas, dzimtas, ģimenes un arī darba kolektīvā cieši vienu ar
otru saistītos cilvēkus.
Gluži kā eņģeļi ar savu uzmanību un savu dzīvību iesniedzas cilvēku domāšanā, tā erceņģeļi iesniedzas cilvēku jūtās.
Jūtas ir tās, kas vieno cilvēkus. Jūtas ir arī tās, kas apvieno
cilvēkus tautās, reliģiskās kopienās, ģimenēs un darba kolektīvos. Jūtu dzīvē mēs esam daudz mazāk individuāli kā domāšanā, šeit mūsu pamatizjūtas saskan ar daudzu cilvēku
pamatizjūtām, kas ir līdzīgi mums. Tāpēc jūtas veido ercenģeļu būtības, kā arī viņu vadības, uztveres pamatu. Un atkal –
tas, kā cilvēks to uztver, ir atkarīgs no tā, kādas jūtas viņš
kopj pats. Kā eņģeļi var uztvert tikai domas, kas ir saistītas ar
garīgām kvalitātēm, tā arī erceņģeļi var kaut ko aizsākt tikai
ar tām cilvēku jūtām, kas ir vērstas uz būtisko un īsto. Izjūtas,
kas ir saistītas vien ar materiālām vērtībām, ar personīgām,
egoistiskām interesēm, erceņģeļi nevar uztvert. Viņus interesē tikai tas, kas cilvēkus vieno, nes, pacilā, kas veicina viņu
attīstību. Tādēļ viņu barība ir tādas jūtas kā bijība, mīlestība,
pateicība, cieņa un uzticība, tāpat ideālistisks noskaņojums un
priecīga iedvesma par augstiem attīstības mērķiem un cerība
attiecībā uz nākotni. Kad cilvēki atkal un atkal apzināti nododas jūtām, kas viņus mīlestībā, paļāvībā un līdzjūtībā apvieno
ar citiem, tad šo tiekšanos var pavadīt erceņģeļi, piešķirot tai
nepieciešamo spēku.
Laikmetu gariem, arhajiem jeb pirmspēkiem, turpretī ir
tieša saikne ar cilvēku rīcību. Ar savu uztveri tie sniedzas līdz
pat gribai, ar kuru katrs atsevišķais cilvēks sniedz savu ieguldījumu dzīves veidošanā un attīstībā uz Zemes. Katrs
darbs, kad tas ir paveikts, pastāv pasaulē objektīvi un tā re61

zultāti pieder visai cilvēcei. Mainoties pavisam noteiktu laika
garu vadībai, dažādos attīstības posmos cilvēku griba tiek impulsēta citādi. Cilvēks var saņemt atbilstošas laikmetam inspirācijas, ja viņš ar savu darbu vēlas kalpot laika garam un
cenšas dzīvot ar jautājumiem: “Kas šodien nepieciešams?
Kas nepieciešams nākotnei? Kā lai es iemācos pielietot savus
spēkus, veicot kaut ko būtisku un nepieciešamu, nevis izkaisu
un izšķiežu tos sīkumos?” Arī šajā gadījumā ir tā, ka laika
gari, kuri veicina cilvēku izaugsmi, var sasaistīties tikai ar
tādiem viņu darbiem un gribasspēkiem, kuri tiek ieguldīti
progresīvajā attīstībā un nav bremzējoši.

Par ļauno eņģeļbūtņu realitāti
“Jaunajā Derībā” tiek atkārtoti runāts par šīs pasaules
“nelikumīgajiem valdniekiem”, un Jāņa “Apokalipsē” skaidri
atklājas, kādi pretspēki un šķēršļi cilvēcei arvien vairāk ir
jāņem vērā. Laikam gan tās ir vissāpīgākās atziņas, kad, sākot
interesēties par eņģeļu pasauli un tās iedarbību cilvēka dzīvē,
jāatzīst, ka pastāv ne tikai labās, tieši cilvēku attīstībai kalpojošās eņģeļbūtnes, bet arī tādas, kuras dievišķā pasaules vadība iesūtījusi cilvēku dzīvē kā “kritušos eņģeļus”, kā kavējošus, attīstībai naidīgus, pat ļaunus spēkus. “Vecās Derības”
paradīzes stāstā tiek runāts par Luciferu, čūsku, kura ir paradīzē, tātad garīgajā pasaulē un pie Dieva, un kurai rodas iespēja ietekmēt cilvēku, viņu “pavest”. Tad “Apokalipsē” mēs
dzirdam par sātaniskajām varām, par zvēru, kas paceļas no
zemes un no jūras un ar saviem spēkiem un pavedināšanas
mākslām mulsina un fascinē cilvēci. Velns un sātans ir divas
dažādas būtnes, kuras Rūdolfs Šteiners savā garazinātnē sauc
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par Luciferu un Arimanu. Arī tās ir garīgas būtnes, kuru kalpotāji un palīgi pieder dažādām hierarhiskām pakāpēm. Tātad
ir luciferiskie un arimaniskie eņģeļi, erceņģeļi un pirmspēki,
kas tiecas gūt sev no cilvēka domāšanas, jušanas un gribas
barību un otrādi - apveltīt cilvēku ar to, par ko eņģeļi, kas
orientēti uz labo cilvēkā, neinteresējas, kas tiem nav aizsniedzams, jo nav piemērots viņu sfērai un viņu uzdevumiem. Lai
arī cik biedējoša šķiet doma, ka visdažādākas eņģeļbūtnes
piedalās cilvēku dzīvē un viņu darbos, mājojot cilvēku dvēselē, tad tomēr reizē tā ir arī neapšaubāmi grandioza doma.
Citādi taču nebūtu iedomājams kaut kas tāds, ko mēs saucam
par brīvību un uzskatām par labo vārda augstākajā nozīmē.
Mēs taču varam piedzīvot un nodarbināt mūsu brīvību tikai
tādēļ, ka varam izvēlēties starp pavisam dažādām iespējām,
ka nepastāv tikai viena patiesība, bet gan dažādi redzespunkti, kuri mums jāiepazīst un tad jāizšķiras par kādu no
tiem. Tātad arī maldi, pārpratumi, naida izvirdumi ir īstenība
– ne tikai labais. Aiz ļaunajām domām, jūtām un rīcības slēpjas ļauno būtņu, ar kurām mēs šādos gadījumos strādājam
roku rokā, nolūki. Turpretī mūsu labajās domās, izjūtās un
nolūkos ietiecas tās eņģeļbūtnes, kuras veicina labo cilvēkā
un kuras ir gatavas mums palīdzēt, ja mēs ar tām saistāmies.
Cilvēka brīvība, par ko īpaši tiek runāts Jāņa Evaņģēlijā: “Jūs
iepazīsiet patiesību un patiesība jūs darīs brīvus,” sniedzas tik
tālu, ka eņģeliskās būtnes, kuras grib veicināt labo, to var
tikai tad, ja cilvēks pats to grib. Tās nemanipulē, neaģitē, bet
gan gaida, klusē, pavada, pacieš – līdz mēs vēršamies pie
viņām un lūdzam viņu palīdzību. Turpretī luciferiskie un arimaniskie eņģeļi par savu uzdevumu uzskata ietekmēt cilvēku,
neievērojot viņu brīvību. Tāpēc mēs bieži vien pamanām, ka
esam izdarījuši ko nelabu, tikai pēc tam, un katru reizi no
jauna brīnāmies, cik spontāni pār mūsu lūpām nākuši niknie
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vārdi vai pakalpīgi meli; tādos gadījumos mums parasti nav
ne jāpiepūlas, ne jāpiedomā. Kļūt modram un īpaši atjautīgi
novērot paša dvēselē radušās domas, jūtas un rīcības motīvus
un, pirms tās iegūst noteiktu veidolu, izšķirties, vai tās izrunāt, tātad, vai ļaut tām vaļu – tas ir mūsu uzdevums. Ļaunajam ir svarīga misija: audzināt mūs modrībai un patstāvībai. Labā uzdevums turpretī ir stiprināt mūsu cilvēkspēkus
un tādējādi vest mūs pie patiesības un brīvības.
Tieši šajā, 20.gs., kas teju, teju beigsies, ir kļuvis aizvien
skaidrāks, ka baismīgos, bet arī grandiozos laika notikumus
mēs nemaz nespējam izprast bez zināšanām par šo eņģeļu
pasauli. Masu suģestija, nacionālisms, fundamentālisms – tie
ir kādas cilvēkus vienojošās straumes ļauni prettēli, ar kuru
palīdzību luciferiskās un arimaniskās eņģeļbūtnes pavedina
cilvēci un aizved to pa maldu ceļiem; tā sekas ir kari, strīdi un
neiecietība. Arimanisko laika garu pavedināšanu mēs īpaši
varam piedzīvot, vērojot lielo ekoloģisko katastrofu, vienpusīgo pievēršanos saimnieciskajam egoismam, pārdzīvojot
mūsu laikmeta bezjēdzību; rezignācijā, kriticismā un skepticismā atklājas luciferiskās un arimaniskās eņģeļbūtnes.
Ideālisma, cilvēkmīlestības un uzticības, labās gribas trūkums, kas nepieciešami, lai mēs veiktu savu pašreizējo uzdevumu un sasniegtu nākotni, piesauc šīs būtnes. Tās zaudēs
varu pār cilvēku tikai tad, ja viņš savienosies ar tiem eņģeļiem, kuri Kristus vadības ziņā pavada cilvēku, ļaujot viņam
būt brīvam, un ir mūsu tuvumā, kad vien mēs uzticības pilni
pie tiem vēršamies.
Es ceru, ka Jūs, neraugoties uz īso laiku, kas tika atvēlēts
šim tēlojumam par eņģeļu hierarhiju visdažādāko iedarbību,
kaut ko tomēr varēsit paņemt līdzi ierosmei un tālākām pārdomām.
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„Pirms laboratorijas galds atkal nekļūs par sava veida
altāri, pirms sintezēšana un analizēšana atkal nekļūs par
garīgu mākslu un cilvēki neapzināsies, ka, darot šo vai to,
viņi iejaucas pasauļu attīstībā, nebūs iespējams nekāds
progress mūsu kultūras attīstībā. Mēs noteikti piedzīvosim
šausmīgu lejupslīdi, ja vien plašākās aprindās netiks
saprasts, ka mums ir jāsasniedz no egoisma brīva izziņa,
morāles caurausta izziņa; ir jāpārvar analīze un sintēze,
kas nemaz nerēķinās ar augstākajām pasaulēm, kā tas
notiek šodien. No jauna ir jāiemācās saprast kaut ko tādu
kā ritms, kas spēlē savu lomu mūsu dzīvē, kā to, kas
darbojas siltumā, jo siltumā darbojas tieši morālais elements. Tieši tādēļ, ka pastāv vienkārši siltuma diferences,
siltuma nianses, patiesi pastāv pasauli caurstrāvojošā
moralitāte, kurā cilvēks attīstās. To cilvēcei pamazām
jāsāk apzināties, un tas nav vienkārši kāds ideālistisks
untums, kas pieprasa no mums izskaidrot laika zīmes, bet
gan laika zīmes pašas runā par to, ka ir jāmeklē iespēja
iedziļināties pārjutekliskajā jomā.”
„Tā kā nevar būt runas, arī dziedināšanas mākslas jomā
nevar būt runas par to, lai ar antroposofiju sludinātu kaut
ko amatierisku, kas nostātos opozīcijā mūsdienu zinātnei.
Var būt runa tikai par to, lai parādītu, ka ar noteiktām
garīgām metodēm ir iespējams atzītajam pievienot kaut ko
citu, kas var tikt pievienots tikai tad, ja nopietno pētījumu
joma tiks paplašināta iekļaujot tajā garīgo pasauli.”
„Dziedināšanas mākslai ir darīšana ar cilvēku. Cilvēks ir
būtne, kas sastāv no miesas, dvēseles un gara. Tādēļ īsta
medicīna var pastāvēt tikai tādā gadījumā, ja tā iepazīst
cilvēku pēc miesas, dvēseles un gara.” (Dr. R Šteiners)
66

Ritmi dziedinošo līdzekļu izgatavošanā
Viss dzīvais savā tapšanā un iznīkšanā tiek noteikts, iegūst
formu – pat vispār ir iespējams – tikai pateicoties ritmiskiem procesiem. Starpniecība starp spēkiem, kas izraisa
kāda auga augšanu, un vielām, kas veido pamatu auga
miesai, tiek nodrošināta, pateicoties ritmiskiem procesiem.
Kamēr augu ritmi vēl ir tieši pakļauti ārējiem notikumiem
uz Zemes un kosmosā, tad cilvēkā, šajā pēc brīvības
tiecošās būtnē, tie ir emancipējušies. Tas nozīmē, ka savās
laika attiecībās tie vēl arvien atveido ārējos dabas procesus, no kuriem tie ceļas, taču tiem vairs nebūt nav obligāti
jāsakrīt ar šiem procesiem laika ziņā.
Noplūkts augs tiek reducēts par trīsdimensionālo būtni,
t.i., tam tiek atņemta iespēja izdzīvot sevi laikā. Līdz ar to
farmaceitam atveras iespēja piešķirt auga vielai jaunas,
terapijas vajadzībām atbilstošas attiecības ar laiku. Farmācijas māksla izved dabas vielu no tās dabas procesu gaitā
tapušās esamības formas. Ar ritmisko procesu palīdzību un
pielietojot dažādas, noteiktas siltuma pakāpes, izejvielas
no trijām dabas valstībām var tikt pārveidotas par cilvēkus
dziedinošiem līdzekļiem.
Tria-prinzipia
Rūdolfs Šteiners ir uztvēris alķīmiķu tria prinzipia un
attīstījis to tālāk. Mēs atrodam starp minerālām substancēm trīs dažādas kvalitātes, kuras mēs varam apzīmēt kā
„sal”, „merkur” un „sulfur”. Sāls, dzīvsudrabs un sērs ir
tikai trīs raksturīgi šo tria prinzipia pārstāvji. Ar to nav
domātas pašas vielas, bet gan procesi, kvalitātes.
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SAL-PRINCIPAM atbilst viss sālsveidīgais, cietais,
kristalizētais, pie miera nonākušais, kas neizrāda noslieci
pēc pārvērtībām, kam nav nekādu attiecību ar gaisa un
siltuma elementiem, bet ar ūdeni gan un kas ir atbrīvojies
no jebkādiem neparedzamajiem faktoriem. Šim salprincipam cilvēkā atbilst NERVU-MAŅU SISTĒMA.
SULFUR-PRINCIPS ir pilnīgi pretējs iepriekšējam. Sērs
kā tipisks tā pārstāvis siltuma iespaidā viegli pāriet šķidrajā un gāzveidīgajā stāvoklī, aizdegas un sadeg pārvēršoties
gāzē. Tas tiecas pēc pārvērtībām un uzņem, pāriekšo
(verinnerlicht) mainīgos siltuma un gāzes faktorus (Imponderabilien), kas dedzināšanas procesā atkal parādās.
Sulfur-principam
cilvēkā
atbilst
VIELMAIŅASLOCEKĻU SISTĒMA.
Vidējais, šķidrais MERKUR-PRINCIPS, saukts pēc
merkurius vivus - dzīvais merkūrs, spēlē starpnieka,
izlīdzinātāja lomu starp sal- un sulfur-principu, resp. tam
ir jāapgalvo sevi iepretī abiem. Siltumam pastiprinoties tas
var izrādīt noslieci pie sulfūriska stāvokļa un atdziestot
tuvoties sal-stāvoklim – tapāt kā ūdens, kas var izgarot,
bet arī kristalizēties par ledu: merkuriāls tas ir tikai pa
starpu. Dzīvsudrabs ar savu pastāvīgo spēli, te izsmidzinoties neskaitāmos pilienos, te atkal savācoties vienā lielā
pilienā, ir iespaidīgs merkuriālās izturēšanās piemērs.
Merkura principam cilvēkā atbilst RITMISKĀ SISTĒMA.
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Cilvēka būtnes sastāvdaļas
FIZISKĀ MIESA. Mūsu maņām nepastarpināti ir uztverams cilvēka fiziskais ķermenis. Ar fizikāli-ķīmiskās
analītikas palīdzību mēs varam definēt tā matēriju un ar
dabaszinātniskām metodēm izzināt tajā darbojošos fizikāli-ķīmiskos likumus. Fiziskais cilvēka ķermenis viņam
apkārtesošajā dabā atbilst minerālu valstībai.
ĒTERMIESA. Šī joma tiek saukta arī par dzīvības miesu,
jo tā piešķir ķermenim dzīvīgumu. Tai piemīt dinamiskie
aspekti organisma veidošanas un formēšanas procesā, kas
paveic uzbūvējošo vielmaiņu, augšanu un vairošanos, kā
arī uztur dzīvību.
Būtiskais solis no minerālu neorganikas pie visu dzīvo
organismu organikas tiek sperts pateicoties dzīvības
miesas darbībai. Kamēr neorganiskie procesi vienmēr ir
vien-virziena procesi, kas tiecas pēc izlīdzināšanas un
sairšanas, dzīvības procesos izpaužas pretējas likumsakarības, proti, uzbūve un vairošanās. Likumsakarības, kas te
valda, ir tās pašas, kādas mēs atrodam augu valstības
dzīvības jomā.
ASTRĀLĀ MIESA. Tā caurauž organismu ar dvēseli; tam
radot sevī „iekštelpu”, tajā var dzīvot dvēseliskais elements. Līdz ar to tas sāk sekot zināmai iekšējai likumsakarībai. Ne vien jūtas ir astrālās miesas izpausme, bet arī
formālās cilvēka un dzīvnieka organisma likumsakarības.
Dzīvniekam viss, kas atšķir to no auga, ir astrālās miesas
darbības izpausme. Tādēļ pēc dzīvniekiem var studēt
astrālā elementa īpašības to pirmatnējā būtībā un darbībā.

69

ES. Šis ir specifiski cilvēcisks, individuāls būtnes loceklis.
Domāšanas jomā tas padara iespējamu pašapziņu, ķermenī
individuālā veidola uzbūvi. Tas ir pamats tam, ka cilvēks
var izzināt dabas likumsakarības un radoši tās izmantot.
Pateicoties tam, viņš var pārveidot savu vidi un pacelties
pāri dabas pamatiem. Ar „siltuma elementa” palīdzību Es
rada sev nepieciešamo pamatu arī fiziskajā jomā, sava
veida „Es-organizāciju”. Tāda ir nepieciešama garīgai
jomai, kas izdzīvo sevi ne vien domāšanā, bet gan piešķir
visam, arī ķermeniskam cilvēkam individuālos vaibstus.
Ikviens cilvēks ir konstruēts no šiem četriem būtnes
locekļiem, kas atrodas noteiktās attiecībās. Ja tostarp valda
harmonija, cilvēks jūtas vesels. Savukārt, ja tie zaudē līdzsvaru, tas izpaužas kā saslimšana.
Tāpat dzīves gaitā būtnes locekļu struktūra ir pakļauta
zināmai iekšējai dinamikai. To savstarpējas attiecības
izmainās, kas var novest pie īpašām krīzēm un pie fāzēm,
kurās cilvēkam ir pastiprināta dispozīcija uz saslimšanu.
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Funkcionālais trīsdaļīgums
Pēc atšķirīgas vielmaiņas situācijas cilvēka nomoda un
miega stāvoklī var iepazīt augšējo (Es un astrālās miesas)
un apakšējo (ētermiesa un fiziskā miesa) locekļu polaritātes raksturu. Tā ir divu pretējo funkciju jomu, kas darbojas
organismā, izpau-sme. Tur, kur tās saduras, rodas nākamā,
trešā joma, kurai piemīt ritmiska, izlīdzinoša funkciju.
Tādējādi organismā pastāv zināms funkcionālais trīsdaļīgums. Tās ir nervu-maņu sistēmas, ritmiskās sistēmas un
vielmaiņas-locekļu sistēmas funkcionālās jomas.
Nervu-maņu sistēma darbojas visā organismā, no vienas
puses, noārdoši uz organiskām substancēm mineralizācijas
un veidola piešķiršanas virzienā un, no otras puses,
nodrošina pamatu domāšanai un apziņai.
Vielmaiņas-locekļu sistēmas uzdevums ir vielmaiņas
apgrozījuma un uzbūves procesi. Tā veido pamatu gribai.
Šie abi polārie procesi tiek noturēti līdzsvarā ar trešās,
ritmiskās sistēmas starpniecību. Ritmiskie procesi veido
pamatu jūtu dzīvei.
Šis trīsdaļīgums caurvij ne vien cilvēku, bet arī dabas
valstībās pastāv tā kvalitatīvais korelāts. Šeit mēs to
apzīmējam kā sal-veidīgā, merkuriālā un sulfur-veidīgā
elementa kvalitātes jeb principus. Pamatojoties atziņā par
šo atbilstību, ir iespējams attīstīt zināmus farmaceitiskus
procesus.
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Savstarpēji korespondējošais
miesīgais, dvēseliskais un garīgais trīsdaļīgums:
Miesīgi
garīgi

dvēseliski

Nervu-maņu sistēma
modrās apziņas vieta
Ritmiskā sistēma
sapņu apziņas vieta
Vielmaiņas-locekļu sistēma
zemapziņas vieta

pamats domāšanai
pamats jūtām
pamats gribai

(miega apziņa)

Cilvēks – trīsdaļīga būtne
Pamatnosacījums harmoniskai trīs funkcionālo sistēmu
saskaņai ir četru cilvēka būtnes sastāvdaļu (Es, astrālās
miesas, ētermiesas un fiziskās miesas) jeb miesas, dvēseles
un gara pareizā kopdarbība.
Augšējā, tā sauktajā nervu-maņu sistēmā pārsvaru ņem
stindzinošie un noārdošie spēki, kuri organizē organisko
substanci mineralizācijas un veidola piešķiršanas virzienā.
No otras puses, tā piedāvā pamatu domāšanai un apziņai.
Nervu substance kā šī augšējā cilvēka pamats jau sen ir
tikusi paralizēta savā vitalitātē un zaudēja savu dalīšanās
un vairošanās iespēju. Taču, tieši pateicoties tam, tā var
sniegt pamatu cilvēka garīgai darbībai.
72



Sal-veidīgo procesu joma

Polārie augšējā un apakšējā cilvēka procesi tiek noturēti
līdzsvarā pateicoties ritmiskiem procesiem. Tie valda
pārsvarā krūšu reģionā un rod savu izpausmi ritmiskos
elpošanas un asinsrites procesos. Tie veido pamatu jūtu
dzīvei.

Merkuriālo procesu joma
Apakšējā, vielmaiņas sistēmā pretēji augšējām cilvēkam
pārsvaru ņem uzbūvējošie, reģeneratīvie procesi. Apgrozījuma un uzbūves procesi veido pamatu gribai.

Sulfurisko procesu joma
Trīs minētie procesi caurvij visu organismu, taču katram
no tiem ir smaguma centrs vienā no šeit aprakstītajām
jomām. Arī katrs smagumpunkts pats par sevi uzrāda
zināmu trīsdaļīgumu funkcionālā ziņā.
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Antroposofiskā farmakoloģija
Farmaceitiskie procesi, kuros dabas substances tiek
pārstrādātas par antroposofiskiem dziedinošiem līdzekļiem, kalpo tam, lai pilnīgi izmantotu šo substanču iekšējo
rad-niecību ar cilvēku.
Izmantojot garazinātnē smeltās paplašinātās zināšanas par
substancēm un uz to pamata iegūto attieksmi pret slimīgiem procesiem cilvēkā, dabas process tiek aizvests pāri
sev pašam, pārveidots un beidzot nostiprināts [noenkurots]
dziedinošajā līdzeklī.
Tam kalpo dažādas farmaceitiskas pārstrādāšanas metodes, kā, piemēram, apstrāde ar diferencētu siltumu (digestēšana, destilācija, pārogļošana, sadedzināšana līdz pelniem) un potencēšana, kas saistībā ar citām metodēm
atsevišķi vai dažādās kombinācijās tiek izmantotas antroposofisko dziedinošo līdzekļu pagatavošanai.
Turklāt Rūdolfs Šteiners ir no jauna izstrādājis dažādas
spagiriskas [alķīmiskas] pro-cedūras, kurām ir īpaša loma
metālu un minerālu pārstrādāšanā.

Siltuma pakāpes
Tā kā dabas vielu ritmi ir saistīti ar siltumu, pastāv iespēja,
apstrādājot dabas vielas ar dažādām siltuma pakāpēm,
atkal iejaukties šajos dabas dotajos ritmos un „pārskaņot”
tos uz citiem, cilvēka organismam piemītošajiem ritmiem.
Antroposofiskajā medicīnā pirmoreiz tika racionāli
izstrādātas metodes, kurās ar dažādām siltuma pakāpēm
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tiek ietekmētas izejvielu substances. Šo siltuma pakāpju
nozīme dziedinošajam līdzeklim kļūst saprotama, uzzinot
kopsakarības starp orga-niskiem procesiem trīsdaļīgajā
cilvēka organismā un dabas procesiem. Līdz ar to kļūst
saprotams, ka ar siltuma procesu starpniecību tiek izveidotas zināmas attiecības starp dabas substanci un slimību,
kas dod dziedinošam līdzeklim iespēju atbalstīt organisma
pašdziedinošos spēkus un aktivizēt vai pat vispār padarīt
iespējamu izveseļošanās procesu.
Šeit tiks īsi raksturoti atsevišķie kvalitatīvie dažādu
siltuma pakāpju aspekti.
SAUSIE SILTUMA PROCESI
Žāvēšana: Augu žāvējot tā nobriešanas process tiek
aizvadīts tālāk. Līdz ar to tiek pastiprināts smaržas un
cukura veidošanās process, taču tie vēl netiek atraisīti no
auga kopējās struktūras.
Grauzdēšana: (170-200C) Ar to tiek izbrīvētas substances sulfūriskas sastāvdaļas, taču virspusē tās ar to atkal
savienojas.
Pārogļošana (virs 200C): Šajā procesā substances
sulfūriskās sastāvdaļas pilnīgi izdalās no sākotnējās
substances, taču tās struktūra tomēr vēl saglabājas.
Te ir būtiski pievērst uzmanību tam, ka viss gāzveidīgais
var gan izdalīties, taču pie pārogļojamās substances nevar
nokļūt nekāds gaiss. Līdz ar to šādi apstrādātā substance
kļūst izteikti radniecīga gaisa elementam (un gāzveidīgajam vispār), un atbilstoši izgatavotie dziedinošie līdzekļi
tiek izmantoti gaisa organisma regulēšanai.
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Pelnu iegūšana (500-700C): Šajā siltuma pakāpē izdalās
visas organiskās sastāvdaļas un substances struktūra tiek
izdzēsta.
Šeit ir būtiska tieši siltuma un gaisa mijiedarbība, kas ved
pie substances uzlies-mošanas. Paliek tīri minerāla kompozīcija, kas katram augam ir citāda. Šādi iegūtie preparāti
tiek pielietoti elpošanas (plaušu) traucējumu ārstēšanai, bet
arī citu orgānu reģionu apgādāšanai ar gaisu, to caurelpināšai.
MITRIE SILTUMA PROCESI
Maceratio (15-20C): Parasti ar auksta izvilkuma metodi
no svaigas auga sulas un citām šķīstošām substancēm tiek
pagatavots šķīdums un pārstrādāts par dziedinošiem
līdzekļiem.
Aukstie izvilkumi kā svešas vielas, lai tiktu organisma pārvarētas, prasa salīdzinoši tādu pašu spēku, kā
zaļbarības uzturs. Tādēļ, orāli pārstrādājot macerātus tiek
uzrunāta ne vien vielmaiņas sistēma, bet arī pirmām
kārtām nervu-maņu sistēma, proti, tās veidojošajā funkcijā.
Digestio (37C): Sasildot līdz 37C, tātad līdz ķermeņa
temperatūrai, tiek veikta sava veida iepriekšējā sagremošana.
No šķīstošām substancēm tiek ne tikai izgatavots
šķīdums, bet gan substance daļēji tiek pārveidota raudzēšanas procesā. Šajā siltuma pakāpē tendences izgaist un
kondensēties zināmu laika sprīdi noslēgtā traukā tiek
noturētas ritmiskā līdzsvarā. Atbilstoši izgatavotie dziedinošie līdzekļi izrāda īpašas attiecības ar vidējo, ritmisko,
izlīdzinošo cilvēka organizāciju.
76

Infusum (90C):Apliešanu ar burbuļojošu, vārošu ūdeni
sauc par infundēšanu. Šis pro-cess tiek pielietots pirmām
kārtām attiecībā uz žāvētām lapām un ziediem.
Ar uzlējumu to sulfūriskas kvalitātes tiek pārnestas
šķīdumā un rod tera-peitisku pielietojumu kā, piemēram,
kumelīšu vai liepziedu tēja rupjākas gremošanas un
dziedzeru izdalījumu jomā.
Decoctum (100C): Te pirmām kārtām saknes, miza,
koksne, noteikti augļi un sēklas, kuras satur miecvielas,
rūgtvielas un ekstraktīvas vielas, tiek ieliktas aukstā ūdenī
un ilgāku laiku vārītas.
Tādējādi tiek izšķīdinātas arī grūti šķīdināmās vielas.
Vārīšanas procesā daļa šķīduma iztvaiko, bet tad kondensējoties atkal nokļūst šķīdumā. Pateicoties tam, substance
tiek it kā sagremota, un dziedinošais līdzeklis var darboties
tieši vielmaiņas jomā, to nepārslogojot.
Destilatio (virs 100C): Destilācijas procesā runa ir par
pilnīgu gaistošo sulfūrisko komponentu izbrīvēšanu no
auga izejas materiāla.
Vispazīstamākās no šādi iegūstamajiem līdzekļiem
ir ēteriskas eļļas. Pielietotas iekšēji, tās īpaši darbojas
smalkās gremošanas jomā.
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Digestēšana
Hermētiskas alķīmijas pamatdarbā TABULA SMARAGDINA (kas tiek piedēvēts leģendārajam Hermesam Trismegistam) tiek aprakstīts kāds pamatprocess:
Atdali zemi no uguns,
smalko no biezā,
maigi un ar lielu cītību.
Tas paceļas no zemes debesīs
un atkal nolaižas pie zemes
un uzņem augšējā spēku
un apakšējā sevī iekšā.
Procedūras piemērs:
Sava veida ritmiskas kārtības principu prezentējošā „sirds
un asinsrites līdzekļa” CARDIODORONA pagatavošana
no prīmula off., Flos recens (svaigi gaiļbiksītes ziedi),
Hioscyamus niger, Herba sicca (žāvētās melnās driģenes)
un Onopordon, Flos recens (svaigi ēzeļdadža ziedi).
Pašlaik WELEDA izmanto divas digestēšanas procedūras:
 Tradicionālā procedūra, kad rīta stundās svaigi noplūktie prīmulas (gaiļbiksītes) ziedi tiek saspiesti velmēšanas ierīcē (auf dem Walzenstuhl) un tad izrēķinātā avota ūdens daudzumā, kas tiek sajaukts ar minimālo alkoholiskā Hyoscyamus’a macerata devu, uz vienu
stundu sasildīti līdz 37C. Pēc tam nogulsnējums tiek
stabilizēts pieliekot klāt nepieciešamo alkohola devu
un turpmāko 14 dienu laikā macerēts fajansa traukos.
Pēc tam nosēdums tiek izspiests un ar līdzīgu procedū78

ru izgājušo (bez hyoscyamus’a piedevas) onopordona
ekstraktu pataisīts par gatavu dziedinošo līdzekli.


Kopš dažiem gadiem attīstībā esošā procedūra, kas
orientējas pēc oriģināliem Rūdolfa Šteinera norādījumiem, kā arī mēģina orientēties pēc jaunākām vēsturiskās farmācijas studijām. Šeit tiek vairāk uzsvērta
procedūras ritmiskās puses, proti, alķīmijas principu
Solve et Coaqula („izšķīšana” un ‘sabiezēšana”) ziņā
saskaņošana ar cilvēka iekšējiem ritmiem, it sevišķi,
kas attiecas uz procedūras ilgumu. Šī, pateicoties zināmai pieredzei, uzlabotā procedūra izskatās sekojoši:
Vispirms tiek sagatavoti svaigi rīta stundās noplūktie
veselie prīmulas ziedi „her-mētiski” noslēgtā stikla
traukā izrēķinātā avota ūdens daudzumā, kas ir sajaukts ar noteiktu Hyoscyamus’a izvilkuma daudzumu
lietus ūdenī. Procesa sākumā tie uz vairākām stundām
tiek pakļauti temperatūras impulsam, kas pārsniedz
37C. Pēc tam nosēdums tiek atvēsināts līdz 37C un
turēts pie šīs temperatūras vairākas dienas arvien vēl
„hermētiski” biezajā traukā. Pēc tam nosēdums tiek
izspiests, ar alkohola macerātu no svaigiem Onopordon ziediem pārstrādāts par dziedinošu līdzekli un stabilizēts ar nepieciešamo alkohola daudzumu.
Šīs procedūras pirmajā solī, pateicoties spontānai un
tomēr vadītai piena skābes rūgšanai, substances, kas
augā veido pamatu to veidola uzbūvei, tiek noārdītas,
resp. atvērtas. Tas nozīmē, ka auga substance tiek pārveidota tādējādi, ka sasniedz savu, tā teikt, „pirmatnējo
stāvokli”. Tādējādi šī auga substance tiek uz ilgu laiku
pakļauta ritmiski norisinošamies iztvaikošanas un atkal
kondensēšanās procesiem, „Solve et Coagula”, ritmis79

kām svārstībām starp sal- un sulfur-stāvokļiem, starp
sabiezēšanas un izgaišanas poliem. Bet šis process nekad neved tālāk par iztvaikošanu pie sadegšanas vai
pie kondensēšanās līdz sacietēšanai. Tas paliek dzīvības reģionā, kā tas mums atklājas Zemes meteoroloģiskajā ūdensritē, auga sulu plūsmā, kā arī dzīvnieku
un cilvēku asins un sulu procesos. Līdz ar to tas piedāvā dziedinošo līdzekli vidus jomai, Paracelsa Merkurius.
Tas viss notiek dzīvības temperatūras nišā, kurā ūdenim
piemīt tā specifiskā siltuma minimums un strukturālo
iespēju maksimums. Tas fakts, ka līdz ar to struktūru
kombinācijas ūdens elementā veidojas praktiski bez
ievērojama enerģijas patēriņa un var saglabāties ilgāku
laiku, liek mūsdienu fiziķiem runāt par „unikālo”
ūdens īpašību, proti, par tā struktūrai piemītošo atmiņu.
Šādā tālāk attīstītajā procedūrā pagatavotie dziedinošie
līdzekļi kā Primula / Onopordon cum Hyoscyamo un
Aspidium / Salix comp. (dziedinošais līdzeklis zarnu
mobilitātes kāpināšanai) parādīja sevi pirmajos terapeitiskas ielietošanas gadījumos kā īpaši iedarbīgi.

Potencēšana
Potencēšana notiek atkārtoti ritmiski atšķaidot tam sagatavoto substanci kādā adekvātā medijā.
Atšķaidīšanas soļu skaits tiek dots ar burtu D decimālai
atšķaidīšanai (D = decimāli = 1 + 9) ar pielietoto atšķaidīšanas soļu skaitu, tātad D 1, D 2, D 3 utt..
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Ar ritmisku atšķaidīšanu izejas substances koherence un
līdz ar to tās forma, struktūra un vieliskums soli pa solim
tiek izjaukta. Tādējādi, no citas puses - atbilstoši likumam,
ka dabā substances izzūd tikai šķietami, īstenība tās tiek
pārnestas citā kvalitātē -, substances procesuālais elements, t.i., tās veidojošie spēki atbrīvojas un tiek pārnests
uz mediju. Atkārtoti potencējot, attiecībā uz substancialitāti beidzot tiek sasniegts nulles punkts. Potencējot vēl tālāk,
attiecības starp mediju un izejas substanci krasi izmainās
un pagatavošana iegūst jaunu kvalitāti.
Principiāli potencēšanas procedūrā var atšķirt trīs fāzes.
Vispirms, pirmajā fāzē mums ir darīšana ar dziedinoša
līdzekļa substanci, kas vēl ir sverama. Turpinot potencēšanu, tiek sasniegta pārejas fāze un beidzot, augstākās
potencēšanas pakāpes tiek sasniegts stāvoklis, kurā
dziedinošā substance ir nemateriālā, imponderablā (maņām netveramā) stāvoklī. Līdz ar to ar ritmisku potencēšanu dziedinošā substance tiek ievesta trīs kvalitatīvi dažādās sfērās, proti:
* sal sfērā
dziļās
potencēs (apm. līdz D 12),
* merkur sfērā
vidējās potencēs (apm. D 12 – D 22)
un
* sulfur sfērā
augstās potencēs ( virs D 22).
Sal, merkur un sulfur šeit ir jāsaprot nevis kā substances,
bet gan kā kvalitatīvas īpašības, kā princips.
Dabas substance savā dziedinošā kvalitātē atbilstoši savai
potencēšanas pakāpei veido noteiktas attiecības ar cilvēku.
Tādēļ dažādas kāda dziedinoša līdzekļa iedarbības jomas
var tikt kvalitatīvi attiecinātas uz trim cilvēka organizāci81

jas aspektiem funkcionālā trīsdaļīguma ziņā. Pavisam
vispārēji var uzskaitīt sekojošas attiecības:
*dziedinošais līdzeklis zemā potencē (apm. D 12) ar savu
vieliskumu uzrunā pirmām kārtām vielmaiņas-locekļu
sistēmu,
*dziedinošais līdzeklis vidējā potencē (apm. D 12 – D 22)
ir radniecīgs ritmiskai sistēmai un
*dziedinošais līdzeklis augstā potencē (virs D 22) veido
attiecības ar maņu-nervu sistēmu.
Tādējādi atkarībā no sakratīšanas pakāpes dziedinošam
līdzeklim var tikt uzdots specifisks iedarbības virziens,
proti, cilvēka funkcionālā trīsdaļīguma ziņā.

Potencēšana šķidrumā
Vispirms dabas substance adekvātā siltuma procesā
jāatver, jāaizved tālāk un jāpārvērš šķīdumā.
Pēc tam tā kopā ar specifisku mediju (ūdeni, ūdens un
alkohola sajaukumu, fizioloģisku vārāmās sāls šķīdumu,
Milchserum utt.) proporcijā 1:10 tiek ievietota speciāli
iztīrītajās pudelēs no visaugstākās kvalitātes stikla (piepildīšanas mērs 2/3) un noteiktu laiku ritmiski kratīta (augu
substances 2,5 minūtes, šķīstošās minerālās substances 4
minūtes).
Te izejas substance un medijs iziet cauri visdažādākajiem
procesiem un kustību struktūrām kā izplatīšanās un
izšķīšana, sistēmai piemītošas difūzijas kustības, atsitienā
pret stikla sieniņām rodošies skaņu nesošie sabiezējošie un
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atjaucošie grūdieni un pa starpu ritmiski veidojošās
plūsmas.
Šajā procesā iegūtā potence, piem., D 1 tiek atkal sajaukta
ar specifisku mediju attiecībā 1 : 10 un pakļauta tādam
pašam procesam. Rodas D 2 un tā tālāk līdz pat vēlamai
potences pakāpei, parasti maksimāli līdz D 30.
Arvien augstākās potences pakāpēs vieliskas substances
īpašības arvien vairāk atkāpjas tālplānā, iegūtā potence
arvien vairāk kļūst par procesuāli definēto substanci. Tas
nozīmē, ka arvien vairāk dominē process, procesa pārvaldīšana kļūst arvien noteicošāka.

Cieto substanču potencēšana
Potencējamā substance – minerāli, metāli, kaltēšanas vai
dedzināšanas produkti, ogles, pelni utt. – vispirms tiek
samalta vai pulverizēta. Ar dažām speciālām substancēm
(svins, alva, dzelzs, zelts, varš, sudrabs, antimons utt.)
speciālajā augstā vakuuma aparātā iepriekš tiek izvests
farmaceitisks metālu iztvaicēšanas un spoguļveidošanas
process.
Pēc tam izejas substance kopā ar indiferentu mediju
laktozi attiecībās 1 : 10 tiek porcelāna miezerī (piestā)
ievietota 2-stampu rīvējamā mašīnā un vairāk kā stundu
rīvēta. Te ir svarīgi, lai substance vai vēlāk [katra] iepriekšējā potence arvien no jauna tiktu kontaktēta ar indiferento
mediju (sajaukuma pakāpe) un, pateicoties stampu sasmalcināšanas darbam rastos arvien jaunas lūzuma plaknes
(sasmalcināšanas pakāpe). Šīm procesam noslēdzoties
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saņemtā potence, piemēram, D 1 tiek atkal attiecībās 1 : 10
sajaukta ar mediju laktozi un pakļauta tam pašam procesam. Rodas D 2 un tā tālāk līdz vēlamajai potences pakāpei, parasti maksimāli līdz D 30.

Cieto substanču potencēšana
izmantojot izvēršanās kinemātiku
Nupat viena attīstības projekta ietvaros tiek izzināta
iespēja pielietot izvēršanās kine-mātiku, inversiju, lietojot
pulverveidīgo substanču potencēšanai turbulu.
Ja aplūko tikai vērojamos, t.i., mērāmos fizikālos procesus
šķietami tik vienkārša sarīvēšanas procesa gaitā, tad var
redzēt visai kompleksu savstarpēji cita citu noteicošo
norišu sistēmu kā homogenizācija, sasmalcināšana,
amorfizēšana un triboluminescence. Tos var ņemt vērā
veidojot pirmo spriedumu par sarīvēšanas procedūru.
Homogenitāte
Par turbulas jaucošo iedarbību jau ir publicēti vairāki
zinātniski darbi. Tie uzrāda turbulai raksturīgā virpuļa
veidošanos ar ideālu, ritmiski pulsējošu kinemātiku kā
kādas augstākas pakāpes kārtības izpausmi. Tāpat parādās,
ka kustības radītās cilpas ir līdzīgas vai tādas pašas kā
augstākas kārtības līknes.
Pēc sajaukuma rezultāta un homogenitātes turbula izrādās
pārāka par visām citām jaukšanas mašīnām.
Sasmalcināšanas efekts
Mērīšanas procedūra: lāzera granulometrija.
Ar zemas jaudas He-Ne-lāzera palīdzību cauri paraugu
turētājam, kas atbilstošā šķidrumā satur izmeklējamo
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pulveri suspensijas formā, tiek sūtīts paralēls gaismas
stars. No parauga turētāja iznākošais, pulvera graudu
saliektais gaismas stars tiek optiskas sistēmas saistīts. Tad
gaismas enerģijas sadalīšanās optiskās sistēmas degšanas
joslā tiek izpētīta ar multicelulārā detektora ierīces palīdzību. Dati, saņemti par šūnām, tiek pārstrādāti iemontētā
digitālā skaitītājā un izpausti kā summāro graudu lielumu
sadalīšanās līkne.
Grafiks rāda izvēlētajā izmēģinājuma sistēmā sasniedzamo
sasmalcināšanas pakāpi un tai nepieciešamo laiku kā
neskaitāmo sarīvēšanas un mērīšanas mēģinājumu rezultātu.

Veģetabilizētie metāli
Veģetabilizētiem metāliem pamatā ir jauns, Rūdolfa
Šteinera atklātais dziedinošo līdzekļu princips.
Šajā procesā noteikti augi tiek „mēsloti” ar kādu „īpaši”
pagatavoto ar tiem specifiskās attiecībās esošā metāla sāli.
Veģetācijas perioda beigās augi tiek kompostēti un kalpo
savukārt atkal kā mēslojums tā paša veida augiem. Šie
augi tiek no jauna kompostēti un izlietoti kā mēslojums
trešajam un pēdējam veģetācijas periodam. Tad trešā
veģetācijas perioda raža kalpo dziedinošā līdzekļa pagatavošanai.
Šajā procesā runa ir par metāla atvēršanu, potencēšanu ar
auga dzīvības ritmiem.
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Te izejas substance tiek spēcīgāk nekā parastās potencēšanas procesā atvērta kosmosam (kosmiskiem ritmiem,
veidojošajiem spēkiem).
Metāla, minerāla iedarbība, kas parasti uzrunā cilvēka
galvu un perifēriju, pateicoties saistībai ar augu dzīvību,
tiek pārnesta vairāk apakšējā centrālajā cilvēkā un iegūst
tiešo pieeju astrālai miesai, kas izvērš savu darbību starp
gremošanu, asins jomu un elpošanu.
Pretstatā tīri metāliskam līdzeklim ar veģetabilizēto metālu
tiek pastiprināti uzrunāta cilvēka dvēseles joma, no kuras
arī ceļas slimības.
Savukārt pretstatā tīram augu dziedinošam līdzeklim,
pateicoties metāla komponentei, rodas intensīvāka saikne
ar cilvēka garīgo jomu, ar viņa Es, kas tiecas pēc veselības.
Gadījumos, kad priekšplānā iznāk dvēseliski „simptomi”,
vienmēr ir jādomā par terapeitisku veģetabilizēto metālu
pielietošanu.
Preparāti:

Aconitum Napellus Plumbo cul-

tum
Bryophullum Argento cultum
Bryofyllum Mercurio cultum
Chramomilla Cupro culta
Chelidonium Ferro cultum
Cichorium Plumbo cultum
Cichorium Stanno cultum
Cichorium Stanno cultum,
Radix
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Equisentum arvense Silicea
cultum
Hypericum Auro culta
Nasturtium Mercurio cultum
Primula Auro culta
Tabacum Cupro culta
Tharaxacum Stanno cultum
Thuja Argento culta

Terapijas piemēri ar
veģetabilizētajiem metāliem,
pamatojoties uz Urtica Dioca preparācijām
Urtica dioca Ferro culta (Ferrum per urticam)
Iedarbība uz arteriālo cirkulāciju perifēro caurasiņošanas
traucējumu gadījumos.
Anaemodoron. Darbojas atbalstoši arī esenciālās hipotonijas gadījumos, ja vienlaicīgi tiek ievestas Glandula
suprarenalis D3 / Solutio Ferri comp. D 6 aa injekcijas.
Urtica dioica Ferro culta, Radix (Ferrum per Urticam,
Radix)
Iepriekš aprakstītā preparāta sakņu medikamentam ir atkal
īpašas attiecības ar nervu sistēmu, kā, piemēram, perorāla
blakus Skorodit vai Ferrum sidereum vai Katoptrit injekcijām izkaisītās sklerozes gadījumos. Šeit nekādā gadījumā ar to vien nepietiek.
Cinis Urticae Ferro cultae (Cinis Ferri per Urticam)
87

Ar pelniem, kas rodas sadedzinot ar dzelzi apstrādātās
nātres lapas, iedarbojas pirmām kārtām uz plaušām. Tas ir
arī izvēles līdzeklis, lietojot dzelzs preparātus nenovēršamās slimības (Zwangskrankheit) ārstēšanai. Šeit D6, Trit.
D3 injekcijas. Injekcijas kopā ar Pulmo D6, iekšēji Vaucheria D3 Dil. Un Pyrit D6 Trit.; vai iekšēji D3 kopā ar
Pyrit D8 vai Ferrum siderium D6 un Vaucheria D6
injekcijām. Turklāt iedarbojas baiļu gadījumā no apkārtējas vides, pārspīlētā dvēseliska jūtīguma gadījumos
saistībā ar plaušām.

Ritmiskie procesi savstarpējā
rīta un vakara spēku spēlē
„... Labās, dziedinošās zinātnes uzdevums būs atrast
noteiktus kosmiskus spēkus, kas var rasties uz Zemes,
pateicoties divu virzienu kosmisko spēku plūsmu kopdarbībai. Šie divi kosmisko plūsmu virzieni būs: ZivisJaunava. Pirmām kārtām būs jāatklāj noslēpums, kā tas,
kas no kosmosa virzienā no Zivīm darbojas kā Saules
spēks, savienojas ar to, kas darbojas virzienā no Jaunavas.
Tas būs kaut kas labs, ka cilvēki atklās, kā no divām
kosmosa pusēm rīta un vakara spēki var tikt izmantoti
cilvēces labā – no Zivju puses un no Jaunavas puses...”
Dr. Rūdolfs Šteiners, 25.11.1917
Pēc Rūdolfa Šteinera ierosinājuma, no vienas puses,
studējot dabas ritmus, kas iedarbojas tieši uz augu, it īpaši
gada un diennakts ritmus un to attiecības ar kosmiskām
likumsakarībām, tika izstrādāts tā sauktais Rh-process.
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Gada ritē vispārīgi var novērot dīgšanu un plaukšanu
pavasarī, tālāku atraisīšanos un ziedēšanu vasarā, kā arī
sava veida vasaras mieru, nogatavošanos, novīšanu un
sēklu veidošanos rudenī un ārēju mieru ziemā. Arī diennakts ritmā izpaužas auga tiešā atkarība. Dienai uzaustot
augs ir nodevies tādu kosmisko spēku iedarbībai kā
gaisma un siltums, tas aug, atraisās un rodas dzīvības nesta
auga substance. vakarā un naktī šī auga tiekšanās kosmosā
tiek pārtraukta. Auga miesa sakrītas, zemes spēki sāk
darboties pastiprināti.
Šo norišu izpausme ir asimilācija dienā un disimilācija
naktī. Pirmie pēc savas būtības ir uzbūvējošie, pēdējie –
noārdošie procesi. Rīta un vakara spēku ritmiskā kopdarbībā augs atraisās un sevi uztur.
Pavasarī ap 21. martu Saule ir Zivju zvaigznājā, tātad
Saule un Zivis vienlaicīgi paceļas virs horizonta austrumu
pusē un pārvalda un caurstrāvo rīta stundu, savukārt
vakarā, kad Saule noriet rietumos, austrumos parādās
Jaunavas zvaigznājs.
Rudenī, septembra beigās Saule atrodas Jaunavas zīmē un
Zivju zvaigznājs noriet austrumos, Saulei un Jaunavai
uzrietot austrumpusē.
Ar Zivju zvaigznāju kāpj un krīt plaukšanas spēki, ar
Jaunavu nobriešanas spēki.
Pateicoties plašiem pētījumiem, varēja konstatēt, ka šīs
kosmiskais ekliptikas gada ritms tādējādi iespiedās Zemes
organismā, ka katra vieta uz Zemes savā rīta stundā tiek
ietekmēta ar spēkiem no Zivīm, savā vakara stundā – ar
spēkiem no Jaunavas, t.i., šeit runa ir par kosmiskajiem,
bet autonomi norisošajiem ritmiem.
Noteikto Zodiaka apļa zīmju modificētie, uz Zemi iedarbojošies Saules spēki parādīja sevi arī dienas gaitā kā
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pastāvīgi un laika ziņā nosakāmi. Turklāt ar pētījumiem
varēja parādīt, ka kustīgais ūdens spēj šādus iespaidus
uzņemt un saglabāt.
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Uz šo atziņu pamata izstrādātais
augu dziedinošo līdzekļu izgatavošanas process
No svaigiem augiem iegūtā spiedsula no rīta un vakarā,
iepriekš aprakstītā ritma pārejas laikos tiek iekustināta šim
nolūkam speciāli izstrādātajā aparatūrā; starplaikos, proti,
dienā un naktī tā paliek mierā.
Sākot ar augu sulas iekustināšanu no rīta, seko pakāpeniska tās uzsildīšana līdz 37,5C, sākoties vakara kustībai –
atvēsināšana līdz 4C.
Pie temperatūras 37,5C ūdenim, augu sulās runa taču ir
par ūdens šķīdumiem, piemīt vismazākais specifiskais
siltums, tas nozīmē, ka tas ir uzsildāms ar vismazāko
siltuma daudzumu, tātad, šajā jomā īpaši atvērts siltuma
ietekmei. Turklāt, un to parāda pēdējie pētījumi, tieši pie
temperatūras 37,5C ūdenim piemīt maksimums strukturālo iespēju.
No otras puses, pateicoties savai t.s. blīvuma amolijai
(Dichteamolie), ūdens piedzīvo savu vislielāko specifisko
svaru tieši pie temperatūras 4C. Tas atkal ir izskaidrojams
ar ūdens polikomponentāro struktūru, kas pie 4C piedzīvo
specifiski vienpusīgu situāciju. Tādējādi, virzot augu sulas
uz šiem temperatūras grādiem - no rīta uz 37,5C un
vakarā uz 4C -, var būtiski ietekmēt vēlamo augiem
atbilstošo procesu. Tad dienā valda miers pie 37,5C un
naktī -vislielākās savilkšanās un konsolidēšanās stāvoklī
un tomēr nesastingstot – miers pie 4C.
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Pēc tam, kad augu sula vairāku nedēļu laikā bija pakļauta
šim specifiskajam kustības un siltuma ritmam, vienlaicīgi
izejot cauri vadāmam pienskābās rūgšanas procesam, tā ir
pietiekami attīstījusies un konsolidējusies. Turpmāk tā ir
ilgāku laiku uzglabājama aizvērtā traukā bez jebkādiem
konservantiem.
Pašlaik Velēdā šādi tiek pagatavoti ap 90 dažādu līdzekļu
no dziedinošiem augiem un augu daļām. Tie tiek pielietoti
atšķaidītā vai potencētā formā atbilstošiem injekciju
preparātiem, dilūcijām (Dilutionen) un atsevišķos gadījumos arī citām zāļu formām. Visi šie Velēdas preparāti tiek
apzīmēti ar burtiem „Rh”, kas nozīmē ritms (Rhytmus).
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NO MINERĀLA
PIE DZIEDINOŠA LĪDZEKĻA
Pēc Rūdolfa Šteinera norādījumiem izgatavoto preparātu
piemēri
BIODORONS
Kā kompozīcijas piemērs no minerālām dabas substancēm,
kas var regulēt slimīgi nobīdītos procesus cilvēkā
„Ja Es-organizācijas darbība tiek atstumta atpakaļ un tādēļ
centrālās smadzenes kļūst nabadzīgākas attiecībā uz
nervu-maņu darbību, t.i., ja tas kļūst līdzīgākas perifērām
smadzenēm nekā tas ir normālā stāvoklī, tad rodas migrēna. Tādēļ tās dziedināšana būs atkarīga:
1. no nervu-maņu sistēmas rosināšanas,
2. no ritmiskās darbības transformācijas no tādas, kas
sliecas pie vielmaiņas, tādā, kas sliecas pie elpošanas,
3. no tīri vitālās vielmaiņas darbības, kurai trūkst regulējošās Es-organizācijas vadības, aizsprostošanas.”
Pirmais tiek sasniegts ar kramskābi. Silīcijs saistībā ar
skābekli satur tos procesus, kas ir līdzīgi
tiem organismā, kas norisinās elpošanai
pārejot nervu-maņu darbībā.
Otrais tiek sasniegts ar sēru. Tas satur to procesu, kurā
ritms, kas sliecas pie gremošanas, tiek
pārveidots tādā, kas sliecas pie elpošanas.
Un trešais tiek sasniegts ar dzelzi, kas tieši pēc gremošanas procesa pārnes vielmaiņu asins ritmā, pateicoties kam pati vielmaiņa tiek
apspiesta. Tādēļ līdzekļi pret migrēnu būs
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dzelzs, sērs un kramskābe, pielietoti atbilstošā veidā.”
Te runa nav par kādu pretsāpju līdzekli, lai apspiestu
aktuālo lēkmi, bet gan par līdzekli, kas ar savu īpašo
kompozīciju darbojas kā nervu-maņu procesa, ritmisko un
vielmaiņas procesa harmonizēšanu un tādēļ iedarbojas uz
pacienta konstitūciju. Tādējādi tiek novērsts nevis simptoms, bet gan slimības cēlonis.
BIODORONA IZGATAVOŠANAS PROCESS
1. Vasaras pusgada laikā ļauj ACIDUM SULFURICUM
(sērskābei) iedarboties uz samalto SIDERIT (dzelzs-IIkarbonatu).
2. Ziemā dabūtais šķīdums tiek filtrēts līdz caurspīdīgumam, virs uguns iztvaicēts, vēlreiz karsti filtrēts un tad
nolikts ziemas aukstumā, lai izkristalizētos.
3. Šādi radusies zaļi-zila kristalizētā sāls, FERRUM
SULFURICUM (dzelzs-III-sulfats), tiek sajaukts ar MEL
(medu) un sajaukts ar nelielu daudzumu uzsildītā un atkal
atdzesētā VINUM (vīna).
4. Šis maisījums tiek saistīts ar uzkarsēto KVARCA
PULVERI un viss gaisīgais tiek izdestilēts bez gaisa.
Tas, kas no tā paliek, tiek pārstrādāts par dziedinošo
līdzekli gatavu lietošanai.



No Rūdolfs Šteiners / Ita Vegmane, Pamati dziedināšanas
mākslas paplašināšanai, Dornaha, 1925. gads.
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Indikācijas piemēri:
galvas sāpju lēkmes, pirmām kārtām, klasiskā migrēna,
nervu izsmelšanas stāvokļi,
roniska maņu orgānu pārslodze ar kairinājumiem,
postkomocionālās sūdzības.
KALIUM ACETICUM COMP. - PAGATAVOŠANAS
PROCESS
1. No vīna izkritušais TARTARUS (vīnakmens) tiek
sadedzināts ugunī līdz pelniem.
2. Baltie pelni tiek ūdenī ekstrahēti (izskaloti). Iegūtais
šķīdums tiek filtrēts līdz caurspīdīgumam. Šķīdums
tiek iztvaicēts un, to atdzesējot, novests līdz kristalizācijai. Rodas tīri balta kristāliska sāls, KALIUM CARBONIKUM (kaliuma karbonāts).
3. Sāls tiek sajaukta ar ACETICUM VINI (vīna etiķi),
kas beigās tiek izdistilēts. Cietais atlikums tiek no
jauna atšķaidīts ar vīna etiķi, tas atkal izdestilēts, tā kā
paliek sauss atlikums. Šī procedūra tiek atkārtota tik
ilgi, kamēr destilāts reaģē skābi. Tam ir vajadzīgas
apmēram 9 destilācijas.
4. Palikusi baltā sāls, KALIUM ACETICUM (kalija
acetāts), tiek pārstrādāta par vienu masu ar ANTIMONITU (antimona spīdi), tai tiek piejaukta tinktūra no
CROCUS SATIVUS (safrāns) un tas no jauna tiek pakļauta destilācijai.
5. Sausais cietais atlikums tiek pārliets ar SPIRITUS
VINI (konjaku), tās atkal izdestilēts un tā atlikums atkal paliek sauss. Šī procedūra tiek atkārtota tik ilgi,
kamēr destilāts vairs neuzrāda nekādu krāsojumu, kas
prasa apmēram 9 destilācijas.
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6. tagad atlikumam pievieno CORALLIUM RUBRUM
(korāļu pulvers, masa pārlieta ar augstu rektificēto
SPIRITUS VINI (konjaku), kas beigās atkal tiek izdestilēts.
7. cietais atlikums tiek no jauna atšķaidīts ar konjaku, tas
atkal izdestilēts, kamēr paliek sauss atlikums. Šī procedūra tiek atkārtota tik bieži, kamēr nekas vairs neizmainās, kas prasa apmēram 9 destilācijas.
Šis atlikums tiek pārstrādāts par gatavu lietošanai
dziedinošo līdzekli.
Apmēram trīs mēnešus ilgstoša substanču pārvēršana
dziedinošajā līdzeklī notiek pateicoties ritmiskam procesam starp izšķīšanu un atšķaidīšanu, kā arī sabiezēšanu un sacietēšanu.
Dziedinošais līdzeklis KALIUM ACETICUM COMP.
izvērš savu darbību cilvēkā, no vienas puses, pateicoties tiešām attiecībām starp substancēm no dažādām
dabas valstībām un dažādiem cilvēka būtnes līmeņiem
un, no otras puses, starp savu pašos pamatos pastāvošo
trīsdaļīgumu un trīs funkcionālām organiskām jomām.
Spēcīgi izvēršas arī dziedinošajam līdzeklim piešķirtais ritms starp sacietēšanu un atšķai-dīšanu. Tā, piemēram, procesuālā jomā šis dziedinošais līdzeklis rod
pielietojumu terapijā:
Venozo aizsprostojumu,
varikozo ekzēmu,
hemoroīdu,
oedemen,
aknu traucējumu,
Pfortader traucējumu utt. gadījumos.
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