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«VIŅŠ» - ROBERTS «VIŅŠ» - ROBERTS A. A. DŽONSONS, (1974)DŽONSONS, (1974)

BalstBalstīta viduslaiku leģendā par īta viduslaiku leģendā par ParsifāluParsifālu  
−− Apraksta Apraksta Svētā Grāla Svētā Grāla meklējumus jeb vīrieša meklējumus jeb vīrieša 

iniciācijas un nobriešanas procesu. iniciācijas un nobriešanas procesu. 

Lieto Junga analītiskās psiholoģijas Lieto Junga analītiskās psiholoģijas 
instrumentus, lai demonstrētu, kā notiek instrumentus, lai demonstrētu, kā notiek 
bezapziņas dziļo procesu simboliskā analīzebezapziņas dziļo procesu simboliskā analīze. . 
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KĀ VIDUSLAIKU MĪTS VAR NODERĒT MŪSDIENĀS?KĀ VIDUSLAIKU MĪTS VAR NODERĒT MŪSDIENĀS?

Diskusijas Diskusijas par dzimumlomām par dzimumlomām nesniedz nekādu nesniedz nekādu 
skaidrību: skaidrību: 

−− Ko mūsdienās vispār nozīmē «vīrišķība»/«sievišķība»? Ko mūsdienās vispār nozīmē «vīrišķība»/«sievišķība»? 

−− Vai var palīdzēt koučs? Terapija? Reliģija?Vai var palīdzēt koučs? Terapija? Reliģija?

Apjukums = nepārprotams signāls tam, ka Apjukums = nepārprotams signāls tam, ka mūsdienumūsdienu  
kultūrā ir radies kultūrā ir radies būtisks pārrāvumsbūtisks pārrāvums..
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KĀ VIDUSLAIKU MĪTS VAR NODERĒT MŪSDIENĀS?KĀ VIDUSLAIKU MĪTS VAR NODERĒT MŪSDIENĀS?

Dzimumloma = garīgs/psiholoģisks uzdevumsDzimumloma = garīgs/psiholoģisks uzdevums, ar kuru , ar kuru 
var tikt galā tikai tie, kuriem ir garīgā darba instrumenti var tikt galā tikai tie, kuriem ir garīgā darba instrumenti 
(mīta interpretācijas iemaņas). (mīta interpretācijas iemaņas). 

−− Dzimumlomas risināšana ir Dzimumlomas risināšana ir personiskajai individuācijai personiskajai individuācijai 
paralēls processparalēls process.  .  
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KĀ VIDUSLAIKU MĪTS VAR NODERĒT MŪSDIENĀS?KĀ VIDUSLAIKU MĪTS VAR NODERĒT MŪSDIENĀS?

Mīts – mūsdienu psiholoģisko problēmu Mīts – mūsdienu psiholoģisko problēmu simbolisks aprakstssimbolisks apraksts..
−− Atspoguļo mūsdienu priekšstatus, attieksmes un jēdzienus. Atspoguļo mūsdienu priekšstatus, attieksmes un jēdzienus. 

(Johnson A.R. «He: Understanding Masculine Psychology», p. x.)(Johnson A.R. «He: Understanding Masculine Psychology», p. x.)

Junga lielais atklājums: mēs esam Junga lielais atklājums: mēs esam psiholoģiski androgīnipsiholoģiski androgīni – mums ir gan vīrišķā,  – mums ir gan vīrišķā, 
gan sievišķā daļa. gan sievišķā daļa. 
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KĀ VIDUSLAIKU MĪTS VAR NODERĒT MŪSDIENĀS?KĀ VIDUSLAIKU MĪTS VAR NODERĒT MŪSDIENĀS?

««Viss, kas notiek mītā mums ir jāuzskata par savas patības daļuViss, kas notiek mītā mums ir jāuzskata par savas patības daļu . Mums . Mums 
jāsadzīvo ar jāsadzīvo ar grupu žilbinošu dāmugrupu žilbinošu dāmu, un jāredz, ka viņas ir daļa  no vīrieša psihes. , un jāredz, ka viņas ir daļa  no vīrieša psihes. 

Grāla mīta simbolisms ir interesants arī sievietēm, jo Grāla mīta simbolisms ir interesants arī sievietēm, jo 
•• katrai no viņām ir kaut kā jāveido attiecības ar šo katrai no viņām ir kaut kā jāveido attiecības ar šo eksotisko dzīvnieku eksotisko dzīvnieku – – vīriešu dzimtas vīriešu dzimtas 

pārstāvipārstāvi, kurš ir viņas tēvs, vīrs vai dēls., kurš ir viņas tēvs, vīrs vai dēls.

•• Tāpat sieviete diezgan tieši piedalās Grāla mītā, jo tas ir Tāpat sieviete diezgan tieši piedalās Grāla mītā, jo tas ir stāsts par viņas iekšējo vīrišķībustāsts par viņas iekšējo vīrišķību.» .» 
(Johnson A.R. «He: Understanding Masculine Psychology», p. x.)(Johnson A.R. «He: Understanding Masculine Psychology», p. x.)
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VAI INDIVIDUĀCIJA VĪRIEŠIEM NORIT VIEGLĀK?VAI INDIVIDUĀCIJA VĪRIEŠIEM NORIT VIEGLĀK?

Vīrieša sociāli dominantā pozīcija rada šādu maldīgu iespaidu. Vīrieša sociāli dominantā pozīcija rada šādu maldīgu iespaidu. 
−− Vīrieša ceļš uz vīrišķību ir Vīrieša ceļš uz vīrišķību ir ilgāks un grūtāksilgāks un grūtāks, nekā viņi gatavi atzīt. , nekā viņi gatavi atzīt. 

−− Sāpīga atdalīšanās no mātesSāpīga atdalīšanās no mātes, neieslīgstot antagonismā un bailēs no sievišķā. , neieslīgstot antagonismā un bailēs no sievišķā. 
•• Mātes mīlestība un padoms šajā ceļā nekādi nevar palīdzēt – viņam TUR jābūt vienam. Mātes mīlestība un padoms šajā ceļā nekādi nevar palīdzēt – viņam TUR jābūt vienam. 
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VAI INDIVIDUĀCIJA VĪRIEŠIEM NORIT VIEGLĀK?VAI INDIVIDUĀCIJA VĪRIEŠIEM NORIT VIEGLĀK?

Sievišķā integrācija vīrieša psihē ir vienlaikus Sievišķā integrācija vīrieša psihē ir vienlaikus pretrunīgapretrunīga un  un 
neizbēgamaneizbēgama, jo bez tās viņš nenokļūst līdz Patībai. , jo bez tās viņš nenokļūst līdz Patībai. 

−− Pakāpeniska apzinātās personības paplašināšanās, lai tā spētu aptvert Pakāpeniska apzinātās personības paplašināšanās, lai tā spētu aptvert 
Patību visā tās apjomā. Patību visā tās apjomā. 

Patības sasniegšana ir nevis pilnības, bet Patības sasniegšana ir nevis pilnības, bet pabeigtībaspabeigtības sasniegšana.  sasniegšana. 
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SIEVIŠĶĪBAS ELEMENTI VĪRIEŠA PSIHĒSIEVIŠĶĪBAS ELEMENTI VĪRIEŠA PSIHĒ

1.1. Māte kā reāls cilvēksMāte kā reāls cilvēks, viņas īpašības un raksturs. , viņas īpašības un raksturs. 

2.2. Mātes komplekss Mātes komplekss – vīrieša personības daļa, kas veidojas bērnībā, esot atkarīgam no mātes. – vīrieša personības daļa, kas veidojas bērnībā, esot atkarīgam no mātes. 
1.1. Izpaužas caur vēlmi «izgāzties» kā pieaugušajam, lai atgrieztos mātes aprūpē. Izpaužas caur vēlmi «izgāzties» kā pieaugušajam, lai atgrieztos mātes aprūpē. 
2.2. Sevis žēlošana un fantāzijas par nāvi kā brīvību no izaicinājumiem.Sevis žēlošana un fantāzijas par nāvi kā brīvību no izaicinājumiem.  

3.3. Mātes arhetips Mātes arhetips – Māte Daba, kas dāsni baro un vienmēr rūpējas par mums. – Māte Daba, kas dāsni baro un vienmēr rūpējas par mums. 

4.4. Daiļā dāma Daiļā dāma – Blanšflēra vai kāds cits – Blanšflēra vai kāds cits animasanimas iemiesojums.  iemiesojums. 

5.5. Reālā partnere vai sievaReālā partnere vai sieva, ar savu personību un raksturu. , ar savu personību un raksturu. 

6.6. SofijaSofija – Gudrības dieviete, kas ir Dieva sievišķā puse, sniedz dziļu apjēgu par bezapziņu.  – Gudrības dieviete, kas ir Dieva sievišķā puse, sniedz dziļu apjēgu par bezapziņu. 
(Johnson A.R. (1989-revised ed.) «He: Understanding Masculine Psychology», p. x.)(Johnson A.R. (1989-revised ed.) «He: Understanding Masculine Psychology», p. x.)
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MĪTA GALVENIE ELEMENTIMĪTA GALVENIE ELEMENTI
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KURA VERSIJA? KURA VERSIJA? 

1. Īru sāga «The Boyhood Deeds of Finn» - daudz līdzību ar Parsifālu. 

2. Kretjēns de Truā - “Romāns par Persevalu” (12. gadsimts)

3. Volframs fon Ešenbahs - romāns “Parzival” (13. gadsimts)
−− Mīts par karaļa Artūra Apaļā galda bruņinieku Parsifālu, Mīts par karaļa Artūra Apaļā galda bruņinieku Parsifālu, 

−− varonis, kurš sāk savu ceļu kā “varonis, kurš sāk savu ceļu kā “svētais vientiesissvētais vientiesis”, ”, 

−− iziet cauri daudzām ciešanām, šaubām, grēkiem , dažādām dēkāmiziet cauri daudzām ciešanām, šaubām, grēkiem , dažādām dēkām
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GRĀLA PILSGRĀLA PILS

•• Ideāla pasaule, kur valda harmonija Ideāla pasaule, kur valda harmonija 
un tiek piepildītas vēlēšanās. un tiek piepildītas vēlēšanās. 

−− Simbolizē dabas idilli, kur atrodams Simbolizē dabas idilli, kur atrodams 
viss nepieciešamais laimīgai dzīvei. viss nepieciešamais laimīgai dzīvei. 

−− Tur valda Grāla karalis = individuēts Tur valda Grāla karalis = individuēts 
cilvēks. cilvēks. 
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KARALIS-ZVEJNIEKSKARALIS-ZVEJNIEKS

Grāla pilī ir bēdas – Grāla pilī ir bēdas – karalis ir ievainotskaralis ir ievainots. . 
−− Viņa ievainojums ir tik ļauns, ka viņš Viņa ievainojums ir tik ļauns, ka viņš nespēj nespēj 

dzīvotdzīvot, bet arī nomirt viņš nespēj. , bet arī nomirt viņš nespēj. 

−− Viņa valstība grimst postā… raža neaug, lopi Viņa valstība grimst postā… raža neaug, lopi 
mirst, visi sēro… mirst, visi sēro… 

Lielākā daļa vīriešu ir «karaļi-zvejnieki».Lielākā daļa vīriešu ir «karaļi-zvejnieki».

No Vāgnera operas «Parsifāls»



KARALIS-ZVEJNIEKSKARALIS-ZVEJNIEKS

Pusaudža gados jaunais karalis piedzīvoja «iniciācijas Pusaudža gados jaunais karalis piedzīvoja «iniciācijas 
pieredzi»: pieredzi»: 

−− Nejauši ieklīda svešā vietā un pagaršoja «Nejauši ieklīda svešā vietā un pagaršoja «lasilasi, kas cepās , kas cepās 
uz uguns». uz uguns». 

−− Apdedzinājies ar karsto zivi, viņš to izlaida no rokām. Apdedzinājies ar karsto zivi, viņš to izlaida no rokām. 

−− Iniciācija nenotika, bet palika atmiņas par «iniciācijas Iniciācija nenotika, bet palika atmiņas par «iniciācijas 
garšu». garšu». 
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KARALIS-ZVEJNIEKSKARALIS-ZVEJNIEKS
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Lūkas evaņģēlijs, 5. nodaļaLūkas evaņģēlijs, 5. nodaļa
Viņš sacīja uz Sīmani: "Dodies uz augšu un izmet savus tīklus."Viņš sacīja uz Sīmani: "Dodies uz augšu un izmet savus tīklus."

Un Sīmanis atbildēja un Viņam sacīja: "Meistar, mēs cauru nakti Un Sīmanis atbildēja un Viņam sacīja: "Meistar, mēs cauru nakti 
esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši; bet uz Tavu vārdu esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši; bet uz Tavu vārdu 
es gribu tīklu izmest."es gribu tīklu izmest."

Un, to darījuši, tie Un, to darījuši, tie saņēma lielu pulku zivjusaņēma lielu pulku zivju, tā ka viņu tīkls plīsa., tā ka viņu tīkls plīsa.

Lasis = zivs = viens no Lasis = zivs = viens no KristusKristus simboliem. simboliem.



KARALIS-ZVEJNIEKSKARALIS-ZVEJNIEKS

Zēns savā bērna vientiesībā pieskaras savai Zēns savā bērna vientiesībā pieskaras savai dievišķajai dievišķajai 
dabaidabai, taču nespēj to «satvert». , taču nespēj to «satvert». 

−− Pirmā sevis apzināšanās pieredze viņam nāk caur sāpīgu Pirmā sevis apzināšanās pieredze viņam nāk caur sāpīgu 
neveiksmi un turpmākām ciešanām.  neveiksmi un turpmākām ciešanām.  

Karalis nevar nedz aizmirst šo sajūtu, nedz to atkārtot. Karalis nevar nedz aizmirst šo sajūtu, nedz to atkārtot. 
−− Ievainojums neļauj nedz jāt zirgā, nedz medīt.Ievainojums neļauj nedz jāt zirgā, nedz medīt.

−− Nav spējīgs veidot arī veselīgas attiecības. Nav spējīgs veidot arī veselīgas attiecības. 
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KARALIS-ZVEJNIEKSKARALIS-ZVEJNIEKS

Psiholoģiski šī epizode var sakrist ar kādu Psiholoģiski šī epizode var sakrist ar kādu 
personisku notikumu skolā. personisku notikumu skolā. 

Bet kāda ir šī simboliskā ievainojuma būtība? Bet kāda ir šī simboliskā ievainojuma būtība? 
−− Tā ir simboliskas Tā ir simboliskas «kastrācijas» pieredze«kastrācijas» pieredze. . 

−− Brīdī, kad jaunajam vīrietim nejauši iznāk Brīdī, kad jaunajam vīrietim nejauši iznāk 
uzmirdzēt, viņš tiek uzmirdzēt, viņš tiek pazemots un noniecinātspazemots un noniecināts. . 
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KARALIS-ZVEJNIEKSKARALIS-ZVEJNIEKS

No malas ir skumji raudzīties uz jauniešiem, pār kuriem tikko nākusi No malas ir skumji raudzīties uz jauniešiem, pār kuriem tikko nākusi 
pirmo ciešanu atklāsmepirmo ciešanu atklāsme..

−− šajā brīdī sabrūk bērna mīļums, uzticēšanās un optimisms. šajā brīdī sabrūk bērna mīļums, uzticēšanās un optimisms. 

Sāpīga, taču obligāta pieredze: Sāpīga, taču obligāta pieredze: 
−− nav iespējams sasniegt iekšēju un ārēju piepildījumu, pirms nav pārdzīvota nav iespējams sasniegt iekšēju un ārēju piepildījumu, pirms nav pārdzīvota 

(un atzīta) fragmentācija. (un atzīta) fragmentācija. 
•• Ir jāveic ceļš, lai nonāktu mājās. Ir jāveic ceļš, lai nonāktu mājās. 
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KARALIS-ZVEJNIEKSKARALIS-ZVEJNIEKS

Kā dzīvot ar šādu ievainojumu? Kā dzīvot ar šādu ievainojumu? 
−− Ievainojuma sāpes kļūst vieglāk paciešamas, ja vīrieša Ievainojuma sāpes kļūst vieglāk paciešamas, ja vīrieša 

apziņa pilda savu galveno uzdevumu – tiecas apziņa pilda savu galveno uzdevumu – tiecas 
harmonizēties ar bezapziņu. harmonizēties ar bezapziņu. 

−− Karaļa vienīgais prieks ir «zvejošana» – darbs ar sevi, Karaļa vienīgais prieks ir «zvejošana» – darbs ar sevi, 
terapija, garīgās prakses. terapija, garīgās prakses. 

Bez šī darba iestājas Bez šī darba iestājas ciešanu paradokss ciešanu paradokss = tas, kam = tas, kam 
vajadzētu padarīt cilvēku laimīgu, padara viņu vēl vajadzētu padarīt cilvēku laimīgu, padara viņu vēl 
nelaimīgāku.  nelaimīgāku.  19



KARALIS-ZVEJNIEKSKARALIS-ZVEJNIEKS

Kas var izārstēt Karali? Kas var izārstēt Karali? 
Grāla pilī visi zina, ka ieradīsies Grāla pilī visi zina, ka ieradīsies naivs muļķītis naivs muļķītis un uzdos Karalim GALVENO un uzdos Karalim GALVENO 
jautājumu, kas viņu izdziedinās. jautājumu, kas viņu izdziedinās. 

•• Paliekot īgna un ievainota vīrieša mentalitātē Paliekot īgna un ievainota vīrieša mentalitātē nav cerību nav cerību izveseļoties.izveseļoties.

•• Jākļūst Jākļūst pazemīgampazemīgam, atzīstot, ka atbilde uz galveno jautājumu pieder muļķim. , atzīstot, ka atbilde uz galveno jautājumu pieder muļķim. 

• «Ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksit Debesu valstībā.»(Mateja 18:3)

Muļķis = mūsu naivā, bērnišķīgā daļa, kuras potenciālu nenovērtējam. Muļķis = mūsu naivā, bērnišķīgā daļa, kuras potenciālu nenovērtējam. 
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PARSIFĀLS – NAIVAIS MUĻĶISPARSIFĀLS – NAIVAIS MUĻĶIS

PARSI (PARSESH)-FAL =PARSI (PARSESH)-FAL = THE "PURE FOOL" THE "PURE FOOL"
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PARSIFĀLS UN VIŅA MĀTEPARSIFĀLS UN VIŅA MĀTE

Audzis pie mātes, kuras vārds ir Audzis pie mātes, kuras vārds ir HerzeleideHerzeleide: : 
«Skumstošā Sirds»«Skumstošā Sirds»

−− Dzīvo laukos, staigā vienkāršās, mātes šūtās drēbēs. Dzīvo laukos, staigā vienkāršās, mātes šūtās drēbēs. 
−− Māte nav teikusi, ka viņa Māte nav teikusi, ka viņa tēvs bija bruņiniekstēvs bija bruņinieks, kurš kritis , kurš kritis 

kaujā, glābjot daiļo dāmu. kaujā, glābjot daiļo dāmu. 

Taču kādu dienu cauri ciemam izjāj Taču kādu dienu cauri ciemam izjāj 5 bruņinieki 5 bruņinieki un un 
Parsifāls ir apžilbis no šī skata. Parsifāls ir apžilbis no šī skata. 

22



PARSIFĀLS – VĪRIETIS BEZ TĒVAPARSIFĀLS – VĪRIETIS BEZ TĒVA

Parsifāls ir ļoti Parsifāls ir ļoti hiper-infantilshiper-infantils – viņš dzīvo mātes konstruētā realitātē.  – viņš dzīvo mātes konstruētā realitātē. 
−− Viņa individuācija sākas ar «maskulinitātes šoku» un vēlmi Viņa individuācija sākas ar «maskulinitātes šoku» un vēlmi izlauztiesizlauzties no tās.  no tās. 

Tēvs Tēvs kļūst par psiholoģisku kļūst par psiholoģisku realitāti nedaudz vēlāk, nekā māte, kas ir realitāti nedaudz vēlāk, nekā māte, kas ir 
kopā ar bērnu no piedzimšanas.  kopā ar bērnu no piedzimšanas.  

−− Parsifālam «zīdaiņa» posms ilgst līdz tīņa gadiem. Parsifālam «zīdaiņa» posms ilgst līdz tīņa gadiem. 
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PARSIFĀLS – VĪRIETIS BEZ TĒVAPARSIFĀLS – VĪRIETIS BEZ TĒVA

Parsifāla dzīvē tēva funkciju pilda Tēva «kolektīvais tēls» – vīriešu sabiedrība Parsifāla dzīvē tēva funkciju pilda Tēva «kolektīvais tēls» – vīriešu sabiedrība 
kā tāda un konkrēti vīrieši, kas attīsta viņa vīrišķību (bruņinieki, galms, kā tāda un konkrēti vīrieši, kas attīsta viņa vīrišķību (bruņinieki, galms, 
Gurnemancs).Gurnemancs).

−− arī reālu zēnu dzīvē tēva funkciju pārņem arī reālu zēnu dzīvē tēva funkciju pārņem zēnu/vīriešu vide zēnu/vīriešu vide (skola, pulciņš, klubs), (skola, pulciņš, klubs), 
kas darbojas saskaņā ar maskulīno vērtību kodolu. kas darbojas saskaņā ar maskulīno vērtību kodolu. 

−− Mūsdienās šīs iniciācijas struktūras lielākoties zaudētasMūsdienās šīs iniciācijas struktūras lielākoties zaudētas , ja vīriešu sabiedrība , ja vīriešu sabiedrība 
pati ir infantila, tad tā var būt arī pilnīgi degradējoša.  pati ir infantila, tad tā var būt arī pilnīgi degradējoša.  
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PARSIFĀLS DODAS CEĻĀPARSIFĀLS DODAS CEĻĀ

Māte raud un bēdājas, bet palaiž dēlu pasaulē. Māte raud un bēdājas, bet palaiž dēlu pasaulē. 

Mātes svētība un padoms:  Mātes svētība un padoms:  
1.1. Godāt visas daiļās dāmas. Godāt visas daiļās dāmas. 

2.2. Katru dienu iet uz baznīcu. Katru dienu iet uz baznīcu. 

3.3. Kad vien vajadzēs ēdienu, to varēs atrast baznīcā.Kad vien vajadzēs ēdienu, to varēs atrast baznīcā.

4.4. Neuzdot jautājumus. Neuzdot jautājumus. 
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PARSIFĀLS SATIEK DĀMU (PIRMAIS RANDIŅŠ)PARSIFĀLS SATIEK DĀMU (PIRMAIS RANDIŅŠ)

Iemaldās greznā teltī, kuru notur par baznīcu. Iemaldās greznā teltī, kuru notur par baznīcu. 
−− Tur atrodas dāma, kas gaida savu bruņinieku, tāpēc Tur atrodas dāma, kas gaida savu bruņinieku, tāpēc 

ir klāti galdi. ir klāti galdi. 

−− Parsifāls apskauj dāmu, novelk no viņas rokas Parsifāls apskauj dāmu, novelk no viņas rokas 
gredzenu, uzvelk to sev un ķeras pie ēdiena. gredzenu, uzvelk to sev un ķeras pie ēdiena. 

Dāma saprot – viņš ir tik dumjš, ka pat nenojauš, Dāma saprot – viņš ir tik dumjš, ka pat nenojauš, 
kādās briesmās atrodas. kādās briesmās atrodas. 
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PARSIFĀLS NONĀK PIE KARAĻA ARTŪRAPARSIFĀLS NONĀK PIE KARAĻA ARTŪRA

Viņam ienākot, dāma, kura nebija smējusies 6 gadus, sāk smieties. Viņam ienākot, dāma, kura nebija smējusies 6 gadus, sāk smieties. 
−− Pieslēgšanās Pieslēgšanās Muļķa arhetipam Muļķa arhetipam atraisa dzīvesprieku un dod enerģiju. atraisa dzīvesprieku un dod enerģiju. 

−− Mūsu sievišķā daļa, kas ir bijusi nelaimīga, momentā uzplaukst. Mūsu sievišķā daļa, kas ir bijusi nelaimīga, momentā uzplaukst. 

Ir pareģots, ka šo dāmu varēs sasmīdināt tikai dižākais no visiem Ir pareģots, ka šo dāmu varēs sasmīdināt tikai dižākais no visiem 
bruņiniekiem. bruņiniekiem. 

−− Artūrs tūlīt pat iesvēta Parsifālu Artūrs tūlīt pat iesvēta Parsifālu bruņinieka kārtābruņinieka kārtā. . 
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SARKANAIS BRUŅINIEKSSARKANAIS BRUŅINIEKS

Artūrs: «Tagad Tev jāpierāda, ka esi dižs bruņinieks – Artūrs: «Tagad Tev jāpierāda, ka esi dižs bruņinieks – 
uzvari uzvari SarkanoSarkano  bruņiniekubruņinieku». ». 

−−  Viņš ir  Viņš ir tik stiprs un bezkaunīgstik stiprs un bezkaunīgs, ka viss Artūra galms , ka viss Artūra galms 
nespēja viņu uzvarēt. nespēja viņu uzvarēt. 
•• Atnāca un paņēma ko gribēja, beigās iegāza karalienei Atnāca un paņēma ko gribēja, beigās iegāza karalienei 

Gvinevērai vīnu sejā…Gvinevērai vīnu sejā…
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SARKANAIS BRUŅINIEKSSARKANAIS BRUŅINIEKS

Sarkanais bruņinieks = vīrieša agresija, destruktīvā ĒnasSarkanais bruņinieks = vīrieša agresija, destruktīvā Ēnas puse.  puse. 
−− Parsifāls laimīgā kārtā Parsifāls laimīgā kārtā kaut kākaut kā pamanās  pamanās uzveikt bruņinieku – nogalina ar uzveikt bruņinieku – nogalina ar 

dūrienu acī. dūrienu acī. 
−− Ārēja uzvara – vīrietis pārvar lielu šķērsli, uzvar sacensībā. Ārēja uzvara – vīrietis pārvar lielu šķērsli, uzvar sacensībā. 
−− Iekšēja uzvara – vīrietis Iekšēja uzvara – vīrietis iegūst kontroli pār savu agresijuiegūst kontroli pār savu agresiju. . 

Parsifāls guva gan ārēju, gan iekšēju uzvaru – viņš pārnesa agresiju no Parsifāls guva gan ārēju, gan iekšēju uzvaru – viņš pārnesa agresiju no 
bezapziņas uz apziņu, stiprinot Ego.bezapziņas uz apziņu, stiprinot Ego.
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SARKANĀS BRUŅAS… UN MĀTES KOMPLEKSSSARKANĀS BRUŅAS… UN MĀTES KOMPLEKSS

Parsifāls tagad var uzvilkt sarkanās bruņas. Parsifāls tagad var uzvilkt sarkanās bruņas. 
Pāžs – «Kas Jums tas par šausmīgu mājās šūtu kreklu? Velciet nost!»Pāžs – «Kas Jums tas par šausmīgu mājās šūtu kreklu? Velciet nost!»

Mātes šūtais krekls = Mātes šūtais krekls = mātes komplekssmātes komplekss. . 

Parsifāls atsakās: viņš uzvelk savu jauniegūto maskulinitāti uz mātes Parsifāls atsakās: viņš uzvelk savu jauniegūto maskulinitāti uz mātes 
kompleksa. kompleksa. 

−− Tā ir drausmīga kombinācija. Tā ir drausmīga kombinācija. Viss tiek Viss tiek meistarīgimeistarīgi salaists grīstē salaists grīstē!!
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SARKANĀ BRUŅINIEKA ZIRGSSARKANĀ BRUŅINIEKA ZIRGS

Uzvilcis bruņas, viņš uzkāpj arī zirgā, bet Uzvilcis bruņas, viņš uzkāpj arī zirgā, bet nespēj to savaldītnespēj to savaldīt. . 
−− Zirgs pilnos auļos nesas uz priekšu, atliek tikai cieši turēties un gaidīt, kad Zirgs pilnos auļos nesas uz priekšu, atliek tikai cieši turēties un gaidīt, kad 

tas nogurs. tas nogurs. 

−− Jauniem vīriešiem ir grūti Jauniem vīriešiem ir grūti savaldīt savu aizrautīgo Egosavaldīt savu aizrautīgo Ego, bieži iznāk pārspīlēt. , bieži iznāk pārspīlēt. 
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GURNEMANCS – SKOLOTĀJSGURNEMANCS – SKOLOTĀJS

Trenē Parsifālu, iemāca viņam visas bruņinieka prasmes un pareizu Trenē Parsifālu, iemāca viņam visas bruņinieka prasmes un pareizu 
uzvedību. uzvedību. 

−− Galu galā, Galu galā, piespiež novilkt arī  mātes šūto kreklupiespiež novilkt arī  mātes šūto kreklu, kas nu jau galīgi noplīsis. , kas nu jau galīgi noplīsis. 

Pēc gada (!) Parsifāls attopas: «Ai! Man ir jābrauc mājās, varbūt mātei Pēc gada (!) Parsifāls attopas: «Ai! Man ir jābrauc mājās, varbūt mātei 
kāda nelaime notikusi!»kāda nelaime notikusi!»
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MĀTES KOMPLEKSA PĀRVARĒŠANAMĀTES KOMPLEKSA PĀRVARĒŠANA

Izrādās, māte pēc viņa aizbraukšanas ir Izrādās, māte pēc viņa aizbraukšanas ir nomirusi sirdssāpēs.nomirusi sirdssāpēs.  
−− ārpus mātes funkcijas viņas dzīve taču ir bezjēdzīga – savu attiecību nav. ārpus mātes funkcijas viņas dzīve taču ir bezjēdzīga – savu attiecību nav. 

−− mātes ieaudzina «mātes mīlestības kultu», lai neatlaistu dēlu – mātes ieaudzina «mātes mīlestības kultu», lai neatlaistu dēlu – tīrs egoismstīrs egoisms..

−− Parsifālu pārņem milzīga vainas sajūta – Parsifālu pārņem milzīga vainas sajūta – tīrs mazohismstīrs mazohisms. . 
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MĀTES KOMPLEKSA PĀRVARĒŠANAMĀTES KOMPLEKSA PĀRVARĒŠANA

Tikai aizejot no mātes, dēls var nobriestot kā vīrietis un izveidot Tikai aizejot no mātes, dēls var nobriestot kā vīrietis un izveidot 
attiecības ar sava vecuma sievieti. attiecības ar sava vecuma sievieti. 

−− Realitātē, protams, dēls vienmēr atgriežas, tikai nu jau kā pieaudzis vīrietis Realitātē, protams, dēls vienmēr atgriežas, tikai nu jau kā pieaudzis vīrietis 
(nemanipulējams).  (nemanipulējams).  

Tomēr šādā veidā dēls izdara simbolisku «nodevību» pret māti, Tomēr šādā veidā dēls izdara simbolisku «nodevību» pret māti, kas viņai kas viņai 
ir jāmācās pieņemtir jāmācās pieņemt. . 
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BLANŠFLĒRA (BLANŠFLĒRA (BLANCHEFLEUR))

Tagad Parsifāls ir gatavs satikt Tagad Parsifāls ir gatavs satikt animuanimu – savu sievišķo  – savu sievišķo 
daļu. daļu. 

Metas cīņā un atbrīvo Blanšflēru no «aplenkuma»:Metas cīņā un atbrīvo Blanšflēru no «aplenkuma»:
−− mācās lietot vīrišķo enerģiju savas sievišķās puses mācās lietot vīrišķo enerģiju savas sievišķās puses 

atbrīvošanai un attīstībai. atbrīvošanai un attīstībai. 

−− smeļ enerģiju no bezapziņas, lai stiprinātu apzināto smeļ enerģiju no bezapziņas, lai stiprinātu apzināto 
personības centru. personības centru. 
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BLANŠFLĒRA (BLANŠFLĒRA (BLANCHEFLEUR))

Viņa dzīvo pilī un kalpo par talismanu. Viņa dzīvo pilī un kalpo par talismanu. 
−− AnimaAnima iedvesmo vīrieti, piešķir jēgu viņa varonībai.  iedvesmo vīrieti, piešķir jēgu viņa varonībai. 

−− «atver dzīvības enerģijas avotu vīrieša sirdī».«atver dzīvības enerģijas avotu vīrieša sirdī».

Pēc uzvaras notiek viņu pirmā nakts kopā… Pēc uzvaras notiek viņu pirmā nakts kopā… 
Viņi apguļas viens otram blakus, rokās sadevušies... Viņi apguļas viens otram blakus, rokās sadevušies... 

un…un…
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SEKSA NAV!SEKSA NAV!
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GURNEMANCA PAMĀCĪBASGURNEMANCA PAMĀCĪBAS

Gurnemancs dod Parsifālam būtiskas pamācības: Gurnemancs dod Parsifālam būtiskas pamācības: 
1.1. Bruņinieka vienīgais uzdevums ir atrast Grālu. Bruņinieka vienīgais uzdevums ir atrast Grālu. 

2.2. Grāla meklējumos nedrīkst ļauties sievietes valdzinājumam – nedrīkst būt Grāla meklējumos nedrīkst ļauties sievietes valdzinājumam – nedrīkst būt 
«fizisku kontaktu ar sievieti» (saplūšanas ar «fizisku kontaktu ar sievieti» (saplūšanas ar animuanimu). ). 
•• Tad Grāls būs nesasniedzams. Tad Grāls būs nesasniedzams. 

3.3. Nonākot Grāla pilī, jāuzdod konkrēts jautājums: «Nonākot Grāla pilī, jāuzdod konkrēts jautājums: «Kam kalpo Grāls?Kam kalpo Grāls?»»

−− Šis ir pretrunā mātes noteikumam «Neuzdod jautājumus.»Šis ir pretrunā mātes noteikumam «Neuzdod jautājumus.»
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NEDRĪKST BŪT «FIZISKU KONTAKTU AR SIEVIETI»? NEDRĪKST BŪT «FIZISKU KONTAKTU AR SIEVIETI»? 

Attiecības ar sievišķo daļu = attiecības ar Attiecības ar sievišķo daļu = attiecības ar iracionālajām emocijāmiracionālajām emocijām. . 

Ja vīrietis ļaujas valdzinājumam, tad viņu «pārņem» iracionāls Ja vīrietis ļaujas valdzinājumam, tad viņu «pārņem» iracionāls 
garastāvoklis, kas garastāvoklis, kas pielīdzināms nelielai psihozeipielīdzināms nelielai psihozei: : 

−− viņš zaudē kontroli pār sevi, nespēj skaidri domāt, viņš zaudē kontroli pār sevi, nespēj skaidri domāt, 

−− zaudē zaudē patiesu juststpēju – patiesu juststpēju – spēju adekvāti novērtēt notiekošā emocionālo spēju adekvāti novērtēt notiekošā emocionālo 
jēgu. jēgu. 
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KO DARĪT SIEVIETEI, KAD VIŅAM «UZNĀK»? KO DARĪT SIEVIETEI, KAD VIŅAM «UZNĀK»? 

Sievietes spriež pēc sevis – viņas pieņem, ka vīrietis analizē savas Sievietes spriež pēc sevis – viņas pieņem, ka vīrietis analizē savas 
emocijas tik pat dziļi, kā viņas. emocijas tik pat dziļi, kā viņas. 

−− Vīrietim ir vajadzīgi Vīrietim ir vajadzīgi vairāki gadi intensīva darba ar sevivairāki gadi intensīva darba ar sevi, lai iemācītos , lai iemācītos 
saprast un pārvarēt iracionālās emocijas. saprast un pārvarēt iracionālās emocijas. 
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KO DARĪT SIEVIETEI, KAD VIŅAM «UZNĀK»? KO DARĪT SIEVIETEI, KAD VIŅAM «UZNĀK»? 

Instinktīva sievietes reakcija – Instinktīva sievietes reakcija – izmantot savu izmantot savu animusanimus, proti, kļūt dzēlīgai un , proti, kļūt dzēlīgai un 
ironizēt par to no «pareizības» pozīcijām. ironizēt par to no «pareizības» pozīcijām. 

−− Tas būtu kā pieliet benzīnu ugunskuram – Tas būtu kā pieliet benzīnu ugunskuram – animas/animus animas/animus cīņā sabrūk viss.cīņā sabrūk viss.

 «Laulībā ir tikai viens noteikums: kad vīrietim «uznāk» garastāvoklis, sievietei būtu  «Laulībā ir tikai viens noteikums: kad vīrietim «uznāk» garastāvoklis, sievietei būtu 
jāatturas no tiesāšanas un kritikas.» jāatturas no tiesāšanas un kritikas.» 

(Johnson, AR, (1974), «HE», p. 47)(Johnson, AR, (1974), «HE», p. 47)

Vīrietim būtu jābūt pietiekami godīgam, lai pateiktu: «Man ir Vīrietim būtu jābūt pietiekami godīgam, lai pateiktu: «Man ir animasanimas lēkme, dod man laiku».  lēkme, dod man laiku». 
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VĪRIEŠA ATTIECĪBAS AR ANIMUVĪRIEŠA ATTIECĪBAS AR ANIMU

1.1. Noliegt savu sievišķību Noliegt savu sievišķību – tad tā vēršas pret viņu ar postošiem – tad tā vēršas pret viņu ar postošiem 
garastāvokļiem, histērijām, utt. garastāvokļiem, histērijām, utt. 
•• Bieži tas parādās sejā kā asums un rūgtums, nebeidzama iekšēja gruzdēšana. Bieži tas parādās sejā kā asums un rūgtums, nebeidzama iekšēja gruzdēšana. 

2.2. Pieņemt savu sievišķībuPieņemt savu sievišķību – iemantot sirds siltumu un emocionālā  – iemantot sirds siltumu un emocionālā 
līdzsvarā balstītu personības spēku. līdzsvarā balstītu personības spēku. 
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ATKAL MĀTES KOMPLEKSSATKAL MĀTES KOMPLEKSS

Blanšflēras maiguma stiprināts, Parsifāls turpina ceļu… Blanšflēras maiguma stiprināts, Parsifāls turpina ceļu… 

…un atkal atgriežas pie pārdomām par māti un savu vainu. …un atkal atgriežas pie pārdomām par māti un savu vainu. 
−− Katrā jaunā izaugsmes posmā vīrietis no jauna izvērtē attiecības ar mātiKatrā jaunā izaugsmes posmā vīrietis no jauna izvērtē attiecības ar māti . . 

Tas parāda, cik ilgi un mokoši tiek pārvarēts mātes komplekss!Tas parāda, cik ilgi un mokoši tiek pārvarēts mātes komplekss!
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GRĀLA PILSGRĀLA PILS

Šādi aizdomājies, Parsifāls attopas vēlā vakarā pie ezera, kur divi vīri Šādi aizdomājies, Parsifāls attopas vēlā vakarā pie ezera, kur divi vīri 
sēž laivā un makšķerē. sēž laivā un makšķerē. 

−− Viņš jautā pēc naktsmājām. Viņš jautā pēc naktsmājām. 

−− Makšķernieks (Karalis) uzaicina viņu pie sevis. Makšķernieks (Karalis) uzaicina viņu pie sevis. 
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GRĀLA PILSGRĀLA PILS

Parsifālam par godu tiek sarīkoti svētki: Parsifālam par godu tiek sarīkoti svētki: 
−− Pils lielajā zālē sapulcējas 400 bruņinieku ar dāmām (Junga 4-nieks). Pils lielajā zālē sapulcējas 400 bruņinieku ar dāmām (Junga 4-nieks). 

−− Ir uzklāti galdi, Grāls pēc klātesošo vēlēšanās rada jebkurus ēdienus un Ir uzklāti galdi, Grāls pēc klātesošo vēlēšanās rada jebkurus ēdienus un 
dzērienus. dzērienus. 

−− Karalis, vaidēdams no sāpēm, atvainojas, ka nevar piecelties un sveicina Karalis, vaidēdams no sāpēm, atvainojas, ka nevar piecelties un sveicina 
Parsifālu. Parsifālu. 
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GRĀLA PILSGRĀLA PILS

Būdams vienkāršs lauku zēns, Parsifāls ir pilnīgā šokā no greznības. Būdams vienkāršs lauku zēns, Parsifāls ir pilnīgā šokā no greznības. 
−− Viņš sakautrējas un vairs nesaka ne vārda, kā mamma mācījusi. Viņš sakautrējas un vairs nesaka ne vārda, kā mamma mācījusi. 

−− Ko viņam piekodināja Gurnemancs? Ko viņam piekodināja Gurnemancs? 

Taču Parsifālu pārņēmis naivums… Taču Parsifālu pārņēmis naivums… 
−− šādi šādi mātes komplekss mātes komplekss neļauj vīrietim sasniegt vīrišķību pirmo reizi nonākot neļauj vīrietim sasniegt vīrišķību pirmo reizi nonākot 

Grāla pilī. Grāla pilī. 
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KAS IR GRĀLS? KAS IR GRĀLS? 

Vakars pamazām noslēdzas, visi aiziet gulēt. Vakars pamazām noslēdzas, visi aiziet gulēt. 
−− No rīta Parsifāls pamet pili, pa ceļam nevienu nesatiekot. No rīta Parsifāls pamet pili, pa ceļam nevienu nesatiekot. 

−− Parsifālu pārņem milzīga zaudējuma sajūta. Parsifālu pārņem milzīga zaudējuma sajūta. 

−− Vienlaikus viņu pārņem jauniegūtas identitātes sajūta (tikai šajā brīdī mītā tiek Vienlaikus viņu pārņem jauniegūtas identitātes sajūta (tikai šajā brīdī mītā tiek 
nosaukts viņa vārds – Parsifāls.)nosaukts viņa vārds – Parsifāls.)

Grāla pils Grāla pils – tas, ko vīrietis meklē sevī visu mūžu. – tas, ko vīrietis meklē sevī visu mūžu. 

Grāls = ekstāzes un pilnīga apmierinājuma simbols. Grāls = ekstāzes un pilnīga apmierinājuma simbols. 
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KAS IR GRĀLS? KAS IR GRĀLS? 

Grāls nav fiziska lieta, taču to bieži asociē ar kaut ko tveramu. Grāls nav fiziska lieta, taču to bieži asociē ar kaut ko tveramu. 
−− naudu,naudu,
−− apreibinošām vielām,apreibinošām vielām,
−− statusa simboliem – māju, jahtu, utt. statusa simboliem – māju, jahtu, utt. 
−− konkrētu ģeogrāfisku vietu (Laimīgo Zemi).konkrētu ģeogrāfisku vietu (Laimīgo Zemi).

Grālu nežēlīgi ekspluatē reklāmā – vīrietim var pārdot jebko, ja vien to Grālu nežēlīgi ekspluatē reklāmā – vīrietim var pārdot jebko, ja vien to netieši netieši 
nodēvē par Grālunodēvē par Grālu. . 
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KAS IR GRĀLS? KAS IR GRĀLS? 

Garīgi neattīstīti vīrieši mēģina Grālu atrast reālā, fiziskā sievietē. Garīgi neattīstīti vīrieši mēģina Grālu atrast reālā, fiziskā sievietē. 
−− No viņas tiek prasīts tas, ko viņa patiesībā nevar sniegt. No viņas tiek prasīts tas, ko viņa patiesībā nevar sniegt. 

−− Neatraduši to vienā, viņi metas pie nākamās. Neatraduši to vienā, viņi metas pie nākamās. 

Iekšēju vajadzību Iekšēju vajadzību nevar piepildīt ar ārējiem instrumentiemnevar piepildīt ar ārējiem instrumentiem!!
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KAS IR GRĀLS? KAS IR GRĀLS? 

Grālu var atrast, Grālu var atrast, sasniedzot zināmu apziņas līmenisasniedzot zināmu apziņas līmeni. . 
−− Līdz tam brīdim tas ir tikai poētisks tēls vai mistiska vīzija. Līdz tam brīdim tas ir tikai poētisks tēls vai mistiska vīzija. 
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TUKŠIE GADI…TUKŠIE GADI…

Parsifāls nonāk «nožēlojamā varoņa» stāvoklī – Parsifāls nonāk «nožēlojamā varoņa» stāvoklī – 20 gadus viņš jāj pa 20 gadus viņš jāj pa 
pasaulipasauli, uzvarot neskaitāmās cīņās, meklējot Grāla pili. , uzvarot neskaitāmās cīņās, meklējot Grāla pili. 

It kā daudz ir sasniegts, bet nav sajūtas, ka rezultāts būtu tā vērts. It kā daudz ir sasniegts, bet nav sajūtas, ka rezultāts būtu tā vērts. 
•• Viņš atceras Blanšflēru, kas gaida viņu. Viņš atceras Blanšflēru, kas gaida viņu. 

•• Viņš atceras Grāla pili. Viņš atceras Grāla pili. 

•• Viņu pārņem nostalģija un nožēlaViņu pārņem nostalģija un nožēla. . 

Šajā brīdī viņš uz ceļa satiek Eremītu. Šajā brīdī viņš uz ceļa satiek Eremītu. 
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EREMĪTSEREMĪTS

Eremīts – maskulinitātes intravertā puse. Eremīts – maskulinitātes intravertā puse. 

Pēc 20 gadiem ekstravertas dzīves viņš saprot, ka tagad jādodas dziļumā. Pēc 20 gadiem ekstravertas dzīves viņš saprot, ka tagad jādodas dziļumā. 
−− Šajā stāvoklī vīriešiem būtu jāņem 2 mēnešu atvaļinājums. Šajā stāvoklī vīriešiem būtu jāņem 2 mēnešu atvaļinājums. 

−− Liela iespēja, ka to sagādās pēkšņa slimība – iespēja pagulēt slimnīcā. Liela iespēja, ka to sagādās pēkšņa slimība – iespēja pagulēt slimnīcā. 

Intravertiem vīriešiem Intravertiem vīriešiem šis ir alternatīvs attīstības ceļš. šis ir alternatīvs attīstības ceļš. 
−− Taču tad jāakceptē, ka Eremīta ceļš nedos neko no tā, ko dod uzvara pār Sarkano Taču tad jāakceptē, ka Eremīta ceļš nedos neko no tā, ko dod uzvara pār Sarkano 

bruņinieku un citi publiski sasniegumi. bruņinieku un citi publiski sasniegumi. 
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VĒLREIZ GRĀLA PILĪVĒLREIZ GRĀLA PILĪ

Pateicoties Eremītam, Parsifāls tūlīt pat nonāk atpakaļ Grāla pilī. Pateicoties Eremītam, Parsifāls tūlīt pat nonāk atpakaļ Grāla pilī. 
−− Un uzdod galveno jautājumu: «Kam kalpo Grāls?»Un uzdod galveno jautājumu: «Kam kalpo Grāls?»

−− Pirmā atbilde būtu «Grāls kalpo Grāla karalim». Pirmā atbilde būtu «Grāls kalpo Grāla karalim». 

Bet vai Karalis-Zvejnieks ir Grāla karalis? Bet vai Karalis-Zvejnieks ir Grāla karalis? 
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VĒLREIZ GRĀLA PILĪVĒLREIZ GRĀLA PILĪ

Jautājums ir vēl plašāks: «Kādēļ mēs dzīvojam?»Jautājums ir vēl plašāks: «Kādēļ mēs dzīvojam?»

Atbilde uz to izārstē Karali-Zvejnieku. Atbilde uz to izārstē Karali-Zvejnieku. 
«Dzīves mērķis ir nevis būt laimīgam, bet kalpot Dievam vai Grālam (proti – nevis būt «Dzīves mērķis ir nevis būt laimīgam, bet kalpot Dievam vai Grālam (proti – nevis būt 
laimīgam, bet rūpēties par laimes avotu). [..] laimīgam, bet rūpēties par laimes avotu). [..] 

Tas, kurš to ir sapratis, atmet idiotisko priekšstatu par to, ka dzīves jēga ir Tas, kurš to ir sapratis, atmet idiotisko priekšstatu par to, ka dzīves jēga ir 
personiskās laimes sasniegšanā, un personiskās laimes sasniegšanā, un šī atskārsme piepilda viņu ar laimišī atskārsme piepilda viņu ar laimi.».»

(Johnson A.R. «He: Understanding Masculine Psychology», p. 82.)(Johnson A.R. «He: Understanding Masculine Psychology», p. 82.)
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VĒLREIZ GRĀLA PILĪVĒLREIZ GRĀLA PILĪ

Tas, kurš nāk un prasa, lai Grāls padara viņu laimīgu, Tas, kurš nāk un prasa, lai Grāls padara viņu laimīgu, padara laimi padara laimi 
neiespējamuneiespējamu. . 

−− Tas, kurš kalpo laimes avotam, sargā to un ļauj tam darboties pašam, ir Tas, kurš kalpo laimes avotam, sargā to un ļauj tam darboties pašam, ir 
piepildīts ar laimi.piepildīts ar laimi.

−− Tādēļ dažādi kursi psiholoģijā, kur cilvēki cer dabūt «laimes formulu» Tādēļ dažādi kursi psiholoģijā, kur cilvēki cer dabūt «laimes formulu» 
nevienu nav padarījuši laimīgāku.  nevienu nav padarījuši laimīgāku.  
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LAIME ≠ LAIMES MEKLĒJUMILAIME ≠ LAIMES MEKLĒJUMI

Laime – blakusprodukts apzinātai un autentiskai (reālai) dzīvei. Laime – blakusprodukts apzinātai un autentiskai (reālai) dzīvei. 
«Ja tu kalposi savai realitātei, tevi pārpildīs laime. Bet ja tu vienkārši meklēsi «Ja tu kalposi savai realitātei, tevi pārpildīs laime. Bet ja tu vienkārši meklēsi 
laimi, tad tieši šajos meklējumos tu to pazaudēsi.»laimi, tad tieši šajos meklējumos tu to pazaudēsi.»

(Johnson A.R. «He: Understanding Masculine Psychology», p. 83.)(Johnson A.R. «He: Understanding Masculine Psychology», p. 83.)
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LAIME = KALPOŠANA TRANSPERSONĀLAM MĒRĶIMLAIME = KALPOŠANA TRANSPERSONĀLAM MĒRĶIM

1.1. Darbs ar sevi – iniciācija, transformācija un Patības integrācija.Darbs ar sevi – iniciācija, transformācija un Patības integrācija.

2.2. Pazemība (kas NAV pazemošanās).Pazemība (kas NAV pazemošanās).

3.3. Līdzcietība.Līdzcietība.

4.4. Zināšanas.Zināšanas.

5.5. Cieņa pret otra cilvēka Patību (bet ne Ego).Cieņa pret otra cilvēka Patību (bet ne Ego).

6.6. Beznosacījumu mīlestība – tāda, kas dod, bet neko negaida pretī. Beznosacījumu mīlestība – tāda, kas dod, bet neko negaida pretī. 
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Paldies!Paldies!

Jautājumi? Jautājumi? 
58


