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Ievads

Mūzika ir laikmeta spogulis: visos laikos cilvēks ir centies caur mūziku izpaust savas jūtas, priekšstatus un domas. Kad kādā kultūrvidē mainījās kopējā dzīves situācija, attiecīgi pārveidojās arī mūzika. Mūzikas vēstures izpēte ļauj mums izdarīt secinājumus par attiecīgā laikmeta ļaužu domāšanas veidu un jūtām. Ja vēlamies tuvāk iepazīties ar rokmūziku, mums jāsaprot, ka šī ir pavisam jauna izpausme mūzikas vēsturē. Demonstrējot konkrētus faktus un fonu, ceru lasītājam izgaismot kādas pazīmes, kas izpauž mūsu laikmeta domšanas veida izmaiņas. “Jaunatne bojāejas laikmetā”- tāds ir kādas Holandē iznākušas grāmatas nosaukums par mūsdienu jaunatnes krīzi. Lai ar šiem vārdiem tiek apzīmēts arī šīs grāmatas saturs! Bet mans pienākums ir arī parādīt izeju no strupceļa. Tas ir Jēzus Kristus – Viņš vienīgais ir ceļš, patisība un dzīvība (skatīt Jāņa 14:6).

Kā radās rokmūzika

Pateicoties amerikāņu nēģeru ritm and blūz un balto kantrī and vestern stilu saplūšanai 1955.gada radās līdz tam laikam nepazīstamais rokenrols. (1)
Kas attiecas uz ritm and blūz ar tā cieto, bungu dārdoņu piestrāvoto cīņas troksni- šis mūzikas stils radās no āfrikāņu šamaņu elku pielūgsmes mūzikas, (starp citu, tas attiecas arī uz visu džeza mūziku). Sajaucoties ar kantrī and vestern, šī mūzika kļuva aārkārtīgi pievilcīga arī baltādaino jaunatnei. Tā šī jaunā mūzika spēja pāris gados veikt uzvaras gājienu pāri visai rietumu pasaulei, iesaistot savu fanu pulkā tieši jaunatni. No rokenrola tālāk radās daudzskailīgi mūzikas stili.
Nākošā shēma tos visus ieliks savā vietā:

Āfrika
Eiropa
Ritm and blues
Kantrī mūzika
1955
rokenrols
hārdroks
softroks
psihodeliskais roks
džezroks
elektroniskais roks
baroko roks
raga roks

Vispārīgi sakot, roks- tā ir elektroniski pastiprināta, balstīta uz īpaši pasvītrotu ritmu un skaņu monotonu atkārtošanos, skaļa un uzkrītoša skaņu plejāde, kas spēj novest tās klausītājus emocionālas piedzeršanās stāvoklī.
Profesionāls ārsts Ekharts Knauls atzīmēja rokmūzikas ekstāzisko raksturu žurnālā “Medicīna šodien” sekojošā veidā: “Vienalga, vai atrodamies mežā vai pilsētā, visur skan motora troksnim līdzīga mūzika, kas ar savu pastāvīgo skaņu atkārtošanos cilvēku noved pie personības degradācijas un individuālo spēju noārdīšanās. Tā ir spēcīga, tā pārņem apziņu, to pat izslēdzot, un kaut kur no ārpuses cilvēkā ienāk dzīvnieciska padevība... izbeidzas pat kontrole pār organisma funkcijām. Parādās īpaša paaugstināšanās sajūta ar epileptiskām ķermeņa locekļu kustībām, kliedzieni, tieksme kost, smiekli, netīrs vai saplēsts apģērbs tiek uztverts kā laimes un prieka sajūtas vairotājs.”(2)
Voltērs F.Hiss tajā pašā žurnālā aprakstīja rokmūzikas iedarbību sekojoši: “Elektriski pastiprinātas stīgu ģitāras skaņas, bungu nūjiņu stakato liek nerviem vibrēt, izslēdzot domāšanu un pat apziņu- bīta un rokmūziķi pārvērš savus visjaunākos klausītājus par zvēriem, pie kam apziņas aptumšošanās un pat zudums tiek novērtēts kā liels šīs mūzikas panākums.”(3)
Kā izskaidrot, kāpēc tieši šī mūzika ir ieguvusi panākumus visā pasaulē tik īsā laika posmā?
Rokmūzika dzima tajā laikā, kad daudziem jauniem ļaudīm modās pastiprināta tieksme uz ekstāzisko un mistisko praksi. Pazīstamais franču neirofiziologs H.Gasto kādā rakstā 1970.gadā runāja par “dzīšanos pec kosmiskās ekstāzes”. (4) Šajā rakstā viņš (nekristietis) izteica visdziļāko norūpēšanos par šādu notikumu pavērsienu.
Kas ietekmēja šo tieksmi uz iracionālo un mistiku?
Lai to labi saprastu, mums sākumā ir jāapskata Rietumu sabiedrības domāšanas veida izmaiņas, kas notikušas pagājušajā gadsimtā. 

Čarlza Darvina evolūcijas teorija un mūsdienu cilvēka krīze

1859.gadā Čarlzs Darvins izdeva savu pazīstamo grāmatu “Sugu izcelšanas dabiskās izlases ceļā.” 1871.gadā sekoja viņa otrā grāmata ar nosaukumu “Cilvēka izcelšanās.” Šīm Darvina publikācijām bija ievērojami panākumi. Viņam izdevās padarīt evolūcijas domas populāras. Viņš ar šīm grāmatām ielika zinātnisko pamatu mūsdienu domāšanas veidam, no kura tika izņemts ārā Dievs kā Radītājs (kā Viņu atzīst Bībele). Visi dzīvie radījumi, tajā skaitā cilvēks, tagad tika aplūkoti kā ārkārtīgi garas attīstības ķēdes nejaušs rezultāts. Tā Darvins izdarīja izšķirošo pagrieziena punktu rietumu domāšanas veida nostabilizēšanā. Rezultātā darvinisms izraisīja lielu ietekmi uz neskaitāmu cilvēku apziņu. Viņš pilnīgoja jaunas izpētes metodes filozofijai, psiholoģijai, pedagoģijai, socioloģijai, teoloģijai, vēsturei, astronomijai un daudzām citām zinātņu nozarēm. (5)
Šī domāšana veida uzvara noveda pie tā, ka daudzi pilnīgi pa jaunam uztvēra pasaules ainu. Ievērojams cilvēku skaits sāka atbrīvoties no kristietības. Viņiem bībeles uzskats kļuva vecmodīgs: ka Dievs būtu radījis dzīvību un cilvēku pēc savas līdzības.
19.gadsimta domāšanas veida attīstība noveda pie mūsu laikmeta vispārējās morāles krīzes. Ja cilvēks ir radies, pateicoties nejaušam gadījumam, ja Dievs patiesībā neeksistē, tad cilvēka eksistencei nav nekādas jēgas, tad visam jābūt absurdam, jo saskaņā ar evolūcijas teoriju cilvēks beigu beigās ir tikai bioķīmiska mašīna bez mērķa. Šajā vietā var nākt un iejaukties dažādas pagājušā gadsimta eksistenciālās filozofijas. Šīs domāšanas sistēmas izpauž principā vienu un to pašu.
Skaidrais saprāts un zinātne it kā mums rāda, ka cilvēka eksistencei nav jēgas un mērķa. Zinātniskajai realitātei mūs ir jānoved pie pilnīga pesimisma. Bet lai cilvēka eksistencei būtu kāda jēga, mums ir jāizdara akls lēciens iracionālajā sfērā. Atbildot uz jautājumu, kādam šim lēcienam konkrēti jāizskatās, dažādi filozofi sniedz dažādas atbildes. Piemēram, tiek teikts, ka šis lēciens jāizdara caur stresa izjūtām, pašrealizāciju, narkotikām, nekontrolētām seksa izjūtām, austrumu mistiku un rokmūziku.
Īpaši iesākot ar pagājušā gadsimta 60 gadiem mūsdienu cilvēka krīze sasniedza tādu pakāpi, ka plašas rietumu jaunatnes masas kļuva atvērtas un pieejamas šādām idejām!

Alisters Kraulijs (1975-1947)

Angļu māgs Alisters Kraulijs- viens no 20 gs lielākajiem sātanistiem- jau kopš 20 gadiem ieteica mācīt jaunatni krist transā un sekojoši nodibināt kontaktu ar dēmonisko pasauli. Šī mērķa sasniegšanai viņš ieteica trīs metodes:
1.Mūziku, kas balstītos uz spēcīgu ritmu, skaņu atkārtošanos un monotonismu
2.Narkotikas
3.Brīvo seksu (Šim mērķim viņš izstrādāja speciālu seksa maģiju)

Caur savu mācekli kinrežisoru Kennetu Endžeru viņš kļuva par ansambla “Rolling Stones” garīgo padomdevēju vai mediju (Kennets Endžers ieveda viņus dēmoniskajā pasaulē). Endžeram arī bija tieša un netieša ietekme uz neskaitāmām citām grupām!
Kad radas rokmūzika, rietumu jaunatnes domāšanas raksturs, kā jau tika minēts, sasniedza to degradācijas pakāpi, lai pieņemtu Kraulija idejas.
Pati rokmūzika bāzējās uz spēcīgu ritmu, atkārtošanos un monotoniskumu! Daudzas rokmūzikas grupas propagandēja un propagandē savos dziesmu tekstos brīvo seksu, narkotikas un okultismu!

Par rokmūzikas iedarbības līdzekļiem

Kur ir iemesls, ka tieši rokmūzika spēja savu klausītāju novest līdz transa stāvoklim un padarīt viņu atvērtu dēmoniskajai iedarbībai?

Pārmērīgs skaļums

Rokkoncertos un diskotēkās skaļums spēj sasniegt 120 decibelu (120 decibelu atbilst reaktīvās lidmašīnas dzinēju rēkoņai to tiešā tuvumā!). Pleijera ar austiņām vidējais skaņas līmenis ir 80-110 decibelu, bet stereoiekārtām 85-100 decibelu.
Pārmērīgs skaļums izraisa neticamu dzirdes stresu. Pie kam no nierēm izdalās stresa hormons- adrenalīns. Tas notiek pie katras stresa situācijas.
Bet pie ilgstoša, īpaši spēcīga stresa rodas adrenalīna pārprodukcija. Adrenalīns nespēj vairāk caur enzīmiem izplatīties pa ķermeni un daļēji pārvēršas par adrenohromu. Bet adrenohroms- tas nav nekas cits kā psihodēliskā (kas izmaina apziņu) narkotika kā LSD, meskalīns, psilocibīns u.c. Tāpēc nav jābrīnās, ka rokkoncertu un diskotēku publika “piedzeras” un pazaudē paškontroli.

Caur gaismas iekārtu hipnotisko iedarbību, caur alkoholu un narkotikām (pat nelielā daudzumā), caur tuvumā esošo pūli rodas spēcīga vēlēšanās izbēgt no dzīves īstenība; šādā situācijā adrenohroma iedarbība vēl vairāk pastiprinās.
Pats par sevi adrenohroms ir daudz vājāka narkotiskā viela kā LSD, bet šī ķermenim piederošās narkotikas iedarbībā radīsies vēlēšanās pēc vēl intensīvākas reibuma pakāpes. Tas ir fakts, ka reibuma stāvoklis no rokenrola mūzikas liek smadzenēm izdalīt endokrīnās vielas (līdzīgas morfijam). Lai gan šī temata izpēte pagaidām vēl ir sākuma stadijā, mums tomēr jānorāda uz milzīgo atšķirību starp rokmūziku un klasisko mūziku.
Klasiskajā mūzikā arī var tikt sasniegs liels skaļums, bet šeit pastāvīgi notiek pāreja no kulminācijas uz atslābināšanos, no spēcīgām uz daudz mierīgākām daļām tā, ka klausītājs vienmēr var atslābināties. Bet rokmūzikā parasti viss vai gandrīz viss tiek spēlēts kulminācijas līmenī (protams, nedrīkst apgalvot, ka klasiskā mūzika ir morāliski pilnīgi nevainīga).

“Klausīšanās” fenomens

Tā kā mēs redzam, cik ātri caur ausīm var izraisīties spēcīgs stress, mums vēl ir jāpievērš uzmanību sekojošiem faktiem.
Dzirdes mehānisms cilvēka dzirdes sistēmā reaģē jau uz svārstību enerģiju, kas ir 20 miljonus reižu mazāka nekā pie pieskaršanās. Dzirde nesalīdzināmi jūtīgāka nekā tauste. Neiroloģiski cilvēks ir daudz spēcīgāk saistīts ar dzirdi un jūtām nekā caur redzi, jo dzirdei smadzenēs pastāv tiešs sakars ar jūtu centru (Tā saucamo limbisko sistēmu). Šajā īpašajā sadures vietā starp ķermeni un dvēseli, starp apziņu un zemapziņu spēcīgi darbojas arī melodijas un vienalga kādas mūzikas ritma efekts. 9

Stila ekstāziskie elementi

Bet rokmūzikā blakus skaļumam īpaši tiek pieņemti arī citi uzbudinājumu izraisoši un izaicinoši stila elementi:

monotoniskums un bieža atkārtošanās,
cieta, caursitoša bungu rīboņa,
sinkopes,10
off-bīts,11
ostinati, 12
pliekana un mainīga harmonija,
glissandi,13
trokšņi,14
netīra skaņa,15
skats,16
ekstāzisti kliedzieni,
elektroniskas plēsoniskas skaņas (piemēram, kas izraisa vibrācijas).

Šie stila elementi ļauj klausītāju ievest esktāzē.
Āfrikāņu kulta mūzikā tiek pielietoti un daudzi no šiem stila elementiem, lai stimulētu agresiju (kara- cīņu dejas) vai izraisītu vīriešos seksuālu uzbudinājumu (pie grupveida seksa, dažādos auglības kultos) un pie elkkalpības!

Monotonisms un gara pasivitāte

Tā kā rokmūzika (pa lielākai daļai) balstās uz causitošu, cietu bungu rīboņu un uz skaņu atkārtošanos, to var nosaukt par monotonu. To klausoties, cilvēks vienkārši atslēdzas, “iemieg.” Pateicoties daudzkārtīgam skaņu atkārtošanās efektam cilvēkā izveidojas spēja atslēgties. Pakāpeniski samazinās mūzikas klausīšanās laiks, kas vajadzīgs, lai sasniegtu šo pasivitātes stāvokli. Šeit pārāk bieži slēpjas neredzamas briesmas! Okultismā gara pasivitāte ir viens no galvenajiem līdzekļiem, lai personu ievilktu sakaros ar dēmonisko pasauli (salīdzināsim, piemēram, jogu, transcendentālo meditāciju, autogēno treniņu, narkotisko vielu lietošanu u.t.t.). 17
Pēc kādas lekcijas par rokmūziku kāds students, kas agrāk lietojis LSD, man apstiprināja, ka viņam rokmūzikas klausīšanās narkotiku reibuma stāvoklī tikai pastiprināja narkotiku iedarbības efektu. Un otrādi, klasiskās mūzikas klausīšanās viņā pavājināja narkotiku iedarbību. Tas ir saprotams, jo klasiskā mūzika (pateicoties tās daudzveidībai un mainīgumam) padara garu aktīvu. Rokmūzika tieši otrādi- pateicoties monotiniskumam, vada garu pie atslēgšanās.

Neiroloģijas norādījumi

Kā var izskaidrot, ka gara pasivitāte izraisa spēcīgu dēmonisko spēku uzņēmību?
Lielais neirologs Vailders Tenfīlds uz neskaitāmu operāciju (ko viņš izdarīja ar pacientiem bez narkozes) un eksperimentēšanas pamata ziņo, ka starp starp cilvēka smadzeņu materiālu un viņa garu pastāv gan daudz kas kopīgs, gan arī atškirīgs. Viņš ar elektrodiem saviem pacientiem kairināja atsevišķus smadzeņu apgabalus (viņš to darīja smadzeņu operāciju sagatavošanas laikā). Uz cilvēku reakcijas mērījumu pamata viņš spēja izdarīt ļoti interesantus novērojumus. Šo pētījumu rezultātus var izlasīt viņa grāmatā “Prāta noslēpumi.”
Tātad, cilvēkam ir dots brīvs, neatkarīgs gars (vai dvēsele), kas domā ar smadzeņu matērijas darbināšanas palīdzību tieši tāpat kā datora operators “domā” ar datora darbināšanas palīdzību. Bet tagad, ja cilvēka gars tiek padarīts pasīvs, viņu var pārņemt kāds cits  gars, kas nodarbina smadzeņu datoru. Neirofiziologs un Nobeļa prēmijas laureāts sers Džons Eklzs (uz daudzkārtīgu pētījumu pamata) uzskata, ka šī svešā ietekme izpaužas tieši caur nervu sinopsēm.

Rokmūzikas augļi

Līdz šim mēs redzējām, ka rokmūzika iedarbojas uz cilvēku neatkarīgi no satura, kas caur to tiek nodots.
Tālāk mēs vēlamies izpētīt, kādi vēstījumi caur rokmūziku pēdējos 30 gados tiek nodoti to fanotājiem.

Brīvais sekss

Dziedataja Freisa Slika (Džefersone Eirpleina) ir teikusi: “Pilnīgi nav svarīgi, ko izsaka dziesmas teksts. Visas mūsu dziesmas nozīmē vienu un to pašu: esiet brīvi mīlestībā, atraisieties, esiet brīvi seksā.”20
Ja kāds mēģinātu ar lupu aplūkot lielāko daļu no rokmūzikas angliskajiem tekstiem, viņš drīz vien saprastu, ka šis ir patiešām precīzs apgalvojums.
Kad 1955.gadā radās rokmūzika, pateicoties Ritm and Blues stilu saplūšanai ar Kantrī and Vesternu, tai deva nosauku rokenrols. Šis izteiciens melnādaino geto valodā ir prostitūcijas sinonīms.21 Cilvēki ātri saprata, ka šī mūzika viņus seksuāli stimulē.
Mūzikas zinātnieks Tibors Knaifs rakstīja: “Smagais roks ar tā tricinājumiem vēršas pie visa ķermeņa, apejot smadzenes, vispirms pie vēdera apakšdaļas, izraisot seksuālos impulsus un stimulāciju, ko jaunieši augstu novērtē.”22
Rokmūziķis Džons Deits ir teicis: “Rokenrols- tas par 90 % ir sekss.”23
Jens Djuri uzskata: “Viss, kas manam ķermenim vajadzīgs, ir sekss, narkotikas un rokenrols.”24
Frenks Zappa nezina nekādas citas tēmas savās dziesmās. Viņš uzbruka visiem seksuālajiem tabu pēc kārtas, no seksa ar nepilngadīgajiem un bērniem līdz pat zoofīlijai...
Šie vēstījumi ir skaidri redzami un iztulkoti, aplūkojot skaņu plašu vai mūzikas CD apvākus. Uz to noved arī dziedātāju dzīves stils, kas bija, ir un paliek to faniem un šīs mūzikas fanātiķiem kā atdarināšanas objekts.

Narkotiku lietošana

Ēriks Kleptons ir teicis: “Rokmūziķis bez narkotikām- tas ir puscilvēks.”26
Grupa “Rolling Stones”dziedaja par “salipušiem pirkstiem.” “Lūdzu, māsa Morfija, pārvērt manus murgus par maneim sapņiem. Dārgais kokaīn, uzliec savu roku uz manas pieres.”27
Jēna Djuri uzskati par narkotikām bija minēti jau agrāk.
Rokmūziku var uzskatīt kā vienu no ietekmīgākajiem biznesa veidiem. Skaidrs, ka šī mūzika ar tās spēku, kas klausītāju noved līdz visdziļākajām trīsām, izraisa klausītājam vēlēšanos pēc vēl intensīvākām sajūtām! Pastāv fakts, ka rokmūzika, tās teksti, kas propagandē narkotikas, un neskaitāmo rokmūziķu dzīves paraugs 60.gados bija viens no būtiskākajiem faktoriem narkomānijas izplatīšanā. Kāds ir šodienas stāvoklis? Psihologs Žans Martens Bitners 1986.gada oktobrī rakstīja: “...visa muzikālā skatuve ir burtiski saēsta no spēcīgo narkotiku iedarbības.”28
Daudzie mūziķi bija spiesti samaksāt ar priekšlaicīgām traģiskām nāvēm, ko izraisīja viņu dzīvesveids (piemēram, Braiens Džons, Džimijs Hendriks, Dženisa Džoplina, Keits Mūns, Sids Vaikus, Elvis Preslijs un daudzi citi). Bet cik daudz nezināmu jaunu ļaužu ir sekojuši viņiem pa pēdām?

Austrumu misticisms un okultisms

1968.gada pavasarī grupa “Bītli” devās pie Mahariši Maheša Jogi, lai viņš tos novestu “transcendentālās meditācijas” stāvoklī. Džons Lenons par šo stāvokli to teica: “Mēs izdarīsim visu, kas vien ir mūsu spēkos, lai izplatītu 'trasnscendentālo meditāciju.'” Iznāca tā, ka Mahariši spēja atbraukt uz Eiropu, kur guva šausmīgu ietekmi un ieguva sev neskaitāmus sekotājus.
Savā dziesma “Mans dārgais Kungs”Džordžs Harisons pielūdza un godāja hinduistu dievu Krišnu.
Hinduistu domas var atrast sekojošos guru un atsevišķu muzikantu dziedāto dziesmu tekstos: Karloss Santana, Džons Mak Laflīns, “Yes,” “Zeme, vējš un uguns,” Nīna Hāgena u.c.
60.gadu beigās radas ta saucamais ragaroks. Šī rokmūzika atskaņoja Indijas hinduistisko pielūgsmi.
Neskaitāmu jaunu ļaužu domāšana šeit, Rietumos, ir formējusies un attīstījusies hinduistisko ideju ietekmē.
Dziesmā “Simpatizēšana velnam” grupa “The Rolling Stones” pievērsās velna pielūgsmei.
Džons Lenons 1962.gadā teica: “Es zināju, ka grupai “Bītli” būs tādi panākumi kā nevienai citai grupai, kas ir uzstājusies agrāk. Es to skaidri zināju, jo par šiem panākumiem esmu pārdevis savu dvēseli velnam.”30
1969.gadā okultos seansos grupa “Black Sabbath” pievērsās velnam. Viņu skaņu plašu apvāki ataino maģiskas ainas kā piemēram, sātaniskas mises un raganas. Uz ilgspēlējošās skaņu plates “Pārdomas- Black Sabbath” vāka bija rakstīts: “Ei tu, nabaga muļķi, kas savās rokās turi šo plati. Tev tagad jāzina, ka ar to tu esi pārdevis savu dvēseli, jo pavisam drīz tevi pārņems šis trakais elles ritms, kas ir šīs mūzikas velnišķīgais spēks. Un šī tarantula muzikālais kodiens liks tev to spēlēt bez gala, bez pārtraukuma.“
Grupas “Led Zeppelin” soloģitārists Džimijs Peidžs teica: “Patiesībā rokkoncerts nav nekas cits kā maģisks rituāls.”
Grupas “Mita Loufa” komponists Džims Štainmens teica: “Mani vienmēr pievilka pārdabiskais, un es zinu, ka roks tam ir ideāls līdzeklis. Kad es izeju uz skatuves, esmu kā bez prāta.”31
Grupai “Ei-Sī/Dī-Sī” 1979.gadā bija lielisks panākums ar skaņu plati “Highway to Hell” (Autostrāde uz elli). Tūkstošiem pielūdzēju ar skaļiem kliedzieniem koncertos dziedāja līdzi : “Es esmu uz elles autostrādes. Neturiet mani, hei, hei, hei... Jā, es dodos pa ceļu lejup līdz galam, pa autostrādi uz elli.”32
Varētu vēl nosaukt neskaitāmas citas okultās grupas, kas ir sātanismā kā piemēram “Metli Krjū”, “Dēmons,””Massa,” “Vitfaind,” “Venom,” “Kiss,” “Mersiful Feit,” Airon Meidens,” “Dīp Pēpl,” “Reinbou,” Īglz,” “Emersons, Leiks un Palmers,” “Juraien Hīp,” “Nazareth” un līdzīgas.

Egoisms, izspiešana un varaskāre

Dženisa Džoplina izpauda savu mentalitāti, kas nav atdalāma no rokkultūras, savā dziesmā “Ņem, kamēr to spej.” Viņa dzīvoja atbilstoši savam principam: “dzīvot intensīvi, mīlēt kvēli un mirt jaunam!”33
Nīna Hāgena dziedāja: “Man nav nekāda prieka īstenot savas saistības! Ne tavā priekšā, ne manā man nav nekādu pienākumu.”34
Panku kustība ar visiem tās ārējiem atribūtiem- tā ir daiļrunīga iznīcinošu, naidīgu domu izpausme. Tas ir nožēlojams, bezcerībā nonākušas jaunatnes sāpju kliedziens bojā ejošajā laikmetā!

Rokmūzikas sekas

Rokmūzikas baudīšana neatstāj tās klausītājus bez sekām. Viņi ir tieši atkarīgi no intensitātes, ar kādu tie nododas savam mūzikas elkam. Jānorāda sekojoši momenti: agresivitāte, ienaids, depresija, bailes un negaidīta, neadekvāta rīcība, transa stāvoklis ar dažādu dziļumu, nosliece uz pašnāvību, nedabisks sekss ar izvarošanas pazīmēm, gribas trūkums, nespēja pieņemt lēmumus, nekontrolējamas vibrācijas muskuļos, mānija (kad cilvēks jau vairs nespēj dzīvot bez pastāvīgas mūzikas klausīšanās).

Kā izkļūt no strupceļa

Tiem, kas domā par rokmūzikas ļauno ietekmi, ir jānonāk pie secinājuma, ka tās dēļ miljoniem jaunu ļaužu ir nonākuši traģiskā strupceļā.
Rokkultūra ir kļuvusi par mūsdienu domāšanas produktu. Agrāk es jau norādīju uz Bībeles principu: “Kādas domas cilvēks tur savā sirdī, tāds viņš arī ir.”
Pateicoties Darvina evolūcijas teorijai mūsdienu domāšana ir ieguvusi pseidozinātnisku pamatu. Bet šajā sakarā ir pastāvīgi jānorāda uz to, ka šī teorija tieši pēdējās desmitgadēs ir tikusi pilnībā apgāzta, un to ir darījuši lieli zinātnieki- dabas pētnieki. Argumenti izriet no dažādām zinātnes nozarēm: ķīmijas, fizikas, matemātikas, paleontoloģijas, ģeoloģijas, astronomijas, ģenētikas, embrionoloģijas, informātikas u.c. Šeit nav vietas, lai detalizēti izpētītu šos argumentus. Šie zinātniskie pētījumi skaidri norāda, ka ir jābūt vienam Radītājam. Viņi skaidro, ka evolūcijas teorija visās tās noansēs nav spējīga izskaidrot pasauli. Tieši otrādi, atziņa par pasaules Radīšanu nebūt nav novecojusi; vēl vairāk: tā sniedz vislabāko pamatu, lai izskaidrotu īstenību, kas mūs apņem!
Un tagad parādās jautājums: Kas gan ir šis Radītājs? Vai Viņu var iepazīt?
Vēlos tagad paskaidrot, ka Radītājs atklāja Sevi caur Bībeli: Vecajā Derībā “cietēja Mesijas” nākšana vēsturē ir pravietota vairāk nekā 300 reizes ar ārkārtīgi precīziem pravietojumiem, kas nākuši no dažādiem autoriem. Šie pravietojumi tika (un tas ir pierādīts) pierakstīti pirms Kristus. Vēsturiskajā Jēzū no Nācaretes visi šie pareģojumi īstenojās burtiski. Runa iet par pravietojumiem par precīzo Viņa atnākšanas laiku, Viņa piedzimšanas vietu, Viņa kristību, to, ka Viņš tiks ebreju atmests, par Jeruzālemes sagaidāmo iznīcināšanu, par ebreju izsēšanu starp tautām u.t.t. Nekāda reliģija vai pasaules uzskats, nekāda ideoloģija nespēj radīt detalizētu parvietojumu, kam jāsāk darboties pēc daudziem gadsimtiem un tūkstošgadēm un kas nekļūdīgi īstenotos. Bībele ir vienīgais un ne ar ko nesalīdzināmais Dieva iepazīšanas līdzeklis,. Šis fakts runā par to, ka tikai Bībeles Dievs, Elohims, ir patiess Dievs un neviens cits (salīdzināt Jāņa 17:3 ar 2.Moz.46:9 un tālāk.). Īstenojies pravietojums- tas ir spēcīgs apstiprinājums tam, ka Bībele ir Dieva Vārds. Uz tās ir paša Dieva zīmogs. Dieva Vārds izskaidro, ka Jēzus no Nācaretes patiešām ir Dieva sūtītais pasaules Glābējs.
Bībele arī paskaidro, ka tam, kas atzīsies savās vainās un grēkos Kunga Jēzus Kristus priekšā, kas kļuva par cilvēku,- tam Dzīvais Dieva Dēls sneigs Dieva doto piedošanu un mūžīgo dzīvību: “Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības” (1.Jāņa 1:9).
“Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet, kas Dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņa” (Jāņa 3:36).
Ir vajadzīgs, lai viss, ko cilvēks zina par savu grēku, tiktu nožēlots un izsūdzēts Dieva priekšā. Tikai tad varam Dievam sākt pateikties, ka Viņš ir uzņēmies mums paredzētu sodu uz Golgātas krusta.
“Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam (Jesajas 53:5-6).
Uz jautājumu, kas tad īsti ir grēks, Bībele sniedz atbildi. Vēstulē galatiešiem 5:19-21 ir teikts: “Bet zināmi ir miesas darbi: tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis: tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību.”
Lai vairāk atklātu vārdu “netiklība,” grieķu valodas oriģinālā lietotais vārds ir uzrakstīts kā “porneia.” Tas apzīmē dažādas pirmslaulības un ārpuslaulības dzimumattiecības un vienpusēja seksuāla apmierinājuma iegūšanu. Dievs ir devis seksualitāti tikai kā dāvanu laulībai. Tāpēc katru tās ļaunprātīgu izmantošanu Dievs uzskata kā grēku.
Vārds “buršana” ir uzrakstīts grieķu oriģinālā kā “pharmakeia” (salīdzini ar to mums zināmu vārdu “farmācija”). Tam, starp citu, ir viena nozīme- “narkotiku pielietošana,” bet daudz plašākā nozīmē “okultisma praktizēšana.”
Un tomēr ir brīnišķīgi, ka Dievs neziņā novestajai jaunatnei šajā mirstošajā laikā piedāvā izeju! Viņš mums piedāvā iegūt patiesu dzīves jēgu kopā ar Kungu Jēzu, Dieva Dēlu. Viņs sniedz patiesu atbrīvošanu no vainas apziņas un negribēšanas mainīties! Tāpēc vairāk neatlieciet sava lēmuma pieņemšanu atdot savu dzīvi Kungam Jēzum. Piesauciet Viņu jums palīdzēt izšķirties tieši šodien. Viņš jūs gaida!
N otras puses, ir jānorāda uz sekām, kad kāds apzināti atsakās no Kunga Jēzus kā sava Pestītāja vai paiet Viņam vienaldzīgi garām.
Jāņa evaņģēlijā 3:36 ir teikts: “Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet, kas Dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņa.”
Dzīvais Dievs piedāvā katram cilvēkam mūžīgo dzīvību kopā ar Viņu. To, kas neizmantos šo izdevību, var sagaidīt tikai mūžīgais sods!
Piesauc Dievu un atgriezies pie Viņa- tā ir Viņa pavēle (Apustuļu darbi 17:30-31). Bet kāda brīnišķīga pavēle! Dievs vēlas, lai neviens cilvēks nepazustu (1.Timotejam 2:4). Liktenis mūžībā ir atkarīgs tikai no konkrētā cilvēka lēmuma.
Neviens nevar sacīt, ka uz viņu neattiecas augstāk minētie vārdi par netiklību un narkotiku lietošanu. Bet Vēstule galatiešiem 5:19-21 parada, ka arī naids,. strīdi, greizsirdība, skaudība un līdzīgas lietas ir pietiekošas, lai cilvēks ietu mūžīgi bojā!
Svarīgi ir neatlikt savu lēmumu nodoties Kungam Jēzum! Vēstule ebrejiem 3:7 pat pieprasa: “Tāpēc, kā Svētais Gars saka: šodien, ja dzirdēsit Viņa balsi: neapslāpējiet Viņa balsi!” Viņš pazemīgi stāv pie jūsu sirds durvīm, klaudzinot pie tām. Ielaidiet Viņu!
Dieva aicinājums attiecībā uz mums izglābties attiecas uz šodienu, tagad pat. Rīt var būt par vēlu, jo pēc nāves vairs nav nekādas iespējas izmainīt savu stāvokli mūžībā un atgriezties. Vēstule ebrejiem 9:27 brīdina: “Un, kā cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa.”
Dieva balss nav sadzirdama vienmēr. Nevienam nav garantijas, ka Dievs kādu aicinās vairāk kā trīs reizes (salīdzini Ījaba 33:29). Tāpēc mēs nedrīkstam pazaudēt doto iespēju un mums jāieklausās tajā, ko izsaka 5.Mozus 30:19: “Es šodien piesaucu debesis un zemi kā lieciniekus pret jums, ka lieku jūsu priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu; tad nu izvēlies dzīvību, ka dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji.”

Daži vārdi par “kristīgo rokmūziku”


Kādiem lasītājiem, kas esat kristieši, iespējams, tagad rodas jautājums: vai tad “kristīgā rokmūzika” nav laba alternatīva un, starp citu, labs palīglīdzeklis evaņģēlistiem, lai jauniešu pulkus nogādātu koncertos vai evaņģelizācijas konferences ietvaros sarīkotu tusiņu un cilvēkus pievestu Dievam “tur, kur viņi atrodas.”
Grāmatā esmu centies parādīt, ka rokmūzika pēc savas būtības, pilnīgi neatkarīgi no dziesmu satura un izdziedātajiem tekstiem, tikai pateicoties tās raksturīgajiem stila līdzekļiem nespēj būt neitrāla. Tā nav dievišķa, tāpēc tā ir sātaniska. Tā izraisa ekstātisku un erotiski stimulējosu ietekmi saskaņā ar savu sūtību un raksturu. Tā, starp citu, noved kristieša miesu un dvēseli ekstāzē, bet garu pasivitātē un tāpēc dēmoniskajā ietekmē. Tomēr Bībele caur daudzām vietām aicina pie skaidra saprāta un būt uzmanīgam (piemēram 1.Pētera 1:13; 5:8; 1.Tesaloniķiešiem 5:6,8; Marka 13:37). “Kristīgā rokmūzika”- tā ir viltus evaņģelizēšanas metode. Caur to kristieši nevis atdalās no pasaules, bet piemērojas tai, iegūstot šķietamu nošķiršanos, bet patiesībā nevēloties no tās atdalīties (salīdzināt Vēstuli romiešiem 12:2). Tas, kas kļūst kristietis caur tā saucamo roka evaņģelizāciju, var iegūt iespaidu, ka kristīgā dzīve ir tikpat “roķīga,” sekla un pretīga kā mūzika, kas viņam tika pasniegta. Bez tam viņam būs grūti radikāli nošķirties no savas bijušās dzīves ar visiem tās vilinājumiem. Lai izplatītos “Miera evaņģēlijs,” ir tikai viena mūzika- patiesa kristieša pielūgsme.
Vēstulē filipiešiem 4:8-9 mums tiek sniegti svarīgi kritēriji kristīgajai dzīvei, kas arī ir pielietojami pie mūzikas:
“Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet! Un, ko jūs esat mācījušies un saņēmuši un dzirdējuši un redzējuši pie manis, to darait. Un miera Dievs būs ar jums!”



Pielikums
Sātanisms

Pasaulē ir reāls spēks, kas atklāti pasludina karu kristietībai un rada draudus cilvēku dvēselēm

Sātanisms kā kulta kustība izplatās ar draudošu ātrumu un vēl vairāk, saskaņā ar  Denveras štata, Džordžijā, ASV, policijas departamenta datiem 90% no visiem sātanismā iesaistītajiem ļaudīm ir pusaudži. Bet būtu kļūdaini un naivi domāt, ka sātanisms apdraud tikai Ameriku. Sātanistu sektas ir visā pasaulē, un viņu burvestības pieaug ar draudošu ātrumu no gada gadā.
Mūsudienu sātanisms jau vairs neslēpj savu patieso tēlu. Vēl pirms pāris desmitgadēm aizraušanās ar to lielā mērā bija slepena un piesegta. Bet pēdējos gados tas aizvien biežāk un varenāk sevi piesaka atklāti, neslēpjoties. Priekšgalā kā celmlauzis nostājas rokmūzika un datorpasaule. Daudzas rokgrupas sev izvēlas sātaniskus nosaukumus. Piemēram, “AC/DC” (Ei-Sī-Dī-Sī), kuru tās pielūdzēji iztulko kā “antikrists- nāve Kristum,” “Black Sabbath”- “Melnā diena Tam Kungam.” Šīs rokgrupas locekļiem patīk sevi nosaukt par velnišķīgā roka pielūdzējiem. “KISS”- tie ir “sātana kalpotāji.” “W.A.S.P” tiek tulkota kā “Mēs esam sātana ļaudis.” Grupa “Venon”- “čūskas inde.” Viņi sevi uzskata par velna kreiso roku uz zemes. Šo grupu mūzikas klipi tiek nosaukti atbilstoši viņu nosaukumiem. “Autostrāde uz elli” ir starptautiska sātaniskās jaunatnes himna, un var sacīt, ka tā ir ticības formula hārdroka cienītājiem. “Velna aicinājums,” “Zvēra skaitlis,” “Simpātijas sātanam” ir dziesmas, kas ir kļuvušas par Amerikas sātanistu kopējām dziesmām. Anglijas antikristiskā hārdroka grupa “BS” ir kristījusies okultajā, sevi apzināti nododot sātanam, un ir kļuvusi par okultiskā roka prototipu- rokmūzikas paveidu, kas savās uzstāšanās un dziesmu tekstos izmanto maģijas , spiritisma, burvestību elementus, atklāti cilvēku priekšā veicot sātaniskas darbības. Šīs grupas pirmajā albumā, kas tika izdots tālajā 1970.gadā, ir attēlots otrādi apgriezts krusts. Uz albuma vāka zem nosaukuma : Asiņainā sestdiena,” kas iznāca nedaudz vēlāk, ir attēloti sātanistu rituāli un skaitlis 666. Kādās savās dziesmās šī grupa sniedz vārdu pašam sātanam. Uz diska vāka var izlasīt: “Nelaimīgais bezprātis! Tu tagad zini, ka esi pārdeveis sātanam, jo tava dvēsele tagad pavisam ātri savienosies ar elles ritmu, ar šīs mūzikas sātanisko spēku. Tarantula mūzikas kodiens liks tev dejot viņa deju bez pārtraukuma.”
Elīss Kūpers, viens no tipiskākajiem psihotiskā, sadomazohistiskā roka pārstāvjiem, kādā intervijā teica: “Publika vēlas, lai es to izvaroju kā seksuāli pārņemtais savu upuri; un man ir dotas spējas to zināt. Attiecības starp mani un maniem klausītājiem visaugstākā mērā ir seksuāla rakstura. Pārvaldīt pūli tieši šādā veidā ir aizraujoša sajūta, kas sniedz milzīgu kaifu.” Grupas “Rolling Stones” menedžeris ir izdarījis ļoti raksturīgu apgalvojumu: “Rokmūzika ir orālais sekss, un jaunatnei ar to ir “jādod ģīmī.”
Tikai pārliecināts antikrists ir spējīgs uz skatuves attēlot prātam neiedomājamas darbības, ko saviem pielūdzējiem piedāvā kādas rokzvaigznes. “BS” izdara melnās mises, lūgšanas velnam un burvju kultu darbības. Igti Pop uz skatuves nodarbojas ar mazohismu un izdzied pašnāvību, īpaši, kad viņus ir ielenkuši jaunieši. Bazileja Šlinka savā grāmatā “Romūzika? No kurienes? Kur?” publicē kāda jauna cilvēka vēstuli. Viņam tobrīd bija 20 gadi. Viņš raksta:
“Mani sakari ar velnu iesākās diskotēkā. Mūzikas un alkohola iespaidā tas vairs nebiju es. Manā iekšienē skanēja kāda balss, kas man teica: “Stīv, kāpēc tu neatrod sev meiteni priekam? Ja viņa tev nepatiks, tu taču vienmēr varēsi viņu apmainīt pret citu.” Un tā viss iesākās. Sātans mani noķēra uz āķa un lēni, bet pamatīgi ievilka savos tīklos. Es iemīlēju ļaunumu un vairs neieredzēju apkārtējo pasauli. Es nodarbojos ar okultismu un seksa maiņu un sapņoju būt bagāts un ietekmīgs. Sātans izpildīja visas manas ļaunās vēlēšanās, un es jau spēju no malas ietekmēt cilvekus, izraisīt viņiem nelaimi un visur, lai kur arī ierastos, es sev apkārt izplatīju ienaidu. Mana sirds kļuva auksta kā ledus. Es nokļuvu velna varā kā hārdroka fanāts. Es ģērbos tikai melnā ādas jakā, kas bija apdarināta ar metāla sprādzēm.”
Šis puisis ir viens no tūkstošiem, no miljoniem. Viņa aprakstītā situācija ir tipiska mūsdienu jaunatnei: tieši tā vairumā gadījumu iesākas viņu saikne ar sātanu, ko cilvēks vairs pats ar savām rokām nespēj saraut.
Liels skaits pusaudžu vecāku, kas ir iesaistījušies sātanismā, neko nenojauš, bet kādiem par to nav nekādas intereses. Lielas daļa vecāku, kas zina par savu bērnu aizraušanos, bieži nepievērš tam lielu uzmanību, uzsaktot to par pusaudžu “māžošanos,” cerot, ka viņi to pāraugs. Jaunajiem ļaudīm, kas iesaistīti sātanismā vai okultajā sfērā , ir daudz brīdinošu pazīmju. Lūk, kādas no tām.

~Okultisma un sātanisma grāmatu klātbūtne mājās, tādu kā Sātaniska bībele, Sātaniskie rituāli, Maģija, Nekromikons (Melnā maģija), Burvestību bībele.
~Aizraušanās ar rokgrupām, kas propagandē sātanismu un okultismu.
~Aizraušanās ar interneta datotrspēlēm, kurām ir maģisks saturs, kas to spēlētāju padara par spēles nākošo notikumu pavēlnieku kā “Tumsa,” “Drakoni” un neskaitāmi citi.
~Sātanisma vai okultisma simbolu klātbūtne uz istabas sienām, apģērba, attēli u.t.t. Aizraušanās ar šausmu filmām, ar nāves un dēmoniskām idejām, ar nogalināšanu, ar pašnāvības idejām un atkarība no seksuālas izmantošanas, ko iezīmē pornofilmu skatīšanās. (Atkarība no neatļauta seksa ir sātanisma un okultisma dvīņu māsa)
~Neparasta noslēgšanās sevī, atraušanās no ģimenes, no pienākumiem ģimenē, noslēgšanās savā iekšējā pasaulē, pēkšņa un negaidīta draugu izmaiņa.
~Okultiskie priekšmeti dzīvē un uz datora ekrāna: rituālas drēbes, savāda veida naži, melnas sveces, kaulu kolekcija, reliģiozas vai okultiskas rotaslietas. Jebkādas pielūgsmes pazīmes, okultās vai maģiskās zīmes (arī aizraušanās ar latviešu tautas maģiju un Lielvārdes jostu elementiem- tulk iestarpinājums), pīrsings vai tetovējumi.
~Ievērojami pieaugusī agresivitāte, pat klaja agresija, nekaunīgs skats, sacelšanās, neparasta vai cietsirdīga rīcība ģimenē.
~Nosodījums, kristietības, kristiešu vai Jēzus Kristus personas izsmiešana; tas attiecas arī uz gadījumiem šaurā ģimenes lokā.
~“Ēnu grāmata” ir sātanistu žurnāls, kurā tiek publicēti attēli, uzraksti, simboli, dzejoļi ar sātanisku, perversu vai okultu saturu.
~Altāris vai kas tāds, ko var izmantot kā slepenu pielūgsmes vietu.
~Savādi uzraksti- ēģiptiešu simboli, rūnas, Lielvārdes jostu raksti, uzraksti no otras puses vai pašdarināti alfabēti.

Ja ir atrodamas tikai kādas no šīm pazīmēm, tad, ļoti iespējams, ja ne pilnīgi, ka šis cilvēks jau ir apzināti iesaistījies sātanismā vai okultismā.
Rietumos okultisma vilnis ir aizvēlies līdz skolām, kur ir iesākusies spēlēšanās ar nāvi. Jau 1988.gadā vācu presē parādījās raksti ar sekojošiem virsrakstiem: “Sātana jaunais vilnis,” “Aizvien vairāk jauno ļaužu pielūdz sātanu,” “Jaunatne dodas pie sātana,” “Sātana kults vācu skolās,” “Jaunatne meklē kontaktus ar Otro pusi,” “Spiritisms skolas kabinetos.”
Mūsu pasaule aizvien straujāk sāk atgādināt elles katlu, kurā valda sātans. Dēmonisko spēku uzbrukums kļūst aizvien jūtamāks. Neticiet: ieslēdziet televizoru un paskanējiet programmas; jūs par to tūlīt pat pārliecināsieties. Daudz ļaužu jau tagad ir pilnīgi izmainīti, pilnīgi pārvērsti no tā, kas tiek iesēts cilvēku sirdīs: “Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā” (Ef.6:12): bezcerība, izmisums, depresija, nespēja atrast darbu, parādu slogs, garīguma bojāeja, bailes no nākotnes u.t.t. Katrs glābkas, kā var. Daudzi bēg no savām bailēm narkotisko vielu pasaulē vai arī noslēdz savu dzīvi ar pašnāvību. Tomēr tas, ko viņi nosauc par “elli zemes virsū,” patiesībā ir tikai pašapmāns, kā vāja atblāzma no tā, ka viņus sagaida nākotnē- ja, protams, caur kāda starpnieka lūgšanām un garīgo cīņu nenotiks Dieva brīnums un viņi neizmainīs savu dzīvi.
Kopš Ādama un Ievas laikiem labais cīnās ar ļauno, bet kaujas lauks ir cilvēka sirds. Tas runā par to, ka labais un ļaunais nav kādi abstrakti jēdzieni. Katram cilvēkam ir dota izvēles brīvība izvēlēties tās vai citas vērtības, tos vai citus orientierus. Darīt labu vai sēt ļaunumu. Īstenot mīlestību, līdzcietību pret ļaudīm vai arī izplatīt cietsirdību, cinismu, vardarbību. Katram ir tiesības pašam izlemt savu: Dzīvības vai nāves ceļu.37
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