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Vēlreiz par Montessorī. 
(“Troņu Bada spēļu” sakarā izvilkums no “Augstāk par bļodiņas malu.”) 

 

Ir interesanti vērot, kā brāļi Jezuīti virza idiotu vidē aprobēto Cilvēka intelektu 

nomācošo un dzīvniecisko intelektu nostiprinošo Montessori Cilvēku iedzīvnieciskošanas 

sistēmu. Latvijā Montessori aktīvisti cenšas pierādīt, ka tā neesot idiotiem domāta, bet 

pilnvērtīga “personības attīstības” sistēma. Lai velti netērētu laiku tukšās diskusijās ar 

sektantiem (tas ir neproduktīvi – sektantisms sašaurina apziņu, hipertrofē subjektīvismu, bet 

tur (montissorismā iekšā) esošais Jezuītisms pieļauj jebkurus līdzekļus, arī melus, ja vien tas 

veicina montessorisma izplatīšanu), te nav vērts apskatīt viņu manipulatīvo argumentāciju.  

Jezuītisms pieļauj jebkurus līdzekļus Vatikāna varas nostiprināšanai. Tā kā 
Vatikāna un citu, no tā atdalījušos, “kristīgo” sektu vara ir atkarīga no neizglītota, netikla pūļa 

aklās ticības (sekošanas elkiem), tad Vatikāns ir tieši ieinteresēts Cilvēces idiotizēšanā un 

turēšanā netiklībā – Cilvēces Evolūcijas bremzēšanā. Vatikānam vajag tos, kam, pēc 

Vatikāna apgalvojumiem, esot sludinājis Kristus - “zagļus, prostitūtas un muitniekus”. 

Vatikānam nav nekā ko piedāvāt vispusīgi izglītotiem, tikumīgiem un savus pienākumus 

godam pildošiem Cilvēkiem. Tiem nav vajadzīgs baznīcas sniegtais “mierinājums”. Tāds 

“mierinājums” ir vajadzīgs pašapmierinātību alkstošiem, patmīlības un naidīguma kaislību 

plosītajiem. Liedzot vispusīgu izglītību un apkarojot Tikumību, Vatikāns vairo savu 

“mērķauditoriju” un vienlaicīgi nostiprina arī savu materiālo pamatu – naudas varu pasaulē. 
Tieši Jezuītu iedibinātā izglītības sistēma attīstīja materiālismu un uz tā pamatiem 

būvēto, tagad atmirstošo paradigmu. 
Lai saprastu Montessori “personības izaugsmes” sistēmu, ir jāielūkojas tās saknēs – 

kur un kā tā ir radusies un kāda ir tās reālā darbība. Montessori sistēma radusies Marijas 

Teklas Artemizijas Montessori (1870. – 1953.) un brāļu Jezuītu ciešā sadarbībā. Tā bija 

vīrišķīga rakstura sieviete, kura neievēroja sava laika morāles normas – tā, 1882. gadā viņa 

iestājās zēnu tehniskajā skolā – tajā laikā meitenes tādās skolās nemācījās. Sava dzimuma 

(Sievietes) morāles robežas viņa vēlreiz pārkāpa 1890. gadā, kad iestājās Romas (Jezuītu) 

Universitātē, lai tur studētu medicīnu. Tā laika morāle ārsta praksi pieļāva Vīrietim 

(Medicīnas prakse – pievēršanās miesai piezemē Sievietes dvēseli). No 1897. līdz 1898. 

gadam strādāja ar bērniem, kuriem ir attīstības traucējumi.  

1898. gadā viņa pārgāja darbā uz Romas (Jezuītu) Universitāti, kur tās psihiatriskajā 
klīnikā strādāja ar bērniem - idiotiem un bija arī šīs Universitātes pasniedzēja. Viņas metodes 

sekmīgi darbojās idiotu vidē – tās aktivizēja viņu dezorganizēto apziņu līdz elementārā 
dzīvnieciskā intelekta līmenim tādā mērā, ka tie jau bija spējīgi apgūt vienkāršākās iemaņas – 

lasīt, rakstīt un skaitīt.  
Te būtu jāatgādina, ka prasme lasīt, rakstīt, skaitīt, runāt dzimtajā valodā un 

citas “kompetences” nav izglītība, bet ir elementāras informācijas apmaiņas metodes, uz 

kurām balstoties, vecāku dzīves mērķu motivēts Cilvēciskais intelekts var sākt apgūt Cilvēces 

Zināšanu mantojumu – tas ir – sākt mācīties – iegūt vispusīgu pasaules ainu sniedzošu 

izglītību. Pazīt zīmes, burtus, salikt vārdus un skaitīt var putni, primāti un citi dzīvnieki. 

Divos mēnešos sunim var iemācīt vadīt automašīnu (tādi eksperimenti ir veikti), bet mēs taču 

nedomājam, ka tāpēc šis automašīnas vadīšanā “kompetentais” suns ir ieguvis izglītību. 

Montessori sistēma nav Cilvēcisko spēju attīstības rezultāta iegūšana, bet tehnisku 

manipulāciju ar sajūtām – refleksu veidošanas tehnoloģija, ko vienkāršotākā veidā pētīja 

Pavlovs.  

 

• Pilnvērtīgais dzīvo pilnvērtīgi, bet idiots nevar dzīvot pilnvērtīgi un tieši 

tāpēc ir idiots. 

• Saprātīgumu un derīgumu rāda darbības rezultāti. 



 2 

• Ja kāds “sēž ministrijā”, raksta un lasa, saskaita un atņem, izpilda direktīvas 

un noteikumus, patstāvīgi un brīvi sev, saviem radiniekiem un 

naudasbrāļiem par labu interpretē likumus, tad tas vēl nenozīmē to, ka viņš 

ir saprātīgs. 

• Ja kāds augstas skolas un armijas akadēmijas beidzis ģenerālis (kaut vai 

augstā krēslā sēdošs jefreitors) tuvina pasauli karam, tad tas, par spīti visiem 

viņa diplomiem, “vingrinājumiem” un ieņemamajiem amatiem, pierāda viņa 

nesaprātīgumu. 

• Kāpēc idiotam būtu jāmāca tas, kas viņu nepadara saprātīgu, bet kā 

nesaprātīgam viņam nav vajadzīgs, jo normāls viņš nekad nebūs? 

• Kāpēc sunim mācīt braukt? 

• Kāpēc idiotam lasīt avīzi? 
 

Suns pie auto stūres, tāpat kā idiots ar avīzi rokās vienmēr būs tikai suns pie 
stūres un idiots ar avīzi rokās. Prast lasīt vēl nenozīmē saprast izlasītā nozīmi tāpat, kā 
izpildīt norādījumus nenozīmē tos pieņemt savā dzīvē par tās pamatu. Suns, kaķis vai lācis 

cirka arēnā izpilda dresētāja prasības tāpēc, lai izpatīkot dresētājam, iegūtu kāroto, bet 

izpildītās darbības nekā nepapildina suņa, kaķa vai lāča dzīvi ar jaunām darbības jomām. Lai 

paklaiņotu piedzīvojumu meklējumos, dresēts suns nekāps uz velosipēda.  

 

• Montessori idioti un autisti var atdarināt normālos, bet šī atdarināšana viņus 

nepadara “vairāk normālus”.  

• Hokinga slimās dvēseles murgi nav Zinātne – Hokings tikai kondensēja – 

sabiezināja un apkopoja aizejošās materiālistiskās zinātnes paradigmas 

murgus. 
 

Vēlāk Montessori pievērsās tajā laikā populāro okultisma novirzienu, hipnozes un citu 

Freidisma “praktiskās psiholoģijas” garā veiktu eksperimentu pētījumiem, kā arī dažādu tautu 

praksēm pedagoģijā – it sevišķi viņu interesēja Āfrikas un Dienvidamerikas cilšu okultās 

prakses paņēmieni viņu bērnu audzināšanā. (Freidisma narkotisko eksperimentu murgos 

tapusī “psihoterapija” pamatos pārklājas ar Montessori pieeju apziņas manipulācijām. 

Tāpēc nav brīnums, ka to atbalsta visa kroplā Freidisma psihoarmija Latvijā.) 1913.g. viņa 

beidza pasniedzējas darbu Romas Universitātē un ar brāļu Jezuītu atbalstu “izgāja 

pasaulē” – Anglijā, Argentīnā, Francijā un Amerikā atklāja Montessori skolas, uzsāka 

starptautisku pedagogu kursu, izdeva grāmatas un piedalījās kongresos.  

Montessoristi stāsta, ka ““totalitārajā” Spānijā viņas bērnudārzi neesot bijuši vēlami, 

jo tie audzinot patstāvīgas un brīvi domājošas personības.” Tā stāsta viņas metožu bīdītāji – 

promoutieri (promoušen angļ. – bīdīt). Patiesībā Spānijā nevērsās pret Montessori 

bērnudārziem, bet pārstāja auklēties ar idiotiem – bija uzstādījums gaitai uz labākās tautas 

daļas atbalstīšanu un visādu kroplību izskaušanu. Nacisti un fašisti paši ir okultisma izauklēti, 
piesātināti un okultu metožu lietotāji. Viņi labi saprata nāciju demoralizējošo Montessori 

tehnoloģiju pielietojuma sekas, kas bija tiešā pretrunā ar viņu kursu uz rases uzlabošanu – 

Montessori ir Eigēnikas antipods. 

Ir tāds montessoristu mīts par “patstāvīgām un brīvi domājošām personībām” – tā viņi 

sauc to, ka idioti un psihiski slimie, nepilnvērtīgie nav spējīgi kolektīvai darbībai. 

Montessori idiotu “personības izaugsmes” sistēma veido kolektīvajā darbībā nepilnvērtīgus 

un neieinteresētus individuālistus, kas tieši atbilst Gejropā izvērstajai Cilvēku atsvešināšanai, 

sabiedrības atomizācijai un ģimeņu graušanai.  

Cilvēka Radošā darbība balstās vispārinājumā – likumību, kopsakarību atrašanā 
radošai piemērošanai dzīvē – mērķu uzstādīšanai. Tādu kopsakarību saskatīšanu dod 
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vispusīga izglītība – Zināšanas par šīs pasaules uzbūvi un Cilvēka augstāko Kultūras 

sasniegumu pārmantošana. Cilvēka Radošo principu darbība ir iespējama tad, kad Cilvēka 

apziņa ir iesaistīta kopsakarībās – ekosistēmas un Augstāko pasauļu dzīvē, kas viņa 

sabiedriskajās attiecībās atspoguļojas kā kolektīvisms.  

Kosmoss ir kolektīva struktūra un Cilvēka pilnvērtība (līdzvērtība Kosmosam) 

redzama viņa kolektīvismā – spējā un tieksmē kolektīvai sadarbībai. Sasniedzot noteiktu 

kolektīvās darbības spēju attīstības pakāpi, apziņā formējas, nostiprinās un pilnveidojas 

augstākais – Cilvēciskais intelekts ar tā Radošo darbību, kas ir Cilvēka dzīves mērķu 

formulēšana, to sasniegšanas līdzekļu meklējumi un pielietošanas spēju izkopšana. 

Montessori metode bērna apziņā hipertrofē dzīvniecisko intelektu, aptur Cilvēka 

augstāko Radošo principu darbību un dezintegrē (saskalda) Cilvēku kolektīvo apziņu, tās 

vietā radot nepilnvērtīgo – dzīvniecisko apziņu balstīšanai orientētas, no kolektīvās apziņas 

atdalītas, grupu apziņas “saliņas”, kādas ir raksturīgas primitīvām ciltīm, primātiem un 

dzīvniekiem viņu mazuļu izvadāšanas laikā. Tomēr dzīvnieku pasaulē un primitīvajām 

tautām pastāv ļoti stingra normas atlases sistēma (idiotus tur likvidē) un “pievienošanas 

kolektīvajai apziņai” kārtība, kādas nav Montessori sistēmā. Tā savu “klientu” nekad 

nepiepulcina tautas kolektīvajai apziņai. Montessori sistēma saviem “klientiem” iemāca 

“neņemt galvā” apkārtējos un apkārtni – darīt to, kas pašam jādara – tas ir – nocietināties savā 
pašapziņā. 

 

• Okultismam (maģijai) ir sava cena un to kolektīvi maksā visi okulto 

tehnoloģiju izmantotāji. 
 
Montessori individuālismā ievirzīto ceļa turpinājums ir austismā. Tas, protams, 

patīk visiem tiem (saziedoto un projektos iegūto naudiņu apguvējiem), kuri radio, TV, 

konferencēs, diskusijās un semināros aizrautīgi stāsta, ka visi nepilnvērtīgie esot normāla, 

normālas sabiedrības daļa un nepilnvērtīgie normālo sabiedrībā esot jāpieņem kā līdzvērtīgi 

pilnvērtīgajiem. 

 

• Noziedznieks esot tāds pat kā godīgais. 

• Caurs katls esot tāpat lietojams kā nebojāts. 

• Puvušam kartupelim, ābolam, ķirbim pagrabā esot tāda pat vērtība kā 

nebojātam un tam esot jābūt “integrētam” vēl nebojātajos ziemas krājumos. 
 

Tas, protams, patīk (ir patīkami to dzirdēt – tas noņem nepilnvērtības slogu – sniedz 

mierinājumu) visu nepilnvērtīgo bērnu nesaprātīgajiem vecākiem, bet saprātīgiem un nebojātu 

“kartupelīšu”, “ābolīšu” un “ķirbīšu” vecākiem dabisku iemeslu dēļ tāda perspektīva “uzdzen 

zosādu” un pretīgumu. 

 

- Kādi ir Montessori idiotu “personības izaugsmes” sistēmas sasniegumi pasaulē? 

 

Lielbritānijā – dažas pamatskolas līdz 15 gadu vecumam laukstrādnieku bērniem.  

Īrijā – Montessori sistēmas uzturēšanai vajadzīgo skolotāju koledža. 

Nīderlandē – valdības sponsorēta Montessori ģimnāzija. 

 

- Kur ir Montessori vispārizglītojošās, akadēmisko zinātņu apgūšanas skolas, 

vidusskolas, universitātes, zinātniski pētnieciskie institūti, profesionālā orientācija, 

unikālās Montessori profesijas (būtu taču jārodas jaunai labākai sabiedrībai ar 

jaunām savdabībām)? 
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- Kur ir tie pārākie darbi, kuri pierāda šīs idiotiem domātās sistēmas pielietojuma 

normālu bērnu izglītībai derīgumu un vajadzību? 

- Kur ir Montessori sistēmas produktu izcilības pierādījumi? 

- Vai arī kaut ko uzdod par to, kas tas nav? 

- Ja aklos nemāca kā redzīgos, tad kāpēc redzīgie jāmāca kā aklie? 

- Ja idiotus nevar mācīt kā normālos, tad kāpēc normālajiem jāatņem viņu 

normāluma priekšrocības un jāapmāca kā normāli mācīties nespējīgie – nenormālie 

– idioti? 

- Kāpēc, pielietojot nepilnvērtīgajiem domātās metodes, jākropļo pilnvērtīgo bērnu 

attīstība?  

- Kāpēc pilnvērtīgie jāpiezemē līdz nepilnvērtībai? 

- Kāpēc normālie jāpielīdzina idiotiem? 


