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• Simboli, kā fenomens, kas izmaina 

telpu, indivīdu un tajā notiekošos 

procesus. 

 

• Simbols kā instruments personības 

radošo procesu attīstīšanai, savu 

resursu attīstīšanai un jaunu resursu 

atklāšanai. 

 

• Simbols kā instruments individuālai 

izaugsmei ( piemēram, Labirints ). 

Praktiski vingrinājumi. Simboliskās 

domāšanas veicināšana skolēnam 

apgūstot konkrētus mācību 

priekšmetus.  

 

Simboliskā domāšana 



Kas ir Simbols?  

 

Simbola buhtihba nav izsakahma vahrdos, tah 

lihdzinahs mihlestihbas burvihbai.  



Simbola darbība 

Simbols ir emociju valoda un atslēga, ar ko iedarbina 

lēmumu pieņemšanu mūsu ātrajā, intuitīvajā domāšanas 

režīmā.  

 

Simboli izraisa noteiktas emocijas, ja tiek lietotas instuitīvi 

izprotamas krāsas, formas un tēli.  

 

Simbols spēj sazināties ar intuitīvo smadzeņu daļu 

(zemapziņu) – tādējādi radot sajūtas vēl pirms ir pieņemts 

racionāls lēmums.  

 

Tādējādi precīzs simbols (fenomens) prātā un sirdī (apziņā) 

rada spilgti paliekošu «nospiedumu». 

 



Bite nometusies uz zieda, iedzēla bērnam. 

 

Un bērns baidās no bitēm un saka, ka bites mērķis esot dzelt cilvēkiem. 

 Dzejnieks tīksmi vēro biti, kas pieplakusi zieda kausiņam, un saka, ka bites 

mērķis esot uzsūkt sevī ziedu smaržu.  

Dravnieks, redzēdams, ka bite vāc ziedputekšņus un saldo nektāru un nes tos 

stropā, saka, ka bites mērķis esot vākt medu. 

Cits dravnieks, tuvāk izpētījis spieta dzīvi, saka, ka bite vācot putekšņus un 

nektāru tālab, lai izbarotu jaunās bites un izaudzētu māti, ka bites mērķis esot 

sugas turpināšana. 

Botāniķis pamana, ka, pārlidodama ar divmāju augu putekšņiem uz augiem, bite 

to apaugļo, un te saskata bites mērķi. 

 

Taču bites galamērķis neaprobežojas ne ar vienu, ne ar otru, ne ar trešo 

mērķi, ko spēj atklāt cilvēka prāts. 

 

Jo augstāk paceļas cilvēka prāts, atklādams šos mērķus, jo skaidrāk viņš 

saskata, ka galamērķis nav aptverams. 

 

Cilvēkam iespējams vienīgi vērot bites dzīves atbilstību citām dzīves 

parādībām. 

Simbola izpratnei 



Ūdens riņķojums dabā. 
 
Varoņa  (Junga Arhetips) ceļojums 
 
Kristiāna Rozenkreicera ceļojums 
 
Labirints 
 
Alķīmiskais process  

Simbola izpratnei 



 

Simbola izpratnei 





Va r o ņ a  c e ļ o j u m s  –  p ē c  J . K e m b e l a  
Aizceļošana – seperācija 

Uzaicinājums 

Šaubas 

Dievišķā palīdzība 

Pirmais šķērsli 

Nonākšana vaļa vēderā 

INICIĀCIJA 

Pārbaudījumi ceļā. Cīņa 

Tiekšanās ar Dievieti 

Pārbaudījums ar kārdinājumu ? 

(bieži tās ir sieviete) 

Tikšanās un savienošanās ar Tēva tēlu. 

Apoteoze 

Balva 

 Pārbaudījumi ceļā. Cīņa 

Atgriešanās 

Atteikšanās  atgriezties 

Maģiskais lidojums 

Atceļa sliekšņa pārvarēšana 

Divu pasauļu pavēlnieks 

 

Campbel, Joseph  

The heroes journey 

Simbola izpratnei 



Simbola izpratnei 

Šartras labirinta kopija 

Simbola izpratnei 



Simbols 

1.lekcija 
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Ko Jūs atceraties no vakardienas par simbolu? 

 

 

Savus komentārus par vakardienas nodarbību. 

 

 



Simbola definīcija 



Simbola definīcija 

Simbols - (simbolon gr.) –  

1. senajiem grieķiem - norunāta materiāla pazīšanas zīme, 

ko lietoja kādas sabiedriskas grupas, slepenas biedrības 

locekļi;  

2. materiāla, grafiska vai akustiska zīme, kas apzīmē kādu 

jēdzienu; tēls, kurā ietverta kāda ideja;  

3. simbolu teorija (hieroglifu teorija) - izziņas teorija, pēc 

kuras cilvēka sajūtas un uztvere atspoguļo objektīvi 

nepastāvošas lietas, un ir tikai nosacītas zīmes (simboli, 

hieroglifi) it kā neizzinātu lietu apzīmēšanai; 

4. ticības simbols - sistemātisks kristīgās ticības galveno 

dogmātu uzskaitījums; vispār - nosacīts kāda lieluma 

apzīmējums, kas pieņemts vienā vai otrā zinātnē.  



Simbola definīcija 

Simbols –  

 

1. zīme, apzīmējums kādam noteiktam jēdzienam, 

idejai. Ķīmiskie simboli. Matemātikas simboli. 

Simbolu sistēmas.  

 

2. Māksliniecisks tēls, ar kuru izteikta kāda ideja.  



Simbola definīcija 

• Filosofijā ir tas pats kas zīme.  

• Estētikā raksturo mākslas tēlu, piemit 

viengabalainība un neierobežota daudznozīmība. 

•  Simbola struktūru veido priekšmeta tēls un iekšējā 

jēga (atšķirībā no alegorijām to nevar atšifrēt 

racionālā veidā).  

• Atšifrēšana paredz uztvērēja aktīvu darbību. 

Simbola jēga reāli pastāv tikai kultūrā, dažādu 

cilvēku sazināšanās formu ietvaros.  

• Literatūrā simbols ir viens no tropu veidiem; 

pārnestā nozīmē lietots tēls, kas nosacīti pārstāv 

sacerējuma ideju.  

• Simbola lietošanā un uztverē liela nozīme ir 

tradīcijai, katras tautas leksikā ir vārdi, ko lieto 

simbola nozīmē. 



Simbola definīcija 

Simbols ir varenākā un spēcīgākā valoda, ko pazīst cilvēki. 

Arī pati valoda pēc būtības ir simbolu kopums.  

 

Īsts maģiskais simbols veido tēlu, kuram ir kāda iekšēja 

nozīme. Parasti šī iekšējā nozīme ir apzināti noslēpta 

tēla forma, tā ka lielākā daļa cilvēku to uzskata par pilnīgi 

saprotamu, kam nav nepieciešama dziļāka apdomāšana 

un iedziļināšanās tēla patiesajā būtībā. Līdz ar to patiesā 

maģiskā jēga lielākai cilvēku daļai nav pieejama 

 



Simbola definīcija 

Alegorija - (allēgoria gr.) - māksliniecisks izteiksmes 

paņēmiens - kādas parādības nosacīts attēlojums ar citu 

konkrētu parādību; abstrakta jēdziena attēlojums ar 

konkrēta tēla palīdzību. Alegorija ir raksturīga pasakām 

un fabulām.  

Metafora - metafora - (metaphora (gr.) - pārnesums) - 

tēlains izteiciens, trops, 1)vārda plašākā nozīmē - katra 

alegorija, jēdziena tēlains attēlojums; 2)vārda vai 

izteiciena lietošana pārnestā nozīmē, t.i., kāda cita 

priekšmeta (parādības) raksturīgo iezīmju attiecināšana 

uz doto priekšmetu (parādību), piem. "jūras vaidi", 

"dzelzs griba"; nozīmes pārnesuma pamats ir līdzība vai 

kontrasts.  



Simbola definīcija 

Metonīmija - (metonymia gr. - pārdēvēšana) tēlains 

izteiciens, trops - kāda vārda aizstāšāna ar citu vārdu, 

pamatojoties uz divu jēdzienu saskari, piem. "mežs 

dzied" aizstāj "putni mežā dzied".   

Sinekdoha - (synekdochē gr.- ) metonīmijas veids, 

izteiksmes forma, kurā lieto lielāko mazākā vietā, veselo 

daļas vietā, vispārējo daļas vietā, vispārējo atsevišķā 

vietā - vai arī otrādi, piem., "Visa pilsēta par to vien runā".   

Hiperbola - (hyperbolē gr. - hyper gr. - virs, pāri) tēlains 

izteiciens, kurā pārspīlējums izmantots iespaida 

pastiprināšanai, piem. "tur bija vesela dubļu jūra".  



Cilvēku valoda un simbolu valoda; 



Cilvēku valoda un simbolu valoda; 

Simbolu valoda ir valoda, kurā ārējā pasaule ir iekšējās 

pasaules simbols – mūsu dvēseles un prāta simbols. 

(Ē.Fromms) 

 

Dienā runājam cilvēku valodā. 

Naktī sapņojam simbolu valodā. 

 

Dienā pārsvarā ir mūsu apziņa. 

Naktī virsroku ņem neapzinātais (zemapziņa, virsapziņa). 

 

 



Cilvēku valoda un simbolu valoda; 

Pieņemsim, ka gribat kādam kā atšķiras baltvīna garša no sarkanvīna. 

Pirmajā mirklī liekas ka tas ir pavisam vienkārši. Paši jūs ļoti labi saprotat 

šo atšķirību, bet kāpēc tik grūti to ir skaidrot citam? Tomēr izrādās 

neiedomājami grūti ar vārdiem izteikt savas garšas izjūtu atšķirības. 

Beigu beigās visticamāk jūs teiksiet: “Paklausies, es tev to nevaru 

paskaidrot. Labāk pagaršo sarkanvīnu un pēc tam baltvīnu un tu pats 

sapratīsi, kāda ir starpība”.  

Mēs varam bez grūtībām izskaidrot kādas sarežģītas mašīnas uzbūvi, bet 

mūsu valodas vārdi izrādās bezpalīdzīgi lai aprakstītu pavisam vienkāršu 

garšas atšķirību.  

 

Ar līdzīgām grūtībām mēs sastopamies, kad mēs mēģinām aprakstīt to, 

ko mēs jūtam?  

 

E. Froms Cilvēka dvēsele. (no krievu tulkojuma Fromm Erich. Die Seele des Menschen: 

ihre Fähigkeitzum Luten und zum Bössen, Frankfurt/M, 1981.), 



Cilvēku valoda un simbolu valoda; 

 Ar līdzīgām grūtībām mēs sastopamies, kad mēs mēģinām aprakstīt to, 

ko mēs jūtam? 

 Piemēram, ar rudens depresiju, tukšumu, vientulību, visa pasaule liekas 

pelēka un … un atkal jūtam, ka mums ir grūtības precīzi izteikt vārdos 

savu stāvokli.   BET, ja... 

Rudens naktī jūs redzat sapni, ka esat lielas pilsētas nomalē pirms 

saullēkta, ielas tukšas, pamestas mājas, sveša vieta, viss pelēks un 

nekādi nevarat tikt prom no šīs vietas.  

Pamostoties jūs pēkšņi saprotat, ka sapnī jums ir bijusi tā pati rudens 

depresijas vārdos neizsakāma sajūta. Tieši sapnis, kā simbols ir spējis 

izteikt jūsu depresijas sajūtu. 

 
 

E. Froms Cilvēka dvēsele. (no krievu tulkojuma Fromm Erich. Die Seele des Menschen: 

ihre Fähigkeitzum Luten und zum Bössen, Frankfurt/M, 1981.), 



Cilvēku valoda un simbolu valoda; 

 

Vingrinājums.  

 

Pamēģiniet ar vārdiem aprakstīt savas bailes, dusmas vai šaubas.  

 

Nu kā? Neizdodas.  

 

Nu labi, tad mīlestību.  

 

Bet ar sajūtām, savām emocijām un atmiņām varat to atkal sajust un 

pārdzīvot? 

 

Bet kā ar emociju un sajūtu izteikšanu vārdos? 

 



Cilvēku valoda un simbolu valoda; 

Cilvēku valoda, kas ir racionāla struktūra, spēj lietas iztirzāt 

un saistīt vienu ar otru, tomēr ar valodu grūti izskaidrot 

neracionālas lietas un tā nespēj ielūkoties neracionālu lietu 

visdziļākajā būtībā.  

Tāpēc, lai iztirzātu simbolisku ziņu, kuras visdziļākā būtība 

ir neracionāla, nepieciešama citāda izteiksme nekā parastai 

valodai; tai jārada zibenīga skaidrība, apejot tūļīgās 

diskusijas un paskaidrojumus. 

 Tomēr ne visi cilvēki simbolos redz līdzekli, lai izteiktu 

patiesības, kuras citādi nemaz nav izsakāmas, jo simbolu 

visaptveroša būtība pārsniedz diskursīvās domāšanas 

robežas.  

 



Cilvēku valoda un simbolu valoda; 

Simbols ietver patiesības, kas nav pieejamas parastās 

valodas analītiskajam un vispārinošajam izteiksmes veidam.  

 Diskursīvā domāšana nespēj saistīt transcendenci ar 

fenomenu pasauli; tā var lietas un parādības (vai faktus) 

analizēt un sintezēt vienu ar otru, tomēr tā nespēj iespiesties 

to visdziļākajā būtībā.  

Vienīgi (gars, zemapziņa, dvēsele, neapzinātais) spēj 

transcendento patiesību aptvert tiešā izziņas aktā.  

 

Diskursīvs - domu gaitas izklāsts izteikumu ķēdē 



Simbols - saikne starp transcedento 

un fenomenu pasauli? 



Simbols - saikne starp 

transcedento un 

fenomenu pasauli? 

Cilvēka iespējas paplašināt savu maņu orgānu uztveri 
fiziskā pasaulē ir ierobežotas. Savu maņu orgānu uztveri 
cilvēks paplašina ar dažādu instrumentu palīdzību. Tādā 
veidā uztverta tiek fiziskā pasaule, bet cilvēka apziņa ar to 
paplašināta netiek. Tas, ko cilvēks ar saviem maņu 
orgāniem nevar uztvert fiziskajā pasaulē, nav garīgais. “Tās 
pasaules” uztveri veido cilvēka apziņa. “To pasauli” nevar 
uztvert ar fiziskiem instrumentiem vai maņu orgāniem. “Tā 
pasaule” ir visur un nekur, tā caurspiežas visam, bet nav 
tieši uztverama. Tāpēc es to saucu par transcendenci, ko 
varētu tulkot kā “cauri visam stāvošā pasaule”. 



Simbols - saikne starp 

transcedento un 

fenomenu pasauli? 

Transcendence ir netveramais vai garīgais, tas ir fiziskās pasaules 

atspulgs garīgajā pasaulē. Transcendentā pasaule ir tikpat reāla, kā 

fiziskā pasaule, bet tās izzināšanai tiek izmantoti citi līdzekļi. 

Transcendenci tieši nevar uztvert, tāpēc var uzskatīt ka to veido daudz 

smalkākas vibrācijas kā fizisko, novērojamo – fenomenu pasauli. 

 

Starp fenomenu pasauli un transcendento pasauli pastāv saite. Šo 

saiti veido cilvēka zināšanas, kuras cilvēks ar saviem sajūtu orgāniem 

caur fiziskiem kanāliem nespēj iegūt. Šīs zināšanas iegūt iespējams 

tikai ar garīgām metodēm. Viens no garīgo metožu ceļiem tiek 

aprakstīts antroposofijā.  Tas ir vienkārši, bet prasa pacietīgu darbu.  



Simbols - saikne starp 

transcedento un 

fenomenu pasauli? 

Cilvēka zemapziņa ir neizsmeļams resursu 

rezervuārs, kurā glabājas visa nepieciešamā 

informācija, lai cilvēks būtu veiksmīgs, 

atrisinātu problēmas, apgūtu aizvien jaunas 

iemaņas un cīnītos ar slimībām. Zemapziņa, 

kā pasaules sastāvdaļa, Visumā izstaro un 

uzņem psihisko enerģiju. Tā par savu fizisko 

un ēterisko ķermeni zina visu un ar savu 

informatīvo kanālu - par Visumu.  

Apziņa 3 - 5% 

Zemapziņa 95 – 97  %  

 

Apziņa  

Zemapziņa 



Simbols - saikne starp 

transcedento un 

fenomenu pasauli? 

Cilvēka zemapziņa ir pilnīgi informēta par 

ķermeņa enerģētisko un veselības stāvokli. 

Mūsu zemapziņa vada mūs organisma 

dzīvības procesus un zina atbildi uz visiem 

jautājumiem. Zemapziņai var uzdot 

uzdevumus laikā un telpā – tā precīzi tos 

izpildīs.  Apziņa 3 - 5% 

Zemapziņa 95 – 97  %  

 

Apziņa  

Zemapziņa 



Simbols - saikne starp transcedento 

un fenomenu pasauli? 

Transcendentā 

pasaule 

Tēls 

Simbols 

Fenomenu 

pasaule 

Pirmtēls 

Nomenu 

pasaule Simbols ir saikne starp 

tēlu un pirmtēlu, starp 

fenomenu (fizisko) un 

nomenu (transcendento) 

pasauli. 

Tas saista kopā divas 

pretējas nozīmes – šo 

pasauli (viegli uztveramo), 

to pasauli – netveramu. 

Tas ir pārlauztas 

rotaslietas saāķējums 

kopā. (Atceraties filmu 

“Jūrzemes burvis”) 



Simbols - saikne starp transcedento 

un fenomenu pasauli? 

Šo bildi izmantoju 

pirms divdesmit 

gadiem 



Simbols - saikne starp nomenu  un 

fenomenu pasauli. 

Simbols ir saikne starp lapsu un tās atstātajām pēdām. 

Pēdas nav lapsa! 



Simbols - saikne starp 

transcedento un 

fenomenu pasauli? 

Pie transcendences sasniedzējiem varētu tikt pieskaitīti 
arī gaišreģi un pareģi, ja vien tie ir īsti, bet ne šarlatāni. Šie 
ekstrasensi, tad arī varētu būt vieni no tiem, kas nodarbotos 
ar neparasto parādību realitātes izpausmju apzināšanu un 
izpēti. Noteikti būtu jāievēro viens ļoti stingrs noteikums – 
šādiem pētījumiem un eksperimentiem būtu jānotiek 
profesionāli pārdomātā un izplānotā kontrolē.  

Iegūtie reālie rezultāti, kurus nevar droši prognozēt, 
nevarētu tikt izmantoti pret cilvēci, kā tas ir noticis ar 
daudziem tradicionālās zinātnes sasniegumiem, sākot ar ķīli 
(cirvi) un beidzot ar atombumbu. 



Simbols - saikne starp 

transcedento un 

fenomenu pasauli? 

 

Transcendenci citiem var izteikt ar simbolu palīdzību. 

Simbolu izpratne ir saistīta ar mistisko pieredzi un iekšējās 

pieredzes zināšanām. Mistiskās simbolu izpratnes sākums 

ir dzīvā pieredze – Skolotājs, kam ir saikne ar 

transcendento pirmtēlu. Noteicošā ir pieredze, jo būtiska ir 

tieši Ceļa meklētāja saskarsme ar transcendento realitāti.  



Simbols - saikne starp 

transcedento un 

fenomenu pasauli? 

 

 

Apziņa 

 

 

Zem-

apziņa 

Apkārtējās vides 

ietekme  

(svārstības) 

Redze 

Tauste 

Dzirde 

Oža 

Garša 

 

Čakras 

Šūnas 

“ 6. maņa”  

 

Atgriezeniskā saite 

Valoda 

 

 
Mīmika 

Motorika 

 

 

Zemapziņā 

uzkrātā 

informācija un 

darbības 

programmas 

 

Informācija no 

zemapziņas  

Iedarbība uz 

apkārtējo vidi 

Apziņas  

uztveres “šaurā”  

vieta”   

 

Galvas 

vidus 

čakra 

 



Simbols - saikne starp 

transcedento un 

fenomenu pasauli? 

Tā kā mistiskā pieredze nav vārdos izsakāma, to ir grūti 

nodod citiem – rodas komunikācijas problēma. Īpaši grūti 

savu pieredzi nodot citiem ir tiem Skolotājiem, kuru 

pieredze vai meklējumi tālu pārsniedz pieņemto robežu 

ietvarus. Tie, kas paši nav izjutuši un pārdzīvojuši 

transcendento, nespēj uztvert cita pārdzīvotās sajūtas. Viņi 

uztver nevis pārdzīvojumu kopumā, bet tikai tā fragmentus. 

Komunikācijai starp Skolotāju un Ceļa meklētāju būtu 

jānotiek pārdzīvojumu līmenī – nevis ar piecām maņām, bet 

ar augstākām maņām. Ceļa meklētājs padomu var atrast 

R.Šteinera darbā “Kā sasniegt augstāko pasauļu atziņas?” 

www.amorc.lv.  

www.antroposofija.lv. 



Simbols - saikne starp 

transcedento un 

fenomenu pasauli? 

Simbols  



                                               1. 

dziļš miegs  

0,2 – 4 Hz (delta)  

  N
eap

zin
āts stāv

o
k

lis 

    A
p

zin
āts stāv

o
k

lis 

                                                    7. 

kosmiskā jeb objektīvā apziņa 

  0,2–4 Hz (delta) 

                                               2. 

sapņu miegs  

4 – 7 Hz (teta) 

                                                 6. 

paštranscendence  

4 – 7 Hz(teta) 

                                             3. 

pirms aizmigšanas stāvoklis    

7 – 12 Hz  (alfa) 

                                               5. 

apzināts miera stāvoklis   

7 – 12 Hz  (alfa) 

 

4. nomoda miegs, parasta cilvēka apziņas stāvoklis  

12 – 40 Hz (beta) 

„normāls” apziņas stāvolis 

Simbols - saikne starp 

transcedento un 

fenomenu pasauli? 



Simbols - saikne starp 

transcedento un 

fenomenu pasauli? 



Pasaule 



Pasaule 

Sāksim ar ģeometriju.  





Pasaule         un          Es 

Sāksim ar ģeometriju.  

Es esmu … punkts… 



Pasaule         un          Es 

Sāksim ar ģeometriju.  

Sākumā ir pasaule (aplis ar bezgalīgu rādiusu), kura 
ietver visu, bet ne mani (punkts, kuram nav izmēru), 
ja tā ietvertu mani, es par pasauli visu zinātu, bet es 
pasauli varu izzināt. 



Pasaule un Es 

Es esmu mēģinājis izzināt sevi un pēc tam pasauli 



Ceļš uz centru (uz sevi, savu būtību) visos līmeņos ir 

grūts ceļš. Kā piemērus var minēt – bārenītes ceļojumu 

pazemē, trešā tēva dēla uzjāšana stikla kalnā, 

svētceļojumu uz Meku, Hardvaru, Jeruzalemi, briesmu 

pilnas varoņu ekspedīcijas, meklējot Zelta aunādu, 

Zelta ābolu, Dzīvības avotu, Graalu vai maldīšanos 

labirintā.  

Tikpat sarežģīti ir cilvēka būtības meklējumi. Visi minētie 

ceļi ir ērkšķaini, briesmu pārpilni, kas ved no zūdošās un 

šķietamās fenomenu pasaules uz transcendento 

realitāti un uz mūžību, no cilvēcīgā uz dievišķo.  

Centra sasniegšana ir atbilstoša iniciācijai, iesvētīšanai, 

kas saistīta ar noteiktu rituālu darbību. Tā ir pāreja no 

Haosa uz Kosmosu, tā ir radīšana, kas sākās no centra. 

 Jebkura radīšana atkārto vissvarīgāko kosmogonisko 

aktu - pasaules radīšanu. Pasaules radīšana ir sākusies 

no centra.  



Pasaule         un          Es 

Es esmu mēģinājis paplašināt savu apziņu un pēc tam 
iespiesties «pasaules» apziņas laukā, bet «pasaule» un 
ES pastāv atsevišķi. Paplašinot savu apziņu, es varu 
tikai atspoguļot pasauli.  



Pasaule         un          Es 

Es esmu mēģinājis paplašināt savu apziņu un pēc tam 
iespiesties «pasaules» apziņas laukā, bet «pasaule» un 
ES pastāv atsevišķi. Paplašinot savu apziņu, es varu 
tikai atspoguļot pasauli.  



Pasaule         un          Es 

Es esmu mēģinājis paplašināt savu apziņu un pēc tam 
iespiesties «pasaules» apziņas laukā, bet «pasaule» un 
ES pastāv atsevišķi. Paplašinot savu apziņu, es varu 
tikai atspoguļot pasauli.  



Pasaule         un          Es 

Paplašinot savu apziņu, es varu ne tikai atspoguļot 

pasauli, bet mēģināt to izzināt. 

1 



Pasaule         un          Es 



Šī Saule 

Tā Saule 

Aiz-Saule 
Akmeņu apļi veido 

dubultu Vesica Piscis.  

33207 

Es redzeju Jāņu (Jāņa) nakti 

Trīs saulites uzlecam: 

Viena rudzu, otra miežu, 

Trešà tīra sudrabiņa  

27271 

Divejada saule tek, 

Tek kalnâ, tek lejâ; 

Divejads mans mūžiņš 

Ar to vienu dvēseliti. 

Zilaiskalns 



Pasaule         un          Es 

Paplašinot savu apziņu, es varu konstruēt vienādmalu 
četrstūri  - kvadrātu.   

Tas savieno racionālo ar iracionālo.   

Kvadrāta diagonāle. 

Kvadrāta simbolika. 

1 

𝟐 



Pasaule         un          Es 

Iracionālā pasaule un racionālais Es 

𝟑 

1 

𝟐 

𝟓 
𝟒 



Līnijas uz kartes 

Pasaule         un          Es 



Pirmelementi 

Pasaule         un          Es 



Pirmelementi 

Pasaule         un          Es 



Pasaule         un          Es 

Pirmelementi 

Uguns           Ūdens         Gaiss           Zeme 



Gads  un cilvēka dzīve 



Gads  un pirmelementi 



2011.09.26. lektors.Dainis 63 

Atkāpe -  

Pasaules radīšana no pirmelementiem 
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Ķīniešu  pieci pamatelementi: koks, uguns, ūdens, metals, zeme. 

 

Koks. Saistās ar pavasari, vēju, aknām, dusmām, 

 

Uguns.  Saistās ar vasaru, karstumu, sirdi, mīlas lietām, dzīvesprieku, 

 

Zeme - vidus elements. Saistās ar atvasaru, mitrums, aizkuņģa 

dziedzeris, rūpes,  

 

Metāls. Saistās ar rudeni, sausums, plaušas, skumjas, 

 

Ūdens. Saistās ar  ziemu, aukstumu, nieres, bailes,  
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Transcendentâ pasaule

Fenomenâlâ pasaule

Simbols

Zeme, ûdens, gaiss

Uguns

Çteris

Te parādās trīs pasaules pamatstihijas - uguns, 

ūdens un zeme. Pie pamatelementiem pieder arī 

gaiss un ēteris. Zeme, ūdens un gaiss saistās ar 

fenomenu pasauli. Uguns saista fenomenu un 

transcendento pasauli. Ēters pieder transcendentai 

pasaulei. 
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Simbola īpašības  



Simbola īpašības  

Mirča Eliade min sešas nozīmīgākās simbola īpašības: 

 

1. Simboli spēj realizēt aspektus, kuri nav tverami ikdienas 

pieredzē. 

2. Tradicionālo kultūru cilvēkam visi simboli ir sakrāli. 

3. Simboli ir daudznozīmīgi. 

4. Simboli palīdz radīt un apjaust pasaules vienotību un 

orientēties pasaulē. 

5. Varbūt pati svarīgākā simbolu īpašība ir paust pretstatus, 

tos apvienojot, vai pat paradoksālas situācijas. 

6. Simboli ir eksistenciāla vērtība, jo tie saistās ar cilvēka 

eksistenciālo dabu, atklājot cilvēkam savas un Kosmosa 

eksistences vienību.  



Simbola īpašības  

Simbols spēj sniegt informāciju veselumā, ja cilvēks ir sagatavots to 

uztvert, jo izmantojot simbolus nevajag ne tekstus, ne skaidrojumu. 

Simboli ir tādas realitātes, kuras nevar izteikt ar citiem izteiksmes 

līdzekļiem.  

Tādā veidā simboliem ir izziņas nozīme, ja cilvēks spēj saistīties ar 

transcendento realitāti un uztvert pirmtēlu bez pastarpinājuma.  



Simbola īpašības  

Cilvēks, kas saprot simbolu, ne tikai atklāj sevi objektīvajai pasaulei, 

bet veiksmīgi pārvar atsevišķas personības līmeni un sasniedz 

Visuma izpratni.  

Pateicoties simbolam individuālā pieredze pamostas un kļūst par 

garīgu darbību.   

 Tas, kurš attiecībā uz doto tradicionālo kultūru ir sapratis, ciktāl tās 

formas vienlaicīgi ir relatīvas un ciktāl tās ir absolūtas, kaut vai tikai 

pamatlīnijās, ir izpratis jebkuras atklāsmes mācības būtību. 



Koks kā simbols. Pasaules koks 



Koks kā simbols 

Dzīvības Koka Sefirots 
 
Kabbalisti vēršas pie trim Apziņas 
Plaknēm, kuras viņi sauc par "Pasaulēm 
ir virs mūsu pasaules." Ja paskatās uz 
Dzīvības Koku (kas ir aprakstīts pa 
kreisi), tad var redzēt mūsu pasauli, tas 
ir, materiālo pasauli, kas apzīmēta ar 
desmito Sfēru (D). Pasaules, ka 
Kabbalists sauc "Pasaulēm ir virs mūsu 
pasaules", apzīmētas šadi: Sfēra: 1 (A), 2. 
un 3. (B) un no 4 līdz 9 (C).  



Dažas tradīcijas māca, ka cilvēka dvēsele ir evolucionējusi 

cauri visām valstībām un kādreiz mitusi arī kokos. Varbūt 

tieši šī iemesla dēļ mēs kokus tik ļoti mīlam. Lai vai kā, - 

kokiem piemīt noteikta jūtība un apziņa un tas ir pierādīts arī 

zinātniskos eksperimentos.  

Amerikas indiāņi pirms nocērt koku, īsteno rituālu, kura laikā 

pateicās kokam par to, ka tas atdod dzīvību cilvēka labā. Viņi 

bija pārliecināti par to, ka kokam ir dvēsele, viņi caur to 

vērsās pie dabas gariem un dabas dzīvības spēkiem. Tāpat 

viņi uzskatīja, ka katrā mežā mīt meža dievība un tāpēc 

dēvēja mežu par svētu. 

 

Koks kā simbols 



Visās reliģijās, tradīcijās un filosofijās kokam mežam ir dziļa 

simboliska nozīme. Pie tam tas ir tik ļoti nozīmīgs arī 

kolektīvajā zemapziņā, ka daudzviet daļu no tautas 

mentalitātes un rakstura iezīmēm bieži vien saista ar kādu 

koku.  

Piemēram, Francijā tas ir ozols, Vācijā – liepa, Krievijā – 

bērzs, Sibīrijā – baltegle, Skandināvijā – osis, Amerikā – 

sekvoja, Āfrikā – baobabs, Kanādā – kļava  

Koks kā simbols 



Svētais Bernārs de Klervo ir sacījis: „Augstākā dzīve notiek 

mežā, nevis meklējama grāmatās.” 

 Ar šo viņš vēlējās pateikt, ka mežs vienlaikus ir zināšanu 

avots un arī vieta, kur ir iespējams mierīgi darboties garīgās 

jomās. Ne jau velti ķeltu druīdi mežu uzskatīja par svētnīcu 

un atbilstoši pret to arī izturējās. Druīdiem pārvaldīja ne tikai 

ezotēriskas zināšanas, bet arī labi pazina augu pasauli un to 

dziednieciskās īpašības.  

Daudzas mistiskās brālības daudzās pasaules malās savas 

tikšanās īstenoja tieši meža klusumā. 

Koks kā simbols 



Tradicionālajā simbolikā koks apzīmē saikni, kas savieno 

debesis un zemi, bezgalīgo un galīgo, redzamo un neredzamo.  

Tas pārstāv vienlaikus Māti-Zemi un Tēvu-Debesis, kas 

apliecina to, kāpēc svētākajās tradīcijās kokus uzskata par 

ļaužu pārstāvjiem tikpat lielā mērā kā par dievu sūtņiem.  

Tiek vēstīts par Dzīvības koku, Pasaules koku, Laba un ļauna 

atzīšanas koku, Filosofu koku, Svēto koku, centra koku, 

pasaules asi utt.  

Tieši koks pasaules simbolu kultūrā ieņem ļoti nozīmīgu vietu 

salīdzinājuma ar citiem objektiem, tēliem un būtnēm. 

Koks kā simbols 



Ņemot vērā to, ka koki dzīvo saskaņā ar gadalaiku ritmiem, 

Radīšanas redzamajā un neredzamajā laukā tie simbolizē 

evolūciju.  

Koks rudenī nomet lapas un pavasarī iegūst jaunu lapotni, 

tādējādi simbolizē nāvi un atdzimšanu, tātad pāriemiesošanos.  

Daži koki arī ziemā saglabā zaļo krāsu, kā tas, piemēram, ir 

raksturīgi skuju kokiem. Tāpēc kokus uzskata arī par 

nemirstības un mūžības simbolu. Jebkurā gadījumā koki ir 

dzīvības un cikliskuma simbols. 

Koks kā simbols 



Simbols ir koks kā tāds, koks veselumā, taču ne mazāk 

svarīgas dažkārt ir arī tā atsevišķas daļas: tā saknes, stumbrs, 

zari, lapas, augļi, sulas...  

Vēl pie tam koks ir devis pastāvēšanu dažādiem simboliem un 

priekšmetiem, piemēram, zizlis, kolonna, krusts un daudzi citi 

priekšmeti tiek darināti no koka - to iesākums ir koks.  

Vēl pie tam koka simboliskā nozīmība ir atkarīga no tā sugas, 

ozols simbolizē spēku, vīģe – auglību, osis - nelokāmību, 

ciedrs – daili, liepa – maigumu  

Koks kā simbols 



Koks apvieno visas stihijas, tāpēc to dēvē par pašas dabas 

tīrāko iemiesojumu.  

Patiesi, koks barojas ar dzīvības vielām no zemes, uzsūc 

ūdeni, elpo gaisu caur lapām un arī saules siltumā gūst lielu 

daļu no nepieciešamās dzīvības enerģijas. 

 Turklāt, koks arī dzīvo trijās pasaules daļās un savieno tās 

savā starpā: pazemes pasaulē iestiepjas koka saknes, 

zemes pasaulē - stumbrs un debesu pasaulē – lapotne.  

Tāpēc koks ir veseluma un visaptveramības simbols. 

 

Koks kā simbols. Pasaules koks 



 Dievs! 

Es stiepju savus zarus debesīs, lai pateiktos Tev, 

Laižu savas saknes zemē, lai barotos no Tevis, 

Šķeļu gaisu ar savu stumbru, lai parādītu Tavu spēku, 

Ūdenī meklēju Tavu klātbūtni, 

Dāvāju ļaudīm savus augļus, kas Tevis sūtīti, 

Slēpju savā lapotnē daudzas Tevis radītās būtnes, 

Katrā Tavā gadalaikā es godinu Tevi citādi. 

  

Es pateicos Tev par to, ka es esmu tāds, kādu Tu mani esi radījis, 

Un piedod man, ka es nespēju vēl vairāk darīt Tavā labā, 

Dod man garu dzīvi un sūti ļaudīm vēlmi mīlēt mani vēl vairāk, 

Un saskatīt manī Tava skaistuma, Tavas tīrības un Tavas mūžības 

turpinājumu! 

 

Koks kā simbols 



Izaudzinām savu koku 

no sēkliņas 

 

Uzzīmējam zemi, 

Iesējam sēkliņu, 

Tā sāk augt 

Uz augšu un uz leju 

Velkam katru līniju no 

sēkliņas līdz zariem 

Koks kā simbols. Pasaules koks 



Izaudzinām savu koku 

no sēkliņas 

 

Koks kā simbols. Pasaules koks 



Izaudzinām savu koku 

no sēkliņas 

 

Koks kā simbols. Pasaules koks 



Koks sāk augt no sēklas 

Pirmās lapiņas 

Veidojas stumbrs un saknes 

Aug saknes un zari 

 

Izaudzināsim savu koku no 

sēkliņas zīmējumā 

Koks kā simbols. Pasaules koks 



Koks  kā 

attīstības simbols 

Attīstība kā dzīve 

–  

No viena 

veidojas daudzi 

Fibanoči skaitļi 

Mēs veidojam 

savu dzīvi kā 

labirintu 

Koks kā simbols. Pasaules koks 

13 

8 

5 

3 

2 

1 

1 



Dzīvības koks 

Vispazīstamākais ir Dzīvības koka tēls, kas 
piesaukts Esības grāmatā: „Un Dievs radīja uz zemes 
visdažādākos kokus, kuŗu izskats bija patīkams un, 
kuŗi bija noderīgi uzturam, kā arī Dzīvības koku 
Paradīzes vidū, un Laba un ļauna atzīšanas koku.”  

Citviet Svētajos Rakstos Dzīvības koks tiek 
pieminēts vēl tikai Zālamana Derībā, kur viņam tiek 
dāvāta gudrība – pravieša spējas, piepildītas vēlmes 
un rāma valoda.  

Apokalipsē ar Dzīvības koku savukārt ir saistītas 
citādas lūgsnas – uzvarētājam ir iespēja nobaudīt 
Paradīzes dārza vidū augošā Dzīvības koka augļus.  



Dzīvības koks 

Dažus precizējumus par Dzīvības koku ir iespējams 
gūt lasot vēstījumus par Laba un Ļauna atzīšanas 
koku, jo bieži šie koki tiek jaukti. Būtībā dzīvības 
substance ir gan Dzīvības kokā kā tādā, gan tā augļos 
(āboli, grānātaugļi apliecina mūžīgo dzīvību, kas 
iegūstāma vienīgi caur nāvi) un arī zem koka zariem 
parasti plūstošajā dzīvības avotā.  

Nozīmīgi ir arī mītiskie tēli, piemēram, Ieva, kuŗa it kā 
„pamanīja” koku – viņas vārds senebreju valodā 
nozīmē „dzīve”. Ļoti bieži Dzīvības koku saista ar 
sievišķo un mātišķo vai vismaz ar mātišķā mītnes 
vietu. Dažās senās tradīcijās Dzīvības koks tiek 
attēlots kā sievišķā sākotne, kas harmonizē ar 
dzīvniekiem (lauvas, leopardi, lāči.) 



Dzīvības koks 

Dažos seno ēģiptiešu sakrālajos attēlos tiek rādīts kā 
Dzīvības koka zaros mirušo dzirda ar dzīvības 
dzērienu, debesu mūžības eliksīru, kas pa koka 
stumbru paceļas augšup no pazemes (dzīļu ūdens).  

Vēl pazīstamākas ir tādas kompozīcijas, kurās 
attēlotas pie Dzīvības koka stāvošas sievišķās 
dievības (piemēram, Budas mātes Tēls). Dzīvības 
koka cikls bieži ir saistīts ar sievišķo un to apliecina 
teksti par sievišķajām un mātišķajām dievībām un to, 
kā tās dāvā dzīvību, dod koka dzīvības sulu, pašas 
atrazdamās kokā vai pie koka – tie var būt stāsti par 
dievišķajām laulībām, kurās tiek laulāti augstāka 
līmeņa dieviete ar dievišķo Jaunekli un šo laulību 
augstākajā punktā jauneklis iet bojā un pēc tam 
atdzimst no jauna. 



Dzīvības koks 

Viens no pazīstamākajiem stāstiem šajā sakarībā ir 
stāsts par Afrodīti un Adonīsu, Mirres radīto dēlu (Mirre 
tika dievu pārvērsta par mirres koku), Izīda un Ozīriss 
(Izīdas saistība ar sikomoru un augoša Ozirisa tēls). 
Oziriss vīnogulāja zaros vai koka staba izskatā, viņa 
kapenes līdzās kokam vai caur tām augošs koks ar 
Ozirisa dvēseli tajā, kas attēlota feniksa izskatā, 
Ozirisa zaļā sejas krāsa vai viņa simbols, - koka vai 
viena otru apvijušu niedru izskatā pārdzimusi būtne. 



? 

Koks kā krusts 



? 

Rožkrustiešu krusts 



Gnosticisms (no gr. γνώσις, 
gnōsis - "izziņa"; gr. 
γνωστικισμός, gnōstikismos) - 
II-V gs. radies eklektisks 
reliģisku koncepciju 
misticisma virziens, kurā 
kristietības teoloģija tika 
apvienota ar selektīvi 
atlasītām neoplatonisma, 
vēlīnā antīkā sinkrētismā 
ideju, zoroastrisma tradīcijas, 
pitagorisma idejām, t.i. ne tik 
daudz sistemātiska mācība, 
kā drīzāk domāšanas veids, 
kurš radīja visdažādākās 
uzskatu sistēmas 

Gnostiķu krusts 



? 

Ķeltu krusts ar rozi 



Alķīmijā – esences 
iegūšana 



Pasaules koka augšana 

Koks kā simbols. Pasaules koks 



Pasaules koka augšana 

Koks kā simbols. Latvijas koks 



Putni kokā 

Koks kā simbols  



Nākošā lekcija nākošajā brīvlaikā 
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