
DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

9.daļa: Augstākās Pasaules.  

3.nodaļa: Redzējumi. 

 

1 lapa no 2 lapām 
 

Simboli 

165. 

Jūsu domas par simbolu ir ļoti skaistas un, protams, pareizas – Amritas kauss, 

skaistuma un varoņdarba kauss. Grāla Kauss! Leģenda par Grāla Kausu arī nākusi no 

Austrumiem kā viena no versijām par diženo garīgo varoņdarbu un par to pašu 

noslēpumaino Šambalu. Daži Grāla Kausa simbolisma pētnieki saskata šajā Kausā – 

Akmeni, kas patlaban figurē pasaulē, pavadīdams vēsturiskos notikumus, kuriem 

beidzoties, tam jāatgriežas Āzijas sirdī. Šāds iztulkojums arī tuvs patiesībai. Bet arī 

Kauss eksistē un jaunās ēras sākumā tas tiek sūtīts turp, kur tiek nostiprināta 

Kalačakras Mācība. Arī par šo Kausu ir daudz leģendu. Viena no tām vēsta, ka šis 

Kauss vienmēr tiek atnests negaidot un pa gaisu. Tā savā laikā tas tika atnests 

valdonim Budam. Šī Kausa izcelšanās – ēģiptiska, un tā vecums apstiprināts 12000 g. 

pirms Kristus. Pēc Budas nāves šis Kauss kādu laiku atradās Karašarā, templī, no 

kurienes tas pazuda, un no tā laika glabājas Šambalā. Pēc visām teiksmām, jaunajam 

Maitreijas laikmetam sākoties, šis Kauss atkal parādīsies. 

Čūska, kas apvij Kausu, nozīmē arī jostu un, kā Jūs jau zināt, senatnē jostu ieskatīja 

par varas, cieņas un augstākās uzticības zīmi, vēl augstāku par gredzenu. Tā šajos 

simbolos var saskatīt ir kosmisku nozīmi, ir piemērošanos ikdienas dzīvei. Laika 

Pavēli Lielo Atnāksmi, Uguns Laikmeta un Gara Atdzimšanu, Gudrību un Sintēzi, 

Varoņdarbu un Nemirstības Kausu, Augstākās Uzticības zīmes un Aicinājumu, tērptu 

purpurā – drosmes krāsā. 

Tāpat jaukas ir Jūsu domas par Visuma Simfoniju. Patiesi katrs gars skan savā tonī, 

un nekas nevar pielīdzināties šīs skanēšanas skaistumam. Tas, kurš dzirdējis sfēru 

mūziku, var sacīt Mācības vārdiem – “agrākā dziesma pārvērtusies ratu rīboņā”. 

166. 

Vienādsānu trijstūris ar virsotni uz augšu ir viena no Baltās Brālības zīmēm. Jūs, droši 

vien, to esat redzējis kā apliecinājumu, ka Jūsu aicinājums ir sadzirdēts. Katra patiesa 

vēršanās pie Augstākā tiek pieņemta, bet atbilde ne vienmēr nāk nekavējoties. Dažreiz 

šī laika starpība ir atkarīga no tiem vai citiem kosmiskiem iemesliem. 

167. 

Tagad par spoguli – velna izdomājumu sacīts “Autrumu Kriptogrammās”, bet tas 

jāsaprot, protams, simboliski. Velna spogulis simbolizē cilvēka pieķeršanos savai 

personai jeb patībai. Dievišķajam mikrokosmam jābūt Makrokosma atspulgam, bet 

velna spogulis atspoguļo vienīgi savu patību. 

168. 

Par Jehovu. Jehova ne vienmēr nozīmē Saturna planetāro Garu. Šādiem simboliem 

daudz nozīmju un bieži viens apzīmējums ietver veselu virkni jēdzienu un atvietotāju. 
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Ezotēriski Jehova nozīmē Elohims. Tāpat arī ir pareizi, ka ebreju tauta iedzimusi zem 

Spīdekļa Saturna stariem. Pagaidām vairāk papīram uzticēt nevaru. 


