
Šamanisms巫教巫教巫教巫教 (wujiao) 

巫巫巫巫 šamanis  

舞舞舞舞 deja        WU 

武武武武 cīņa 
 

靈靈靈靈氣氣氣氣/灵气灵气灵气灵气 reiki (jap.) / lingqi (ķīn.) 

 

Dabas spēku pielūgsme 

� Debesis un zeme 天地天地天地天地 

� Saule, mēness, zvaigznes 日月星日月星日月星日月星 

� Kalni un ūdeņi 山川山川山川山川 

� Citas dievības  
 

Saules kults 

Dzeltenais imperators – Huangdi 皇帝皇帝皇帝皇帝 

Uguns valdnieks – Yandi炎帝炎帝炎帝炎帝 

� Mīts par 10 saulēm 

� Mīts par 2 saulēm (mēnesi un zvaigznēm) 

  



Jiņ 阴阴阴阴 & 阳阳阳阳 Jan 

 

Yin Yang 

mēness puse saules puse 

tumsa gaisma 

zeme debesis 

maigais cietais 

vājais spēcīgais 

nakts diena 

ūdens uguns 

sievišķais vīrišķais 

 

 

 „Pārmaiņu grāmata” (Yijing易經易經易經易經) 
 

Pārtrauktas un nepārtrauktas līnijas 

8 trigrammas / 64 heksagrammas 

� labvēlīgi 吉吉吉吉 ji 

� nelabvēlīgi凶凶凶凶 xiong 

 



 
 

 



 

Kosmoloģija 
 

Dzou Jeņ (Zou Yan鄒衍鄒衍鄒衍鄒衍, 305-240 pmē.) 
 

5 elementi 五行五行五行五行 wuxing 

<= piecas zvaigznes 五星五星五星五星 wuxing 

<= piecas kvalitātes 五德五德五德五德 wude 

  



Piecu elementu        Nedēļas dienas 

mijiedarbība          Japānā 

  
 



 
 

Totēmisms 

 



Saulē dzīvo krauklis, mēnesī – zaķis 

Saule => aita, lācis => citi dzīvnieki 
 

Pūķis 

 

 

 



 

 

  



Pūķis un fēnikss 

(bruņurupucis, tīģeris) 

 
 

  



Ģeomantija  

jeb 风水风水风水风水 fengshui (vēji un ūdeņi) 
 

 

 

 



 

 

Mūsdienās ēku un telpu interjeta iekārtojums 

  



Kalnu un ūdeņu pielūgsme 

 

Senās Ķīnas pieci svētie kalni 

 

 
 

  



Pasaules rašanās mīti 
Dzeltenais imperators 

Fusji un Ņuva (Fuxi, Nuwa) 
 

  



Tibeta 

Cilvēkēdāja un pērtiķis 

 

 

Pieci svarīgākie klosteri Tibetā 

 

 



Sakja skolas priesteris Phakpa (13.gs.) par 

budistu pasaules modeli 
 

� 7 nedalāmās vienības => 1 saliktā daļiņa  

� 7 saliktās daļiņas => 1 dzelzs daļiņa 

� 7 dzelzs daļiņas => 1 ūdens daļiņa 

� 7 ūdens => 1 zaķa 

� 7 zaķa => 1 aitas 

� 7 aitas => 1 govs 

� 7 govs => 1 saules staru 

� 7 saules staru => 1 blusas olu 

� 7 blusas olas => 1 blusa 

� 7 blusas => 1 grauds 

� 7 graudi => 1 pirksta platums 

� 7 pirksta platumi => attālums no elkoņa līdz pirkstu galiem 

� 4 šādi attālumi => attālumu starp izstieptām rokām 

� 500 šādi attālumi => 1 sauciena attālums 

� 8 saucienu attālumi => 1 jūdze 


