
Jūs atnesīsiet Zelta laikmetu: Dievišķā atklāsme Avatāra pēdējā Dzimšanas 

dienā! 

 

Pirms dažiem gadiem notika dziļa saruna starp Svāmi un kādu pielūdzēju. 

2010. gadā, jaunais pielūdzējs, izcils dziedātājs, bija pielicis lielas pūles, lai radītu unikālu 

skanējumu priekšnesumam, kas tiks atskaņots Viņa pēdējās dzimšanas dienas svinībās 

cilvēciskajā veidolā, kad Viņš iebrauks Zelta ratos (karietē). 

Svāmi, novērtējot jaunā pielūdzēja pūliņus viņu pazoboja: „Vai tu domā, ka tu izdomāji 

un radīji šīs gliemežnīcu un debesu zvanu skaņas?” 

Smaidot Viņš atklāja: „Šīs skaņas tika radītas pirms 10 000 gadu!” 

Jaunais pielūdzējs pārsteigts jautāja: „Kas te ir tāds īpašs, ka tas bija jāieplāno pirms 10 

000 gadu?” 

Svāmi atbildēja: „Tas tika iecerēts jau pirms 10 000 gadu, tāpēc, ka šajā laikā, šīs skaņas 

bija jāspēlē, lai pavēstītu par Kali Jugas beigām un Satja Jugas sākšanos!” 

Tas notika 2010. gada 23. novembrī ap pulksten 11 no rīta. 

Nespēdams aptvert šo atklāsmi, zēns jautāja: „Svāmi, vai tad Zelta laikmets ir klāt? Un, ja 

tas tā ir, tad kādēļ šajā mūsu neveiksmīgajā sabiedrībā vēl joprojām ir naidīgums, 

nabadzība, dusmas un visas slimības?” 

Svāmi apmierināti uzsmaidīja par šādu jautājumu un pavērās augšup. Pie griestiem 

darbojās ventilators. Viņš sacīja: „Vai redzi šo ventilatoru?” 

Pielūdzējs atbildēja: „Jā, Svāmi.” 

Svāmi teica: „Tas ir ventilators ar pieciem ātrumiem. Pieņemsim, ka tas griežas pilnā 

ātrumā, kas notiks, ja tu nospiedīsi apstāšanās slēdzi?” 



Pielūdzējs atbildēja: „Svāmi, motors tiks izslēgts un apstāsies, taču spārni turpinās vēl ātri 

riņķot, līdz ar laiku apstāsies.” 

Svāmi turpināja: „Tieši tā! Es esmu nospiedis „stop” pogu Kali laikmetam. Bet spārni vēl 

turpina griezties ar ļoti lielu ātrumu. Tomēr es tajā pašā laikā esmu nospiedis pirmā 

ātruma pogu Zelta laikmetam. Lānām Zelta laikmeta ventilators uzņem savus 

apgriezienus.” 

Pielūdzējs nodevās dziļām pārdomām. Tad viņš jautāja: „Svāmi, kad gan Zelta laikmeta 

ventilators apsteigs Kali jugas ventilatoru?” 

Svāmi par šo jautājumu pasmaidīja un izteica ļoti dziļu atklāsmi: „Tas ir atkarīgs no jums, 

visi Mani bērni!” 

„No mums?... Kā Svāmi?” jautāja pārsteigtais pielūdzējs. 

Svāmi atklāja: „Katra kripatiņa negatīvisma domās, vārdos vai darbos no šī brīža dos 

spēku Kali Jugai turpināt griezties. Katra drusciņa pozitīvisma domās, vārdos un darbos 

paātrinās Zelta laikmeta ventilatoru. Tas tagad ir atkarīgs no jums, Mani bērni.” 

Ja šos Avatāra vārdus neņemsim vērā, tas nesīs nelaimi visai šai zemei un cilvēcei. Zelta 

laikmetam ir jānāk, vienīgais jautājums ir tāds – vai šī paaudze uzņemsies uz sevi 

atbildību, lai atnestu izmaiņas vai arī novilcinās nenovēršamo un atstās šo reto iespēju 

nākamajai paaudzei. 

Svāmi tika paziņojis pirms daudziem gadiem: „Kam daudz tiek dots, no tā daudz tiek 

prasīts.” Mums, kam ir tāda priekšrocība saukt sevi par Viņa pielūdzējiem, no šī brīža ir 

jāved šajā ceļā sev līdzi visa cilvēce. Šī iemesla dēļ Svāmi dalījās ar mums, sakot  savu 

apgaismojošo teicienu: „Mana dzīve ir Mans vēstījums.” 

Piepildījis mūs ar Savu gaismu, Viņš paziņoja: „Jūsu dzīves būs Mans vēstījums.” 

Misija ir mūsu rokās. 

Atbildība ir mūsu rokās. 

Priekšrocība vadīt cilvēci pretī Zelta laikmetam ir mūsu rokās! 

Svāmi paziņoja pielūdzējam: „Kā Krišna es esmu solījis Bhagavadgītā, ka ja jūs veltāt, jūs 

uzticat savas dzīves Man, Es uzņemšos atbildību par ikvienu jūsu dzīves jomu un 

piepildīšu ikvienu jūsu vajadzību. Kā Avatārs Satja Sai Es sniedzu sekojošu paziņojumu: 

„Ja jūs veltījat savas dzīves Manis mīlēšanai un kalpošanai man, Es ne tik vien izpildīšu 

savu solījumu, kā Krišna no Jogakšemas, bet es jūs pārvedīšu pāri Samsaras okeānam, lai 

paliktu Dievišķības klēpī uz mūžiem.”” 



Vai jūs šaubāties par sevi? Vai jūs šaubāties par savām spējām vest šo misiju līdz tās 

veiksmīgajam piepildījumam? 

Kungs reiz atklāja saviem studentiem sekojošu noslēpumu: „Lai vienīgi atkārtotu Sai 

vārdu, jums vajadzētu simts tūkstošu piedzimšanu. 

Vai jūs zināt, kas jūs visi esat? Neviens no jums nezina, ko ir paveicis, lai atrastos šeit. 

Neviens no jums nezina cik spraigu sadhanu jūs esat veikuši vairāk kā tūkstošiem gadu 

gaidot šo iespēju būt tuvu Avatāram. Daudzi no jums esat bijuši jogi un riši, daži 

meditējuši vairāk kā trīs simts gadu bez apstājas. 

Es neesmu aizmirsis visu jūsu uzņemto sadhanu, jūsu uzņemto karmu, kas ir sasniegusi 

savu augstāko punktu tagad, vadot jūs uzņemties savu dzimšanu tajā pašā laikā, kad 

Parabrahma Svarūpa.” 

Šādi Svāmi mums ir atklājis vienkāršo faktu, ka ne vien Viņš ir svētījis mūs būt ar Viņu, 

bet Viņš uzskata mūs par tā vērtiem, lai būtu tie lāpas nesēji, kas nesīs šo gaismu uz 

priekšu. Svāmi nekur nav aizgājis. Viņš ir. Viņš ir vienīgi atkāpies, lai mums palīdzētu 

piepildīt savu misiju – veidot mūsu dzīves par Viņa vēstījumu, būt par viņa bākugunīm. 

Zelta laikmets sākas tagad.... Tas sākas ar jums... 

 

 

 


