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Jūs runājat par atbrīvošanos no personības, dzimuma un miesas verdzības, bet cik 

dažādi šo atbrīvošanu izprot lielais vairums un, es teiktu, pat ačgārni savā abstraktumā 

un atrautībā no dzīves. Pajautājiet ap sevi esošajiem un tiem, kurus sastopat un Jūs 

uzzināsiet daudz negaidīta. Piemēram, atbrīvošanās no dzimuma verdzības. Daudzi 

redz atbrīvošanos no šīs verdzības cilvēcei sasniedzot – “radības kroni” – pretīgo 

hermafrodītu! Pie kam pierādījumam min šīs parādības pieaugošo skaitu, lai gan tas 

patiesībā pierāda deģenerāciju. Šajā atbrīvošanā no dzimuma slēpjas liels kosmisks 

noslēpums. Androginas simbols ir tik dziļš. Un lielais Platons ar savām pusdvēselēm 

piegāja šim noslēpumam daudz tuvāk nekā mūsdienu domātāji. 

Arī personības nozīme ir izkropļota un pazemota bez jebkādas samērības. Jo 

lielākajam cilvēku vairumam nav personības. Tā ir tik stipri izdēsta jau no paša šūpuļa 

uzmāktiem gataviem spriedumiem, dogmām un dažāda veida standartiem. Viņi 

izstaigā dzīvi kā pa sapņiem, neiedziļinoties un neparādot patstāvīgu domu, - kā īsti 

roboti. Vai jūs nedomājat, ka tādiem cilvēkiem būtu derīgi vispirms nostiprināt savu 

personību? 

Tāpat arī atbrīvošanos no miesas daudzi saprot kā fanātismu, askētismu un pilnīgu 

nevērību pret savu ķermeni, lai gan ķermenis ir vienīgais cilvēku instruments jaunu, 

garīgu iespēju uzkrāšanai. Visās senajās mācībās, visu sasniegumu pamatā ir ielikts 

gudrais norādījums par dižo Zelta ceļu jeb Zelta Līdzsvaru. Protams, jums tas viss ir 

zināms, tā vēršoties pie viduvējas apziņas, šķietami vissaprotamākie jautājumi pieņem 

negaidītas formas. Es to runāju pēc personīgas pieredzes un tādēļ arī dodu Jums 

padomu pārbaudīt un attīrīt to cilvēku apziņu, kas jums tuvojas. 

Kas ir terafims? Eksistē plaša un sarežģīta literatūra par terafimiem. Terafimam ir 

daudz formu jeb aspektu. Populāri runājot, terafims ir talismans jeb enerģijas 

uzkrājējs un tādēļ katrs priekšmets ar psihiskās enerģijas uzslāņojumiem, ir terafims. 

Turot pie sevis terafimu, kur uzslāņota psihiskā enerģija ar noteiktu pavēli, talismans 

jeb terafims nodod to tālāk personai, kurai tas ir sūtīts. Terafimi bieži kalpojuši par 

orakuliem. Tādu terafimu pagatavošana senatnē bija ļoti sarežģīta, pie kam plaši tika 

pielietotas astroloģijas zināšanas. Protams, ir arī astrāli terafimi, bet tādi terafimi 

pieder tikai ļoti attīstītiem gariem un to izgatavošanas noslēpums, tāpat kā tie paši 

atrodas lielo Arhatu rokās. Ar tāda terafima starpniecību var spēcīgi iedarboties uz 

cilvēku, kā arī apsargāt viņa verdzību. Ja jūs esat lasījuši par eksperimentiem ar 

jūtīguma eksteriorizāciju, tad Jūs zināmā mērā varat iedomāties šāda terafima 

iedarbību. “Agni Jogā” diezgan sīki pateikts, kā tiek gatavots vienkāršs terafims. 

Kas ir Armagedons? Armagedons ir lielā izšķirošā Kauja starp Gaismas un Tumsas 

Spēkiem, kuru jau pareģojuši visi senie Raksti. Tā nosaukumu, kā arī aprakstu var 

uziet Apokalipsē. 1936.gads ir norādīts kā ārkārtīgi nozīmīgs gads. Interesanti 

atzīmēt, ka šīs aplēses ir atrastas arī Heopsa piramīdā. Pašreiz mēs atrodamies šīs 

kaujas intensīvākajā attīstības fāzē, kura arvien pastiprināsies. Pie kam Smalkās 

Pasaules plānā šī kauja ir daudz spēcīgāka, bet tās atspoguļojumam zemes plānā ir vēl 

jāpastiprinās. Izplatījuma spriegums ir neredzēts un uzlādētās ugunīgās enerģijas trako 
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virs zemes un pazemes dzīlēs, draudot izlauzties. Patiesi, planēta atrodas konvulsijās. 

Laiks ir ļoti bargs, mēs stāvam nedzirdētas pasaules katastrofas priekšā. Ir jau teikts: 

“Rases naidīgie spēki nepadodas liktenim. Aizejošā rase dzen postā izvēlētos 

pēctečus, un Mums tie ir jānosargā. Liktenis var tikt atvieglots, un kauja var tikt 

nobeigta ātrāk.” 

Pagaidām gan nekādas pazīmes uz šo atvieglinājumu nav redzamas. Bet sestās rases 

šķirsts jau tiek būvēts. Cerēsim, ka tā izmēri būs plašāki par Naosa šķirstu. 

Jā, jaunais laikmets prasa gara apzināšanos. Jaunajam Laikmetam jāpauž pienācīga 

cieņa Pasaules Mātei vai sievietīgai sākotnei. “Cilvēces gara putns nevar lidot ar 

vienu spārnu.” Tā Vivekananda apliecināja lielo sievietiskās sākotnes nozīmi. 

Vīrietiskā sākotne negribēs labprātīgi atdot sievietei tās likumīgo vietu, bet šķēršļi 

norūda spēkus un sieviete, atkarojot savas kosmiskās tiesības, iegūs sava spēka 

apzināšanos. 


