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Γλυκά παιδιά, η ασθένεια των πέντε ελαττωμάτων που είχατε για μισό κύκλο, τώρα
πρόκειται να τελειώσει. Έτσι, να μένετε σε απεριόριστη ευτυχία.
Ερώτηση:
Ποιο χόμπι πρέπει να έχετε εσείς παιδιά και με τι δεν πρέπει να έχετε καμιά σχέση;
Απάντηση: Να έχετε το χόμπι τού να διεκδικήσετε την πλήρη κληρονομιά σας από τον Πατέρα. Οι
άνθρωποι έχουν όλα τα είδη από χόμπι. Εσείς τώρα πρέπει να απαρνηθείτε όλα αυτά.
Έχετε γίνει τα παιδιά του Θεού. Πρέπει να επιστρέψετε στο σπίτι με τον Πατέρα και έτσι
πρέπει να ξεχάσετε όλα τα πράγματα που έχουν σχέση με τα σώματα. Απλά να ταΐζετε το
στομάχι δύο τσαπάτις και να συνδέετε τη διάνοια με τον καινούριο κόσμο.
Τραγούδι:
Τι μπορούν να κάνουν οι καταιγίδες σε εκείνους των οποίων Σύντροφος είναι ο Θεός;
Ομ σάντι. Όλα τα ιδιαίτερα πολυαγαπημένα, ακλόνητα, μαχαβίρ παιδιά καταλαβαίνουν ότι θα έλθουν
πολλά είδη από καταιγίδες στο νου και επίσης θα έλθουν καταστροφές, ασθένειες κλπ. επειδή τώρα που
είναι η επίδειξη της τελικής περιόδου, η Μάγια θα σας χτυπήσει πολύ. Εκείνοι που έχουν σταθερή πίστη
στη διάνοιά τους γνωρίζουν ότι οι καρμικοί λογαριασμοί του σώματος θα διευθετηθούν. Όταν είσαστε
έτοιμοι για να αναρρώσετε από μια ασθένεια, νιώθετε χαρούμενοι που θα ελευθερωθείτε από εκείνην την
ασθένεια. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν μόνο λίγες μέρες ακόμη. Είχατε αυτήν την ασθένεια των πέντε
ελαττωμάτων για μισό κύκλο. Μέσω αυτού είναι που οι άνθρωποι γίνονται αμαρτωλές ψυχές σαν τον
Ατζάμιλ (ένας πολύ μεγάλος αμαρτωλός). Απομένουν μόνο λίγες ακόμη μέρες για έναν τέτοιο κόσμο.
Αυτές οι ασθένειες τώρα πρόκειται να φύγουν. Οι άνθρωποι στον κόσμο δε γνωρίζουν αυτά τα πράγματα.
Είναι σαν να έχουν διαβολικές διάνοιες. Αυτοί θα συνεχίζουν να κλαίνε με απόγνωση. Εσείς θα
συνεχίζετε να βλέπετε αυτά τα περιστατικά. Εσείς δεν έχετε καμιά σχέση με εκείνα τα πράγματα. Αυτό
δεν είναι τίποτα καινούριο. Όλα αυτά πρέπει να συμβούν. Δεν πρέπει να φοβάστε αυτά. Απομένει πολύ
λίγος χρόνος. Το στομάχι χρειάζεται μόνο δύο τσαπάτις για να τραφεί. Το χόμπι σας τώρα είναι να
διεκδικήσετε την κληρονομιά σας από τον Μπάμπα. Οι άνθρωποι έχουν πολλά είδη από χόμπι. Εδώ, δεν
πρέπει να έχετε κανένα χόμπι. Να ξεχάσετε όλα τα πράγματα που έχουν σχέση με το σώμα. Εμείς τώρα
ανήκουμε στον Θεό. Πρέπει να πάμε πίσω με τον Μπάμπα, τον Νυμφίο. Εκείνος ο Νυμφίος είναι
μοναδικός, είναι χωρίς μορφή. Επειδή Εκείνος είναι χωρίς μορφή, κανείς δεν μπορεί να Τον θυμάται
σωστά. Αυτό είναι ένα καινούριο σύστημα. Οι ψυχές πρέπει να θυμούνται τον Θεό. Δεν θυμόσασταν
Εκείνον με αυτόν τον τρόπο, για μισό κύκλο. Στη χρυσή εποχή, απλά καταλαβαίνετε ότι είσαστε ψυχές,
αλλά δεν έχετε άλλη γνώση. Εγώ, η ψυχή, θα αφήσω ένα σώμα και θα λάβω ένα άλλο. Εδώ, αυτοί έχουν
κάνει τις ψυχές, Υπέρτατη Ψυχή. Λένε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρών. Είναι σαν αυτός ο παλιός
κόσμος να μην υπάρχει για εσάς. Οι διάνοιές σας είναι συνδεδεμένες με τον καινούριο κόσμο. Όταν
κάποιος χτίζει ένα καινούριο σπίτι, η διάνοιά του απομακρύνεται από το παλιό σπίτι και συνδέεται με το
καινούριο σπίτι. Τώρα άνθρωποι από πολλές θρησκείες κάνουν συνέδρια κλπ. Ούτε ενός ατόμου η
διάνοια δεν είναι συνδεδεμένη σε γιόγκα με τον Υπέρτατο Πατέρα, την Υπέρτατη Ψυχή. Εσείς τώρα έχετε
βρει τον Πατέρα, ο οποίος σας διδάσκει. Εκείνος είναι Γκιάνεσβαρ, ο Κύριος της Γνώσης, και
Γιόγκεσβαρ, ο Κύριος της Γιόγκα. Ισβάρ σημαίνει, ο Ένας ο οποίος σας διδάσκει να έχετε γιόγκα με
Εκείνον. Γκιάνεσβαρ σημαίνει ότι μόνο ο Θεός έχει γνώση. Μόνο Εκείνος μπορεί να σας διδάξει γνώση
και γιόγκα. Εκείνοι που έχουν σταθερή πίστη καταλαβαίνουν ότι είναι σε αυτόν τον κόσμο για λίγο
χρόνο. Τώρα πρέπει να επιστρέψουμε στο σπίτι. Οι ηθοποιοί σε ένα έργο γνωρίζουν ότι είναι εκεί μόνο
για σύντομο χρόνο και ότι μετά θα επιστρέψουν στο σπίτι. Αυτοί συνεχίζουν να κοιτούν τα ρολόγια τους.
Το δικό σας ρολόι είναι απεριόριστο. Γνωρίζετε ότι αυτή είναι η τελευταία σας γέννηση. Έτσι, πρέπει να
βιώνετε μεγάλη ευτυχία. Θα αφήσω αυτό το παλιό σώμα και θα γίνω ένας πρίγκιπας ή μια πριγκίπισσα
του κόσμου. Η Μάμα και ο Μπάμπα μου επίσης θα γίνουν μια πριγκίπισσα και ένας πρίγκιπας. Εσείς
παιδιά πρέπει να αγωνίζεστε πολύ καλά και να διεκδικήσετε μια θέση μπροστά, στο κομποσκοίνι της
νίκης. Αν κάποιος ρωτούσε τον Μπάμπα, ο Μπάμπα θα τού έλεγε: Η δραστηριότητά σου είναι τέτοια που
φαίνεται ότι οπωσδήποτε θα είσαι κοντά στο κομποσκοίνι της νίκης. Εσείς οι ίδιοι επίσης γνωρίζετε σε
ποιο βαθμό θα περάσετε. Μερικοί σκέφτονται ότι δε θα περάσουν ποτέ. Ακόμη και αν είμαι ένα παιδί του
Μπάμπα και έχω παραδώσει τα πάντα και κάθομαι στην αγκαλιά του Μπάμπα, αν δεν εμπεδώσω τίποτα,
δεν θα λάβω μια υψηλή θέση. Εκείνοι που ζουν στο σπίτι με την οικογένειά τους και κάνουν υπηρεσία,
μπορούν να διεκδικήσουν μια καλύτερη θέση από εκείνους που ζουν εδώ. Φαίνεται επίσης ότι αυτοί
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πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Με το να έλθετε να μείνετε με τον Μπάμπα υπάρχει περισσότερο όφελος. Τα
σύννεφα έρχονται στον ωκεανό, γεμίζουν τους εαυτούς τους και μετά πηγαίνουν παντού και βρέχουν. Το
μούρλι στέλνεται παντού. Εσείς ακούτε το μούρλι και μετά επίσης το διαβάζετε στους άλλους. Εκείνοι
που κάνουν πολλή υπηρεσία διεκδικούν μια καλή θέση. Αυτό απαιτεί προσπάθεια. Αν δεν κάνετε εδώ
καμιά προσπάθεια, θα πέσετε. Τα πάντα εξαρτώνται από την προσπάθειά σας. Να ελέγχετε το δικό σας
παλμό. Μπορείτε να καταλάβετε τι θέση θα διεκδικήσετε, από την προσπάθεια που κάνετε. Αν δεν κάνετε
τώρα προσπάθεια και διεκδικήσετε μια υψηλή θέση, εκείνη θα είναι η θέση σας σε κάθε κύκλο. Αυτό
είναι ένα απεριόριστο δράμα. Εσείς έχετε λάβει απεριόριστη διάνοια. Υπάρχει μεγάλη ευχαρίστηση στο
να γνωρίζετε την αρχή, τη μέση και το τέλος του δράματος. Ωστόσο, οι καταιγίδες της Μάγια είναι
τέτοιες που σας κάνουν να κάνετε το ένα ή το άλλο λανθασμένο πράγμα. Η Μάγια κατακτά πολύ καλά
παιδιά. Καθώς θα προοδεύετε, θα υπάρξει πολλή επέκταση και το όνομά σας θα δοξαστεί. Τώρα στο
Δελχί λαμβάνουν χώρα θρησκευτικά συνέδρια. Χρειάζεται μια πολύ καλή διάνοια για να μπορείτε να
εξηγείτε στα συνέδρια. Πρέπει να υπάρχει από πριν πολύ καλή ενημέρωση. Οι επικεφαλής του συνεδρίου
πρώτα κάνουν μια συνάντηση μιας μικρής επιτροπής και μετά κάνουν ένα μεγαλύτερο συνέδριο. Για τον
Πάπα κλπ. διευθετούνται όλες οι ανέσεις εκ των προτέρων. Αυτός εδώ επίσης σκέφτεται πολύ σχετικά με
τα συνέδρια. Σε τέτοια συνέδρια, χρειάζονται πολύ καλά ευφυή παιδιά για να πάνε και να εξηγήσουν σε
εκείνους που είναι πολύ λογικοί. Πρώτα απ' όλα, να ασχοληθείτε με το θέμα σχετικά με το ποιος είναι η
Κεφαλή: 'Έχει έλθει ο Μπάμπα. Πριν από αυτό, κανείς δε γνώριζε σχετικά με τη θρησκεία των θεοτήτων.
Εσείς τώρα είσαστε ευτυχισμένοι που υπάρχει η Κεφαλή της θρησκείας των θεοτήτων. Εκείνοι που είναι
σταθεροί στη γνώση νιώθουν ότι τώρα μπορούν να ρωτήσουν εκείνους τους ανθρώπους: “Πείτε μας ποια
είναι η πιο εξυψωμένη απ' όλες τις θρησκείες;” Εκείνη η θρησκεία πρέπει να γίνει η κεφαλή. Εσείς οι
ΒΚς είσαστε η κεφαλή όλων. Είσαστε παγκόσμιες μητέρες. Έχετε τη θέση των μητέρων. Δείχνεται ότι οι
κουμάρις έριξαν βέλη στον Μπισαμπιταμάι. Όλοι πρέπει να έλθουν μπροστά σε εσάς τις κουμάρις.
Πρέπει να εξηγήσετε ποιος είναι ο Ύψιστος των Υψίστων. Τότε θα καταλάβουν ότι η ιδέα της πανταχού
παρουσίας είναι λάθος. Εσείς τώρα είσαστε σε ένα πεδίο μάχης. Δεν είναι καινούριο πράγμα για εσάς το
να δώσετε τη σύσταση του Πατέρα. Τα πολύ καλά παιδιά έχουν τη μέθη ότι έχουν παίξει τους ρόλους
τους αμέτρητες φορές. Αυτός ο παλιός κόσμος τώρα πρόκειται να τελειώσει. Πρέπει να αφήσετε εκείνα τα
παλιά σώματα και μετά θα παίξετε ξανά τους ρόλους σας. Οι διάνοιές σας τώρα έχουν γίνει πλατιές και
απεριόριστες. Τώρα πρέπει να αφήσετε εκείνα τα παλιά κουστούμια και μετά θα λαμβάνετε καινούρια
κουστούμια για 84 γεννήσεις. Αυτό πρέπει πάντα να παραμένει στις διάνοιές σας. Κάθε ηθοποιός πρέπει
να έχει την επίγνωση του ρόλου του. Εσείς έχετε λάβει 84 γεννήσεις και έχετε παίξει τους ρόλους σας.
Τώρα το έργο πρόκειται να τελειώσει. Αυτό το κουστούμι επίσης είναι σχεδόν φθαρμένο. Ο κόσμος
επίσης είναι τάμοπρανταν. Όταν έχει ιδρυθεί το βασίλειό μας, θα αρχίσει η καταστροφή. Θα πάμε και θα
γίνουμε οι κύριοι του κόσμου στην επόμενη γέννησή μας. Εκείνοι που μελετούν εδώ, λαμβάνουν επίσης
κάτι σε αυτήν τη γέννηση. Εσείς τώρα έχετε θυμηθεί ότι θα πάτε και θα λάβετε γέννηση από θεότητες και
μετά από πολεμιστές. Αυτή η γνώση πρέπει να στάζει στις διάνοιές σας, γιατί μόνο τότε παραμένει ψηλά,
ο υδράργυρος της ευτυχίας σας. Αυτά τα πράγματα θα συνεχίζουν να τα στοχάζονται οι διάνοιες εκείνων
που κάνουν καλή προσπάθεια. Ο Μπάμπα έχει εξηγήσει ότι πρέπει να εκτελείτε πράξεις. Μετά πρέπει να
αυξάνετε το ημερολόγιο της ενθύμησής σας. Το βράδυ είναι πολύ καλό για αυτό. Δεν υπάρχει κούραση σε
αυτό. Αν δεν μπορείτε να μείνετε σε αυτό το στάδιο όλη την ώρα, τότε, όταν έρχονται καταιγίδες, σας
κουράζουν. Οι καταιγίδες έρχονται ενάντια στη θέλησή σας. Αυτές θα σας κουράσουν. Ωστόσο, αν
συνεχίζετε να θυμόσαστε τον Πατέρα και συνεχίζετε να βγάζετε σημεία, τα κεφάλια σας θα γίνουν πλήρη
με γνώση. Είναι εμπειρία του Μπάμπα ότι έρχονται πολλές καταιγίδες. Όσο πιο δυνατοί γίνεστε, τόσο πιο
πολύ η Μάγια προσπαθεί να σας κάνει να πέσετε. Αυτός είναι ο νόμος. Ο Πατέρας λέει: Η Μάγια είναι
πολύ δυνατή επειδή τώρα χάνει το βασίλειό της και έτσι θα δημιουργήσει πολλές καταιγίδες. Να μη
φοβάστε αυτήν. Αν συμβεί κάτι στο σώμα, εκείνο επίσης είναι τα δεινά του κάρμα. Δεν πρέπει να
πνίγεστε με αυτό. Αυτό είναι το τελευταίο σώμα. Απομένει πολύ λίγος χρόνος. Με το να θυμόσαστε αυτό,
παραμένετε χαρούμενοι. Αυτήν την εποχή είσαστε αυτοί που έχουν την ανώτερη θέση στο δράμα, επειδή
έχετε έλθει στην αγκαλιά του Υπέρτατου Πατέρα, της Υπέρτατης Ψυχής. Ανάμεσα σε εσάς επίσης, κανείς
δεν είναι τόσο τυχερός, όπως εκείνοι που κάνουν καλή προσπάθεια. Αυτή η ευτυχία από τον Θεό είναι
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επίσης πολύ εξυψωμένη. Μπορείτε να εξηγήσετε ότι η Μπάρατ ήταν παράδεισος. Είναι η άφθαρτη χώρα
και εκείνην την εποχή δεν υπήρχαν άλλες θρησκείες. Αυτές ήλθαν αργότερα. Όταν πέρασε το βασίλειο
της δυναστείας του ήλιου, έγινε μετά η δυναστεία του φεγγαριού. Κανείς δε γνωρίζει την ιστορία και τη
γεωγραφία αυτού. Εσείς τώρα τη γνωρίζετε. Εκεί, κανείς δε γνωρίζει ότι μετά από τη χρυσή εποχή θα
είναι η ασημένια εποχή και ότι, όταν υπάρχουν δύο βαθμοί λιγότεροι, ελαττώνεται επίσης και η ευτυχία.
Αν είχατε την επίγνωση αυτής της γνώσης στη χρυσή εποχή θα συνεχίζατε να πνίγεστε μέσα σας. Η
συνείδησή σας θα σας δάγκωνε επειδή θα επρόκειτο να εκπέσετε ξανά. Δεν θα ευχαριστιόσασταν το
βασίλειό σας. Εδώ επίσης, μερικοί λένε ότι θα γίνουν κύριοι του παραδείσου, αλλά ότι μετά θα πρέπει να
κατέβουν ξανά. Ωστόσο, εκεί, έχετε ακόμη την ευτυχία τού ότι έχετε λάβει ένα βασίλειο. Τώρα ο Μπάμπα
σας κάνει τρικάλνταρσι. Ακόμη και η Λάκσμι και ο Ναράγιαν που είναι οι κύριοι του παραδείσου, δεν
είναι τρικάλνταρσι. Μόνο στην εποχή της συμβολής είναι που έρχεται ο Πατέρας και σας δίνει το τρίτο
μάτι της γνώσης και σας κάνει τρικάλνταρσι. Γιατί δίδονται στις θεότητες όλα αυτά τα στολίδια; Επειδή
εκείνο είναι το τελικό τους στάδιο. Οι Μπράμινς συνεχίζουν να ανεβαίνουν και να πέφτουν. Πώς θα
μπορούσαν να δοθούν σε αυτούς τα στολίδια; Δεν θα φαινόταν σωστό! Αυτό είναι ένα τόσο θαυμάσιο
μυστικό στο δράμα. Μόνο οι Μπράμινς είναι αυτοί που περιστρέφουν το δίσκο της αυτογνωσίας. Μόνο
μέσω αυτής της γνώσης γίνεστε θεότητες. Αυτήν την εποχή, εσείς περιστρέφετε το δίσκο της
αυτογνωσίας, είσαστε αυτοί με το τρίτο μάτι της γνώσης και αυτοί που βλέπουν τις τρεις όψεις του
χρόνου. Αυτοί είναι οι τίτλοι σας. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να κατανοηθούν και μετά να εξηγηθούν.
Πρώτα απ' όλα να δίνετε τη σύσταση του Πατέρα. Ποια είναι η σχέση σας με τον Υπέρτατο Πατέρα, την
Υπέρτατη Ψυχή; Το όνομά Του είναι Θεός, Πατέρας. Δεν θα λέγατε ότι ο Θεός ο Πατέρας, είναι πανταχού
παρών. Εκείνος είναι ο Πατέρας. Εμείς επίσης γράφουμε: Ποια είναι η σχέση σας με τον Υπέρτατο
Πατέρα, την Υπέρτατη Ψυχή; Εφόσον λέτε “Υπέρτατος Πατέρας”, οπωσδήποτε πρέπει να είναι ο
Πατέρας. Πώς θα μπορούσε ο Πατέρας να είναι πανταχού παρών; Εσείς λαμβάνετε μια κληρονομιά από
τον Πατέρα. Ο Πατέρας είναι ο Δημιουργός του καινούριου κόσμου. Η Λάκσμι και ο Ναράγιαν έλαβαν
την κληρονομιά του καινούριου κόσμου. Εκεί, οι θεότητες δεν χρειάζονται το τρίτο μάτι της γνώσης. Το
τρίτο μάτι οπωσδήποτε δίδεται μέσω του Μπράμα. Η εξήγηση του Τριμούρτι είναι τόσο καλή! Εσείς
πρέπει να εξηγείτε αυτό με έναν πολύ διασκεδαστικό (ευχάριστο) τρόπο. Εκείνοι που είναι έξυπνοι κύριοι
σε αυτό, έχουν την εξάσκηση τού να εξηγούν. Μέρα με τη μέρα, θα γίνεται πολύ εύκολο το να εξηγείτε σε
κάποιον. Τι είναι σε εσάς ο Υπέρτατος Πατέρας, η Υπέρτατη Ψυχή; Αυτοί λένε ότι Εκείνος είναι ο
Πατέρας τους. Ο Πατέρας είναι ο Δημιουργός του καινούριου κόσμου. Στη χρυσή εποχή υπήρχε το
βασίλειο των θεοτήτων. Αυτοί οπωσδήποτε έχουν λάβει την περιουσία τους από τον Υπέρτατο Πατέρα,
την Υπέρτατη Ψυχή. Αυτοί μελετούν Ράτζα Γιόγκα και λαμβάνουν το βασίλειό τους. Όλοι εμείς είμαστε
ΒΚς. Να εξηγήσετε σε οποιονδήποτε: Ω! Λες , “Πατέρας των Ανθρώπων” και έτσι αυτός είναι ο πατέρας
σου, έτσι δεν είναι; Εκείνος ο Ένας (ο Σίβα) είναι επίσης ο Πατέρας. Εσείς είσαστε Μπράμα Κουμάρς και
Κουμάρις. Εμείς διεκδικούμε την κληρονομιά μας από τον Ντάντα (Παππού). Εσείς δεν κάνετε αυτό.
Ελάτε και καταλάβετε αυτό. Να κάνετε προσπάθεια και εσείς επίσης θα λάβετε αυτήν. Ο Μπράμα, ο
Πατέρας των Ανθρώπων και η παγκόσμια Μητέρα είναι οι δύο κυριότεροι. Η κληρονομιά που λαμβάνετε
είναι η θέση της Λάκσμι και του Ναράγιαν. Τα πάντα εξηγούνται σε εσάς παιδιά με πολλούς τρόπους.
Όταν εσείς παιδιά πάτε σε μεγάλα συνέδρια, το όνομά σας θα δοξαστεί. Το δικό μας είναι ένα θέμα της
γνώσης ενώ όλων των άλλων είναι θέμα της λατρείας. Εμείς έχουμε την εξουσία της γνώσης για να
μιλήσουμε με κάποιον. Ωστόσο, ακόμη και εκείνοι που πρόκειται να καταλάβουν, δεν καταλαβαίνουν
τόσο γρήγορα. Συνεχίζουν να πηγαίνουν σε μη απαραίτητη επέκταση. Αν ήταν να καταλάβουν, θα έχαναν
το γόητρό τους. Είναι γραμμένο ότι οι κουμάρις κατέκτησαν τον Μπισαμπιταμάι. Αυτό, πρέπει να συμβεί.
Αυτός ο ρόλος οπωσδήποτε είναι καθορισμένος στο δράμα. Άτσα.
Στα γλυκύτατα πολυαγαπημένα παιδιά που από καιρό είχαν χαθεί και τώρα ξαναβρέθηκαν αγάπη,
ενθύμηση και καλημέρα από τη Μητέρα, τον Πατέρα, τον ΜπαπΝτάντα. Ο πνευματικός Πατέρας λέει
ναμαστέ στα πνευματικά παιδιά.
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Πρωινό Μούρλι

Ομ Σάντι

ΜπαπΝτάντα

Μάντουμπαν

Ουσία για ντάρνα:
1. Για να έλθετε στο κομποσκοίνι της νίκης, να κάνετε υπηρεσία όπως η Μάμα και ο
Μπάμπα. Να εντυπώνεστε το μούρλι και μετά να το λέτε στους άλλους. Ας είναι βασιλική
η συμπεριφορά σας.
2. Να καταλάβετε αυτό το απεριόριστο δράμα με την πλατιά και απεριόριστη διάνοιά σας και
να βιώνετε απεριόριστη ευτυχία. Να μη φοβάστε τις καταιγίδες. Να κρατάτε τη διάνοιά σας
πλήρη, με το να στοχάζεστε τη γνώση.
Ευλογία:

Σύνθημα:

Είθε να είσαστε άκρως δυνατοί και να θυσιάσετε το παραμικρό ίχνος συνειδητότητας
σώματος.
Η μεγαλύτερη αδυναμία είναι η συνειδητότητα σώματος. Ο αιθέριος απόγονος της
συνειδητότητας σώματος είναι πολύ μεγάλος. Το να κάνετε τη θυσία της συνειδητότητας
σώματος σημαίνει να παραδώσετε κάθε ίχνος, περιλαμβανομένου του απογόνου της. Μόνο
εκείνοι που κάνουν μια τέτοια θυσία λέγεται ότι είναι άκρως δυνατοί. Αν έχετε κρατήσει
κρυμμένο κάποιο ίχνος συνειδητότητας σώματος και θεωρείτε την αλαζονεία να είναι
αυτοσεβασμός, τότε αν και μπορεί να βλέπετε προσωρινή νίκη, αυτή θα βυθιστεί σε ήττα
για μεγάλη χρονική περίοδο.
Το να σκέφτεστε ότι δεν είχατε επιθυμία για κάτι, αλλά απλά σας άρεσε αυτό, είναι επίσης
το στάδιο της δέσμευσης εν ζωή.
***ΟΜ ΣΑΝΤΙ***

Ας είσαστε μια εικόνα ταπάσιας:
Αρχικά, είχατε τη μέθη ότι καθόσασταν στην κορυφή του δέντρου και κοιτούσατε ολόκληρο το δέντρο.
Παρόμοια, να κάθεστε στο ανώτερο στάδιο της υπέρτατης κατοικίας και να κάνετε την υπηρεσία του να
δίνετε σακάς σε ολόκληρη την υδρόγειο κάτω. Όταν κάνετε αυτό, θα είναι συνδυασμένη η ταπάσια και η
υπηρεσία και θα λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα.
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