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Γλυκά παιδιά, τώρα είναι το στάδιο της απόσυρσής σας. Έτσι, να θυμόσαστε τον έναν
Πατέρα και να κάνετε προετοιμασίες για να πάτε στη χώρα πέρα από τον ήχο (νιρβάνα).
Ερώτηση:
Σε τι ο Πατέρας δεν κάνει διακρίσεις;
Απάντηση: Εκείνος δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους φτωχούς και τους πλούσιους. Καθένας από
εσάς έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει μια υψηλή θέση βάσει της προσπάθειας που κάνει.
Καθώς θα προοδεύετε, καθένας από εσάς θα έχει ένα όραμα της θέσης του. Ο Μπάμπα
λέει: Εγώ είμαι ο Κύριος των Φτωχών και αυτός είναι ο λόγος που όλες οι επιθυμίες των
φτωχών παιδιών εκπληρώνονται. Αυτή είναι η τελική περίοδος. Τα πλούτη κάποιων
ατόμων θα μείνουν θαμμένα υπογείως, κάποιων θα κλαπούν από την Κυβέρνηση. Εκείνοι
που ασφαλίζουν τα πάντα στον Πατέρα, κάνουν οτιδήποτε έχουν, αξιόλογο.
Τραγούδι:
Επιτέλους έχει έλθει η μέρα την οποίαν περιμέναμε!
Ομ σάντι. Το νόημα αυτού είναι πολύ απλό. Τα πάντα πρέπει να γίνουν κατανοητά σε ένα δευτερόλεπτο.
Να διεκδικήσετε την κληρονομιά σας από τον Πατέρα σε ένα δευτερόλεπτο. Εσείς παιδιά γνωρίζετε ότι
ήδη έχει έλθει ο απεριόριστος Πατέρας, αλλά δεν έχετε σταθερή πίστη διαρκώς σε αυτό. Στις εγκόσμιες
σχέσεις, όταν μια μητέρα πρόκειται να κάνει ένα μωρό, είναι αμέσως κατανοητό ότι η μητέρα θα γεννήσει
και μετά θα στηρίξει το μωρό. Έτσι εδώ επίσης, αυτό πρέπει να γίνεται κατανοητό πολύ γρήγορα. Εσείς
παιδιά τώρα γνωρίζετε ότι ο Θεός θα έλθει μετά από το μονοπάτι της λατρείας. Κανείς στον κόσμο, εκτός
από εσάς παιδιά, δε γνωρίζει για πόσο διάστημα συνεχίζεται το μονοπάτι της λατρείας ή πότε αρχίζει.
Εσείς μπορείτε να πείτε σε όλους, πότε άρχισε το μονοπάτι της λατρείας. Οι άνθρωποι λένε ότι αυτό
συνεχίζεται από αμνημονεύτων χρόνων. Οπωσδήποτε υπάρχουν τα δύο πράγματα: γνώση και λατρεία.
Αυτοί λένε ότι αυτό συνεχίζεται αιώνια, αλλά δεν καταλαβαίνουν το νόημα του “αιώνια”. Ο κύκλος του
δράματος συνεχίζει να περιστρέφεται αιώνια. Αυτός δεν έχει τέλος ή αρχή. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να
λένε ψέμματα. Μερικές φορές λένε, “Ήταν τόσα χρόνια” και μερικές φορές λένε “Ήταν άλλα χρόνια”. Ο
Πατέρας έρχεται και σας λέει τα πάντα. Κανείς δεν μπορεί να βρει τον Πατέρα με το να διαβάζει τις
γραφές κλπ. Τον Πατέρα μπορείτε να Τον βρείτε σε ένα δευτερόλεπτο. Λέγεται: “Ελευθέρωση-εν-ζωή σε
ένα δευτερόλεπτο”. Κανείς δε γνωρίζει πότε έρχεται ο Πατέρας. Αυτοί έχουν επιμηκύνει τη διάρκεια του
κύκλου. Ο Πατέρας γνωρίζει και τα παιδιά γνωρίζουν τα πάντα, αλλά το θαύμα είναι ότι μερικοί δεν
έχουν πλήρη πίστη ακόμη και μετά από 10 με 20 χρόνια. Αφού έχει πίστη, κανείς δεν μπορεί να πει:
Αυτός δεν είναι ο Πατέρας μου. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Πήρε μερικούς από εσάς πολύ χρόνο για να
γίνετε παιδιά Του. Δεν υπάρχει πλήρης πίστη ακόμη και μετά από 10 ή 20 χρόνια. Εσείς τώρα δίνετε τη
σύσταση σε κάποιον και αυτός μπορεί να έχει πίστη σε ένα δευτερόλεπτο. Η ιστορία του βασιλιά Τζάνακ
είναι αργότερης περιόδου, επειδή, μέρα με τη μέρα, τα πάντα συνεχίζουν να γίνονται ευκολότερα.
Συνεχίζουν επίσης να αναδύονται πολλά καινούρια σημεία και έτσι κάποιος μπορεί να έχει γρήγορα
πίστη. Ο Πατέρας λέει: Παιδιά, είθε να είσαστε ασώματοι! Να απαρνηθείτε όλες τις αμέτρητες θρησκείες
του σώματος. Αρχικά υπήρχε μόνο η μια θρησκεία. Από τη μια, υπάρχει ανάπτυξη. Αυτό είναι το ποικίλο
δέντρο του ανθρώπινου κόσμου. Αυτό αναφέρεται στα ανθρώπινα όντα. Πρέπει να γνωρίζετε το δέντρο
της ποικιλίας των θρησκειών. Αυτοί κάνουν θρησκευτικά συνέδρια, αλλά δεν ξέρουν ποια είναι η πρώτη
άξια λατρείας θρησκεία. Πρέπει να εισέλθει στις διάνοιές σας ότι η αρχαία θρησκεία είναι της Μπάρατ
και έτσι, ο Υπέρτατος Πατέρας, η Υπέρτατη Ψυχή, οπωσδήποτε πρέπει να έχει δημιουργήσει εκείνην την
αρχαία θρησκεία. Τα γενέθλια του Σίβα μνημονεύονται στην Μπάρατ. Υπάρχουν τόσοι πολλοί ναοί. Ο
μεγαλύτερος ναός, η χώρα του νιρβάνα, είναι εκείνος του Πατέρα, και εσείς ψυχές επίσης κατοικείτε εκεί
με τον Πατέρα. Ένας ναός είναι ένας τόπος κατοικίας. Έτσι, εκείνο το μεγάλο στοιχείο είναι ένας τέτοιος
μεγάλος ναός! Πρέπει να εισέλθει στις διάνοιές σας ότι το στοιχείο μπραμ, το οποίο είναι ο μεγαλύτερος
ναός απ' όλους, είναι ο τόπος κατοικίας όλων εμάς. Ο ήλιος και το φεγγάρι δεν υπάρχουν εκεί, επειδή εκεί
δεν υπάρχει νύχτα ή μέρα. Στην πραγματικότητα, ο πνευματικός μας ναός είναι η χώρα του νιρβάνα.
Εκείνη είναι η Σιβάλεϊα, ο Ναός του Σίβα, όπου εμείς κατοικούμε με τον Σιβ Μπάμπα. Ο Σιβ Μπάμπα
λέει: Εγώ είμαι ο Κάτοικος εκείνης της Σιβάλεϊα. Εκείνη είναι η απεριόριστη Σιβάλεϊα. Εσείς παιδιά του
Σίβα επίσης κατοικείτε εκεί. Εκείνη είναι η ασώματη Σιβάλεϊα. Μετά, όταν έρχεστε στον σωματικό
κόσμο, ο τόπος κατοικίας σας θα δημιουργηθεί εδώ. Τώρα ο Σιβ Μπάμπα είναι εδώ και κάθεται σε αυτό
το σώμα. Αυτή είναι η ζωντανή Σιβάλεϊα στην οποίαν μπορείτε να μιλήσετε. Εκείνη η χώρα του νιρβάνα
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είναι επίσης η Σιβάλεϊα του Σιβ Μπάμπα, όπου κατοικούμε εμείς οι ψυχές. Όλοι θυμούνται εκείνο το
σπίτι. Εμείς ερχόμαστε από εκεί για να παίξουμε τους ρόλους μας. Όλοι πρέπει να πάνε μέσω των
σταδίων του σάτο, ράτζο και τάμο. Αυτό δεν είναι στη διάνοια κανενός στον κόσμο. Όλες οι ψυχές έχουν
λάβει αιώνιους ρόλους οι οποίοι δεν έχουν αρχή ή τέλος. Εσείς παιδιά γνωρίζετε ότι αρχικά είσαστε
κάτοικοι εκείνης της Σιβάλεϊα. Ο παράδεισος τον οποίον ιδρύει ο Σιβ Μπάμπα, ονομάζεται επίσης
Σιβάλεϊα. Είναι ο παράδεισος και ιδρύεται από τον Σιβ Μπάμπα. Τα παιδιά είναι αυτά που ζουν εκεί
επίσης. Πώς έλαβαν αυτά την τύχη του βασιλείου τους; Εκείνη ήταν η αρχή της χρυσής εποχής και τώρα
είναι το τέλος της σιδερένιας εποχής. Έτσι, ποιος δημιούργησε τις θεότητες, τους κύριους του παραδείσου
της χρυσής εποχής; Εδώ επίσης, υπάρχουν τόσες πολλές όμορφες χώρες. Η Αμερική είναι μια πρώτης
τάξης χώρα. Αυτοί έχουν πολλά χρήματα και επίσης πολλή δύναμη. Αυτήν την εποχή είναι η ανώτερη.
Έχει τους οιωνούς του Δία επάνω της. Ωστόσο, μαζί με αυτούς, έχει επίσης και τους οιωνούς του Ραχού.
Αυτήν την εποχή, υπάρχουν οι οιωνοί του Ραχού πάνω σε όλους. Πρέπει να υπάρξει καταστροφή για
όλους. Η Μπάρατ ή οποία ήταν η πιο πλούσια απ' όλες, τώρα έχει γίνει φτωχή. Όλα αυτά είναι η επίδειξη
της Μάγια. Υπάρχει η πλήρης ισχύς της Μάγια και αυτός είναι ο λόγος που οι άνθρωποι θεωρούν αυτήν
παράδεισο. Κοιτάξτε τι υπάρχει στην Αμερική! Οι άνθρωποι έλκονται από όλα αυτά. Κοιτάξτε πόσο
μοντέρνα έχει γίνει η Βομβάη! Δεν ήταν έτσι νωρίτερα. Υπάρχει η πλήρης επίδειξη της Μάγια. Χτίζουν
κτίρια με οχτώ ή δέκα πατώματα. Στον παράδεισο δεν θα υπάρχουν τέτοια κτίρια με τόσους πολλούς
ορόφους. Εκεί, δεν θα υπάρχουν καν κτίρια με δύο ορόφους. Αυτά τα χτίζουν μόνο εδώ, επειδή δεν
υπάρχει γη. Το κόστος της γης έχει αυξηθεί πολύ. Έτσι οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι παράδεισος. Αυτοί
συνεχίζουν να κάνουν σχέδια. Ωστόσο, υπάρχει το ρητό: Ο άνθρωπος θέλει ένα πράγμα και κάτι άλλο
συμβαίνει! Οι άνθρωποι έχουν τόσες πολλές ανησυχίες. Υπάρχει θάνατος για όλους. Υπάρχει η θηλιά του
θανάτου γύρω από το λαιμό όλων. Εσείς επίσης τώρα είσαστε στην αγχόνη. Οι διάνοιές σας είναι
συνδεδεμένες με τον καινούριο κόσμο. Τώρα είναι η εποχή για να πάνε όλοι στο στάδιο της απόσυρσης
και αυτός είναι ο λόγος που ο Πατέρας λέει: Τώρα να θυμόσαστε Εμένα! Εγώ ο Ίδιος σας δίνω οδηγίες:
τώρα είναι το στάδιο της απόσυρσης για όλους εσάς και Εγώ έχω έλθει για να σας πάρω όλους πίσω στο
σπίτι. Όλοι πρέπει να επιστρέψετε σαν σμήνος από κουνούπια. Ο κύκλος των 84 γεννήσεων τώρα έχει
φτάσει στο τέλος. Τώρα να θυμόσαστε Εμένα καθώς είσαστε ζωντανοί. Κανείς άλλος δεν κάνει
προετοιμασίες για να πάει στον παράδεισο. Αν αυτοί είχαν την ευτυχία τού ότι θα πάνε στον παράδεισο,
δεν θα έψαχναν για θεραπείες για τις ασθένειές τους κλπ. Εσείς γνωρίζετε ότι αυτοί δεν πηγαίνουν στον
παράδεισο. Εμείς τώρα πηγαίνουμε στο γλυκό μας σπίτι. Εκείνο είναι το σπίτι του Θεού, του Πατέρα, η
πνευματική Σιβάλεϊα. Η χρυσή εποχή ονομάζεται φυσική Σιβάλεϊα. Εμείς κάνουμε προσπάθεια για να
πάμε σε Εκείνον τον παράδεισο. Ο Μπάμπα έχει εξηγήσει ότι η μέρα του Μπράμα και η νύχτα του
Μπράμα είναι πολύ γνωστές. Εγώ έρχομαι όταν η νύχτα φτάνει στο τέλος. Δεν λέγεται ότι είναι η μέρα
και η νύχτα της Λάκσμι και του Ναράγιαν. Αν και αυτοί είναι οι ίδιοι, ο Μπράμα είναι αυτός που έχει τη
γνώση της μέρας και της νύχτας. Εκεί, η Λάκσμι και ο Ναράγιαν δεν έχουν αυτήν τη γνώση και έτσι, ο
Μπράμα και οι Μπράμινς είναι αυτοί που καταλαβαίνουν πότε είναι η νύχτα του Σίβα. Ο κόσμος δε
γνωρίζει αυτά τα πράγματα. Ο Σίβα είναι ασώματος και έτσι πρέπει να τίθεται το ερώτημα, πώς μπορεί να
έλθει Εκείνος. Μπορείτε να κάνετε πολλή υπηρεσία στα γενέθλια του Σίβα. Ιδρύεται ένα βασίλειο. Το
δέντρο είναι πολύ μικρό μέχρι στιγμής, και βιώνει καταιγίδες. Άλλα δέντρα δε βιώνουν τόσες πολλές
καταιγίδες. Εκεί, όλοι συνεχίζουν να ακολουθούν ο ένας μετά από τον άλλο. Αυτή είναι η καινούρια σας
γέννηση. Οι καταιγίδες της Μάγια είναι επίσης μπροστά σας. Κανείς άλλος δεν έχει να αντιμετωπίσει
αυτές τις καταιγίδες. Εδώ, εσείς βιώνετε τις καταιγίδες της Μάγια, στο να ιδρύσετε αυτήν τη θρησκεία. Ο
προορισμός είναι πολύ υψηλός. Το να γίνετε ένας αυτοκράτορας του κόσμου δεν είναι τίποτα καινούριο.
Εσείς έχετε πάει μέσω αυτών των καταιγίδων πολλές φορές και έχετε διεκδικήσει την τύχη του βασιλείου
σας. Με οποιονδήποτε τρόπο κάποιος κάνει προσπάθεια, οι άλλοι συνεχίζουν να έχουν οράματα αυτών.
Όσο περισσότερη πρόοδο κάνετε, τόσο πιο πολύ θα έχετε οράματα για το ποια θέση θα διεκδικήσει ο
καθένας. Τα πάντα μπορούν να γίνουν γνωστά, σχετικά με την προσπάθεια που κάνει ο καθένας. Δεν είναι
θέμα τού να είναι φτωχός ή πλούσιος. Εσείς επίσης ακούσατε το τραγούδι: Επιτέλους έχει έλθει η μέρα
που ήλθε ο Μπάμπα, ο Κύριος των Φτωχών! Ο Μπάμπα λέει: Εγώ δεν χρειάζεται να δώσω πλούτη στους
πλούσιους. Αυτοί ήδη είναι πλούσιοι. Για αυτούς, είναι εδώ ο παράδεισος. Αυτοί είναι εκατομμυριούχοι.
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Παλαιότερα, ελάχιστοι ήταν εκατομμυριούχοι. Τώρα οι άνθρωποι έχουν κρυμμένα εκατομμύρια μέσα σε
τοίχους. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν θα είναι χρήσιμο σε κανέναν. Το στομάχι δε χρειάζεται πολλά.
Εκείνοι που συσσωρεύουν πλούτη με το να εξαπατούν, πιθανόν δεν μπορούν να κοιμηθούν. Ανησυχούν
μην έλθει η Κυβέρνηση και τους ψάξει. Ο Πατέρας λέει: Να θυμόσαστε ότι αυτός είναι ο τελικός χρόνος.
Τώρα τα πλούτη μερικών ανθρώπων θα θαφτούν υπογείως και μερικών ανθρώπων τα πλούτη θα τα
κλέψει η Κυβέρνηση. Εκείνοι που χρησιμοποιούν αυτά στο όνομα του Κυρίου, θα μπορούν να τα
χρησιμοποιήσουν με αξιόλογο τρόπο. Ο Κύριος τώρα σας κάνει κυρίαρχους του παραδείσου. Εσείς τώρα
πρέπει να ασφαλίσετε τον εαυτό σας στον Πατέρα. Ο θάνατος είναι μόλις μπροστά. Όλες οι επιθυμίες σας
τώρα έχουν εκπληρωθεί. Ο Πατέρας εξυψώνει τους φτωχούς. Χίλιες ρουπίες ενός πλούσιου ατόμου είναι
ίσες με μια ρουπία ενός φτωχού ατόμου. Γενικά οι φτωχοί είναι αυτοί που έρχονται. Μερικοί κερδίζουν
100 ρουπίες και άλλοι κερδίζουν 150 ρουπίες. Μερικοί άνθρωποι στον κόσμο έχουν εκατομμύρια. Για
αυτούς εδώ είναι παράδεισος. Αυτοί ποτέ δεν έρχονται εδώ, ούτε ο Μπάμπα τους χρειάζεται. Ο Μπάμπα
λέει: Εσείς μπορείτε να χτίζετε τα κτίρια σας κλπ. Να ανοίξετε κέντρα. Τι θα κάνω Εγώ με τα χρήματα;
Οι σαννυάσις χτίζουν πολλά διαμερίσματα κλπ. Αυτοί έχουν πολλή περιουσία. Αυτό το όχημα είναι
επίσης έμπειρο. Εγώ τώρα έχω έλθει για να κάνω του φτωχούς, πλούσιους. Έτσι, τώρα να έχετε θάρρος!
Τα χρήματα που έχουν οι εκατομμυριούχοι δεν έχουν καμιά χρήση. Εδώ, δεν τίθεται θέμα χρημάτων. Ο
Πατέρας απλά λέει: Μανμαναμπάβ! Δεν τίθεται θέμα εξόδων. Αυτά τα κτίρια κλπ. που έχουν χτιστεί,
είναι πολύ απλά και είναι για να ζείτε εσείς μέχρι το τέλος. Το μνημείο σας υπάρχει εδώ. Εσείς τώρα
κάνετε την ίδρυση σε ζωντανή μορφή. Μετά, εκείνα τα μη-ζωντανά μνημεία θα καταστραφούν. Εσείς
πρέπει να γράψετε ότι εκείνοι που έχουν πάει στο Άμπου και δεν έχουν δει αυτόν τον ναό και δε
γνωρίζουν τη δουλειά του, δεν γνωρίζουν τίποτα. Εσείς λέτε ότι είμαστε οι ίδιοι, που κάθονται εδώ σε
ζωντανή μορφή. Εμείς μπορούμε να εξηγήσουμε τη σημασία εκείνων των μη ζωντανών μορφών. Εμείς
λέμε ότι είμαστε οι ίδιοι. Έχει δημιουργηθεί το μη ζωντανό μας μνημείο. Αυτός είναι ένας θαυμάσιος
ναός! Αυτός είναι ένα θαύμα! Η Μάμα, ο Μπάμπα και τα παιδιά κάθονται εδώ σε ζωντανή μορφή. Εκεί,
είναι οι μη ζωντανές μορφές. Οι κυριότεροι είναι ο Σίβα, ο Μπράμα, η Τζαγκαντάμπα και η Λάκσμι και ο
Ναράγιαν. Τα πάντα εξηγούνται τόσο καλά. Παρόλα αυτά, μερικοί ανήκουν στον Πατέρα και μετά Τον
χωρίζουν. Αυτό επίσης δεν είναι τίποτα καινούριο. Μερικοί ανήκουν στον Πατέρα και μετά φεύγουν
τρέχοντας. Αν έχετε σταθερή πίστη, τότε να δημιουργήσετε μια εικόνα του βασιλείου σας και θα έχετε την
επίγνωση ότι πρόκειται να γίνετε διπλά εστεμμένοι κύριοι του παραδείσου στο μέλλον. Αν αφήσετε τον
Πατέρα, το στέμμα θα πέσει. Αυτό επίσης είναι ένα θαυμάσιο πράγμα για να το καταλάβετε. Να
θυμόσαστε τον Πατέρα! Λαμβάνετε μια κληρονομιά από Εκείνον. Αυτή ονομάζεται ελευθέρωση-εν-ζωή
σε ένα δευτερόλεπτο. Ο Μπάμπα σας κάνει άξιους για το μέλλον. Οι άνθρωποι κάνουν δωρεές και
φιλανθρωπία για την επόμενη γέννησή τους. Εκείνο είναι προσωρινό επίτευγμα. Μέσω αυτής της
μελέτης, δημιουργείτε την ανταμοιβή σας για τις μελλοντικές σας 21 γεννήσεις. Αν κάποιος επρόκειτο να
ακολουθήσει τις οδηγίες αυτής της Μητέρας και του Πατέρα πλήρως, θα μπορούσε να περάσει τελείως
απέναντι. Η Μητέρα και ο Πατέρας επίσης θα είναι ευτυχισμένοι. Αν δεν βάλετε αυτό σε πράξη η θέση
σας θα ελαττωθεί. Ο Σιβ Μπάμπα λέει: Εγώ είμαι αλτρουιστής. Είμαι πέρα από την επιρροή της εμπειρίας
(Αμπόγκτα). Εγώ δεν τρώω αυτό το τόλι κλπ. Η κυριαρχία του κόσμου είναι επίσης για εσάς. Το φαγητό
και το ποτό είναι επίσης για εσάς. Εγώ είμαι απλά ο Υπηρέτης. Επίσης είναι καθορισμένος ο χρόνος για
να έλθω Εγώ. Εγώ δίνω την τύχη του βασιλείου στα παιδιά Μου σε κάθε κύκλο και μετά πηγαίνω και
κάθομαι στη χώρα του νιρβάνα. Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά τον Πατέρα. Ο Πατέρας έχει έλθει για να σας
δώσει την κυριαρχία του παραδείσου. Ακόμη και τότε, εσείς Τον ξεχνάτε. Σας έχει δειχτεί μια πολύ
εύκολη μέθοδος για να δίνετε σε οποιονδήποτε τη σύσταση του Πατέρα. Απλά ρωτήστε αυτούς: Ποια
είναι η σχέση σας με τον Υπέρτατο Πατέρα, την Υπέρτατη Ψυχή; Ποια είναι η σχέση σας με τον
Μπράμα, τον Πατέρα των Ανθρώπων; Και οι δύο είναι πατέρες. Εκείνος ο Ένας είναι ασώματος και αυτός
εδώ είναι σωματικός. Αν λέτε ότι ο Πατέρας είναι πανταχού παρών, πώς θα μπορούσατε να λάβετε μια
κληρονομιά; Εσείς λαμβάνετε σρίματ από τον Θεό. Γίνεστε οι πιο εξυψωμένοι με το να ακολουθείτε το
σρίματ. 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
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ναμαστέ στα πνευματικά παιδιά.
Ουσία για ντάρνα:
1. Καθώς ξεπερνάτε τις καταιγίδες της Μάγια, να διεκδικήσετε την πλήρη κληρονομιά σας
από τον Πατέρα. Να βάλετε σε πράξη τις οδηγίες της Μητέρας και του Πατέρα.
2. Να ξεχάσετε τον παλιό κόσμο και να θυμόσαστε τον καινούριο κόσμο. Να ασφαλίσετε τον
εαυτό σας στον Πατέρα πριν τον θάνατο.
Ευλογία:

Σύνθημα:

Είθε να είσαστε ένας αληθινός υπηρέτης που υπηρετεί με ένα αίσθημα παράδοσης και έτσι
λαμβάνει επιτυχία.
Ένας αληθινός υπηρέτης είναι αυτός που υπηρετεί με ένα αίσθημα παράδοσης. Ας μην
υπάρχει η παραμικρή συνειδητότητα του “δικό μου” στην υπηρεσία. Δε μπορεί να υπάρξει
επιτυχία εκεί που υπάρχει οποιαδήποτε συνειδητότητα του “δικό μου”. Όταν κάποιος
σκέφτεται: “Αυτή είναι η δουλειά μου, η ιδέα μου, το καθήκον μου”, εκείνη η
συνειδητότητα του “δικό μου” δημιουργεί προσκόλληση. Ωστόσο, καθώς ζείτε κάπου, ας
υπάρχει πάντα αυτή η επίγνωση: “Είμαι ένα όργανο, αυτό δεν είναι το σπίτι μου, αλλά ένας
τόπος υπηρεσίας.” Τότε, με αυτό το αίσθημα παράδοσης, θα είσαστε ταπεινοί και
ελεύθεροι από προσκόλληση και θα έχετε επιτυχία.
Να παραμένετε διαρκώς στη θέση σας του αυτοσεβασμού και όλες οι δυνάμεις θα
συνεχίζουν να υπακούν τις εντολές σας.
***ΟΜ ΣΑΝΤΙ***

Ας είσαστε μια εικόνα ταπάσιας:
Εικόνα ταπάσιας σημαίνει να βιώνετε τις ακτίνες της δύναμης της γαλήνης να σκορπούν παντού μέσω της
ταπάσιάς σας. Η ταπάσβι μορφή είναι η μορφή του να δίνετε στους άλλους. Όπως ο ήλιος δίνει την
εμπειρία του φωτός και πολλών άλλων φθαρτών επιτευγμάτων στον κόσμο, έτσι και εσείς να γίνετε
σπουδαίες ταπάσβι ψυχές, κύριοι ήλιοι της γνώσης και να δίνετε την εμπειρία των ισχυρών ακτίνων.
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