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Azok jelei, akik több milliószorosan szerencsések

Ma az Atya, a Szerencse Adományozója az összes szerencsés gyerekét nézi. Minden Brahmin lélek egy
szerencsés lélek. Egy Brahminná válni azt jelenti: szerencséssé válni. Istenhez tartozni azt jelenti:
szerencséssé válni. Mindannyian szerencsések, de azt követően, hogy az Atyához tartoztok és
megkapjátok a különböző kincsek örökségét az Atyától, ti sorszám szerintivé váltok az emelkedett
örökség joga igénylésében, annak használatában az életetekben, ami az összes joggal teli és abban,
ahogy állandóan és helyes módon növelitek a jogokat, amiket megkaptatok, hogy megteremtsétek a
kiterjedést. Néhányan csak szerencsések maradnak és mások százszorosan szerencséssé válnak.
Néhányan ezerszeresen szerencséssé válnak és néhányan több százezerszeresen szerencséssé és
néhányan multi milliószorosan szerencséssé válnak. Ez azért van, mert használni a kincseket helyes
módon, azt jelenti, gyarapítani azokat, függetlenül attól, hogy azért használjátok azokat, hogy teljessé
tegyétek önmagatokat, vagy önmagatok teljességével azért használjátok azokat, hogy szolgáljatok más
lelkeket. A múlandó gazdagság csökken, ahogy használjátok. A múlhatatlan gazdagság több
milliószorosan növekszik, ahogy azt használjátok. Azért van ott az a mondás: azt költsétek és egyetek is
abból. Minél többet költötök és esztek abból, az Atya, az összes császár Császára annál gazdagabbá fog
tenni benneteket. Azért van az, hogy azok, akik használják a szerencséjük kincseit, amit megkaptak a
szolgálatért, folyamatosan előre fognak haladni. Több milliószorosan szerencsésnek lenni azt jelenti:
felhalmozni a több milliószoros bevételt minden lépésnél és egy több milliószoros szolgálóként
használni minden gondolatotokat, szavatokat, tetteteket és kapcsolatotokat a szolgálatért. Valaki, aki
több milliószorosan szerencsés, állandóan nagylelkű és egy nagy adományozó örökké valóan és
állandóan. Ő egy adományozó lenne, aki állandóan ad másoknak. Egy ilyen lélek nem a programoknak
vagy a lehetőségeknek megfelelően lenne szolgáló, de állandóan nagy adományozó lenne. Ha ők nem
szolgálnak a szavaikon keresztül, akkor a gondolataikon és tetteiken keresztül szolgálnának. A
kapcsolataikon és ismeretségeiken keresztül állandó szolgálók lennének a végtelen és állandó
kincseikkel ilyen vagy olyan módon. Ott lenne a szolgálat különböző formája, de a szolgálat hulláma
állandóan folytatódna. Ugyanúgy, ahogy állandó jógik vagytok, így legyetek állandó szolgálók is. Egy
állandó szolgáló állandóan megeszi a szolgálat emelkedett gyümölcsét, és azt folyamatosan átadja
másoknak is. Vagyis ő maga megeszi a gyümölcsöt minden időkben és ezáltal egy gyakorlati
megtestesítővé válik.
Egy több milliószorosan szerencsés lélek mindig egy lótusz ülésen ülne, vagyis ők mindig egy
lótuszvirág állapotában lennének. Ők elszakadottak lennének bármilyen korlátolt vonzásától és
elszakadottak lennének attól is, hogy elfogadják a korlátolt gyümölcsöt, így az Atya, a Brahmin család
és a világ által is szeretettek lennének. Az ilyen emelkedett szolgáló lelkeknek mindenki állandóan
felajánlja a boldogság virágait szeretettel a szívükből. BapDada maga is felajánlja a szeretet virágait az
ilyen állandóan szolgáló, több milliószorosan szerencsés lelkeknek. A több milliószorosan szerencsés
lelkek állandóan átadják más lelkeknek a fényt a szerencséjük ragyogó csillagaival, hogy őket is
szerencséssé tegyék. BapDada ilyen szerencsés lelkeket látott. Függetlenül attól, hogy ők messze vagy
személyesen Baba előtt vannak, ők állandóan rendelkeznek az Atyával elmerülten a szívükben. Ezért
van az, hogy azok, akik egyenlők, közel maradnak. Most kérdezzétek meg önmagatoktól, hogy milyen
típusú szerencsés lelkek vagytok. Ti ismeritek önmagatokat, ugye? Lehet, hogy elfogadjátok, vagy nem

fogadjátok el, amit mások mondanak nektek, de ti magatok tudhatjátok, milyen típusú lelkek vagytok.
Ugyanakkor BapDada azt mondja: legalább szerencsétlenből szerencséssé váltatok. Legalább szabaddá
fogtok válni a szomorúság és a szenvedés sok típusától. Legalább a mennyország mestereivé váltok. Az
egyik elmenni a mennyországba és a másik igényelni a királyság egy jogát. Ti mindannyian el fogtok
menni a mennyországba, de kérdezzétek meg önmagatoktól, mikor és hova fogtok elmenni a
mennyországba? A nevetek már felkerült BapDada listájára, akik a mennyországba mennek. Ez jobb
mindenki másnál a világban. Ugyanakkor ez nem mindegyik közül a legjobb. Tehát mit fogtok tenni?
Melyik zóna fogja igényelni az első számot? Minden zónának megvan a saját különlegessége. Mi
Maharastra különlegessége, tudjátok? Ti amúgy is nagyszerűek vagytok, de mi a különleges
különlegesség, amire emlékeznek veletek kapcsolatban? Ganesht sokat imádják Maharastrában. Mi
másnak nevezik Ganesht? Az akadályok legyőzője. Amikor az emberek elkezdenek egy feladatot, ők
először is tisztelegnek Ganesh előtt. Tehát, azok Maharastrából mit fognak tenni? Ti meg fogjátok hívni
Shri Ghanesht minden nagyszerű feladatért, ugye? Maharasthra azok államát jelenti, akik állandóan az
akadályok legyőzői. Tehát mindig legyetek az akadályok legyőzői és mutassátok meg ezt a nagyságot
önmagatokért és másokért. Ne legyen semmilyen akadály Maharashtrában. Mindenki váljon az
akadályok legyőzőjévé. Az had jöjjön és üdvözöljön titeket a távolból. Ugye ti elhoztátok az ilyen
„akadályok legyőzői” csoportját? Maharasthrának állandóan be kell mutatni ezt a nagyságot a világnak.
Ti nem azok vagytok, akik féltek az akadályoktól, ugye? Ti az akadályok legyőzői vagytok, akik
kihívásokat adnak másoknak. Mindenesetre Maharasthra nagy bátorságot mutat. Achcha
Azok UP-ból milyen csodát fognak bemutatni? Mi UP különlegessége? Ott sok zarándokhely és sok
folyó van. Az összes jagadguru is ott van. Négy jagadguru van a négy sarokban, ugye? UP-ban sok
mahamatheswar is van. A bejárat Harihoz (Haridwar) UP-ban különleges. Tehát UP-ban legyen sok
szolgáló, akik megmutatják a kaput Harihoz (Istenhez), vagyis, akik megmutatják az ajtót, hogy közel
kerüljenek Istenhez. Mivel UP egy zarándokhely, ott sok vezető van. Ott vannak azok, akik esznek és
isznak, de ti szellemi szolgálók, vezetők vagytok, akik megmutatjátok az igaz ösvényt, akik
megünnepeltek egy találkozót az Atyával, és akik közel hoztok másokat az Atyához. UP-ban vannak
ilyen különleges Pandavák, akik vezetők? UP-nak gyakorlati módon ki kell nyilvánítania a Pandavák
formáját vezetőként. Értitek?
Mi Misore különlegessége? Ott santal erdők és különleges kertek is vannak. Így azoknak Karnatakából
különösen állandó szellemi rózsákká és illatos santalfákká kell válniuk. Terjesszétek széjjel a santalfa
és a szellemi rózsa illatát és tegyétek a világot egy kertté. Terjesszétek széjjel a santalfa illatát a
világban. Adjátok át a santalfa tilakját és mindenkit tegyetek illatossá és higgadttá (hűvössé). A santalfa
is hűvös. Tehát a szellemi rózsák maximális száma Karnatakából fog felmerülni, ugye? Ez jelenti azt –
bemutatni a gyakorlati bizonyítékot. Most mindenkinek be kell mutatnia a saját különlegessége
gyakorlati formáját. Nektek el kell hoznotok a maximális számú illatos szellemi rózsát, amik teljes
virágzásban vannak. Ti őket elhoztátok. Közülük néhányan elhozták őket, de nem hoztatok egy csokrot.
Achcha
Baba sokat dicséri a külföldi földeket. A külföld különlegessége az, hogy ti nagyon elszakadottá, és
nagyon ragaszkodóvá is váltok. Látva a gyerekek szerető elszakadottságát külföldről, BapDada
elégedett. Az az élet most a múlttá vált. Amilyen mértékben csapdában voltatok, annak megfelelően
mostanra elszakadottá váltatok. Ezért van az, hogy BapDada szereti azok elszakadottságát és
szeretetteljességét külföldről. Ezért BapDada is átadja a különleges szeretetet és emlékezést. Ti ugye

elmerültté váltatok a saját különlegességeitekben? Ti ugye ilyen elszakadottak és szeretők vagytok? Ti
nem rendelkeztek semmilyen ragaszkodással, ugye? Ugyanakkor, azok külföldről eljöttek az otthonba
vendégekként, így a vendégeket mindig elől tartják. Ezért van az, hogy Bharat emberei különösen
boldogok látva azokat külföldről. Ott vannak néhányan, akik eljönnek vendégekként és letelepednek
vendéglátóként. Ez mindig azok tevékenysége volt külföldről. Ők eljönnek vendégekként és
letelepednek vendéglátókként. Ugyanakkor ők széttörtek sok korlátot és eljöttek az Atyához, így ti azt
mondanátok „te először”, ugye? Mindenestre Bharatnak is megvan a saját különlegessége és a
külföldnek is megvan a saját különlegessége. Achcha
Az összes több milliószorosan szerencsés léleknek, akik a lótusz ülésen ülnek, azoknak, akik állandóan
jól ismert istennők a 84 csengővel, minden gondolatukban és minden másodpercükben… Tehát, most
meg fogjátok csengetni a csengőket 84-ben, vagy még egy kicsit várnunk kell? Külföldön az emberek
félelemben élnek. Azon csodálkoznak, mikor fog a csengő megszólalni. A külföldi földek fogják
megszólaltatni a csengőket vagy ez a föld lesz az? A 84 azt jelenti, hogy a csengők mindenhol
megszólalnak. Bármilyen program végén, amikor artit végeznek (egy különleges rituálé lámpákkal egy
tálcán), ők nagyon hangosan megszólaltatják a csengőket és aztán a ceremóniának vége. Artit végezni
azt jelenti – itt van a vége. Tehát most mit fogtok tenni?
Az összes több milliószorosan szerencsés léleknek, akik a lótusz ülésen ülnek, azoknak, akik állandó
szolgálók minden másodpercben és minden gondolatban, a mesteradományozóknak, akik állandóan
átadják az összes kincsüket egy nagylelkű szívvel, azoknak, akik teljessé tesznek másokat a saját
teljessé válásukkal, azoknak, akik rendelkeznek az emelkedett szerencse egy jogával, az érdemes
gyerekeknek, akik állandóan átadják az emelkedett bizonyítékot, BapDada szeretete, emlékezése és
namaste.
Punjabi lakók

Az Atya itt ül és így nektek nincs arra szükségetek, hogy bármiről is gondolkozzatok. Bármi is történik,
az hasznos lesz. Ti mindenkihez tartoztok, nem vagytok se hinduk, se szikhek. Ti az Atyához tartoztok
és így mindenkihez tartoztok. Pakisztánban is azt mondták, hogy ti azok az emberek vagytok, akik
Istenhez tartoztok. Nektek semmi mással nincs kapcsolatotok. Ezért Istenhez tartoztok és senki máshoz.
Nem számít, mi történik, ti nem azok vagytok, akik féltek. Nem számít, milyen sok tűz van, a kiscicák
védettek maradnak. Ugyanakkor csak azok fognak védettek maradni, akik yogyuktok. Az ne úgy
legyen, hogy azt mondjátok, hogy az Atyához tartoztok és valaki másra emlékeztek. Az ilyen lelkek
nem fognak segítséget kapni. Ne féljetek, ne legyen bennetek semmilyen félelem, de folyamatosan
haladjatok előre. Haladjatok előre az emlékezés zarándoklatán az erények önmagatokba szívásában és a
tanulmányban – az összes tantárgyban. Minél jobban haladtok előre, folyamatosan annál könnyebb lesz
az elérés.
Ti önmagatokat különleges színészeknek tekintitek ebben a világdrámában? Látjátok az előző ciklus
képeit? Ez a Brahmin élet csodája. Mindig emlékezzetek erre a különlegességre: mik voltatok és mivé
váltatok. Ti gyémánt értékűvé váltatok kagylókból. Ti eljöttetek a boldogság világába a szomorúság
világából. Ti mindannyian ennek a Drámának vagytok a hős- és hősnő színészei. Ti Brahma kumarok
és kumarik mindannyian üzenethozók vagytok, akik átadjátok az Atya üzenetét. Az üzenethozók, akik
átadják Isten üzenetét, olyan emelkedettek. Így, ti azért inkarnálódtatok, hogy állandóan véghez
vigyétek ezt a feladatot. Ti lejöttetek onnan fentről, hogy átadjátok ezt az üzenetet. Ez a tudatosság

boldogságot fog adni nektek. Egyszerűen emlékezzetek erre a foglalkozásotokra az összes időkben: ti a
boldogság bányájának vagytok a mesterei. Ez a ti címetek.
Ti állandóan megtapasztaljátok önmagatokat emelkedett, átmeneti kori Brahmin lelkekként? Az igazi
Brahminok azok, akik állandóan átadják az Atya igaz bemutatását. Egy brahmin pap kötelessége az,
hogy vallásos történeteket meséljen. Ti nem meséltek vallásos történeteket, de átadjátok az igaz
bemutatást. Mindig legyen az a mámorotok, hogy Brahmin lelkek vagytok, akik átadjátok az igaz Atya
igaz bemutatását. A Brahminok még az istenségeknél is emelkedettebbek. Ezért mutatják a Brahminok
helyét a bóbitánál. A Brahminok egy bóbitával azokra utalnak, akik egy emelkedett állapotban
maradnak. Amikor ott fent maradtok, minden ott lent nagyon kicsi. Akkor semmi nem fog egy
nagydolognak tűnni. Amikor ti ott fent ültök, a dolgok ott lent nagyon kicsinek fognak tűnni. Amikor
egy problémát valami nagydolognak tartotok, annak az az oka, hogy ti azt úgy nézitek, hogy közben
lent ültök. Ha ti azt fentről nézitek, nem kell keményen dolgoznotok. Mindig emlékezzetek arra, hogy ti
Brahminok vagytok a bóbitával. Ezen keresztül a nagy problémák is kicsivé fognak válni egy
másodperc alatt. Ti nem azok vagytok, akik féltek a problémáktól, de azok, akik megtaláljátok a
megoldást a problémákra és azokat legyőzitek. Achcha

Ezen a reggelen (1984. április 18.) amrit vélakor egy testvér szívinfarktust kapott és elhagyta a
testét Madhubanban. Ezek azok az emelkedett verziók, amiket avyakt BapDada  akkor  mondott.
Ti mindannyian emelkedett lelkek vagytok, akik a Dráma minden jelenetét egy elszakadott
megfigyelőként szemlélitek, ugye? Minden jelenetre, ami a Drámában van, azt mondják, hogy
jótékony. Semmi nem új. (a testvér menyéhez beszél) Min gondolkozol? Miközben minden jelenetet
úgy nézel, hogy közben egy elszakadott megfigyelő ülésén ülsz, haszon van számodra és haszon van
azon lélek számára is. Ugye ezt megérted? Te egy shakti formája vagy az emlékezésben, ugye? Egy
shakti mindig győztes. Te az vagy, aki egy győztes shaktiként játszod el az összes szerepedet. Ez is egy
szerep. Miközben eljátszod a szerepedet, ne legyen semmilyen más gondolat. Minden léleknek megvan
a saját egyéni szerepe. Most annak a léleknek add át a béke és erő együttműködését. Ő megkapja olyan
sokak együttműködését az isteni családból és így nincs min gondolkodni. Ez egy nagyszerű
zarándokhely, ugye? Ő egy nagyszerű lélek volt és ez egy nagyszerű zarándokhely. Mindig gondolkozz
a nagyságon. Ugye ti mindannyian emlékezésben ültök? Egy szeretett gyerek befejezte a számláját egy
öreg testben, és azt levedlette és továbbhaladt az új test felkészítése felé. Ezért most mindenki adja át
annak a szerencsés léleknek a béke és erő együttműködését. Ez a különleges szolgálat. Ne menjetek a
miértekben és a mikbe, de az erő megtestesítőiként terjesszétek széjjel a béke sugarait a világban. Ő egy
emelkedett lélek, egy lélek, aki egy bevételt fog keresni és így nincs min gondolkodni. Értitek?
Áldás:
Legyetek az akadályok legyőzői azzal, hogy rendelkeztek az angyali formátok
tudatosságával és tapasztaljátok meg az Atya védelmének baldachinját.
Ahogy felébredtek amrit vélakor, tegyétek a tudatosságotokba: én egy angyal vagyok.
Adjátok át Brahma Atyának azt az ajándékot, amit ő szeret és akkor BapDada körbeölel
benneteket a karjaival minden nap amrit vélakor és meg fogjátok tapasztalni, hogy Baba
karjaiban hintáztok az érzék feletti örömben. Még akkor is, ha valamilyen kifordult
szituáció vagy akadály jön azok elé, akik megőrzik az angyali forma tudatosságát,
számukra az Atya a védelem egy baldachinjává fog válni. Tehát azzal, hogy
megtapasztaljátok az Atya védelmének baldachinját és az Ő szeretetét, váljatok az
akadályok legyőzőivé.

Slogen:

Egy lélek, aki a boldogság megtestesítője, könnyedén győztes lesz a kifordult szituációk
felett a saját eredeti állapotával.
*** Om Shanti ***

