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Édes gyermekek, továbbra is kövessétek az Atya emelkedett utasításait
minden lépésnél. Csak az egy Atyát hallgassátok, és Maya nem fog
megtámadni benneteket.
Mi egy emelkedett státusz igénylésének az alapja?
Annak érdekében, hogy emelkedett státuszt igényeljetek, folyamatosan
kövessétek az Atya minden egyes utasítását. Ahogy ti, gyerekek megkaptok
egy utasítást az Atyától, azt fogadjátok el minden további gondolat nélkül.
Foglaljátok el önmagatokat ebben a szellemi tanulmányban. Nektek senki
másra nem szabadna emlékeznetek. Amikor meghaltok, a világ halott
számotokra. Csak akkor kaphattok egy magas státuszt.
Megtalálva téged, megtaláltuk az egész világot…

Om Shanti. Ti, legédesebb szellemi gyermekek hallottátok az éneket, amit az odaadás
ösvényén énekelnek. Az Atya elmagyarázza ennek a jelentését nektek, gyerekeknek. Ti
gyerekek azt is megértitek, hogy most igénylitek a korlátlan örökségeteket az Atyától.
Senki nem tudja elvenni tőlünk azt a királyságot. Sokan elvették Bharat királyságát. A
muzulmánok elvették, a britek elvették. Valójában Ravan volt az, aki ezt először elvette,
mert ők ördögi utasításokat követtek. A majmok képmásának a „ne hallj ördögit, ne láss
ördögit, ne beszélj ördögit” formában biztosan van valamilyen jelentősége. Az Atya
elmagyarázza, az egyik oldalon ott van Ravan ördögi közössége, ami nem ismeri az
Atyát. A másik oldalon ott vagytok ti, gyerekek. Korábban ezt ti sem értettétek. Az Atya
erről az egyről is beszél, mert ő is sok odaadást végzett. Ez a sok születésének az
utolsója. Ez az egy először tiszta volt, aztán tisztátalanná vált. Én ismerem őt. Nektek
többé nem szabad senki mást meghallgatnotok. Az Atya azt mondja, én hozzátok,
gyerekekhez beszélek. Igen, amikor elhozzátok a barátaitokat, és rokonaitokat, én egy
kicsit beszélek hozzájuk is. Az első dolog az, hogy váljatok tisztává, mert az
intellektusotok csak akkor lesz képes arra, hogy bármit is magába szívjon. Itt a szabályok
nagyon szigorúak. Korábban azt mondták nektek, hogy hét napon át egy batthiban kell
tartózkodnotok, és egyáltalán nem szabad emlékeznetek senki másra. Ti még egy levelet
sem írhattatok senkinek. Nem számított, hol éltetek, nektek egy batthiban kellett
tartózkodnotok egész napon át. Most ti a batthiban tanultok, és aztán kimentek. Néhányan
elcsodálkoznak ezen a tudáson. Meghallgatják ezt a tudást, elmondják másoknak, és
aztán Maya eljön és elfutnak. Ez a cél nagyon magas. Ők nem figyelnek az Atyára. Ő azt
mondja, ti a visszavonulás állapotában vagytok. Miért estek mások csapdájába a
semmiért? Foglaljátok el önmagatokat ebben a szellemi tanulmányban. Nektek egyáltalán
nem szabadna emlékeznetek senki másra. Amikor meghaltok, a világ halott számotokra.

Csak akkor igényelhettek egy magas státuszt. A ti erőfeszítésetek az, hogy egy
hétköznapi emberből Narayanná váljatok. Nektek követnetek kell az Atya utasításait
minden lépésnél, de ez bátorságot igényel. Ez nem csak az arról való beszéd kérdése. A
ragaszkodás szálai sem kevesebbek. Nektek meg kell semmisítenetek minden
ragaszkodást. Az enyém az egy Shiv Baba és senki más. Én Babánál vettem menedéket.
Én soha többé nem fogok mérget adni. Amikor eljöttök Istenhez, Maya nem hagy
benneteket egyedül. Ő nagymértékben próbálkozik azért, hogy bukásra késztessen
benneteket. A természetgyógyászok is azt mondják, hogy amikor egy bizonyos
gyógyszert szedtek, akkor először mindaz a betegség a felszínre fog törni. Attól nem
szabad félnetek. Ez itt is így van. Maya nagymértékben háborgatni fog benneteket, és
elhozza a bűn gondolatait még a visszavonulásotok állapotában is. Aztán, a ragaszkodás
is kifejlődik. Baba előre elmondja nektek, hogy mindez meg fog történni. A boksz
Mayával addig fog folytatódni, amíg éltek. Maya is nagyon erőteljessé válik, és nem hagy
benneteket egyedül. Ez is fix a drámában. Én Mayának nem fogom azt mondani, hogy ne
hozzon nektek bűnös gondolatokat. Sokan azt írják, Baba, légy kegyelmes. Én senkivel
nem vagyok kegyelmes ilyen módon. Itt nektek követnetek kell a shimatot. Ha nekem
kegyelmesnek kellene lennem, akkor mindenki császárrá válna. Ez nincs benne a
drámában. Azok, az összes vallásból, eljönnek. Azok, akik áttértek más vallásokba, mind
fel fognak merülni. A facsemete elültetésre kerül. Ez nagy erőfeszítést igényel. Amikor
újak jönnek el, egyszerűen mondjátok el nekik, hogy emlékezzenek az Atyára. Shiva
Isten beszél. Krishna nem Isten. Ő körbemegy a 84 születés ciklusán. Megszámlálhatatlan
vélemény és történet van. Nektek ezt nagyon jól az intellektusotokba kell szívnotok.
Tisztátalanok voltatok. Az Atya most elmondja nektek, hogyan tudtok tisztává válni. Egy
ciklussal ezelőtt is elmondta nektek, állandóan csak rám emlékezzetek. Tekintsétek
önmagatokat egy léleknek, mondjatok le a test minden vallásáról, és haljatok élőhalált.
Csak rám, az egy Atyára emlékezzetek. Én eljöttem, hogy mindenkinek megváltást adjak.
Csak Bharat emberei azok, akik emelkedetté válnak. Aztán 84 születést vesznek, és
lejönnek. Mondjátok el nekik: Ti, Bharat emberei ezeket az istenségeket imádjátok. Kik
voltak ők? Ők voltak a mennyország mesterei, ugye? Most hol vannak? Ki vesz 84
születést? Az aranykorban csak ezek az istenségek voltak. Most mindenkinek meg kell
semmisülnie ebben a nagy Mahabharat háborúban. Most mindenki tisztátalan és
tamopradhan. Én eljövök és belépek ebbe, a sok születésének a végén. Ő egy teljes hívő
volt. Ő Narayant imádta. Én belé lépek és Narayanná teszem. Most nektek is erőfeszítést
kell tennetek. Ez az istenségi királyság megalapításra kerül. Egy rózsafüzér teremtődik. A
végén ott van a testetlen virág, aztán ott van a dupla gyöngyszem. Ők közvetlenül Shiv
Baba alatt állnak: A Világatya Brahma, és a Világanya Saraswati. Ti most Vishnu
földjének a mestereivé váltok azzal, hogy megteszitek ezt az erőfeszítést. Bharat emberei
azt mondják, Bharat hozzánk tartozik. Ti is megértitek, hogy a világ mestereivé váltok.
Amikor uraltuk a királyságot, akkor nem volt semmilyen más vallás. Ti azt nem
mondanátok, ez az én királyságom. Ott nincs más vallás. Itt sokan vannak. Ők azt
mondják, enyém és tiéd. Ezek a dolgok ott nem léteznek. Ezért az Atya azt mondja,

gyerekek, mondjatok le minden másról, és egyedül csak rám emlékezzetek és a bűneitek
meg fognak semmisülni. Az nem úgy van, hogy valakinek ott kellene ülnie előttetek,
hogy meditációt vezessen, és nektek drishtit adjon. Az Atya azt mondja, emlékezzetek az
Atyára, miközben sétáltok, és körbemozogtok. Őrizzétek meg a táblázatotokat. Mennyi
ideig maradtam emlékezésben az egész nap folyamán? Mennyi ideig beszéltem az
Atyához azt követően, hogy reggel felébredtem. Én ma Baba emlékezésében ültem?
Tegyetek erőfeszítést önmagatokon ilyen módon. Ti rendelkeztek tudással az
intellektusotokban. Abban az esetben ezt magyarázzátok el másoknak is. Nem lép be
senki intellektusába, hogy a kéjvágy a legnagyobb ellenség. Ők itt maradnak három-négy
éven át, és aztán, amikor Maya nagy erővel megüti őket, elbuknak. Aztán azt mondják,
Baba, bepiszkítottam az arcomat. Baba azt válaszolja: Azoknak, akik bepiszkítják az
arcukat, nem szabadna ide eljönniük 12 hónapon át. Ti megígértétek az Atyának, és aztán
mégis beleestetek a bűnbe. Ne jöjjetek hozzám. A cél nagyon magas. Az Atya eljött,
hogy megtisztítsa a tisztátalant. Sok gyermek megházasodik, és mégis tiszták maradnak.
Igen, ha egy lányt ütnek, számára elrendezhető egy tiszta házasság, hogy védett
maradjon. Abban az esetben is Maya néhányakat elkap az orruknál fogva és aztán
vereséget szenvednek. A nők is nagymértékben vereséget szenvednek. Az Atya azt
mondja, te Szupnaka vagy (egy női ördög). Azok a nevek mind erre az időre utalnak.
Baba nem engedi meg a bűnös embereknek, hogy itt üljenek. Nektek az Atyától kell
vennetek a tanácsot, minden lépésnél. Amikor átadjátok önmagatokat, az Atya azt
mondja, most váljatok egy gondnokká és folyamatosan kövessétek Baba tanácsát. Csak
amikor megmutatjátok a táblázatotokat Babának, tud nektek tanácsot adni. Ezeket a
dolgokat nagymértékben meg kell érteni. Lehet, hogy ajánlotok fel bhogot, de én azt nem
eszem meg. Én vagyok az Adományozó. Achcha.
A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet,
emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet
mond a szellemi gyermekeknek.
Class: 1968. június 15.

Amikor azok, akik gyenge szívvel rendelkeznek, átismétlik a múltat, a szívük gyengesége
is átismétlésre kerül. Ezért titeket, gyerekeket arra késztetnek, hogy maradjatok nagyon
szilárdak a dráma sínén. Csak az emlékezésen keresztül lehet maximális haszon. Csak az
emlékezésen keresztül van az, hogy az élettartamotok növekedni fog. Ha a gyerekek
megértik a drámát, ők nem rendelkeznének semmilyen más gondolattal. Ebben az időben,
a drámában tanuljátok, és tanítjátok a tudást. Aztán, ez a szerep véget fog érni. Se az
Atya, se a ti szerepetek nem fog megmaradni. Nem lesz ott az adásának, vagy a
vevésüknek ez a szerepe. Így, mindkettő eggyé fog válni. Aztán a mi szerepünk ott lesz
az új világban és Baba szerepe ott lesz a csend földjén. A szerepeink filmje felvételre
kerül: A mi szerepünk a jutalomé és Baba szerepe a csend földjéé. Az adás és vevés

szerepe felvételre kerül. A dráma most teljessé válik. Aztán elmegyünk és uralkodunk a
királyságunkban. Az a szerep is aztán megváltozik. A tudás abbamarad, és mi azokká
válunk. Amikor a szerep befejeződik, akkor nem marad semmilyen különbség. Nem lesz
ott az Atya és a gyerekek szerepe. Ez az egy is veszi a teljes tudást. Annál az egynél sem
marad semmi. Nem marad semmi annál az egynél, aki átadja, és nem fog hiányozni
semmi azoknál sem, akik megkapják, és így mindkettő egyenlővé válik. Ehhez nektek
egy intellektusra van szükségetek, ami köpüli a tudás óceánját. A különleges erőfeszítés
az emlékezés zarándoklatáért van. Az Atya itt ül és magyaráz. Annak az
elmagyarázásban az egy nagy dologgá válik, de az nagyon szubtilis, amikor ott van az
intellektusban. Belülről tudjátok, hogy mi Shiv Baba formája. Annak az elmagyarázásban
az egy nagy formává válik. Az odaadás ösvényén hatalmas lingamokat készítenek. A
lélek maga parányi. Ez egy csoda. Mikor érnétek el a végét? Végül csak azt mondják,
végtelen. Baba elmagyarázta, hogy az egész szerep fel van véve egy lélekben. Ez egy
csoda. Ti nem tudjátok elérni annak a végét. Ti elérhetitek a világciklus végét. Csak ti
ismeritek a Teremtőt, a teremtés elejét, közepét és végét. Baba tudás teljes. Aztán, mi is
tudás teljessé fogunk válni. Nem marad semmi más, amit elérjünk. Az Atya belép ebbe az
egybe, és minket tanít. Ő csak egy Pont. Azzal, hogy víziójuk van egy lélekről, vagy
Istenről, nincs ott az a boldogság. Nektek erőfeszítést kell tennetek azért, hogy
emlékezzetek az Atyára, mert csak akkor fognak a bűneitek megsemmisülni. Az Atya azt
mondja, a tudás bennem véget fog érni és az bennetek is véget ér. Veszitek a tudást, és
emelkedetté váltok. Ugyanakkor, az Atya az Atya. Ti lelkek lelkek maradtok. Nem váltok
az Atyává. Ez tudás. Az Atya az Atya, és a gyerekek a gyerekek. Ez a tudás óceánjának
köpülése, és a mélységekbe menés kérdése. Azt is tudjátok, hogy mindenkinek haza kell
térnie. Mindenki vissza fog térni. Csak lelkek fognak maradni. Az egész világnak véget
kell érnie. Ebben félelemmentesnek kell maradnotok. Nektek erőfeszítést kell tennetek
azért, hogy félelemmentesek maradjatok. Nem szabad, hogy test tudatosság legyen.
Nektek el kell érnetek azt az állapotot. Az Atya önmagához hasonlóvá tesz benneteket.
Nektek, gyerekeknek is folyamatosan önmagatokhoz hasonlóvá kell tennetek másokat.
Nektek olyan erőfeszítést kell tennetek, hogy csak az egy Atyára való emlékezés
maradjon. Nektek még mindig van időtök. Ebben nagyon erőteljes főpróbákat kell
tartanotok. Ha ezt nem gyakoroljátok, akkor meg fogtok állni. A lábatok meg fog
rázkódni és hirtelen szívszélütés lesz. Egy tamopradhan test számára nem tart hosszú
ideig, hogy szívszélütést kapjon. Minél többet váltok folyamatosan testetlenné, és
maradtok az Atya emlékezésében, annál közelebb fogtok jönni. Csak azok képesek
félelemmentesek maradni, akik jógával rendelkeznek. Ti a jógán keresztül erőt, és a
tudáson keresztül gazdagságot kaptok. Nektek, gyerekeknek erőre van szükségetek, és
így annak érdekében, hogy erőt kapjatok, folyamatosan emlékezzetek az Atyára. Baba az
örökkévaló Sebész. Ő soha nem válhat beteggé. Az Atya azt mondja, nektek
folyamatosan vennetek kell az örökkévaló gyógyszert önmagatok számára. Én egy olyan
életet adó gyógynövényt adok nektek, hogy soha senki nem válik beteggé. Egyszerűen
folyamatosan emlékezzetek a Tisztító Atyára és tisztává fogtok válni. Az istenségek

mindig szabadok a betegségektől, és tiszták. Ti, gyerekek most hittel rendelkeztek, hogy
igénylitek az örökségeteket minden ciklusban. Az Atya megszámlálhatatlanszor eljött,
ugyanúgy, ahogy most is eljött. Mindaz, amit Baba tanít és elmagyaráz, Raja jóga. A
Gita, stb., az odaadás ösvényéhez tartoznak. Az Atya most megmutatja nektek a tudásnak
ezt az ösvényét. Az Atya felemel benneteket azzal, hogy felemel a legaljáról. Azok, akik
szilárd hittel rendelkeznek az intellektusukban, a rózsafüzér gyöngyszemeivé válnak.
Gyerekek, megértitek, hogy lejöttetek azzal, hogy odaadást végeztetek. Az Atya most
eljött, és arra inspirál benneteket, hogy egy igaz bevételt keressetek. Egy világi apa nem
tesz képessé benneteket arra, hogy egy ilyen bevételt keressetek, mint ahogy a parlokik
Atya teszi. Achcha. Jó éjszakát és namaste a gyerekeknek.
Lényeg a dharnához:
1. Maya nagyon erőteljessé fog válni, és elétek jön. Ne féljetek tőle. Váljatok Maya

legyőzőjévé. Minden lépésnél kövessétek a shrimatot, és legyetek
kegyelemteljesek.
2. Mutassátok meg az igaz táblázatotokat az Atyának. Éljetek úgy, mint egy gondnok.
Gyakoroljátok, hogy emlékezésben maradtok, miközben sétáltok, és
előremozogtok.
Áldás:
Adjatok egy víziót a fénykoronátokról a hívőiteknek a saját formátokon
keresztül, és váljatok egy különösen szeretett istenséggé.
Amikor az Atya gyermekeivé váltok és megteszitek a tisztaság ígéretét,
viszonzásként megkapjátok a fénykoronát. Az ékkövekkel kirakott korona
semmi összehasonlítva ezzel a fénykoronával. Minél jobban önmagatokba
szívjátok a tisztaságot a gondolataitokban, a szavaitokban és tetteitekben, a
fénykorona annál világosabbá válik, és akkor meg fogtok nyilvánulni a
hívőitek előtt egy különösen szeretett istenségként.
Slogen:
Mindig maradjatok BapDada védelmének baldachinja alatt és az akadályok
legyőzőivé fogtok válni.
*** O M S H A N T I ***

