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Édes gyermekek, az egyik módszer, hogy tisztává váljatok, az emlékezés erejével, és a
másik módszer, a büntetés erejével van. Nektek az emlékezés erejével kell tisztává
válnotok, és igényelnetek kell egy magas státuszt.
Atya a Szellemi Sebész. Ő milyen típusú türelmet ad át nektek?
Ugyanúgy, ahogy azok a sebészek is biztosítják a beteget és türelmet adnak nekik azzal,
hogy azt mondják, hamarosan jobban lesznek, hasonló módon, a Szellemi Sebész is
biztosít titeket, gyermekeket: Gyermekek, ne féljetek Maya betegségeitől. A Sebész átadja
nektek az orvosságot, ami kihoz benneteket mindazokból a betegségekből. Olyan
gondolatok is fognak jönni, amikkel soha nem rendelkeztetek a tudatlanság ösvényén.
Ugyanakkor, nektek mindent tolerálnotok kell. Tegyetek egy kis erőfeszítést. A
boldogságotok napjai már lassan itt vannak.

Om Shanti. A korlátlan Atya magyaráz nektek, gyermekeknek, mindannyitoknak. Nektek biztosnak kell
lennetek abban, hogy az üzenet, hogy az Atya most eljött, mindenkit elér. Az Atya nektek türelmet ad,
mert az odaadás ösvényén így kiáltottatok: Baba, jöjj és szabadíts meg, és tegyél minket szabaddá a
szomorúságtól. Az Atya biztosít benneteket arról, hogy csak néhány nap maradt hátra. Amikor valaki
felépül egy betegségből, őt arról biztosítják, hogy most jól lesz. Ti, gyermekek is megértitek, hogy csak
néhány nap maradt hátra ebben a piszkos világban, és aztán el fogtok menni az új világba. Nektek arra
érdemessé kell válnotok. Aztán, semmilyen betegség nem fog háborgatni benneteket. Az Atya türelmet
ad és azt mondja, tegyetek egy kis erőfeszítést. Senki más nem tud ilyen türelmet adni nektek. Ti
tamoprahanná váltatok. Az Atya most eljött, hogy újból szatopradhanná tegyen benneteket. Most
minden léleknek tisztává kell válnia. Némelyik jóga erővel, és mások a büntetés erejével. Ott van a
büntetés ereje is. Azok státusza csökkenni fog, akik büntetésen keresztül válnak tisztává. Ti, gyermekek
folyamatosan megkapjátok a shrimatot. Az Atya azt mondja, állandóan csak rám emlékezzetek, és
minden bűnötök el fog égni. Ha nem maradtok emlékezésben, a bűneitek százszorosan növekedni
fognak, mert azzal rágalmaztatok engem, hogy bűnös lelkekké váltatok. Az emberek azt mondanák:
Isten nekik ilyen utasításokat ad, hogy ördögi viselkedéssel rendelkezzenek? Ott vannak a
hullámvölgyek. A gyermekek vereséget szenvednek. Még a jó gyermekek is vereséget szenvednek, és
így a bűneik nem kerülnek elvágásra. Aztán, azokért szenvedniük kell. Ez egy nagyon piszkos világ, és
itt minden folyamatosan megtörténik. Az Atyához kiáltotok: Baba, jöjj és mutasd meg nekünk az
ösvényt a jövő új világába. Baba tudja, hogy ezen az oldalon ott van az öreg világ, és a másik oldalon
ott van az új világ. Ti csónakok vagytok. Most előrehaladtok azért, hogy a legemelkedettebb emberi
lényekké váljatok. A horgonyotokat felemelték az öreg világból. Nektek emlékeznetek kell az otthonra,
ahova el kell mennetek. Az Atya elmondta: Azzal, hogy Rám emlékeztek, a rozsdátokat el fogják
távolítani. Ott van a jóga ereje, vagy a büntetés ereje. Minden léleknek biztosan tisztává kell válnia.
Senki nem térhet haza anélkül, hogy tisztává válna. Mindenki megkapta a saját szerepét. Az Atya azt
mondja: Ez a ti végső születésetek. Az emberek azt mondják, hogy a vaskor még mindig
gyermekcipőben jár. Ez azt jelenti, hogy az emberek még boldogtalanabbakká fognak válni, mint
amilyenek most. Ti, átmeneti kori Brahminok megértitek, hogy a szomorúság ezen földjének most
véget kell érnie. Az Atya türelmet ad nektek. Az Atya az előző ciklusban is elmondta: Állandóan csak
Rám emlékezzetek, és a bűneitek rozsdáját el fogják távolítani. Én ezt garantálom nektek. Azt is

elmagyarázza, hogy a vaskor biztosan megsemmisül és az aranykor biztosan eljön. Ti megkapjátok ezt
a garanciát. Ti, gyermekek hittel is rendelkeztek, de mivel nem maradtok emlékezésben, ti ilyen vagy
olyan bűnös tettet hajtotok végre. Azt mondjátok: Baba, én mérgessé váltam. Azt is egy ördögi
szellemnek hívják. Ravan szomorúságot okoz az öt bűn ezen királyságában. A vége karmikus számláit
is el kell rendezni. A kéjvágynak ez a betegsége felmerül azokban, akiket korábban soha nem
háborgatott a kéjvágy bűne. Azt mondják, nekem korábban soha nem voltak ilyen gondolataim. Ezért,
ezek most miért háborgatnak engem. Ez tudás: A tudás minden betegséget felmerít. Az odaadás nem
merít fel minden betegséget. Ez egy tisztátalan bűnös világ. Száz százalékos tisztátalanság van. Most
százszázalékos tisztátalanból százszázalékos tisztává kell válnotok. A százszázalékosan romlott
világnak most százszázalékosan tisztává és emelkedetté kell válnia. Az Atya azt mondja: Én eljöttem,
hogy titeket, gyermekeket a béke földjére, és a boldogság földjére vigyelek. Emlékezzetek Rám, és
forgassátok a világciklust. Ne kövessetek el semmilyen bűnös tettet. Szívjátok önmagatokba azokat az
erényeket, amikkel azok az istenségek rendelkeztek. Baba nem okoz nektek semmilyen nehézséget.
Néhány otthonban ördögi szellemek vannak, akik mindent felégetnek, és sok kárt okoznak. Ebben az
időben minden emberi lény ördög. Ott van a karma szenvedése, fizikai módon is. A lelkek ilyen, vagy
olyan szomorúságot okoznak egymásnak a testen keresztül. Még akkor is, ha egy lélek nem rendelkezik
egy testtel, szomorúságot okoz. A gyermekek látták azt, amit egy szellemnek neveztek, ami olyan, mint
egy fehér árnyék. Ugyanakkor nektek ezen nem szabad gondolkodnotok. Minél többet emlékeztek az
Atyára, annál több minden fog véget érni. Ott vannak a karmikus számlák is. A nővérek otthon azt
mondják, hogy ők tiszták akarnak maradni. A lélek az, aki ezt mondja. Azok, akik nem rendelkeznek
tudással, azt mondják: Ne maradj tiszta. Aztán, ott van a vita. Olyan sok zűrzavar van. Ti most tiszta
lelkekké váltok. Azok a lelkek tisztátalanok, és szomorúságot okoznak. Ők is lelkek. Őket hívják
ördögöknek. Ők szomorúságot okoznak a testtel, és test nélkül is. A tudás könnyű. Nektek az
önmegismerés diszkosza forgatóivá kell válnotok. Ugyanakkor, a fő dolog a tisztaság. Ezért nektek
emlékeznetek kell az Atyára, nagy boldogsággal. Ravanra azt mondják, hogy egy ördög. Ebben az
időben ez a világ ördögi. Ők folyamatosan soktípusú szomorúságot kapnak egymástól. Azokat hívják
ördögöknek, akik tisztátalanok. A tisztátalan lelkekben ott van az öt bűn sok típusa. Néhányan a
kéjvágy szokásával, mások a harag vagy a másokat elkeseredetté tenni szokásával rendelkeznek, és
néhányan a kárt okozni szokásával rendelkeznek. Azok, akik rendelkeznek a kéjvágy szokásával,
haragossá válnak, és még meg is ütnének valakit, ha azt nem kapják meg. Ez a világ ilyen. Ezért, az
Atya eljön, és nektek türelmet ad: Ó lelkek, legyetek türelmesek. Folyamatosan emlékezzetek Rám, és
szívjátok önmagatokba az isteni erényeket. Ő nem mondja azt nektek, hogy ne menjetek el az
üzletetekbe, stb. Hasonló módon, azoknak a hadseregben is el kell menniük a harcba. Ők azt mondják,
hogy maradjanak Shiv Baba emlékezésében. Ők a Gita szavait idézik, és abban hisznek, hogy ha a
harcmezőn fognak meghalni, akkor elmennek a mennyországba. Ezért van az, hogy ők boldogan
mennek a harcba. Ugyanakkor, ez nem így van. Baba most azt mondja, ti elmehettek a mennyországba,
de egyszerűen emlékezzetek Shiv Babára. Nektek emlékeznetek kell az egy Shiv Babára és biztosan
elmentek a mennyországba. Bárki jöjjön el, még akkor is, ha tisztátalanná válnak, azzal, hogy
visszatérnek, ők biztosan elmennek a mennyországba. Ők büntetést tapasztalnak, tisztává válnak, és
biztosan elmennek oda. Az Atya kegyelemteljes. Az Atya elmagyarázza: Ne hajtsatok végre bűnös
tetteket, és a bűnös tettek legyőzőivé fogtok válni. Ez a Lakshmi és Narayan a bűnös tettek legyőzői.
Aztán, Ravan királyságában azokká válnak, akik bűnöket követnek el. Vikrám király időszaka
elkezdődik. Az emberek egyáltalán semmit nem tudnak. Ti, gyermekek most tudjátok, hogy Lakshmi és
Narayan hogyan váltak a bűn legyőzőivé. Azt mondanák: Ott voltak a bűn első számú legyőzői, és
aztán 2.500 év után elkezdődött azok időszaka, akik bűnös tetteket hajtanak végre. Ott van a király

története, aki legyőzte a ragaszkodást. Az Atya azt mondja, váljatok a ragaszkodás legyőzőivé.
Állandóan csak Rám emlékezzetek, és a bűneitek elvágásra kerülnek. Azzal, hogy tisztává váltok, ki
tudjátok törölni a bűnöket, amiket végrehajtottatok 2.500 éven át, így tegyétek magatokat
szatopradhanná ebben az 50-60 évben. Ha nem rendelkeztek jógaerővel, akkor a végén fogtok egy
számot kapni. A rózsafüzér nagyon nagy. Bharat rózsafüzére különleges. Az egész játék ettől függ.
Ebben a fő dolog az emlékezés zarándoklata. Ebben nincs semmilyen nehézség. Az odaadás ösvényén
az intellektusuk jógája sokakkal összekapcsolódik. Ők mindannyian a teremtés. Senki számára nem
lehet haszon azon keresztül, hogy rájuk emlékeznek. Az Atya azt mondja, ne emlékezzetek senkire.
Ugyanúgy, ahogy az odaadás ösvényén ti egyszerűen odaadást hajtottatok végre, most, a végén csak
Rám emlékezzetek. Az Atya olyan világosan magyaráz nektek. Ti azt korábban nem tudtátok. Ti most
megkaptátok a tudást. Az Atya azt mondja, szakadjatok el mindenki mástól, és kapcsoljátok
önmagatokat az Egyhez és a bűneitek el fognak égni. Ti sok bűnt követtetek el. Ti a kéjvágy kardját
használtátok. Egymásnak szomorúságot okoztatok az elejétől, a középen át a végéig. A fő dolog a
kéjvágy kardja. Az is ott van a drámában. Nem kérdezhetitek meg, hogy miért lett egy ilyen dráma
megteremtve. Ez a játék örökkévaló. Nekem is van ebben egy szerepem. Azt sem kérdezhetitek meg,
hogy ez a dráma mikor lett megteremtve, és mikor fog véget érni. A szerep fel van véve a lélekben. A
lélek lemeze soha nem válik elnyűtté. A lélek múlhatatlan, és egy múlhatatlan szereppel rendelkezik. A
drámára is azt mondják, hogy múlhatatlan. Az Atya, aki nem vesz újjászületést, eljön, és elmagyarázza
nektek mindezeket a titkokat. Senki nem tudja elmagyarázni nektek a világ eleje, közepe és vége titkait.
Ők nem ismerik az Atya, vagy a lélek foglalkozását. A világciklus folyamatosan forog. Ez most a
legértékesebb átmeneti kor, amikor minden emberi lény emelkedetté válik. A béke földjén minden lélek
tisztává és emelkedetté válik. A béke földje a tiszta világ. Az új világ is tiszta. Ott béke van. Aztán,
amikor egy testet kaptok, eljátsszátok a szerepeteket. Mi tudjuk, hogy mindenki megkapta a saját
szerepét. Az a mi otthonunk. Mi ott maradunk békében. Nekünk itt el kell játszanunk a szerepünket. Az
Atya most azt mondja, először önzetlen módon imádtatok engem az odaadás ösvényén. Nem voltatok
boldogtalanok. Mostanra, hogy önző imádat van, boldogtalanná váltatok. Az Atya azt mondja, most
alkalmazzátok az isteni erényeket. Tehát, miért vannak még mindig ördögi nyomok. Ti az Atyához
kiáltottatok, hogy jöjjön el, és tegyen benneteket tisztává, így miért váltok tisztátalanná? Abban is
nektek biztosan le kell győznötök a kéjvágy fő bűnét, és aztán váljatok a világ legyőzőivé. Az emberek
azt mondják Istenről: Ő imádó és imádatra méltó is. Ez azt jelenti, hogy Őt lehozzák. Mivel ilyen
bűnöket hajtanak végre, a világ nagymértékben bűnössé vált. A Garuda Puránában a pokol extrém
mélységeiről beszélnek, ahol skorpiók és kígyók marnak. Nézzétek meg, hogy miket írtak a
szentírásokban. Az Atya elmagyarázza: Azok a szentírások mind az odaadás ösvényéhez tartoznak.
Senki nem találkozhat velem azokon keresztül. Ők még tamopradhanabbakká váltak. Ezért kiáltanak
hozzám, hogy jöjjek, és tegyem őket tisztává. Ezért, ez azt jelenti, hogy ők tisztátalanok. Az emberek
egyáltalán semmit nem értenek. Azok, akik hittel rendelkeznek az intellektusukban, győztesekké
válnak. Ők győzelmet aratnak Ravan felett és elmennek Ráma királyságába. Az Atya azt mondja,
győzzétek le a kéjvágyat. Emiatt zűrzavar van. Ők azt mondják, miért kellene lemondanunk a nektárról,
és mérget innunk? Amikor hallják a nektár nevet, ők azt gondolják, hogy az a gaumukból merül fel
(tehén szája). A Gangesz vizét nem lehet nektárnak nevezni. Az a tudás nektárára utal. Egy feleség
megmossa a férje lábát és megissza azt a vizet, az nektárnak tekintve. Ha az nektár lenne, olyanná
válna, mint egy gyémánt. Az Atya átadja nektek ezt a tudást, amin keresztül olyanokká váltok, mint a
gyémántok. Ők olyan sokat dicsérik a vizet. Ti átadjátok a tudás nektárját, hogy igyák, és ők vizet
adnak. Senki nem tud rólatok, Brahminok. Ők beszélnek a kauravákról és a pandavákról, de nem
tekintik a pandavákat Brahminoknak. Ezeket a szavakat nem említik a Gitában, és így nem tekintik a

pandavákat Brahminoknak. Az Atya itt ül, és elmagyarázza az összes szentírás lényegét. Ő azt mondja
nektek, gyermekeknek: Ítéljétek meg, mi az, amit a szentírásokban tanultatok, és mi az, amit én
mondok el nektek. Ti tudjátok, hogy mindaz, amit korábban hallottatok, helytelen volt, és most
meghallgatjátok mindazt, ami igaz. Az Atya elmagyarázta, ti mindannyian Sziták, hívők vagytok. Csak
Ráma, Isten az, aki átadja az odaadás gyümölcsét. Ő azt mondja, én eljövök, hogy átadjam a
gyümölcsöt. Tudjátok, hogy végtelen boldogságot tapasztaltok a mennyországban. Abban az időben az
összes többi a béke földjén van. Ők megkapják a békét. Ott, abban a világban boldogság, béke, tisztaság
volt. Ott minden volt. Ti elmagyarázzátok, hogy, amikor csak egy vallás volt a világban, akkor béke
volt, ugyanakkor ezt nem értik. Alig van bárki, aki itt marad. A végén sokan el fognak jönni. Hova
máshova mennének? Ez az egyedüli üzlet. Amikor egy üzlettulajdonos jó eladható portékákkal
rendelkezik, akkor azokat fix áron adja. Ez Shiv Baba üzlete. Ő testetlen. Brahmára is biztosan szükség
van. Titeket Brahma kumaroknak és kumariknak, és nem Shiv kumariknak hívnak. A Brahminokra
biztosan szükség van. Hogyan válhatnátok istenségekké anélkül, hogy Brahminokká válnátok. 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.
Lényeg a dharnához:
1. Nektek önmagatokba kell szívnotok az erényeket, mint azok az istenségek. Bármilyen ördögi

szanszkarával rendelkezzetek önmagatokban, mint pl., a harag szokása, azt el kell távolítani.
Nektek a bűn legyőzőivé kell válnotok, ezért ne hajtsatok végre semmilyen bűnös tettet.
2. Annak érdekében, hogy olyan emelkedetté váljatok, mint a gyémánt, másoknak is adjátok és
igyátok a tudás nektárját. Arassatok teljes győzelmet a kéjvágy bűne felett. Tegyétek önmagatokat
szatopradhanná. Rendezzétek el az összes karmikus számlátokat az emlékezés erejével.
Áldás:
Legyetek lelkek, akik a lehetőségekkel kísérleteznek, és győztesekké válnak felettük a
könnyű jóga szellemi erőfeszítésével.
Miközben rendelkeztek lehetőségekkel, és azokkal kísérleteztek, ne engedjétek, hogy az
állapototok ingadozzon. Egy jóginak lenni és kísérletezni, ezt nevezik elszakadottságnak.
Eszköznek lenni, miközben mindennel rendelkeztek, ez szabaddá tesz titeket bármilyen
vonzástól, és azzal kísérleteztek. Ha rendelkeztek bármilyen vággyal, azok a vágyak nem
fogják megengedni, hogy jóvá váljatok, és az erőfeszítés megtételével fogjátok eltölteni az
időtöket. Abban az időben, bár megpróbáljátok fenntartani a szellemi erőfeszítéseiteket, a
lehetőségek fognak vonzani benneteket. Ezért, legyetek lelkek, akik kísérleteznek, és
legyetek győztesek a lehetőségek vagyis, az anyag felett a könnyű jóga szellemi
erőfeszítésével.
Slogen:
Elégedettnek maradni, és mindenkit elégedetté tenni, jelenti azt, az elégedettség egy
ékszerének lenni.
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