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Édes gyermekek, mindent végezzetek jóga erővel. Ebben nem merül fel annak a kérdése,
hogy az Atyától bármit is kérjetek. Ti Isten gyermekei vagytok, tehát ne kövessetek el
semmilyen ördögi tettet.
Milyen csodát hajt végre a jóga erőtök?
A jógának ezzel az erejével képesek vagytok ellenőrzés alatt tartani minden fizikai
szerveteket. Amíg nincs jóga erőtök, addig nem válhattok tisztává. A jóga erővel válik az
egész világ tisztává. Ezért, annak érdekében, hogy tisztává váljatok és az ételeteket tisztává
tegyétek, maradjatok az emlékezés zarándoklatán. Tegyetek mindent taktikusan, legyetek
mindenkivel kapcsolatban alázatosak.

Om Shanti. A Szellemi Atya magyaráz a szellemi gyermekeknek. A világon senki nem tudja, hogy a
Szellemi Atya hogyan jön el, és alapítja meg a mennyország új világát. Ezt senki nem tudja. Az Atyát
nem kérdezhetitek meg bármivel kapcsolatban. Az Atya mindent elmagyaráz nektek. Nincs arra
szükség, hogy bármit is kérdezzetek. Ő folyamatosan mindent Magától elmagyaráz. Az Atya azt
mondja: Én tudom, hogy mikor kell jönnöm, és mit kell tennem itt, Bharat földjén, minden ciklusban.
Ti ezt nem tudjátok. Ő minden nap magyaráz nektek. Még ha senki sem tesz fel kérdést, Ő akkor is
folyamatosan mindent elmagyaráz. Néha a gyermekek megkérdezik Babát, hogy mit tegyenek, mert
nehézségeik vannak az ételükkel és az italukkal kapcsolatban. Ez valami, amit meg kell érteni. Baba
már elmondta nektek, hogy mindent tegyetek jóga erővel. Úgy tegyetek mindent, hogy közben az
emlékezés zarándoklatán maradtok. Bárhova is menjetek, a fő dolog számotokra, hogy biztosan
emlékezzetek az Atyára, és ne kövessetek el semmilyen ördögi tettet. Mi Isten gyermekei vagyunk és Ő
mindenki Atyja. Ő ugyanazt a tanítást adja mindenkinek. Az Atya átadja a tanítást: Gyermekek, nektek
a mennyország mestereivé kell válnotok. Még egy királyságban is különböző pozíciók vannak.
Mindenki státusza a megtett erőfeszítéseinek megfelelő. A gyermekeknek kell erőfeszítést tenniük és a
gyermekek azok, akiknek meg kell kapniuk a jutalmat. Az Atya eljön azért, hogy arra inspiráljon
benneteket, hogy erőfeszítést tegyetek. Arról semmit nem tudtatok, hogy az Atya mikor jön el, mit tesz,
amikor eljön, és hová visz benneteket. A dráma tervének megfelelően, az Atya Maga jön el, és
elmagyarázza, hogy honnan estetek le. Ti a legtetejéről estetek le. Az egyáltalán nem lépett be az
intellektusotokba, hogy kik vagytok. Ugye ezt most felismeritek? Soha nem is álmodtatok arról, hogy
az Atya eljönne, és mit tenne. Egyáltalán semmit nem tudtatok. Most megtaláltátok az Atyát.
Megértitek, hogy fel kell áldoznotok magatokat egy ilyen Atyának, ugyanúgy, ahogy egy hűséges és
hittel teli feleség is teljesen feláldozza magát a férjének. Ő még attól sem fél, hogy felmásszon a
temetési máglyára; ilyen bátor. Korábban közülük sokan felmásztak a hamvasztó máglyára. Itt Baba
semmilyen nehézséget nem ad nektek. Bár használják „a tudás máglyája” kifejezést, de ez nem
magatok elégetésének a kérdése. Az Atya olyan egyszerűen magyaráz, mint amikor egy hajszálat
kihúzunk a vajból. Ti, gyermekek megértitek, hogy valóban a sok születés bűneinek terhe ott van a
fejeteken. Nem csak egy Ajamil van; minden emberi lény sokkal nagyobb Ajamil, mint a következő.
Az emberi lények nem tudják, hogy mit tettek az utolsó születésükben. Ti most megértitek, hogy csak
bűnt követtetek el. Valójában nincs egyetlen jótékony lélek sem. Minden lélek bűnös. Ha valaki
jótékonykodik, akkor jótékony lélekké válik. Azonban jótékony lelkek csak az aranykorban léteznek.

Mi van akkor, ha valaki épít egy kórházat, stb.! Ő nem tud kibújni az alól, hogy lejöjjön a létrán. Ő nem
megy a felemelkedés állapotába, hanem folyamatosan lefele jön. Ez az Atya olyan szeretett, hogy azt
mondjátok, hogy feláldozzátok magatokat Neki miközben éltek, mert Ő minden férjek Férje, minden
apák Atyja, mindenki közül a Legmagasabb. Az Atya most benneteket, gyermekeket felébreszt. Egy
ilyen Atya, aki benneteket a mennyország mestereivé tesz, olyan hétköznapi! Kezdetben, amikor a
nővérek beteggé váltak, maga Baba szolgálta őket. Benne nincs semmilyen arrogancia. BapDada a
Magasak közt Legmagasabb. Ő azt mondja: Bármilyen cselekedetet hajtok végre, azokat ezen a valakin
keresztül teszem, vagy inspirálom őt arra, hogy végrehajtsa azokat. A kettő olyan, mint egy. Nem
tudjátok megmondani, hogy melyik cselekedetek teszi az Atya, és mi az, amit Dada tesz. Az Atya Maga
itt ül és elmagyarázza nektek a tettek, a semleges tettek, és bűnös tettek filozófiáját. Az Atya ilyen
emelkedett. Ott van Maya nagy befolyása is. Isten, az Atya azt mondja: Ne tegyétek ezt! És mégis,
néhányan nem hallgatnak Rá. Isten azt mondja: Édes gyermekek, ne tegyétek ezt! Ennek ellenére,
néhány gyermek helytelen dolgokat tesz. Ő csak azt tiltja meg nektek, hogy helytelen tetteket hajtsatok
végre, de Maya nagyon erőteljes. Ne felejtsétek el az Atyát, még véletlenül sem. Mi azt mondjuk, „Nem
számít, hogy mit csinálsz velem, még akkor is, ha megütsz engem”, de az Atya valójában nem tesz
semmi ilyesmit. Azonban ezt mondják szélsőséges helyzetekben. Ott van az ének is: Soha nem fogom
elhagyni az ajtódat, nem számít, hogy mit mondasz nekem. Amúgy is, mi van kint? Az intellektus is azt
mondja: Hova máshova mehetnék? Az Atya átadja nektek a királyságot, amit soha nem fogtok
megkapni máskor. Az nem úgy van, hogy valamit kaphattok a következő születésetekben; nem. Az, az
Egyetlen a parlokik Atya, aki a boldogság korlátlan földjének a mestereivé tesz benneteket. Nektek,
gyermekeknek az isteni erényeket is magatokba kell szívnotok. Azonban azzal kapcsolatban az Atya
tanácsot is ad nektek: Végezzétek el a kötelességeteket úgy, mint egy rendőr, stb., Máskülönben
elbocsájtanak titeket. El kell végeznetek a munkátokat; néha szigorú szemet kell mutatnotok.
Amennyire csak lehetséges, mindent szeretettel tegyetek. Máskülönben mutassatok szigorú szemet,
taktikával. Ne használjátok a kezeiteket! Babának olyan sok gyermeke van. Baba aggódik a gyermekei
miatt. A fő dolog, hogy maradjatok tiszták. Születésről-születésre így kiáltottatok: Ó Tisztító, gyere és
tisztíts meg minket! Azonban egyáltalán nem értettétek ennek a jelentését. Mivel kiáltanak, ezért
biztosan tisztátalanoknak kell lenniük. Máskülönben nem lenne szükség arra, hogy Hozzá kiáltsanak.
Nincs arra szükség, hogy Hozzá imádkozzanak. Az Atya elmagyarázza, hogy olyan sokat inzultálnak
titeket, ártatlanokat, gyengéket. Azt tolerálnotok kell. Baba folyamatosan sok taktikát mutat nektek.
Folyamatosan nagy alázattal haladjatok előre. Mondjátok neki: Te vagy az istenem. Tehát, mit kérsz
tőlem? A házasságkötés idején a vőlegény azt mondja: Én vagyok a férjed, az istened és a gurud! Én
vagyok számodra minden! Ezért, most mondjátok el neki: Én tiszta akarok maradni, akkor miért állítasz
meg engem ebben? Istent hívják a Tisztítónak. Neked kellene annak lenned, aki megtisztít engem. Nagy
szeretettel és alázattal beszéljetek ilyen módon. Ha mérgessé válik, záporozzátok őt virágokkal. Néha
megütik a feleségüket, és aztán azt mondják, bocsánat. Amikor valaki túl sokat iszik, és nagyon
mámorossá válik, akkor egy császárnak tekinti magát. Ez a méreg olyan, hogy ne is kérdezzétek! Aztán
bűnbánatot éreznek, mert kifejlesztették a szokást, ami nem törik meg. Beleesnek a bűnbe egyszer,
vagy kétszer és aztán mámorossá válnak, és folyamatosan elbuknak. Mint, ahogy a mámoros dolgok
boldogságot hoznak a léleknek, így a bűnök is ilyenek. Itt sok erőfeszítést kell tennetek. A jóga erő
nélkül egyik fizikai szerveteket sem lehet ellenőrzés alatt tartani. Ez a jóga erő csodája, ezért annak a
neve nagyon jól ismert. Az emberek külföldről is eljönnek, hogy megtanulják ezt a jógát. Ők csendben
ülve maradnak. Távolra kerülnek az otthonaiktól és családjuktól. Az a mesterséges béke fél ciklusra.
Senki nem ismeri az igaz békét. Az Atya azt mondja: Gyerekek, az eredeti vallásotok a béke.
Cselekedeteket kell végrehajtanotok a testeteken keresztül. Egy lélek békés marad, amíg nem ölt egy

testet. Azt követően az a lélek elmegy valahova, és belép egy másik testbe. Itt néhány lélek
folyamatosan körbebotladozik a szubtilis testében. Azok fénytestek. Némelyik lélek sok szomorúságot
okoz, mások jó lelkek. Itt is van néhány jó emberi lény, akik nem okoznak senkinek bánatot. Mások sok
szomorúságot okoznak. Némelyik olyan, mint a saddhuk és a mahatmák (nagy lelkek). Az Atya azt
mondja: Ó rég elvesztett és most megtalált gyermekek, ti újból eljöttetek, és találkoztatok Velem 5.000
év után. Miért jöttetek el ide, hogy mit kapjatok? Az Atya elmondta nektek, hogy mi az, amit
megkaptok. „Baba, az nem kérdéses, hogy mit kapunk Tőled. Te vagy a Mennyei Isten, az Atya, az új
világ Teremtője. Tehát, mi biztosan megkapjuk Tőled az uralkodást.” Az Atya azt mondja: Amikor
valaki akárcsak csak egy kis tudást is megért, akkor biztosan el fog menni a mennyországba. Én
eljöttem, hogy megalapítsam a mennyországot. Isten és Prajapita Brahma mindenki közül, a
legnagyobb személyiségek. Ti tudjátok, hogy ki Vishnu. Senki más nem tudja ezt. Azt mondjátok: Mi a
klánjukhoz tartozunk. Ez a Lakshmi és Narayan az aranykorban uralkodnak a királyságban. Ez a
diszkosz, stb. valójában nem Vishnuhoz tartozik. Ezek a díszek hozzátok, Brahminokhoz tartoznak.
Ebben az időben mi rendelkezünk ezzel a tudással. Ezek közül a dolgok közül semmit nem
magyaráznak el az aranykorban. Senki másnak nincs ereje, hogy elmagyarázza ezeket a dolgokat. Ti
most ismeritek a 84 születés ciklusát. Senki nem érti meg annak a jelentését. Az Atya ezt elmagyarázta
nektek, gyermekeknek. Ti, gyermekek megértitek, hogy ezek a díszek nem tűnnek helyesnek rajtunk.
Mi még mindig tanításokat kapunk, és erőfeszítést teszünk. Aztán olyanokká fogunk válni, mint ők.
Azzal, hogy forgatjuk az önmegismerés diszkoszát, istenségekké fogunk válni. Az önmegismerés
diszkosza azt jelenti, ismerni a Teremtőt, és a teremtmény elejét, közepét és végét. A világon senki nem
magyarázhatja el, hogy a világciklus hogyan forog. Az Atya mindent nagyon egyszerűen elmagyaráz.
Ennek a ciklusnak az időtartama nem lehet olyan hosszú, mint ahogy azt mondják. A világ híreit
elmondják, az emberi népességgel kapcsolatban. Nem beszélnek a teknősbékák, vagy a halak
népességéről. Ez csak az emberi lényekre vonatkozik. Az emberek kérdéseket tesznek fel nektek. Az
Atya mindent elmagyaráz; egyszerűen csak teljes figyelmet kell fordítanotok erre. Baba elmagyarázta,
hogy a világot újból tisztává teszitek a jógátok erejével. Éppen ezért nem vagytok képesek megtisztítani
az ételeteket a jóga erővel? Achcha. Ti olyanokká váltatok, mint ez; tehát másokat is olyanná tesztek,
mint amilyenek ti vagytok? Ti, gyermekek most megértitek, hogy az Atya eljött, hogy újból átadja
nektek a mennyország uralkodását. Ezért nem szabad Őt elutasítanotok. Ha visszautasítjátok a világ
királyságát, akkor mindennek vége. Aztán a hulladékban van végetek. Az egész világ szemét. Tehát, azt
hulladéknak neveznék. Nézzétek meg a világ állapotát! Tudjátok, hogy a világ mestereivé váltok. Senki
nem érti meg, hogy az aranykorban csak egy királyság van. Ők nem hisznek nektek. Nekik megvan a
saját büszkeségük, és így egyáltalán nem hallgatnak meg benneteket. Azt mondják: Mindez a
képzelgésetek. Ők azt mondják, hogy a testek, stb. a képzeleten keresztül teremtődtek. Ők egyáltalán
nem értik meg annak a jelentését. Egyszerűen azt mondják, hogy ez Isten elképzelése, hogy mindenki
azzá válik, amit Isten akar tőlük, és ez az Ő játéka. Ők ilyen dolgokat mondanak, ne is kérdezzétek! Ti,
gyermekek tudjátok, hogy az Atya most eljött. Még az öreg anyák is azt mondják: Baba, mi igényeljük
Tőled a mennyország örökségét minden 5.000 évben. Most ti eljöttetek, hogy igényeljétek a
mennyország uralkodását. Tudjátok, hogy minden színésznek megvan a saját szerepe. Két színésznek
nem lehet ugyanaz a szerepe. Ti erőfeszítést fogtok tenni, ugyanazzal a névvel és formával, ugyanabban
az időben, hogy igényeljétek az örökségeteket az Atyától. Egy ilyen hatalmas bevétel! Bár Baba azt
mondja, hogy még akkor is, ha valaki csak egy kevés tudást hallott, el fog menni a mennyországba, de
minden emberi lény erőfeszítést tesz azért, hogy emelkedetté váljon. Ezért, az erőfeszítés az első.
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. Mint ahogy Baba szolgál benneteket, gyermekeket minden arrogancia nélkül, kövessétek az

Atyát. Kövessétek az Atya shrimatját is, és igényeljétek a világ uralkodását. Azt ne utasítsátok el!
2. Halljatok élőhalált és áldozzátok fel magatokat minden apa Atyjának, minden férj Férjének, aki a
Magasak közt Legmagasabb és a legszeretettebb. Üljetek a tudás máglyájára. Ne felejtsétek el az
Atyát, még véletlenül sem, és ezáltal ne hajtsatok végre helytelen tetteket.
Áldás:
Legyetek feltöltve a tapasztalat ékszereivel azzal, hogy a tudás mélységeibe mentek és a
váljatok a tudás mester óceánjaiva.
Azok a gyerekek, akik elmennek a tudás mélységeibe, feltöltötté válnak a tapasztalat
ékszereivel. Az egyik meghallgatja a tudást és azt elmondja másoknak, a másik pedig a
tapasztalat megtestesítőjévé válik. Akik tapasztaltak, azok mindig múlhatatlanok és
szabadok maradnak az akadályoktól; senki nem rázhatja meg őket. Akik tapasztaltak,
azoknál Maya semmiben nem sikeres abban, amit velük próbál tenni. Akik tapasztaltak,
azok soha nem lesznek becsapottak, és ezért folyamatosan növelnetek kell a
tapasztalataitokat, és így váljatok minden erény megtestesítőivé. A köpülés erejével
halmozzátok fel a tiszta gondolatok tárházát.
Slogen:
Egy angyal az, aki túl van a test bármilyen szubtilis arroganciáján.
*** O M S H A N T I ***

