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Lényeg: Édes gyermekek az öt bűn betegsége, ami fél ciklus óta ott van bennetek, most a végéhez
közeledik. Éppen ezért maradjatok korlátlan boldogságban.
Kérdés: Milyen hobbitoknak kéne lenni, és mi az, amivel nem szabadna kapcsolatban lennetek?
Válasz: Legyen az a hobbitok, hogy az Atyától a teljes örökségeteket igénylitek. Az embereknek
minden típusú hobbijuk van. Most mindazokról le kell mondanotok. Isten gyermekeivé
váltatok. Az Atyával haza kell térnetek, éppen ezért minden dolgot, ami a testtel
kapcsolatos, el kell felejtenetek. Csak etessétek meg a gyomrot két csapatival, és
kapcsoljátok össze az intellektust az új világgal.
Ének: Mit tehet a vihar azoknak, akiknek Isten a Társasága?
Om Shanti. Minden, különösen szeretett, megrázhatatlan mahavir gyermek megérti, hogy
soktípusú vihar fog jönni a tudatba, és hogy a természeti csapások, betegségek, stb., szintén el
fognak jönni azért, mert most a végső periódus pompája van. Maya nagyon meg fog benneteket
ütni. Akiknek az intellektusukban szilárd a hit, tudják, hogy a test karmikus számlái rendezésre
kerülnek. Amikor egy betegségből felgyógyulóban vagytok, akkor boldogságot éreztek, hogy most
megszabadultok attól a betegségtől. Tudjátok, hogy már csak nagyon kevés nap maradt hátra. Az
öt bűn betegsége bennetek van fél ciklusra. Ezen keresztül az emberek bűnös lelkekké válnak,
olyanná, mint Ajamil (a nagyon nagy bűnös). Csak néhány nap maradt hátra egy ilyen világból.
Ezek a betegségek most el fognak menni. A világban az emberek ezeket a dolgokat nem tudják. Ez
olyan, mintha ördögi lenne az intellektusuk; folyamatosan sírni fognak a kétségbeeséstől. Ti pedig
folyamatosan ezeket a jeleneteket fogjátok nézni. Azokkal a dolgokkal semmilyen kapcsolatotok
nincs. Most semmi sem új. Mindez meg kell, hogy történjen. Nincs szükség arra, hogy ettől
féljetek. Nagyon kevés idő maradt hátra. A gyomor etetéséhez elég két csapati. Az most a
hobbitok, hogy BapDadától igényeljétek az örökségeteket. Az embereknek nagyon soktípusú
hobbijuk van. Itt nem szabad, hogy bármilyen hobbitok legyen. Minden dolgot, ami a testtel
kapcsolatos, felejtsetek el. Most Istenhez tartozunk. Babával, a Vőlegénnyel vissza kell mennünk.
Az a Vőlegény egyedülállóan különleges. Ő képmás nélküli. Mivel képmásnélküli, ezért senki
nem emlékszik Rá megfelelően. Ez egy új rendszer. A léleknek Istenre kell emlékeznie. Fél
cikluson keresztül soha nem emlékeztetek Rá ilyen módon. Az aranykorban csak meg fogjátok
érteni, hogy lelkek vagytok, de semmilyen más tudásotok nem lesz. Én a lélek el fogok hagyni egy
testet, és veszek egy másikat. Itt a lelket a Legfelső Lélekbe tették. Azt mondják, hogy Isten
mindenütt jelenvaló. Ez olyan, mintha ez az öreg világ többé már nem létezne számotokra. Az
intellektusotok az új világgal van kapcsolatban. Amikor valaki egy új otthont épít, akkor az
intellektusa a régi otthontól eltávolodik, és az új otthonnal kapcsolódik össze. Most olyan sok
vallásból jövő emberek konferenciákat, stb. tartanak. Egyetlen egy személy intellektusa sincs
jógában összekapcsolva a Legfelső Atyával, a Legfelső Lélekkel. Most megtaláltátok az Atyát, aki
tanít titeket. Ő a Tudás Ura (Gyaneshwar) és a Jóga Ura (Yogeshwar). Ishwar az Egyetlent jelenti,
aki megtanítja nektek, hogy jógában legyetek Vele. Gyaneshwar azt jelenti, hogy egyedül Istennek
van tudása. Csak Ő taníthatja nektek a tudást és a jógát. Akiknek szilárd a hitük, azok megértik,
hogy ebben a világban csak rövid ideig vannak. Nekünk most haza kell térnünk. Egy játékban a
színészek tudják, hogy nekik csak rövid idejük van, és hogy aztán haza kell térniük. Folyamatosan
az órájukat nézik. A ti órátok korlátlan. Tudjátok, hogy ez a végső születés. Éppen ezért nagy
boldogságot kéne tapasztalnotok. El fogom hagyni ezt az öreg testemet, és a világ hercegévé és
hercegnőjévé fogok válni. A Mamám és a Babám is hercegekké és hercegnőkké válnak. Nektek,
gyermekeknek nagyon jól kell versenyeznetek, és a győzelem rózsafüzérében elől kell
igényelnetek egy számot. Ha bárki megkérdezné Babát, akkor Baba elmondaná neki: A
tevékenységed olyan, hogy úgy tűnik, hogy biztosan közel leszel a győzelem rózsafüzérében. Ti
saját magatok is tudnátok, hogy milyen mértékben fogtok átmenni. Néhányan azt gondolják, hogy
soha nem fognak átmenni. Bár én Baba gyermeke vagyok, és mindenemet átadtam, és Baba ölében
ülök, de ha semmit sem szívok magamba, akkor nem fogok egy magas státuszt kapni. Akik otthon
élnek a családjukkal és szolgálatot végeznek, azok egy jobb státuszt igényelhetnek, mint akik itt
élnek. Azt is látni, hogy ők nagyon gyorsan mennek. Avval, hogy Babával vagytok, valamivel több
a haszon. A felhők az óceánhoz jönnek, feltöltik magukat, majd utána mindenfelé elmennek, hogy
záporozzanak. A murlit mindenfele elküldik. Meghallgatjátok, a murlit, és aztán azt felolvassátok
másoknak. Akik nagyon sok szolgálatot végeznek, azok egy jó státuszt igényelnek. Ez erőfeszítést
igényel. Ha itt nem tesztek erőfeszítést, akkor el fogtok bukni. Minden az erőfeszítésetektől függ.
Ellenőrizzétek a saját pulzusotokat. Megérthetitek, hogy milyen státuszt fogtok igényelni avval,

hogy erőfeszítést tesztek. Ha nem tesztek erőfeszítést most és nem igényeltek egy magas státuszt,
akkor minden egyes ciklusban az lesz a státuszotok. Ez egy korlátlan dráma. Ti egy korlátlan
intellektust kaptatok. Nagy öröm van abban, hogy tudjuk a dráma kezdetét, közepét és végét.
Azonban Maya viharai olyanok, hogy arra késztetnek benneteket, hogy ilyen, vagy olyan helytelen
dolgot tegyetek. Maya a nagyon jó gyermekeket is legyőzi. Amint előrehaladtok nagy lesz a
kiterjedés, és a neveiteket dicsőíteni fogják. A vallásos konferenciák most Delhiben történnek. Egy
nagyon jó intellektus szükséges ahhoz, hogy képesek legyetek magyarázni a konferenciákon.
Előtte nagyon jó levelezésnek kell lennie. A konferenciának a vezetői először egy kis bizottságban
találkoznak, és aztán egy nagy konferencia van. A pápa, stb., részére már előre elrendeznek
minden lehetősséget. Ez a valaki is nagyon gondolkodik a konferenciákon. Ilyen konferenciákra
nagyon jó intelligens gyermekekre van szükség, hogy elmenjenek, és olyanoknak magyarázzanak,
akik nagyon értelmesek. Mindenekelőtt azzal az aspektussal foglalkozzatok, hogy ki a fő: Baba
eljött. Ez előtt senki nem tudott az istenségi vallásról. Most boldogok vagytok, hogy az istenségi
vallásnak a feje létezik. Akik szilárdak a tudásban, azok érzik, hogy most megkérdezhetik azokat
az embereket: „Mond el nekünk, hogy minden vallás közül, melyik a legemelkedettebb?” Azt a
vallást kéne a fő vallássá tenni. Ti, B.K.-k mindenkinek a fejei vagytok: Ti vagytok a világanyák.
Nektek megvan egy anya státusza. Azt mutatják, hogy a kumarik kilövik a nyilakat
Bhishampitamaira. Mindenkinek el kell jönni elétek, kumarik elé. El kell magyaráznotok, hogy ki
a Magasak közt Legmagasabb, és aztán meg fogják érteni, hogy a mindenütt jelenvalóság
elképzelése hamis. Most a harcmezőn vagytok. Az nem egy új dolog számotokra, hogy átadjátok
az Atya bemutatását. A nagyon jó gyermekekben ott van az a mámor, hogy a szerepüket már
számtalanszor eljátszották. Ez az öreg világ most a végéhez közeledik. Azokat az öreg testeket el
kell hagyni, és aztán felfrissülve eljátsszátok a szerepeiteket. Az intellektusotok most szélessé és
korlátlanná válik. Akik most régi kosztümben vannak, azt el kell hagyniuk, és aztán egy új
kosztümöt vesznek 84 születésre. Ennek mindig ott kéne maradni az intellektusotokban. Minden
egyes színésznek tudatában kéne lenni a saját szerepének. 84 születést vettetek, és eljátszottátok a
szerepeteket. Ez a játék is most a végéhez közeledik. Ez a kosztüm is mostanra már elhordott. A
világ is tamopradhan. Amikor a királyságunk megalapításra került, akkor a pusztulás el fog
kezdődni. El fogunk menni, és a következő születésünkben a világ mestereivé fogunk válni. Akik
itt tanulnak, azok valamit kapnak ebben a születésben is. Most arra emlékeztek, hogy el fogtok
menni és születést vesztek az istenségeknél, majd a harcosoknál. Ennek a tudásnak bugyborékolnia
kéne az intellektusotokban, mert csak aztán fog a boldogságotok higanyszála magasan maradni. az
ilyen dolgok folyamatosan köpülésre kerülnek azoknak az intellektusában, akik jó erőfeszítés
tévők. Baba elmagyarázta, hogy cselekedeteket kell végrehajtanotok. Aztán növelnetek kell az
emlékezésetek táblázatát. Az éjszaka erre nagyon jó. Ebben nincs fáradtság. Ha nem vagytok
képesek mindig ebben az állapotban maradni, akkor, amikor a viharok jönnek; azok kifárasztanak
titeket. Azonban ha folyamatosan az Atyára emlékeztek, és folyamatosan témákat választotok ki,
akkor a fejetek a tudással telivé válik. Baba tapasztalata, hogy sok vihar jön. Minél
erőteljesebbekké váltok, Maya annál inkább megpróbál benneteket elbuktatni. Ez egy törvény. Az
Atya azt mondja: Maya nagyon erős azért, mert most elveszíti a királyságát, és így nagyon sok
vihart fog teremteni. Ne féljetek tőle. Ha bármi is történik a testtel, az is a karma szenvedése. Nem
szabad ezért fuldokolnotok. Ez a végső test. Nagyon kevés idő maradt. Avval, hogy erre
emlékeztek, boldogok maradtok. Ebben az időben ti vagytok azok, akik a drámában a
legmagasabb státusszal rendelkeznek azért, mert eljöttetek a Legfelső Atyának, a Legfelső
Léleknek az ölébe. Köztetek is senki sem olyan szerencsés, mint akik jó erőfeszítés tevők. Istentől
ez a boldogság szintén nagyon emelkedett. Elmagyarázhatjátok, hogy Bharat mennyország volt.
Az a múlhatatlan föld, és abban az időben ott nem volt más vallás: Azok később jöttek. Amikor a
napdinasztia királysága elmúlt, aztán az a hold dinasztiává vált. Senki nem ismeri annak a
történelmét és földrajzát. Ti most azt tudjátok. Ott senki nem tudja, hogy az aranykor után az
ezüstkor lesz, és hogy amikor két fokkal kevesebb van, akkor a boldogság is csökken. Ha ennek a
tudásnak a tudatában lennétek az aranykorban, akkor belülről folyamatosan fuldokolnátok. A
lelkiismeretetek bántana benneteket, hogy újból le fogtok jönni. Nem élveznétek a királyságotokat.
Itt is néhányan azt mondják, hogy ők a mennyország mestereivé fognak válni, de aztán újból le
kell jönniük. Azonban ott még megvan az a boldogságotok, hogy megkaptátok a királyságot. Baba
most titeket trikaldarshivá tesz. Még Lakshmi és Narayan is, akik a mennyország mesterei, sem
trikaldarshik. Az Atya csak az átmeneti korban jön el, és adja át nektek a tudás harmadik szemét és
tesz benneteket trikaldarshivá. Miért adják az istenségeknek mindezeket a díszeket? Azért, mert az
a végső állapotuk. A Brahminok folyamatosan felmásznak és elbuknak. Hogyan adhatnák nekik a

díszeket? Az nem tűnne helyesnek. Ez egy ilyen csodálatos titok a drámában. Csak a Brahminok
az önmegismerés diszkosza forgatói. Csak ezen a tudáson keresztül váltok istenségekké. Ebben az
időben az önmegismerés diszkosza forgatói vagytok olyanok, akik a tudás szemével rendelkeznek,
és az idő három aspektusának a látói. Ezek a címeitek. Mindezeket a dolgokat meg kell érteni, és
aztán el kell magyarázni. Mindenekelőtt adjátok át az Atya bemutatását. Mi a kapcsolatotok a
Legfelső Atyával, a Legfelső Lélekkel? Az Ő neve Isten, az Atya. Ti nem mondanátok azt, hogy
Isten az Atya mindenütt jelenvaló. Ő az Atya. Mi még azt is leírjuk: Mi a kapcsolatotok a Legfelső
Atyával, a Legfelső Lélekkel? Mivel azt mondjátok, „Legfelső Atya”, ezért Neki biztos, hogy
Atyának kell lennie. Hogyan lehetne az Atya mindenütt jelenvaló? Az Atyától egy örökséget
kaptok. Az Atya az új világ Teremtője. Lakshmi és Narayan megkapták az új világbeli
örökségüket. Ott az istenségeknek nincs szükségük a tudás harmadik szemére. A harmadik szem
biztos, hogy Brahmán keresztül kerül átadásra. A Trimurti magyarázata is olyan jó. Azt nagyon
szórakoztató módon kell elmagyaráznotok. Akik okos mesterek ebben a világban, azoknak a
magyarázattal kapcsolatban gyakorlatuk van. Napról-napra nagyon könnyűvé fog válni, hogy
magyarázzatok bárkinek. Nektek mi a Legfelső Atya, Legfelső Lélek? Ők azt mondanák, hogy az
Atyjuk. Az Atya az új világ Teremtője. Az aranykorban az istenségek királysága volt. Ők biztos,
hogy megkapták a Legfelső Atyától, a Legfelső Lélektől a tulajdonukat. Raja jógát tanulnak, és
elérik a királyságukat. Mi mindannyian B.K.-k vagyunk. Magyarázzátok el bárkinek: Ó, te azt
mondod „az emberek Atyja”, és így ugye Ő az Atyád? Az a valaki (Shiva) az Atya is. Ti Brahma
kumarok és kumarik vagytok. Mi az örökségünket igényeljük Dadától (a Nagyapától). Ti nem azt
teszitek. Gyertek, és ezt értsétek meg! Tegyetek erőfeszítést, és azt is meg fogjátok kapni. Brahma
az emberiség Atyja és a Világanya a két fő személy. Az, az örökség, amit kaptok, Laksmi és
Narayan státusza. Nektek, gyermekeknek minden sok féle módon elmagyarázásra kerül. Amikor
elmentek a nagy konferenciákra, akkor a neveteket dicsőíteni fogják. A miénk a tudás aspektusa,
ellenben mindenki másé az imádat aspektusa. Mi rendelkezünk a tudás hatalmával, hogy bárkit
megkérdezzünk. Azonban még azok is, akiknek megértésük van, nem értenek olyan gyorsan. Ők
folyamatosan szükségtelen kiterjedésbe mennek. Ha megértenék, akkor elveszítenék a
presztizsüket. Azt írják, hogy a kumarik legyőzték Bhishampitamait. Ennek meg kell történnie. Ez
a szerep, biztos, hogy fix a drámában. 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)
Annak érdekében, hogy a győzelem rózsafüzérébe jöjjetek, végezzétek
el azt a szolgálatot, amit Mama és Baba. Szívjátok magatokba a murlit, majd utána
mondjátok azt el másoknak is. Engedjétek, hogy a viselkedéseteket nagyon királyi
legyen.
2)
Értsétek meg ezt a korlátlan drámát a széles és korlátlan
intellektusotokkal, és tapasztaljátok meg a korlátlan boldogságot. Ne féljetek a
viharoktól. Az intellektusotokat tartsátok telin avval, hogy köpülitek a tudást.
Áldás: Legyetek nagyon erőteljesek, és a testtudatosság leghalványabb jelét is áldozzátok fel.
A legnagyobb gyengeség a testtudatosság. A testtudatosság szubtilis nemzedéke nagyon
nagy. A testtudatosságot feláldozni azt jelenti, hogy minden egyes nyomot, beleértve
annak a nemzedékét is át kell adni. Csak akik ilyen áldozatot tesznek, azokra mondják
azt, hogy nagyon erőteljesek. Ha a testtudatosságnak bármilyen nyomát elrejtitek, és az
arroganciát öntiszteletnek tekintitek, akkor lehet, hogy pillanatnyi győzelmet láttok, de ez
el fog merülni a legyőzöttségben hosszú időn keresztül.
Slogan: Azt gondolni, hogy semmi iránt nincs vágyatok, csak azt szeretitek, szintén az életben
való kötés állapota.
** *O M S HANTI ** *
Legyetek a tapasya képmásai:
Eredendően mámorosak voltatok, hogy a fa tetején ültök, és nézitek az egész fát. Hasonlóan
üljetek a legfelső lakóhely legmagasabb állapotában, és végezzétek el azt a szolgálatot, hogy
sakaasht adtok az alatatok lévő egész világnak. Amikor ezt teszitek, akkor a tapasya és a szolgálat
össze lesznek kapcsolva, és azonos időben megtörténik.

