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Édes gyerekek, az Atya eljött, hogy feltöltse az elemeiteket. Minél többet maradtok
emlékezésben, annál inkább fog az elemetek folyamatosan feltöltődni.
Miért jönnek viharok az igazságotok hajójához?
Mert ebben az időben nagyon sok a mesterséges ember. Néhányan Istennek nevezik
önmagukat, mások bemutatják az okkult erejüket. Ezért van az, hogy az emberek nem
képesek felismerni az igazságot. Ők megpróbálják megrázni az igazság hajóját, de
tudjátok, hogy a ti igazságotok hajója soha nem süllyedhet el. Azok, akik ma akadályokat
teremtenek, holnap meg fogják érteni, hogy csak itt van az, hogy megtalálják az ösvényt a
megváltáshoz, hogy mindenki számára csak ez az egy üzlet létezik.

Om shanti. Ezt mondják nektek, gyerekeknek, nektek, lelkeknek, szellemeknek, mert a szellem figyel a
füleken keresztül. A lélek az, ami mindent önmagába szív. Az Atya lelke fel van töltve tudással.
Nektek, gyerekeknek is lélektudatossá kell válnotok ebben a születésben. Ti testi tudatosak voltatok az
imádat ösvényén 63 születésen át. Bár tudtátok, hogy biztosan van egy lélek, de nem tudtátok, hogy mi
a lélek. A lélek az, ami belép egy testbe, a lélek az, ami megtapasztalja a szomorúságot. Azt mondják,
tiszta lélek vagy tisztátalan lélek. Ti soha nem hallottátok azt mondani: tisztátalan Legfelső Lélek. Ha
Isten ott lenne mindenkiben, akkor azt mondanák – tisztátalan Legfelső Lélek. Tehát a fő dolog az,
hogy váljatok lélektudatossá. Senki nem tudja, hogy a lelkek milyen parányiak, vagy, hogy a lelkekben
hogy van a teljes szerep felvéve. Ti most valami új dolgot hallgattok. Csak az Atya tanítja meg nektek
az emlékezésnek ezt a zarándoklatát. Senki más nem tudja ezt megtanítani. Ismételten erőfeszítést
igényel, hogy önmagatokat léleknek tekintsétek. Rendelkeztek azzal a reflektorfénnyel, ami elemmel
működik. Azt feltöltik. Az Atya mindegyik közül a legnagyobb erő. Olyan sok lélek van. Őket mind fel
kell tölteni erővel attól az Erőtől. Az Atya a Mindenható Hatalom. Ha nekünk, lelkeknek nincs jógánk
Vele, akkor az elemeink hogyan tudnának feltöltődni? Az elem számára egy egész ciklust vesz igénybe,
hogy lemerüljön. Az elemet most fel kell tölteni. Ti, gyerekek megértitek, hogy az elemeitek lemerültek
és azokat most fel kell tölteni. Hogyan? Baba azt mondja: Legyen velem jógátok. Ez valami, amit
nagyon könnyen meg lehet érteni. Az Atya azt mondja: Amikor ti, lelkek összekapcsoljátok az
intellektusotokat velem jógában, titeket feltöltenek erővel és satoprodhanná váltok. Ez a tanulmány egy
bevételt hoz. Tisztává váltok az emlékezésen keresztül és az életetek időtartama növekszik. Az
elemetek feltöltődik. Nektek, mindannyitoknak ellenőriznetek kell önmagatokat, hogy mennyire
emlékeztek az Atyára. Amikor elfelejtitek az Atyát, az elemetek lemerül. Senki másnak nincs igaz
kapcsolata. Csak ti, gyerekek rendelkeztek egy igaz kapcsolattal. Hogyan lehetne valaki fényét
meggyújtani az Atyára való emlékezés nélkül? Csak az Egy Atya adja át nektek a tudást. Tudjátok,
hogy a tudás a nappal, és az imádat az éjszaka. Aztán ott van az érdektelenség éjszaka és a nappal
elkezdődik. Az Atya azt mondja: felejtsétek el az éjszakát és emlékezzetek a nappalra. A mennyország
a nappal és a pokol az éjszaka. Ti gyerekek most élő formában vagytok, és ezek a testek mulandók.
Azok porból készülnek, és aztán elmerülnek a porban. A lelkek múlhatatlanok, de az elemek
lemerülnek. Ti most értelmesekké váltok. Az intellektusotok folyamatosan elmegy az otthonba,
ahonnan eljöttünk. Mi most ismerjük a szubtilis régiót. Vishnut ott négy karral ábrázolják. Az emberi
lényeknek nem lehet négy karjuk. Nem lép be senki intellektusába, hogy Brahma és Saraswati aztán

Lakshmivá és Narayanná válnak, és ezért adnak Vishnunak négy kart. Senki más, csak az Atya tudja
elmagyarázni ezeket a dolgokat. A lélek fel van töltve ezekkel a szanszkarákkal. A lélek az, ami
tamoprodhanból satoprodhanná válik. Minden lélek az Atyához kiált: Óh, Baba, mi lemerültünk, most
gyere el, mert fel akarunk töltődni. Az Atya most azt mondja: minél többet maradtok emlékezésben,
annak megfelelően kaptok több erőt. Nektek nagy szeretettel kellene rendelkeznetek az Atya iránt.
Baba, én Hozzád tartozom, én Veled fogok visszatérni. Ez olyan, mint amikor a férj eljön és elviszi a
mennyasszonyt a szülei házából. Most itt két apát kaptatok, hogy feldíszítsenek titeket. A dísznek
nagyon jónak kell lennie, ami azt jelenti, hogy nektek teljessé kell válnotok az összes erénnyel.
Kérdezzétek meg önmagatoktól: van bennem bármilyen hiba? Bár lehet, hogy vannak viharok a
tudatban, ellenőrizzétek: Végrehajtok bármilyen helytelen tettet? Bárkinek is okozok szomorúságot? Az
Atya a Szomorúság Eltávolítója és a Boldogság Adományozója. Nekünk is meg kell mutatnunk
mindenkinek a boldogságba vezető ösvényt. Baba folyamatosan megmutatja nektek a sok módszert,
hogy ezt megtegyétek. Ti egy hadsereg vagytok. A ti nevetek: Prajapita Brahma kumarok és kumarik.
Kérdezzétek meg bárkit, aki eljön: Honnan jöttél és kihez jöttél el? Ők azt fogják válaszolni: Mi
eljöttünk a Brahma kumarokhoz és kumarikhoz. Achcha. Ki Brahma? Valaha is hallottátok Prajapita
Brahma nevét? Igen, ti is Prajapita Brahma gyerekei vagytok. Mindannyian az ő emberei. Ő a ti atyátok
is, de az csak úgy van, hogy nem ismeritek őt. Brahma biztosan valaki gyermeke. Az ő Atyjának (Shív
Babának) nincs teste, ami látható. Shív Baba magasabb, mint az a három – Brahma, Vishnu és Shankar.
Azt mondják: Trimurti Shíva, mert Ő mindhárom Teremtője. Shív Baba ott van a tetején és aztán ott
van a három, mint egy származási fánál. Brahma Atyja biztosan Isten. Ő minden lélek Atyja. Achcha.
Tehát Brahma honnan jött el? Az Atya azt mondja: Én belépek ennek az egynek a testébe, és elnevezem
őt Brahmának. Nektek, gyerekeknek is adtak neveket és így őt is elnevezték Brahmának. Baba azt
mondja: ez az én isteni és alokik születésem. Én titeket, gyerekeket örökbe fogadlak. Belépek ennek az
egynek a testébe, és elmondom nektek a tudást. Ezért mi BapDada vagyunk. A testnek, amibe Ő belép,
megvan a saját lelke. Én eljövök, és mellé ülök. Sok eset van, amikor két lélek együtt játssza a szerepet.
Amikor egy lelket meghívnak, az a lélek honnan jönne el és hova ülne be? Az a lélek biztosan eljönne
és a brahmin pap mellé ülne. Itt is ott a két lélek: Bap és Dada. Az Atya azt mondta ennek az egynek:
Te nem ismered a saját születéseidet. Ő nektek is azt mondja: Ti nem ismertétek a saját születéseiteket.
Ti most emlékeztek arra, hogy körbementek a 84 születés ciklusán minden ciklusban és aztán
hazatértek. Ez most az átmeneti kor, amikor átvisznek titeket. Azzal, hogy jógáztok, satoprodhanná
váltok, és az elemeitek feltöltődnek. Aztán elmentek az aranykorba. Az egész ciklus folyamatosan
forog az intellektusotokban. Ti nem tudtok a részletekről. A fának van egy időtartama. Aztán az
kiszárad. Itt is, ez olyan, mintha az összes emberi lény kiszáradt volna. Mindenki folyamatosan
szomorúságot okoz a másiknak. Mindenki teste most meg kell, hogy semmisüljön. Minden lélek aztán
haza fog térni. Senki más, csak az Atya tudja átadni ezt a tudást. Csak az Atya adja át nektek az
uralkodást a világ felett. Ezért nektek olyan sokat kellene Rá emlékeznetek. Amikor nem maradtok
emlékezésben, akkor Maya megüt titeket. A legnagyobb ütés a bűnökért van. Csak ti, Brahminok
vagytok a harcmezőn. Ezért a viharok csak hozzátok fognak eljönni. Ugyanakkor nektek nem szabad
végrehajtanotok semmilyen bűnös tettet. Amikor bűnös tetteket hajtotok végre, vereséget szenvedtek.
Baba tanít titeket, gyerekeket. Gyerekek, soha ne merüljetek el a bűnben. Ne rágalmazzátok a klán
nevét. Egy lokik családban, amikor egy gyerek nem érdemes, a szülei azt mondják: Miért piszkítod be
az arcodat? Miért rágalmazod a klán nevét? Azt követően, hogy győzelmet és vereséget, vereséget és
győzelmet tapasztaltok, ti biztosan győztesek lesztek. Ez az igazság hajója. Sok vihar lesz, mert sok
mesterséges ember felmerül. Néhányan önmagukat Istennek nevezik és mások valami másnak hívják
önmagukat. Sokan bemutatják az okkult erejüket, ők még víziókat is adnak. Az Atya eljön, hogy

megváltást adjon mindenkinek. Se ez az erdő, se ennek az erdőnek a lakói nem fognak megmaradni. Ti
most az átmeneti korban vagytok. Tudjátok, hogy ez az öreg világ most egy temetővé vált. Nektek nem
szabadna ragaszkodnotok a szívetekkel azokhoz, akiknek meg kell halniuk. Ez a világ lassan véget ér.
A pusztulásnak be kell következnie. Az Atya csak akkor jön el, amikor az új világ öreggé vált. Azzal,
hogy nagyon jól emlékeztek az Atyára, az elemetek feltöltődik. Néhányan nagyon jól el tudják mondani
a tudást, de nem rendelkeznek semmilyen jógaerővel, így nincs ott az az erő. A kard nem olyan
erőteljes. Az Atya azt mondja: Ez valami új dolog. Én 5.000 évvel ezelőtt is eljöttem. Az Atya
megkérdezi: Korábban találkoztunk? A gyerekek azt válaszolják: Mi találkoztunk egy ciklussal ezelőtt.
Aztán néhányan azt mondják, hogy maga a dráma inspirálja őket arra, hogy erőfeszítést tegyenek. Ok.
A dráma most arra inspirál benneteket, hogy tegyetek erőfeszítést. Ezért azt tegyétek meg. Ne csak
üljetek valahol. Azok, akik megtették az erőfeszítést az előző ciklusban, ugyanígy fognak tenni. Azok,
akik még nem jöttek el ide, szintén el fognak jönni. Azok, akik ezen az ösvényen sétáltak és aztán
elmentek és megházasodtak, szintén vissza fognak térni és erőfeszítést tesznek, ha ez az ő szerepük a
drámában. Hova máshova mehetnének? Mindenkinek vissza kell térni az Atyához a saját farkukkal
maguk mögött. Azt mondják, hogy Bishampitamai is eljött a végén. Ebben a pillanatban olyan sok
arroganciával rendelkeznek. Aztán az arroganciájuk véget ér. Ti eljátsszátok a szerepeiteket minden
5.000 évben. Igénylitek a királyságot, és aztán azt elveszítitek. Napról-napra a centrumok száma
növekszik. Nektek el kell magyaráznotok különösen Bharat embereinek, akik imádják az istenségeket,
hogy az volt az istenségek királysága az aranykorban, és most ezért imádják őket. A keresztények
Krisztust dicsérik, míg ők az eredeti örökkévaló istenségi vallást dicsérik. Ki alapította meg ezt a
vallást? Abban hisznek, hogy Krishna alapította meg, és ezért folyamatosan őt imádják. Ti is sorszám
szerintiek vagytok, néhányan olyan sok erőfeszítést tesznek és néhányan kevesebbet. Azt ábrázolják,
hogy egy hegyet felemeltek azzal, hogy mindenki átadta az ujját. Ez a világ most öreggé vált, és
minden elveszítette az erejét. Még aranyat sem lehet találni a bányákban. A mennyországban
aranypaloták lesznek, míg a kormánynak most elege van, mert el kell rendeznie az adósságait. Ott nagy
a gazdagság. A falak gyémántokkal és ékkövekkel vannak kirakva. Az emberek nagyon odavannak,
hogy minden gyémántokkal legyen kirakva. Ott nem hiányzik a gazdagság, ott sok kincs van. Eljátsszák
a színdarabot Aladdinnal és a csodalámpájával kapcsolatban. Azzal, hogy a lámpát megdörzsöli, az
egész palota felmerül. Itt is, ahogy megkapjátok az isteni víziót, elmentek a mennyországba. Ott ti
látjátok a hercegeket és a hercegnőket olyan gyémántokkal kirakott dolgokkal, mint a furulya. Ha
valaki itt ilyen díszeket viselne, őt kirabolnák. Azt a személyt megvernék és kirabolnák. Ilyen dolgok
ott nem léteznek. Ez a világ nagyon öreg és piszkos. Lakshmi és Narayan világa nagyon gyönyörű és
csodálatos volt. Ott paloták voltak gyémántokkal és ékkövekkel kirakva. Ők ott nem csak magukban
lennének. Azt hívták a mennyországnak. Tudjátok, hogy ti valóban a mennyország mesterei voltatok.
Mi templomokat építettünk Somnathnak. Megértitek, hogy mik voltatok, és aztán az imádat ösvényén
templomokat építettetek és imádkoztatok. Ti, lelkek rendelkeztek a 84 születésetek tudásával. Ott olyan
sok gyémánt és ékkő volt. Azok mind hova tűntek? Fokozatosan minden véget ért. A muzulmánok
sokat elraboltak, és elhelyezték a gyémántokat a sírhelyekre és megépítették a Taj Mahalt, stb. Aztán a
britek eljöttek, azt kiásták és magukkal vitték, és mostanra semmi nem maradt. Bharat most egy koldus
és folyamatosan adósságot halmoz fel. Nem kaptok semmit, se gabonát, se cukrot. A világnak most
meg kell változnia. Ugyanakkor, azt megelőzően, annak érdekében, hogy a lelkeitek elemeit
satoprodhanná tegyétek, nektek fel kell töltődnötök. Nektek biztosan emlékeznetek kell az Atyára. Az
intellektusotok jógájának össze kell kapcsolódnia az Atyával. Tőle van az, hogy megkapjátok az
örökségeteket. Ebben van az, hogy Maya harcol veletek. Korábban nem értettétek ezeket a dolgokat.
Olyanok voltatok, mint a többi. Ti most az átmeneti korban vagytok, míg mindenki más a vaskorban

van. Az emberek azt mondják, hogy ti folyamatosan azt mondjátok, ami belép a fejetekbe. Ugyanakkor
vannak taktikák, amiket használhattok, hogy magyarázzatok nekik. Fokozatosan a számotok növekedni
fog. Baba most megnyit egy nagy egyetemet. Szükség van képekre, hogy magyarázzatok. Ahogy
tovább fejlődtök, ti mindezeket a képeket el fogjátok készíteni translight formában is. Aztán nagyon
könnyű lesz számotokra, hogy magyarázzatok. Tudjátok, hogy újból megalapítjátok a királyságotokat
az Atyára és a tudására való emlékezéssel. Maya közben eljön, és nagymértékben becsap benneteket.
Az Atya azt mondja: folyamatosan védjétek meg önmagatokat a becsapástól. Ő folyamatosan
megmutatja nektek a sok módszert ezért. Egyszerűen mondjátok nekik azt: Emlékezz az Atyára, és a
bűneid meg fognak semmisülni. Aztán olyanokká fogtok válni, mint Lakshmi és Narayan. Maga Isten
készítette ezeket a jelvényeket, ezért nagyon kellene értékelnetek azokat. Achcha
A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt
az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.
Lényeg a dharnához:
1. Díszítsétek fel önmagatokat az összes erénnyel. Soha senkinek ne okozzatok szomorúságot.

Mindenkinek mutassátok meg a boldogságba vezető ösvényt.
2. Az egész világ olyanná vált, mint egy temető, tehát ne ragaszkodjatok a szívetekkel ahhoz.
Mindig maradjatok tudatában annak, hogy most átkerültök, mert nektek el kell mennetek az új
világba.
Áldás:
Legyetek igaz gondnokok, és Maya legyőzői, akik lemondanak az „én” tudatosságról,
miközben otthon élnek a családjukkal.
Ugyanúgy, ahogy a baktériumok születést vesznek a szemétben, hasonló módon, Maya is
születést vesz ott, ahol „enyém” tudatosság van. A könnyű módszer, hogy Maya
legyőzőjévé váljatok, az, hogy tekintsétek önmagatokat egy gondnoknak. Egy Brahma
Kumar egy gondnokot jelent, és egy gondnok nem rendelkezik semmilyen ragaszkodással
senkihez, mert ő nem rendelkezik „enyém” tudatossággal. Amikor önmagatokat egy
háztartásbelinek tekintitek, Maya el fog jönni, és amikor önmagatokat egy gondnoknak
tekintitek, Maya el fog futni, így, legyetek elszakadottak, és aztán cselekedjetek, miközben
a családban vagytok, és védetté váltok Mayától.
Slogen:
Ahol ego van, ott biztosan ott van az inzultus érzése.
*** O M S H A N T I ***

