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Lényeg: Édes gyermekek, annak érdekében, hogy 21 születésre állandóan boldogok legyetek,
csöpögtessétek magatokba azt a szokást, hogy ebben a rövid időben lélektudatosak
vagytok.
Kérdés: Milyen érdeklődésének kéne lenni mindegyikteknek azért, hogy az istenségi királyság
megalapításra kerüljön?
Válasz: Érdeklődésnek kell lenni a szolgálat végzésében. Legyen érdeklődésetek aziránt, hogy
hogyan adományozzátok a tudás ékszereit. Az a missziótok, hogy a tisztátalant tisztává
tegyétek. Éppen ezért annak érdekében, hogy a királyságotokat kiterjedtté tegyétek,
nektek, gyermekeknek nagyon sok szolgálatot kell végeznetek. Bárhol, ahol vásár van és
ahova az emberek elmennek fürödni, oda tegyetek ki kinyomtatott szórólapokat, és
azokat ott osszátok szét. Üssétek meg ott a dobokat.
Ének: Megtalálva Téged, megtaláltuk a világot. A föld az ég mind hozzánk tartozik.
Om Shanti. A testetlen Shiv Baba ül itt, és azt mondja, nektek, gyermekeknek: Gyermekek,
legyetek lélektudatosak! Tekintsétek magatokat egy léleknek, és emlékezzetek az Atyára. Én egy
lélek vagyok, és az Atya tanít engem. Baba elmagyarázta: Minden sanskara a lélekben van.
Amikor Mayának, Ravannak van a királysága, azaz amikor az imádat ösvénye elkezdődik, akkor
testi tudatossá váltok. Aztán amikor az imádat ösvénye véget ér, az Atya eljön, és azt mondja
nektek, gyermekeknek: Most váljatok lélektudatossá! Abból egyáltalán nincs hasznotok, hogy
mantrákat kántáltok, tapasyát végeztek, adományoztok, vagy jótékonyságot hajtotok végre, stb.
Amikor az öt bűn belétek lépett, akkor testi tudatossá váltatok. Ravan tesz benneteket testi
tudatossá. De tény, hogy eredetileg lélektudatosak voltatok, és most arra késztetnek titeket, hogy
azt újból gyakoroljátok: Tekintsétek magatokat egy léleknek! Nekünk el kell hagynunk ezeket az
öreg testeket, és újakat kell vennünk. Ez az öt bűn nem létezik az aranykorban. Az istenségek,
akiket emelkedettnek és tisztának neveznek, állandóan boldogok 21 születésre azért, mert mindig
lélektudatosak. Aztán amikor az Ravan királyságává válik, akkor megváltoztok, és testi tudatossá
váltok. Ezeket az embereket nevezik testi tudatosaknak, ellenben őket (istenségek)
lélektudatosnak nevezik. A testetlen világban a lélektudatosság, vagy test tudatosság kérdése nem
merül fel. Az a csend világa. Ezek a sanskarák csak az átmeneti korban léteznek. Minket testi
tudatosból lélektudatossá tesznek. Az aranykorban mivel lélektudatosak vagytok, ezért nem
kaptok semmilyen bánatot, és megvan az a tudásotok is arról, hogy lelkek vagytok. Itt magát
mindenki egy testnek tekinti. Az Atya eljön és elmagyarázza nektek: Gyermekek, most váljatok
lélektudatossá és a bűneitek feloldozásra fognak kerülni, és aztán a bűnös cselekedetek
legyőzőivé váltok. Van egy testetek és uralkodtok a királyságban is - aztán lélektudatosak
vagytok. Azokon a tanításokon keresztül, amiket kaptok, lélektudatossá váltok, és mindig
boldogok maradtok. Avval, hogy lélektudatosak vagytok, a bűneitek feloldozásra kerülnek. Ezért
Baba elmagyarázza: Folyamatosan emlékezzetek Rám, és a bűneitek véget fognak érni. Azok az
emberek elmennek, hogy megfürödjenek a Gangeszben, de az nem a Tisztító, és az nem is a jóga
tüze, amin keresztül a bűneitek feloldozásra kerülhetnek. Ti, gyermekek egy lehetősséget kaptok
arra, hogy ilyen helyeken szolgáljatok. Amilyen az idő, olyan szolgálatot tehettek. Olyan sok
ember elmegy, hogy ott megfürödjenek. Elmennek, hogy kumbhamélakor valahol
megfürödjenek. Néhányan elmennek a tengerhez, és mások a folyókhoz. Éppen ezért ki kell
nyomtatnotok nagyon sok szórólapot, és azokat szét kell osztanotok mindenki között. Nagyon
sokat kéne azokból szétosztanotok. Csak legyenek azok a pontok: Fivérek és nővérek, csak ezt
figyeljétek: A Tisztító Atyán, a Tudás Óceánján keresztül és a belőle kiemelkedő folyókon
keresztül, vagy pedig a víznek ezen óceánján és folyóin keresztül válhattok tisztává? Ha
megfejtitek ezt a rejtélyt, akkor egy másodpercen belül elérhetitek az életben való felszabadulást.
A szerencsétek királyságának az örökségét is örökölhetitek. Minden egyes centrumban ilyen
szórólapoknak kéne kiprinteltnek lenni. Mindenfele folyók vannak. A folyók nagyon messziről
emelkednek ki. Mindenfele sok folyó van. Aztán miért mondjátok azt: „Csak avval, hogy ebben a
folyóban megfürödtök, válhattok tisztává?” Miért mentek el különösen egy bizonyos helyre,
olyan nagy kiadással, és olyan sok nehézséggel? Az nem úgy van, ha ott megfürödnek egy nap,
akkor tisztává fognak válni. Ők születésről-születésre megfürödnek. Ők megfürödnek az
aranykorban is: Ott azonban tiszták. Itt, még amikor hideg van, akkor is olyan sok nehézségen
mennek keresztül, hogy megfürödjenek. Éppen ezért magyarázzatok nekik: Váljatok botokká a
vakok számára! Ébresszetek fel mindenkit! A Tisztító eljön, és mindenkit megtisztít. Tehát
mutassátok meg az ösvényt azoknak, akik boldogtalanok! Ilyen kicsi szórólapjaitokat kéne

kinyomtatni minden nyelven. Ki kéne nyomtatnotok egy vagy kétszázezret azokból. Akiknek az
intellektusa mámoros a tudással, az működni fog. Ezekből a képekből minden nyelven kétháromszázezernek kéne lenni. Menjetek és szolgáljatok sok különböző helyen. Az egyik pont a
fő: Gyertek és értsétek meg, hogy a felszabadulást és az életben való felszabadulást egy
másodpercen belül megkaphatjátok. A fő centrumoknak a címét is nyomtassátok ki, és így aztán
tőlük függ, hogy azt vajon elolvassák, vagy sem. Nektek, gyermekeknek magyaráznotok kéne a
Trimurti képéről: A megalapítás Brahmán keresztül biztosan meg kell, hogy történjen. Naprólnapra az emberek meg fogják érteni, hogy a pusztulás valóban ott van előttük. Mindezek a
háborúk, stb., folyamatosan növekedni fognak. Olyan sok bonyodalom van a tulajdonok, stb.,
miatt. Ha nem kapják meg, akkor még egymást is megütik. A pusztulás biztos, hogy ott van
előttetek. Akik jól tanulmányozzák a Gitát és a Bhagawadot, azok meg fogják érteni, hogy ez
korábban is valóban megtörtént. Éppen ezért nektek, gyermekeknek nagyon jól kéne
magyaráznotok, hogy vajon az emberi lények az által válnak tisztátalanból tisztává, hogy a víz
folyóiban megfürödnek, vagy pedig a jóga tüzén keresztül válnak tisztává? Isten beszél: Avval,
hogy Rám emlékeztek, a bűneitek feloldozásra kerülnek. Bárhol is vannak a centrumjaitok,
legyenek ilyen szórólapok kinyomtatva a különleges alkalmakra. Sok méla történik, ahova
nagyon sok ember elmegy. Azonban alig valaki értené ezt meg. Sok emberre van szükségetek,
hogy szétosszák a szórólapokat és így másoknak is magyarázhatnak. Ilyen helyeken kéne
állnotok. Ezek a tudás ékszerei. Legyen nagy érdeklődésetek aziránt, hogy szolgálatot
végezzetek. Mi az istenségi királyságunkat alapítjuk meg. Ez az a misszió, hogy az emberi lények
istenségekké változzanak, azaz a tisztátalan megtisztításra kerüljön. Le is írhatjátok: Az Atya
elmagyarázta: Manmanabhav. Emlékezzetek a korlátlan Atyára, és a bűneitek feloldozásra
kerülnek. A zarándoklat pontja is újból és újból elmagyarázásra kerül nektek, gyermekeknek.
Ismételten emlékezzetek az Atyára. Tapasztaljatok boldogságot azáltal, hogy Rá emlékeztek, és
így minden fájdalmatok és a test szenvedése véget ér, azaz aztán örökké egészségessé fogtok
válni. Az Atya átadta nektek a mantrát: Emlékezzetek Rám! Az nem úgy van, hogy Shiva nevét
kell kántálnotok. Shiva hívői leülnek, és egy rózsafüzér gyöngyszemeit morzsolják, miközben a
nevét kántálják. De tény, hogy az Rudra rózsafüzére: Shiváé és a saligramoké. A tetején Shiva
van, és minden többi kis gyöngyszem egy-egy lélek. Egy lélek egy ilyen parányi pont. Ott van a
fekete gyöngyök rózsafüzére is. Ezért Shiva rózsafüzére is megteremtésre kerül. A lelkek
emlékeznek az Atyjukra. Azonban nem kell a szátokkal Shiva nevét kántálnotok. Azáltal, hogy
azt mondjátok, „Shiva, Shiva”, az intellektusotok jógája a rózsafüzér fele megy. Senki nem érti
ennek a jelentését. A bűneitek nem kerülnek feloldozásra azáltal, hogy Shiva nevét kántáljátok.
Akik egy rózsafüzér gyöngyszemeit morzsolják, nem tudják, hogy a bűnök az átmeneti korban
feloldozásra kerülnek, amikor Shiv Baba eljön, és közvetlenül átadja nektek a mantrát: Állandóan
egyedül Rám emlékezzetek! Teljesen mindegy, hogy valaki mennyit ül és kántálja Shiva nevét, a
bűnei nem kerülhetnek feloldozásra. Az emberek elmennek, és Kashiban tartózkodnak és
folyamatosan kántálnak. „Shiva Kashi, Shiva Kashi.” Ők azt mondják, hogy Kashiban Shiva
befolyása van. Shivának nagyon gyönyörű templomokat építettek. Mindazok az imádat
ösvényének a szertartásai. Elmagyarázhatjátok, hogy a korlátlan Atya azt mondja: Csak avval,
hogy Velem van jógátok, fogtok tisztává válni. A gyermekeknek érdeklődésének kéne lenni a
szolgálat iránt. Az Atya azt mondja: Meg kell tisztítanom a tisztátalant. Nektek, gyermekeknek is
szolgálatot kéne végeznetek, hogy mindenkit megtisztítsatok. Vegyétek a szórólapokat, és
magyarázzatok másoknak. Mondjátok nekik: Nagyon jól tanulmányozzátok ezeket. A halál ott
van előttetek. Ez a bánat földje. Most avval, hogy csak egyetlen egyszer megfürödtök a tudásban,
egy másodpercen belül megkapjátok az életben való felszabadulást. Tehát aztán mi szükség arra,
hogy elmenjetek megfürödni a folyókba és körbevándoroljatok? Mi egy másodpercen belül,
megkapjuk az életben való felszabadulást, és ezért ezeket a dobokat megütjük, különben senki
nem nyomtathatja ki ezeket a szórólapokat csak úgy. Nektek, gyermekeknek nagy
érdeklődéseteknek kéne lenni aziránt, hogy szolgálatot végezzetek. A találós kérdések a
szolgálatért készültek. Sokan vannak, akiket egyáltalán nem érdekel a szolgálat. Nem lép be az
intellektusukba, hogyan szolgáljanak. Nagyon jó, ragyogó intellektus szükséges ehhez. Akiknek a
lábán a testi tudatosság láncai vannak, azok nem képesek lélektudatossá válni. Az megértésre
kerül: Milyen státuszt fog ez a valaki igényelni? Kegyelem van irántuk. Minden centrumban,
látják, hogy kik azok a diákok, akik az erőfeszítéseikben gyorsan haladnak előre. Néhányan uk
virágok, mások rózsák. Én ilyen és ilyen virág vagyok. Ha nem végzem el Baba szolgálatát,
akkor meg kéne értenem, hogy uk virággá fogok válni. Az Atya nagyon jól magyaráz nektek. Ti
erőfeszítést tesztek, hogy olyanokká váljatok, mint a gyémántok. Néhányan igaz gyémántok.

Néhányan gyémántok, de fakók és durvák. Közületek mindegyiknek magáról kéne gondolkodnia:
Nekem olyanná kell válnom, mint egy gyémánt. Kérdezzétek meg magatokat: Olyanná váltam,
mint egy gyémánt? 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 Atyának.
Lényeg a dharnához:
1)
Vágjátok el a test tudatosság láncait, és váljatok lélektudatossá.
Teremtsétek meg azokat a sanskarákat, hogy lélektudatosak maradjatok.
2)
Nagyon nagy érdeklődésetek legyen a szolgálat végzése iránt. Végezzétek
el azt a szolgálatot, hogy a tisztátalant tisztává teszitek, ugyanolyan módon, mint ahogy
azt az Atya teszi. Váljatok igaz gyémánttá.
Áldás: Legyetek világ-átalakítók, akik a szavaikat és tetteiket emelkedetté teszik, egy tiszta és
emelkedett hozzáállással.
Azok a gyerekek, akik véget vetnek a gyenge hozzáállásuknak, és egy esküt tesznek,
hogy tiszta és emelkedett hozzáállásuk legyen, ezt a világot is olyan emelkedettnek
lássátok. Valaki víziója és tettei a hozzáállásával vannak kapcsolatban. Bármi, ami jó,
vagy rossz először belép a hozzáállásotokba, és aztán kerül a szavaitokba és a
tetteitekbe. Az emelkedett hozzáállás azt jelenti, hogy a szavaitok automatikusan
emelkedettek. A rezgések és az atmoszféra a hozzáállásotok a hozzáállásotok által
teremtődik. Akik egy esküt tesznek, hogy emelkedett hozzáállásuk lesz, automatikusan
világ-átalakítókká válnak.
Slogan: Gyakoroljátok, hogy test nélküliek vagytok, test nélkül, képesek lesztek tudni bárki
tudatában lévő értékeket.
** *O M S HANTI ** *
Legyetek a tapasya képmásai:
Az idő közelsége szerint váljatok igaz tapaswivá. Az igaz tapasyátok, vagy szellemi törekvésetek
a korlátlan érdektelenség. Most, a korlátlan érdektelenség hozzáállásával, teremtsétek meg
mindenütt a tapasya atmoszféráját. Engedjétek, hogy a tapasyátok eszközzé váljon a tudaton
keresztüli szolgálatban.

