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Słodkie dzieci, aby stale być szczęśliwymi przez 21 żyć, w tym krótkim okresie czasu
wpajajcie sobie zwyczaj bycia świadomymi duszy.
Pytanie:
Czym każdy z was powinien się interesować, aby założyć królestwo bóstw?
Odpowiedź: Służeniem. Interesujcie się tym, jak rozdawać klejnoty wiedzy. Waszą misją jest czynić
nieczystych czystymi. Dlatego dzieci, aby wasze królestwo rozrastało się macie bardzo
dużo służyć. Gdziekolwiek odbywają się religijne spotkania lub rytualne kąpiele,
rozdawajcie im tam wydrukowane ulotki. Bijcie tam w bębny. (Ogłaszajcie się tam.)
Piosenka:
Znalazłszy Ciebie znaleźliśmy świat. Ziemia, niebo, wszystko należy do nas.
Om śanti. Dzieci, Bezcielesny Śiw Baba jest tutaj i wam wyjaśnia: Dzieci, bądźcie świadome duszy.
Uważaj siebie za duszę i pamiętaj Ojca. Jestem duszą i uczy mnie Ojciec. Baba wyjaśnił: Wszystkie
sanskary są w duszy. Gdy jest królestwo Mai, Rawana, tzn., gdy zaczyna się ścieżka czczenia, stajecie się
świadomi ciała. Potem, gdy jest koniec ścieżki czczenia, przychodzi Ojciec i mówi wam, dzieci: Teraz
stańcie się świadome duszy. Nic nie skorzystaliście na powtarzaniu mantr, wykonywaniu tapasji, składaniu
darów i wykonywaniu dobroczynności. Gdy w was weszło pięć występków, staliście się świadomi ciała.
To Rawan czyni was świadomymi ciała. W rzeczywistości na początku byliście świadomi duszy a teraz
ponownie macie to praktykować: Uważaj siebie za duszę. Mamy porzucić to stare ciało i wziąć nowe. Te
pięć występków nie istnieją w złotym wieku. Bóstwa, o których mówi się, że są wzniosłe i czyste, są stale
szczęśliwe przez 21 żyć, ponieważ zawsze są świadome duszy. Potem gdy jest królestwo Rawana,
zmieniacie się i stajecie świadomi ciała. Ci ludzie są świadomymi ciała, natomiast bóstwa są świadome
duszy. W bezcielesnym świecie nie ma kwestii bycia świadomym duszy albo świadomym ciała. Jest to
świat ciszy. Te sanskary istnieją tylko w zbieżnym wieku. Stajecie się świadomi duszy ze świadomych
ciała. W złotym wieku, ponieważ jesteście świadomi duszy, nie przyjmujecie żadnego cierpienia, macie
także wiedzę, że jesteście duszami. Tutaj każdy uważa siebie za ciało. Dzieci, Ojciec przychodzi i
wyjaśnia wam: Dzieci, teraz stańcie się świadome duszy i wasze grzechy będą usunięte. Potem staniecie
się zwycięzcami grzesznych czynów. Macie ciało i także władacie królestwem. Jesteście więc potem
świadomi duszy. Dzięki naukom, które otrzymujecie, stajecie się świadomi duszy i zawsze jesteście
szczęśliwi. Gdy jesteście świadomi duszy, wasze grzechy są usuwane. Dlatego Baba wyjaśnia: Stale
pamiętaj Mnie i twoje grzechy będą usunięte. Tamci ludzie idą i kąpią się w Gangesie, ale on ani nie jest
Oczyścicielem, ani nie jest ogniem jogi, dzięki któremu wasze grzechy są usuwane. Dzieci, otrzymujecie
szansę służenia w takich miejscach. Jaki jest czas, taka jest usługa. Tak wiele ludzi tam chodzi, by się
kąpać. Oni idą się kąpać wszędzie na Kumbha meli. Niektórzy idą nad morze, inni idą nad rzekę. Dlatego
macie wydrukować wiele ulotek i każdemu je rozdawać. Powinniście rozdawać je w dużych ilościach.
Miejcie jedynie te punkty: Bracia i siostry, zastanówcie się tylko nad tym: Czy możecie oczyścić się dzięki
Oczyścicielowi, Oceanowi Wiedzy i rzekom, które wynurzyły się z Niego, czy poprzez wody tego oceanu
i rzeki? Jeśli rozwiążecie tę zagadkę możecie osiągnąć wyzwolenie w życiu w jednej sekundzie. Możecie
także otrzymać dziedzictwo fortuny królestwa. Każdy ośrodek powinien mieć wydrukowane takie ulotki.
Wszędzie są rzeki. Rzeki wypływają z bardzo daleka. Wszędzie jest wiele rzek. Dlaczego oni potem
mówią: Tylko, gdy wykąpiesz się w tej rzece, możesz się oczyścić? Dlaczego oni specjalnie udają się do
jakiegoś miejsca, tyle wydając i napotykając tyle trudności? Nie jest tak, że kapiąc się tam, pewnego dnia
oczyszczą się. Oni kąpali się życie po życiu Kąpią się także w złotym wieku, ale tam tak czy inaczej oni
są czyści. Tutaj muszą doświadczać tyle trudności, by kapać się nawet gdy jest zimno. Dlatego
wyjaśniajcie im! Stańcie się laską dla ślepych! Budźcie każdego! Oczyściciel przychodzi i oczyszcza
każdego. Tak więc pokazujcie ścieżkę tym, którzy są nieszczęśliwi! Powinniście mieć wydrukowane te
małe ulotki we wszystkich językach. Powinniście mieć wydrukowanych od stu do dwustu tysięcy. Ci,
których intelekty są upojone wiedzą, będą pracować. Powinniście mieć od dwustu do trzystu tysięcy tych
obrazów we wszystkich językach. Idźcie i służcie w wielu różnych miejscach. Jeden punkt jest głównym
punktem: Przyjdźcie i zrozumcie to, jak możecie otrzymać wyzwolenie i wyzwolenie w życiu w jednej
sekundzie. Drukujcie na nich także adres głównego ośrodka a potem to już będzie zależeć od nich, czy
przeczytają to czy nie. Dzieci, powinnyście wyjaśniać obraz Trimurti: Założenie przez Brahmę z całą
pewnością musi nastąpić. Dzień po dniu ludzie zrozumieją, że zniszczenie naprawdę jest blisko.
Wszystkie te wojny itp. będą dalej narastać. Jest tak wiele problemów z posiadłościami itp. Jeśli ich nie
otrzymają, nawet bija się nawzajem. Zniszczenie na pewno jest blisko. Ci, którzy bardzo dobrze
studiowali Gitę i Bhagawad zrozumieją, że to naprawdę wydarzyło się już wcześniej. Dzieci, stąd też wy
powinnyście bardzo dobrze wyjaśniać: Czy ludzkie istoty mogą stać się czyste z nieczystych kąpiąc się w
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wodach rzek, czy oczyszczą się w ogniu jogi? Bóg mówi: Pamiętaj Mnie i twoje grzechy będą usunięte.
Gdziekolwiek macie ośrodki, drukujcie tam takie ulotki na specjalne okazje. Wiele spotkań się odbywa
tam gdzie chodzi wiele ludzi. Jednakże mało kto zrozumiałby to. Potrzebujecie także wiele ludzi do
rozdawania ulotek i wyjaśniania innym. Powinniście być w takich miejscach. Są to klejnoty wiedzy.
Interesuj się bardzo służeniem. Zakładamy nasze boskie samozwierzchnictwo. Jest to misja zmiany ludzi
w bóstwa, tzn. oczyszczenia nieczystych. Możecie także napisać: Ojciec wyjaśnił: Manmanabhaw!
Pamiętaj Oczyściciela, Nieograniczonego Ojca i twoje grzechy będą usunięte. Dzieci, cały czas jest wam
także wyjaśniany punkt dotyczący pielgrzymki. Stale pamiętaj Ojca. Doświadczaj szczęścia pamiętając
Go tak, że cały twój ból i cierpienie ciała skończy się, tzn. staniesz się wiecznie zdrowy. Ojciec dał wam
mantrę: Pamiętaj Mnie! Nie jest tak, że macie mantrować imię Śiwy. Czciciele Śiwy siadają i obracając
paciorkami różańca, mantrują Jego imię. W rzeczywistości jest to różaniec Rudry: Śiwa i saligramki. Na
szczycie jest Śiwa, cała reszta to małe paciorki, dusze. Dusza jest tak małym punktem. Jest także różaniec
czarnych paciorków. Stąd różaniec Śiwy także jest stwarzany. Dusza musi pamiętać swojego Ojca.
Jednakże wy nie musicie mantrować swoimi ustami imienia Śiwy. Mówiąc „Śiwa, Śiwa”, joga waszego
intelektu jest zwrócona na różaniec. Nikt nie rozumie znaczenia tego. Twoje grzechy nie są usuwane
dzięki mantrowaniu imienia Śiwy. Ci, którzy przesuwają paciorki nie wiedzą, że grzechy są usuwane w
zbieżnym wieku gdy przychodzi Śiw Baba i bezpośrednio daje wam mantrę: Stale pamiętaj tylko Mnie!
Bez względu na to, ile ktoś mantruje imię Śiwy, jego grzechy nie mogą być usunięte. Ludzie idą, zostają w
Kaśi i mantrują: Śiwa Kaśi, Śiwa Kaśi. Mówią, że jest wpływ Śiwy w Kaśi. Bardzo piękne świątynie
zostały wybudowane dla Śiwy. Wszystko to są szczegóły ścieżki czczenia. Możecie wyjaśniać, że
Nieograniczony Ojciec mówi: Tylko gdy będziesz mieć jogę ze Mną, staniesz się czysty. Dzieci,
powinnyście bardzo interesować się służeniem. Ojciec mówi: Ja oczyszczam nieczystych. Dzieci, wy
także powinnyście służyć oczyszczając każdego. Weźcie ulotki i wyjaśniajcie każdemu. Powiedzcie im:
Uczcie się tego bardzo dobrze. Śmierć jest tuż przed wami. To jest ziemia cierpienia. Teraz gdy
wykąpiecie się w wiedzy tylko jeden raz, otrzymacie wyzwolenie w życiu w jednej sekundzie. A zatem,
jaka jest potrzeba by kąpać się w rzekach i wszędzie błądzić? Otrzymujemy wyzwolenie w życiu w jednej
sekundzie i dlatego bijecie w te bębny. Bo inaczej nikt inny nie może drukować takich ulotek tak sobie.
Dzieci, powinniście bardzo interesować się służeniem. Zagadki, które zostały opracowane są dla usługi.
Jest wielu, którzy w ogóle nie interesują się usługą. Nie wchodzi to do ich intelektu, jak służyć. Do tego
jest potrzebny bardzo dobry, bystry intelekt. Ci, którzy na swoich stopach mają łańcuchy świadomości
ciała nie są w stanie stać się świadomymi duszy. Jest zrozumiane: Jaką pozycję ta osoba zdobędzie? Jest
im okazywane miłosierdzie. We wszystkich ośrodkach można zobaczyć, którzy studenci szybko idą do
przodu w swoich wysiłkach. Niektórzy są jak kwiaty akk a inni jak róże. Jestem takim i takim kwiatem.
Jeśli nie będę służyć, powinienem zrozumieć, że stanę się kwiatem akk. Ojciec bardzo dobrze wam
wyjaśnia. Czynicie starania, by stać się takimi jak diamenty. Niektórzy są prawdziwymi diamentami.
Niektórzy są diamentami, które są nieoszlifowane i ostre. Każdy z was powinien pomyśleć o sobie: Muszę
stać się takim jak diament. Zapytaj siebie: Czy stałem się taki jak diament? Aćća.
Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień
dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.
Esencja dla dharny:
1.
Odetnij łańcuchy świadomości ciała i stań się świadomy duszy. Twórz sanskary
bycia świadomym duszy.
2.
Bardzo interesuj się służeniem. Służ czyniąc nieczystych czystymi w taki sam
sposób jak robi to Ojciec. Stań się prawdziwym diamentem.
Błogosławieństwo:

Bądź tym, który przekształca świat, który czyni swoje słowa i czyny wzniosłymi
dzięki czystej i wzniosłej postawie.
Dzieci, które kończą ze swoją słabą postawą i składają obietnicę, aby mieć czystą i
wzniosłą postawę postrzegają ten świat, jako wzniosły. Czyjaś wizja i czyny są
połączone z jego postawą. Cokolwiek dobrego czy złego najpierw wnika do twojej
postawy, a potem w twoje słowa i czyny. Mieć wzniosłą postawę, to znaczy, że
twoje słowa i czyny automatycznie są wzniosłe. Przez twoją postawę są stwarzane
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wibracje i atmosfera. Ci, którzy składają obietnicę, aby mieć wzniosłą postawę
automatycznie stają się tymi, którzy przekształcają świat.
Praktykuj bycie bez ciała, a będziesz w stanie poznać uczucia, w czyimkolwiek
umyśle.
*** OM ŚANTI ***

Bądź wizerunkiem tapasji:
Zgodnie z bliskością czasu stań się prawdziwym tapaswi. Twoją prawdziwą tapasją, czy duchowym
wysiłkiem jest nieograniczony brak zainteresowania. Teraz z postawą nieograniczonego braku
zainteresowania stwarzaj wszędzie atmosferę tapasji. Niech twoja tapasja stanie się instrumentalną dla
służenia poprzez umysł.
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