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Słodkie dzieci, teraz jesteście na emeryturze. Zatem pamiętajcie jednego Ojca i czyńcie
przygotowania, by pójść do rejonu poza dźwiękiem (nirwany).
Pytanie:
Pomiędzy kim a kim Ojciec nie rozróżnia?
Odpowiedź: On nie rozróżnia pomiędzy biednymi i bogatymi. Każdy z was ma prawo zdobycia
wysokiej pozycji na podstawie czynionego wysiłku. W miarę waszego dalszego rozwoju
(postępu), każdy z was będzie miał wizję swojej pozycji. Baba mówi: Ja jestem Panem
Biednych i dlatego wszystkie pragnienia biednych dzieci zostaną spełnione. To jest
końcowy okres. Bogactwo niektórych ludzi zostanie pogrzebane pod ziemią, niektórzy
będą ograbieni przez rząd. Ci, którzy ubezpieczają wszystko u Ojca, czynią wszystko, co
posiadają, opłacalnym (wartościowym).
Piosenka:
Nareszcie nadszedł dzień, na który czekaliśmy!
Om śanti Znaczenie tego jest bardzo proste. Wszystko trzeba zrozumieć w jednej sekundzie. Weź swoje
dziedzictwo od Ojca w jednej sekundzie. Dzieci, wiecie, że Nieograniczony Ojciec już przyszedł, ale nie
wszyscy z was mają silną wiarę w to cały czas. W światowych (ziemskich) związkach, kiedy matka ma
mieć dziecko, natychmiast rozumie się, że matka urodzi, a następnie będzie utrzymywać dziecko. A więc
tutaj także to powinno być bardzo szybko zrozumiane. Dzieci, teraz wiecie, że Bóg przyjdzie po ścieżce
czczenia. Dzieci, nikt na całym świecie oprócz was, nie wie, jak długo trwa ścieżka czczenia, czy kiedy się
zaczyna. Możecie powiedzieć każdemu, kiedy zaczyna się ścieżka czczenia. Ludzie mówią, że ona trwa od
niepamiętnych czasów. Z pewnością są dwie rzeczy: wiedza i czczenie. Oni mówią, że to trwało wiecznie,
ale oni nie rozumieją znaczenia (słowa) „wiecznie”. Cykl dramatu obraca się wiecznie, on nie ma końca
ani początku. Ludzie wciąż opowiadają kłamstwa. Czasami mówią: „To trwało tyle i tyle lat”, a czasami
mówią, „To trwało tyle i tyle lat”. Ojciec przychodzi i wszystko wam mówi. Nikt nie może dotrzeć do
Ojca czytając pisma itp. Do Ojca można dotrzeć w jednej sekundzie. Mówi się: „Wyzwolenie w życiu w
jednej sekundzie”. Nikt nie wie, kiedy Ojciec przychodzi. Oni wydłużyli czas trwania cyklu. Ojciec wie
oraz dzieci wiedzą wszystko, ale cudem jest, że niektórzy nie mają pełnej wiary nawet po 10 czy 20 latach.
Mając taką wiarę, nikt nie mógłby powiedzieć: to nie jest mój Ojciec. To jest bardzo łatwe. Niektórym z
was stanie się dziećmi zabrało dużo czasu. Nie ma pełnej wiary nawet po 10 czy 20 latach. Teraz
przedstawiacie komuś Ojca i on w sekundę może uwierzyć. Historia króla Dżanaka odnosi się do
późniejszego okresu, ponieważ dzień po dniu wszystko staje się łatwiejsze. Pojawiają się bardzo dobre
punkty, a więc ktoś jest w stanie bardzo szybko uwierzyć. Ojciec mówi: Dzieci, bądźcie bezcielesne!
Wyrzeknijcie się wszystkich niezliczonych religii ciała. Oryginalnie była tylko jedna religia. Rozwój
zaczyna się od jednej. To jest drzewo różnorodności ludzkiego świata; ono odnosi się do ludzkich istot.
Wy także musicie znać drzewo różnorodności religii. Oni mają religijne konferencje, ale nie znają
pierwszej, godnej czci religii. To powinno wejść do waszych intelektów, że starożytną religią jest religia
Bharatu, a więc Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza z pewnością musiał stworzyć tamtą starożytną
religię. Narodziny Śiwy są pamiętane w Bharacie. Jest tak wiele świątyń. Największą świątynią jest
świątynia Ojca, ląd nirwany, i wy, dusze, również zamieszkujecie tam z Ojcem. Świątynia jest miejscem
pobytu. Tak więc wielki żywioł (Brahm) jest taką dużą świątynią! To powinno wejść do waszych
intelektów, że żywioł Brahm, który jest najwyższą świątynią ze wszystkich, jest miejscem zamieszkania
nas wszystkich. Słońce i księżyc nie istnieją tam, ponieważ tam nie ma ani nocy ani dnia. Tak naprawdę
naszą duchową świątynią jest ląd Nirwany. Tam, gdzie mieszkamy z Śiw Babą to jest Śiwalaja, Świątynia
Śiwy. Śiw Baba mówi: Ja jestem mieszkańcem tamtej Śiwalaji. To jest nieograniczona Śiwalaja. Wy,
dzieci Śiwy, także tam mieszkacie. Jest to bezcielesna Śiwialaja. Potem, gdy przychodzicie do cielesnego
świata, wasze miejsce zamieszkania będzie stworzone tutaj. Śiw Baba jest teraz tutaj i siedzi w tym ciele.
To jest żywa Śwalaja, z którą możecie rozmawiać. Tamten ląd nirwany, gdzie my, dusze, mieszkamy, jest
także Śiwalają Śiw Baby. Każdy pamięta tamten dom. Przychodzimy stamtąd, by grać nasze role. Każdy
ma przejść przez stany sato, radżo i tamo. Tego nie ma w intelekcie nikogo na świecie. Wszystkie dusze
otrzymały wieczne role, które nie mają ani początku, ani końca. Dzieci, wiecie, że oryginalnie jesteście
mieszkańcami tamtej Śiwalaji. Niebo, które zakłada Śiw Baba, jest także zwane Śiwalają. To jest niebo i
ono jest założone przez Śiw Babę. Dzieci również tam mieszkają. Jak one otrzymały swoją fortunę
królestwa? To był początek złotego wieku, a teraz jest koniec żelaznego wieku. A więc, kto stworzył
bóstwa, panów nieba złotego wieku? Tutaj także jest tak dużo pięknych lądów. Ameryka jest pierwszej
klasy lądem. Oni mają bardzo dużo pieniędzy, a także bardzo dużo potęgi. Obecnie ona jest najważniejsza.
Ona ma omeny Jowisza. Jednakże, wraz z tym, ma także omeny Rahu. W obecnym czasie omeny Rahu są
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nad każdym. Każdy musi być zniszczony. Bharat, który był najbogatszy ze wszystkich, teraz stał się
biedny. To wszystko jest pokazem Mai. Jest pełna siła Mai i dlatego oni uważają to za niebo. Popatrzcie na
to, co jest w Ameryce! Ludzie są tak pociągani przez to wszystko. Popatrzcie, jak modny stał się Bombaj!
On nie był taki wcześniej. Jest pełny pokaz Mai. Oni budują ośmio- lub dziesięciopietrowe budynki. W
niebie nie będzie tylu wielopiętrowych budynków. Tam nie będzie nawet dwupiętrowych budynków. Oni
budują je tylko tutaj, ponieważ brakuje ziemi. Cena ziemi bardzo wzrosła. Dlatego, ludzie myślą, że to jest
niebo. Oni wciąż tworzą plany. Jednakże jest powiedzenie: Człowiek pragnie jednego, a coś innego się
wydarza! Ludzie mają tak wiele zmartwień. Śmierć czeka każdego. Pętla śmierci znajduje się wokół szyi
każdego. Jesteście także teraz na szubienicy. Wasze intelekty są połączone z nowym światem. Obecnie jest
czas, by każdy przeszedł na emeryturę i dlatego Ojciec mówi: Teraz pamiętajcie Mnie! Ja sam daję wam
wskazówki: Teraz to jest emerytura dla każdego z was i Ja przyszedłem, by zabrać was wszystkich z
powrotem do domu. Wszyscy będziecie musieli powrócić niczym rój komarów. Cykl 84 żyć teraz dobiegł
do końca. Teraz pamiętajcie Mnie dopóki żyjecie. Siedzimy gotowi do pójścia do nieba za życia. Nikt inny
nie czyni przygotowań do pójścia do nieba. Jeśli oni czuliby szczęście, że idą do nieba, nie szukaliby
lekarstw na swoje choroby itp. Wiecie, że oni nie idą do nieba. My teraz idziemy do naszego słodkiego
domu. To jest dom Boga, Ojca, duchowa Śiwalaja. Złoty wiek jest zwany fizyczną Śiwalają. Czynimy
wysiłek, by pójść do tego nieba. Baba wyjaśnił, że dzień Brahmy i noc Brahmy są bardzo dobrze znane. Ja
przychodzę, kiedy noc zbliża się do końca. Nie powiedziałoby się o dniu i nocy Lakszmi i Narajana.
Chociaż oni są tymi samymi, to Brahma ma wiedzę o dniu i nocy. Tam Lakszmi i Narajan nie posiadają tej
wiedzy i dlatego Brahma i bramini są tymi, którzy rozumieją, kiedy jest noc Śiwy. Świat nie wie o tych
rzeczach. Śiwa jest bezcielesny, a więc trzeba zadać pytanie, jak On może przyjść. Możecie bardzo dużo
służyć w dzień narodzin Śiwy. Królestwo jest zakładane. Drzewo wciąż jeszcze jest bardzo małe i ono
doświadcza sztormów. Inne drzewa nie doświadczają tak wielu sztormów. Tam wszyscy stale naśladują
jeden drugiego. To jest wasze nowe życie (wcielenie). Przed wami są także sztormy Mai. Nikt inny nie
musi stawiać czoła tym sztormom. Tutaj doświadczacie sztormów Mai w zakładaniu tej religii. Cel jest
bardzo wysoki. Stać się cesarzem świata nie jest niczym nowym. Wy przeszliście przez te sztormów wiele
razy i zdobyliście swoją fortunę królestwa. W jakikolwiek sposób ktoś czyni wysiłek, inni stale mają ich
wizje. Im większy postęp czynicie, tym bardziej będziecie mieć wizje, jaką pozycję każdy zdobędzie.
Wszystko można poznać na podstawie tego, jaki wysiłek każdy czyni. To nie jest kwestia bycia biednym,
czy bogatym. Wy także słyszeliście piosenkę: Nareszcie nadszedł dzień, kiedy Baba, Pan Biednych
przyszedł! Baba mówi: Ja nie mam dać bogactwa bogatym; oni są już bogaci. Dla nich niebo jest tutaj; oni
są milionerami. Wcześniej rzadko kto był milionerem. Teraz ludzie mają miliony ukryte w murach.
Jednakże nic z tego nie będzie przydatne dla nikogo. Żołądek nie potrzebuje bardzo dużo. Ci, którzy
gromadzą bogactwo oszukując, prawdopodobnie nie są w stanie spać. Oni martwią się, czy rząd nie
przyjdzie i nie przeprowadzi poszukiwań. Ojciec mówi: Pamiętajcie, że to jest końcowy czas. Teraz
bogactwo niektórych ludzi będzie pogrzebane pod ziemią, a bogactwo innych ludzi będzie zagrabione
przez rząd. Ci, którzy używają go (bogactwa) w imię Pana, będą mogli użyć go w opłacalny sposób. Pan
czyni was teraz panami nieba. Wy teraz macie ubezpieczyć się u Ojca. Śmierć jest tuż tuż. Wszystkie
wasze pragnienia teraz są spełniane. Ojciec podźwiga biednych. Tysiąc rupii bogatej osoby jest równe
jednej rupii biednej osoby. Na ogół to biedni ludzie przychodzą. Niektórzy zarabiają 100 rupii a inni 150.
Niektórzy ludzie na świecie mają miliony. Tutaj jest dla nich niebo. Ani oni nigdy nie przyszliby tu, ani też
Baba ich nie potrzebuje. Baba powiedziałby: Możecie budować swoje budynki, itd. Otwierajcie ośrodki.
Co Ja zrobię z pieniędzmi? Sannjasini budują wiele mieszkań itp. Oni mają bardzo dużo posiadłości. Ten
powóz jest także doświadczony. Ja teraz przyszedłem, aby uczynić biednych bogatymi. A więc, teraz
miejcie odwagę! Pieniądze, które mają milionerzy, nie będą użyteczne. Tutaj, nie ma kwestii pieniędzy.
Ojciec po prostu mówi: Manmanabhaw! Nie ma kwestii żadnych wydatków. Te budynki, itp. które zostały
wybudowane, są bardzo proste i one są dla was, byście w nich żyli aż do końca. Wasz memoriał istnieje tu.
Wy teraz przeprowadzacie założenie w żywej formie. Potem, te nieżywe memoriały będą zniszczone.
Powinniście napisać, że ci, którzy byli w Abu i nie widzieli tej świątyni oraz nie rozpoznali swojego
zajęcia (co mają robić), niczego nie widzieli. Moglibyście powiedzieć, że jesteśmy tymi samymi i
siedzicie tu teraz w żywej postaci. My możemy wyjaśnić znaczenie tych nieżywych wizerunków.
Mówimy, że jesteśmy tymi samymi. Został stworzony nasz nieżywy memoriał. To jest cudowna świątynia!
Jest to niezwykłe! Mama, Baba i dzieci siedzą tutaj w żywej postaci. Tam są nieżywe wizerunki
(podobizny). Najważniejsi to Śiwa, Brahma, Dżagadamba oraz Lakszmi i Narajan. Wszystko jest tak
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dobrze wyjaśnione. Mimo to jednak niektórzy należą do Ojca, a potem rozwodzą się z Nim. To także nie
jest niczym nowym. Niektórzy należą do Ojca, a potem uciekają. My nawet możemy zatrzymać zdjęcie
tych, którzy uciekli. Jeśli macie silną wiarę, wówczas stwórzcie obraz swojego królestwa i będziecie
świadomi tego, że w przyszłości macie się stać podwójnie ukoronowanymi panami nieba. Jeśli opuścicie
Ojca, korona spadnie. To także jest cudowna rzecz do zrozumienia. Pamiętaj Ojca! Otrzymujesz od Niego
dziedzictwo. To jest zwane wyzwoleniem w życiu w jednej sekundzie. Baba czyni cię wartościowym na
przyszłość. Ludzie dają dary i wykonują dobroczynność dla swojego następnego życia. To jest
tymczasowe osiągnięcie. Poprzez tę naukę tworzycie swoją nagrodę na swoje przyszłe 21 żyć. Gdyby ktoś
w pełni przestrzegał wskazówek tej Matki i Ojca, mógłby przejść na drugą stronę całkowicie. Matka i
Ojciec także byliby szczęśliwi. Jeśli nie wkładasz tego w praktykę, twoja pozycja będzie obniżona. Śiw
Baba mówi: Ja jestem altruistyczny. Jestem poza jakimkolwiek wpływem doświadczenia (Abhokta). Ja nie
jem tego toli, itp. Zwierzchnictwo świata jest także dla was. Jedzenie i picie także jest dla was. Ja jestem
tylko Sługą. Czas mojego przyjścia jest również ustalony. Ja daję fortunę królestwa moim dzieciom w
każdym cyklu, a potem idę i siadam w lądzie nirwany. Nikt nie powinien zapominać Ojca. Ojciec
przyszedł, by dać wam zwierzchnictwo nieba. Nawet wtedy Go zapominacie. Została wam pokazana
bardzo łatwa metoda, by każdemu przedstawić Ojca. Tylko ich zapytajcie: Jaki jest twój związek z
Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą? Jaki jest twój związek z Brahmą, ojcem ludzi? Obydwaj są
ojcami. Tamten jest bezcielesny, a ten jest cielesny. Jeśli mówicie, że Ojciec jest wszechobecny, jak
moglibyście otrzymać dziedzictwo? Otrzymujecie od Boga śrimat. Stajecie się najwznioślejszymi dzięki
przestrzeganiu śrimatu. Aćća.
Najsłodszym, umiłowanym, 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.
Pokonując sztormy Mai, weź od Ojca swoje pełne dziedzictwo. Włóż w praktykę
wskazówki Matki i Ojca.
2.
Zapomnij stary świat i pamiętaj nowy. Ubezpiecz siebie u Ojca zanim umrzesz.
Błogosławieństwo:

Hasło:

Bądź prawdziwym sługą, który służy z uczuciem oddania i w ten sposób osiąga
sukces.
Prawdziwym sługą jest ten, kto służy z uczuciem oddania. Niech nie będzie
najmniejszej świadomości „moje” w usłudze. Nie może być sukcesu tam, gzie jest
jakakolwiek świadomość „moje”. Kiedy ktoś myśli „To jest moja praca, mój pomysł
mój obowiązek”, taka świadomość „moje” stwarza przywiązanie. Żyjąc
gdziekolwiek niech zawsze będzie taka świadomość „Ja jestem instrumentem, to nie
jest mój dom, ale miejsce usługi”. Wtedy z takim uczuciem oddania będziesz
pokorny i wolny od przywiązania i osiągniesz sukces.
Stale siedź na swoim miejscu poczucia własnej wartości, a wszystkie potęgi stale
będą przestrzegać twoich poleceń.
*** OM ŚANTI ***

Bądź wizerunkiem tapasji:
Wizerunek ta pasji, tzn. doświadczać potęgi promieni spokoju rozchodzących się wszędzie poprzez twoją
tapasję. Forma tapasji jest formą dawania innym. Tak jak Słońce daje światu doświadczenie światła i wielu
innych zniszczalnych osiągnięć, tak samo stańcie się wielkimi duszami tapasji, takimi jak Ojciec słońcami
wiedzy i dawajcie doświadczenie potężnych promieni.
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