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Doces filhos, as doenças dos cinco vícios que vocês tiveram por meio ciclo agora estão
para terminar. Portanto, fiquem em infinita felicidade.
Pergunta: Qual é o passatempo (interesse) que vocês, filhos, deveriam ter, e com qual vocês não
deveriam ter qualquer conexão?
Resposta: Tenham o passatempo de reivindicar sua herança completa do Pai. As pessoas têm todos
os tipos de passatempo. Vocês agora têm de renunciar todos eles. Vocês tornaram-se os
filhos de Deus. Vocês têm de voltar para casa com o Pai e, portanto, vocês devem se
esquecer de todas as coisas que estão conectadas ao corpo. Apenas alimentem o
estômago com dois chapatis e conectem o intelecto ao mundo novo.
Música:
O que podem fazer as tempestades àqueles cujo Companheiro é Deus?
Om shanti. Todos os filhos mahavirs inabaláveis especialmente amados entendem que muitos tipos de
tempestades virão na mente e que as calamidades, doenças etc. também virão, pois agora que há a
pompa do período final, Maya dará muitos socos em vocês. Aqueles que têm fé firme no intelecto
sabem que as contas cármicas do corpo serão acertadas. Quando vocês estão prestes a se recuperar de
uma doença, vocês sentem a felicidade de que agora estão se livrando daquela doença. Vocês sabem
que há apenas mais alguns dias. Vocês tiveram essa doença dos cinco vícios por meio ciclo. É por
meio disso que as pessoas tornam-se almas pecaminosas como Ajamil (um pecador muito grande). Só
restam mais alguns dias para um mundo assim. Essas doenças agora estão se despedindo. As pessoas
no mundo não sabem destas coisas. É como se elas tivessem um intelecto demoníaco. Elas
continuarão a chorar de angústia. Vocês continuarão a assistir esses eventos. Vocês não têm qualquer
conexão com essas coisas. Isto não é nada novo. Tudo isso tem de acontecer. Não há necessidade de
ter medo. Resta bem pouco tempo. O estômago só precisa ser alimentado com dois chapatis. Neste
momento, o seu passatempo é reivindicar sua herança de Baba. As pessoas têm muitos tipos de
passatempo. Aqui, vocês não devem ter quaisquer passatempo. Esqueçam todas as coisas que estão
conectadas ao corpo. Nós agora pertencemos a Deus. Temos de voltar com Baba, o Noivo. O Noivo é
muito singular; Ele não tem uma imagem. Devido a Ele ser sem imagem, ninguém consegue se
lembrar Dele adequadamente. Este é um sistema novo. A alma tem de se lembrar de Deus. Vocês
nunca teriam se lembrado Dele assim por meio ciclo. Na idade de ouro, vocês apenas entendem que
são almas, mas não têm nenhum outro conhecimento. Eu, a alma, deixarei um corpo e irei para outro.
Aqui, eles transformaram as almas na Alma Suprema. Eles dizem que Deus é onipresente. É como se
este mundo velho não existisse mais para vocês. Seu intelecto está conectado com o mundo novo.
Quando alguém constrói um novo lar, o intelecto é removido da casa velha e conectado à casa nova.
Agora, as pessoas de tantas religiões fazem conferências etc. Nem o intelecto de uma única pessoa
está conectado em yoga ao Pai Supremo, a Alma Suprema. Agora vocês encontraram o Pai que lhes
ensina. Ele é o Senhor do Conhecimento (Gyaneshwar) e o Senhor do Yoga (Yogeshwar). Ishwar
significa Aquele que ensina vocês a terem yoga com Ele. Gyaneshwar significa que somente Deus tem
conhecimento. Somente Ele pode lhes ensinar conhecimento e yoga. Aqueles que têm fé firme
entendem que estão neste mundo por pouco tempo. Agora temos de retornar ao lar. Os atores em uma
peça sabem que só estão lá por pouco tempo e que depois voltarão para casa. Eles continuam a olhar
para seus relógios. O relógio de vocês é ilimitado. Vocês sabem que este é o nascimento final.
Portanto, vocês deveriam experimentar muita felicidade. “Eu vou deixar este corpo velho e me tornar
um príncipe ou princesa do mundo”. Minha Mama e Baba também se tornarão uma princesa e um
príncipe. Os filhos têm de correr muito bem e reivindicar um número à frente no rosário da vitória. Se
alguém fosse perguntar a Baba, Baba lhes diria: “Sua atividade é tal que parece que você
definitivamente virá à frente no rosário da vitória”. Vocês próprios também saberiam em que extensão
passariam. Alguns pensam que nunca passarão. Ainda que eu seja filho de Baba e tenha rendido tudo e
esteja sentado no colo de Baba, se eu não assimilar nada, serei incapaz de reivindicar um status
elevado. Aqueles que vivem em casa com suas famílias e que fazem serviço podem reivindicar um
status melhor do que aqueles que vivem aqui. Também é visto que eles podem ir para frente muito
rápido. Ao virem para ficar com Baba, há mais benefício. As nuvens vêm ao oceano, preenchem-se e,
então, vão chover em todos os lugares. A Murli é enviada a todos os lugares. Vocês ouvem a Murli e
também leem-na para outros. Aqueles que fazem muito serviço reivindicam um bom status. Isso
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requer empenho. Ao não se empenharem nada aqui, vocês falharão. Tudo depende de seu empenho.
Verifiquem seu próprio pulso. Vocês podem entender que status receberão com seu empenho. Se vocês
não se empenharem agora e reivindicarem um status elevado, esse será seu status em cada ciclo. Este
é um drama ilimitado. Vocês receberam um intelecto ilimitado. Há muito prazer em conhecer o início,
meio e fim do drama. No entanto, as tempestades de Maya são tais que fazem vocês fazerem uma ou
outra coisa errada. Maya conquista filhos muito bons. Conforme vocês progredirem mais, haverá uma
expansão maior e seu nome será glorificado. Agora, conferências religiosas ocorrem em Déli. Um
intelecto muito bom é necessário para ser capaz de explicar nas conferências. Antes, tem de haver uma
correspondência muito boa. Os dirigentes da conferência primeiro fazem um pequeno encontro do
comitê e depois fazem uma conferência maior. Todas as facilidades são organizadas para o Papa etc.
com antecedência. Este também pensa muito em conferências. Filhos muito bons e inteligentes são
necessários em tais conferências para irem explicar àqueles que são muito sensatos. Eles deveriam ir e
explicar para outros. Primeiro de tudo, levantem o aspecto de quem é o Dirigente: Baba veio. Antes
disso, ninguém sabia sobre a religião das divindades. Vocês agora estão felizes porque o Chefe da
religião das divindades existe. Aqueles que são maduros no conhecimento sentem que agora eles
podem dizer àquelas pessoas: “Diga-nos, qual é a religião mais elevada de todas?” Aquela religião
deveria se tornar a principal. Vocês, BKs, são os dirigentes de todos. Vocês são as mães do mundo.
Vocês têm o status de mães. Está escrito que as kumaris atiraram flechas em Bishampitamai etc. Todos
têm de vir diante de vocês, kumaris. Vocês têm de explicar quem é o Mais Elevado nas Alturas. Eles
então entenderão que o conceito de onipresença é falso. Agora, vocês estão no campo de batalha. Não
é novidade para vocês apresentar o Pai. Filhos muito bons sentem o enlevo de terem desempenhado
seus papéis numerosas vezes. Este mundo velho agora está para terminar. Este corpo velho tem de ser
deixado e vocês então desempenharão seu papel de uma forma nova. Seu intelecto agora se tornou
amplo e ilimitado. Aquelas roupas velhas agora tem de ser deixadas e vocês então receberão roupas
novas por 84 nascimentos. Isso sempre deveria permanecer no intelecto. Cada ator deveria estar
consciente de seu papel. Vocês tiveram 84 nascimentos e desempenharam seu papel. A peça agora vai
terminar. Esta roupa agora também está quase gasta. O mundo também está tamopradhan. Quando
nosso reino for estabelecido, a destruição começará. Nós iremos e nos tornaremos senhores do mundo
no nosso próximo nascimento. Aqueles que estudam aqui também recebem algo neste nascimento.
Vocês agora se lembraram que irão e nascerão como filhos de divindades e depois como filhos de
guerreiros. Este conhecimento deveria pingar no intelecto, pois só assim o mercúrio de sua felicidade
permanecerá alto. Tais coisas continuarão a ser revolvidas no intelecto daqueles que se empenham
bem. Baba explicou que vocês têm de desempenhar ações. Vocês então têm de incrementar seu
registro de lembrança. O período noturno é muito bom para isto. Não há cansaço nisso. Se vocês são
incapazes de ficar nesse estágio por todo o tempo, então, quando as tempestades vêm, elas cansam
vocês. As tempestades vêm sem que vocês queiram. Elas cansarão vocês. Contudo, se vocês
continuarem a se lembrar do Pai e continuarem a extrair tópicos, sua cabeça ficará plena de
conhecimento. É a experiência de Baba que muitas tempestades vêm. Quanto mais poderosos vocês se
tornarem, mais Maya tentará fazer vocês falharem. Esta é uma lei. O Pai diz: “Maya está muito forte
porque agora ela está perdendo seu reino, então, ela criará muitas tempestades. Não tenham medo
dela”. Se algo ocorrer ao corpo, isso é o sofrimento do carma. Vocês não devem perder o fôlego por
causa disso. Este é o corpo final. Resta bem pouco tempo. Lembrando-se disso vocês ficarão felizes.
Nesta época, vocês são aqueles que têm o status mais elevado no drama, pois vocês entraram no colo
do Pai Supremo, a Alma Suprema. Entre vocês também, ninguém é tão afortunado como aqueles que
se empenham bem. Esta felicidade de Deus também é muito elevada. Vocês podem explicar que
Bharat foi o paraíso. É a terra imperecível e não havia outras religiões naquela época. Elas vieram
mais tarde. Quando o reino da dinastia do sol se foi, ele então se tornou a dinastia da lua. Ninguém
conhece a história e geografia dele. Agora, vocês conhecem. Lá, ninguém sabe que haverá a idade de
prata após a idade de ouro, portanto, quando há dois graus a menos aquela felicidade também se
reduz. Caso vocês fossem conscientes disto na idade de ouro, vocês continuariam a se sentir
sufocados. Sua consciência doeria com o fato de que vocês terem de descer novamente. Vocês não
aproveitariam seu reino. Aqui também, alguns dizem que se tornarão senhores do mundo e que então
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terão de descer novamente. No entanto, lá vocês ainda têm a felicidade de receber o reino. Baba agora
está tornando vocês trikaldarshi. Mesmo Lakshmi e Narayan, que são senhores do paraíso, não são
trikaldarshi. É somente na idade da confluência que o Pai vem e lhes dá o terceiro olho de
conhecimento e os torna trikaldarshi. Por que são atribuídos às divindades todos esses ornamentos?
Porque esse é estágio final delas. Os Brahmins continuam a subir e cair. Como eles poderiam receber
os ornamentos? Não pareceria certo! Este é um segredo tão maravilhoso do drama. Somente os
Brahmins são aqueles que giram o disco da autorrealização. Somente por meio deste conhecimento
vocês tornam-se divindades. Nesta época, vocês são aqueles que giram o disco de autorrealização,
aqueles com o terceiro olho de conhecimento e os conhecedores dos três aspectos do tempo. Estes são
seus títulos. Todas essas coisas têm de ser entendidas e então explicadas. Antes de mais nada,
apresentem o Pai. Qual é seu relacionamento com o Pai Supremo, a Alma Suprema? Seu nome é Deus
Pai. Vocês não diriam que Deus Pai, é onipresente. Ele é o Pai. Nós até escrevemos: Qual é seu
relacionamento com o Pai Supremo, a Alma Suprema? Já que vocês dizem “Pai Supremo”, Ele
definitivamente deve ser o Pai. Como o Pai poderia ser onipresente? Vocês recebem uma herança do
Pai. O Pai é o Criador do mundo novo. Lakshmi e Narayan receberam a herança do mundo novo. Lá,
as divindades não precisam do terceiro olho de conhecimento. O terceiro olho definitivamente seria
dado por meio de Brahma. A explicação da Trimurti é tão boa! Vocês têm de explicá-la de forma
muito entretenedora. Aqueles que são espertos teriam a prática de explicar. Dia após dia, ficará muito
fácil explicar a qualquer um. O que é o Pai Supremo, a Alma Suprema, para vocês? Eles diriam que
Ele é o Pai. O Pai é o Criador o mundo novo. Houve o reino das divindades na idade de ouro. Elas
definitivamente teriam recebido sua propriedade do Pai Supremo, a Alma Suprema. Elas estudam Raja
Yoga e obtêm seu reino. Somos todos BKs. Expliquem a todos: “Ó, vocês dizem Pai do Povo,
portanto, ele é seu pai, não é?”. Aquele (Shiva) também é o Pai. Vocês são Brahma Kumars e
Kumaris. Estamos reivindicando de Dada (Avô) a nossa herança. Vocês não estão fazendo isto.
Venham e entendam isto. Empenhem-se e vocês também a receberão. Brahma, o Pai do Povo, e a Mãe
do Mundo são os dois principais. A herança que vocês recebem é o status de Lakshmi e Narayan. Tudo
é explicado a vocês, filhos, de muitas formas. Quando vocês, filhos, forem às grandes conferências,
seu nome será glorificado. O nosso é um aspecto de conhecimento, enquanto o de todos os demais é
um aspecto de devoção. Com conhecimento, nós temos a autoridade de perguntar a qualquer um.
Entretanto, mesmo aqueles que vão entender não entendem rapidamente. Eles continuam a entrar em
expansão desnecessária. Se eles entendessem, então, eles perderiam seu prestígio. Está escrito que as
kumaris conquistaram Bhishampitamai. Isto tem de acontecer. Este papel do drama definitivamente
está fixo. Achcha.
Aos filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados: amor, lembranças e bom dia
da Mãe, do Pai, BapDada. O Pai espiritual diz namaste aos filhos espirituais.
Essência para Dharna:
1.
A fim de entrar no rosário da vitória, façam serviço como Mama e Baba. Assimilem a
Murli e, então, relatem-na a outros. Deixem que seu comportamento seja muito real.
2.
Entendam o drama ilimitado com o intelecto amplo e ilimitado e experimentem
felicidade infinita. Não tenham medo das tempestades. Mantenham o intelecto repleto ao
revolverem o conhecimento.
Bênção:

Que vocês sejam grandemente poderosos e sacrifiquem quaisquer mínimos vestígios da
consciência de corpo.
A maior fraqueza é a consciência de corpo. A prole sutil da consciência de corpo é muito
grande. Fazer o sacrifício da consciência de corpo significa render cada traço, inclusive
sua prole. Somente aqueles que fazem tal sacrifício são conhecidos como grandemente
poderosos. Se vocês tiverem guardado escondido qualquer traço de consciência de corpo
e considerarem arrogância como autorrespeito, então apesar de vocês poderem ver
vitória temporária, ela estará imersa em derrota por um longo período de tempo.
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Pensar que vocês não tinham desejo de alguma coisa, mas que vocês simplesmente
gostavam daquilo é o estágio de escravidão em vida.
***OM SHANTI***

Sejam uma imagem de tapasya:
Inicialmente, vocês tinham o enlevo de estarem sentados no topo da árvore observando toda a árvore.
Similarmente sentem-se no estágio mais elevado da morada suprema e façam o serviço de dar sakaash
a todo o globo lá embaixo. Quando vocês fizerem isso, tapasya e serviço, os dois estarão combinados
e acontecerão simultaneamente.
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