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Doces filhos, agora é o seu estágio de aposentadoria. Portanto, lembrem-se de um Pai e
façam preparativos para irem à terra além do som (Nirvana).
Pergunta: Sobre o quê, o Pai não faz discriminação?
Resposta: Ele não faz discriminação entre os pobres e os ricos. Cada um de vocês tem o direito de
reivindicar um status elevado com base no empenho que fazem. À medida que vocês
progredirem mais, todos vocês terão uma visão de seu status. Baba diz: “Eu sou o Senhor
dos Pobres e é por isto que todos os desejos dos filhos pobres estão sendo satisfeitos”.
Este é o período final. A riqueza de algumas pessoas permanecerá enterrada no chão,
alguns serão saqueados pelo Governo. Aqueles que asseguram tudo com o Pai tornam
tudo o que têm em algo valioso.
Música:
Finalmente chegou o dia pelo qual estávamos esperando!
Om shanti. O significado disto é muito simples. Tudo tem de ser entendido em um segundo.
Reivindiquem sua herança do Pai em um segundo. Vocês, filhos, sabem que o Pai ilimitado já veio.
No entanto, nem todos vocês têm esta fé firme o tempo todo. Nos relacionamentos mundanos quando
uma mãe vai ter um filho, imediatamente entende-se que a mãe dará à luz e então, sustentará a
criança. Então, aqui também, isto deveria ser entendido muito rapidamente. Vocês, filhos, agora sabem
que Deus virá depois do caminho de devoção. Ninguém no mundo, exceto vocês filhos, sabe por
quanto tempo continua o caminho de devoção ou quando ele começa. Vocês podem dizer a todos
quando o caminho de devoção começou. As pessoas dizem que ele continuou desde tempos
imemoriais. Definitivamente existem duas coisas: Conhecimento e devoção. Eles dizem que isto
continuou eternamente, mas eles não entendem o significado de “eterno”. O ciclo do drama continua a
girar eternamente; ele não tem fim nem começo. As pessoas continuam a contar mentiras. Às vezes
eles dizem: “Durou esse tanto de anos” e às vezes eles dizem “Durou aquele tanto de anos”. O Pai
vem e lhes conta tudo. Ninguém pode alcançar o Pai lendo as escrituras etc. O Pai pode ser alcançado
em um segundo. Dizem: “Liberação em vida em um segundo”. Ninguém sabe quando o Pai vem. Eles
alongaram a duração do ciclo. O Pai sabe e os filhos sabem de tudo, mas a maravilha é que alguns não
têm fé completa mesmo depois de dez a vinte anos. Depois de ter tido fé, ninguém pode dizer: “Este
não é meu Pai”. É muito fácil. Levou muito tempo para vocês se tornarem um filho. Não há fé
completa nem mesmo depois de dez ou vinte anos. Vocês agora dão a apresentação à alguém e essa
pessoa é capaz de ter fé em um segundo. A história do Rei Janak também é do período posterior, pois
dia a dia tudo continua a ficar mais fácil. Pontos muito bons continuam a surgir e, então, alguém é
capaz de ter fé muito rapidamente. O Pai diz: “Filhos, que vocês sejam sem corpo. Renunciem todas
as inúmeras religiões do corpo”. Originalmente só havia uma religião. Existe crescimento a partir de
um. Esta é a árvore variada do mundo humano; ela refere-se aos seres humanos. Vocês também têm de
conhecer a árvore da variedade de religiões. Eles têm conferências religiosas, mas sabem qual é a
primeira religião digna de adoração. Deveria entrar no intelecto de vocês que a religião antiga é de
Bharat, e então, o Pai Supremo definitivamente deve ter criado a religião antiga. O aniversário de
Shiva é lembrado em Bharat. Existem tantos templos. O maior templo de todos, a terra de Nirvana, é o
do Pai e de vocês, almas, que também residem lá com o Pai. Um templo é um local de residência.
Então, este grande elemento é um templo tão grande! Deveria entrar no intelecto de vocês que o
elemento brahm, que é o templo mais elevado nas alturas é o local de residência de todos nós. O sol e
lua não existem lá, pois não há noite nem dia lá. Na realidade, nosso templo espiritual é a terra de
Nirvana. Aquele é Shivalaya, o templo de Shiva, onde residimos com Shiv Baba. Shiv Baba diz: “Eu
sou o residente daquele Shivalaya”. Aquele é o Shivalaya ilimitado. Vocês, filhos de Shiva, também
residem lá. Aquele é o Shivalaya incorpóreo. Então, quando vocês entrarem no mundo corpóreo, seu
local de residência será criado aqui. Shiv Baba agora está aqui e está sentado neste corpo. Este é o
Shivalaya vivo com quem vocês podem conversar. A terra de Nirvana também é o Shivalaya de Shiv
Baba onde nós, almas também residimos. Todos se lembram daquele lar. Viemos de lá para
desempenhar nossos papéis. Todos têm de passar pelos estágios de sato, rajo e tamo. Isto não está no
intelecto de ninguém. Todas as almas receberam um papel eterno que não tem começo nem fim.
Vocês, filhos, sabem que originalmente são residentes daquele Shivalaya. O paraíso que Shiv Baba
estabelece também é chamado de Shivalaya. É o paraíso estabelecido por Shiv Baba. São os filhos que
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vivem lá também. Como eles receberam a fortuna do reino? Aquele foi o início da idade de ouro e
agora é o fim da idade de ferro. Então, quem os tornou divindades senhores do paraíso na idade de
ouro? Aqui também, existem tantas terras lindas. Os Estados Unidos são uma terra de primeira classe.
Eles têm muito dinheiro e também muito poder. (É o mais alto neste momento). Eles têm os
presságios de Júpiter. No entanto, junto com isso também existem os presságios de Rahu sobre todos.
Neste momento, existem os presságios de Rahu sobre todos. Tem de haver destruição para todos.
Bharat, que foi a mais rica de todas, agora ficou pobre. Tudo isso é a pompa de Maya. Existe força
total de Maya e é por isso que eles a consideram o paraíso. Vejam o que existe nos Estados Unidos. As
pessoas são tão atraídas por tudo aquilo. Vejam quão moderna tornou-se Bombaim. Ela não era assim
antes. Existe a pompa total de Maya. Eles constroem edifícios de 8 ou 10 andares. Não haverá tantos
edifícios de muitos andares no paraíso. Lá não haverá nem edifícios de dois andares. Eles só os
constroem aqui porque não há terra. O preço da terra aumentou muito. Portanto, as pessoas pensam
que isto é o paraíso. Eles continuam a fazer planos. No entanto, existe o ditado: “Os homens querem
uma coisa, mas alguma coisa a mais acontece”! As pessoas têm tantas preocupações. Existe morte
para todos. Existem as forcas da morte em volta do pescoço de todos. Vocês agora também estão na
forca. Seu intelecto está conectado com o mundo novo lá. Agora é hora de todos entrarem no estágio
de aposentadoria e é por isto que o Pai diz: “Agora lembrem-se de Mim”. Eu mesmo lhes dou
orientações: “Agora é o estágio de aposentadoria para todos vocês e Eu vim para levar todos de volta
para casa”. Todos vocês terão de voltar como um enxame de mosquitos. O ciclo de 84 nascimentos
agora chegou ao fim. Agora lembrem-se de Mim enquanto vivos. Estamos sentados, prontos para
irmos ao paraíso enquanto vivos. Ninguém mais está fazendo preparativos para ir ao paraíso. Se eles
tivessem a felicidade de irem ao paraíso, eles não buscariam por curas para suas doenças etc. Vocês
sabem que eles não vão ao paraíso. Agora estamos indo ao nosso doce lar. Aquele é o lar de Deus Pai,
o Shivalaya espiritual. A idade de ouro é chamada de Shivalaya espiritual. Estamos nos empenhando
para irmos àquele paraíso. Baba explicou que o dia de Brahma e a noite de Brahma são muito bem
conhecidos. Eu venho quando a noite chega a um fim. Não seria dito que é o dia e noite de Lakshmi e
Narayan. Apesar de serem os mesmos, seria dito que é o conhecimento do dia e noite de Brahma. Lá,
Lakshmi e Narayan não têm este conhecimento e é por isto que são Brahma e os Brahmins que
entendem quando é a noite de Shiva. O mundo não sabe dessas coisas. Shiva é incorpóreo e, então,
tem de ser perguntado como Ele pode vir. Vocês podem fazer muito serviço no aniversário de Shiva.
Um reino está sendo estabelecido. A árvore é muito pequena ainda e ela passa por tempestades. Outras
árvores não passam por tantas tempestades. Lá, todos continuam a seguir um após o outro. Este é seu
novo nascimento. As tempestades de Maya também estão na frente de vocês. Ninguém mais tem de
enfrentar essas tempestades. Aqui, vocês experimentam as tempestades de Maya no estabelecimento
de uma religião. O destino é muito elevado. Tornar-se um imperador do mundo não é novidade
alguma. Vocês passaram por essas tempestades muitas vezes e reivindicaram sua fortuna do reino.
Seja de que modo alguém se empenhe, outros continuam a ter visões disso. Quanto mais vocês
progredirem, mais vocês terão visões de qual status cada um reivindicará. Tudo pode ser sabido a
partir do empenho de cada um. Não é uma questão de ser pobre ou rico. Vocês também ouviram a
música: Finalmente chegou o dia em que Baba, o Senhor dos Pobres veio. Baba diz: “Eu não tenho de
dar riqueza aos ricos, eles já são ricos. É o paraíso para eles aqui; eles são milionários. Antigamente,
quase ninguém era um milionário. Agora as pessoas têm milhões escondidos nas paredes. No entanto,
nada daquilo será útil a ninguém. O estômago não precisa de muito. Aqueles que acumulam riqueza
fazendo trapaça, provavelmente não conseguem dormir. Eles se preocupam com a hipótese do
Governo vir fazer uma busca. O Pai diz: “Lembrem-se que este é o momento final”. Agora a riqueza
de algumas pessoas será enterrada no chão e a riqueza de algumas pessoas será saqueada pelo
Governo. Aqueles que a usam em nome do Senhor são capazes de usá-la de uma forma valiosa. O
Senhor agora está tornando vocês em senhores do paraíso. Agora vocês têm de se assegurar com o Pai.
A morte está logo adiante. Todos os seus desejos estão sendo satisfeitos agora. O Pai eleva os pobres.
Mil rúpias de uma pessoa rica e uma rúpia de uma pessoa pobre são iguais. Geralmente são os pobres
que vêm. Alguns ganhariam 100 rúpias e outros ganhariam 150. Algumas pessoas no mundo têm
milhões. É o paraíso para elas aqui. Elas nunca viriam aqui nem Baba precisa delas. Baba diria:
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“Vocês podem construir seus edifícios etc. Abram Centros. O que vou fazer com o dinheiro?” Os
sannyasis constroem muitos apartamentos etc. Eles têm muita propriedade. Esta carruagem também é
experiente. Agora Eu vim para tornar ricos os pobres. Então, agora tenham coragem! O dinheiro que
os milionários têm não vai ter utilidade alguma. Aqui, não há questão de dinheiro. O Pai simplesmente
diz: “Manmanabhav”. Não há questão de despesa alguma. Esses edifícios que foram construídos são
muito simples e eles são para vocês viverem neles até o final. O memorial de vocês existe aqui. Agora
vocês estão executando o estabelecimento na forma viva. Então, esses memoriais não vivos serão
destruídos. Vocês deveriam escrever que aqueles que vieram a Abu e que não viram este templo e que
não conhecem a ocupação deles, não viram nada. Vocês diriam que somos os mesmos agora sentados
aqui na forma viva. Podemos explicar o significado daquelas imagens não vivas. Dizemos que nós
somos os mesmos. Nosso memorial não vivo foi criado. Este é um templo maravilhoso. É uma
maravilha. Mama, Baba e os filhos estão sentados aqui na forma viva. Lá, existem as imagens não
vivas. Os principais são Shiva, Brahma, Jagadamba e Lakshmi e Narayan. Tudo é tão explicado!
Mesmo assim, alguns pertencem ao Pai e depois divorciam-se Dele. Isto também não é novidade
alguma. Alguns pertencem ao Pai e depois fogem. Podemos até manter as fotografias daqueles que
fugiram. Se vocês tiverem fé firme, criem um quadro de seu reino e vocês terão a consciência de que
vão se tornar senhores duplamente coroados do paraíso no futuro. Se vocês deixarem o Pai, a coroa
cairá. Isto também é algo maravilhoso de se entender. Lembrem-se do Pai. Vocês recebem uma
herança Dele. Isto é chamado de liberação em vida em um segundo. Baba está tornando vocês dignos
para o futuro. As pessoas fazem doações e caridade para o próximo nascimento. Aquilo é aquisição
temporária. Com este estudo vocês criam sua recompensa por seus 21 nascimentos futuros. Se alguém
seguisse as orientações desta mãe e pai completamente, eles seriam capazes de atravessar
completamente. A mãe e pai também ficariam felizes. Se vocês não colocarem na prática, o seu status
será reduzido. Shiv Baba diz: “Eu sou altruísta. Eu estou além do efeito de qualquer experiência
(Abhogta). Eu não como este toli etc.” A soberania do mundo também é para vocês. A comida e
bebida também são para vocês. Eu sou simplesmente o Servo. A hora de Eu vir também está fixa. Eu
dou a fortuna do reino a Meus filhos a cada ciclo e depois vou Me sentar na terra de Nirvana.
Ninguém deveria se esquecer do Pai. O Pai veio para lhes dar a soberania do paraíso. Mesmo assim
vocês se esquecem Dele. Foi mostrado um método muito fácil de vocês darem a apresentação do Pai a
qualquer um. Simplesmente perguntem a eles: “Qual é seu relacionamento com o Pai Supremo, a
Alma Suprema? Qual é seu relacionamento com Brahma, o Pai do Povo? Os dois são pais. Aquele é
incorpóreo e este é corpóreo. Ao dizerem que o Pai é onipresente, como vocês podem receber uma
herança? Vocês recebem shrimat de Deus. Vocês tornam-se os mais elevados ao seguirem shrimat.
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.
Enquanto superando as tempestades de Maya, reivindiquem sua herança completa do
Pai. Coloquem as orientações da mãe e pai na prática.
2.
Esqueçam o mundo velho e lembrem-se do mundo novo. Assegurem-se com o Pai antes
da morte.
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Que vocês sejam um servidor verdadeiro que serve com um sentimento de rendição e,
deste modo, obtém sucesso.
Um servidor verdadeiro é alguém que serve com um sentimento de rendição. Não
deixem haver a mínima consciência de “meu” no serviço. Não pode haver sucesso onde
existe qualquer consciência de “meu’. Quando alguém pensa: “Este é meu trabalho,
minha ideia, meu dever”, essa consciência de “meu” cria apego. No entanto, enquanto
vivendo em qualquer parte, deixem que haja sempre esta consciência: “Eu sou um
instrumento, este não é meu lar, mas um local de serviço”. Então, com este sentimento de
rendição, vocês serão humildes e livres de apego e obterão sucesso.
Permaneçam constantemente em seu assento de autorrespeito e todos os poderes
continuarão a obedecer às suas ordens.
***OM SHANTI***

Sejam uma imagem de tapasya:
Uma imagem de tapasya significa experimentar raios do poder de paz espalhando-se por toda parte
por meio de sua tapasya. A forma tapaswi é a forma de doação. Assim como o sol dá a experiência de
luz e muitas outras aquisições perecíveis ao mundo, tornem-se também grandes almas tapaswi, máster
sóis de conhecimento e deem a experiência de raios poderosos.
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