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Berita dari Sidang Kerajaan Alokik

Hari ini, BapDada melihat sidang kerajaan dari anak-anak Beliau yang memiliki hak atas
kedaulatan diri. Dari seluruh siklus, sidang alokik zaman peralihan ini unik, memiliki
kebanggaan luhur, dan merupakan yang paling istimewa dan terkasih. Kilau spiritual,
singgasana lotus spiritual, mahkota dan tilak spiritual, kilau wajah dan keharuman alokik
dari atmosfer kesadaran luhur di panggung sidang kerajaan ini menyenangkan dan sangat
menarik. Melihat perkumpulan yang sedemikian rupa dan setiap jiwa yang memiliki
kedaulatan diri, BapDada sangat senang. Ini adalah sidang yang sedemikian besar. Setiap
anak Brahmana adalah penguasa diri, master atas sang diri. Demikianlah, ada banyak
sekali anak Brahmana. Jika Anda mengadakan sidang dari seluruh Brahmana
bersama-sama, itu akan menjadi sidang kerajaan yang sangat besar. Tidak ada sidang
yang sedemikian besar di zaman yang lain. Keistimewaan zaman peralihan adalah bahwa
semua anak Sang Ayah Yang Maha Tinggi menjadi master atas sang diri. Dalam keluarga
lokik, setiap ayah berkata kepada anak-anaknya, “Anak saya ini ‘baginda raja’ bagi
saya,” atau dia berharap agar setiap anaknya bisa menjadi raja. Akan tetapi, tidak semua
anak bisa menjadi raja. Mereka telah meniru Sang Ayah Yang Maha Tinggi dalam
ungkapan ini. Pada saat ini, semua anak BapDada pasti adalah Raja Yogi, yaitu master
atas sang diri. Mereka adalah Raja Yogi yang berurutan; tidak ada dari mereka yang
merupakan “praja yogi” (yogi yang menjadi rakyat). Jadi, BapDada melihat perkumpulan
kerajaan yang tak terbatas. Anda semua menyadari diri Anda sebagai master atas sang
diri, bukan? Apakah Anda semua, anak baru yang datang kemari, telah menjadi master
atas sang diri, atau apakah Anda masih harus menjadi itu? Anda baru, maka Anda masih
harus mempelajari tata cara untuk bertemu dan berkumpul. Anda akan terus membangun
kebiasaan untuk memahami hal-hal avyakt yang Sang Ayah avyakt sampaikan pada
Anda. Meskipun demikian, nanti Anda akan semakin menghargai nilai keberuntungan
ini, dibandingkan saat ini: betapa beruntungnya kita jiwa-jiwa semuanya!
BapDada telah memberi tahu Anda berita-berita tentang sidang kerajaan alokik. Perhatian
Baba secara khusus tertarik kepada mahkota dan kilau wajah anak-anak, bahkan
seandainya berlawanan dengan keinginan sadar-Nya. Mahkota adalah lambang kesucian,
keistimewaan kehidupan Brahmana. Kilau wajah adalah kilau spiritualitas dan menjadi
stabil dalam tahapan rohani. Bahkan ketika Anda melihat orang secara biasa saja,
pandangan Anda terlebih dahulu tertuju pada wajah. Wajah Anda adalah cermin dari
sikap dan tahapan Anda. Jadi, BapDada melihat bahwa ada kilau pada semua orang,
tetapi di satu pihak terdapat anak-anak yang selalu stabil dalam tahapan spiritual, yaitu
mereka yang memiliki tahapan ini secara alami dan mudah, sementara yang lain stabil

dalam tahapan ini melalui latihan tahapan spiritual. Di satu sisi, ada anak-anak yang
memiliki tahapan ini dengan mudah, sedangkan di sisi yang lain ada mereka yang harus
membuat upaya untuk tetap stabil dalam tahapan ini. Jenis yang pertama adalah yogi
yang mudah, sedangkan yang lainnya adalah yogi yang harus membuat upaya. Ada
perbedaan dalam kilau keduanya. Yang pertama memiliki kecantikan alami dan yang lain
memiliki kecantikan melalui upaya, seperti halnya dewasa ini orang-orang terlihat cantik
karena riasan mereka. Kilau kecantikan alami selalu konstan, sementara kilau kecantikan
yang lain kadang-kadang bagus dan kadang-kadang hanya sekian persen; itu tidak selalu
sama, tidak selalu stabil. Jadi, tahapan untuk selalu menjadi yogi yang mudah dan alami
memampukan Anda untuk menjadi nomor satu dalam kedaulatan diri. Karena Anda
semua telah berjanji untuk menjalani kehidupan Brahmana, yaitu: Sang Ayah Yang Esa
adalah dunia Anda dan bahwa Anda menjadi milik Sang Ayah Yang Esa dan tidak ada
yang lain, karena Sang Ayah adalah dunia Anda dan tidak ada orang lain, Anda secara
alami dan mudah memiliki tahapan yogi yang konstan, bukan? Atau apakah Anda masih
harus membuat upaya? Jika ada orang lain, Anda harus membuat upaya untuk
menghentikan intelek Anda tertuju ke sana dan memastikan bahwa intelek Anda tertuju
ke sini. Akan tetapi, ketika Sang Ayah Yang Esa adalah segalanya, ke mana lagi intelek
bisa pergi? Karena intelek tidak bisa pergi ke mana pun, latihan apa yang perlu
dimilikinya? Dalam latihan, juga ada perbedaan. Pertama, ada latihan alami, artinya:
selalu berada dalam tahapan itu, sedangkan yang kedua adalah latihan melalui membuat
upaya. Ketika anak-anak penguasa diri menjadi jiwa yang memiliki latihan ini dengan
mudah, itu adalah tanda bahwa mereka adalah yogi yang mudah dan alami. Kilau dari
wajah mereka bersifat alokik, sehingga begitu orang lain melihat wajah mereka, mereka
merasakan bahwa jiwa-jiwa itu adalah jiwa yang merupakan perwujudan pencapaian
luhur dan yogi yang mudah. Ketika seseorang memiliki kekayaan fisik atau telah
mencapai status fisik, Anda bisa tahu dari kilau di wajahnya bahwa dia berasal dari
keluarga kaya atau telah mengklaim status tinggi. Demikian pula, intoksikasi dan kilau
dari pencapaian luhur ini, hak luhur atas kerajaan, yaitu pencapaian tahapan luhur,
tampak pada wajah mereka. Biarlah kilau wajah dari semua anak yang merupakan
penguasa diri selalu seperti ini. Jangan tampak adanya tanda-tanda upaya; biarlah hanya
tanda-tanda pencapaian yang tampak. Bahkan sekarang, ketika Anda melihat wajah dari
beberapa anak, Anda mengatakan, “Orang ini telah mencapai sesuatu,” sementara tentang
anak-anak yang lain, ketika Anda melihat wajah mereka, Anda mengatakan, “Ini adalah
destinasi yang tinggi dan mereka melakukan penanggalan yang sangat tinggi.” Dari
wajah mereka, penanggalan mereka akan tampak, tetapi keberuntungan mereka tidak
tampak. Atau, orang akan mengatakan bahwa orang ini membuat upaya yang sangat
bagus.
BapDada ingin kilau dari yogi yang mudah tampak pada wajah setiap anak. Biarlah kilau
intoksikasi pencapaian luhur menjadi tampak, karena Anda adalah anak-anak Sang Ayah
yang adalah gudang harta pencapaian. Di zaman peralihan yang penuh berkah, Anda

memiliki hak untuk mengklaim seluruh pencapaian. Bagaimana kita bisa memiliki yoga
yang konstan? Bagaimana kita bisa memiliki pengalaman yang konstan dan mengalami
gudang harta? Jangan terus menyia-nyiakan waktu Anda untuk membuat upaya untuk ini
sekarang, tetapi dengan mudah, alamilah keberuntungan menjadi perwujudan pencapaian.
Waktu penyelesaian semakin dekat. Bahkan jika sekarang Anda sibuk membuat upaya
untuk satu hal atau lainnya, maka waktu untuk pencapaian akan berakhir. Jadi, kapan
Anda kemudian akan mengalami menjadi perwujudan pencapaian? Zaman peralihan dan
jiwa-jiwa Brahmana memiliki berkah, “Semoga Anda menjadi penuh dengan semua
pencapaian.” Anda tidak mendapatkan berkah, “Semoga Anda selalu menjadi pembuat
upaya,” melainkan Anda mendapatkan berkah memperoleh pencapaian. Jiwa-jiwa yang
terberkahi, yang telah menerima berkah pencapaian, tidak bisa terperangkap dalam
kecerobohan. Oleh karena itu, mereka tidak perlu membuat upaya. Jadi, apakah Anda
mengerti Anda harus menjadi apa?
Dalam sidang kerajaan, sekarang sudah jelas, apa keistimewaan memiliki hak atas
kerajaan, bukan? Anda memiliki hak atas kerajaan, bukan? Atau, apakah Anda masih
berpikir tentang apakah Anda memilikinya atau tidak? Anda telah menjadi anak-anak
Sang Pemberkah Keberuntungan dan Sang Pemberkah Berkah. Seorang raja berarti
pemberkah keberuntungan, orang yang memberi. Jika Anda tidak kurang apa pun, apa
yang akan Anda ambil? Jadi, apakah Anda mengerti? Anak-anak baru harus berada
dalam pengalaman ini. Jangan sia-siakan waktu Anda untuk bertempur. Jika Anda
menyia-nyiakan waktu Anda dalam bertempur, Anda juga akan bertempur pada
momen-momen terakhir Anda. Akan menjadi apa Anda nantinya? Akankah Anda
menjadi bagian dinasti chandra atau akankah Anda masuk ke dinasti surya? Mereka yang
bertempur akan pergi ke dinasti chandra. “Saya terus melangkah, saya melakukan ini, itu
akan terjadi, saya akan sampai di sana.” Jangan terus menyimpan tujuan semacam ini
sekarang. “Jika tidak sekarang, maka tidak akan pernah.” Jika Anda ingin menjadi
sesuatu, itu harus sekarang. Jika Anda hendak mencapai sesuatu, itu harus sekarang.
Hanya mereka, yang memiliki semangat dan antusiasme yang sedemikian rupa, akan
mencapai tujuan komplet mereka tepat waktu. Tidak ada dari Anda yang siap untuk
menjadi Rama dan Sita zaman perak. Karena Anda ingin masuk ke dinasti surya zaman
emas, maka dinasti surya berarti terus-menerus menjadi master pemberkah
keberuntungan dan pemberkah berkah, bukan menjadi orang yang berhasrat untuk
mengambil. “Saya harus menerima beberapa bantuan; akan sangat bagus jika ini bisa
terjadi; saya kemudian akan mengklaim nilai bagus dalam upaya saya.” Tidak. Anda
sedang menerima bantuan, semuanya sedang terjadi. Ini dikenal sebagai menjadi
anak-anak yang merupakan penguasa diri, master atas sang diri. Apakah Anda ingin
maju? Atau, apakah karena Anda datang belakangan, Anda ingin untuk berada di
belakang? Cara mudah untuk maju adalah menjadi yogi yang mudah dan alami. Ini
sangat mudah. Karena hanya ada Sang Ayah Yang Esa, dan tidak ada yang lain, ke mana
lagi Anda bisa pergi? Berhubung ada pencapaian di atas pencapaian, mengapa itu

memerlukan upaya? Jadi, ambillah manfaat dari waktu pencapaian. Jadilah perwujudan
semua pencapaian. Apakah Anda mengerti? BapDada ingin setiap anak, bahkan yang
terakhir, juga mereka yang datang di permulaan pendirian, semua anak, untuk menjadi
nomor satu. Jadilah raja, bukan rakyat! Achcha.
Grup dari Maharashtra dan Madhya Pradesh telah datang. Lihatlah, kata “maha” (agung)
sangat bagus. Tempat Maharashtra memiliki kata “maha” di dalamnya, maka Anda juga
harus menjadi agung. Anda telah menjadi agung, bukan? Menjadi milik Sang Ayah
berarti menjadi agung. Anda adalah jiwa-jiwa agung. Brahmana berarti agung. Setiap
perbuatan Anda agung, setiap kata agung dan setiap pikiran agung. Semuanya telah
menjadi alokik, bukan? Jadi, Anda yang datang dari Maharashtra, teruslah menjadi
perwujudan kesadaran bahwa Anda adalah agung. Bukankah Brahmana berarti perucut?
Madhya Pradesh adalah mereka yang selalu memelihara intoksikasi Madhyajibhav (yang
di tengah, Vishnu). Bersama dengan “Manmanabhav”, Anda juga memiliki berkah
“Madhyajibhav”. Jadi, wujud surgawi Anda disebut “Madhyajibhav”. Anda adalah
jiwa-jiwa yang menjaga intoksikasi tentang pencapaian luhur Anda, yaitu Anda adalah
jiwa-jiwa yang tetap stabil dalam wujud mantra “Madhyajibhav”. Anda juga agung. Jika
Anda “Madhyajibhav”, maka Anda pasti juga “Manmanabhav”. Jadi, Madhya Pradesh
berarti jiwa-jiwa yang menjadi perwujudan mantra agung. Jadi, Anda berdua hebat dalam
keistimewaan Anda masing-masing. Apakah Anda mengerti siapa Anda?
Sejak Anda memulai pelajaran pertama, Anda telah membuat ini teguh: “Siapakah saya?”
Baba juga mengingatkan Anda tentang hal tersebut. Renungkanlah ini. Ungkapan ini
hanya satu, “Siapa Saya?” Akan tetapi, itu memiliki banyak jawaban. Buatlah daftar
tentang “Siapa saya?” Achcha.
Kepada semua jiwa luhur dari segala tempat yang merupakan perwujudan semua
pencapaian, kepada semua jiwa agung yang memiliki hak atas sidang kerajaan alokik,
kepada jiwa-jiwa istimewa yang selalu mengadopsi kilau spiritualitas, kepada yogi-yogi
yang selalu alami, yogi-yogi yang mudah, kepada jiwa-jiwa yang tertinggi, terimalah
cinta kasih yang terisi dengan ingatan dari BapDada, Yang Maha Tinggi.
Avyakt BapDada bertemu para brother dan sister double foreigner.

“Double foreigner” berarti mereka yang selalu memiliki kesadaran tentang wujud asli
mereka, hunian asli mereka, kedaulatan diri mereka, dan kerajaan asli mereka. Pelayanan
apa yang secara khusus harus dilakukan oleh anak-anak double foreigner? Anda
sekarang secara khusus harus memberi jiwa-jiwa pengalaman kekuatan keheningan. Ini
juga merupakan pelayanan khusus, seperti halnya kekuatan sains sangat terkenal. Setiap
anak mengetahui apa itu sains. Demikian pula, kekuatan keheningan bahkan lebih tinggi

daripada sains. Hari itu akan tiba. Mengungkap kekuatan keheningan berarti mengungkap
Sang Ayah. Seperti halnya sains menunjukkan bukti yang tampak, demikian pula,
kehidupan Anda semua adalah bukti nyata dari kekuatan keheningan. Ketika Anda semua
tampak sebagai bukti nyata, maka, walaupun mereka tidak menginginkannya, Anda akan
muncul dalam pandangan mereka dengan mudah. Seperti halnya tahun lalu Anda telah
melaksanakan program kedamaian, dan itu ditunjukkan secara nyata di atas panggung,
demikian pula, model kedamaian yang berjalan (mobile peace) harus terlihat. Pandangan
dari para ilmuwan selanjutnya pasti akan tertuju kepada mereka yang memiliki
keheningan. Apakah Anda mengerti? Ada lebih banyak penemuan sains di luar negeri.
Jadi, suara kekuatan keheningan juga akan tersebar dengan mudah dari sana.
Bagaimanapun juga, ada tujuan pelayanan, dan Anda semua juga memiliki semangat dan
antusiasme. Anda tidak bisa tinggal diam tanpa melakukan pelayanan. Seperti halnya
Anda tidak bisa hidup tanpa makanan, demikian juga, Anda tidak bisa hidup tanpa
melakukan pelayanan. Inilah sebabnya, BapDada senang. Achcha.
Avyakt BapDada bertemu grup:

Apakah Anda mengalami diri Anda telah menjadi jiwa luhur yang merupakan pemutar
chakra kesadaran diri? Anda telah mendapatkan penglihatan tentang sang diri, bukan?
Mengenal diri Anda berarti mendapatkan penglihatan tentang sang diri dan memiliki
pengetahuan tentang siklus berarti menjadi pemutar chakra kesadaran diri. Ketika Anda
menjadi pemutar chakra kesadaran diri, semua jenis putaran yang lain berakhir. Putaran
kesadaran badan, putaran relasi, putaran masalah, itu semua adalah beragam putaran
Maya! Akan tetapi, dengan menjadi pemutar chakra kesadaran diri, semua jenis putaran
itu berakhir, Anda keluar dari semua jenis putaran. Jika tidak, Anda menjadi
terperangkap dalam jaring. Jadi, sebelumnya Anda terperangkap dan sekarang Anda telah
keluar. Selama 63 kelahiran, Anda terus terperangkap dalam bermacam-macam putaran,
dan pada saat ini, Anda telah keluar dari putaran itu, maka Anda tidak boleh menjadi
terperangkap lagi. Anda telah mengalaminya dan melihatnya sendiri, bukan? Dengan
menjadi terperangkap dalam bermacam-macam putaran, Anda telah kehilangan
segalanya, sedangkan dengan menjadi pemutar chakra kesadaran diri, Anda menemukan
Sang Ayah, Anda menemukan segalanya. Jadi, teruslah menjadi pemutar chakra
kesadaran diri, jadilah penakluk Maya, dan teruslah maju. Dengan melakukannya, Anda
akan selalu ringan dan tidak mengalami beban apa pun. Beban menarik Anda turun,
tetapi dengan menjadi ringan, Anda akan terus terbang tinggi. Jadi, Anda adalah
jiwa-jiwa yang terbang, bukan? Anda tidak lemah. Jika ada bahkan satu sayap pun yang
lemah, itu akan menarik Anda turun dan tidak membiarkan Anda terbang, maka
jadikanlah kedua sayap kuat, maka Anda akan terus terbang dengan sendirinya. Menjadi
pemutar chakra kesadaran diri berarti terus terbang dalam tahapan menaik. Achcha.
Anda adalah Raja Yogi, jiwa-jiwa luhur, bukan? Dari memiliki kehidupan yang

biasa-biasa saja, Anda telah menjadi yogi yang mudah, Raja Yogi. Jiwa-jiwa yogi yang
demikian luhur selalu berayun dalam ayunan kebahagiaan tiada tara. Para hatha yogi
mengambangkan badan mereka dengan hatha yoga dan berlatih terbang. Sesungguhnya,
Anda adalah Raja Yogi yang mengalami tahapan tinggi. Dengan meniru ini, mereka
mengambangkan badan mereka. Akan tetapi, di mana pun Anda tinggal, Anda berada
dalam tahapan tinggi, sehingga ada ungkapan bahwa yogi selalu berada di atas. Posisi
tahapan mental Anda tinggi, karena Anda telah menjadi ringan dan bercahaya.
Bagaimanapun juga, tentang malaikat, ada ungkapan bahwa kaki mereka tidak pernah
menyentuh tanah. Malaikat berarti mereka yang kaki inteleknya tidak menjejak tanah,
mereka yang tidak berkesadaran badan. Selalulah berada jauh di atas kesadaran badan.
Anda telah menjadi malaikat yang demikian, yaitu Raja Yogi. Anda tidak memiliki
keterikatan apa pun terhadap dunia tua ini sekarang. Melakukan pelayanan adalah hal
berbeda, tetapi jangan memiliki keterikatan. Menjadi seorang yogi berarti “Sang Ayah
dan saya,” tidak ada orang ketiga. Jadi, selalulah menjaga kesadaran ini, selalulah
menjadi Raja Yogi, selalulah menjadi malaikat. Dengan kesadaran ini, Anda akan terus
maju. Raja Yogi selalu merupakan master yang tak terbatas, bukan master yang terbatas.
Anda telah menjauh dari yang terbatas. Anda telah menerima hak yang tak terbatas. Oleh
karena itu, tetaplah bahagia dengan hal ini. Seperti halnya Sang Ayah tak terbatas,
demikian pula, tetaplah berada dalam kebahagiaan yang tak terbatas, intoksikasi yang tak
terbatas. Achcha.
Saat berpamitan:

Kepada semua anak yang diberkahi pada saat amrit vela, terimalah cinta kasih keemasan
dan salam dari Sang Ayah, Sang Pemberkah Berkah. Bersama dengan itu, kepada mereka
yang selalu merenungkan rencana-rencana untuk melakukan pelayanan menciptakan
dunia keemasan, mereka yang melibatkan diri dengan cinta kasih dalam pelayanan
dengan hati dan kehidupan mereka, mereka yang adalah jiwa-jiwa yang bekerja sama
dengan badan, mental, dan kekayaan mereka, BapDada mengucapkan selamat pagi, yaitu
pagi berlian, kepada Anda semua. Selalulah menjadi berlian dan ambillah keistimewaan
zaman berlian ini sebagai berkah dan warisan. Anda kemudian akan tetap stabil dalam
tahapan keemasan dan Anda akan terus memberi orang lain pengalaman yang sama. Jadi,
selamat pagi berlian kepada anak-anak pahlawan ganda di segala tempat. Achcha.
Berkah:

Semoga Anda menjadi jiwa dengan perasaan belas kasih yang memiliki
pemikiran suci dan positif terhadap orang lain dan mengangkat mereka yang
menghina Anda.
Seperti apa pun jiwa yang berhubungan dengan Anda, entah satoguni
ataupun tamoguni, Anda adalah orang-orang yang selalu memiliki
pemikiran suci dan positif untuk mereka, yaitu Anda mengangkat mereka
yang menghina Anda. Jangan pernah memiliki pandangan tidak suka

terhadap jiwa mana pun, karena Anda tahu bahwa jiwa itu berada di bawah
pengaruh ketidaktahuan, bahwa dia tanpa pemahaman. Biarlah ada belas
kasih dan cinta kasih, bukan rasa tidak suka, terhadap jiwa itu. Jiwa-jiwa
yang memiliki pemikiran suci dan positif terhadap orang lain tidak pernah
berpikir, “Mengapa orang ini melakukan ini?” Mereka akan selalu berpikir
tentang bagaimana mereka bisa memberikan manfaat kepada jiwa itu. Inilah
tahapan menjadi pemberi restu baik.
Slogan:
***OM SHANTI***
Dengan kekuatan tapasya, buatlah yang tidak mungkin menjadi mungkin dan jadilah
perwujudan kesuksesan.

