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Agar Bisa Menjadi Pemberkah Dunia, Jadilah Komplet dengan Kesadaran tentang Segala Sesuatu dan
Bekerjasamalah dengan Semua Orang

Hari ini, Sang Ayah Yang Mahakuasa senang melihat anak-anak Beliau, yang menjadi perwujudan
ingatan. Anak-anak di seluruh dunia, dari negeri ini dan luar negeri, sedang merayakan hari peringatan.
Hari peringatan ini mengingatkan Anda anak-anak tentang kehidupan Brahmana Anda, yaitu kehidupan
Anda yang penuh kekuatan, karena di samping kisah hidup Brahma Baba, ada juga kisah hidup
anak-anak Brahmana. Sang Ayah yang tak berwujud jasmani menciptakan anak-anak Brahmana melalui
Brahma yang berwujud jasmani, dan baru setelah itu, ada penciptaan yagya yang tak termusnahkan
melalui para Brahmana. Brahma Baba, bersama anak-anak Brahmana, menjadi instrumen untuk
pendirian. Oleh sebab itu, di samping kisah hidup Brahma Baba, ada juga kisah hidup anak-anak
Brahmana yang pertama. Ada nilai penting dari Adi Dewa Brahma dan para Brahmana pertama, dalam
pendirian yagya. Sang Ayah yang abadi menciptakan para Brahmana pertama melalui Brahma,
kemudian anak-anak Brahmana pertama mendatangkan perluasan dan penciptaan banyak Brahmana
yang lain. Kisah pendirian oleh Brahma Baba inilah yang disampaikan pada Hari Peringatan ini. Anda
menyebutnya sebagai Hari Peringatan; jadi, apakah Anda hanya mengingat Brahma Baba, atau juga
menyadari tentang semua hal yang telah Sang Ayah ingatkan kepada Anda melalui Brahma Baba?
Hal-hal apa saja dan berapa banyak hal yang telah diingatkan kepada Anda, sejak permulaan hingga
sekarang? Apakah Anda mengingat hal-hal itu? Jika sejak amrit vela hingga malam hari Anda
mengingat kembali semua hal yang telah diingatkan kepada Anda, bisakah semuanya selesai dalam satu
hari? Daftarnya panjang, bukan? Bahkan seandainya Anda merayakan Pekan Peringatan, pasti tetap ada
begitu banyak rincian, karena Anda bukan saja harus membahasnya kembali, melainkan juga
merealisasikannya. Inilah sebabnya, Anda memiliki istilah: “Perwujudan ingatan”. Menjadi perwujudan
berarti mengalami semua jenis kesadaran; Anda menjadi perwujudan kesadaran, sedangkan para
pemuja sekadar membicarakannya. Jadi, kesadaran apa saja yang telah Anda alami? Ada begitu banyak
perluasan dalam semua hal itu. Sebagaimana pengenalan Sang Ayah sedemikian luas, tetapi Anda
mampu menyampaikan intisarinya dalam lima aspek, demikian juga, ringkaslah perluasan dari semua
hal yang telah diingatkan kepada Anda ke dalam intisari lima aspek. Sejak permulaan hingga sekarang,
BapDada telah mengingatkan Anda tentang begitu banyak gelar. Berapa banyak gelar yang ada?
Perluasannya begitu besar, bukan? Ingatlah setiap gelar, jadilah perwujudannya, dan alamilah itu.
Jangan sekadar mengulang-ulanginya. Kebahagiaan tiada tara tentang menjadi perwujudan ingatan itu
unik dan indah. Sang Ayah mengingatkan Anda anak-anak tentang gelar “cahaya mata”. Anda adalah
cahaya di mata Baba. Apa keistimewaan dari mata? Apa tugas dari mata? Apa kekuatan dari mata?
Alamilah semua hal ini, yaitu jadilah perwujudan dari kesadaran ini. Dengan cara ini, teruslah
mengalami kesadaran dari setiap gelar. Ini diberitahukan kepada Anda hanya sebagai contoh. Dengan
cara yang sama, pikirkanlah tentang “wujud luhur”. Seberapa banyak segi dari hal ini yang mampu
Anda ingat? Berapa banyak wujud yang Anda, para Brahmana, miliki? Sebagaimana wujud Sang Ayah,
seperti itu juga wujud Anda, anak-anak Brahmana. Sadarilah semua wujud itu. Jadilah perwujudan
kesadaran tentang segala sesuatu: gelar, wujud, kebajikan luhur – baik yang abadi, yang asli, dan yang
ada pada saat ini. Jadilah perwujudan kesadaran akan semua kebajikan luhur kehidupan Brahmana.
Demikian juga, pikirkanlah tugas-tugas Anda; Anda telah menjadi instrumen untuk tugas-tugas yang

sedemikian luhur. Biarlah kesadaran akan semua tugas tersebut muncul. Aspek kelima yang BapDada
ingatkan kepada Anda adalah rumah asli dan abadi Anda. Dengan menyadari tentang rumah Anda
sendiri, Anda menerima kekuatan untuk pulang ke rumah. Anda menerima keberanian untuk menjadi
jiwa yang berhak atas kerajaan, yaitu kerajaan Anda sendiri, dan Anda juga menyadari tentang seni
menjalani hidup penuh kebahagiaan dalam dunia Brahmana pada zaman peralihan saat ini. Anda
sekarang mengetahui tentang seni menjalani hidup dengan sangat baik, bukan? Dunia ini melaju
kencang dalam seni menjalani kematian, sedangkan Anda, para Brahmana, terbang dalam kehidupan
bahagia penuh kegembiraan. Perbedaannya sedemikian besar!
Hari Peringatan berarti mengalami intoksikasi spiritual tentang semua jenis kesadaran. Pada Hari
Peringatan ini, Anda tidak menggunakan perkataan yang sama seperti yang digunakan orang-orang di
dunia, misalnya: “Brahma Baba kita dahulu begini, beliau dahulu mengatakan ini dan melakukan itu
…” Orang-orang di dunia menggunakan istilah, “Dia dahulu begini, dia dahulu begitu,” dan
menyebarluaskan gelombang kesengsaraan. Keistimewaan Anda, anak-anak Brahmana, adalah berkata,
“Beliau tetap bersama kami, hingga sekarang,” yaitu Anda mengalami persahabatannya. Jadi, Anda
memiliki keistimewaan ini. Anda tidak mungkin mengatakan bahwa Brahma Baba sudah pergi. Dia
berjanji untuk menyertai Anda dan pulang bersama Anda. Jika jiwa pertama tidak memenuhi janjinya,
lalu siapa yang bisa memenuhi janji? Hanya saja, wujud dan metode dalam melakukan pelayanan sudah
berubah. Tujuan Anda semua adalah untuk menjadi malaikat yang kemudian menjadi dewa-dewi.
Brahma Baba menjadi sampel wujud malaikat. Pemeliharaan Anda semua sekarang terus berlangsung
melalui Brahma. Inilah sebabnya, Anda disebut Brahma Kumar dan Brahma Kumari. Apakah Anda
memahami nilai penting dari Hari Peringatan ini? Teruslah melebur dalam kesadaran tentang semua hal
ini setiap saat. Inilah yang disebut “mengalami kesetaraan dengan Sang Ayah”. Anda, jiwa-jiwa, telah
mengalami menjadi setara dengan Sang Ayah (Bap saman), tetapi orang-orang telah keliru memahami
istilah “saman” (setara) ini sebagai “samana” (melebur). Anda, jiwa-jiwa, bukan melebur ke dalam
Sang Jiwa Yang Maha Tinggi, melainkan menjadi setara dengan Sang Ayah. Semua anak, secara
pribadi, telah mengirimkan ingatan istimewa untuk Hari Peringatan. Ada banyak yang menyampaikan
cinta kasih dan salam sebagai pembawa pesan, karena semua orang berkata, “Sampaikanlah salam
istimewa saya.” Bukannya menulis surat ingatan kepada Anda masing-masing secara pribadi, Baba
menulis kepada Anda dari dalam hati Beliau. Cinta kasih dalam hati, dari Anda masing-masing,
melebur dalam mata dan hati BapDada; itu pada khususnya menyatu pada saat ini.
BapDada juga secara khusus telah memunculkan mereka yang secara khusus mengingat Baba dan
menyampaikan cinta kasih dan salam kepada mereka. Antusiasme dalam hati, percakapan dari hati ke
hati, dan kondisi hati Anda masing-masing telah mencapai Baba, Sang Penghibur Hati. BapDada
sekarang mengingatkan Anda semua, anak-anak, tentang kesadaran ini: Anda selalu berada dalam hati
Baba, Anda adalah sahabat-sahabat dalam pelayanan, dan tahapan Anda adalah sebagai pengamat
konstan. Jadi, bendera penakluk Maya akan terus-menerus berkibar.
Biarlah pelajaran “tidak ada yang baru” selalu ada dalam kesadaran semua anak, dalam segala situasi.
Kehidupan Brahmana berarti tidak mungkin ada tanda tanya, atau bahkan tanda seru. Seberapa sering
Anda mendengar berita ini? (Kabar tentang perang di suatu wilayah.) Apakah kabar ini baru? Tidak.
Kehidupan Brahmana berarti bahwa ketika Anda mendengar kabar apa pun, Anda tetap penuh kekuatan
dalam kesadaran siklus sebelumnya. Apa pun yang harus terjadi pasti akan terjadi, sehingga Anda tidak
mungkin mengajukan pertanyaan, “Apa yang akan terjadi?” Anda trikaldarshi: Anda adalah jiwa-jiwa

yang mengetahui tentang permulaan, pertengahan, dan akhir drama. Jadi, tidak bisakah Anda
mengetahui masa kini? Apakah Anda takut? Dalam kehidupan Brahmana, ada manfaat dalam setiap
langkah. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tugas Anda semua adalah memberikan sinar kedamaian
kepada jiwa-jiwa yang tidak damai, dengan kekuatan kedamaian Anda. Mereka adalah saudara dan
saudari Anda. Jadi, dalam hal keluarga Ketuhanan, jadilah jiwa-jiwa yang bekerja sama. Sejauh mana
mereka melaju kencang, secepat itu juga, yoga Anda, jiwa-jiwa yogi, memberi mereka kerja sama
kedamaian. Jadi, luangkan waktu khusus dan berikanlah kerja sama kedamaian kepada mereka. Inilah
tugas Anda, jiwa-jiwa Brahmana. Achcha.
Kepada jiwa-jiwa luhur yang menjadi perwujudan semua jenis kesadaran, kepada jiwa-jiwa yang
memiliki tujuan dan kualifikasi untuk menjadi setara dengan Sang Ayah, kepada jiwa-jiwa dekat yang
senantiasa mengalami bahwa diri mereka bersama Sang Ayah, kepada mereka yang dengan mudah
mewujudkan pelajaran “tidak ada yang baru” secara nyata, kepada mereka yang menjadi pemberkah
dunia dan memberikan kerja sama kepada jiwa-jiwa di dunia, kepada jiwa-jiwa yang senantiasa
menang, terimalah cinta kasih, salam, dan namaste dari BapDada.
Avyakt BapDada bertemu dengan para Dadi:

Kepada rosario para Brahmana pertama: sebagaimana Brahma Baba, para Brahmana pertama juga
menjadi instrumen. Anak-anak Brahmana pertama memiliki nilai penting yang sangat tinggi. Ada
pendirian, pemeliharaan, dan transformasi. Istilah “penghancuran” terkesan agak resmi – jadi, para
Brahmana pertama memainkan peran istimewa dalam pendirian, pemeliharaan, dan transformasi dunia.
Anda memainkan peran-peran ini, bukan? Para Shakti dipuja dengan begitu meriah. Sang Ayah yang
tak berwujud jasmani dan Brahma Baba tidak dipuja dengan kemeriahan sebesar itu. Kuil Brahma
sangat tersamar, tetapi Pasukan Shakti sangat terkenal dalam pemujaan. Inilah sebabnya, Anda,
anak-anak istimewa, memainkan peran di atas panggung hingga saat terakhir. Peran Brahma tersamar –
wujud avyakt juga berarti tersamar. Dia mempersiapkan para Brahmana, kemudian peran Brahma
menjadi tersamar. Saraswati juga ditunjukkan secara tersamar, karena perannya dalam drama berlanjut
secara tersamar. Itu bagus. Jiwa-jiwa Brahmana pertama dekat dengan satu sama lain dan penuh
kekuatan. (BapDada berbicara kepada Dadi Janki) Badan Anda tidak lemah, melainkan penuh kekuatan.
Itu hanyalah alasan untuk membuat Anda beristirahat di tengah-tengah kesibukan; itu bukan hal yang
serius. Biasanya, Anda tidak pernah beristirahat. Jadi, harus ada sesuatu yang menjadi penyebab bagi
Anda untuk bisa beristirahat. Anda semua sangat mengasihi para Dadi, bukan? Di samping mengasihi
Sang Ayah, Anda juga mengasihi para instrumen Brahmana pertama. Jadi, berkah-berkah cinta kasih
dan restu suci dari Anda semua menjaga para Brahmana pertama tetap sehat. Itu bagus.
Anda telah menerima peran yang baik dalam melakukan pelayanan dengan keheningan. Ada begitu
banyak jiwa yang tidak damai. Mereka begitu banyak berdoa. Anda pasti akan memberi mereka
segenggam kerja sama, bukan? Orang-orang pergi ke hadapan dewa-dewi untuk memohon kekuatan,
bukan? Jadi, bukankah sudah menjadi tugas Anda, jiwa-jiwa istimewa, untuk memberi mereka
kekuatan? Hari demi hari, mereka akan merasakan adanya sinar kedamaian yang menjangkau mereka
dari suatu tempat. Mereka kemudian akan mencarinya. Pandangan semua orang kemudian akan tertuju
ke daratan Bharata. Achcha.
Grup 1: Apakah Anda merasakan bahwa diri Anda adalah jiwa-jiwa yang menjadi pemenang dengan

intelek penuh keyakinan? Apakah Anda terus-menerus memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan?

Atau, apakah keyakinan Anda sesekali goyah? Tanda dari memiliki intelek yang penuh keyakinan
adalah bahwa Anda mengalami kemenangan dalam setiap tugas, baik tugas duniawi maupun tugas
spiritual. Meskipun suatu perbuatan terkesan begitu biasa, tetapi jiwa yang sedemikian rupa pasti
memiliki hak untuk meraih kemenangan dalam hal itu, karena hak kelahiran istimewa dalam kehidupan
Brahmana adalah kemenangan. Jiwa yang sedemikian rupa tidak akan berkecil hati dalam tugas apa
pun, karena dia memiliki keyakinan bahwa kemenangan merupakan hak lahirnya. Jadi, apakah Anda
memiliki intoksikasi tentang memiliki hak yang sedemikian rupa? Jika seorang sahabat Tuhan tidak
memiliki kemenangan, lalu siapa yang bisa menjadi pemenang? Memorial dari siklus sebelumnya telah
ditunjukkan: “Di mana ada Tuhan, di situ ada kemenangan.” Meskipun mereka hanya menunjukkan
lima orang Pandawa, siapa yang menjadi pemenang? Tuhan bersama Anda, dan karena Anda sudah
menjadi pemenang dalam memorial siklus sebelumnya, Anda juga akan menjadi pemenang dalam
siklus ini, bukan? Dalam tugas apa pun, Anda tidak bisa berpikir, “Apakah ini akan terjadi atau tidak?
Akankah saya meraih kemenangan atau tidak?” Pertanyaan ini tidak mungkin timbul. Mereka yang
memiliki persahabatan Sang Ayah tidak bisa dikalahkan. Ini sudah ditakdirkan dalam setiap siklus.
Tidak ada orang yang mampu mengubah takdir ini. Keyakinan yang sedemikian teguh akan mendorong
Anda terus-menerus terbang di depan. Jadi, teruslah menari dan bernyanyi dalam kebahagiaan tentang
kemenangan Anda.
Grup 2: Apakah Anda terus-menerus mengalami bahwa Anda adalah jiwa-jiwa yang beruntung,

anak-anak Sang Pemberkah Keberuntungan? Apakah Anda berjuta-juta kali beruntung atau seratus kali
beruntung? Mereka yang memiliki keberuntungan yang sedemikian luhur pasti terus-menerus ceria,
karena jiwa-jiwa yang beruntung tidak kekurangan apa pun. Jadi, di mana terdapat semua pencapaian,
Anda pun senantiasa ceria. Bahkan ketika seseorang memenangkan lotre terbatas, wajahnya pasti
menunjukkan bahwa dia telah meraih sesuatu. Jadi, seperti apa wajah seseorang yang meraih
keberuntungan berjuta-juta? Senantiasa ceria. Teruslah begitu ceria, sehingga siapa pun yang melihat
Anda pasti menanyakan apa yang telah Anda raih. Semakin maju Anda dalam upaya Anda, semakin
Anda kurang perlu berbicara. Wajah Anda akan menyiratkan bahwa Anda telah menemukan sesuatu,
karena wajah Anda adalah cermin. Anda mampu melihat sesuatu persis sebagaimana adanya melalui
cermin. Jadi, biarlah wajah Anda bekerja bagaikan cermin. Ada begitu banyak jiwa yang harus
menerima pesan, sampai-sampai Anda tidak punya cukup waktu untuk duduk dan menyampaikan
pengetahuan kepada mereka. Waktu semakin lama akan semakin rawan, sehingga Anda bahkan tidak
punya waktu untuk mengatakan apa pun. Jadi, bagaimana Anda bisa melayani? Melalui wajah Anda –
sama seperti ketika Anda melakukan pelayanan melalui gambar-gambar di museum. Orang-orang
terkesan ketika melihat gambar. Jadi, Anda – gambar-gambar hidup – harus menjadi instrumen untuk
pelayanan: apakah Anda adalah gambar-gambar yang sudah siap dipajang? Jika gambar-gambar hidup
yang sedemikian rupa sudah siap, suara ini akan bisa terdengar dengan lantang. Selagi berjalan,
beraktivitas, dan duduk, selalulah memiliki kesadaran bahwa Anda adalah gambar-gambar hidup.
Pandangan semua jiwa di dunia tertuju kepada Anda. Apa aspek paling menarik dari gambar hidup?
Kebahagiaan yang konstan. Jadi, apakah Anda selalu bahagia, atau apakah sesekali timbul
kebingungan? Apakah ketika pulang ke rumah, Anda akan mengatakan, “Hal ini terjadi, sehingga
kebahagiaan saya memudar”? Apa pun yang terjadi, kebahagiaan Anda tidak boleh lenyap. Apakah
Anda jiwa-jiwa yang sedemikian kuat? Mampukah Anda lulus menghadapi ujian yang lebih tinggi
(lebih sulit)? BapDada sedang mengambil foto semua anak dan memperhatikan siapa saja yang
menjawab, “Ya.” Jangan sampai Anda belakangan mengatakan, “Saya sekadar menjawab demikian
pada waktu itu.” Sesungguhnya, tidak ada persoalan besar di hadapan jiwa-jiwa master mahakuasa.

Selain itu, Anda memiliki keyakinan bahwa kemenangan sudah terjamin bagi Anda. Maka, itu bukan
hal besar. Jiwa-jiwa yang memiliki harta semua kekuatan dalam perintah mereka pasti bisa
menggunakan bantuan dari kekuatan mana pun. Hanya saja, jiwa yang memerintah kekuatan-kekuatan
tersebut harus memiliki keberanian. Jadi, apakah Anda tahu cara menyampaikan perintah, atau hanya
tahu cara mengikuti perintah? Apakah Anda sesekali mengikuti perintah Maya? Jangan sampai ketika
suatu peristiwa terjadi, kemudian kejadian itu lewat, Anda selanjutnya berpikir, “Seandainya saya
melakukan sesuatu dengan cara demikian, itu pasti bisa berakhir dengan baik.” Tentunya Anda tidak
berpikir seperti itu? Apakah Anda menggunakan semua kekuatan pada saat yang tepat, ataukah
kekuatan itu baru datang belakangan? Jika Anda tetap duduk di kursi master mahakuasa, tidak mungkin
ada kekuatan apa pun yang tidak mematuhi perintah Anda. Kekuatan-kekuatan itu hanya tidak patuh
jika Anda turun dari kursi Anda, kemudian baru menyampaikan perintah. Secara duniawi juga sama,
ketika seseorang menyampaikan perintah sesudah turun dari kursi jabatannya, tidak akan ada orang
yang mau mematuhi perintahnya. Jika ada kekuatan yang tidak mematuhi perintah Anda, itu pasti
karena Anda telah turun dari kursi jabatan Anda. Jadi, teruslah duduk di kursi master mahakuasa.
Tetaplah kokoh dan tak tergoyahkan; jangan menjadi jiwa yang berfluktuasi. BapDada berkata, “Bahkan
seandainya Anda meninggalkan badan, jangan sampai kebahagiaan Anda hilang.” Uang tidak ada
apa-apanya di hadapan jiwa yang sedemikian rupa. Mereka, yang memiliki harta kebahagiaan,
menemukan bahwa tidak ada persoalan apa pun yang merupakan hal besar. Anak-anak pelayan yang
bekerja sama selalu memiliki persahabatan BapDada. Ketika seorang anak berada bersama Sang Ayah,
tidak ada persoalan apa pun yang menjadi hal besar. Oleh sebab itu, tidak ada yang perlu ditakutkan.
Sang Ayah duduk di sini. Jadi, apa yang perlu dikhawatirkan anak-anak? Sang Ayah penuh dengan
semua harta. Anda anak-anak pasti dipelihara melalui sarana apa pun; jadi, tetaplah tanpa kekhawatiran.
Anda sedang mendirikan daratan kebahagiaan di daratan kesengsaraan. Oleh sebab itu, pasti akan
terjadi pergolakan di daratan kesengsaraan. Di musim panas, cuaca pasti terik, bukan? Meskipun
demikian, anak-anak Sang Ayah senantiasa aman karena mereka memiliki persahabatan Sang Ayah.
Pesan BapDada kepada semua anak:

BapDada menyampaikan cinta kasih dan salam kepada semua anak tapaswi. Lihatlah, anak-anak, saat
Anda mendengar kabar-kabar terkini, Anda sedang mengamati sandiwara selagi duduk di kursi
pengamat tanpa keterikatan dan singgasana maharaja tanpa kekhawatiran di tempat tertinggi, bukan?
Dalam kehidupan Brahmana ini, pikiran tentang menjadi takut bahkan tidak bisa timbul dalam mimpi
Anda. Dalam tahun tapasya ini, Anda harus mengipasi api cinta kasih yang konstan untuk menciptakan
sikap ketidaktertarikan yang tak terbatas. Anda memiliki pikiran untuk menjadi komplet, sama seperti
Sang Ayah, yaitu Anda telah menyusun rencana untuk mengibarkan bendera kemenangan. Oleh sebab
itu, di sisi lain, pergolakan yang terjadi untuk penyelesaian juga ditakdirkan berlangsung pada saat
bersamaan, bukan? Berbagai gladi kotor ini merupakan sarana untuk mengakhiri rol film drama. Oleh
sebab itu, tidak ada yang baru!
Sesuai dengan perkembangan kondisi masa kini, sekalipun terjadi pergumulan dalam urusan
datang-dan-pergi, atau untuk memperoleh sesuatu, jangan terdapat pergumulan pikiran dalam benak
Anda. Di mana pun Anda berada, dalam situasi apa pun, teruslah memakan toli dilkush (hati gembira).
Tetaplah bahagia dan terbanglah bagai malaikat. Di samping itu, biarlah program khusus untuk tapasya
berlanjut pada saat ini di semua center. Seberapa pun waktu yang mampu Anda luangkan, berikanlah
kerja sama keheningan. Achcha. Om shanti.

Berkah:

Slogan:

Semoga Anda terus sibuk melakukan pelayanan setiap saat sebagai pemberkah dunia yang
penuh dengan semua harta.
Jiwa-jiwa yang menjadi instrumen untuk memberikan manfaat kepada dunia,
pertama-tama pasti penuh dengan semua harta. Dalam hal harta pengetahuan, milikilah
pengetahuan penuh. Jangan ada apa pun yang kurang; Anda kemudian akan disebut penuh.
Ada anak-anak yang memiliki harta penuh, tetapi tidak mampu menggunakannya pada saat
dibutuhkan. Kemudian, setelah waktu untuk menggunakan harta itu sudah lewat, barulah
mereka memikirkannya. Itu tidak bisa disebut “penuh”. Jiwa-jiwa pemberkah dunia pasti
selalu sibuk melakukan pelayanan, setiap saat, dalam pikiran, perkataan, perbuatan, relasi,
dan koneksi mereka.
Ketika Anda menjadikan sifat Anda penuh pengetahuan dan yoga, setiap perbuatan Anda
akan menjadi luhur dan yuktiyukt secara alami.
***OM SHANTI***

Catatan: Hari ini adalah hari Minggu ketiga bulan ini, Hari Meditasi Dunia. Semua brother dan sister
tapaswi Raja Yogi akan mengadakan yoga mulai pukul 18.30 – 19.30. Stabilkan diri Anda dalam kesadaran
akan wujud leluhur yang duduk di akar pohon kalpa, donasikanlah yoga yang kuat ke seluruh pohon, dan
salurkanlah pemeliharaan ilahi kepada dinasti Anda.

