מסר לגבי כוח ואומץ מאת שרי אמה בגוואן
יש תמיד בליבי מקו מיוחד לאלו שמקדישי את עצמ לטובת שחרור האנושות.
תזכורו ,מחשבותיכ ידועי לכ בלבד .המילי שלכ ידועי לעצמכ ולמקשיב א למרות
זאת נשכחי בחלו הזמ .א השרות שאת נותני תשרוד לנצח .היא תועיל לכל עול
החי.
המצב הכי גבוה הוא מצב של ) sevaשרות( )נתינה( .הרוח של "סבה" מובנית בתו כל
תובנה ,הבנה ,חוויה מיסטית ומוקטי )שחרור( .זוהי הרוח שדוחפת אתכ לחלוק ע העול
את מה שנית לכ .
אלוהי הוא כמו הגו ובני אד ה התאי  .כאשר התאי נהיי סרטניי  ,הגו מנסה
נואשות להבריא את עצמו .הגו חזק באלפי מוני מכל תא יחיד .א לתא היחיד יש ג כוח
שהוא מקבל מהגו .התא משתמש בכוח הזה לשת פעולה ע הגו או לסרב )להתנגד(
לגו .כ הדבר ע בני אד ואלוהי  .האד שהוא ג חזק מתנגד לאלוהי .
לא נית לשנות את העול ללא שיתו הפעולה של אנושות .למרות זאת ,המצב הנוכחי לא
יכול להמשי לאור זמ .בסופו של דבר הרצו האלוהי הוא זה שיתגש .
תהלי שינוי העול לא רק האחריות של כמה חכמי וחוזי עתיד .יצירת עול טוב יותר ,היא
האחריות של כל אחד מכ  .במאבק ההישרדות הנוכחי; תמימות ,אהבה וערכי נאבדי  .זה
את שצריכי לקיי )לשמר( את הערכי האלו.
אל תחשבו שאת ישויות רגילות .טמוני בכל אחד מכ כוחות אי סופיות אלוהיות .יש לכ
את הכוח לראות את אלוהי בלבו של כל ב אד  ,וברגע שתתחילו לראות את אלוהי בכל
ב אד  ,תוכלו לאהוב את כל ישות חי ,כל אד  .דרככ כוח אלוהי יכול לזרו לעול .
אל תתרגלו לחוסר אהבה ,במילי שלכ  ,דר מעשי שלכ מלא אהבה ודר השרות seva
שלכ את יכולי לעורר כל ב אד מתרדמת החושי של סבל ,צער שיצר לעצמו ,ובורות.
זה בגללכ שכל העול יכול להתעורר .לקיחת האחריות הזאת ,היא ההתחלה של עיד הזהב
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ישנ אלפי שחייה צריכי להיות מושפעי על ידיכ  .זהו רצוני שהעבודה הזאת תתממש
דרככ  .לא משנה כמה יצמחו תגשימו את חלקכ בעצמכ .
כשמגיע העת לשינוי )מעבר( ,הנוכחות האלוהי תבלע את האנושות כמו גל "צונמי" ,ותשנה
את המודעות של האנושות .אל תהיו נבוכי  .תעשו את משמצפי מכ  .שתפוו את
חוכמתכ ועוצמתה של ברכת האחדות ע אחרי  .השאר יטופל.
תקדמו את עבודתכ ותסייעו לבני אד אחרי  .הכול יסתדר .לא משנה מה מחשבותיכ ,
אני אשחרר אתכ .

טבעו של המיינד למצוא פגמי אצל אחרי  ,לשפוט ,להאשי ולכנות אחרי  ,בגלל תפישה
קדומה .א התפישה היא שלילית ,אז המיינד ממשי להגיב",הוא רע ,היא נודניקית ,הוא לא
מבי אותי ,היא חושדנית מדי ,ה לא אוהבי אותי ,אי לי מעמד של כבוד במשפחה ,כל
אחד מנצל אותי ",וכו'.
הכל ממשי להיות צבוע ,וכ תמשיכו להאשי אחרי וכ אנו מפתחי חוסר חיבה .חוסר
חיבה הופכת באטיות לשנאה שמקלקלת יחסי  .עקב היחסי הלא תקיני )שבורי ( ,לא
משנה כמה טובי האחרי  ,אנו לא מסוגלי "לראות" את האמת.
מיינד יוצר הגיו בגלל פחד א הלב מקרי אמת .הפחד מתממש כשנאה ,קנאה ,כעס,
ואלימות במשפחות ובחברה .מתח נוצר לא מעבודה פיזית א מגישה שלילית .אנו מסוגלי
לראות את האמת רק כאשר אנו אוהבי אחרי  .הגיו הורס אהבה .זה בלתי אפשרי לאהוב
אחרי ששפטת  .על כ אנו סובלי .
אלא א כ אנו נלמד את אומנות ה"ראיה" ע יושרה פנימית ,אנו לא נהיה מסוגלי לראות
את האמת ולגלות אהבה .רק א נוכל לאהוב ,אז נוכל לסלוח ולבקש מחילה .צרי לפתח
סבלנות במידה קיצונית )במידה רבא( כדי לקיי אהבה ושלו )שלווה( ביחסי .
חסד אלוהי זור באופ טבעי לאלו שיחסיה תקיני )שעושי מאמ" לתק יחסיה (
במיוחד ע הוריה .
תתעוררו לגורלכ )ליעוד שלכ ( .בשביל זה את כא.
זה טבע הבריאה לשמור את העתיד כתעלומה .א משעליכ לעשות בעתידכ נתו
להחלטותיכ  .הכניעה אינה מראה על עצלנות .יש לכ את הכוח והיכולת להחליט לגבי
בחירותיכ .
תנצלו את ההזדמנויות שמזדמנות לכ  .אני אעזור לכ להגיע למטרה בה את חפצי .
כדי שתהיה עתיד נפלא ,רצו חייב לפרוח לתשוקה ולהתבטא כפעילות .תשומת ליבכ חייב
להיות ממוקד על מטרותיכ  .לשחרר )לוותר( לאלוהי לא מתכוו ללא#עשייה .זה karma
 , bhoomiמישור העשייה .על כ מאמ" בעול החיצוני הוא בלתי נמנע.
החסד שלי ילווה אתכ במאמציכ .
כל מה שבטבע שלכ מכיוו שביקשת ממני ,תחוו את כוחי )עוצמתי( .לכו הביתה ותשירו
את ה . Moola Mantraתראו את החסד שלי בעצמכ .
ביטחו הוא אפשרי רק כאשר הוא מעובר לאלוהי .
באמונה או ללא אמונה ,אני בתוככ ואיתכ בכל עת.

"כמה זמ?" היא השאלה הלא נכונה .תתפללו עד שהחסד מצי.

