PRESENTES DE BÁBÁ

MENSAGEM DE BÁBÁ PARA SEUS DEVOTOS
Eu estou tão presente como estarei quando eu não estiver mais neste corpo,
com apenas uma diferença... que agora a minha presença tem um corpo, e
então a minha presença não terá um corpo. Agora eu estou disponível para
você somente encarnado, aprisionado em uma determinada forma e estrutura.
Quando a forma se for, eu estarei aqui nos ventos, nas doces
fragrâncias das flores, na luz cintilante das estrelas, no som murmurante dos
regatos, nos sorrisos dos bebês recém-nascidos, nas ondas do Oceano Cósmico.
E se você me amou, se você realmente confiou em mim, você vai me sentir de
mil e uma maneiras. Aqueles que me amam, aqueles que receberam o meu
amor - a esses eu estou comprometido.
Nos momentos de silêncio do seu ser subitamente você vai sentir a
minha presença. Você não vai precisar buscar e procurar por mim. Aonde você
estiver... você vai me encontrar no seu próprio coração, nas batidas do seu
próprio coração.

BENÇÃO DE SHRII SHRII ÁNANDAMÚRTIJII
GURU SHAKASH
PRÁTAH SHIRASI SHUKLE'ABJE DIVINITRAM' DVIBHUJAM GURUM BARÁBHAYA
KRTAHASTAM' SMARETTAM' NÁMAPÚRVAKAM.
“Pela manhã, você medita na figura do Guru em um lotus branco no Gurucakra, com
dois olhos e duas mãos em posição de Varábhaya Mudra, seu verdadeiro benfeitor e
amigo.”
GURU SAKASH
PRA’TAH SIRASI SHUKLE ABJE (Early morning, in (your) Gurucakra, in the white Lotus)

DVI NETRAM DVI BHUJA’M GURUM (The two eyes of Guru, the two arms of Guru)
VARA’BHAYA KRTA HASTAM (Hands in Varabhaya Mudra)
SMARETTAM NA’MA PURVAKAM (Watch Him attentively while uttering His Holy Name)
Early morning watch attentively the Guru while uttering His Holy Name (mentally), the two eyes,
the two arms of Guru with His hands in Vara’bhaya mudra, who is seated in the white Lotus flower
in the Guru Cakra.

ÚLTIMO JURAMENTO ADMINISTRADO POR BABA PARA TODOS

"Toda minha energia, toda minha mente, todos os meus
pensamentos, e todos os meus atos devem estar motivados ao
caminho da elevação coletiva da sociedade humana, sem
descuidar dos seres vivos ou entidades inanimadas, desde agora
até o último momento da minha vida nesta terra. "

LAST OATH ADMINISTERED BY BABA TO ALL
"All my energy, all my mind, all my thoughts, and all my deeds are to be
goaded unto the path of the collective elevation of human society, without
neglecting other living or inanimate entities, right from this moment until the
last point of my living on this earth."

CONCLUINDO PALAVRAS
1956, JAMALPUR
Utilizando as vibrações criadas pelo tempo eterno por Shrii Shrii
Ánandamúrtijii através de mudras jánusparsha e varábhaya, levar si mesmo
e todo o universo em frente ao caminho de bem-estar coletivo para todos.
Om Shanti!

Concluding Words
1956, Jamalpur
Utilizing the vibrations created for eternal time by Shrii Shrii Ánandamúrtijii
through jánusparsha and varábhaya mudrás, take yourself and the entire
universe ahead along the path of all-round welfare. Oṋḿ shánti!
Source:
Ananda Marga Caryácarya Part 1
Ananda Marga Caryácarya Part 2

